
126. Sự kiện sẵn sàng cho - Sự hủy diệt của Mái Vòm bằng đá ở Giêrusalem 

 

Giấc mơ của chị Clare và sự Giải thích từ Giêsu. Ngày 7 tháng 9 năm 2015  

 

Chị Clare đã bắt đầu... Tôi đã có một giấc mơ ngay trước khi tôi tỉnh dậy và có chữ ký của Chúa Thánh 

Thần. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ nó với các bạn.   

 

Tôi đã ở trên một con tàu trên biển. Không xa chúng tôi, có chiếc tàu của đối phương. Chỉ huy cấp cao 

của con tàu đang ở đó cùng với cậu bé con trai của ông. Trong tầm mắt, tôi đã thấy tàu địch và chỉ huy 

tàu đó đến thăm tàu của chúng tôi. Dường như có một sức hấp dẫn rất mạnh mà cậu bé đã có với 

người đàn ông này. Tôi không thể hiểu chính xác ý nghĩa, ngoại trừ việc cậu bé hóa ra lại là con trai 

của viên chỉ huy của địch, một người Hồi giáo, và anh ta không biết điều đó.  

 

Tuy nhiên, cậu bé được cho là con trai của viên chỉ huy người Mỹ, chính thức. Đó là những gì mọi 

người nghĩ, dù sao đi nữa. Nói cách khác, người ta nghĩ rằng đứa trẻ là con trai của tư lệnh Mỹ, nhưng 

trong thực tế, cậu là con trai của chỉ huy tàu của đối phương, chỉ huy Hồi giáo.  

 

Có vẻ như họ tất cả là bạn bè, mặc dù họ được coi là kẻ thù, nhưng đằng sau hậu trường họ đang làm 

việc cùng nhau. Phải có một sự kiện sắp xảy ra và người chỉ huy Hồi giáo mời chỉ huy người Mỹ đến 

xem. Chúng tôi ở Do Thái, chúng tôi đang ở Thành phố Jerusalem, và người chỉ huy Hồi giáo đang đi 

xuống một hành lang dài.  

 

Anh ta nói với người chỉ huy khác, "Hãy nhìn xem, ở đây này, chỗ này là một khung cảnh thực sự tốt - 

đây là một cái nhìn hoàn hảo." Khi anh ra hiệu cho anh kia đến gần hơn, tôi tự nghĩ, "Họ đang tìm 

kiếm cái gì? Tại sao? 'Chẳng bao lâu tôi có được suy nghĩ đó trong tâm trí mình hơn là tôi thoáng thấy 

cái đỉnh của Mái Vòm bằng đá.  

 

Trong khi đó, các con tàu vẫn ở ngoài biển. Con tàu Hồi giáo sắp bắn một quả cầu plasma, nhưng ba 

lần thiết bị bị trì hoãn và quả cầu plasma rất lớn đã giảm xuống một phần ba kích thước ban đầu của 

nó, khi nó cuối cùng bị sa thải.  

 

Quay trở lại nơi hai người đàn ông đang xem Mái Vòm bằng đá, rõ ràng là họ đang đợi nó bị thổi bay. 

Và cuối cùng, sau một thời gian dài, người chỉ huy Hồi giáo nói, "Có gì đó không ổn. Nó đã không hài 

lòng, hoặc một cái gì đó đã đi sai. ”Tôi nghe trong tâm trí của chính mình,“ Hoặc Thiên Chúa đã chặn 

nó; nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. ”Rồi tôi thức dậy, bởi vì ai đó đang gõ cửa nhà chúng tôi. 

Tôi nghĩ rằng Chúa đã cử họ đến gõ cửa nên tôi thức dậy và nhớ giấc mơ này.  

 

Tôi đã tìm kiếm Chúa cho ý nghĩa của giấc mơ này và tôi nghe Ngài nói, “Joel 2”. Vì vậy, tôi đã mở Kinh 

Thánh ra đọc nó. Và tôi nghĩ điều đó rất thú vị, bởi vì toàn bộ chương thứ hai của Joel này là về sự ăn 

năn của những người giúp cho sự phán xét của Đức Chúa Trời biến đi. Bây giờ, về Joel 2.  



Nói theo nghĩa đen, tôi không tin rằng nó phải liên quan đến tình huống này, tôi nghĩ đó là hình 

tượng. Tôi nghĩ Chúa đã cho tôi thấy sự năng động đằng sau lý do tại sao quả cầu plasma bị chặn lại.  

 

Vì vậy, sau khi tìm kiếm Ngài để hỏi về ý nghĩa của giấc mơ, và đọc Joel 2 - hai điều tôi lấy ra, điều tôi 

cảm thấy là động lực...  

1 Hãy để tất cả những người sống trong vùng đất run rẩy, vì ngày của đức Chúa đang đến. Nó đang ở 

gần trong tầm tay.  

2 Một ngày tăm tối và ảm đạm, một ngày mây mù và đen tối. Giống như những đám mây buổi sáng 

lan rộng trên những ngọn đồi, một đội quân vĩ đại và hùng mạnh như thế kéo đến, như chưa bao giờ, 

kể cả ở thời cổ đại cũng như những thế hệ sắp đến sẽ không bao giờ thấy nữa ...  

12 "Ngay cả bây giờ," Đức Chúa tuyên bố, "trở về với Ta bằng cả trái tim, với sự ăn chay, khóc lóc và 

tang thương. ” 

13 Và xé trái tim chứ không phải xé áo của các ngươi. Hãy trở về với Thiên Chúa của các ngươi, vì Ngài 

tỏ lòng thương xót và từ bi, kiên nhẫn và tử tế, và Ngài sẽ làm dịu đi sự dữ.  

14 Ai biết được - Ngài có thể quay lại và mủi lòng và để lại một phước lành phía sau... 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ý nghĩa phải rõ ràng đối với các con, con yêu dấu. Ta đã trì hoãn sự kiện, mà lẽ 

ra đã khiến mọi thứ chuyển động. ” 

 

(Clare) Hãy nhớ rằng, Ngài đã nói về Ngài đang đợi một sự kiện nào đó diễn ra trước khi mọi thứ diễn 

ra? Vì vậy, tôi hỏi Ngài... "Sự hủy diệt của Vòm bằng đá phải không thưa Chúa?" 

 

(Chúa Giê-su) "Đúng vậy. " 

 

(Clare) Đây có phải là sự kiện con đang chờ đợi vào mùa xuân năm 2015 không thưa Chúa? 

 

(Chúa Giê-xu) “Đúng vậy. Nó đã được thiết lập để bùng nổ như đồng hồ báo thức. Nhưng một lần 

nữa, Chúng Tôi đã động lòng thương, vì những lời cầu nguyện và ăn chay của nhiều người trên thế 

giới, đặc biệt là ở Úc Đại Lợi. Đó là một sự kiện cầu nguyện mang tính bước ngoặt, có liên quan đến sự 

ăn năn của những người ở đất nước này. Con thấy đấy, Ta nâng các con tàu của Ta lên để vinh danh 

đứng trong kẽ hở, và dân Úc đã góp phần rất nhiều với sự chậm trễ trong bản án. Vì điều này, mọi 

người dân Mỹ nên rất biết ơn họ. ” 

 

“Giờ đây, kể từ khi Ta đã từ chối và giữ lại không thực hiện kế hoạch đã được dự tính vào tháng Sáu 

(2015), mọi thứ đã thay đổi. Các ưu tiên đã thay đổi và Ta lại một lần nữa trì hoãn các kế hoạch được 

tổ chức tốt của các quốc gia để tiêu diệt hai phần ba dân số thế giới. ” 

 

“Điều này đặt ra những vấn đề mới cho dân của Ta và các biện pháp khắc phục mới. Và, Ta sẽ tiến về 

phía trước với đội quân thánh thiện của các linh hồn của Ta để chiến đấu với bóng tối đang tiến bộ. 

Nó sẽ góp phần vào vinh quang của Ta, sự vĩ đại sẽ là những chiến thắng. Không có sai lầm về nó; 

Cuộc Thu Hút lẽ ra đã xảy ra vào tháng Sáu (2015). ” 

 



“Đây là lý do tại sao Ta đã chuẩn bị cho tất cả các con để đứng lên và đảm nhận sứ vụ của mình. Nó 

không phải là thời gian để ngồi và chờ đợi; đã đến lúc phải hành động. Đây là lý do tại sao Ta đã nói 

chuyện với các con về việc giả định vị trí của mình; hiệu quả của các con trong việc phục vụ Ta trong 

suốt thời gian gia hạn này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc Ta có thể ngăn chặn các sự kiện dẫn đến 

Cuộc Thu Hút trong bao lâu. ” 

 

“Vâng, Ta biết, Ta đã nghe rồi - nhiều người trong số các con muốn ngồi xuống khóc, và từ bỏ công 

việc của mình cho Ta. Nhưng Ta có thể nói với các con, những phần thưởng cho lòng trung thành của 

các con giờ đây đã vượt xa bất cứ điều gì. ”    

 

(Clare) Chúa ơi, con đang suy nghĩ nhiều năm... Ngài có trì hoãn nó nhiều năm không? 

 

(Chúa Giêsu) “Không, Ta đang suy nghĩ nhiều tháng. Trong khi chờ đợi, Ta cũng ban cho các Cô Dâu 

của Ta một cơ hội khác. Các Cô Dâu đã không được mang đi vào tháng Sáu năm 2015, Ta ban cho họ 

cơ hội khác để thức dậy và chiếm lãnh thổ mới cho Ta. Ta yêu cầu họ phải hành động và cam kết với 

một hướng sẽ mang lại hoa quả cho Vương Quốc, không chỉ ngồi chờ đợi. Nhiều người đã phá hỏng 

những kế hoạch mà Ta đã dành cho họ với kiểu suy nghĩ này. Họ cũng đang có cơ hội khác. Ồ, điều 

này rất quan trọng Clare, hơn một nửa số người nghĩ rằng họ đã có tất cả cùng nhau trong tháng sáu, 

vẫn còn rơi xa của những gì Ta đã mong đợi nơi họ. Mối bận tâm của họ với chính họ đã loại họ ra. ” 

 

“Kể từ đó, nhiều người đã có một sự thay đổi của trái tim và đang tìm cách để phục vụ và đã trở nên 

nghiêm trọng hơn nhiều về việc sử dụng thời gian của họ tốt hơn. Ta đã thấy nhiều cải tiến và sẽ có 

nhiều lòng thương xót. Nhưng đối với những kẻ khoe khoang vẫn đang chờ đợi thời cơ của họ, Ta nói 

với các con, 'Thức dậy đi! Đừng lãng phí một ngày khác trong cuộc sống của các con suy nghĩ về bản 

thân mình. Các Cô Dâu của Ta phải nói về công việc của Ta chứ không phải của riêng họ. ’” 

 

(Clare) Chúa ơi, có thực sự là một thiên thạch đến hay là Sự Quảng Cáo Thổi Phồng? 

 

(Chúa Giêsu) “Con giữ lại những gì Ta đã ban cho con, và để thế gian đi theo các tiên tri của nó. Nếu 

điều gì quan trọng cần biết, Ta sẽ nói với con. Điều đó có đủ tốt cho con không, con gái của Ta? ” 

 

(Clare) Vâng, lạy Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) “Ta nói cho con biết điều gì là quan trọng để biết. Ta không suy đoán, Ta mang những gì 

thật sự cần thiết và loại ra phần còn lại. Rất nhiều người hiện đang bị kích động và không biết phải 

làm gì với chính họ. Họ bị buộc vào nút thắt. Họ bị gắn vào những nút thắt từ tất cả những lời tiên tri 

này: lời tiên tri kia, lời tiên tri đó. Một khi họ nghe thấy điều gì đó, họ ném nó vào với tất cả những 

thứ khác. Một khi họ nghe một lời tiên tri khác, họ ném nó vào với mọi thứ khác mà họ đã nghe và trở 

nên băn khoăn sâu sắc, đến mức không hợp lý. ” 

 

 



“Đó là lý do tại sao Ta đã dạy các linh hồn nghe giọng nói của Ta trên Kênh này để tránh xa tất cả 

những suy đoán trong giới truyền thông. Nó không làm gì để sửa đổi và xây dựng, nhưng rất nhiều để 

làm suy yếu và phá hoại những điều Ta đã có cho họ để làm. Đây là ý định về phần của Satan để thu 

hút sự chú ý của họ khỏi Ta vào sự sống còn của riêng họ. Một số người thậm chí còn tự làm cho mình 

bị bệnh vì lo lắng. Khi các con thoát khỏi một cảm giác hoảng loạn của một Kênh, đó không phải là trái 

cây tốt, trừ khi dĩ nhiên các con hiểu sai những gì đang được nói. ”   

 

“Nhiều người có khuyết tật về nghe và có xu hướng rơi vào hoảng loạn mà không cần lắng nghe kỹ 

những gì Ta đã nói. Những con quỷ cũng rất thích phóng đại và làm méo mó những gì đã được nói, 

đến điểm mà nó không còn giống với từ gốc nữa. Vì vậy, những người con quý báu của Ta, hãy luôn 

luôn, lắng nghe rất cẩn thận và lắng nghe một lần nữa, nếu các con bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. “ 

 

“Vậy, tất cả trong tất cả, toàn bộ thông điệp của Ta tối nay là để làm cho thời gian của các con ở đây 

được đếm. Đừng trở nên lỏng lẻo hoặc lười biếng, thay vì vậy, đứng dậy, đặt tay lên cày và không 

quay lại nhìn, hoặc trở nên mệt mỏi trong việc làm tốt. Khi các con bắt đầu phát triển mệt mỏi, hãy 

thay đổi sự cân bằng, giữa cầu nguyện và công việc; cầu nguyện nhiều hơn, công việc ít hơn. Bằng 

cách này, các con sẽ không ngừng trẻ lại cho vòng tiếp theo. ”    

 

“Ta ở với tất cả các con, ngay cả ở bên tay phải của các con, tăng sức các con trong sự hiệp thông, làm 

mới các con trong sự thờ phượng, bảo vệ các con cả ngày dài và hát những bài hát tình yêu trên các 

con. Lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Ta; nhận được tất cả những gì Ta muốn cung cấp cho các con 

mà không có cảm giác tội lỗi hoặc lên án. Chúng ta đang làm điều này với nhau, các con thực sự là bạn 

của Ta. Làm thế nào Ta có thể để cho các con héo hon một mình? Không, Ta ở ngay bên cạnh các con, 

cày đất với các con. ”   

 

“Phước lành của Ta trên tất cả các con. Amen. ” 

 


