
667. Chúa Giêsu phán… Hãy trở về với Ta ngay bây giờ!  
Ta không biết, khi nào Cha Ta sẽ phán... 'ĐỦ RỒI' 
 
TĐ Tình Yêu từ Chúa Giêsu gửi đến chị Clare, ngày 9 tháng 12 năm 2018 
 
Chúa Giêsu bắt đầu... "Rất nhiều người đã bỏ rơi Ta, Clare. Rất nhiều! Họ hoàn toàn bị cuốn vào thế 
giới và không thấy dấu hiệu của thời đại. 'Cuộc sống vẫn tiếp diễn,' họ nói ai có thể biết được. Có thể 
chúng ta có thêm 20 năm nữa! 'Nhưng Ta nói, KHÔNG. Các con không có thêm 20 năm nữa. Hãy sắp 
xếp ngôi nhà của mình. Các con có muốn ở bên Ta khi Ta mang đi các Cô Dâu của Ta không? Vậy thì 
hãy ở bên cạnh Ta trong lúc này. Đừng từ bỏ Ta vì đường lối của thế giới. " 
 
"Những người trên giường bệnh và đau khổ, đang an ủi Ta, họ sẽ tỏa sáng rực rỡ trên Thiên Đàng. Các 
con nhìn xuống họ nói rằng, 'Cái thứ nghèo và đau khổ như vậy’. Nhưng bí mật mà nói, ‘Tôi vui mừng 
vì đó không phải là tôi’! Ước chi các con biết sự phong phú của ân sủng, Ta tắm trên một trong những 
điều này. Ân sủng thật tuyệt vời, nó làm cho các con trông giống như một kẻ ăn xin trong vải vụn. Và 
trong thực tế, các con càng xa xỉ trên thế giới và mang trong mình nhiều niềm vui, càng nhiều lớp vải 
vụn mặc cho các con. Làm thế nào các con có thể thay đổi điều này? Hãy từ bỏ những điều vô ích này 
và dành hàng giờ thời gian chất lượng với Ta. Bật nhạc thính phòng của các con, tắt tất cả những 
phiền nhiễu và đi vào phòng thuộc về Thiên đàng của chúng Tôi trong trái tim của các con. " 
 
(Chúa Giêsu) "Bỏ rơi bạn bè, thú vui, phiền nhiễu, mua sắm. Thậm chí từ bỏ sự bận rộn của các mục 
vụ của các con và được trút với Tình Yêu của Ta." Nhưng tốt hơn đến với Ta. Chỉ muốn an ủi Ta, vì tội 
lỗi của thế giới này là vượt quá sự ước lượng. Chúng đang ở một mức độ chưa từng thấy trong lịch sử. 
Khi hành tinh Nibiru đến gần và các trận động đất trở nên phổ biến hơn,  các con sẽ thấy Trái đất đang 
phản ứng với nhân loại, những người sinh sống ở đó. Vâng, các con đã thấy Trái đất đang phản ứng 
như thế nào. Nhưng nó sẽ trở nên dữ dội hơn nhiều. Nhiều trận động đất hơn, rùng mình hơn trong 
lòng Trái đất vì những gì con người đang làm đối với nhau trên mặt đất. Và cuộc sống đã từng rất 
hoàn hảo trên hành tinh này. Trái đất, toàn bộ Địa đàng, nhưng đã bị ô nhiễm và bị mạo phạm bởi tội 
lỗi. " 
 
"Ta cần các con, Cô dâu của Ta. Ta cần các con an ủi Ta. Những nỗi đau Ta phải chịu đựng là đau đớn 
dữ dội và Ta phải chịu đựng một mình. Ôi, những gì Ta sẽ cho khi Cô dâu của Ta chạm vào trên má Ta, 
đang lau đi máu, nước bọt và nước mắt. Ta mong mỏi sự dịu dàng như vậy từ các con, những người 
được chúc phúc của Ta. Làm ơn, xin đừng quên Ta. " 
 
"Những thời điểm nguy hiểm, và Ta tự hỏi từ ngày này qua ngày khác không biết Cha Ta sẽ cho phép 
một ngày nữa trôi qua!. Thực sự, Ta tự hỏi. Ta không thể hiểu lòng thương xót của Ngài khi Ngài giữ 
cơn thịnh nộ của Ngài bao lâu nữa. " 
 
"Một số các con sẽ nói với Ta rằng, ‘Nhưng Ngài đã trả giá, một lần là cho tất cả mà!. Và bây giờ Ngài 
được thoát khỏi Thập Tự Giá’. Không, không, các con đã nhầm như thế nào! Vâng, Ta đã trả giá và đã 
mở cổng Thiên Đàng cho những người ăn năn. Nhưng Ta tiếp tục chịu đựng những dằn vặt không thể 
kể xiết khi Ta nhìn thấy những tội lỗi đối với trẻ em, người già, các quốc gia bị phản bội bởi các quan 
chức được bầu của họ. Mạo phạm Trái đất, hủy diệt các nền văn minh, quốc gia và môi trường.   
 
"Các con có nghĩ rằng Ta bị điếc vì tiếng khóc của một đứa trẻ bị đánh cắp và bị ép buộc vào tình dục 
không? Các con có nghĩ rằng Ta không ở đó khi nó xảy ra, và Ta không thấy, Ta không cảm thấy đau 



khổ, Ta không cùng đau khổ với đứa trẻ đó sao? Các con có nghĩ rằng Ta không nghe thấy sự phản bội 
trong hôn nhân, trong các nhà thờ không? Sự cắn lại, ghen tuông, sợ hãi và đàn áp?  Các con có nghĩ 
rằng Ta bị mù lòa với những điều này không? Các con có nghĩ rằng Ta không nghe thấy tiếng gọi tuyệt 
vọng của những người trẻ bị gia đình chúng lạm dụng và dùng sai không? " 
 
"Ta nghe tất cả. Ta thấy tất cả. Ta cảm thấy tất cả. Và Rainbow đã đúng khi cô ấy cầu xin các con ăn 
năn, vì gia đình các con có nhiều tội lỗi. Cô ấy đang khóc cho các con vì Ta. Cô ấy là đại sứ của Ta cho 
các con, mang đến cho các con lời cảnh báo mà các con thường bỏ qua trong nhà thờ. Trong Kinh 
thánh. Trong tiếng thì thầm của Thần Khí Ta trong lòng các con. Cô ấy nói sự thật với các con, nhưng 
các con đầy tự ái, các con mù quáng với những gì cô ấy đã nói với các con giữa những hy sinh to lớn 
về phía cô ấy. " 
 
(Clare) Ở đây, Chúa đang nói về một cô gái trẻ, Sherene Rainbow. (EN PDF LIÊN KẾT với câu chuyện 
của cô ấy bên dưới Video này) 
 
(Chúa Giêsu) "Các con có hiểu không, dân của Ta? Đứa trẻ này chỉ là một hạt cát trên Trái đất. Những 
gì cô ấy kêu khóc với các con, Ta kêu khóc với hàng triệu người không biết nơi họ đứng trước Ta. Các 
con may mắn có đứa con này trong gia đình. Và các con sẽ không mất cô ấy nếu các con để cô ấy ra đi. 
Cô ấy sẽ trưởng thành hơn và nhiều hơn nữa và phục vụ Ta. Cô ấy sẽ trở lại với các con theo những 
cách các con không bao giờ tưởng tượng. Nắm lấy cô ấy, nhốt cô ấy lại, sẽ chỉ cho phép Quỷ dữ tiếp 
tục hạ bệ và tiêu diệt cô ấy,  và các con sẽ mất đi vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn mà cô ấy có thể có, 
nếu các con cho cô ấy sự tự do mà cô ấy yêu cầu. " 
 
"Tuy nhiên, vương miện gai, nước mắt trên khuôn mặt của Ta và máu tươi chảy ra từ gai không phải 
chỉ trên Rainbow, đó là trên các con, những người đã làm cứng long của mình và đang mất linh hồn 
của mình. Nó dành cho những người lạnh lùng nói rằng… ‘Mọi thứ đều tốt với tôi’. ‘Tôi sẽ xây dựng 
một nhà kho khác để lưu trữ nhiều hàng hóa hơn’. Tuy nhiên, từ phía chân trời đang đến. Sự hỗn loạn 
gia tăng trong các thành phố của các con. Sự vô đạo đức và sức quyến rũ chạy qua các đường phố của 
các con như nước thải của cống rãnh. " 
 
"Ta đã ban cho các con một nền tảng quý báu như vàng đã được thử trong lửa trong Tin mừng của Ta. 
Những gì các con đã xây dựng trên nền tảng đó là gỗ, cỏ khô và gốc cây, sẵn sàng để bị đốt cháy bởi 
sự phán xét. " (1 Cô-rinh-tô 3: 11-15) 
 
"Vì vậy, Ta nói với các con, những người thân yêu của Ta. Ta nhớ các con. Ta nhớ sự tôn thờ thực sự 
của các con về Ta. Ta nhớ sự ăn năn và tự kiểm tra của các con để xem hành động của các con được 
thực hiện trong Ánh sáng hay trong bóng tối. Ta khao khát được nhìn thấy sự công bằng và lòng 
thương xót trong các gia đình, nhưng thay vào đó Ta bị buộc phải thấy sự ghen tuông, tham vọng ích 
kỷ, xét đoán bất chính, thiếu trung thực, đàn áp, ngoại tình và tệ hơn. " 
 
"Ta muốn chữa lành cho các con những điều này, nhưng trước tiên các con phải tha thứ cho người 
khác. Và rồi Ta sẽ tha thứ cho các con. Vâng, tha thứ vô điều kiện. Ta sẽ tha thứ cho các con, nếu các 
con đến với Ta với sự ăn năn chân thành và đau đớn thực sự về tội lỗi của mình. Ta sẽ rửa sạch vết 
bẩn và mặc cho các con quần áo sạch. Ta sẽ lôi kéo các con vào Thánh Tâm Ta, nơi các con sẽ tìm thấy 
sự nghỉ ngơi và mãn nguyện cho tâm hồn mình. " 
 
"Ta sẽ làm điều này, bởi vì Ta yêu các con rất nhiều, Ta đã chết để có các con trên Thiên Đàng với Ta. 
Ta trân trọng từng người trong số các con, ngay cả những người từ chối Ta để ủng hộ các đoàn thể và 



các hội đồng phù thủy bí mật. " 
 
"Vâng, Ta trân trọng các con. Ta chờ đợi các con trở về với Ta để Ta có thể ban phước cho các con 
một cuộc sống thánh thiện và hữu ích - một cuộc sống sẽ tồn tại trong Cõi đời đời. Một cuộc sống sẽ 
cho các con đủ điều kiện để được ở với Ta. " 
 
"Đến. Ta đợi các con. " 


