
57. Ta đã chuẩn bị một Nơi dành cho các con và các con sẽ thích nó! 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 26 tháng 4 năm 2015  

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Ở trên trời, Ta đã chuẩn bị một nơi ở tuyệt vời cho mỗi Cô Dâu quý báu của Ta. 

Ta có dấu đặc biệt con biết đấy. " 

 

(Clare) Vâng, con đã để ý. Không biết, Ngài có bao giờ! Ngài đã làm chủ được việc sử dụng màu sắc và 

kết cấu vượt trên bất cứ thứ gì mà tâm trí con người có thể hiểu được.  

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, mỗi biệt thự là hoàn hảo cho mỗi người trong các con. Ta đã lưu ý tất cả các sở 

thích, màu sắc, kết cấu, động vật, kiến trúc, khu vườn và môi trường xung quanh thiên nhiên của các 

con. Một số các con thích nhà ở kiểu chung cư, và những gì Ta đã chuẩn bị cho các con, các con sẽ yêu 

thích. " 

 

"Một số các con yêu thích sa mạc. Chờ cho đến khi các con nhìn thấy cây xương rồng Ta đã trồng cho 

các con, nở liên tục với hoa màu yêu thích của các con. Các thác nước và các khe núi, nước xanh hơn 

bầu trời, những sắc thái của màu xanh lá cây và thủy khiêu vũ trong nước. Các con sẽ yêu biệt thự của 

mình. " 

 

"Một số các con yêu thích bãi biển. Đối với các con, Ta đã chọn những cái vỏ hào yêu thích của các con 

trong tất cả các kích cỡ và màu sắc, óng ánh và thậm chí lấp lánh. Cây dương xỉ khổng lồ và cây có lá 

lớn, những cây kè trang nghiêm và dừa tươi. Các con sẽ không bao giờ vượt qua sự xa hoa của căn 

nhà của mình. " 

 

"Và đối với những người yêu thích rừng núi, tốt, các con sẽ phải nói chuyện với Clare về điều đó, hoặc 

đọc sách của chúng. Các con sẽ hoàn toàn bị kinh ngạc. Các hồ hình trái tim, những con cá đầy màu 

sắc thích được vuốt ve, những con rùa sẽ đưa các con đi khám phá các tinh thể và hang động dưới 

nước, động vật rừng các con yêu thích sẽ thận trọng đi với các con, với những con nai rừng, gấu, báo 

sư tử, tất cả động vật yêu thích của các con, đang chờ các con. Ồ, chúng cũng đang chờ đợi như thế 

nào. Tin hay không, chúng đang tràn đầy mong đợi, chờ đợi những người các con đồng hành của 

chúng. " 

 

"Chúng biết tên của các con, và các con là ai. Chúng sẽ giao tiếp với các con cảm xúc và mong muốn 

của chúng để tạo ra một bầu không khí của hạnh phúc thuần khiết và sự hợp nhất với tất cả các sáng 

tạo, giống như nó được viết. Mọi thứ đã tràn đầy tình yêu và vì thế mọi thứ tràn ngập tình yêu. " 

 

"Những gì Ta đã chờ đợi cho các con các Cô Dâu của Ta sẽ chơi ném bóng các con trong toàn bộ của 

nó - các con thực sự sẽ bị choáng ngợp trong nhiều ngày (mặc dù thời gian được cảm nhận khác nhau) 

khi các con khám phá từng chi tiết nhỏ Ta đã tạo cho các con.  



Những con bướm màu sắc yêu thích của các con, những con chim với bộ lông phức tạp, những con 

ong hát, và chia sẻ mật của chúng cách hào phóng, bay về trong một hình trái tim, chỉ để cho các con 

biết chúng được làm đầy với tình yêu của Ta. Những sinh vật con người đã sử dụng như là biểu tượng 

của điều ác sẽ bị tiết lộ trong sự vô tội cũ của họ như Ta đã tạo ra họ, để điều khiển các con và là một 

phần của hệ sinh thái. Chẳng hạn như, con chim cú phủ với tuyết, chim ưng và như vậy. Trên Thiên 

Đường, không có cái chết hay qua đời, nhưng có sự sinh ra. " 

 

(Clare) Làm thế nào điều đó xảy ra, lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Đó là một mầu nhiệm mà Ta sẽ không mở ra cho con. Ta muốn để dành những điều bất 

ngờ cho con đến sau cùng. " 

 

(Clare) OK. Được rồi, con lý luận rằng một con vật mang thai có thể chết và sau đó tất nhiên nó sẽ 

được phục hồi với tuổi trẻ của nó.  

 

(Chúa Giêsu) "Đó là một cách. Nhưng có những người khác. Di chuyển dọc theo Cô dâu rất tò mò và 

dai dẳng của Ta... Ta đã tạo ra thức ăn cho các con trên Thiên Đàng sẽ thay thế mọi thứ các con yêu 

thích trên trái đất, nhưng có nguồn gốc của nó bên ngoài xác thịt động vật. Không có giết hại động vật 

trên Thiên Đàng, không phải cá, chim hoặc động vật có vú. Như các con có thể đã đoán, Thiên Đàng là 

ĐẦY ĐỦ! Có những mặt phẳng trong những mặt phẳng trong những mặt phẳng. Như Ezekiel đã trải 

nghiệm qua cái Vỏ Ốc khổng lồ. " 

 

(Clare) Vâng, ông ta đã đang bơi với Chúa và có một cái vỏ ốc xà cừ khổng lồ nằm trên đáy cát của 

một cái hồ. Khi ông ta đã bơi vào nó, ông ta đã bước lên bề mặt và thấy mình đang ở một đồng cỏ 

xanh lớn, với những đứa trẻ đang chơi đùa và những con vật bé khắp mọi nơi. Đó là một nơi hạnh 

phúc! Được tạo ra chỉ để mang lại niềm vui cho trẻ em, và sự vui vẻ là ngoài sự mô tả. 

 

(Chúa Giêsu) "Có những phương tiện trên Thiên Đàng, cũng như ngựa và loài chim khổng lồ, giống 

như những gì các con thấy trong phim Avatar. Mặc dù các con sẽ có thể di chuyển cách tự do xung 

quanh trong không khí, các con sẽ không bị sức nặng ngay cả khi các con bước đi, mọi thứ sẽ hoàn 

toàn không cần nỗ lực hay đau đớn. Đối với một vài người trong số các con, đây sẽ là một điều mặc 

khải, như cuộc sống là rất đau đớn cho các con trên trái đất. " 

 

(Clare) OK, Chúa ơi, con phải hỏi. Còn về bàn phím thì sao ... Chúa biết con yêu thích bàn phím của con 

như thế nào rồi. 

 

(Chúa Giêsu) "Những nhạc cụ con sẽ có trên Thiên Đàng thì nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, nhưng 

lại làm một lượng lớn công việc - giống như những gì các con có bây giờ. Nhưng các con cũng sẽ được 

gán cho thiên thần với các nhạc cụ và bất kỳ âm thanh nào mà các con mong muốn họ có thể xuất 

bản, rất tự nhiên Ta có thể thêm vào. Họ sẽ nghe những gì trong tâm trí các con và thực hiện nó hoàn 

hảo. Thông tin là hoàn toàn siêu nhiên. " 

 



(Clare) Chà! Điều đó cắt ra hai phần ba sự căng thẳng trên trái đất. 

 

(Chúa Giêsu) "Quả thật. Mọi thứ trên Thiên Đàng đều rất dễ dàng. " 

 

(Clare) Chúa ơi, có phải chúng ta sẽ trở nên quá quen thuộc với điều này và bắt đầu cảm thấy buồn 

chán không?  

 

(Chúa Giêsu) "Ô không đâu, có quá nhiều trao đổi quà tặng và thông tin liên lạc, các bài hát và phim 

ảnh. " 

 

(Clare) Chà. Con luôn muốn làm phim. 

 

(Chúa Giêsu) "Con sẽ có cơ hội. Nhưng Ta có thể nói, con hoàn toàn sẽ yêu thích sự thờ phượng và là 

một phần của điều đó... Phải, nó sẽ không thể nâng con ra khỏi điều đó. "  

 

(Clare) Chúa ơi, điều đó ban phước cho trái tim con - Chúa biết chúng con đã không có cơ hội để lãnh 

đạo việc thờ phượng trên trái đất, mà chúng con đã muốn. Và trình độ kỹ năng của con... Ừ... nó cần 

sự cải thiện. 

 

(Chúa Giêsu) "Điều đó thậm chí sẽ không còn là vấn đề nữa. Các con sẽ nghe thấy một cái gì đó trong 

tâm trí của mình, và ngay lập tức các con sẽ thực hiện nó để hoàn thiện. " 

 

(Clare) Ồ, điều này gần như là quá nhiều. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta biết Tình yêu của Ta, nhưng Ta muốn cho tất cả các Cô Dâu của Ta thấy một bức 

tranh về nơi họ sẽ đến sớm, chỉ để củng cố họ cho chặng ngắn cuối cùng của cuộc hành trình. Các con 

sẽ xem xét rằng những đau khổ hiện tại của các con không đáng so sánh với vinh quang sẽ được tiết lộ 

trong các con. Thực sự Kinh Thánh này sẽ được hoàn thành. Vâng, hy vọng tất cả các các con sẽ uống 

trong Lời của Ta và nhìn vào Thiên Đàng đang chờ các con. Nói với họ về thời gian cầu nguyện của 

chúng ta tối nay. " 

 

(Clare) Tối nay khi tôi đã đi vào thờ phượng, sau một vài phút, tôi đã cảm thấy Chúa ở bên phải của 

tôi, vì vậy tôi đã nhìn bằng đôi mắt của trái tim tôi và chúng tôi đang ngồi trong một cái võng. Khi tôi 

dựa đầu vào vai Ngài và bắt đầu thưởng thức bằng âm nhạc, tôi bắt đầu thấy rằng chúng tôi đang ở 

trong một khu vườn tinh tế, với màu sắc và kết cấu từ một bức tranh Kinkade, nhưng thậm chí còn 

đẹp hơn với nước hoa.  

 

Sau một vài giây phút thờ phượng, tôi bắt đầu làm gương mặt của một số Kitô hữu yêu thích của tôi 

trong suốt thời gian, các tông đồ, các vị tiên tri, những người đàn ông và phụ nữ trung thành của 

Thiên Chúa. Tôi thực sự cũng có một khao khát vào thời điểm đó để xem tất cả các linh hồn ngọt ngào 

trong gia đình Youtube, tôi nghĩ nếu họ chỉ có thể nhìn thấy và ngửi thấy khu vườn tuyệt vời của các 

linh hồn mà họ là một phần trong trái tim của Chúa! 



(Chúa Giêsu) "Một ngày nào đó, tầm nhìn đó sẽ bao gồm họ và tất cả chúng ta sẽ vui mừng cùng 

nhau. Nhưng bây giờ, những Cô Dâu ngọt ngào, đàn ông và phụ nữ của Ta đều yên tâm rằng Ta đã 

chuẩn bị một nơi để các con có thể sống trọn vẹn cuộc sống trong công ty của nhau. Được tăng sức và 

được khuyến khích, Ta sẽ đến sớm thôi. " 


