
171. Các con phải cắt đứt với Tội lỗi, Thời gian thật ngắn ngủi!  

Không phải tất cả đều đã chuẩn bị 

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 28 tháng 10 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Thời gian rất ngắn, những người thân yêu. Ta vẫn đang đến sớm để mang các 

con về và một số trong các con vẫn chưa chuẩn bị. Ta đã nói nhiều lần về những gì các con phải làm. 

Đặc biệt là tránh tình dục vô đạo đức. Các con có hiểu, nó là tội lỗi chết người không? Nó sẽ đưa linh 

hồn các con đến Hỏa Ngục. Các con phải cắt đứt với tội lỗi. Những gì các con đã được dạy trên thế 

giới là sai lầm và điều chỉnh các con cho các ngọn lửa của địa ngục. Các con có nghĩ Ta nói nhẹ về nó 

không? Không, Ta không. " 

 

“Lương tâm của các con KHÔNG được hình thành đúng cách. Ngủ với ai đó ngoài vợ hoặc chồng của 

mình là phạm tội, và một số người trong các con tiếp tục phạm tội. Vui lòng dừng hành vi này lại. Hãy 

nghiêm túc với Ta. Nếu các con thực sự yêu mến Ta, các con sẽ vâng lời Ta. Hãy chia tay với tội lỗi 

ngay bây giờ. Đừng bỏ qua thêm một ngày khác. ” 

 

“Vâng, Ta đang đến sớm thôi. Một số các con đã sẵn sàng, trên thực tế một số đã sẵn sàng và các con 

đang hình thành những người khác theo đúng cách để đi. Làm tốt! Ta nói với các con. Nó đã tốn kém 

các con rất đắt, nhưng các con đã được thiết lập vững chắc trong sự công bình và những người khác 

đang theo gương của các con. ”  

 

“Tiếp tục và cảnh giác, các con sẽ không hoàn toàn an toàn cho đến khi Ta đưa các con về nhà với Ta. 

Dẫn dắt những người khác, truyền đạt cho họ những gì Ta đã truyền đạt cho các con. Họ đang quan 

sát các con, họ đang theo các con, và các con đang mang hoa trái cho Nước Trời. Ta sẽ sớm nói với các 

con, "Tốt lắm. Nhập vào tiệc vui của Thầy! ” 

 

“Những người khác trong số các con cuối cùng đã thoát khỏi sự đam mê của tiền bạc và con người. 

Các con đã trưởng thành để khinh thường thế giới này và Ta cũng đang chuẩn bị Thiên Đàng cho các 

con. Đừng nghĩ rằng những thay đổi trong nhân tính của các con không được chú ý. Chúng thực sự 

được chú ý, đặc biệt là bởi người thân của các con. Vâng, họ thấy những thay đổi trong các con và họ 

tự hỏi, "Có lẽ các con đúng về Thiên Chúa trong cuộc sống của mình." Vâng, ánh sáng của các con 

chiếu sáng và lôi kéo mọi người đến với Ta. " 

 

"Làm tốt. Tiếp tục trong quyết tâm tốt của mình và không cho phép mình trượt về phía sau. Có rất ít 

thời gian còn lại, giữ cho tốt, tiếp tục làm cỏ vườn của trái tim của các con. Có một phần thưởng lớn 

đang đợi các con ở Vương Quốc của Ta. ” 

 

“Một số người trong các con nằm trong giường bệnh của m ình, đốt cháy tình yêu dành cho Ta và cho 

nhân loại. Tuy nhiên, ngày qua ngày các con đau khổ bởi vì các con phải mất một vai trò tích cực hơn 

trong sự cứu rỗi của các linh hồn. Không có vai trò tích cực nào hơn là cầu nguyện. Các con đang ở 



trung tâm của bánh xe như thế này, tiếp cận với toàn thế giới thông qua các cây căm xe, thẳng tới 

vành bánh xe. Nếu các con đang ở trên vành bánh xe, như những người trong lĩnh vực này, các con 

không thể ảnh hưởng tất cả, như khi các con làm từ trung tâm. Có thể có một nơi tuyệt vời hơn 

không? Không, không có nơi nào tuyệt vời như sự can thiệp. Lời cầu nguyện của các con hướng dẫn 

quá trình lịch sử. ” 

 

“Đối với các con Ta nói, những phần thưởng thiên thượng của các con vượt ra ngoài sự tưởng tượng. 

Sự tận tụy vị tha của các con với Ta và nhu cầu của Ta đã biến các con thành bạn và Cô Dâu của Ta. 

Không cho phép kẻ thù làm các con bực bội, bằng cách nói rằng các con bị bệnh hoạn vì vậy không có 

giá trị. Ta hiểu, Ta biết tất cả về bệnh tật này và thời gian của nó trước khi các con được sinh ra, và Ta 

biết các con sẽ được đứng trong khoảng cách với Ta làm trung gian cho những linh hồn. Các con rất 

vinh dự bởi Ta, nhưng bị khinh khi và bị con người coi thường. ”  

 

“Và đối với tất cả các sứ giả của Ta, Ta nói, khuất phục ngọn lửa đang đến. Vâng, Ta đang đổ lửa vào 

dân của Ta, họ sẽ là Nhân Chứng của Ta trên khắp thế giới. Nhận ngọn lửa, đắm mình trong ngọn lửa, 

cầm quạt lửa và để cho ánh sáng của các con tỏa sáng đến nỗi mọi người đều có thể thấy sự phản 

chiếu của vinh quang của Ta trên các con. ” 

 

“Kẻ thù sẽ cố gắng quấy rầy các con với sự nản chí để khiến ngọn lửa biến mất, nhưng các con phải 

kiên trì và tiếp tục phản chiếu vinh quang của Ta cho cả thế giới. Sự nhỏ bé là sức mạnh của các con, 

sự nhỏ bé rút ra những tổn thương, dời chỗ và những người cần thiết nhất đối với các con. Họ đã từ 

bỏ công ty của những người giàu có và nổi tiếng từ lâu, những người đã xem thường họ, nhưng vẫn 

đang tìm kiếm mối tương giao giữa những người yêu mến Ta và không phải chính họ. ”    

 

“sứ vụ này rất cần thiết cho Thân Thể Ta và nhiều người, nhiều người sẽ là người cuối cùng, mặc dù 

họ và bạn bè của họ tự coi mình là người đầu tiên. Đừng lưu tâm đến sự nhỏ bé của các con với sự 

khinh khi và khinh miệt, vì nó là do sự yếu đuối của các con mà Sức mạnh của Ta được hoàn thiện. ” 

 

“Tất cả các con, vào cuối ngày, đi vào vòng tay của Ta, nơi linh hồn của các con sẽ tìm thấy nghỉ ngơi. 

Ta mãi mãi chờ đợi giây phút đó khi Ta có thể truyền đạt một số ân huệ cho các con. Không bao giờ có 

một khoảnh khắc trong ngày khi Ta không nghĩ về các con và mong chờ thời gian của chúng ta bên 

nhau. Đến với Ta! " 


