
39. Chúa Giêsu phán... Sự Hoán Cải vĩ đại đang đến sau Cuộc Thu Hút! 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 6 tháng 4 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta biết con đang sợ hãi, Ta biết con cảm thấy thế nào. " 

 

(Clare) Con rất hối hận. 

 

(Chúa Giêsu) "Vì điều gì? Thắc mắc rằng có lẽ không phải Ta đang nói với con về sự hoán cải chăng? 

Hãy để Ta đặt trái tim con thoải mái. Sẽ không có sự hoán cải cho đến khi con được đưa đi. Vâng, sau 

đó sự hoán cải chưa từng có trước đó sẽ bùng phát, và Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta ra. " 

 

(Clare) Nhưng Chúa đã mới loại bỏ Thánh Thần của Ngài mà? 

 

(Chúa Giêsu) "Làm sao dân Ta sẽ được biến đổi nếu không có Ngài? Có phải nó đã không được viết 

rằng Ngài kết án tội lỗi sao? "Và khi Ngài đến, Ngài sẽ kết tội thế giới về tội lỗi và sự công bình và phán 

xét ... Liên quan đến tội lỗi, bởi vì họ đã không tin vào Ta, liên quan đến sự phán xét, bởi vì thế giới 

sắp bị phán xét. " (Gioan 16) 

 

"Vì vậy, con thấy đấy, Ngài sẽ hiện diện và làm việc trong Sự Phục Hồi vĩ đại. Con nhìn xem, cần phải 

có sự hồi sinh, nhưng nó sẽ nông cạn cho đến khi mọi người bị buộc phải tự mình nhìn thấy rằng con 

đường của họ đã chết, nhất là dân của Ta và dân tộc của các con vì có máu Do Thái truyền qua dòng 

truyền thừa kế của mẹ các con. Nó đã được giữ kín bởi sự bức hại. Nhưng không kém, các con là 

người Do Thái. " 

 

(Clare) Thật sao? 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, thực sự. Và Ta sẽ nói, nhiều người có máu Do Thái và không biết. Nhưng Ta đã 

nói với con rằng tất cả mọi người sẽ thấy Ta đến trên mây Trời, Tất cả mọi người, có nghĩa là Tất cả 

con người, nó sẽ KHÔNG bị che giấu. Không, Ta dự định nhìn thấy dân của Ta khóc vì đã từ chối Ta, có 

phải nó đã không nói 'Tất cả các bộ lạc của trái đất sẽ thương tiếc? " 

 

"Rồi thì sẽ xuất hiện dấu hiệu của Con Người ở trên trời. Và rồi tất cả các bộ lạc của trái đất sẽ thương 

tiếc, và họ sẽ thấy Con người đến trong những đám mây trên trời với quyền năng và vinh quang vĩ đại. 

" (Ma-thi-ơ 24:30) 

 

(Clare) Thưa Chúa nhiều người nói, đó là về sự trở lại lần thứ hai của Ngài? 

 

 

 



(Chúa Giêsu) "Đúng vậy, nhưng thật ra Giáo Hội đã không đề cập đến sau một thời điểm nào đó trong 

sách Khải Huyền, nhưng trong sách Khải Huyền Ch.1, khi Gioan đã chào đón Bảy Giáo Hội… Ông đã 

khiến chúng ta trở thành một vương quốc, những linh mục cho Thiên Chúa và Cha của Ngài - Ngài là 

vinh quang và sự thống trị mãi mãi và mãi mãi. Amen. KÌA, Ngài ĐANG ĐẾN VỚI NHỮNG ĐÁM MÂY, và 

mọi con mắt sẽ thấy Ngài, ngay cả những kẻ xuyên thủng cạnh sườn Ngài; và tất cả các bộ lạc của trái 

đất sẽ thương tiếc Ngài. Vì vậy, hãy nói. Amen. "Ta là Alpha và Omega," Chúa phán, " Đấng đang có, 

đã có, và sẽ đến, Đấng Toàn Năng. " (Khải-huyền 1: 6-8) 

 

"Và cuốn sách này được viết theo thứ tự thời gian. Đó là ý định cố ý của Ta rằng dân của Ta biết Ta là 

ai, không có kiến thức này họ sẽ không thể ăn năn. Khi họ nhìn thấy Ta, họ sẽ bị chạm vào đến tận tủy 

xương của họ trong sự hối hận cho tội lỗi của họ vì đã khước từ Ta. " 

 

(Clare) Chúa ơi, con biết những cuộc đấu tranh mà con đang gặp phải với thứ tự của sự vật trong 

Matthew. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta biết rằng con hiểu lầm về thứ tự của sự vật. Ngôi đền sẽ không được xây dựng cho 

đến khi con đã ra đi. " 

 

"Clare, Ta muốn con nghỉ ngơi trong việc này, Ta sẽ được nhìn thấy trong Cuộc Thu Hút(The Rapture), 

Ta sẽ không đặt chân lên trái đất nhưng Ta sẽ được nhìn thấy, dân của Ta sẽ khóc lóc và thương tiếc vì 

đã từ chối Ta, họ sẽ bị bỏ lại, trong khi những người dân ngoại được cất lên Thiên Đàng, rồi thì tất cả 

Địa ngục sẽ mở ra trên Trái Đất, đó sẽ là khởi đầu của Cuộc Đại Nạn. Ta đảm bảo với con, Satan sẽ 

không lãng phí thời gian trong việc thực hiện các kế hoạch xấu xa của mình và đưa tên Phản kitô lên 

nắm quyền. " 

 

"Trái đất sẽ rung lắc như một kẻ say rượu. Không phải chỉ sự tăng tốc sẽ làm đảo lộn sự sắp xếp từ 

của các cực của trái đất, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các hành tinh cùng với cách tiếp cận gần gũi 

của hành tinh Nibiru và các tiểu hành tinh. Có phải Ta đã không nói là TẤT CẢ Địa ngục sẽ mở ra. Nó 

đã được dự định rằng tất cả những điều này xảy ra ở gần với nhau, sự phán xét của trái đất này sẽ xảy 

ra với cường độ vĩ đại. " 

 

"Cũng giống như Ta yêu họ nhiều bao nhiêu, người Do Thái không có nghĩa là vô tội về tham lam và 

thao túng, sự phán xét của họ sẽ hoàn thành hai mục đích, sự từ chối Ta, và sự thao  túng của họ 

trong các giao dịch kinh doanh với sự bỏ bê bất cẩn cho giao ước Ta đã được thành lập với họ và rằng 

họ phải chịu trách nhiệm về máu của các sinh linh của thế giới này. Họ có thể leo thang trong vấn đề 

này, cực kỳ đáng sợ. Đây là một lý do khác tại sao họ phải ở đây để chịu phán xét, họ phải ngủ trên cái 

giường mà họ đã đóng. OK, bây giờ  ‘chúng ta hiểu rõ’ chưa? " 

 

(Clare) Ummmm Con nghĩ vậy, nhưng con sẽ phải đọc lại tất cả những điều này. Chúa biết nó như thế 

nào đối với con, con thực sự không hiểu nó ngay lập tức.  

 

(Chúa Giêsu) "Ít nhất con có được nó, con gái yêu dấu của Ta." 



 

(Clare) Vâng, con nợ điều đó với Chúa, cũng như con nợ tất cả mọi thứ khác. Dường như không có 

dấu hiệu đặc biệt nào cho Cuộc Thu Hút(Rapture), ngoại trừ Chúa đã kể cho con nghe về TP Miami. 

 

(Chúa Giêsu) "Miami không khác gì so với Thế chiến thứ II, chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Bởi 

vì sự gia tăng kiến thức, những thiệt hại gây ra sẽ vượt xa và khó hiểu hơn, mất phương hướng và tàn 

phá hơn bao giờ hết, vì lý do đó, nó sẽ là một giờ khi Ta ít được mong đợi nhất. Con nhìn thấy với tất 

cả các mặt trăng và những ngày lễ hội, Ta đã mong đợi rằng. Điều đó sẽ cảnh báo con ngay lập tức 

rằng nó không thể là vào một ngày lễ, bởi vì con đang mong đợi Ta. Có phải nó đã không nói rằng khi 

Ta ít được mong đợi nhất,  đó là lúc Ta sẽ đến sao? Đó đã là một gợi ý. " 

 

(Clare) OK bây giờ nó mâu thuẫn với những gì mọi người nói về việc biết thời gian được chỉ định. 

 

(Chúa Giêsu) "Xin lỗi." 

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài thực sự là Chúa Tể. 

 

(Chúa Giêsu) "Thật ra Ta sẽ làm những việc tại thời gian được chỉ định, nhưng Ta đã làm cho nó một 

điểm để loại trừ Cuộc Thu Hút, vậy tại sao con đang tìm kiếm thời gian được chỉ định? " 

 

(Clare) Ummmm Con đoán vì nó có ý nghĩa? 

 

(Chúa Giêsu) "Chính xác. Và Ta đã suy ra rằng nó sẽ không có ý nghĩa. Vì vậy, thư giãn và ngừng cố 

gắng để tiên đoán Ta. Ta đã ban cho con một chỉ số rất vững chắc, nghỉ ngơi trong điều này, Clare. 

Làm ơn đừng gieo rắc rối, giữ vững trong lòng những gì Ta đã ban cho con trong những năm trước 

đây. Nghỉ ngơi trong điều này. Ngừng tìm cách đoán xem điều gì có ý nghĩa nhất. Tất cả các con đang 

tự mình cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các vì sao và mặt trăng và những thời gian 

được chỉ định làm đường dây đo của mình. " 

 

(Clare) Ôi, Lạy Chúa …. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Con không phải là một vị tiên tri giả, Ta thích những gì con gọi chính mình, Cô dâu 

của Ta, và không tin tưởng chú rể, giao phó Cô Dâu của Ngài với những bí mật của Ngài? Đến đây Cô 

Dâu của Ta, Ta muốn con thoát khỏi sự miễn cưỡng của mình. Oh khi con yêu mến Ta, con sẽ tin 

tưởng Ta mọi lúc 100%. " 

 

"Này, Ta muốn con đọc lại điều này, hấp thụ nó sâu sắc. Sẽ có nhiều người không đồng ý với con về 

việc nhìn thấy Ta trong Cuộc Thu Hút. Đừng để điều đó đe dọa con. Hãy nhớ rằng, con sống để làm hài 

lòng Ta, không phải là những gì được nghiên cứu và suy nghĩ thông minh hơn. Hãy giữ nó đơn giản, 

dựa vào Ta, đừng làm con thất vọng trong việc học Kinh Thánh. Ta chưa bao giờ tạo con thành học 

giả. Ta đã tạo ra con để trở thành một người yêu. Điều đó chắc hẳn đã rõ ràng với con từ lâu rồi. " 

 



(Clare) Con rất thích ý tưởng đào sâu vào các nghiên cứu về Thánh Kinh. Đây là điều con thực sự mong 

đợi ở trên thiên đàng, là hiểu những điều này. 

 

(Chúa Giêsu) "Đúng vậy, trên Thiên Đàng, nó sẽ an toàn. Nhưng trên trái đất, kiến thức phồng lên, 

nhưng việc từ thiện làm sáng tỏ. Nói cách khác, trở nên nhỏ bé con an toàn hơn, không có học thức và 

phụ thuộc vào Ta để hiểu. Ta có thể truyền đạt cho con trong thời gian quá nhỏ, nó không thể được 

đo bằng các tiêu chuẩn của con người, sự hiểu biết sâu sắc nhất về những lẽ thật phức tạp nhất. 

Trong khi con có thể dành ba mươi năm trong các nghiên cứu về tiếng Do Thái và Aramaic và vẫn còn 

thiếu hiểu biết. Vì vậy, tin tưởng vào Ta, không dựa vào sự hiểu biết của riêng mình, và Ta sẽ hướng 

dẫn đường của các con về sự hiểu biết. " 

 

"Phước lành của Ta trên tất cả các Cô Dâu của Ta, những người đã chọn cách đơn giản của Tình Yêu. " 


