
658. Chúa Giêsu phán... Các con đang trên vách đá của tai họa. Thời giờ đang cạn kiệt 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 21 tháng 10 năm 2018 

 

(Clare) Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã tỏ lộ trái tim của Ngài. Hãy giúp chúng con nắm lấy nó với tất cả sức 

mạnh của chúng con... Amen!  

 

Lạy Chúa, con đã nhớ Ngài rất nhiều. Và con đã rất ý thức về những thất bại của mình. Xin tha thứ cho 

con và cho con suy nghĩ đúng đắn để không làm Chúa thất vọng. Đầu của con đã xuống dốc và con 

vừa hoàn thành Bữa Tiệc Ly của Chúa với tất cả những lời cầu nguyện, và con cảm thấy rất thấp, rất 

thấp. Không có sự sống nào trong con nữa và con đã bị Thiên Chúa bỏ rơi! 

 

Chúa Giêsu đã đột nhập vào... “Nhưng không phải vậy, Clare. Và con biết rõ hơn. Con hiểu không? Ta 

muốn tất cả các con hiểu... Thiên Đàng đang khóc. Clare, nó không chỉ là con; nó là tất cả của Thiên 

Đàng và con là một phần của điều đó. Những thứ đan xen mật thiết vào trái tim Ta đang khóc lóc và 

mang nỗi buồn sâu thẳm này, bởi vì thời gian đang cuộn xuống. Và chúng ta chưa được nghe từ Chúa 

Cha. “Con biết không, Clare, cần thêm lời cầu nguyện? Không chỉ bởi con, mà là tất cả mọi người. Cần 

phải có một nhận thức lớn hơn; một lời cầu nguyện sâu sắc hơn. Nhưng mọi thứ đang diễn ra như 

bình thường; mọi người đang 'kết hôn và được đưa ra trong hôn nhân'. Clare, đây không phải là trí 

tưởng tượng của con. ” 

 

(Clare) Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là, bởi vì Ngài không bao giờ ban cho tôi một thông điệp tiêu cực như 

thế này!?  

 

(Chúa Giêsu phán) "Đây là Ta. Và điều này rất quan trọng. Cả hai để con hiểu và để con giao tiếp. Kết 

hôn và mua nhà, xe hơi, đất đai, nguồn hạnh phúc. Nhiều thứ. Tất cả đều bận rộn. Bận rộn nhận được 

bằng cấp của họ, cải thiện rất nhiều vận mạng của họ, chăm sóc gia đình, nổi bật trên liên doanh mới. 

Phim ảnh đang được thực hiện, các bài hát đang được viết và tiền thu được từ cuộc sống như không 

có gì xảy ra. Không bao giờ. Và con có biết chuyện này đã diễn ra trong bao lâu không? ” 

 

(Clare) Và tôi đã nghĩ về nó trong một phút. Và tôi nghĩ, 'Ồh, con không phải là Kitô hữu cho đến sau 

này. Nhưng có lẽ trong thập niên 70? Lúc đó con chưa phải là một Kitô hữu. '   

 

(Chúa Giêsu) "Không. Từ những thập niên 20 — 1920. Cuộc sống đã tiến hành như thể thế giới sẽ 

không bao giờ kết thúc. Nhưng sau đó đến chiến tranh. Và con có biết tại sao điều này đã được cho 

phép không? Bởi vì đàn ông và phụ nữ đã đi từ dâm đãng - đến sự bẩn thỉu về mặt đạo đức và suy 

thoái. Và mẹ Ta đã cảnh cáo họ có phải không? Tại Fatima, Mẹ đã nói với họ rằng Chiến tranh thế giới 

thứ nhất sẽ sớm kết thúc, nhưng nếu con người không thay đổi, một cuộc Chiến tranh thế giới khác, 

tệ hơn, sẽ bắt đầu. Mẹ đã nói với họ rằng, Ta đã bị xúc phạm rất nhiều bởi cách ăn mặc và thiếu 

khiêm tốn của họ. “ 

 



“Điểm Ta đang cố gắng thực hiện, những người yêu quý nhất của Ta, là vào một thời điểm nào đó, 

Thiên Chúa Cha phải nói,“ Đủ rồi! ”Đã có rất nhiều cuộc gọi. Vào những thập niên 50, 60, thập niên 70, 

và cứ tiếp tục. Nhưng mỗi lần Ngài giơ cánh tay Thánh của Ngài lên trời và phán: “Dừng lại! Chúng ta 

sẽ cho nó thêm thời gian. ’Và mỗi lần, kết quả hầu như giống nhau: tất cả mọi người đã biết chúng ta 

gần sự trừng phạt đến mức nào, họ đã thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi cuộc sống cứ tiếp diễn... như 

thường lệ. Bây giờ, Ta không nói, là không ai cầu nguyện. Ngược lại, nhiều người cầu nguyện hơn 

trước đây. Nhưng vẫn còn, nó là không đủ. Mỗi ngày, cái ác nổi lên như thủy triều  dâng cao và chỉ 

những lời cầu nguyện của các con thiết lập một bức tường biển để ngăn chặn nó. “ 

 

“Nhưng bây giờ chúng ta đang đi vào mùa của sự sao lãng và giải trí. Các con có nghĩ rằng Satan là kẻ 

ngốc không? Hắn ta biết thời điểm tốt nhất để tấn công Vương quốc của Thiên Chúa trên trái đất. Hắn 

ta biết tâm trí các con ở đâu đó khác, sự chú ý của các con ở đâu đó khác. Các con thiếu đề phòng. Có 

niềm vui và sự xao lãng. Mua sắm. Và đi thăm người thân. Đây là thời gian ít mong đợi nhất trong mắt 

con người để họ suy nghĩ về bi kịch và Cuộc Cất Lên(The Rapture). Và những thời điểm hoàn hảo nhất 

để tấn công? “ 

 

“Vì sự căng thẳng trong bầu không khí trong cuộc bầu cử, bởi vì điều đó, vẫn còn một số người tại 

chốt của họ đang cầu nguyện rất nghiêm túc. Những gì con đang cảm thấy không bị cô lập chỉ dành 

cho các con. Điều này đang diễn ra trên khắp thế giới, và rất ít người hiểu họ đang đối phó với cái gì. 

Thay vào đó, họ chữa trị bằng sự giải trí, mua sắm, tình dục và ma túy. “ 

 

“Thiên Chúa Cha chưa quyết định. Nhưng hãy hiểu rằng... Ngài đã ban cho LTX rất nhiều lần rồi, và 

mọi thứ tiếp tục cự tuyệt... khi nào thì Ngài sẽ vẽ đường? ” 

 

(Clare) Ngay sau khi tôi hoàn thành điều đó, Ezekiel đã gọi tôi đến và nói chuyện với anh ấy. Tôi có thể 

nói nó rất nghiêm túc. Khi tôi bước vào phòng, anh ta mờ nhạt và khuôn mặt anh ta bị biến dạng bởi 

sự căng thẳng và đau khổ. Và Chúa đã phán với anh ta. 

 

(Chúa Giêsu nói)... "Nhiều người được kêu gọi, ít người ít người được chọn, và thậm chí ít người phản 

ứng hơn. " 

 

(Clare) Chúa truyền đạt nỗi thống khổ của Ngài cho anh ta và những gì Cha Ngài đang trải qua. Rất 

nhiều người đã được kêu gọi về phía Thiên Chúa trong việc cầu nguyện và đau khổ, và rất ít người 

xuất hiện. Thế giới đã nhận được sự quan tâm của họ một lần nữa. Sau đó, tôi đã nói với Ezekiel 

những gì tôi vừa nghe từ Chúa Giêsu. Và cả hai chúng tôi chỉ ngồi đó bệnh cho đến chết về tình trạng 

trên thế giới và những gì đang hiện ra lờ mờ. 

 

Ezekiel nói... ‘Tôi cảm thấy nó sâu, rất sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Nó phải giống như những gì một 

người đàn ông cảm thấy khi người phối ngẫu của anh ta chết. ‘ 

 

(Clare) Và tôi nhận ra... đó là một phần những gì tôi đã trải qua cả tuần. Nó đã là một sự tê liệt trong 

tinh thần của tôi, như thể tôi đã bị tách khỏi Thiên Chúa, và rơi vào bóng tối. 



Nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí còn kết nối nhiều hơn và cảm thấy nỗi đau đớn và bóng tối của trái 

tim Ngài trên từng linh hồn đã làm ngơ với lời mời của Ngài, và đi theo cách riêng của họ. 

 

(Chúa Giêsu) "Clare, con gái yêu quý của Ta. Con biết Ta đã không bỏ rơi con một thời điểm nào. Con 

đã rất đoàn kết với Ta rằng con đã bị bệnh trong lòng, thậm chí con nghĩ rằng con đã làm điều gì đó 

sai trái. Con gái yêu quý, con đã không làm gì sai. Con đã trao đổi thư từ với tất cả tấm lòng mình cho 

Ta và những ân sủng nhất định - theo khả năng tốt nhất của mình. Con đang cảm thấy xa vắng Thần 

Khí của Ta trên tỷ lệ phần trăm những người nên quỳ gối cầu nguyện ngay bây giờ, nhưng họ chọn sự 

dễ dàng, bận rộn với việc mua sắm. Những việc cần làm… họ không có thời gian cầu nguyện. Họ đang 

vội vã phung phí thời gian cho những thú vui của cuộc sống - mà không nhận ra mùa chúng ta đang 

sống và rất gần với các góc cạnh chúng ta đang có như thế nào. " 

 

(Clare) Những người bạn cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa thân mến, tôi không thể chỉ tay năm ngón vào 

bất cứ ai, bởi vì bản thân tôi rất có lỗi với điều này. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, vâng, Ta biết rõ - chúng ta đã ở đây trong tình trạng này trước đây… Và đã không 

có gì xảy ra - vậy tại sao phải lo lắng bây giờ? Ta sẽ nói cho các con tại sao. Bởi vì các con không còn sự 

lựa chọn nào. Thêm Lòng thương xót. Được ban thêm thời gian. Bởi vì các con không đặt sự nghiêm 

túc trong lời cầu nguyện, những điều nghiêm trọng đang bị trượt qua bởi các con, và sẽ khiến các con 

mất cảnh giác. " 

 

“Một số người trong các con sẽ bị mất mạng chỉ trong chớp mắt. Một số người trong các con sẽ bị bối 

rối bởi sự đột ngột của những gì xảy ra, rằng các con thậm chí sẽ không có thời gian để hoảng sợ; tất 

cả nó sẽ đến trên các con trong một sự cấp bách. " 

 

“Các con đã sẵn sàng chưa, các Con trẻ? Các con đã nhìn vào bên trong với Chúa Thánh Thần và đã ăn 

năn vì đã lãng phí thời gian chưa? Đã có lãng phí tiền bạc không? Vì Có thờ ơ với nỗi đau khổ của anh 

chị em mình không? Vì có sự cứng lòng khi các con đọc thấy hoàn cảnh tâm linh của một linh hồn 

không? Các con đã bước vào phục vụ cho họ hay bỏ đi? Các con đã cho đi tất cả những gì có thể làm 

để cứu trợ những người khác chưa? " 

 

“Ta khóc, và Thiên Đàng khóc, bởi vì chúng tôi thấy nhân loại đã không chuẩn bị cho những sự kiện 

sắp xảy ra thế nào. Chúng tôi thấy những người trong các ngươi, những người sẽ không được đưa đến 

thiên đàng. Chúng tôi thấy những người trong các ngươi không quan tâm đến người khác và bây giờ 

không có ai chăm sóc các ngươi trong sự tuyệt vọng của mình. Các ngươi chưa sẵn sàng. Và Ta đang 

cầu nguyện cho các ngươi. Ta nài xin Chúa Cha ban cho thêm  thời gian, thêm ân sủng và thêm lòng 

thương xót. " 

 

“Nhưng Cha Ta đã ban cho các ngươi thêm thời gian, ân điển và lòng thương xót. Ngài đã, hàng chục 

lần, cứu các ngươi khỏi sự hủy diệt, Những con Trẻ. Ngài đã gửi những người làm vườn tốt nhất của 

Mình để đào bới xung quanh các ngươi và bón phân cho các ngươi, vì vậy các ngươi sẽ trổ sinh hoa 

trái vào thời gian được chỉ định. Nhưng vẫn còn, rất nhiều cây trong số những cây trong vườn này vẫn 



bị cằn cỗi của trái cây. Hoặc có một vài trái. Hoặc có trái cây bị thối, bởi vì cuộc sống của họ đã được 

sinh ra để chỉ trích những người khác và làm cho đàn chiên chạy tứ tán. " 

 

“Vâng, vâng, Ta thấy tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Có quá nhiều điều để nói về chúng… 

Nhưng Ta vẫn sẽ quỳ gối xuống và cầu xin lòng thương xót. Ta vẫn giữ hy vọng rằng nhiều người sẽ 

thức dậy. Mặc dù nọc độc của con rắn mà các ngươi uống từ các phương tiện truyền thông chính và 

lan truyền. Mặc dù vậy, Ta vẫn giữ một tia hy vọng cho các ngươi. " 

 

“Các ngươi có biết tại sao các ngươi quá ngu dốt về những gì đã xảy ra trong quốc gia của mình, và tại 

sao các ngươi lại quá dốt nát về sự thật không? Bởi vì các ngươi đã bị thả nổi, trôi đi cùng với hiện 

trạng. Không chỉ trong chính trị, mà còn trong nhà thờ. Bất cứ điều gì đã không được tán thành, các 

ngươi đã bị làm cho im tiếng. Bất cứ điều gì được ca ngợi, các ngươi đều ca ngợi. Các ngươi đã không 

đi sâu hơn, mà là ở trong vùng thoải mái của mình. " 

 

“Vì vậy, các ngươi đã vu khống người vô tội, và vẫn còn trong bóng tối về bản chất thực sự của những 

người mà các ngươi bầu vào chức vụ. Tất cả họ là các diễn viên, kịch sĩ và được dẫn dắt với một chiếc 

vòng trong mũi của họ từ những kẻ thống trị vô hình trên thế giới. Và bởi vì các ngươi đã làm điều 

này, các ngươi đang hỗ trợ những kẻ xấu và lăng mạ những người mà Cha Ta đã đưa vào văn phòng. 

Và sự phẫn nộ của Ngài đang tràn ngập và khó có thể được chứa đựng. " 

 

"Tuy nhiên, Ta quì gối của Ta xuống cho các ngươi. "Có lẽ, chỉ cần thêm một chút thời gian... và họ sẽ 

thấy, cơn thạnh nộ của Chúa Cha? Chỉ một chút thời gian nữa thôi? ”Nhưng thời gian sắp hết, dân của 

Ta. Thời gian đang đến một điểm, khi Vực Thẳm hỏa ngục sẽ được mở ra và những kẻ ác sẽ trở lại 

nắm quyền. Các ngươi có rất ít thời gian để làm thẳng chính mình với sự công bình và tố cáo những kẻ 

ác. Các ngươi có dám không? Các ngươi có muốn biết sự thật, Hoặc các ngươi sẽ đi cùng một cách mù 

quáng với những kẻ đang đưa các ngươi đến sự hủy diệt không? " 

 

“Ta muốn các ngươi nhìn thấy, dân của Ta. Ta muốn các ngươi chịu trách nhiệm. Ta muốn các ngươi 

quan tâm... Hãy quan tâm. Làm ơn... Thức dậy và nhìn xem mình và thế giới đang ở trên vách núi của 

thảm họa. Hãy giữ lấy Lời của Ta trong tim. Và hãy biết rằng Cha Ta sẽ không tranh đấu lâu hơn nữa 

với sự lựa chọn mù quáng của các ngươi với những gì đang xảy ra xung quanh. Satan đã tung lưới ra, 

và các ngươi đang bơi trong đó. Các ngươi sẽ thức dậy đúng lúc không? Lưới đang được thu vào để 

kết thúc các ngươi. Dân của Ta! Các ngươi sẽ có thể trốn thoát không? " 

 

“Ta quì đầu gối của Ta xuống và cầu nguyện cho các ngươi. Ta không muốn bất cứ ai bị hư mất hoặc 

phải trải qua những gì mà thế giới này được hướng đến. Ta muốn đưa các ngươi đi với Ta đến Thiên 

Đàng. Ta không muốn để bất kỳ ai lại phía sau. Nó không phải là sự lựa chọn của Ta; nó là sự lựa chọn 

của các ngươi sẽ đủ điều kiện hoặc sẽ loại các ngươi ra trong Cuộc Cất Lên (The Rapture). Nó không 

còn tùy thuộc vào Ta nữa. Ta vẫn quì đầu gối của Ta cho đến khi các ngươi quay về với Ta. " 


