
255. Điều gì phải đến thật là khủng khiếp, nhưng Sự Phục Hồi sẽ đến!  

Giữ đôi mắt của các con trên Bờ 

 

Từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 18 tháng 2 năm 2016  

 

(Clare) Chúa ở cùng chúng ta những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa. Và trái tim của Ngài rất 

muốn để hướng dẫn chúng ta về những gì chúng ta phải mong đợi. 

 

Tôi đã cân nhắc rất nhiều điều Chúa đã phán, và sự hủy diệt sẽ xảy ra trên Trái Đất, và những gì được 

viết trong sách Khải Huyền. Và nó thực sự khiến tôi rất đau lòng. Và Chúa đã giải quyết tối nay.. 

 

Và tôi nói, “Ôi, Chúa ơi, con không thể chịu đựng được để xem điều gì đang đến. Carol đã cầu nguyện 

liên tục và đau đớn liên tục, than van và khóc lóc. Xin Chúa tha thứ cho con. Con cảm thấy sợ hãi về 

những gì đang xảy ra trên toàn trái đất. Trái tim con cảm thấy tê liệt vì sợ hãi. ' 

 

Chúa Giêsu nói... “Ta ở đây. Giữ chặt lấy Ta. Ta là thành trì của con. Tựa đầu vào lòng Ta khi con cần 

phải rút nó ra. Ta biết tất cả nó là gì. Ta đang chia sẻ nỗi đau nghiền nát của Ta với con, nhưng chỉ 

trong những giọt nhỏ mà ngay cả con mắt cũng không thể thấy được như vậy. ”   

 

“Phải, những gì phải qua đi là một điều khủng khiếp - một điều khủng khiếp. Nhưng đây là lửa thanh 

lọc Ta phải chuẩn bị cho dân của Ta. Mọi người phải băng qua ngọn lửa này, ngay cả khi trái đất trải 

qua nó. Tuy nhiên, Ta sẽ không bao giờ từ bỏ họ. Không bao giờ. Ta đi bên cạnh mỗi người, ngay cả 

những người không gọi Danh Ta. Ta đi với họ với hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ thú nhận tội lỗi của 

mình và đến với Ta hoàn toàn ăn năn, sẵn sàng để bắt đầu một sự sống mới. Thậm chí nó bắt đầu với 

cái chết của cơ thể - vâng, ngay cả điều đó. ”  

 

“Không có gì sẽ được so sánh với sự đau khổ của những người chọn Dấu ấn của con thú. Không có gì 

trong cuộc đời này so sánh với sự đau khổ của những người nhận được Dấu ấn của con Quái thú, và 

những sự hành hạ của Địa Ngục đang theo sau nó. ” 

 

(Clare) Tôi đã cảm thấy xúc động khi tìm kiếm Kinh Thánh trong sách Khải Huyền Ch.9 ... Thiên thần 

thứ năm nghe tiếng kèn của ông ấy và tôi thấy một ngôi sao từ trên trời rơi xuống đất. Ngôi sao được 

trao chìa khóa cho trục của Vực Thẳm. Khi anh ta mở Vực Thẳm, khói bốc lên từ nó như khói từ một lò 

khổng lồ. Mặt trời và bầu trời bị tối đen bởi khói từ vực thẳm, và từ những đám khói bốc lên trên trái 

đất, và được trao quyền lực  giống như những con bọ cạp của trái đất. Chúng được bảo không làm hại 

cỏ của Trái Đất hay bất kỳ cây hoặc cây nào mà chỉ những người không có con dấu của Thiên Chúa 

trên trán của họ. Chúng không được phép giết họ, nhưng chỉ để tra tấn họ trong 5 tháng, và nỗi đau 

đớn mà họ phải gánh chịu giống như cái chết của con bọ cạp khi nó  tấn công. Trong những ngày đó, 

mọi người sẽ tìm kiếm cái chết nhưng sẽ không tìm thấy nó. Họ sẽ trông đợi cái chết, nhưng cái chết 

sẽ lảng tránh họ. 

 



Và rồi đoạn Thánh Kinh khác đã đến trong tâm trí tôi ... Đi và đổ ra trên Trái Đất 7 bát cơn thịnh nộ 

của Thiên Chúa. Vì vậy, thiên thần đầu tiên đã đi và đã đổ bát của mình trên trái đất, và nó đã trở 

thành một nỗi đau ghê tởm và ác tính trên những người có Dấu ấn của con Quái thú, và những người 

tôn thờ hình ảnh của hắn. Khải Huyền Ch.16  

 

(Chúa Giêsu) “Nói với dân của Ta, con gái. Cảnh báo họ một lần nữa và một lần nữa. Điều ngu xuẩn 

nhất mà họ có thể làm là nhận Dấu ấn đó. Tất cả những gì Ta đã viết trong Lời của Ta qua các tiên tri 

và tông đồ đã thực sự đến. Một khi họ thức dậy với  thực tế của điều đó, đó là một đoạn đi bộ ngắn 

để xem làm thế nào trong 7 năm tới sẽ đi, bao gồm những gì sẽ xảy ra cho những người nhận Dấu ấn. 

Làm ơn, con cái Ta. Đừng ngoan cố như con vật lai. Giữ cho đôi mắt của mình trên bờ. Giữ mắt của 

các con trên bờ. ” 

 

“Clare, mọi thứ bẩn thỉu phải bị phá hủy trước khi Ta cai trị. Ta sẽ lau sạch phiến đá, để  nói, và trả lại 

Trái Đất cho sự tinh khiết của Vườn Địa Đàng. Điều này phải xảy ra. Cái cũ phải bị phá hủy trước khi 

cái mới có thể được đưa ra. Và thậm chí 1.000 năm kể từ cuộc Đại Nạn, mọi người sẽ nói về điều này 

giống như cách họ nói về Nô-Ê. Vâng, Trái đất đã được tẩy sạch nhưng không được phục hồi hoàn 

toàn trong ngày của Nô-ê. Cũng như các con đốt cỏ dại từ một cánh đồng trước khi trồng trọt, vậy Ta 

phải đốt cỏ dại của nền văn minh này để nhường chỗ cho một cuộc sống mới. ” 

 

“Con người đã không học được bài học của mình. Việc làm sạch thứ hai này sẽ thực hiện nhiều theo 

cách để kính sợ Thiên Chúa. Vào đầu triều đại của Ta, niềm vui sẽ trị vì tối cao. Nhưng sự gian ác lại 

một lần nữa sẽ tìm thấy đường vào Trái đất và dẫn đến trận chiến Ha-ma-ghê-đôn thứ hai. Điều đó sẽ 

đặt dấu chấm hết cho sự căng thẳng của sự dữ nằm im trong trang điểm di truyền của con người. Cho 

đến lúc đó, đó là một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện vinh quang sẽ 

được kể. ”  

 

“Hãy kiên nhẫn, dân thánh của Ta. Đừng phát triển sự mệt mỏi. Có một kết thúc trong tầm mắt, khi 

Thiên đàng sẽ cư ngụ trong trái đất và tất cả nhân loại sẽ thờ phượng Ta và hòa bình sẽ cai trị, thậm 

chí mọc lên chính từ đất. Đừng than khóc. Giữ đôi mắt mình trên bờ. ” 

 

"Cho đến lúc đó, hãy nhớ... Ta đang ở phía sau của chiếc bè, chèo nó về phía trước vào vinh quang 

vĩnh cửu." 

 

(Clare) Tôi cảm thấy rất ấn tượng khi tìm kiếm Kinh Thánh này… Và tôi nghe thấy một giọng nói lớn từ 

ngai vàng nói… ‘Này! Nhà Tạm của Thiên Chúa ở với loài người, và Ngài sẽ sống với con người và họ sẽ 

là dân của Ngài. Và chính Thiên Chúa sẽ ở cùng họ và Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. 

Và sẽ không còn cái chết, cũng không tang tóc, cũng không khóc lóc. Và sẽ không còn đau đớn nữa, vì 

những thứ cũ đã qua đi. Và Ngài, Đấng ngồi trên ngai vàng phán... 'Nầy. Ta đang làm mọi thứ mới mẻ, 

vì những lời này trung thành và chân thật. ’(Khải-huyền 21: 3-5) 

 

Và khi tôi vừa ghi âm xong, Ezekiel đã cầu nguyện và nghe lỏm thông điệp. Ông ấy đến để chia sẻ điều 

gì đó với tôi. 



Chúa đã nói với ông ta và nói rằng, sẽ có ba giai đoạn riêng biệt. Người đầu tiên sẽ là tái sinh. Phát 

sinh tự phát của tất cả các loài cây và cây. Thứ hai sẽ là xây dựng lại, như với Nehemiah. “Và họ đặt để 

làm việc với một trái tim, với Chúa Giêsu chỉ đạo.” Và thứ ba, hoàn thành phục hồi. Và mọi người sẽ 

ngồi dưới gốc cây của mình. Một lần nữa anh ta sẽ nghe thấy âm thanh của niềm vui và tiếng cười và 

những đứa trẻ đang chơi trên đường phố. ” 

 

Lời tuyệt vọng của Hy vọng cho chúng ta tối nay, cho những người các bạn ở đây trong thời kỳ hoạn 

nạn. Đây là một từ Hy Vọng đẹp đẽ. Giữ nó lên. Chôn sâu trong trái tim  của mình. Và đừng để kẻ thù 

đánh cắp nó bằng những lời nói dối của hắn ta. Chúa ban phước cho các bạn, những người cư ngụ 

trong Thánh Tâm Chúa. 


