
93. Các Ngươi đã từ chối Quy tắc của Ta, vì vậy Ta sẽ lấy đi các Cô Dâu của Ta 

 

Lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 14 tháng 7 năm 2015  

 

Clare bắt đầu… Tối nay, khi tôi thờ phượng, tôi đang ở trong lăng mộ với Chúa Giêsu - chỉ là một nỗi 

buồn thực sự, ngọt ngào lắng xuống tôi, và tôi chắc chắn một phần của nó là tất cả những lời cầu 

nguyện đáng yêu của các bạn. Tôi đã ở trong ngôi mộ với Chúa Giêsu, và tôi đang ngồi bên tay phải 

của Ngài, mà Thánh Giá đã đè lên Thân Thể của Ngài ở một vị trí của sự nghỉ ngơi. Tôi đã khóc và 

khóc, bởi vì sự cai trị của Ngài đã bị từ chối. Con người thích tội lỗi và sự thống trị của tội lỗi hơn Đấng 

Cứu Thế Ngọt Ngào của chúng ta. Ôi, nhân loại, sao mắt các người có thể bị sương mù che phủ quá 

dày đặc, mù quáng? Ôi, sao các người có thể làm vậy??  

 

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Ngài, Ngài trông rất giống bức hình có tia xuống dưới Tấm vải liệm, 

hình ảnh cá nhân. Khuôn mặt Ngài bình tĩnh và yên bình, nhưng tôi nghĩ, "Ôi Chúa ơi, họ đã từ chối 

Chúa: lòng tốt, tình yêu, sự dịu dàng và sự thật. Công lý, Đấng bảo vệ của kẻ bị áp bức ... và họ đã từ 

chối Ngài. Ôi, làm thế nào họ có thể? Làm sao chúng ta có thể? ’ 

 

Và, tôi tự nhủ: "Đã bao nhiêu lần tôi thích con đường riêng của tôi hơn? Đã bao nhiêu lần Ngài đợi tôi 

thức dậy và thấy ai đang đối xử với tôi? Những cú đánh mà tôi đã không chú ý đến. Đã bao nhiêu lần 

tôi từ chối Ngài trong những điều nhỏ nhặt và làm theo cách riêng của tôi? Người phụ nữ ngốc 

nghếch… ’ 

 

Tuy nhiên, sự từ chối Đức Chúa Trời của chúng ta là Sửng sốt đáng kinh ngạc giữa nhân loại.. 

 

Khi tôi cân nhắc những điều này, và điều đó đã diễn ra trong khoảng 30 phút, tôi thấy màu sắc bắt 

đầu trở lại với bàn tay của Ngài và toàn bộ cơ thể của Ngài. Tôi có thể thấy rằng Ngài đã được phục 

hồi hoàn toàn và Ngài ngồi dậy và nói với sự quyết tâm vững chắc… 

 

(Chúa Giêsu) "Ta sẽ lấy đi những Cô Dâu của Ta, bởi vì họ muốn Ta cai trị họ." 

 

“Con thấy đấy, Ta đã vật lộn và đấu tranh với thế hệ này cho đến khi họ đã chứng minh một cách đơn 

giản rằng họ không cần Ta. Vì vậy, bây giờ Ta đang Lấy đi Phần Tốt Nhất ra khỏi đỉnh. Ta sẽ đến với 

những Cô Dâu của Ta, những người thực sự đang mong mỏi Ta. Cũng giống như Ta đã hứa với dân Ta, 

các ngươi sẽ không gặp lại Ta cho đến khi các ngươi nói, “Phước cho ai đến trong Danh của Đức 

Chúa.” Điều này cũng sẽ xảy ra, một cách khó khăn. Cách Ta chưa từng muốn Quy định. ”  

 

“Hỡi dân Ta, các ngươi đã tự mình lựa chọn, bằng cách từ chối lắng nghe tiếng thì thầm trong lòng các 

ngươi. Ta đã thì thầm, Ta đã nói, Ta đã hét lên rằng… “Quay về với Ta, trước khi quá muộn.” Nhưng 

vô ích. Vì vậy, Ta để các ngươi lại cho các thiết bị của riêng mình.  

 



Các ngươi sẽ thấy ai là kẻ xấu và ai là người tốt. Các ngươi sẽ không còn gọi tốt là tốt, và xấu là xấu 

nữa. Thay vào đó các ngươi sẽ mòn mỏi chờ đợi để nhìn thấy khuôn Mặt của Ta một lần nữa, và chờ 

đợi với tất cả trái tim để có Ta cai trị các ngươi. “ 

 

"Đó là tất cả những gì về nó , quy tắc của Ta là không đủ cho các ngươi, vì vậy bây giờ các ngươi phải 

chịu hậu quả của sự lựa chọn của riêng mình." 

 

“Ta không có lựa chọn nào khác. Các ngươi đã trói Tay Ta. Những gì Ta có thể làm là để các ngươi lại 

cho các thiết bị của riêng mình, quy tắc của riêng mình, cho đến khi các ngươi đạt đến tận đáy? Vâng, 

nó đã được nói, 'Ta đến trong Danh của Cha Ta, và các ngươi đã không đón nhận Ta: kẻ khác sẽ đến 

trong danh riêng của hắn, và các ngươi sẽ đón nhận hắn ta.' ”John 5:43  

 

“Tuy nhiên, giờ đây, lâu hơn một chút, và Cô Dâu của Ta, các con sẽ thấy Ta đến trên những đám mây. 

Thật vậy, cả thế giới sẽ thấy và sự than khóc và than vãn sẽ lên đến tận thiên đường. Ta sẽ thanh lọc 

dân của Ta, và Ta sẽ trở lại cai trị và Triều đại Ta giữa họ. Cho đến lúc đó, các ngươi sẽ có nhiều đau 

khổ, nhưng Ta sẽ ở bên các ngươi, bởi vì tình yêu của Ta dành cho các ngươi chưa bao giờ trở nên 

nguội lạnh. Không, trái tim Ta đập bên ngoài ngực của Ta cho dân này. Ta đã khao khát để vuốt ve các 

ngươi, đổ dầu vào vết thương của các ngươi, và mang cho đôi chân của các ngươi với những chiếc 

dép tốt. Ôi, Ta đã ao ước như thế nào. Bây giờ lời tiên tri đau đớn nhất trong lịch sử này phải làm sạch 

mảnh đất của rác rưởi, đã lấp đầy nó, cho đến khi các ngươi tuyên bố, Phước cho những ai đến trong 

Danh của Đức Chúa.' ”   

 

“Vậy, Ta sẽ mang các ngươi vào vòng Tay của Ta và phục hồi các ngươi. Các ngươi sẽ học theo cách 

của Ta và một lần nữa là dân của Ta, những người được Ta chọn để thực hiện Lời nói của Ta và Thánh 

Ý của Ta cho các thế hệ tương lai. Cho đến lúc đó, dân của Ta, xé áo của mình, mặc áo bao gai, đổ tro 

lên đầu các ngươi, vì sự phán xét đang đến đất này. ” 

 

(Clare) Bây giờ, khi Chúa nói điều đó, tôi nghĩ... 'Wow! Ngài đang nói về nước Mỹ à? Ý tôi là, Mỹ và Do 

Thái gắn bó chặt chẽ với nhau. 

 

(Chúa Giêsu tiếp tục) “Dân Tộc Do Thái cũng ở trong đất nước này. Con chỉ nhìn vào những người 

thống trị để xem những con số khổng lồ của họ trong mọi lĩnh vực, như;. Bác sĩ, luật sư, chính trị gia, 

giải trí.. Vâng, dân của Ta đã xuất sắc trong mọi văn phòng, mọi nghề nghiệp, xuất sắc trong mọi tài 

năng và xuất sắc trong cuộc tranh luận. Không có người nào không có tội, nhưng những người lãnh 

đạo có nhiều tội nhất. Điều này đã được che giấu cẩn thận khỏi mắt của quần chúng, những người 

nghĩ rằng họ chỉ thấy một tỷ lệ nhỏ (người Do thái), nhưng trong thực tế họ ở khắp mọi nơi, ở các vị 

trí lãnh đạo. ” 

 

 

 

 



“Vậy, những người yêu dấu của Ta, Ta đến đây để lấy Cô Dâu của Ta đi. Cô đã hét lên với những lời thì 

thầm trong lòng, Cô khao khát Ta, Cô đang khóc dưới chân Ta vì những gì Ta phải chịu đựng. Lòng 

trung thành, Cô đã và đang bay khi đối mặt với sự thành công và sự giàu có chỉ để ôm lấy Ta. Bây giờ 

Ta mở rộng cánh Tay của Ta cho Cô ấy và cùng nhau chúng Tôi tiếp cận bàn thờ nơi tình yêu của 

chúng Tôi sẽ được tuyên bố cho Cõi Vĩnh Hằng. “ 

 

“Ngước mắt lên hỡi những người thân yêu của Ta. Chẳng mấy chốc, chúng Ta sẽ ôm và bay lên Thành 

Phố Thiên Đàng, nơi phần thưởng đang chờ các con. Và, đối với những người phải ở lại phía sau, Ta 

nói, Can đảm. Ta sẽ ở bên các ngươi. Tuyệt vời sẽ là sự bốc lột của ngươi trước con người, và tuyệt 

vời sẽ là thu hoạch các ngươi gặt hái. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ hoặc bỏ rơi các ngươi. Thay vào đó, 

Ta sẽ trang bị cho các ngươi trận chiến này và các ngươi sẽ Tước đoạt vì sức mạnh. ” 

 

“Và, khi Ta trở lại - các ngươi sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu của mình. ” 


