
21. Thế gian sẽ thương tiếc và chúng ta sẽ khiêu vũ khi sự phán xét của Ta rơi xuống 

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 10 tháng 3 năm 2015  

 

Clare đã bắt đầu… Chúa ơi, con không hiểu tại sao con lại mặc một chiếc áo dài dạ hội màu đen và vẫn 

nhảy múa duyên dáng với Ngài như thể con đang chơi bóng… 

 

Chúa Giêsu đã trả lời… "Bởi vì cả thế giới sẽ thương tiếc và con sẽ thương tiếc với họ, nhưng có niềm 

vui sâu bên trong, mà thế giới không thể lấy đi khỏi con. Chúng ta sẽ nhảy múa qua những lúc sắp tới, 

khi sự phán xét của Ta rơi vào đất nước này và thế giới. Chúng ta sẽ nhìn nó bằng một con mắt, trong 

khi nhìn Thiên đàng với con mắt kia. " 

 

"Khi mọi thứ đến gần đây ở Mỹ và trên toàn cầu, con sẽ tiến gần hơn và gần gũi hơn với quê hương 

Thiên Đàng của mình. Ta biết, Clare, con có cảm giác trong tinh thần của con rằng thời gian là ngắn 

ngủi - và thực sự nó là ngắn, con gái yêu dấu của Ta. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ đưa con đi với Ta mãi 

mãi và mãi mãi. Ta sẽ tận hưởng tất cả những món quà tình yêu của Ta và chúng ta sẽ sống hạnh phúc 

mãi mãi. " 

 

(Clare) Ôi, Chúa ơi - điều đó thật quý giá và phấn khởi và bên trong người của con run rẩy với hy vọng 

rằng nó thực sự là Ngài và sẽ thật sự qua đi. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta đã nói với con về nghi ngờ? Và tin tưởng là gì rồi phải không? " 

 

(Clare) Con đoán vậy! Con đã không có kinh nghiệm để so sánh nó với, để nắm bắt, nó là quá xa vời 

với cảm nghiệm của con. Nếu đúng như vậy thì quá tốt. Rồi Ngài đã mỉm cười…  

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, Con gái yêu dấu của Ta, Ta biết rõ con cảm thấy thế nào… nhưng điều đó đúng, 

Clare, cũng giống như Ta. Đó là sự thật và Ta biết nó vượt ra ngoài những gì con có thể tưởng tượng - 

và điều đó làm Ta thích thú hơn nữa, bởi vì Ta thích nhìn thấy con bị ngạc nhiên và bị choáng ngợp với 

tình yêu của Ta dành cho con. " 

 

(Clare nói) Vì vậy, thế giới sẽ thương tiếc nhưng chúng ta sẽ nhìn bằng một con mắt trên Thiên Đàng 

và một trên trái đất. 

 

(Chúa Giêsu) "Đúng vậy." 

 

(Clare) Chúa ơi, làm sao con có thể vui sướng khi thấy nhân loại đang chịu đau khổ trên trái đất này, 

và cách Ngài đau khổ với họ? Con thực sự đặt câu hỏi này, cũng như… 

 

(Chúa Giêsu) "Ý con là Trở lại giúp đỡ họ phải không? " 

 



(Clare) Vâng! 

 

(Chúa Giêsu) "Con sẽ đi vào trong phần Nghỉ Ngơi của Ta - con đã lao động và bây giờ con sẽ nghỉ 

ngơi. Ta đã không kêu gọi Cô Dâu của Ta để dự bất cứ phần nào của sự phán xét này mà nó đang đến. 

Ta không cất con đi để con có thể nhìn xuống từ trời và đau khổ. Rõ chưa? Ta không. Công việc của 

con được thực hiện ở đây cho đến khi Ta trở lại. Ta sẽ đến với con để an ủi, nhưng Ta sẽ không phơi 

bày cho con với những nỗi kinh hoàng của Trái Đất. Ta không thể và Ta sẽ không. " 

 

(Clare) Chúa ơi, con có thể đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của Ngài về điều này không? 

 

(Chúa Giêsu) "Tại sao không, con luôn làm vậy mà! Tại sao hôm nay lại khác với ngày khác? " 

 

(Clare) Vâng, đây không phải là vấn đề cười nhưng Ngài đang làm con cười. 

 

(Chúa Giêsu) "Đôi khi chúng ta có thể vui chơi với nhau, ngay cả khi nó khó khăn và trái tim vất vả cho 

cả hai chúng ta. Trong kế hoạch Thiên Chúa của Ta, Ta có đặt giới hạn về những gì mà mỗi người phải 

trải qua. Ta có mục đích và Ta có giới hạn. Con gái yêu dấu của Ta, đừng thắc mắc. Chỉ chấp nhận. Chỉ 

nhận được món quà tự do từ sự xa lánh và những rắc rối của thế giới này. " 

 

(Clare) Chúa ơi, ruột của con cảm thấy buồn cười. 

 

(Chúa Giêsu) "Đó là sự không tin Clare. Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người nghĩ rằng đó là đức tính 

anh hùng để trở lại và có mặt cho sự trừng phạt. Họ không biết họ đang nói gì. các Thiên thần của Ta 

đã được chuẩn bị cho những gì sắp tới, chỉ riêng họ sẽ là một phần của những gì sẽ xảy ra. " 

 

(Clare) Nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta từ thiên đàng khi chúng ta thấy Ngài cầu nguyện... 

chắc chắn chúng ta cũng sẽ cầu nguyện? Con của chúng con! Làm thế nào chúng ta có thể không đáp 

ứng điều đó? 

 

(Chúa Giêsu) "Sẽ có lúc con sẽ cầu nguyện cho họ, nhưng kiến thức của con sẽ vượt xa những gì hiện 

tại, ngay cả khi đó, điều con cầu nguyện sẽ là tốt nhất cho họ. Con sẽ không còn bị ràng buộc một cách 

đáng kể vào chúng nữa, thay vào đó con sẽ thấy chúng như ta thấy chúng - như một phần của nhân 

loại phải được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Nó sẽ không làm giảm bớt tình cảm của con, nhưng nó sẽ thay 

đổi quan điểm của con thành một trong những người nhìn thấy từ thiên đàng. " 

 

(Clare) Vì vậy, con sẽ không bị kéo vào một cơn lốc cảm xúc phải không? 

 

(Chúa Giêsu) "Chính xác. Con sẽ yêu họ... từ xa nhưng, như mẹ của họ. Tất cả sẽ có ý nghĩa với con sau 

đó, Con gái yêu dấu của Ta. Nó thực sự sẽ. " 

 

(Clare) Vì vậy, chúng con sẽ không trở lại trong thời kỳ hoạn nạn, hay xem thấy tất cả những gì đang 

xảy ra ở đây trên trái đất phải không ạ?.  



 

(Chúa Giêsu) "Không. Con sẽ không. Con sẽ thỉnh thoảng chạm vào, để cung cấp cho họ sự khuyến 

khích, nhưng con sẽ không là một phần của vở kịch ... thay vì giống như một cuộc xuất hiện mà nói sự 

khích lệ, nhưng không tham gia vào những thực tế đau đớn. Con thấy đấy, thực tế của con sẽ khác 

biệt hơn nhiều. Trong một ý nghĩa nào đó, con sẽ không thể có được cảm xúc liên quan đến cùng cấp 

độ mà con đang có trong cơ thể con trên Trái đất. Cả thế giới và thực tại của con sẽ rất khác biệt. " 

 

"Ta biết rất khó để con nắm bắt được khái niệm này, mặc dù Ta thấy một chút ánh sáng xuyên qua. 

Con thấy đấy, mọi thứ rất khác trên thiên đàng, ngay cả bây giờ con cũng không thể tính ra cách con 

sẽ phản ứng hay nhìn thấy Trái đất từ thiên đàng. Đó là thực tại thực sự. Những gì con đang ở bây giờ 

chỉ là một màn sương. Khi con đã rời xa nó ... tốt, không có cách nào để Ta giải thích nó, con phải trải 

nghiệm nó, Con gái yêu dấu của Ta. Nhưng, con có thể tin Lời Ta, phải không? " 

 

(Clare) Con có một sự bình an sâu sắc, lạy Chúa Giêsu, rằng Ngài đang nói sự thật với con, và nó sẽ.. 

như Ngài đã nói.. 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, rất giống như Mẹ Ta đã trải nghiệm. Trong những lần hiện ra trên khắp thế giới, 

Mẹ đã trở thành sứ giả để mang lại hy vọng và sự khích lệ cũng như cảnh báo. Nhưng Mẹ không có 

đắm mình như thực tế của con. Mẹ vẫn còn ở trên thiên đường, thực tại thật sự của Mẹ, nhưng Mẹ 

được phép trở lại và cổ vũ. Ý Ta là thế." 

 

(Clare) Rất nhiều người không tin vào những sự hiện diện của Cô ấy, ngay cả khi có những bức ảnh, sự 

chuyển đổi và sự chữa lành dường như chứng tỏ rằng đây là một sự kiện thánh thiêng. Khi nhìn vào 

các loại trái cây, chúng làm chứng cho một điều gì đó phi thường và rằng Ngài đang ở bên Cô ấy. 

 

(Chúa Giêsu) "Rất nhiều người, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Con đã chọn đi sâu hơn, để nhìn mà 

không thành kiến, đó là cách con khám phá ra Chân Lý. Sẽ có những dấu hiệu rõ ràng trong ánh mặt 

trời, mặt trăng và các ngôi sao rằng Cô ấy là Sứ Giả của Ta và là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Quan 

điểm của con không làm cho con thành Công giáo, điều đó khiến con trở thành một người quan sát vô 

tư dựa trên ý kiến của con về các sự kiện. " 

 

"Tiếp tục đi. Có nhiều người sẽ thất vọng vì họ không thể quay lại và trở thành một phần của vở kịch. 

Vì đối với con Ta nói ... Xin vui lòng, tin Lời Ta. Con đã chứng minh tình yêu của mình dành cho Ta và 

Ta sẽ không để cho con trải qua những điều này với những người đã tỏ ra khinh bỉ và khi dể Ta. " 

 

"Tuy nhiên, con sẽ có cơ hội khi chúng ta trở lại với nhau. Sau đó, con sẽ có những bài tập của mình và 

tất cả sẽ được mới, đầy đủ các kỳ vọng và cơ hội để con có thể sử dụng quà tặng của con. Ồh, những 

kế hoạch mà Ta dành cho các con, những Cô Dâu của Ta - chúng rất thú vị! Rất kỳ diệu! Và các con sẽ 

được trang bị đầy đủ để làm tất cả những gì trong trái tim mà các con đã khao khát để làm. " 

 

 



"Vâng, con sẽ được trang bị hoàn hảo. Âm nhạc của con sẽ phát triển mạnh mẽ, lối chơi của con sẽ 

chẳng là gì ngoài sự hoàn hảo, và sự xức dầu sẽ mang những trái tim đến cho Ta, để chữa lành và 

phục hồi. Con thấy đấy, đó là những gì con đang mong đợi, con chỉ đang đi trước Mặt Ta bằng cách 

nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong thời gian trừng phạt. " 

 

"Tất cả các con sẽ có cơ hội để làm mọi thứ trong trái tim của mình, và vì vậy, nhiều hơn nữa mà Ta đã 

lên kế hoạch cho các con. Các con sẽ không còn lao động mà không thấy kết quả vì độ cứng của trái 

tim. Không, trái tim sẽ rộng mở để đón nhận tất cả những gì các con phải đưa ra. " 

 

"Ôi, HÃY VUI MỪNG HỠI CÁC CÔ DÂU CỦA TA !! Hân hoan! Tuyệt vời là phần thưởng của các con, và 

tuyệt vời sẽ là những công việc của các con. Hân hoan! Mong chờ điều này. Đúng vậy, các con sẽ nhảy 

múa trong bộ váy đen, một mắt trên trời và một trên trái đất, nhưng thực tế của các con sẽ ở trong 

vòng Tay của Ta, không phải trong bao gai và tro. Vậy, giờ con có hài lòng chưa, con gái yêu dấu của 

Ta? " 

 

(Clare) Ôi, vâng thưa Chúa, con tin. Con tin vào Ngài, Chúa Giêsu, Ngài chỉ nói sự thật và con đã hiểu 

rằng Ngài thật sự đang chuẩn bị cho chúng con những gì sẽ xảy ra rất nhanh chóng. 

 

(Chúa Giêsu) "Cảm ơn con gái yêu dấu của Ta, cảm ơn con vì con đón nhận. Trái tim Ta nhảy mừng vì 

niềm vui mà cuối cùng con đã giải quyết câu hỏi này trong trái tim của con, và con thực sự đã nghe 

tiếng nói của Người Chăn chiên của con. Và Ta đã nói với con, Ta sẽ không bao giờ ngừng làm việc 

trong con, để đưa con vào thực tế của giọng nói trung thành của Ta. Chính Ta là Người sẽ làm những 

việc này, và tất cả những gì Ta cần từ các con là những gì các con đã dâng cho Ta. " 

 

"Cảm ơn con gái yêu dấu của Ta, cảm ơn con rất nhiều vì đã tin vào Ta. Ta ngưỡng mộ con, Clare, Ta 

đã nói những Lời của Ta thông qua con và Ta sẽ tiếp tục nói cho đến ngày các con trở về nhà với Ta. " 


