
629. ĐẾN… ĐỪNG TRÌ HOÃN NỮA! THẾ GIỚI NÀY LÀ MỘT NƠI NGUY HIỂM &  

KHÔNG CÓ GÌ LÀ BẢO ĐẢM 

 

Chúa Giêsu phán... Hãy đến với Ta, đừng trì hoãn nữa! Thế giới này là một nơi độc ác & Không ai được 

đảm bảo một ngày khác.  

 

Thông Điệp tình yêu từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 8 tháng 6 năm 2018   

 

Clare bắt đầu... Cảm ơn Chúa Giêsu thân yêu, vì đã chia sẻ với chúng con những bí mật của Trái tim 

của Ngài. Amen.   

 

Những người thân yêu của tôi, tối nay tôi đã khám phá ra một điều rất quý giá về những người bạn. 

Kênh này không dành cho tất cả mọi người, bởi vì nó dẫn đến trái tim đau khổ của Chúa Giêsu, Chúa 

chúng ta. Chúng tôi không chỉ là một nhóm Kitô giáo. Chúng tôi được kêu gọi vào chiều sâu của tình 

yêu của Ngài và đi khắp thế gian. Đó là lý do tại sao rất nhiều người trong chúng ta đau khổ về thể 

chất: Ngài đang chia sẻ với chúng ta điều gì đó không thể tả được - Trái tim đau khổ của Ngài. Nhưng 

ai ôm lấy nỗi đau của Ngài?  

 

Các linh hồn những người bạn của Heartdweller, những Cô dâu và những nạn nhân quý giá của chúng 

ta, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để an ủi Ngài trong sự đau khổ liên tục của Ngài đối với kẻ sa 

ngã... thậm chí đến mức Ngài đau đớn cho sự mất mát của một linh hồn không ăn năn, không làm gì 

ngoài việc ăn cắp và giết người trong cả đời anh ta. Chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự biết được 

những cơn đau đớn mà Ngài trải qua mỗi ngày. Nhưng Ngài có thể cho phép chúng ta nếm thử một 

giọt của nó để an ủi Ngài. Thực tế là chúng ta tìm kiếm Ngài và muốn giữ Ngài là tất cả những gì quan 

trọng với Ngài. Ngài hoàn toàn hài lòng với linh hồn, người đã đặt trái tim của họ trên Ngài. Bạn không 

thể ở trong trái tim của Ngài mà không trải qua sự khổ sở của Ngài. Tuy nhiên, Ngài kêu gọi chúng ta ở 

đó để an ủi Ngài, để giữ Ngài, và là một với Ngài và tất cả những gì quan trọng với Ngài.  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Cô dâu của Ta, những người quý báu của Ta. Sự vĩnh cửu thậm chí không thể 

bắt đầu tiết lộ sự cống hiến của các con với Ta có ý nghĩa gì."  

 

"Khi các trang của cuộc đời của các con được mở ra, Ta cầm một cái lọ vàng với những giọt nước mắt 

Ta thu thập từ đôi mắt của các con trong những giây phút đau buồn. Ta chưa bao giờ rời bỏ các con, 

Dân của Ta. Ôi, Ta mong mỏi các linh hồn nhận biết Ta ở bên cạnh họ thế nào! Họ không đơn độc. Ta 

liên quan mật thiết đến cuộc sống của họ, luôn cố gắng hướng dẫn họ một cách đúng đắn. Nhưng họ 

đã được cho ăn rất nhiều lời nói dối và những hình ảnh méo mó của Ta là ai, họ không thể chịu được 

để tiếp cận Ta, vì sợ bị trừng phạt. Nhưng Ta đứng bên cạnh họ, Cánh Tay rộng mở, chờ đợi một dấu 

hiệu tìm kiếm Ta. "  

 

 

 



"Ta tiếp cận họ với sự tinh tế tuyệt vời, đặt tay Ta lên đầu họ và cho phép họ cảm nhận được chút ít 

sự hiện diện của Ta. Để đánh thức trái tim của họ. Để biết Ta sẽ không đánh phạt họ. Ngược lại, Ta sẽ 

an ủi , tha thứ và tuôn đổ sự sống mới vào họ. Không chỉ là sự sống, mà là sự sống mà họ luôn ao ước. 

"  

 

"Ta không quan tâm những gì các con đã làm. Có phải Ta đã không tha thứ cho người phụ nữ ngoại 

tình sao? Có phải Ta đã không chạm vào và đã an ủi cô gái điếm đã đổ dầu quý giá trên chân Ta để 

chuẩn bị cho việc chôn cất của Ta sao? Có phải Ta đã không tha thứ cho kẻ trộm và giết người đã nói 

gì với Ta sao? " 

 

"'Lạy Chúa Giêsu, hãy nhớ đến tôi cùng khi Ngài đi vào Vương quốc của Ngài.' Có phải Ta đã trừng 

phạt và biến anh ta đi vì anh ta đã giết và đánh cắp những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không? ' 

Đó không phải là Ta kết tội, mà Ta đến để giải phóng các con khỏi tội lỗi, từ sự trừng phạt tội lỗi của 

các con, vì vậy các con có thể ở với Ta trên thiên đường mãi mãi. Ta đã làm điều này vì tình yêu nồng 

nàn của Ta dành cho mỗi người. Nhưng các con sẽ không tin điều này cho đến khi các con thấy nơi Ta 

đã chuẩn bị cho các con. " 

 

"Bây giờ, những người thân yêu quý giá của Ta, và ước mơ những giấc mơ ngọt ngào về ngày cuối 

cùng chúng ta sẽ ở bên nhau. Và đối với những người chưa nhận biết Ta - mơ về nơi tuyệt vời nhất 

trên trái đất dành cho các con. Cánh tay của Ta mở rộng cho các con, mời các con bước vào giấc mơ 

với Ta. "  

 

"Ngay cả khi Walt Disney thiết kế bối cảnh đó, nó vẫn sẽ không tiếp cận vẻ đẹp của những gì Ta đã 

chuẩn bị cho các con, khi các con cuối cùng đến với Ta. Ta đang chờ đợi rất nhiều các con. Xin đừng 

chậm trễ. Thế giới này là một nơi độc ác và không ai được đảm bảo cho một ngày khác. Vì vậy, hãy 

đến. Hãy đến với Ta ngay bây giờ, trong khi các con có thể. Ta chờ đợi cho các con. " 


