
238. Tiếng Trống Chiến Tranh đang Đánh trên Thiên Đàng &  
Kế Hoạch của Ta cho những Người Thân Yêu của các Con 

 
Thông Điệp tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare, Ngày 25 tháng 1 năm 2016  
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu… “Những tiếng trống chiến trtranh đang đập trên Thiên Đàng.” 
 
(Chị Clare hỏi) Trên Thiên Đàng? 
 
(Chúa Giêsu) “Ồ vâng, chúng đang đánh, vì Thánh Tâm Chúa Cha Ta bị bệnh bởi những gì kẻ thù đã 
làm cho dân chúng và sự sáng tạo của Ngài. Ngài bị bệnh về sự đau khổ của người vô tội và đang 
chuẩn bị cho sự kết thúc cho sự dữ. Đây là mỗi một nhịp đập của trận chiến tâm linh nhiều như nó sẽ 
ở trong thể xác. ” 
 
“Sẽ có sự giải cứu, sự giải cứu siêu nhiên ngoạn mục vì những lời cầu nguyện của các con, các Cô Dâu 
của Ta. Phải, sự phán xét phải đến với Trái đất, nhưng Thánh Tâm Ta  dịu dàng cho Cô Dâu của Ta và 
Ta đã nghe lời cầu nguyện của cô cho gia đình cô ấy. Ta ước cho tất cả các con được bình an rằng Ta 
trung thành và đã ghi lại tất cả những giọt nước mắt của các con cho gia đình mình. Thiên thần đã 
được chỉ định. Rất nhiều sự  thương xót sẽ được trao cho những người thân yêu của Cô Dâu của Ta, 
bởi vì cô ấy của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng nặng nề nhất với các thành viên trong gia đình. Cô 
ấy đã được nhắm mục tiêu và trong khi vẫn sẽ tự do có tiếng nói cuối cùng, Ta biết cách di chuyển vào 
trái tim của con người. Có phải nó đã không được viết rằng, "Trái tim của nhà vua nằm trong tay Đức 
Gia-vê, như những dòng sông nước: Ngài chuyển hướng nó bất cứ nơi nào Ngài muốn." Châm Ngôn 
21: 1 "Điều đó cũng dành cho những người thân yêu với các con."   
 
(Clare) Cảm ơn Chúa, Chúa ơi, con biết rất nhiều người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. 
 
(Chúa Giêsu) “Không có gì dễ dàng về những gì chưa đến, nhưng Ta không muốn trái tim của những 
người thân yêu của Ta bị phân tâm bởi số phận của các thành viên trong gia đình. Hãy nhớ rằng Ta 
yêu họ nhiều hơn bao giờ các con có thể có thể, và Ta không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả trên những 
người cứng lòng nhất. Các con có thể khuyên giải trong thực tế là Cuộc Thu Hút sẽ kết hợp nhiều vào 
thực tế mà họ đã tránh. “ 
 
“Có sự chuẩn bị trong trái tim của những người thân yêu mà Ta đã làm. Các con không thể nhìn thấy 
hay nghe thấy nó, nhưng Ta đã đặt nền tảng của các loại để khi xác nhận các sự kiện xảy ra, vỏ cứng 
thực sự sẽ bị vỡ tan và họ sẽ dâng cuộc sống của họ cho  Ta nhiều hối hận. Một trong những điều 
tuyệt vời nhất các con có thể làm để chuẩn bị cho họ đặc biệt là yêu thương và tha thứ. Điều đó mang 
một vị ngọt là chìa khóa cho  trái tim của bất kỳ ai. Điều tồi tệ nhất các con có thể làm là để rao giảng 
sự kết án và địa ngục. ”  
 
“Các con sẽ bị ngạc nhiên khi biết bao nhiêu người đã biết họ đang hướng về Địa Ngục, nhưng đơn 
giản là không thể đưa bản thân đến điểm mà họ sẵn sàng thay đổi. Cuộc Thu Hút sẽ thay đổi điều đó. 
Nó sẽ là bằng chứng vững chắc rằng Ta tồn tại. Địa ngục là có thật, cũng giống như các con đã có thật, 
chỉ vài phút trước khi Ta đã loại bỏ các con khỏi trái đất. ” 
 
 



“Phần khó khăn hơn cho Ta, Clare, là những mạng sống sẽ bị mất trong các thảm họa và chiến tranh. 
Sự sống của các linh hồn đã không bao giờ ăn năn, không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài 
nhu cầu của cơ thể và không bao giờ có thời gian cho Ta. Khi các con đang suy nghĩ, trong khi Ta đang 
nói chuyện với các con và các con không biết điều đó, tất cả các binh sĩ đều được cấy vào một con 
chíp có ảnh hưởng đến cách họ suy nghĩ. Không chỉ văn hóa trong lực lượng vũ trang hình thành một 
người đàn ông, giờ đây còn có một con chíp ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của họ về Ta và về tình yêu. 
” 
 
“Có những ngoại lệ đối với quy tắc, nhưng thực tế là, khó khăn hơn cho họ để liên lạc với những cảm 
xúc tinh tế và tâm linh hơn. Các con không biết... Ta không bỏ mặc cho tự mình họ, nhưng ghi đè lên 
thiết bị này. Tuy nhiên, nó có tác động. Không có linh hồn nào Ta từ bỏ cho sự lừa gạt của các chính 
phủ, không phải là một. Ta tìm cách chạm vào họ, Ta tìm cách đưa ánh sáng của Ta vào trong bóng tối 
của tâm trí họ. Những người đọc Kinh Thánh hàng ngày được tăng cường và làm sạch, giống như mọi 
người khác. ”  
 
(Clare) Con tự nghĩ khi Ngài nói điều đó... 'Tại sao Ngài lại nói với con những điều này, lạy Chúa?' 
 
(Chúa Giêsu) “Tại sao Ta nói cho các con những điều này? Bởi vì họ đè nặng vào trái tim Ta, những 
người thân yêu. Ta chia sẻ với các con vì các con là vợ / chồng của Ta và Ta muốn các con hiểu một số 
những gì Ta phải đối phó mỗi ngày. “ 
 
“Các cuộc chiến đang được tiến hành ở các thiên đường ngay bây giờ để mang linh hồn đến cho Ta 
vào giờ phút cuối cùng này. Phần lớn đang diễn ra trong di cư đã làm rung chuyển nền tảng của cuộc 
sống và khiến họ khóc với Ta nhiều hơn bao giờ hết. Ta đang chạm vào họ với tình yêu của Ta, họ 
đang níu bám lấy Ta hơn bao giờ hết và có một vụ thu hoạch trong trại của họ. Tất cả những điều này 
là một phần trong kế hoạch của Ta để sử dụng điều gian ác mà kẻ địch đã lên kế hoạch, để làm tốt và 
mang người bị lạc mất về nhà cho Ta. ” 
 
"Giữ sự tập trung của các con, các Cô Dâu của Ta, giữ trái tim của các con chỉ dành cho Ta, rằng cuộc 
hội ngộ của chúng ta có thể là một niềm hân hoan. " 
 


