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Chúa Giêsu bắt đầu... "Hỡi dân Ta, Ta đau buồn vì những người lạc mất mà không biết Ta, nhưng các 

con như là một con người không bao giờ hiểu được ân sủng của Ta đến với họ như thế nào trong 

những giờ phút cuối cùng. Ngay cả những người bị giết dưới chân núi ở Afghanistan, Ta đã đến với họ 

trước hơi thở cuối cùng. " 

 

"Tình yêu, lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ta nghe thấy tiếng kêu khóc của nhân loại và Ta nhậm 

lời họ theo một cách mà họ có thể hiểu được. Tuy nhiên, đó là một tình huống tinh tế khi các con đối 

xử với người Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và người Do Thái. Họ không bao giờ được dạy để hiểu tình 

yêu cá nhân của Ta đối với mỗi người, thay vào đó, ý tưởng của họ về Thiên Chúa là hung dữ, nghiêm 

ngặt và đòi hỏi. " 

 

"Đó là lý do tại sao các con phải tập trung vào tình yêu, sự tha thứ, chịu đựng lâu dài và từ thiện, khi 

các con tiếp cận họ và từ bỏ những cách đưa ra sự lên án và cay đắng.Họ đã cảm thấy bị lên án, họ đã 

cay đắng. Các con là những người duy nhất có thể truyền tải thông điệp đó, Ta có thể làm phép lạ, 

nhưng các con phải phục hồi chúng bằng sự cống hiến tuyệt đối của các con cho tình yêu vô điều kiện, 

họ phải nhận ra Ta trong các con. " 

 

"Ta đã nói với các con trước đây và nó lặp đi lặp lại: trong mùa hoa nở này, các con cũng phải giữ 

thanh gươm của Chúa Thánh Linh, cầu nguyện trong Thần Khí, ngay cả bằng ngôn ngữ thiên thượng 

của các con để tự bảo vệ mình và thế giới như là một sự thanh tẩy đang sắp ập xuống trên trái đất, sự 

dữ đang bị truy đuổi và sẽ có đổ máu, nhưng Ta đã yêu cầu các con đừng nản chí về điều đó. Hãy cất 

lên Ta lời cầu nguyện, nếu các con cảm thấy được kêu gọi để làm điều đó, và mong rằng cánh tay Ta 

sẽ cử động mạnh mẽ, thay mặt cho những lời cầu nguyện của các con. "    

 

"Nhưng đừng từ bỏ những món quà của các con, và việc trồng những món quà của mình, các con sẽ 

thấy rõ sự dọn sạch hỗn loạn và những món quà của các con - nếu chúng đã được chuẩn bị - sẽ được 

kêu gọi hành động vào việc thu hoạch. Nếu các con chỉ tập trung vào thế giới, chiến tranh và tin đồn 

về chiến tranh, khi đến lúc bắt cá, các con sẽ không có lưới, không có mồi, không có phương tiện để 

bắt cá. "   

 

"Đây là thời gian của sự gia tăng ý thức vào lãnh vực tâm linh và khả năng trở thành một chiếc tàu để 

tôn vinh những món quà của các con để đi tới mọi ngõ ngách của trái đất, với những thông điệp Tình 

yêu và sự tha thứ của Ta. Nếu các con không theo dõi được những tin tức mới nhất ở đây, các con sẽ 

không có gì sáng tạo để chuẩn bị cho bữa tiệc mà Ta sẽ tuôn đổ xuống, khi những người bị lạc mất. Đó 

là tất cả về việc chuẩn bị để ném lưới, đó là tất cả về vị trí để bắt họ khi họ rơi. Tại sao Ta lại trao cho 

các con các hướng dẫn lặp đi lặp lại để làm cả hai, đồng thời cầu nguyện và hoàn thiện tiếng nói của 

các con - cho dù đó là bằng văn bản, viết blog,  YouTube, các bài báo, nghệ thuật, tổ chức hoặc đăng 



ký người khác, có tư thế sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của những người bị hư mất, những người đói khát, 

đau đớn và bối rối. "   

 

"Ngay cả trên Kênh này, rất nhiều người đã tìm thấy một sự khuyến khích và học hỏi ngày càng nhiều 

về hoạt động phức tạp của cảm xúc và nỗi sợ hãi của con người hàng ngày. Mỗi ngày các con có cơ hội 

cầu nguyện cho những ai khóc than trên Kênh này Trong những ý kiến, hy vọng tìm được ai đó quan 

tâm, một nơi nào đó thuộc về họ, hãy ở đó cho họ. Đây là một kỹ năng rất cao. Nếu không có gì khác, 

các con có thể làm điều này vì Chúa Thánh Linh của Ta đang ở bên các con và sẽ linh ứng cho các con 

những lời nói. " 


