
560. Hàng triệu người Hồi giáo đang tìm kiếm Chân lý 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến với Chị Clare, ngày 25 tháng 10 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu ... "TĐ này dành cho những người vẫn còn trong tình trạng bất an, vì sự chậm 

trễ ... Ta mời gọi các con vào trong Trái Tim Thương Xót của Ta, nơi các con sẽ nhìn thấy những người 

mà Ta vẫn còn đang khóc than cho họ, những người chưa sẵn sàng. Họ gần gũi, gần gũi và gần Nhà 

Tạm của Lòng Thương Xót của Ta, đó là Trái Tim Ta, nhưng họ chưa chấp nhận Ta. " 

 

"Đây là những người mà mục tiêu của Ta đặc biệt muốn nhắm đến. Nhiều người Hồi giáo, hoàn toàn 

chán nản với đức tin của họ, đang đặt ra rất nhiều câu hỏi, đâu là Thiên Chúa thực sự? Chắc chắn cuộc 

cưỡng hiếp và giết mổ những người vô tội này không thể là một biểu hiện của một Thiên Chúa đầy 

Lòng Thương Xót. " 

 

"Họ giống như những con cừu đang lang thang trên sườn đồi, mà không có người chăn dắt. Họ bị tổn 

thương đến mức họ không tin tưởng vào bất cứ ai, họ đang khóc vì chờ  đợi những câu trả lời. " 

 

"Các con không thể hình dung ra, nếu các con không có Ta và sự đảm bảo của Thiên Đàng, và ở bất cứ 

đâu các con nhìn thấy, là những người ngoại đạo đối xử với các con với nhiều tình yêu và sự tôn trọng 

hơn là những người cùng niềm tin với các con, các con nghĩ thế nào? Các con cảm thấy thế nào? " 

"Các con đã được lớn lên để chứng kiến những điều tàn ác nhất đối với các Kitô hữu, và bây giờ các 

con đang sống giữa họ, và các con thấy họ đã được dẫn đến niềm tin!. Đó là một sự dối trá. Và niềm 

tin của họ đã biến thành Địa ngục trên Trái đất ... Thiên Chúa thật ở đâu trong tất cả những điều này? 

" 

 

"Tuy nhiên, đây là điều duy nhất dành cho họ: họ biết rằng đức tin của họ có khiếm khuyết nghiêm 

trọng và bị tổn thương. Tuy rằng họ chưa biết tin điều gì? " 

 

"Các con có hiểu không, dân của Ta? Hàng triệu người Hồi giáo đang tìm kiếm sự thật, trong khi các 

con đang nhìn lên bầu trời, và cầu xin Ta mau đến. Ta lắng nghe ai đây? Sự vĩnh cửu của các con đã 

được niêm phong. Không, Ta không thể bỏ rơi họ. Ta phải đáp lại những lời cầu khẩn tuyệt vọng của 

họ. "  

 

"Họ đang kêu cầu," Có phải chỉ là một vài trái táo tồi tệ, mà việc hãm hiếp trẻ em vô tội? Hoặc nó thực 

sự là những gì được dạy trong kinh Koran? Sự chênh lệch giữa những gì là công bình và thánh thiện là 

cách xa hàng dặm so với thực tế này. Làm thế nào bất cứ ai có thể độc ác như vậy? "  

 

"Cả thế giới của họ đã bị xáo trộn. Họ đã mất cha, con, và thậm chí các bà mẹ! Họ đã mất tất cả những 

gì họ làm việc chăm chỉ để sở hữu,. Rất nhiều người bị tổn thương như vậy, nên họ không thể suy nghĩ 

sáng suốt. Điều tồi tệ hơn là họ không có chỗ để đi. Các quốc gia lân cận không muốn tiếp nhận họ. Sợ 

rằng có thể mang đau khổ đến cho đất nước của họ? " 



"Đó là lý do tại sao Ta kêu gọi các Cô Dâu trung tín của Ta, hợp tác và đi cùng với Ta, và thể hiện lòng 

trắc ẩn, chứ không phải sự tàn bạo, bằng cách loại bỏ họ. Khi các con đi đến quan hệ với thái độ của 

trái tim, các con có một sự thay thế cho sự thất vọng cay đắng. Cách khác là đưa ra những sự chuyển 

đổi của các quốc gia Hồi giáo và các dân tộc rải rác khắp Trái Đất. " 

"Đây là nỗi đau. Hãy nhận lấy nỗi đau này mà các con cảm thấy rất sâu sắc, trong khi xa cách với Ta và 

đưa những nạn nhân của Satan đến cho Ta. "  

 

"Đây là những gì có ý nghĩa để trở thành Cô dâu của Ta. Các con đi cùng với Ta ở trên trời và trên trái 

đất, như thể các con ở trong Thiên đường; các con chia sẻ trong Cơ Thể và Máu của Ta. Các con có Lời 

Hằng Sống của Ta để đọc, và sự học tập của Ta trong lời cầu nguyện và ngay cả trong đau khổ. " 

 

"Bây giờ, Ta hỏi các con: các con có muốn đi cùng Ta trên con đường lên đồi Calvê, và trải nghiệm cơn 

đau dữ dội mà Ta cảm thấy trên những người này không? Các con có thực sự sẵn lòng đồng hành với 

Ta trong những giờ thu hoạch này, trước khi Satan bị giải tán không? Các con có muốn từ bỏ chương 

trình nghị sự của mình, và cần phải được cất lên khỏi trái đất này, vì lợi ích của rất nhiều linh hồn 

không? " 

 

"Các con thấy đó, Cô dâu của Ta phải sẵn sàng đi cùng với Ta trong nỗi buồn của Ta, cũng như Vinh 

Quang của Ta, các con có sẵn sàng không? " 

 

"Điều này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong thái độ từ phía các con. Dừng suy nghĩ ích kỷ, và tham 

gia cùng Ta trong tư duy của Ta, và công việc phía trước chúng ta. Các con sẽ không bao giờ hối tiếc 

khi có thêm thời gian để mang lại trong mẻ lưới!. Thay vào đó, các con sẽ vui mừng khi các con đã đi 

cùng với Ta và đã gắng sức với Ta để vượt qua. Và nó sẽ được ghi nhận cho các con, rằng các con đã 

bỏ một số chương trình nghị sự cá nhân của mình để đặt trái tim và tâm trí của các con hoàn toàn vào 

chương trình nghị sự của Ta. Các con sẽ không mất phần thưởng của mình. " 

 

"Và một lưu ý cuối cùng; Ta sẽ yêu cầu các con xem xét lại, rằng chiếc tàu này đã đưa ra Chân lý, mà 

Ta đã ban cho cô ấy(chị Clare) với lòng trung thành cao độ. Những lời cáo buộc của các con đối với cô 

ấy không làm Ta cảm thấy yêu mến các con; nhưng chúng làm tổn thương Ta sâu sắc. " 

 

"Cô ấy không phải là nguyên nhân của sự giận dữ và đau buồn của các con, nhưng là chính Ta.. Sự giận 

dữ của các con nhắm vào Ta, không phải cô ấy. Vì vậy, hãy suy nghĩ về những điều này, Những người 

thân yêu của Ta. Quả thật, Ta cần các con nhượng bộ Ta trong giờ này, và Ta sẽ ban cho các con được 

ơn để bước đi cùng Ta. " Thầy của các con, Chúa Giêsu Kitô…  


