
651. Có rất nhiều mối đe dọa đến Trái đất - Thời gian còn lại thì ngắn ngủi 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 16 tháng 9 năm 2018 

 

(Clare) Lạy Chúa Giêsu, chúng con có thể nghe một số tin vui không ạ? Làm ơn an ủi chúng con.  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta có thể nói nhiều với các con điều này... lời cầu nguyện của các con đang 

mang lại hoa quả. Có rất nhiều mối đe dọa đến Trái đất ngay bây giờ mà Chúa Cha đang tìm kiếm mọi 

lý do để mở rộng một tấm chăn của lòng thương xót trên trái đất. Và Lời cầu nguyện kinh lòng thương 

xót vẫn rất, rất hiệu quả. " 

 

"Ôi, con cái thân yêu của Ta. Ta đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho các con những gì sắp tới. Ta 

đang làm hết sức mình thông qua con Tàu này, người đang làm hết sức mình để trao cho các con với 

những gì các con cần. Vì cô ấy sẽ không ở bên các con lâu hơn nữa. Ta đã ban cho cô ấy rượu ngon 

nhất để các con uống, bởi vì các con cần tăng sức và trang bị. Các con vẫn chưa được trang bị theo 

như cách các Tông Đồ xưa kia, trong khi họ đã bị bức hại và đã bị làm thức ăn cho sư tử. Họ đã có 

Bánh của sự Sống, Cơ Thể và Máu của Ta dưới hình thức của bánh và rượu. " 

 

"Ta đã ban cho các con câu chuyện về người đàn ông trẻ tuổi đã tử đạo vì lòng trung tín của anh ấy 

trong việc bảo vệ Ta khỏi đôi mắt của những kẻ khinh miệt. Ta đã ban nó để chuẩn bị cho các con 

những gì các con đang thiếu. Ta thậm chí đã ban cho các con một sự phân phát hai năm trước khi 

Cuộc Thu Hút (Rapture) còn ở phía chân trời. Tận dụng mọi món quà mà Ta cung cấp cho con Tàu này 

để chia sẻ với các con, bởi vì nhiều, nhiều, nhiều người trong các con sẽ cần nó, những người trong 

các con đang sống cho người khác không có gì phải sợ - Ta sẽ đưa các con vào Cuộc Thu Hút. " 

 

"Những người trong các con, những người không thể đưa ra quyết định sống một cuộc sống thuần 

khiết cho Ta ... rất có thể sẽ ở lại để tìm ra những chi tiết đó. Những người trong các con, những 

người Công giáo và biết các con là những người còn lại đang chuẩn bị các cộng đồng còn ở lại - các 

con biết Ta đã yêu cầu các con tiếp tục duy trì đức tin và mục vụ cho hàng ngàn người còn ở lại. Các 

con đã được đào tạo cho điều này cả cuộc đời của các con, và gần như đã sẵn sàng. " 

 

"Nhưng Ta đau buồn cho các con, Con cái của Ta, những người rất kiêu ngạo và cứng lòng mà các con 

không thể chấp nhận Vương Quốc của Thiên Chúa như một trẻ thơ. Ta có thể nói? Ta mệt mỏi trong 

việc chiến đấu với các con, và cũng như con Tàu này. " 

 

"Các con đã đặt một gánh rất nặng nề lên cô ấy, và khiến cô ấy phải dừng lại, để rao giảng cho sự 

bướng bỉnh và niềm tự hào của các con. Nhưng cô ấy yêu các con. Và Ta yêu các con rất, rất nhiều. Và 

Ta đã yêu cầu Cha Ta mang đến cho các con một quả tim bằng vàng nguyên chất và sự phân định vượt 

ra ngoài những năm của các con, rằng không có gì ngăn cản các con lấy lại những món quà mà Ta đã 

để lại trên kênh này. " 

 



"Và Ta biết nhiều người trong các con cũng mệt mỏi và bối rối . Nó là con người trưởng thành bên 

trong các con bị lẫn lộn. Đứa trẻ đã nhận ra giọng nói của Ta trên kênh này, và Ta đã chờ đợi miễn là 

Ta có thể tự tin vào con Tàu này - vì vậy Ta có thể thêm vào kho báu của các con về niềm tin và trang 

bị đầy đủ cho những gì đang ở phía chân trời. " 

 

"Ta đau khổ bên trong, những người thân yêu. Ta đau vì các con. Những thời điểm như thế này khó 

khăn như thế nào. Các con đã nghe rất nhiều và khiếp sợ. Nhưng các con không biết sẽ sống như thế 

nào trong sự hỗn loạn và bách hại này. " 

 

"Tin tưởng vào Ta với cả trái tim của các con. Học cách không dựa trên trí tuệ của riêng mình, nhưng 

bám vào Ta. Và hãy nhớ rằng các con sẽ không tồn tại trong các thử nghiệm sắp tới trừ khi các con 

sống hoàn toàn trong Thánh Ý của Ta từng phút, từng giờ, từng ngày, cho đến khi Ta trở lại. " 

 

“Những thứ đang diễn ra bên dưới mặt đất thật khủng khiếp. Việc chuẩn bị các sinh vật đáng gờm để 

tìm kiếm và hủy diệt các Kitô hữu là ngoài sự hiểu biết. Tuy nhiên, khi sự xô đẩy đến, các con vẫn sẽ có 

Ta. Và đối với những người đã thừa nhận mẹ của Ta vào trái tim của họ, cô ấy cũng sẽ ở với các con, 

và mang lại cho các con niềm an ủi lớn lao và kiên định trong giờ đó. " 

 

“Ta thực sự sẽ ban cho các con thời gian nghỉ ngơi và can đảm trên đường đi. Ta thực sự sẽ ghé thăm 

các con với những khoảnh khắc ngọt ngào từ cuộc sống sinh tồn mệt mỏi. Ta cũng sẽ cho các con ăn 

và mặc. Nếu các con sống bởi đức tin, các con sẽ không thiếu gì cả. Các vết thương của các con sẽ 

được chữa lành, bệnh tật của các con sẽ giảm đi khi ứng dụng Danh Thánh của Ta. " 

 

“Nhưng nhiều người trong số các con đang đặt ra ngoài cách sống này, và đối với các con, điều đó sẽ 

khó khăn hơn. Các con sẽ phải cắt đứt thói quen dựa vào con người. Các con sẽ bị tước bỏ mọi thứ, 

trừ Ta. Và nếu các con có Ta, các con sẽ có mọi thứ. " 

 

“Có rất nhiều điều kỳ diệu đang chờ các con ở trên Thiên Đàng, và Ta ao ước có các con với Ta. Nhưng 

còn có những người trong số các con ch ưa hoàn thành đầy đủ sứ mệnh vinh quang của hàng ngũ các 

Thánh. Và đối với các con, vẫn còn thời gian để học hỏi và hoàn thành những gì các con đã được gửi 

đến Trái Đất để làm. " 

 

“Đừng sợ, thay vì tự đẩy mình vào Thánh Tâm Ta và cầu xin sức mạnh. Nhiều người trong các con sẽ 

nhận được Mình và Máu thật của Ta, bởi vì Ta sẽ ở cùng các con khi các con cầu nguyện trên bánh và 

rượu, bởi vì các con không thể nhận được những mệnh lệnh thánh thiêng trước cuộc Thu Hút 

(Rapture). Nhưng có nhiều người sẽ được sức dầu sau cuộc Thu Hút để phục vụ anh chị em của họ. ”   

 

(Clare) Và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một trong những nhóm cầu nguyện của chúng tôi đã có một 

giấc mơ đáng ngạc nhiên vào đêm hôm sau. Trong giấc mơ của họ, một ánh sáng tỏa sáng xung quanh 

họ - ánh sáng rực rỡ. Và đó là Chúa Giêsu. Và họ đã không hoàn toàn nhìn thấy khuôn mặt của Ngài, 

nhưng họ đã thấy Ngài. Và Chúa đã phán với họ và đã nói, 'Ngươi sẽ được ở lại để phục vụ các anh chị 



em của mình.' Rồi anh đã tỉnh dậy. Và đó là giấc mơ mà anh đã có. 

 

Bây giờ, tôi không tin rằng Chúa đã ban cho anh ta sự xác nhận đó, nếu chúng ta chưa đến gần thời 

điểm đó - bởi vì anh ta đã biết điều đó trong trái tim mình. 

 

(Chúa Giêsu tiêp tục) “Vẫn còn hy vọng cho một sự đảo ngược của những gì đang đến, nhưng Ta phải 

nói với các con đó là thời gian để chuẩn bị. Và sự chuẩn bị tốt nhất của các con là sống bằng đức tin, 

và được kết nối mật thiết với Ta - không cho phép bản thân thỏa hiệp cho bất kỳ sinh vật nào; không 

phải chồng, không phải con cái. Nhưng đúng với Ta. “Clare, Ta đã ban cho con bài đọc. Ta muốn con 

chia sẻ với họ ngay bây giờ. ” 

 

(Clare) Vâng! Ngài đã ban cho tôi một bài đọc. Và thực ra, Ngài đã ban cho tôi nhiều hơn một ... 

Bài đầu tiên là từ ‘sự tin mù quáng & Tinh Thần tôn giáo’. Đây là những gì nó nói. Và đây là về Ezekiel 

và tôi, như Chúa đã đưa chúng tôi qua những hội thánh khác nhau. 

 

(Clare & Ezekiel) Chúng tôi đã bắt đầu nhận ra những nhân vật này trong mỗi nhà thờ mà chúng tôi đã 

đến thăm. Tinh thần tôn giáo đã ngăn chặn Thần Khí của Thiên Chúa. Những người tin mù quáng có ý 

kiến mạnh mẽ dựa trên lỗi và thiếu kinh nghiệm cá nhân và nghiên cứu. Chúng tôi cũng đã nhận thấy 

rằng chúng tôi cũng là những người nổi tiếng, những người có đủ mọi ý tưởng đáng ghét đã đẩy mọi 

người ra khỏi Chúa Giêsu thay vì lôi kéo họ về với Ngài cách nhẹ nhàng. 

 

Đó là khi chúng tôi đã giải quyết rằng chúng tôi sẽ không còn cho phép những đặc điểm đó trong mục 

vụ của chúng tôi nữa. Chúa đã đưa chúng tôi vào một cuộc phiêu lưu vào những nền văn hóa khác 

nhau và tiết lộ cho chúng tôi rằng họ chân thành tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí và trong Chân Lý. 

Chúng tôi muốn sống trên trái đất như họ làm trong Thiên Đàng mà không có sự cố chấp và chia rẽ, 

chỉ yêu thương và thờ lạy Chúa Giêsu từ trái tim, như Cô Dâu của Ngài trong Thần Khí và trong Chân 

Lý. 

 

Vì vậy, đây là tất cả để nói, nếu bạn cảm nhận các hình thức khác nhau của Kitô giáo trong giáo lý của 

chúng tôi, bạn sẽ hiểu tại sao. Chúng tôi đã đi bất cứ nơi nào chúng tôi được Thánh Thần dẫn dắt, và 

bất cứ điều gì Ngài đã gieo trong những hội thánh phù hợp với Kinh Thánh, chúng tôi đã chấp nhận và 

tự làm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng với tất cả trái tim của mình, đây là bầu không khí thực sự của Thiên 

Đàng. 

 

Chúng tôi không phải là những người sống trong nhà thờ, chúng tôi là những cư dân sống trong Thánh 

Tâm Chúa Giêsu ... một trái tim bao trùm tất cả các biểu hiện của tình yêu và sự thờ phượng từ những 

sinh vật của Ngài, cho dù họ là người Nga, Hy Lạp, da đen, da trắng, người tiểu số, tin lành hay Công 

giáo ... bất cứ điều gì. Nếu họ yêu mến Ngài trong Thần Khí và trong Chân Lý, Ngài vui mừng trong sự 

thờ phượng của họ và tiếp nhận nó cho chính Ngài với niềm vui to lớn.  

 

Và rồi có một bài đọc khác… 

 



(Chúa Giêsu) “Dân của Ta, Ta mong chờ với sự khao khát lớn cho đến ngày họ nhận ra Ta là Trái Tim 

của Lề Luật, sự hoàn thành của tất cả các lời tiên tri, và tất cả những điều đã được viết ra. Ta còn hơn 

là Đấng Cứu Rỗi của họ. Ta là hóa thân của Thiên Chúa hằng sống. Và qua cuộc sống của Ta trên trái 

đất này, Ta đã chứng minh được đức tin của họ và cách Ta yêu cầu họ sống. ” 

 

“Ta không muốn để lại một ai phía sau, nhưng một số người trong số các con đã làm cho trái tim mình 

cứng cỏi hơn và đã chà đạp người vô tội và người mù. Nhiều người trên Internet đã chụp ảnh với 

nhau. Các con làm họ bị tổn thương, bị làm tê liệt, và để họ chết. Bị cô lập, khinh thường và không có 

thành quả lao động của họ. Trừ khi các con ăn năn và được tìm thấy là vô tội, các con cũng có thể bắt 

đầu lên kế hoạch để ở lại đây. Các con sẽ không được cất lên. " 

 

“Tình yêu là tiêu chuẩn của Ta. Kiên nhẫn. Chịu khó. Lòng tốt Nhân từ. Hiền lành. Chân phúc. Đây là sự 

mô tả về Cô dâu của Ta. Nếu các con đang cố ý chống lại Chân phúc, các con vẫn không có trong trái 

tim Ta. Các con vẫn không giống Ta. Cô Dâu của Ta Phải giống Ta. " 

 

“Các Cô dâu của Ta - các con rất đẹp. Và kẻ địch rất ghét các con. Đó là lý do tại sao hắn ta đang tiến 

hành chiến tranh trên Kênh này (Kênh của Clare). Hắn ta không thể đứng nhìn thấy vẻ đẹp của tình 

yêu anh em, sự kiên nhẫn, chăm sóc lẫn nhau. Hắn ghét các con vì điều đó. " 

 

“Trên các kênh khác, hắn đã thành công trong việc gây ra sự chia rẽ, xung đột và giận dữ. Nhưng ở 

đây, hắn ta thất bại nặng nề. Đó là lý do tại sao các con đang bị nhắm mục tiêu. Sự cảnh giác và vâng 

lời của các con sẽ giữ các con trong Bình An. " 

 

“Ta chúc lành cho các con bây giờ với sự kiên nhẫn và kiên nhẫn của Ta trong những thử nghiệm này. 

Đừng để trái tim của các con trở nên cay đắng, kiệt quệ, chán nản.  Biết rằng mỗi một trong những 

điều này là một công việc. Một công việc KHÓ KHĂN. Và các con sẽ không mất phần thưởng của mình 

trên Thiên Đàng. ”  

 

(Clare) Đây là phần cuối của bài đọc... Xin Chúa ban phước lành cho các bạn, những người bạn thân 

yêu cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. 


