
513. Đây không phải là thời gian cho một kỳ nghỉ tâm linh 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 22 tháng 6 năm 2017, trong 4 TĐ dưới đây. 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Hãy để điều này trong Tay của Ta, Clare. Ta đã không chỉ nói với con rằng Ta 

đã chuẩn bị một bữa tiệc, nhưng không ai đến. Con cái Ta bị đánh lạc hướng và chỉ theo đuổi những 

thứ của thế gian. Nếu Ta không ở đó cho một số người, họ sẽ gặp khó khăn, nhưng Ta ngồi một mình 

nhiều đêm, với Cô Dâu của Ta, Cô ấy rất bận rộn với thế giới, và Ta nhớ cô ấy. Các vấn đề con đang 

gặp phải không phải là lỗi của con. Con cầu nguyện cho họ, con trình bày các Thông Điệp, nhưng nhiều 

người trong thời điểm này không quan tâm. Họ đã được mời đến với các sinh hoạt khác và làm lơ Ta. 

" 

"Nó là tốt cho con để chia sẻ điều này với họ, Clare, Cô Dâu của Ta, những gì đang xảy ra với cuộc 

sống tinh thần của con? Đó là sự ngọt ngào mà con đã từng có đối với Ta? Nó đã quay sang bỏ bê, và 

con đang trôi xa khỏi Ta. Nhưng con không biết, đây là chiến dịch của kẻ thù chống lại con và kênh 

này, bởi vì hắn ta bị đe dọa bởi mối quan hệ mật thiết của con với Ta? Con không thể duy trì tốc độ 

leo lên ngọn núi Thánh mà không bị giấu vào Cánh Tay của Ta cách an toàn. " 

 

"Bởi vì con đã chọn những sinh hoạt của thế gian trên việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và Thánh Thư, 

con đang trốn khỏi Ta và nguy hiểm gần như sắp ngã. Đây không có thời gian để có cơ hội duy trì đức 

tin của con bằng cách không thành tín để cầu nguyện bất cứ khi nào con trượt, nó rất nguy hiểm, 

nhiều người trong số các con đã rơi vào những cái bẫy được khéo léo đặt vào cuộc đời của các con để 

tránh xa khỏi sự cống hiến quý báu mà các con đã có cho Ta. " 

 

"Đối với những người trong số các con đã kiên trì, mặc dù đã có nhiều lời mời, mà các con đã từ chối, 

để có thể ở bên cạnh Ta, Ta đã có những chuyến đi bằng xe ngựa, đi theo con đường của các con. Hãy 

vui lòng tiếp tục trung thành với kênh này, vì nó có nhiều kẻ thù đang lan rộng, khi các con cầu nguyện 

và chúc phúc cho kênh này của Ta, Ta cũng ban phước cho các con, sự trung thành của các con đã 

chiếm lấy trái tim Ta và Ta muốn cho các con thấy sự đánh giá của Ta. "  

 

"Đừng quá mệt mỏi khi làm việc tốt, chim bồ câu của Ta tiếp tục quan tâm đến người nghèo mà các 

con tìm thấy họ. Tiếp tục cầu nguyện cho những người vô gia cư đang đấu tranh với những vấn đề 

khác nhau, làm cho cuộc sống của họ rất khó khăn ở nhà hoặc thậm chí đối với những người trên 

đường phố. Và những người bị giới hạn ở trên giường và đau ốm. " 

 

"Thời tiết mùa hè tràn ngập nhiều phiền nhiễu và sự nguy hiểm, lửa bốc cháy da thịt ở khắp mọi nơi, 

đàn ông và phụ nữ yếu đuối, và nếu họ không cầu nguyện như họ phải làm, thì nguy cơ rơi vào tội lỗi 

là rất lớn. Nó thật sự làm đau lòng Ta, khi con tàu này đã đăng tải một Thông Điệp rất chân thực và tốt 

đẹp từ Ta, nhưng tâm linh của khán giả đang đi nghỉ. Ta có thể nói, để đi nghỉ tâm linh không bao giờ 

được an toàn? Bất cứ khoảng trống thời gian nào, giống như một lỗ thủng trong bức tường để cho đối 

phương trèo qua. " 

 



"Ta đã hướng dẫn các con ở đây trong một thời gian dài, và một số các con đã trưởng thành về tâm 

linh, có những nhu cầu rất lớn về sự khôn ngoan và sự bảo vệ, bởi vì sự gần gũi của các con với Ta rất 

là đe dọa đối với kẻ thù, và các con đeo một mục tiêu trên lưng. Các con không thể để mình mất cảnh 

giác, thậm chí trong một ngày. " 

 

"Có rất nhiều kế hoạch của ma quỷ để chống lại các con 24/24, nếu các con không cầu nguyện và giữ 

cảnh giác.Ta muốn các con ngay lập tức nhận ra kẻ thù, khi hắn ta bước vào cửa, thậm chí hắn còn giả 

vờ là người tốt.Có rất nhiều kẻ lừa dối, sẽ cướp đi kho báu của các con nếu của các không cảnh giác 

nó một cách thận trọng. "  

 

"Và đối với một số ít người con quý giá của Ta. Chúng ta đang tiếp tục leo lên khung cảnh tuyệt đẹp, 

những điều các con không bao giờ tưởng tượng các con sẽ thấy. Hãy tỉnh táo với sự thăm viếng của Ta 

để mang các con về Thiên Đường. Ta sẽ chìa Tay ra để chạm vào tay của các con, và chúng ta sẽ bước 

vào không gian đó. Ta muốn làm giảm nhiều căng thẳng trong số những người đã tích lũy trong cuộc 

hành trình này. Và khi các con nghỉ ngơi trong Ta, và các con thấy Ta ngay cả với âm nhạc, sẵn sàng và 

sẵn sàng đón lấy Tay Ta khi chúng Ta ghé thăm những nơi trong Thiên Đường mà Ta muốn chia sẻ với 

các con. "  

 

"Những chuyến đi này bắt đầu cách rất đơn giản, bằng cách đi trước một bước, bởi vì các con đang ở 

cùng với Ta, trong trái tim Ta là lối vào Thiên Đường. Để đi một quãng đường dài xung quanh, thông 

qua các vì sao và dãy ngân hà. Trái tim Ta thật sự là lối vào Thiên Quốc. Ta sẽ ban cho các con ân sủng 

để chia sẻ cuộc hành trình của các con với Ta, để những người khác cũng có thể được mở mang trí óc. 

Đây là mùa của những điều không thể và chưa từng nghe thấy của phước lành, thuộc lĩnh vực tâm 

linh. Các con đừng để nó vượt mất. " 

 

"Đây thực sự là một lý do khác khiến Ta thất vọng vì những cô dâu của Ta đã bị phân tâm bởi thế giới 

trống rỗng, mà xa khỏi Ta. Những ân sủng đang chảy nhanh và sâu, nhưng nếu các con đã chọn chơi 

trên sa mạc, các con sẽ đánh mất cơ hội. Ta vui mừng khi chúng ta cùng chia sẻ những thời gian với 

nhau, những người con yêu quý của Ta, và xin hãy khuyên nhủ người khác rằng đây không phải là thời 

gian để có một kỳ nghỉ tâm linh. " 


