
38. Chúa Giêsu phán với những kẻ đang nghiên cứu Hạt Nhân qua máy CERN 

 

Những gì các ngươi làm với Máy ‘CERN’, Nghiên Cứu Hạt Nhân, sẽ kết thúc trong Thảm họa lớn nhất, 

mà Trái đất chưa bao giờ chứng kiến trước đây! 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 5 tháng 4 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Ta muốn các Cô dâu của Ta tiếp cận Ta với sự tự tin rằng cô sẽ được tiếp nhận 

trọn vẹn. Ta không phải là một vị vua vĩ đại và đáng sợ trong sự hiện diện của những kẻ mà các con có 

thể bị hành quyết. Không, đối với người hiền lành, Ta hiền lành, đối với người yếu ớt, Ta dịu dàng đến 

như vậy, và với người sợ hãi, Ta mở rộng với vòng tay. Nhưng đối với những người giận dữ và tàn 

nhẫn, Ta như cơn bão khốc liệt, những kẻ lừa dối, Ta bắt hắn ta trong nhà riêng của mình và cho 

những kẻ độc ác, Ta vung roi sắt. " 

 

"Bằng cách này, Ta bảo vệ các Cô dâu của Ta và ban tặng cho mỗi người một công trạng chính đáng. 

Ta đã làm việc chăm chỉ và lâu dài với thế hệ này để mang họ đến sự ăn năn. Ngay cả trong giờ này, Ta 

đã bày tỏ cho họ khoa học về sự Sáng tạo của Ta để mang họ đến với giác quan của mình. Tuy nhiên, 

họ vẫn kiên trì trong sự vô tín cố chấp để đáp ứng sự nghiệp trong cộng đồng khoa học và tránh bị 

nhạo báng không thể tránh khỏi đi kèm với việc tuyên xưng Danh Ta. " 

 

"Và ở đây chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử, và Ta phải tranh đấu với những kẻ 

sẽ giả vờ chúng là Thiên Chúa. Ngay cả khi Satan khao khát được lên ngôi, chúng đã khao khát vượt 

qua Ta hoặc ít nhất cũng tự đặt mình vào những điều kiện để được bình đẳng với Ta. " 

 

"Ta sẽ nói gì với thế hệ độc ác này, những kẻ đùa giởn với những khối xây dựng của sự sáng tạo? 'Nếu 

Tiếp tục’ Cuộc thử nghiệm, cho đến khi các ngươi phá hủy tất cả những gì Ta đã tạo ra? 'Không, Ta sẽ 

để cho nó quật ngược trên đầu chúng, đối với chúng Ta nói ... " 

 

"Ta là Thiên Chúa và không có ai khác. Các ngươi có nghĩ rằng Ta có thể rút hơi thở ra khỏi thân xác 

của các ngươi, và các ngươi sẽ trở về bụi đất không? 'Nhưng không, điều này không xảy ra với chúng, 

vì chúng đã bị mù quáng bởi tham vọng của mình, để chứng minh với thế giới rằng chúng là thiên 

chúa. Ta sẽ không tha thứ cho hành vi ngớ ngẩn này, được lấy cảm hứng từ kẻ; không ai khác ngoài 

chính Satan. " 

 

"Ta sẽ trừng phạt và quở trách chúng, những kẻ dám phá hủy mặt đất mà chúng đang đứng. Ta không 

phải là một Người mà có thể bị chế nhạo, Ta cũng không bị điếc, bị mù lòa và không biết nói, như 

những thần tượng mà chúng yêu mến. Không, Ta là Đấng Tạo Hóa của chúng, cho dù thích hay không, 

chấp nhận hay không, những gì chúng đang cố gắng làm sẽ dẫn đến một trong những thảm họa lớn 

nhất mà trái đất chưa từng biết đến. Mỗi tên sẽ chạy đến nơi ở sâu thẳm của riêng mình, nhưng vô 

ích, nước sẽ tìm kiếm chúng và chúng sẽ không thể trốn thoát. " 

 



"Nhưng các con là Cô dâu của Ta, sẽ ở cùng với Ta trên Thiên Đường và chúng ta sẽ nhảy múa và ăn 

mừng và khám phá những kỳ quan mà Ta đã tạo ra cho các con. Hãy đứng vững các Cô dâu của Ta, các 

con sẽ thấy vinh quang và sự cứu rỗi của Thiên Chúa của các con. " 

 

"Đừng chấp nhận nỗi sợ hãi, thay vì nghỉ ngơi trong Điều khoản của Ta cho các con, vì Ta đã chuẩn bị 

một chỗ cho các con, rằng nơi Ta ở, các con cũng sẽ ở trong nhà của Thiên Chúa, nhưng với những 

biệt thự đáng yêu của riêng các con, nơi các con có thể tiếp tục để phát triển trong tình yêu của các 

con dành cho Ta, để chuẩn bị cho triều đại của các con trên trái đất. Vì vậy, hãy nghỉ ngơi và không lo 

lắng, sự cứu rỗi của các con ngay sát bên cạnh. " 


