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Chúa đã bắt đầu... "Ta muốn trả lời câu hỏi của con về sự Cất Lên. Vâng, nó đã được viết rằng một số 

người sẽ được cứu như đang đi qua lửa ... nhưng Ta không có ý định đó cho Cô Dâu của Ta. Ta đã liên 

tục đốt cháy những trái bẩn từ trái tim cô ấy trên trái đất này. Có phải Ta không khen thưởng sự trung 

thành của cô ấy?... Ta có nên bổ sung sửa chữa đốt nóng cho tất cả những gì cô ấy đã chịu đựng cho 

Ta không? " 

 

"Không, Ta nói với con, Ta sẽ không. Các con sẽ cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời, không pha trộn 

trong khoảnh khắc Ta cất các con lên. Các con sẽ quên đi trái đất và được đóng gói trong niềm vui của 

Trái tim Ta. Trong khi Ta phải đối phó với Trái Đất, các con sẽ không bị đối phó với Trái đất và ngồi ở 

bàn tổ chức tiệc tốt nhất chưa từng tồn tại. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ với nhau trong niềm vui 

không thể tả. Đây là một lễ kỷ niệm, Clare, một khoảng thời gian của niềm vui ngây ngất, vì Cô Dâu đã 

được mang về nhà cho Ta. " 

 

Vâng, trong nháy mắt, các con sẽ được thay đổi... sự hư nát này sẽ đeo trên sự không hay hư nát, vì 

điều dễ hư nát này phải đặt trên những điều không thể tiêu diệt, và cái chết này phải được đặt vào sự 

bất tử. 1 Cô-rinh-tô 15:53  

 

"Vâng, các con sẽ thực sự được thay đổi từ lao động sang tự do, tự do của Con trai và Con gái của 

Thiên Chúa, được nâng lên vị thế của Cô Dâu của Ta và người vợ / chồng trên Thiên Đàng. Sẽ không có 

nhiều tội lỗi làm phiền các con, không có kẻ thù sẽ đấm các con, các con sẽ không hiểu lầm hoặc bị 

hiểu lầm. Các con sẽ không lao động dưới chế độ nô lệ của bản chất tội lỗi của mình trong trận chiến 

liên tục với xác thịt của mình. Ôi, Ta trông đợi vào thời điểm Ta có thể nhảy múa trong niềm vui với Cô 

Dâu của Ta trước công dân của Thiên Đàng và đưa cô ấy vào nơi Ta đã tạo ra chỉ dành cho cô ấy thế 

nào. "  

 

"Ngày hôm đó, cuối cùng các con sẽ khám phá ra vẻ đẹp mênh mông của mình, ẩn trong cuộc sống 

trần thế của mình. Ngày hôm đó, các con sẽ đặt vào vương miện vĩnh cửu của sự sống đời đời và 

bước lên ngai mà Ta đã tạo cho các con từ trước khi thời gian bắt đầu. Không, điều này chắc chắn sẽ 

không phải là thời  gian để sửa chữa và thanh lọc, đó sẽ là thời đại của sự chuyển đổi và tự do khỏi 

quá khứ. " 

 

"Cô Dâu của Ta, đó là lý do tại sao Ta rất cẩn thận với các con bây giờ, để ban cho các con rất nhiều 

thời gian để ăn năn cho những tội lỗi mà các con không bao giờ được công nhận. Đó là ý của Ta khi 

nói về sự chuẩn bị. Theo cách này, mọi thứ nằm dưới Máu của Ta - không bao giờ được nhìn thấy nữa, 

được tan ra trong Biển Thương Xót của Ta. Cũng không một tinh thần nào có thể mang lại quá khứ 

của các con cho các con một lần nữa. Vâng! Các con sẽ đứng trong sự công bình của Ta, trong vinh 

quang của Ta - cho các thế hệ và các thế hệ và các thế hệ sẽ đến. " 



"Các con sẽ được dạy và huấn luyện để chuẩn bị cho việc trở về Trái đất để cai trị với Ta. Chính phủ sẽ 

là một trong những người công chính, liêm chính, công bằng và gìn giữ hòa bình. Các con sẽ học và 

hiểu sâu hơn bao giờ hết, bản chất của con người và bản chất của ma quỷ. Các con sẽ được hướng 

dẫn trong việc chữa lành, giải thoát, truyền thụ kiến thức, truyền đạt và phong chức, rằng các con 

được trang bị đầy đủ để đưa tất cả mọi người đến với sự hiểu biết về Thiên Chúa và truyền cảm hứng 

để họ giải phóng cuộc sống của họ cho Ta. Vâng, các con sẽ thu hoạch được nhiều trái cây và đặt nền 

móng cho một Trái Đất, nơi người nghèo được cung cấp, nơi mà sự tham nhũng sẽ không được dung 

thứ, nơi mà lòng tham và lợi ích sẽ bị đối xử cách nghiêm khắc. " 

 

"Sẽ có nhiều thứ trong thời gian đó mà chưa ai thực sự suy ngẫm. Do thể chế của Luật pháp và trật tự, 

sẽ cần phải đào tạo và thi hành nhiều. Thiên thần sẽ được giao cho các con, đàn ông và phụ nữ cũng 

sẽ phục vụ các con và những người không chấp nhận quy tắc của Ta sẽ bị giới hạn và có cơ hội được 

chữa lành, tăng trưởng và cuộc sống mới. " 

 

"Các con sẽ thấy nhiều người trông có vẻ bị hình phạt đã bị trói buộc vào sự trói buộc khủng khiếp và 

bị vặn vẹo từ khi sinh ra bởi tội lỗi của cha mẹ chúng. Khi tay chân của chúng không bị cản trở và 

chúng học cách đứng và đi, chúng sẽ từ bỏ cách thức của bóng tối và nắm lấy cuộc sống phong phú 

mà Ta cung cấp cho chúng. " 

 

"Các con sẽ hiểu sâu sắc với lòng trắc ẩn chân thành, chính bản chất của những người chọn tội lỗi và 

tại sao. Vì vậy, các con có thể là những bác sĩ của các linh hồn, mang lại sự tự do và sự phục hồi cho 

tầm nhìn vinh quang mà Ta giữ trong lòng cho mỗi người. " 

 

"Vâng, Ôi, Thật có quá nhiều thứ để mong chờ, và không có gì phải sợ. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình, 

Cô Dâu của Ta, chuẩn bị cho sự trải nghiệm phi thường và tự do nhất chưa từng có. Hãy ăn năn mỗi 

ngày và đừng để tội lỗi nào ảnh hưởng đến mình. Thay vì đến với Ta ngay lập tức để được tha thứ và 

được tăng sức. Hiểu rằng: không ai là vô vọng! Ta thương xót và từ bi, biết sự yếu đuối của mọi xác 

phàm. Mong muốn của các con để trở nên hoàn hảo đối với Ta sẽ được tính như là đã hoàn thành, 

thay vì không đầy đủ và thiếu sót. Những nỗ lực của các con chưa đạt được, Ân Sủng của Ta sẽ hoàn 

thành. " 

 

"Hãy đi bây giờ trong niềm vui, sự chờ đợi của ngày đó. Luôn giữ nó ở trước mặt trong tâm trí của 

mình. Đừng để kẻ thù đánh cắp nó từ các con. Giữ vững những gì Ta đã dạy các con. " 

 

"Ta đang đến với các con, quá sớm để được đề cập đến. " 


