
167. Sự Dữ đánh vào Cánh Cửa và những Trái Cây chín đang rơi xuống 

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 22 tháng 10 năm 2015  

 

(Clare hỏi) Chúa muốn dạy điều gì tối nay ạ? 

 

Chúa Giêsu đã trả lời… “Quy phục cho Thánh ý của Ta.” 

 

“Khi một linh hồn lắng nghe Ta rất cẩn thận và sau đó cẩn thận để thực hiện theo Thánh ý của Ta, Ta 

bảo vệ nó với tất cả quyền năng của Ta. Bất cứ điều gì muốn đi ngược lại nó sẽ trở thành một sự bốc 

hơi của mây khói cách nhanh chóng, không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Ta sẽ làm cho tất cả vinh 

quang của Ta vượt qua trước mặt các con, và sẽ không có một ai hay một điều gì Ta sẽ cho phép chiến 

thắng các con. ” 

 

“Bởi vì các con là tôi tớ của Ta, trung thành với công việc của Ta, Ta đã bảo vệ các con với các Thiên 

thần của Ta và một hàng rào bằng lửa. Nhiều người là những thiết bị của kẻ ác, nhưng Ta sẽ cản trở 

tất cả, Những người yêu dấu của Ta. Cứ tiếp tục trung thành với Ta. Các con hoàn toàn không có gì 

phải lo lắng. Chỉ cần tiếp tục dẫn dắt đàn chiên này mà Ta đã giao phó cho các con. ” 

 

(Clare nói) Và khi Ngài đang nói, tôi cũng có một ý thức mạnh mẽ rằng ngài đang nói chuyện với 

những người trong chúng ta, những người đang phục tùng ý muốn của Ngài - không phải chỉ có chúng 

tôi. Không chỉ Ezekiel và tôi, nhưng TẤT CẢ chúng ta thực sự, đang thực hiện ý muốn của Ngài, tìm 

kiếm ý muốn của Ngài và thực hiện mọi điều ước ao của Ngài. 

 

(Chúa Giêsu) "Họ đang bị lẫn lộn ngay bây giờ, không biết đường nào để đi, nhưng Ta sẽ làm cho con 

đường trở nên rõ ràng và bằng phẳng." 

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài đang nói về điều gì bây giờ? Ý con muốn nói là, Ngài đang nói về ai? 

 

(Chúa Giêsu) “Con gái yêu dấu của Ta, Con và những người con quan tâm. Sự bối rối trong không khí, 

đi - ở - chờ đợi - đi - ở lại - chờ - tôi nên đi - tôi có nên ở lại - tôi có nên chờ đợi không? Các con đang 

chờ đợi, tất cả các con đang chờ đợi, nhưng Ta đang sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho các con và 

tập trung vào lòng của Ta nhiều linh hồn đói khát Ta, sự mất mát, không có ý nghĩa, hướng hoặc định 

hướng. Lẫn lộn đã được giáo dục sâu sắc thành những thứ như là một phần của kế hoạch ăn cắp linh 

hồn của họ khỏi Ta. ”  

 

“Nhưng Ta sẽ rung lắc Trái Đất, lắc, lắc và lắc cho đến khi tất cả những trái chín sẽ rụng xuống những 

chiếc Rổ của Ta. Vâng, các con là tất cả những cái Rổ của Ta để hứng quả khi nó rơi. Trong thời gian 

này trước cuộc Thu Hút, tất cả các con sẽ có nhiều cơ hội để hứng bắt trái cây khi nó rơi từ ngọn của 

cây. ”   

 



“Ta sắp rung lắc cây và thậm chí nhiều trái hơn sẽ rơi. Trên toàn thế giới tất cả mọi người đều chín 

muồi cho những câu trả lời. Sự nhầm lẫn ngự trị trong trái tim của họ, bởi vì họ biết những dấu hiệu 

của thời đại là những dấu hiệu nguy hiểm của sự kết thúc. Những người lớn tuổi của họ đã nói về 

những thời gian này và tất cả những lời tiên tri đã được tiên báo, là biểu hiện trong các sự kiện, dấu 

hiệu và kỳ quan thế giới. Chỉ có một linh hồn vô thức không biết gì. Thần Khí của Ta đã khuấy động tất 

cả những con người mà một cái gì đó khổng lồ đang hiện ra lờ mờ. ” 

 

"Bên dưới những nỗ lực, ngày ngày trông có vẻ như bình thường là tình trạng bất ổn sâu sắc và trông 

đợi rằng thứ gì đó lớn sẽ thay đổi."  

 

(Clare) Nhưng Chúa ơi, không phải nó trông như thế này trong nhiều thập niên sao? 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, cách nói nó có vẻ như vậy. Nhưng, các lực lượng đã được đưa ra để chịu và di 

chuyển vào vị trí từ từ, để không lây lan báo động hàng loạt. Đó là thời điểm, Clare; thời điểm trước 

cơn bão, sự bình lặng trước cơn bão. Con không cảm thấy sao? ” 

 

(Clare) Tha thứ cho con Chúa ơi, con đã cảm thấy nó từ rất lâu rồi. 

 

(Chúa Giêsu) “Đó là bởi vì Ta tiếp tục trì hoãn mọi thứ. "Chỉ thêm một linh hồn, lạy Cha, chỉ thêm một 

nữa thôi?" 

 

(Clare) Tôi thấy Ngài nhìn lên và cầu xin với Chúa Cha. 

 

(Chúa Giêsu) “Nhưng tất cả những điều đó đang thu hẹp lại đến giây phút cuối cùng, khoảnh khắc 

cuối cùng trước khi tất cả đều tan vỡ. Sáng tạo nín hơi thở của nó trong mong đợi háo hức. Mọi thứ 

đang cuộn xuống, Clare. Cửa sổ đóng lại, cánh cửa cơ hội cho Lòng thương xót - nó sắp kết thúc. ” 

 

(Clare) Tôi thấy một đường hầm của các loại, một đường hầm rất tối. Nó bắt đầu rộng nhưng nhanh 

chóng trở nên ngày càng hẹp. Nó gần giống như tôi đang nhìn xuống một cơn lốc xoáy đến Trái Đất. 

 

(Chúa Giêsu) "Khi nó đã hoàn thành, nó phá vỡ với mặt đất và trở lại vào đám mây, không bao giờ 

được nhìn thấy một lần nữa." 

 

“Vâng, đó là Cửa Sổ của Lòng Thương Xót cho nhân loại. Nó đang thu hẹp, Clare, nó đang thu hẹp lại. 

Sẽ có một thời gian ngắn khi nó sẽ nhấc lên khỏi mặt đất mang theo những Cô Dâu với nó. Rồi thì trời 

sẽ đóng lại và bóng tối và hỗn loạn sẽ ngự trị trên Trái đất này. ” 

 

“Máy CERN đã làm được nhiều cho điều này trở thành hiện thực. Ta đã giới hạn sự tiếp xúc của kẻ thù 

với Trái Đất. Vâng, Ta đã giữ lại bàn tay của sự tàn phá như thời gian cho việc giết mổ lớn đang đến. 

Thời gian khi những thần linh gian ác chốn trời cao sẽ hội tụ trên trái đất, mang theo chúng những tà 

khí bẩn thỉu đó nằm rải rác trong không gian. Phải, chúng sẽ hội tụ trên trái đất cho đến khi chúng 

không còn nữa. ”  



 

(Clare) Chúa ơi, Ngài đang nói về việc thanh tẩy trước Kỷ Nguyên thanh bình, hay sau ạ? 

 

(Chúa Giêsu) "Trước. Trái tim Ta nặng trĩu tối nay, Clare, rất nặng nề - bởi vì cửa sổ của cơ hội này 

thực sự, không thể hủy bỏ đang đến gần. ”  

 

(Clare nói) Ngài bắt đầu khóc… 

 

(Chúa Giêsu)  “Và nhiều người sẽ hư mất, Clare, nhiều người - quá, quá nhiều. Con cái Ta sẽ không 

bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Hy vọng cho sự chuyển đổi của họ sắp kết thúc, và đó là lý do tại sao 

Ta đang tuôn đổ những món quà của Ta hơn bao giờ hết mà họ sẽ được nhìn thấy và tin tưởng. ”  

 

“Đây là giờ của bóng tối và vận số vĩ đại cho nhân loại, nhưng rất nhiều người sẽ không nhận thức 

được những gì đã vượt qua họ… sự nhầm lẫn trên mọi mặt trận, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Tuy nhiên, Ta sẽ có quân đội của Ta, binh sĩ của Ta, mà sẽ đứng cho Ta trong mỗi trận chiến. Họ sẽ 

dẫn đường đến sự cứu rỗi cho những người sống sót sau cuộc giết mổ đầu tiên, và sẽ có một vụ Thu 

Hoạch vĩ đại. ”  

 

“Nhưng trước đó, khủng bố sẽ ở trong không khí các con thở và tất cả sẽ bị ném vào sự lẫn loan, 

ngoại trừ những người trong các con đã chọn Ta trở thành ưu tiên của mình. Các con sẽ biết và hiểu, 

các con sẽ đứng vững, chiếu sáng vào bóng tối - ánh sáng xuyên thấu trái tim của mọi người, ánh sáng 

của Chân Lý. ”   

 

“Nhiều sự bắt chước sẽ được đưa ra tuyên bố sai về an ninh. Những người đã thỏa hiệp cho những 

thú vui của cuộc sống sẽ đặc biệt mất phương hướng. Họ không bao giờ có một chỗ dựa trong cuộc 

sống của họ, chỉ có một tấm ván mỏng và sự xuất hiện để được ổn định. Họ sẽ nắm bắt những điều 

đó cung cấp sự ổn định đó cho họ. Họ cũng sẽ đồng minh chống lại các Kitô hữu, những người sẽ 

được mô tả là thủ phạm thực sự và những kẻ gây rắc rối. ” 

 

“Bất cứ điều gì cho một đồng đô la, bất cứ điều gì để ca ngợi, bất cứ điều gì cho an ninh. Đó là… bất 

cứ điều gì, những là Ta. ” 

 

“Tại sao Ta nói với các con điều này? Bởi vì nó thậm chí ở ngay ngoài cửa, nó đập và đá vào cánh cửa 

mà một mình Ta có chìa khóa. Và khi cánh cửa đó mở ra, sự giận dữ sẽ xuất hiện, đầy sức mạnh. "   

 

“Vì vậy, Ta nói với các con bây giờ, tận dụng tốt nhất thời gian và quà tặng mà Ta đang truyền đạt 

trong mùa này là sự chống đối của cái ác. Nhận lấy và sử dụng những món quà này, hãy để ý đến 

những món quà mà các con có thể chạm vào ngay cả trong những cách nhỏ nhất. Nó có thể không có 

vẻ quan trọng đối với các con, nhưng một chút lan ra để có một tác động lớn.  

 

 



Các con chạm vào một linh hồn với một từ nhỏ, Ta tưới nó trong trái tim của họ. Họ lần lượt lan 

truyền từ đó, mọi thứ được đọc và lắng nghe để xác nhận những gì các con đã gieo. Từ nhỏ bé của các 

con mở rộng thành một sự thật mà chăn cả một cộng đồng những người kết nối với nhau. ”   

 

“Đừng tìm kiếm vinh quang giữa những con người, các con sẽ không tìm thấy nó. Thay vì tìm kiếm sự 

nhỏ bé, nhỏ và không đáng kể. Ta sẽ làm việc thông qua những điều đó và cho sự gia tăng. Sự cứu rỗi 

sẽ được rèn luyện. Chỉ gieo hạt và không nghĩ đến việc thiếu thu hoạch của mình. Đó là vấn đề với dân 

của Ta - họ đi ra ngoài tìm kiếm vinh quang và trở về tay không và vỡ mộng. Những gì họ không nhận 

ra là Ta là Chúa của sự gia tăng, và nước và gửi cho người khác để thu hoạch vào thời điểm thích hợp. 

Chỉ vì các con không nhận được tín dụng cho một linh hồn đến với Ta, trong thế giới này, không có 

nghĩa là phần thưởng của các con không được lưu trữ trên thiên đàng. ”    

 

"Phải mất nhiều để mang lại một linh hồn và tất cả sẽ được khen thưởng theo hy sinh của họ. Vì vậy, 

nhiều người sẽ được khen thưởng rằng không ai thậm chí được công nhận. Họ sẽ là những người 

quan tâm không phải vì vinh quang hay sự công nhận, thay vào đó họ đã đổ hết trái tim của họ cho Ta 

ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, thậm chí không có một dấu hiệu từ Ta rằng những 

lời cầu nguyện của họ đã được đáp lời. Họ cầu nguyện trong tình yêu và sự thay đổi cho cả thế giới, và 

Ta đã nhậm lời những lời cầu nguyện của họ theo những cách mà sẽ chỉ được nhìn thấy trên Thiên 

Đàng. ” 

 

“Bây giờ là thời gian, dân của Ta, Cô Dâu của Ta. Tận dụng tốt nhất tất cả những gì Ta cung cấp cho 

các con và đừng khinh thường những điều nhỏ nhặt được thực hiện trong tình yêu. Ta sẽ nhận lấy nó 

từ đó và hy vọng sẽ không làm thất vọng. ” 


