
28. Thêm một linh hồn khác cho thiên đàng…  

Thêm một viên ngọc trong vương miện của các con 

 

Lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare, ban cho ngày 25 tháng 3 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Chim Bồ Câu của Ta, ngay cả khi Ta đối phó với vương quốc Do Thái nên Ta sẽ 

đối phó với thế giới độc ác, và tàn bạo này. Và ngay cả khi các ngươi đã đọc về phần Tàn Dư còn sót 

lại, vì vậy Ta sẽ cứu một dân cho bản thân Ta. Những người đã vượt qua ngọn lửa và được tìm thấy 

xứng đáng thoát khỏi cơn thịnh nộ mà Ta đã đổ ra tất cả các quốc gia. " 

 

"Con cái của các con sẽ nằm trong số họ, Ta thực hiện lời hứa với con cho lòng trung thành của các 

con, thậm chí đến mức bị xa lánh với họ vì niềm tin của con. Vẫn còn nhiều tâm linh trong họ và Ta sẽ 

tăng nó lên và sửa đổi ngay cả DNA của họ để phù hợp với Ta hơn. Các con sẽ thấy Vinh quang của Ta 

trên họ, và họ sẽ bước đi theo cách của Ta tất cả những ngày của cuộc sống của họ và các con sẽ tìm 

thấy nhiều niềm vui trong họ. Những gì đã tan vỡ trong trái tim của các con, bản thân Ta sẽ hàn gắn, 

xức dầu và mang lại vẻ đẹp thánh thiện. " 

 

"Có phải Ta cũng sẽ không thương xót các con cái của Những Cô  Dâu của Ta sao?. Có, họ cũng sẽ tỏa 

sáng như bạc đã được tinh chế trong lửa. Nhiều người dường như vô vọng sẽ xuất hiện từ các nhà 

máy của lửa thanh lọc với vinh quang của Ta trên khuôn mặt của họ. Vì vậy, hãy giữ lấy trong trái tim, 

có can đảm Christopher và Brendan cũng sẽ trỗi dậy từ trạng thái không có lối thoát của linh hồn của 

họ. " 

 

(Clare) Tôi tin rằng từ này là dành cho tất cả chúng ta để có trái tim. Chúa biết cách chúng ta đã bị từ 

chối từ gia đình của chúng ta và Ngài trung tín để mang họ quay lại. 

 

(Chúa Giêsu) "Như nhiều người đã đón nhận những Lời trước đây của Ta với trái tim, Ta đang tiếp tục. 

Ôi, Ta tự hào về những người nhỏ bé trung thành của Ta đã đón nhận Lời của Ta trong trái tim họ. Ta 

sẽ tiếp tục ban phước lành và hướng dẫn cho đến tận ngày và giờ đó. " 

 

(Clare) Vâng, con không hỏi khi nào. 

 

(Chúa Giêsu) "Và Ta cũng không nói. Có những điều tốt hơn là không được nói ra. " 

 

(Clare) Như nó sẽ, 'sớm' phải không ạ? 

 

(Chúa Giêsu) "Chính xác. Ta chỉ đùa với con. Nhưng Ta muốn nói rằng, khi mọi thứ ở gần cuối cùng, đó 

là kết thúc thời gian của các con ở đây trên trái đất, nó sẽ ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng Ta sẽ ở bên 

các con để bảo vệ, nuôi dưỡng và tăng sức. Những đau đớn như khi sinh con sẽ đến càng ngày càng 

gần hơn. Cứ chờ đợi đi Clare, chúng ta sẽ xuyên qua nó! " 

 



"Các loại vũ khí chiến tranh của chúng ta không phải là Xác Thịt nhưng thần linh và khi mọi thứ nóng 

lên, các Kitô hữu sẽ thấy mình ngày càng bị thách thức hơn trong đức tin của họ. Nhiều cuộc tấn công 

chống lại Đức tin và Hy vọng đang trên đường đến. Đứng dậy ngẩng cao đầu! Con biết những gì Ta đã 

nói với con, Ta đã xác nhận nó nhiều lần, Ta muốn con giữ nó cho cuộc sống thân yêu và đừng chất 

vấn về nó, bất kể chuyện gì đang xảy ra xung quanh con. " 

 

"Yên Tâm, các viên đá quí sẽ được thêm vào trong vương miện của con hàng ngày." 

 

(Clare) Ồ, con biết điều đó có nghĩa là gì. Vương Miện có nghĩa là đau khổ và khắc phục nó. 

 

(Chúa Giêsu) “Đừng lo lắng bởi thái độ khinh thường và khinh miệt, làm việc với họ, một số đang kềm 

chế nó xuống dưới bề mặt vì lợi ích của sự lịch sự, và khi nó đổ bể ra thì đừng tự đối phó với nó. Họ 

yếu đuối và được kẻ thù sử dụng để cố gắng làm suy yếu và gây nhầm lẫn cho con. ” 

 

"Đừng cho phép nó chim Bồ Câu của Ta, đến với Ta và được tăng sức, hãy nhẹ nhàng với họ và khôi 

phục họ đi đúng hướng. Chủ yếu là trong thời gian này trước sự ngự đến của Ta cho các con, Ta đang 

thêm đá quý cho vương miện của các con, tất cả các con. Các con đang đi từ vinh quang đến vinh 

quang và trong khi chờ đợi những thách thức và đau khổ, Ta sẽ ban ra như là sứ vụ nhanh chóng cho 

việc chuyển đổi thật nhiều linh hồn. " 

 

"Sự nhạo báng, khinh miệt và khủng bố đang chờ đón tất cả các kitô hữu trung thành của Ta. Làm 

cách nào Ta có thể thưởng, trừ khi thử nghiệm được chuyển hóa thành công. Và trong khi đó, các giáo 

lý sẽ xuất hiện để giúp những người bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều phục vụ một mục đích, mọi thứ, mọi 

điều nhỏ nhặt, coi đó là một thử thách về đức hạnh, một sự dâng hiến nhanh chóng khác và điều này 

sẽ giữ thái độ của các con trong sạch và biết ơn. " 

 

"Những gì đang diễn ra đằng sau hậu trường ở đất nước này thực sự là khủng khiếp. Các con đã thấy 

những Ngọn Lửa Chập Chờn ở đây và ở đó (giống như hợp pháp hóa của sự chém đầu năm 1996 ở 

Georgia) nhưng nền tảng đang tiếp tục được đặt ra cho cuộc bức hại lớn. Các con sẽ không còn ở đây 

để chịu cuộc bức hại này , hãy bình tĩnh. Nhưng các con sẽ thấy nó rõ ràng đang đến ở chân trời, và Ta 

không muốn các con sợ hãi. " 

 

(Clare) Vâng, con đã phản ứng với sự khiếp đảm. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta muốn nói điều này một lần nữa, con sẽ không bị chặt đầu, con sẽ không ở đây vì 

điều đó. Ta không bao giờ muốn nói với con điều đó một lần nữa. Ta muốn con nghỉ ngơi trong đó. 

Nhưng đối với những người sẽ bị, Ta sẽ ở bên họ và họ có thể bị lo sợ trong một thời gian ngắn, 

nhưng lời hứa của Ta là trong chớp mắt họ sẽ ở với Ta trên Thiên Đường, được chào đón với sự cổ vũ 

trong Triều Thần Thiên Quốc. " 

 

 



"Vì vậy, nhiều vị tử đạo đã không phải chịu đau đớn, bởi vì bản thân Ta đã lấy nó đi trên thập tự giá. 

Vâng, ngay cả những nỗi kinh hoàng của sự tử vì đạo, Ta đã tự mình làm cho chính mình để giảm bớt 

đau đớn cho những người quá yếu đuối. Lòng thương xót là bản chất của Ta, và với mỗi một người Ta 

ban lòng can đảm mà họ cần. Họ không cần phải đối mặt với cái chết một mình, Ta sẽ ở cùng họ. " 

 

(Clare) Lạy Chúa, con nghĩ con là kẻ hèn nhát! 

 

(Chúa Giêsu) "Ta nghĩ các con đẹp. Các con đã phải chịu đựng nhiều sự tử vì đạo của một loại khác, 

đừng tự lừa chính mình những gì các con phải chịu đựng cho Ta cũng không kém phần hợp lệ. Đặc 

biệt là khi các con gặp các công tố viên của mình bằng sự tha thứ và từ thiện. " 

 

"Sự thân mật với Ta là chìa khóa cho tinh thần. Thỏa hiệp với thế gian là mở cửa cho Satan và những 

con quỷ của hắn. Khi các con phạm tội, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt, những con cáo nhỏ làm 

hỏng cây nho, cánh cửa được mở ra để một con quỷ gầy đi vào, cánh cửa mở rộng và tội lỗi mở rộng 

cánh cửa. Đó là lý do tại sao các con phải chống lại ngay tại dấu hiệu đầu tiên của sự thỏa hiệp. Nếu 

các con cho phép mọi thứ leo thang rồi mới đưa ra sửa chữa các vi phạm, các con chỉ cho phép mọi 

thứ để xây dựng cho một đầu lớn hơn đòi hỏi phải can thiệp nhiều hơn và đau đớn nhiều hơn nữa và 

những gợn sóng lan truyền khắp cơ thể. Đây là lý do tại sao, con cái của Ta, các con phải chống lại kẻ 

thù ngay từ đầu. Câu ngạn ngữ cũ, khâu vá đúng lúc tiết kiệm được chín lần, có phải đó là tốt để nhớ 

không? " 

 

"Hãy coi chừng những hiểu lầm nghiêm trọng giữa các anh chị em. Chuyện Tầm Phào, ngụ ý, những 

Sự Gièm Pha, thiếu kiên nhẫn, giải thích động cơ để gây thiệt hại của họ, hạ cấp và như thế sẽ tách 

anh chị em và nhường đường cho mỗi người bị cô lập với nhau. Một con cừu bị cô lập trong rừng, như 

các con biết, là một con cừu đã chết. Hãy cảnh giác để sửa chữa những dấu hiệu ban đầu của sự hiểu 

lầm. Kiên nhẫn hơn, nhiều tình yêu hơn, khiêm nhường hơn, đây là những công cụ chữa lành các con 

phải luôn luôn sẵn sàng. "   

 

(Clare) Con vừa đến hộp Rhema của con, một hộp giày bằng cao xu với các thẻ chỉ mục có dấu thánh 

giá được viết trên đó và con nhận được... 'Không có vấn đề gì dù có bao nhiêu, đó là vì Chúa, có thể 

vượt qua cảnh tượng của Đức Chúa Trời. Hãy sẵn sàng chiến đấu nếu bạn muốn đạt được chiến 

thắng. Nếu không chiến đấu, bạn không thể có được sự kiên nhẫn. ' 

 

(Chúa Giêsu) "Tiếp tục… Tất cả các con sẽ được thử nghiệm trong lòng từ thiện và tha thứ, mở rộng 

tấm lòng của các con cho những người tội lỗi và đặc biệt là những người Ta gửi cho các con, ôm lấy họ 

bằng tình yêu và sự tha thứ, cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ. Thực sự họ rất đáng thương. Nhiều 

người trong số này Ta gửi cho các con bởi vì họ không có ai khác để cầu nguyện cho họ trên trái đất 

này. Nhưng Ta biết các con sẽ, vì vậy họ đi qua con đường của các con. Đừng để Ta thất vọng, Ta cần 

những lời cầu nguyện cho những tính cách khó khăn trong cuộc sống của các con. " 

 

 



"Ta đang ngăn chặn nhiều sự khó chịu trong cuộc sống của các con, vì sợ rằng các con trở nên chán 

nản. Nhưng khi các con lớn lên trong sự thân mật, Ta sẽ cho phép nhiều bài kiểm tra đức hạnh hơn. 

Không ít hơn, nó sẽ không bao giờ nhiều hơn các con có thể xử lý. Tất cả trong tất cả, Ta ban cho các 

con một cái đầu, rằng, sự căng thẳng sẽ gia tăng trong cuộc sống của các con, những thách thức sẽ 

thể hiện bản thân, nhưng các con không phải sợ hãi, tin tưởng vào Ta với cả trái tim của các con, 

không dựa vào sự hiểu biết của riêng của mình, và Ta sẽ hướng dẫn đường đi của các con và phân 

phối các con. Ta yêu mỗi và mọi người trong số các con, Các con là những Cô dâu xinh đẹp của Ta và 

làm thế nào Ta có thể nắm lấy bàn tay của các con và làm cho các con rất riêng của Ta mãi mãi. " 

 

"Đừng để một khoảnh khắc nào tưởng tượng rằng những chỉ dẫn này là bởi vì các con sẽ ở đây lâu 

hơn nữa, không, nó không phải vậy. Thay vào đó Ta muốn đeo vương miện của các con với nhiều đá 

quý hơn trong khi các con cùng một lúc đang cầu nguyện cho nhiều linh hồn hơn để đi vào vương 

quốc, và những lời cầu nguyện của các con, Ta sẽ nhậm lời. Chúng ta là một nhóm, cùng nhau làm 

việc. Các loại trái cây sẽ vượt xa sự mong đợi của các con. Phần lớn Ta giữ ẩn từ các con để bảo vệ 

đức khiêm nhường của các con. " 


