
659. Chúa Giêsu phán... Các con đã được ban cho thêm một chút thời gian,  

hãy dùng nó cho Vương Quốc của Ta 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 25 tháng 10 năm 2018   

 

(Clare) Chúa ơi, lòng thương xót, sự thịnh vượng và long quảng đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của 

con người. Hãy giúp chúng con tương ứng với cơ hội này cho Vương Quốc của Chúa trên trái đất để 

phát triển... Amen.  

 

Kính gửi các bạn cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa, tôi muốn cung cấp cho các bạn thông tin cập nhật 

ngay bây giờ. Trước hết, Chúa đã lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta và thậm chí đã nhận 

được từ chúng ta những cây thập giá của Simon. Chúa đã loại bỏ cây thập giá của Ezekiel trong thời 

gian này, và anh ta đã chỗi dậy và làm việc về âm nhạc và viết lách. Và mặc dù Ngài chưa thảo luận 

điều đó với tôi, ý thức sâu sắc của tôi là chúng ta đã được ban cho thêm thời gian… Nhưng tôi không 

tin rằng đó sẽ là một thời gian dễ dàng. Thay vào đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục được kêu gọi cầu 

nguyện và cảnh giác. Và tôi đã suy nghĩ... ' Các bạn biết không? Tôi rất muốn nghe từ Ngài ngay bây 

giờ, ' Cho nên tôi đã hỏi Ngài, 'Chúa ơi, Ngài có thể vui lòng nói chuyện với chúng con không?'  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Con đã nhận ra một cách chính xác, các con đã được ban cho thêm thời gian. 

Nhưng đây không phải là một thời gian đắp chăn giống như các con đã từng có trước đó. Đây là một 

thời gian rất có điều kiện đòi hỏi phải cảnh giác liên tục và đáp ứng vâng theo lời kêu gọi Ta sẽ đặt 

một gánh nặng và đau buồn trong lòng các con khi Ta gọi các con để cầu nguyện. Xin được nhắc nhở 

trong phản ứng - đó sẽ là rất quan trọng. Và đối với những người bị ở lại phía sau, điều này sẽ được 

đào tạo tốt cho các con. "  

 

"Các con đang được ban cho thời gian này để hoàn thành nhiệm vụ của mình, các Cô Dâu Ta. Ta đang 

yêu cầu các con, xin đừng lãng phí nó trên thế giới và những ham muốn ích kỷ. Thay vào đó, hãy nhớ 

chương trình nghị sự của Ta trong mọi lúc. Ta biết nhiều người trong các con rất nhút nhát và gặp khó 

khăn trong việc chia sẻ công khai, nhưng các con có nhiều cơ hội để chia sẻ trên Internet với khoảng 

cách an toàn giữa các con và những linh hồn khác. Ta yêu cầu tất cả các con phải theo dõi các linh hồn 

tổn thương trên các trang web thế tục mà các con truy cập. " 

 

"Điều này rất quan trọng đối với Ta, bởi vì  rất thường xuyên các con sẽ là một sợi dây cứu sống mà họ 

cần trước khi họ tự sát. Sự khuyến khích của các con và thời gian các con thực hiện  với họ có thể có 

nghĩa là sự khác biệt vĩnh cửu đối với họ. Trái tim Ta thuộc về các con. Ta buồn vì những điều này, bởi 

vì họ tìm kiếm sự thoải mái ở tất cả những nơi sai lầm… Tuy nhiên, nếu các con tình cờ ở nơi sai đó, Ta 

đã cố tình sắp xếp điều này cho sự cứu rỗi của họ. " 

 

 

 



"Luôn luôn nhạy cảm với quá khứ của họ. Nếu họ có kinh nghiệm xấu trong nhà thờ, hãy mang Ta đến 

với họ như một người bạn tốt nhất của họ, một người hiểu và quan tâm và có câu trả lời. Và sức mạnh 

để làm điều gì đó về nó! " 

 

"Đó là một mối quan hệ, không phải là một nhà thờ. Không phải một tôn giáo sẽ tạo ra sự khác biệt. 

Nếu họ đi nhà thờ, nhưng vẫn không có mối quan hệ đó, hãy giới thiệu nó với họ và nói với họ hộ Ta: 

Ta đang chờ các con đến với Ta và các con chẳng có gì  phải sợ cả. Tội lỗi trên thế gian sẽ không ngăn 

cản mong muốn của Ta để ở  cùng các con, vì Ta là một Thiên Chúa tha thứ và thương xót. " 

 

"Một số người đã có những kinh nghiệm rất vất vả trong cuộc sống. Vì với họ, rút ra song song trong 

cuộc sống của Ta đối với những sự phản bội, tra tấn và sự đau khổ Ta đã trải qua trước khi Ta đã qua 

đời. Yêu cầu họ nằm xuống trên cây Thập Giá và để Ta lấy đi nỗi đau đớn và sự tra tấn khỏi họ, rằng 

họ đã mang chúng quá lâu. " 

 

"Ngoài ra, hãy nói với họ rằng họ có một kẻ thù rất thực sự muốn họ tin rằng họ phải đổ lỗi. Điều này 

chắc chắn sẽ là một lời nói dối, và Ta có thể làm rõ điều đó cho họ nếu họ sẽ đến với Ta với trái tim 

tan vỡ của họ. hiểu không, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa? " 

 

"Ta đang kêu gọi các con đi ra ngoài thế giới và tập hợp lại cho Ta những người bị thất lạc và bị vỡ 

mộng vào Kênh này. Ở đây họ sẽ trải nghiệm tình yêu và sự tha thứ vô điều kiện của Ta, cũng như sự 

dễ dàng mà Ta muốn giao tiếp với họ. Họ cũng sẽ cần phải biết rằng, Ta tha thứ cho họ và muốn ban 

cho họ một sự khởi đầu hoàn toàn mới trong cuộc sống. Rằng Ta đang chờ đợi họ, họ không có gì phải 

sợ hãi từ Ta và có mọi thứ để vui mừng hơn. Họ đang trở về nhà và nhận được một khởi đầu mới mẻ. 

" 

 

"Ta cũng muốn họ mơ ước về những gì họ luôn mong muốn, và biết rằng Ta biến giấc mơ thành hiện 

thực. Rằng Ta ban cho những giấc mơ và giúp họ thực hiện chúng. Họ cũng cần phải biết rằng Ta đã 

tạo ra chúng với ước mơ và tài năng để hoàn thành chúng. Và khi họ dâng cuộc sống của họ cho Ta, Ta 

bắt đầu dẫn dắt họ theo những cách họ cần để tìm kiếm sự thỏa mãn. " 

 

"Ta viết thẳng với những đường cong, và mỗi người đều là một cá nhân. Khác nhau. Và do đó, không 

có nhiệm vụ bị đóng hộp. Ta không tạo ra con dao cắt bánh ngọt-không phải ở tất cả! Mỗi người trong 

số các con là RẤT độc đáo, và các nhiệm vụ Ta ban ra là đáp ứng nhu cầu và mong muốn sâu sắc nhất 

của họ. " 

 

"Một lần nữa, những Cô Dâu yêu dấu của Ta, xin vui lòng không lãng phí thời gian này vào cho chính 

mình hoặc theo đuổi những điều cho gia đình mình, nhưng đưa vào hành động tất cả những gì Ta 

đang kêu gọi các con làm cho người khác. Một số người trong các con sẽ không được cất lên trong 

Cuộc Thu Hút (Rapture) vừa được ban cho cơ hội thứ hai. Sử dụng nó tốt, và số phận của các con sẽ 

được phục hồi. " 

 



(Clare) Chúa ơi, Ngài có thể ban cho chúng con thời khắc biểu của bao nhiêu thời gian nữa chúng ta có 

để đầu tư vào điều này không? 

 

(Chúa Giêsu phán) "Tối đa hai năm, nó tùy thuộc rất nhiều vào những gì các con dùng thời gian của 

mình, sự cam kết của các con với Ta, và cường độ đều đặn của đời sống cầu nguyện của các con. Tối 

đa, nhưng có thể không vượt quá hai năm. Ta không thể làm bất cứ điều gì rõ ràng hơn. Nó phụ thuộc 

rất nhiều vào các con, các Cô Dâu của Ta, cũng như phản ứng của thế giới đối với việc truyền giáo mới 

này mà Ta đang phát hành. Vì vậy, phần nhiều phụ thuộc vào phản ứng-cả hai của các con và của họ. 

Ta sẽ không chiến đấu với con người mãi mãi. " 


