
76. Tuần Trăng Mật với Chúa Giêsu trên Thiên Đàng 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare. Ngày 12 tháng 5 năm 2015 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta nói với tất cả các Cô Dâu của Ta, Ta có một sự thoát ly tuyệt vời đến 

Thiên Đàng, mà đã được lên kế hoạch cho tất cả các con. Ồ, các con không thể tưởng tượng ra được. 

Mắt đã chưa nhìn thấy... tai đã chưa bao giờ nghe những điều kỳ diệu Ta đã chuẩn bị cho tất cả các 

con ở trên trời! Sau đám cưới, Chúng Ta sẽ biến mất vào Thiên Đàng, và dành cả ngày để khám phá 

những đại  dương, những ngọn núi, rừng và suối nước sống trên trời. Mỗi người trong Chúng Ta có 

một nơi rất đặc biệt trong giấc mơ của các con như là một nơi tuyệt vời để được. Hiểu rằng, Ta biết 

tất cả về nơi đó. Ta đã ở đó và nhìn thấy những điều các con yêu thích, cũng như đọc tâm trí của các 

con như những gì các con muốn xem ở đó, và Ta đã xuống đến các chi tiết cuối cùng chuẩn bị nhiều 

nơi cho các con, rằng Chúng Ta sẽ thường xuyên trong tuần trăng mật của Chúng Ta. " 

 

"Các con thậm chí sẽ gặp những người ở đó muốn nhìn thấy các con, cũng như thú vật yêu thích của 

mình - đám cưới của Ta trình bày cho các con. Tất cả mọi thứ trên trái đất mà các con đã từng mơ ước 

để làm, chúng ta sẽ cùng nhau làm ở trên trời và những nơi này sẽ trở lại với thời gian và thời gian của 

Chúng Ta. Chúng được thiết kế phù hợp với sở thích của các con. " 

 

"Có nhiều điều mong muốn trong mỗi trái tim của các con để đến những nơi các con đã nhìn thấy 

trong quá khứ. Trên Thiên Đàng những nơi đó là có thật, chỉ  dành cho các con. Niềm vui sẽ là của các 

con, khi Ta trả lời tất cả các câu hỏi các con có thể có về sự sáng tạo, và các con có thể quan sát vẻ 

đẹp của nó bằng kính hiển vi chỉ bằng cách mong muốn. Các con thậm chí có thể bước vào thế giới 

nhỏ bé và khám phá các mẫu và thành phần của chúng. Không có gì ... hoàn toàn không có gì sẽ không 

thể đối với các con. "  

 

"Tuần trăng mật của Chúng Ta sẽ dài cả năm, như các con và Ta gặp nhau trong một mối quan hệ hồn 

nhiên và tinh khiết. Sẽ không có một sự quan tâm trên thế giới trong suốt thời gian. Nó sẽ không có gì 

ngoài một kỳ nghỉ Thiên Đàng và dường như bất tận. Tất cả điều này là cần thiết để điều chỉnh các con 

lên Thiên Đàng và niềm vui của nó. Các con sẽ không bao giờ cạn kiệt tất cả chúng,  nhưng các con 

chắc chắn sẽ có một thực tế hoàn toàn mới và quan điểm về sự sống. Không còn đau đớn, không mệt 

mỏi nữa, không còn hóa đơn nữa... Ồ vâng, các con sẽ thích nó. Mọi thứ cần thiết sẽ được cung cấp 

miễn phí, mọi thứ mà các con đã từng muốn làm chủ sẽ được đưa vào tay các con chỉ với một nỗ lực.  

Những vết sẹo bên trong sẽ được lành lại và các con sẽ được thả vào một sự tự do mới không giống 

như bất cứ điều gì các con đã từng biết. " 

 

"Những người yêu dấu, trên trái đất này, các con có vết sẹo, vết thương, những chỗ bị rách và trống 

rỗng và các con thật sự bị chiến tranh tàn phá - nhưng trên Thiên Đàng tất cả các con sẽ được phục 

hồi. Các con sẽ thể hiện sự sáng tạo trong mọi thứ các con đặt tay lên. Các bộ phận của các con đã bị 

đàn áp trên trái đất sẽ nở hoa tràn đầy và lan truyền mùi hương của chúng khắp các sân trời.  



Quả thật, thiên nhiên ban cho các con lúc sáng tạo của các con sẽ nở hoa và đưa ra những bông hoa 

thơm ngon nhất và trái cây nuôi dưỡng. Quà tặng của các con sẽ chữa lành người khác vì sự xức dầu 

chảy tự do lần đầu tiên trong cuộc đời các con. Nó sẽ trôi chảy tự do đến tận những góc xa nhất của 

Thiên Đàng để chữa lành và nâng cao tất cả những ai bị xúc động. "  

 

"Có thể có bất cứ điều gì tuyệt vời hơn không? Ta nói với các con, 'Không' Thiên Đàng quá tuyệt vời. 

Thiên Đàng là tất cả những gì các con từng mơ ước hay muốn trong cuộc đời ngắn ngủi của mình trên 

trái đất. " 

 

"Khi các con trải qua cuộc đời các con nghĩ đến chính mình, tôi ước ... ‘điều này và tôi muốn... điều 

đó. ‘ Và các con có biết thiên thần của các con đang ghi lại tất cả những điều đó và đưa chúng đến với 

Ta. À, có, các thiên thần phục vụ trong khả năng đó. Đó là niềm vui của Ta khi thấy họ liên quan đến 

việc mang lại cho các con niềm vui, và họ sống để mang lại hạnh phúc cho người khác - đó cũng là 

niềm vui của họ. Vì vậy, khi các con truy cập một trong những nơi tuyệt vời mà Ta đã tạo ra cho các 

con, những điều các con nghĩ về trong nhiều thập kỷ... chút suy nghĩ thoáng qua về những gì các con 

thích, tất cả điều đó sẽ được ngưng tụ lại nơi các con đang truy cập. ”  

 

“Ví dụ, nếu các con nhìn thấy một con bướm màu tím và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, nhưng suy 

nghĩ một lát,‘tôi muốn nó có đôi mắt trên đôi cánh của nó.’- ý nghĩ đã được ghi nhận. Và khi các con 

nhìn thấy con bướm, nó sẽ có đôi mắt đẹp trên đôi cánh của nó. Nếu các con yêu thích đá màu đỏ và 

hẻm núi sâu với thác nước và cây dương xỉ, mọi thứ sẽ như nếu các con sơn nó, nhưng với tất cả các 

loại bất ngờ như cụm măng tây hoang dã và cải xoong, loại hoa kỳ lạ và rái cá vui tươi nô đùa trong 

nước. Và đi một quãng một con nai và nâng con nai cô trên thảm cỏ xanh rực rỡ, và trên cô mèo yêu 

thích của mình, một con sư tử núi, uể oải liếm bàn chân của mình và lăn qua trên lưng dùng trong vẻ 

đẹp hoang dã.” 

 

"Các con sẽ thấy những biến đổi mà Tình yêu thấm nhuần mọi thứ đã tạo ra. Con sư tử và chú cừu sẽ 

nằm xuống cạnh nhau và nó sẽ ôm hôn con nâu khi chúng ngủ. Những con rái cá sẽ lướt trên mặt 

nước với những chiếc vỏ đẹp và thả chúng xuống dưới chân, xin ăn. Những con ong sẽ lên hình dạng 

trái tim và mời các con tham gia vào mật ong của họ. " 

 

"Cát bên dưới các con sẽ nhẹ nhàng phù hợp với hình dáng của các con muốn làm cho các con cảm 

thấy thoải mái. Các vách núi sẽ có chân giữ và xử lý làm nỗ lực để leo và trên con đường của các con 

leo lên sẽ có những bất ngờ như hang động nhỏ, lót bằng tinh thể màu chàm chất lượng đá quý. 

Những con chim  Đại Bàng sẽ mời các con ngồi trên tổ của mình và vuốt ve con của chúng. Những 

chiếc lá trên cây sẽ cất tiếng sột soạt vui vẻ như các con đi ngang qua, và cỏ sẽ kêu leng keng như 

chuông, chúc mừng các con trong tình yêu với lăng kính lấp lánh của ánh sáng lấp lánh tắt của chúng 

và nhảy ra khỏi vách núi. Ôi, những kỳ quan của Thiên Đàng KHÔNG BAO GIỜ dừng lại và tất cả sẽ là 

của các con, vì trên trái đất các con đã sống cho Ta. Vì vậy, bây giờ Ta sẽ dành sự vĩnh hằng của Chúng 

Ta làm cho các con thích thú với những điều các con không bao giờ nghĩ đến, nhưng đó là những phần 

mở rộng của những gì làm các con say đắm trên trái đất. " 

 



"Ta có thể tiếp tục và suốt cả đêm, Clare, nhưng ngay cả bây giờ, mí mắt của con cũng nặng. Ở trên 

trời sẽ không bao giờ xảy ra nữa, trừ khi con muốn nó. " 

 

"À, Ta muốn chia sẻ một số kỳ quan Thiên Đàng với tất cả các Cô Dâu của Ta. Nhưng Ta cũng nên đề 

cập đến những làng mạc kỳ lạ, như những ngôi nhà mà các con ngưỡng mộ ở Hy-Lạp, quán cà phê và 

thậm chí các tác phẩm nghệ  thuật, sẽ có rất nhiều trên các bức tường của những quán bánh nhỏ. 

Những người thích sống trong căn hộ sẽ tìm thấy niềm vui trong ngôi nhà của họ, được thiết kế đặc 

biệt, với những bậc thang và cảnh quan của những bông hoa đầy sức sống và vòi phun nước sinh 

hoạt. Chúng sẽ sống trong các nhóm hẽm núi để chúng có thể ngồi trên bậc thang của họ và ghé thăm 

với nhau. Có những con kênh uốn lượn, trồng những khu vườn và những chiếc cầu kỳ lạ; Những con 

đường quanh co lấp lánh, những khu vườn ẩn với hoa oải hương và hoa loa kèn trắng, tập trung xung 

quanh những thác nước thân mật và những chiếc ghế dài và những chiếc ghế sắt trang nhã. Ôi, những 

gì Ta đã lên kế hoạch cho cư dân mới, thành phố sẽ là một cái gì đó vượt ra khỏi thế giới này. " 

 

(Clare) Chúa không làm gì nửa chừng. Ngài là người yêu xa hoa nhất, không ai có thể yêu như Ngài. 

 

"Cô Dâu của Ta không có ý tưởng về những kỳ quan của Thiên Đàng - cô ấy không thể nghĩ ra được 

mức độ mà Ta đã đi đến để chuẩn bị cho một nơi lý tưởng, chỉ để dành cho cô, để mang niềm vui vô 

tận cho cô ấy. Vì vậy, Ta muốn tất cả các con để trân trọng những suy nghĩ, các Cô Dâu của Ta. Ta đã 

chuẩn bị chỗ cho các con, và nơi của Ta cũng sẽ là của các con. Và Ta hứa với các con - nó không chỉ là 

bất kỳ nơi nào, đó là một kỳ quan và tác phẩm nghệ thuật, được tạo ra chỉ dành cho các con. " 

 

"Hãy mang những giấc mơ này với mình bây giờ, và chuẩn bị tâm hồn của mình, vì Ta sắp đến với các 

con. Giữ chặt chẽ những điều này, hãy cất giữ trong lòng mình. Chúng sẽ làm mới lại niềm vui của các 

con khi các con xem lại, vì Trái Tim Ta đã không có chi tiết để mang lại sự kỳ diệu và thích thú. " 


