
80. Các con đã sẵn sàng cho Ta chưa? Cuộc Thu Hút đang thanh lọc các Cô Dâu của Ta! 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare,ngày 16 tháng 5 năm 2015 

 

Clare bắt đầu. Lạy Chúa, hãy ở bên chúng con và ban phước cho chúng con với sức chịu đựng, sự kiên 

nhẫn khi chúng con nhận được những lời động viên của Ngài, Amen  

 

Tôi không biết về các bạn, nhưng tôi luôn cảm thấy thất vọng khi Chúa yêu cầu chúng tôi chuẩn bị tâm 

hồn cho Ngày cưới của chúng tôi, hoặc cho phép tôi nhìn thấy Ngài trong một chiếc tạp dề để chuẩn bị 

cho tiệc cưới, và vẫn không có cuộc Cất Lên. Nó rất khó đối phó với sự chậm trễ khác. Nhưng cách của 

chúng con không phải là cách của Ngài. Tôi rất vui vì Ngài đồng cảm với cảm giác bị bỏ rơi của chúng 

con. 

 

Tối nay, một lần nữa, Ngài đã nói rõ rằng có một lý do tại sao chúng ta cảm thấy dự đoán thực sự 

nhạy bén này và sau đó đã không có gì xảy ra. Không phải là tất cả chúng ta ảo tưởng, Ngài thực sự đã 

đang truyền cảm hứng cho chúng ta trong thời gian đó để mong chờ cuộc Cất Lên ở thời hiện tại, 

không phải là tương lai xa, và Ngài có một lý do rất tốt cho nó.  

 

Khi tôi lần đầu tiên đã bắt đầu gửi tin nhắn trên YouTube vào tháng 9 năm 2014, anh ấy đã nhanh 

chóng nói với tôi rằng Cô Dâu đã chưa sẵn sàng và Ngài đã trì hoãn các sự kiện thế giới để cho cô ấy 

thêm thời gian. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho điều đó, nhưng tôi phải nói những gì tôi 

đã nói, không phải những gì mọi người muốn nghe. Và những ngày trăng máu và những ngày lễ đã 

đến và đã trôi qua mà không có cuộc Cất Lên. Tôi đã có một sự bình yên về điều đó bởi vì điều đầu 

tiên tôi được nói là cô ấy đã chưa sẵn sàng. Vì vậy, chúng ta ở đây, tám tháng sau và chúng ta vẫn  

đang chờ đợi. Thông Điệp tối nay thực sự làm sáng tỏ lý lẽ của Ngài cho chúng ta.  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... “Ta đã chờ đợi con đến với Ta, con gái yêu dấu của Ta. Ta biết tất cả những 

điều này rất đau thương cho cả con và những người khác đang chờ đợi rất nghiêm túc. Ta xin lỗi vì đã 

làm các con thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng Cô Dâu chưa sẵn sàng Clare, cô ấy chỉ chưa sẵn 

sàng. Không kém hơn trên bờ vực sẵn sàng của cô ấy. Mọi thứ đang tiến về phía trước trong trái tim 

của những con chim Bồ Câu của Ta, điều đó cho thấy rằng có một mức độ sâu sắc hơn nhiều trong 

mối quan hệ của họ với Ta và điều này là tốt. “ 

 

“Bây giờ Ta đã giành chiến thắng, nhưng Ta không muốn con và những người khác chán nản và thất 

vọng. Thay vào đó, Ta muốn các con chịu đựng thử thách, đứng vững và tiếp tục làm tốt. Clare, nếu Ta 

muốn đánh thức Cô Dâu của Ta ngay bây giờ trong giờ này, nhiều người Ta muốn lấy đi sẽ không sẵn 

sàng. Vì vậy, nhiều người đã làm việc cho Ta vẫn còn thiếu nó. Có một cấp độ mà Ta muốn Cô Dâu của 

Ta ở mức độ tách rời, một mức độ từ bỏ, một mức độ thuần khiết mà cô ấy đã nhận ra rằng cô ấy cần. 

Nhiều thứ phải diễn ra để thu hút sự chú ý của cô ấy vào mục tiêu và đó là lý do cho những thử 

nghiệm và diễn tập lặp đi lặp lại này. “ 

 



“Kênh của con chỉ là một mẫu nhỏ của những người tìm kiếm Ta và khao khát Ta mà chưa sẵn sàng. 

Từng giờ từng giờ Chúng Tôi đang làm việc trong cuộc sống của những người thân yêu của Chúng Tôi, 

với hy vọng rằng họ sẽ ngày càng rời xa thế giới. Có quá nhiều cái giá phải trả cho những linh hồn, bị 

trì hoãn, chịu đựng dưới một ngày đau khổ, một quá trình thử thách khác? Có quá nhiều khi Ta yêu 

cầu Cô Dâu của Ta gánh vác những cây thập giá này mà Ta có thể lấp đầy buồng cưới với những người 

Ta đã gọi, ai đã sẵn sàng? “ 

 

“Nếu các con yêu mến Ta, thực sự yêu mến Ta, các con sẽ khao khát bằng cả trái tim  mình những gì 

Ta mong muốn. Và các con có thể cảm nhận điều đó trong tiếng thở dài và tiếng khóc thảm thiết của 

những người kêu cứu, rằng họ muốn đến đó ở nơi sâu thẳm với Ta và từ bỏ thế giới, giống như các 

con đã từng mong muốn ở đó. Nếu Ta đến sau đó, trong khi các con vẫn đang vật lộn để khám phá và 

vượt qua xác thịt của mình, thì Ta cũng đã đến đó rồi, các con cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, các 

con có thể không chịu đựng chỉ dưới một chút chuẩn bị để tập hợp trong những người rất gần? “ 

 

(Clare) Lạy Chúa con không thực sự hiểu, hoàn toàn, chúng con phải thực sự không tì vết, nhăn nheo 

hay tì vết như Lời của Ngài nói chứ? Đối với Thánh thư? 

 

(Chúa Giêsu) “Clare, con đã tự nói điều đó rất nhiều lần - làm thế nào mà bây giờ nó lại thoát khỏi 

con? Con không cần phải hoàn hảo, nhưng ý chí và ý định trở nên hoàn hảo với ít nhất một số loại trái 

cây thực sự cần phải có. Nỗ lực nhất quán, sửa đổi nhất quán và hãy nhớ rằng Ta đang thực hiện việc 

khắc phục tâm hồn - đó chỉ là nỗ lực và sự hợp tác của cô ấy mà Ta đang kêu gọi. Quá nhiều vẫn còn 

trượt xung quanh và thỏa hiệp. Thỏa hiệp phải được thực hiện với. Ta cần sự tinh khiết, tận tụy, ý 

định và trái cây tạo ra. Điều này rất tốn kém, nhưng bằng cách trả giá Ta thấy rằng cô ấy chân thành 

và Ta sẽ thưởng cho điều đó. “ 

 

“Có những người đang sống cùng nhau và không có ý định kết hôn. Đây là tội lỗi. Có những người mắc 

nợ nhiều với thế giới và tiếp tục sống một lối sống mắc nợ để gây ấn tượng với đồng nghiệp của họ. “ 

 

“Có những người biết rằng họ đang sử dụng các phương tiện trần tục để thịnh vượng nhà thờ của họ, 

họ cảm thấy điều đó trong lương tâm của họ nhưng vẫn tiếp tục làm điều đó, bởi vì họ muốn một 

cộng đoàn và lối sống thịnh vượng hơn và thịnh vượng hơn. Có những người mà Ta đã kêu gọi để 

quay lưng lại với thế giới và lên tàu với chương trình nghị sự của Ta và họ vẫn sống một cuộc sống tự 

phụ dưới mái nhà trên đầu và thức ăn trong bụng cũng như lái những chiếc xe đẹp và có điện thoại di 

động mới nhất của họ. Tuy nhiên, Ta cần họ và kêu gọi họ rời bỏ tất cả và bước đi trên con đường 

truyền giáo đầy bụi bặm giữa những người nghèo.  Có những người gắn bó với văn hóa của họ - họ 

cảm thấy lời kêu để gọi bỏ đi nhưng họ tìm kiếm sự thoải mái và sự chấp thuận của đồng nghiệp và 

gia đình của họ hơn là sự chấp thuận của Ta. Một số trong số họ Ta đã giáo dục với một nhiệm vụ 

trong tâm trí, nhưng do áp lực của gia đình, họ đã từ chối để đi. “ 

 

“Bất cứ ai yêu thế giới và tất cả những gì nó cung cấp, hơn cả họ yêu Ta, đều không xứng đáng với Ta. 

Họ đang bị trói buộc, và Ta không thể bắt lấy họ cho đến khi họ từ bỏ chính mình và thế giới, một lần 

và mãi mãi. Này, Con biết Clare, con đã ở nơi này. Và có những người khác đang ở đúng nơi, họ đang 



giữ công việc và nuôi gia đình và không chọn cách thỏa hiệp và đã nhiều lần bị bỏ qua trong công việc 

của họ vì họ không đủ linh hoạt trong đạo đức để thỏa mãn nghi vấn thực hành kinh doanh mà ông 

chủ của họ áp đặt lên họ. Có những bà nội trợ trung thành với chồng, ghê tởm những thứ như vở kịch 

xoap operas và đang nuôi dạy con cái mình thành thánh. Ta sẽ bắt lấy họ. Tuy nhiên, có những người 

khác sẽ ăn thứ bẩn thỉu này, sống để tiêu tiền trong trung tâm thương mại và gây ấn tượng với bạn bè 

đồng trang lứa và cho phép con cái họ làm theo ý chúng vì họ không muốn xung đột trong gia đình. Ta 

không thể đưa họ vào cuộc Cất Lên. Đây là tất cả những dấu hiệu cho thấy họ yêu thế giới hơn họ yêu 

Ta. Vì vậy, Ta không thể Cất họ Lên. Con có nhận được bức tranh không? “ 

 

(Clare) Dạ Có lạy Chúa.  

 

(Chúa Giêsu) “Thêm vào đó, có nhiều người mà sự cứu rỗi của họ đang lơ lưửng trong thế cân bằng và 

cả thế giới đã sụp đổ chỉ sau một đêm, khi Cô Dâu bị loại bỏ - họ sẽ đi theo con đường ít bị kháng cự 

nhất, hoặc sẽ chết trong sự kiện không có hồi kết. Ta đang tung hứng tất cả những yếu tố này trong 

các quyết định mà Chúng Tôi đang đưa ra và Chúng Tôi đang can thiệp vào các vấn đề của thế giới để 

kìm hãm điều tồi tệ nhất, cho đến khi nó đến lúc. Vì vậy, Ta rất cần sự hợp tác của các con, ăn chay, 

cầu nguyện, sửa đổi cuộc sống, mang lại sự thật cho những người xung quanh và cầu nguyện cho sự 

hoán cải của họ. “ 

 

“Nếu các con không thể nhịn ăn vì tuổi tác hay bệnh tật, hãy dâng cho Ta nỗi đau mà các con phải chịu 

đựng hàng ngày, sự bất tiện, sự sỉ nhục, nỗi buồn. Khi Ta nói nhặt cây thập giá của mình và bước đi 

theo Ta, Ta có ý nói là mang theo những đau khổ trong cuộc sống của mình với lòng can đảm, sức chịu 

đựng và không phàn nàn. Ân sủng của Ta là đủ cho các con, và sức mạnh của Ta được làm cho hoàn 

hảo trong điểm yếu của các con. Ta sử  dụng từng nỗi đau khổ cuối cùng trong cuộc sống của một tín 

đồ. Đây là những món quà chay tịnh rất lớn. Và vâng lời theo ý muốn của Ta, điều này cũng rất mạnh 

mẽ. Sự vâng lời mang các đại dương phước lành và ân sủng xuống. Sự bất tuân làm thất vọng Kế 

Hoạch của Ta trong cuộc sống của các con và cuộc sống của những người khác. “ 

 

“Những Cô Dâu của Ta, hợp tác với Ta trong những lúc này. Ta cần tất cả các con để vác thập giá đã 

được trang bị cho các con trong cuộc sống này. Nó sẽ sớm kết thúc và các con sẽ có một niềm vui bất 

diệt vĩnh cửu. Nhưng bây giờ, hãy dũng cảm. Chúng ta phải làm việc, trong khi ánh sáng ban ngày vẫn 

ở bên chúng ta. Nhiều người trong số các con đã đạt được tiến bộ rõ rệt trong tuần kiêng cữ không 

lướt trên mạng và truyền hình vô giá trị - nhiều người trong các con đã trải nghiệm Ta theo cách mà 

các con chưa từng nghĩ là có thể. Một số người đã thất vọng vì kết quả không hoàn hảo, nhưng dù  

sao cũng cảm thấy gần gũi với Ta hơn. Ôi, điều này thật đáng ngưỡng mộ, Ta rất hài lòng với tất cả các 

con đã khiến tuần này trở thành thời gian chuẩn bị cho Ta. “ 

 

“Các con có hiểu không? Ta đang phát hiện ra các lớp lỗi trong cuộc sống của các con mỗi khi các con 

cảm thấy sự khẩn cấp của cuộc Cất Lên. Có thể là mặt trăng máu, hoặc  một ngày lễ, hoặc một lời tiên 

tri - nó không có gì khác biệt. Ta đang khuấy động các con để sẵn sàng, Ta đang thách thức các con leo 

lên cao hơn. Đây là những mùa của sự chuẩn bị cho các con cũng như những người đó vẫn còn xa 



cách với Ta. “ 

 

“Nhiều người trong số các con đã phát hiện ra những điều trong bản chất của mình mà các con không 

biết chúng đã tồn tại. Ta đã chỉ ra những điều thông qua các tình huống được sắp xếp đưa ra một thái 

độ mà các con nghĩ rằng mình đã thành thạo. Ta nói với các con rằng, Ta sẽ làm điều này, và Ta trung 

thành với Lời của Ta. Tuy nhiên, một số các con đã  không nhận ra lỗi mà Ta đã phát hiện ra, như là 

một phần của Lời hứa của Ta với các  con. Bây giờ sẽ là thời điểm tốt để xem xét hai tuần qua và xem 

những gì đã xảy ra khiến các con bị kết án, ăn năn và thay đổi cách thức của mình. Khi Ta nói với các 

con một từ, các con có xu hướng quên rằng Ta đã nói với các con rằng điều đó sẽ xảy ra vì sự bận rộn 

của cuộc sống khiến các con chú ý đến Ta. Ta không lên án các con vì điều đó, Ta chỉ yêu cầu các con 

cảnh giác hơn một chút. “ 

 

“Đối với những người trong số các các con, các Cô Dâu ngọt ngào của Ta, người đã phát hiện ra một 

sự tự do mới trong việc hạn chế tiếp xúc với thế giới, Ta sẽ tiếp tục tắm các ân sủng trên các con khi 

các con tiếp tục nhường chỗ cho Ta. “ 

 

“Ta ôm và hôn lên trán các con, phong ấn các con bằng hương thơm của tình yêu của Ta và lời hứa 

rằng chúng ta sẽ sớm ở bên nhau mãi mãi, trên quê hương Thiên Đàng của các con. Hãy kiên trì và 

bình an. Các con đã làm tốt mỗi lần các con đã chọn Ta trên những thứ của thế giới. Ngay cả những 

điều nhỏ nhặt nhất cũng có ý nghĩa rất lớn đối với Ta. “ 


