
138. Nhận ra kẻ thù của các con! Những binh đoàn của Hỏa Ngục đang hành quân 

 

Thông Điệp tình yêu từ Chúa Giêsu cho Chị Clare. Ngày 21 tháng 9 năm 2015 

 

(Clare nói) Chúa đã ban phước cho chúng ta với một buổi giảng dạy tuyệt vời tối nay để giúp chúng ta 

nhận ra những kẻ thù của mình. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... “Ta đánh giá cao tất cả các con. Thế giới này nguội lạnh, lạnh lùng và thờ ơ, đặc 

biệt là ở đất nước con (Mỹ). Để tìm những cánh tay ấm áp của Cô Dâu chờ đợi của Ta là một giải 

thưởng vượt trội để so sánh. ”  

 

(Clare nói) Vì con đã chờ đợi một thời gian để nghe Ngài, tôi đã hỏi Ezekiel nếu đó là Chúa, và ông đã 

cầu nguyện và đã xác nhận rằng đó là Chúa. Nhưng, Chúa Giêsu đã không bỏ lỡ một nhịp ...  

 

(Chúa Giêsu) "Con nói gì? Con chưa nhận ra giọng nói của Ta ư? ” 

 

(Clare nói) Sao Ngài đợi cho đến khi Ezekiel đứng dậy từ giấc ngủ ngắn của mình trước khi Ngài bắt 

đầu nói chuyện với con, lạy Chúa Giêsu?  

 

(Chúa Giêsu) “Đây là một con tàu của hai người: một đứng trước khi Ta kiến nghị, người kia viết. Các 

con rất cần nhau. Các con may mắn có mối quan hệ này như thế nào. 

 

(Clare nói) Con dâng tất cả các công trạng cho Ngài, lạy Chúa.  

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, tốt, con đã chờ đợi sự lựa chọn của Ta. Ta ước ao tất cả sẽ làm điều đó. ”  

 

(Clare nói) Cảm ơn Chúa. Không bao giờ con sẽ có thể cảm ơn Ngài đủ. 

 

(Chúa Giêsu) “Hãy chăm sóc ông ta cho tốt, như Ta biết con làm. Điều đó nói lên tất cả. ” 

 

“Vâng, dưới gốc cây, con cảm thấy nỗi buồn của Ta về trạng thái những linh hồn từ chối đáp lời Ta. Ta 

mời gọi, gọi điện và kêu gọi cả ngày, và không có gì, thậm chí không có một tiếng rên rỉ, chỉ có sự chết 

trên sự chết. Những linh hồn đó lạnh như đá, chết và không phản hồi đè Ta xuống. ”  

 

“Đây là lý do tại sao sự lay động cần phải đến, các vùng thoải mái cần phải bị làm cho tiêu tan, những 

người bị đóng cặn đó của thế giới cần phải bị lột bỏ. Ôi, nếu Ta chỉ có thể làm theo cách khác, Ta sẽ 

thích điều đó hơn. Nhưng những cách khác thì quá nhẹ và không thu hút sự chú ý của họ. ”  

 

(Clare) Còn bệnh tật thì sao, lạy Chúa? 

 



(Chúa Giêsu) “Vâng, điều đó luôn luôn gợi ra một phản ứng, nhưng ngay sau khi họ khoẻ hơn họ quên 

Ta một lần nữa. Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được các linh hồn trên kênh này mang lại cho Ta 

niềm vui. Thật khó để hiểu được, làm thế nào một sinh linh có thể mang lại cho Ta rất nhiều niềm vui 

... nhưng họ làm. Ta rất biết ơn, rằng Ta đang đáp lời, rất nhiều lời cầu nguyện của họ và Ta chuẩn bị 

ban cho họ những ân sủng lớn hơn. ”  

 

“Vâng, Thần Khí của Ta đang di chuyển trên vùng nước đục của gia đình họ và bắt đầu khuấy động 

người chết trở lại sự sống, và họ sẽ ngước mắt lên đồi, nhìn xem từ đâu Ta đến. Nó đang xảy ra chậm 

và không thể nhận thấy, gần như - nhưng băng tuyết đang bắt đầu tan. Đừng hối thúc chúng, những 

Cô Dâu yêu quý  của Ta. Hãy để Ta mở những cánh hoa tò mò và đói để họ sẽ nhận được tia sáng của 

Chúa Con. ”  

 

“Những người khác trong gia đình vẫn còn khá cứng lòng. Hãy để mặc họ cho Ta. Đặt niềm tin vào lời 

hứa của Ta cho các con và để họ trong tay Ta. Một mình Ta hiểu được thời gian và mùa cho họ để ăn 

năn, và Ta kiên nhẫn, không ngừng kiên nhẫn. Vì vậy, đặt hy vọng của các con vững chắc trong Ta và 

để cho họ đi. Đừng băn khoăn - điều đó chỉ lãng phí năng lực, thay vì cầm giữ những suy nghĩ đó và 

đặt niềm tin vào Ta. Những  người đặt niềm tin của họ vào Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. ”  

 

“Thời gian của sự gian ác càng trở nên xấu xa, càng có nhiều người của Ta cần phải biết những gì đằng 

sau sự gian ác đó, vì sợ rằng họ giết những người vô ý thức và để cho kẻ gian ác tự  do đi vào nạn 

nhân tiếp theo. Nó rất dễ dàng cho các con để đổ lỗi cho người khác khi họ hành động xấu. Quá dễ 

dàng. Nó giống như nói rõ ràng với sự tự tin. Không gì có thể  bằng sự thật. Trong thực tế nó là sự 

thiếu hiểu biết và điểm yếu của những người đang được sử dụng cho phép họ tác động đến các con. 

Nếu họ biết, nếu họ thấy, nếu họ hiểu, họ sẽ đã bật lên kẻ thù thực sự và ngừng cho phép mình được 

sử dụng. ”  

 

“Nhưng có một sự giải thoát nhất định của sự tức giận và thất vọng là thỏa mãn với những người lạm 

dụng người khác. Bản thân họ đã bị áp bức và đã bị đóng chai quá lâu, thật sự là một sự nhẹ nhõm khi 

tìm một người mà họ có thể trút vào ... một người có vẻ như rõ ràng đối với họ, họ nên mạo hiểm. Và 

dân của Ta trong sự tự công chính của họ nghĩ rằng nó phù hợp để trả thù. Vâng, các con biết mình đã 

phạm tội này,Clare.  

 

(Chúa Giêsu) “Con đang nghĩ về người khác, không phải bản thân con. Thật là nguy hiểm, con gái yêu 

dấu của Ta. Luôn luôn, để được an toàn, đặt mình vào đó. Bên cạnh đó, con hầu như luôn luôn thuộc 

về điều đó. Khi Ta nói chuyện với Cô Dâu của Ta, Ta cũng đang nói chuyện với các con. ” 

 

(Clare) Con biết, lạy Chúa. Cám ơn Ngài vì đã không để con quên nó, vì sợ rằng con trở nên kiêu ngạo 

hơn con đã… 

 

 

 



(Chúa Giêsu) “Suy nghĩ tốt. Hãy yên tâm, Ta sẽ không làm thế. Nhưng Ta không thể  nhấn mạnh đủ để 

tất cả các con nhận thức được rằng mọi bài tập trong ngày đều được thực hiện chống lại con, và 

những gì dường như là một sự lừa gạt trước khi sắp trở thành một giòng nước lũ, khi satan ngày càng 

quay sang chống lại các Kitô hữu. Đây là lý do tại sao Ta muốn các con nhận thức được, những kẻ vu 

khống, bức hại và hạ cấp các con, đổ lỗi cho các con về những điều các con chưa bao giờ nghĩ đến - họ 

đang bị cầm giữ với những con quỷ của  thù hận, khinh miệt và khi dể. Với những chiều kích mới mở 

ra có một giòng tà ác được sử dụng trong các bài tập. ”    

 

(Clare) Những gì Ngài nói đến ở đây là chiếc máy CERN, với những chiều kích mở ra.    

 

(Chúa Giêsu) “Một điều nhỏ nhặt là trở thành một giòng tà ác. Ta có thể nói, Ta thậm chí cho phép 

điều đó cho sự thánh hóa của các con? Nhưng Ta sẽ không bao giờ cho phép nó áp đảo các con. Các 

con càng phát triển trong sự thánh thiện, các thử nghiệm khó khăn hơn. Hãy nhớ rằng, Ta mang các 

con đến sự hoàn hảo, từ vinh quang đến vinh quang. Vinh quang xuất hiện ở một mức giá, như các 

con đã quan sát trong tình yêu của Ta. ”    

 

“Khi các con đang ở trong những cái kẹp của cuộc tấn công, hãy cố gắng hình dung bản thân mình 

đang bị đánh trong sân đấu đó. Hãy khóc với Ta để Ta bảo vệ các con. Biết rằng đối thủ của các con 

không phải là kẻ nô lệ đau khổ, kẻ đến quấy rầy các con, mà là ma quỷ đằng sau anh ta hay cô ta. ”   

 

“Con thấy đấy, những sinh vật thấp hèn này đã khao khát xác thịt của con người từ nền tảng của thế 

giới, nhưng những chiều kích đó đã bị đóng lại. Bây giờ chúng đã được mở ra, những gì cái ác đã bị 

thiêu đốt sau nhiều thế kỷ cuối cùng cũng có thể truy cập để thoát khỏi cơn giận dữ của chúng và nuốt 

chửng những người trong hình ảnh của Ta. Phải, sự thù hận của chúng là chống lại Ta nhưng không 

thể chạm vào Ta, chúng tấn công các thụ tạo của Ta và đặc biệt là những người yêu mến Ta bằng cả 

trái tim của họ. ”  

 

“Vì thế, bài học là … HÃY BẮT ĐẦU XÁC NHẬN KẺ THÙ CỦA CÁC CON. Điều này sẽ giữ cho các con khỏi 

phạm tội chống lại kẻ yếu đuối và ngu dốt. Vâng, họ đang hợp tác với cái ác nhưng riêng bản thân họ, 

họ rất có thể sẽ vượt qua cơ hội để gây rắc rối cho các con. Đó là cái mão gai ở bên cạnh họ, mũi tên 

bị tẩm độc bắn bởi những con quỷ đang khuấy động họ và thúc đẩy ngọn lửa hận thù mà không có 

nguyên nhân. ”  

 

(Clare) Trong khoảnh khắc, khi Ngài nói điều đó, tôi đã nghĩ về những giấc mơ của Rick Joyner. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, Ta đã ban những Giấc mơ đó cho anh ta, với hy vọng rằng tất cả các con sẽ thấy 

ai là kẻ thù thực sự của mình. Những giấc mơ đó rất quan trọng đối với các con, các Cô Dâu Ta. Hãy 

đọc chúng và để cho các bài học in sâu vào lòng. Chúng sẽ vô cùng hữu ích trong những khoảnh khắc 

thử thách. Có rất nhiều bài học hay trong sách của anh ấy. Ta thích câu chuyện ngụ ngôn, và sự tương 

phản giữa thiện và ác được mô tả tốt nhất trong câu chuyện ngụ ngôn. Trong giấc mơ của anh ta, anh 

nói về những sinh vật hạ cánh trên một cây, ói ra, đi vệ sinh và thải phân trên con người. Đó là chính 



xác những gì Ta có ý nói đến. Điều đó đang thúc đẩy ngọn lửa. ” 

 

“Thật vậy, Ta đến với các Cô Dâu của Ta, trong mọi sự nghiêm túc. Hãy học nằm lòng những bài học 

này và chuẩn bị cho bản thân, để nhận biết và đối phó với kẻ thù thực sự của mình. Một khi chúng đã 

bị xử lý đòn chí tử, các con có thể làm đặc sứ cho những người đã bị cầm tù. " 

 

Và bây giờ đến giấc mơ của Rick Joyner, được đề cập trong Thông điệp ở trên… 

Những quân đoàn của Hỏa Ngục đang hành quân.. 

 

Vào ngày 16 tháng 2 năm 1995, tôi đã được ban cho một giấc mơ, trong đó tôi đã thấy một đội quân 

vĩ đại từ địa ngục đã được thả ra để chống lại Giáo Hội. Hai ngày sau, tôi đã được đưa ra một tầm 

nhìn, trong đó tôi đã nhìn thấy đám ác quỷ này một lần nữa, nhưng chi tiết hơn nhiều.  

 

Có một số khía cạnh của tầm nhìn này thực sự đã được đẩy lùi, nhưng tôi đã cố gắng  chia sẻ nó đúng 

như cách tôi đã nhìn thấy nó. Các tác phẩm của bóng tối là kinh tởm theo nghĩa sâu sắc nhất của từ 

đó, và chúng ta phải nhận ra chúng như vậy.  

 

Trong phần đầu tiên của tầm nhìn này, tôi đã thấy mức độ mà cái ác này có sự kìm kẹp của nó đối với 

các tín hữu, có bao nhiêu Ki tô hữu đang được kẻ thù sử dụng, và điều gì sẽ làm để giải phóng họ. 

Trong phần thứ hai của tầm nhìn, tôi đã thấy một nhà thờ vinh  quang, thống nhất nổi lên như một 

đội quân vĩ đại trong trận chiến quan trọng nhất của mọi thời đại, giữa ánh sáng và bóng tối. Trận 

chiến này đã bắt đầu trở nên khốc liệt. 

 

Giấc mơ và tầm nhìn thường là ẩn dụ, và điều này là chắc chắn. Mặc dù vậy, những gì nó miêu tả là có 

thật, và đang xảy ra ngay bây giờ. Chính vì lý do này mà tôi đã quyết định chia sẻ nó theo dạng viết tắt 

này, mặc dù đôi khi nó có vẻ không đầy đủ. Nếu các bạn nghe thấy tiếng nói của Chúa qua tầm nhìn 

này, đừng cứng lòng. Đặt toàn bộ áo giáp của Chúa trên mình, và chuẩn bị cho trận chiến. 

 

Về QUÂN ĐỘI của ÁC QUỶ 

 

Tôi đã thấy một đội quân ma quỷ quá lớn, đến mức tôi đã có thể thấy được. Nó được chia thành các 

bộ phận, mỗi cái mang một biểu ngữ khác nhau. Các bộ phận quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất là 

kiêu ngạo, tự công chính, người có địa vị cao, ích kỷ, tham lam, và xét đoán sai, nhưng lớn nhất của 

tất cả là Ghen tuông.  

 

Kẻ lãnh đạo của đội quân rộng lớn này chính là Tố cáo Anh Em. Tôi biết rằng có nhiều sư đoàn xấu xa 

hơn tầm nhìn của tôi, nhưng đây là đội tiên phong của đám ác quỷ khủng khiếp này từ địa ngục mà 

bây giờ đã được phát hành chống lại Giáo Hội. 

 

Các loại vũ khí được mang theo bởi đám này có tên trên chúng: các thanh kiếm được đặt tên là đe 

dọa; các gươm giáo được đặt tên là sự phản bội; và mũi tên của họ được đặt tên là những Cáo Trạng, 

Mách Lẻo, Vu Oan và Phê Bình. Hướng đạo sinh và các công ty nhỏ của ma quỷ với những cái tên như 



chối bỏ, cay đắng, thiếu kiên nhẫn, không tha thứ và ham muốn đã được gửi đi trước quân đội này để 

chuẩn bị cho cuộc tấn công chính. Tôi đã biết trong lòng tôi rằng Giáo Hội chưa bao giờ phải đối mặt 

với bất cứ điều gì như thế này trước đây. 

 

Nhiệm vụ chính của quân đội này là gây ra sự chia rẽ. Nó đã được gửi ra để tấn công mọi cấp độ của 

mối quan hệ - nhà thờ với nhau, các hội thánh với mục sư, chồng và vợ của họ, trẻ em và cha mẹ, và 

thậm chí cả trẻ em với nhau. Các trinh sát đã được gửi đến để xác định vị trí các lỗ hổng trong các nhà 

thờ, gia đình hoặc cá nhân bị từ chối, cay đắng, ham muốn, vv, có thể khai thác và tạo ra một tiếng rít 

lớn hơn cho các sư đoàn đang đến. 

 

Phần gây chấn động nhất của tầm nhìn này là đám đông này không cưỡi trên ngựa, mà là về các Kitô 

hữu! Hầu hết trong số họ đều ăn mặc tốt, đáng kính, và bề ngoài có vẻ tinh tế và có học thức. 

Đây là những Kitô Hữu đã mở lòng ra cho các quyền lực của bóng tối, đến mức độ mà kẻ thù có thể sử 

dụng họ và họ sẽ nghĩ rằng họ đang được Thiên Chúa sử dụng. Kẻ Tố Cáo biết rằng một ngôi nhà đã bị 

chia rẽ không thể đứng vững, và quân đội này đại diện cho nỗ lực tối thượng của hắn để mang lại sự 

chia rẽ hoàn toàn như vậy cho Giáo Hội mà cô sẽ hoàn toàn rơi khỏi ân sủng.  

 

CÁC TÙ NHÂN 

 

Dắt theo sau những người đầu tiên là vô số các Kitô hữu khác là tù nhân của quân đội này. Họ đều bị 

đã thương, và được bảo vệ bởi những con quỷ nhỏ của Sợ hãi. Dường như có nhiều tù nhân hơn là 

các con quỷ trong quân đội. Đáng ngạc nhiên, là những tù nhân này vẫn có kiếm và khiên thuẩn, 

nhưng họ không sử dụng chúng. Thật ngạc nhiên khi thấy rằng rất nhiều người có thể bị giam cầm bởi 

rất ít những con quỷ nhỏ của Sợ hãi. Chúng có thể dễ dàng bị phá hủy hoặc bị đuổi đi nếu các tù nhân 

vừa mới sử dụng vũ khí của họ. 

 

Bên trên các tù nhân bầu trời có màu đen với những con kền kền có tên là Trầm cảm. những con kền 

kền này đã đáp xuống vai của một tù nhân và mửa trên anh ta. Các chất mửa ra là kết án. Khi chất 

mửa trúng một tù nhân, anh ta sẽ đứng dậy và diễu hành một chút trong một lúc, rồi sau đó ngã 

xuống, thậm chí còn yếu hơn trước. Một lần nữa, tôi đã tự hỏi, tại sao các tù nhân lại không đơn giản 

giết những con kền kền này bằng kiếm của họ, mà họ có thể dễ dàng thực hiện. 

 

Thỉnh thoảng một tù nhân yếu đuối sẽ vấp và ngã. Ngay sau khi anh ta hoặc cô ta đã ngã xuống đất, 

các tù nhân khác sẽ bắt đầu đâm họ bằng kiếm của họ, thiêu đốt họ khi họ làm như vậy. Sau đó, họ sẽ 

kêu gọi các loài kền kền bắt đầu nuốt chửng tù nhân đã ngã, ngay cả trước khi họ chết.   

 

Như khi tôi đã theo dõi, tôi đã nhận ra rằng những tù nhân này nghĩ rằng chất mửa ra của sự lên án là 

sự thật từ Thiên Chúa. Sau đó tôi đã hiểu rằng những tù nhân này thực sự nghĩ rằng họ đang hành 

quân trong quân đội của Thiên Chúa! Đây là lý do tại sao họ không giết  những con quỷ nhỏ của nỗi sợ 

hãi, hay kền kền - họ nghĩ đây là những sứ giả từ Thiên Chúa! Bóng tối từ đám mây kền kền khiến cho 

những tù nhân này khó mà thấy được rằng họ ngây thơ chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra với họ 



như là từ Chúa.  

 

Thức ăn duy nhất được cung cấp cho những tù nhân này là chất mửa ra từ những con kền kền. Những 

người từ chối ăn nó chỉ đơn giản là suy yếu cho đến khi họ ngã. Những người đã ăn nó đã được tăng 

sức, nhưng với sức lực của cái ác. Sau đó, họ sẽ bắt đầu mửa trên những người khác. Khi một người 

bắt đầu làm điều này, một con quỷ đang chờ đợi một chuyến đi sẽ được trao cho người này và người 

đó sẽ được thăng chức lên các đơn vị phía trước. 

 

Thậm chí tệ hơn so với chất mửa ra từ những con kền kền là một chất nhờn rằng những con quỷ này 

đang đi tiểu và chất thải trên các Kitô hữu mà họ đã cưỡi. Chất nhờn này là niềm tự hào, tham vọng 

ích kỷ, vv, đó là bản chất của bộ phận chia rẽ mà họ là một phần của nó. Tuy nhiên, chất nhờn này 

khiến các Kitô hữu cảm thấy tốt hơn nhiều so với việc lên án rằng họ dễ dàng tin rằng ma quỷ là sứ giả 

của Thiên Chúa, và họ thực sự nghĩ chất nhờn này là sự xức dầu của Chúa Thánh Thần. 

 

Rồi tiếng nói của Đức Chúa đã đến với tôi, Ngài phán… “Đây là sự khởi đầu của quân đội ngày cuối 

cùng của kẻ thù. Đây là sự lừa dối lớn nhất của Satan, và sức mạnh hủy diệt vĩ đại của Satan được thả 

ra khi hắn sử dụng các kitô hữu để tấn công các Kitô hữu khác. 

 

Đừng sợ. Ta cũng có một đội quân. Bây giờ con phải đứng lên và chiến đấu, bởi vì không còn chỗ nào 

để trốn khỏi cuộc chiến này nữa. Con phải chiến đấu cho vương quốc của Ta, cho sự thật, và cho 

những người đã bị lừa dối ” 

 

Tôi đã bị đẩy lui và bị lăng mạ bởi quân đội tà ác mà tôi đã muốn chết thay vì sống trong một thế giới 

như vậy. Tuy nhiên, Lời này của Đức Chúa đã rất khích lệ tôi, ngay lập tức tôi đã bắt đầu la hét với các 

tù nhân Kitô giáo rằng họ đã bị lừa dối, nghĩ rằng họ sẽ lắng nghe tôi. Khi tôi làm điều này, có vẻ như 

toàn bộ quân đội đã quay sang nhìn tôi, nhưng tôi cứ hét lên.   

 

Tôi đã nghĩ rằng các Kitô hữu sẽ thức dậy và nhận ra những gì đang xảy ra với họ, nhưng thay vào đó 

nhiều người trong số họ đã bắt đầu với lấy mũi tên để bắn vào tôi. Những người khác chỉ do dự như 

thể họ không biết phải làm gì với tôi. Sau đó tôi đã hiểu rằng tôi đã làm điều này hơi sớm, và đó là 

một sai lầm rất ngu dại. 

 

CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU  

 

Rồi tôi đã quay lại và đã thấy quân đội của Thiên Chúa đang đứng sau tôi. Có hàng ngàn binh sĩ, nhưng 

chúng tôi vẫn còn đông hơn rất nhiều. Chỉ có một số ít được mặc áo giáp hoàn toàn, còn hầu hết chỉ 

được bảo vệ một phần. Một số lượng lớn đã bị thương. Hầu hết những người có áo giáp của họ vẫn 

có những tấm khiên rất nhỏ mà tôi biết sẽ không bảo vệ họ khỏi sự tấn công đang đến. Phần lớn 

những người lính này là phụ nữ và trẻ em. 

 

 



Đằng sau quân đội này có một đám đông theo sau, tương tự như các tù nhân theo sau quân đội tà ác, 

nhưng rất khác biệt trong tự nhiên. Những người này dường như là những người rất hạnh phúc, và 

đang vui chơi, hát những bài hát, tiệc tùng và chuyển vùng từ một trại nhỏ sang trại khác. Nó nhắc tôi 

nhớ về bầu không khí tại một phố  nhỏ Woodstock ở New York. 

 

Tôi đã cố gắng nâng giọng lên cao hơn để cảnh báo họ rằng đó không phải là thời gian cho việc này, 

trận chiến sắp bắt đầu, nhưng chỉ một vài người có thể đã nghe thấy giọng nói của tôi. Những người 

đã cho tôi 'dấu hiệu hòa bình' và đã nói rằng họ không tin vào chiến tranh, và rằng Thiên Chúa sẽ 

không để cho bất cứ điều gì xấu xảy ra với họ.    

 

Tôi đã cố gắng giải thích rằng Thiên Chúa đã cho chúng tôi áo giáp vì một lý do, nhưng họ chỉ vặn lại 

rằng họ đã đến một nơi yên bình và vui vẻ, nơi không có gì xảy ra với họ. Tôi đã bắt đầu cầu nguyện 

một cách nghiêm túc lên Thiên Chúa để gia tăng đức tin (khiên) của những người có áo giáp, để giúp 

chúng tôi bảo vệ những người không sẵn sàng cho trận chiến.  

 

Một sứ giả đã đến với tôi, đã đưa cho tôi một cây kèn và đã bảo tôi thổi nó một cách  nhanh chóng. 

Tôi đã làm, và những người, ít nhất đã có một số áo giáp của họ ngay lập tức trả lời, thu hút sự chú ý. 

Nhiều áo giáp đã được mang đến cho họ, mà họ đã mặc vào một cách nhanh chóng. Tôi đã nhận thấy 

rằng những người có vết thương đã không đặt áo giáp trên vết thương của họ, nhưng trước khi tôi có 

thể nói bất cứ điều gì, những mũi tên kẻ thù đã bắt đầu mưa xuống chúng tôi. Tất cả những người 

không có áo giáp toàn thân của mình đều đã bị thương. Những người đã không bao phủ vết thương 

của họ lại bị tấn công một lần nữa ở cùng một nơi.   

 

Những người đã bị trúng mũi tên vu khống ngay lập tức đã bắt đầu phỉ báng những người không bị 

thương. Những người bị tấn công đã bắt đầu mách lẻo, và ngay sau đó một chia rẽ lớn đã được tạo ra 

trong trại của chúng tôi. Sau đó, những con kền kền đã lao xuống nhặt những người bị thương để đưa 

họ vào trại của những tù nhân. Những người đã bị thương vẫn có kiếm và có thể đã dễ dàng đâm 

những chú chim kền kền, nhưng họ thì không. Họ đã thực sự sẵn sàng thực hiện bởi vì họ đã rất tức 

giận ở phần còn lại của chúng tôi.  

 

Cảnh tượng trong số những người trong trại phía sau quân đội của chúng tôi thậm chí còn tồi tệ hơn. 

Dường như có sự hỗn loạn. Hàng ngàn người nằm trên mặt đất đã bị thương và rên rỉ. Nhiều người 

trong số những người không bị thương đã chỉ ngồi trong trạng thái bất trung. Những người đã bị 

thương và những người ngồi trong sự vô tín đã nhanh chóng bị mang đi bởi những con kền kền. Một 

số người đang cố gắng giúp đỡ những người đã bị thương, và giữ những con kên kên khỏi họ, nhưng 

những người đã bị thương rất giận dữ, họ đã đe dọa và đã đuổi theo những người đã đang cố giúp 

họ.  

 

Nhiều người không bị thương chỉ đơn giản là chạy nhanh nhất có thể từ cảnh chiến đấu. Cuộc chạm 

trán đầu tiên này với kẻ thù đã tàn phá đến nỗi tôi đã bị cám dỗ tham gia cùng họ trong chuyến bay 

của họ. Sau đó, rất nhanh chóng, một số trong số này đã bắt đầu xuất hiện trở lại với trên đầy đủ áo 



giáp, và lá chắn lớn. Sự vui vẻ của bữa tiệc đã thay đổi thành một quyết tâm tuyệt vời.  

 

Họ đã bắt đầu chiếm chỗ của những người đã ngã, và thậm chí đã bắt đầu hình thành các cấp bậc mới 

để bảo vệ phía sau và sườn núi. Họ đã mang lại lòng dũng cảm lớn lao, và mọi người đã quyết tâm 

đứng dậy và chiến đấu cho đến chết. Ngay lập tức ba thiên thần vĩ đại có tên là Đức Tin, Hy Vọng và 

Tình Yêu đã đến và đã đứng sau chúng tôi, và lá chắn của mọi người đã bắt đầu phát triển.   

 

ĐƯỜNG CAO TỐC  

 

Chúng tôi đã có những thanh kiếm có tên là Lời của Thiên Chúa, và những mũi tên được đặt tên là lẽ 

thật của Kinh Thánh. Chúng tôi đã muốn quay trở lại, nhưng đã không biết làm thế nào để không đánh 

trúng những Cơ đốc nhân đang bị những con quỷ cưỡi. Sau đó, nó đã xảy ra với chúng tôi rằng nếu 

các Kitô hữu này bị tấn công với sự thật họ sẽ thức dậy và chống lại những kẻ áp bức của họ. Tôi đã 

bắn ra một loạt những mũi tên. Hầu như tất cả chúng đều đã đánh trúng các Kitô hữu.   

Tuy nhiên, khi mũi tên của sự thật đi vào họ, họ đã không thức dậy, hoặc rơi xuống bị thương - họ đã 

trở nên tức giận, và con quỷ cưỡi trên họ lớn hơn rất nhiều. Điều này đã làm mọi người bị khích động, 

và chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy rằng đây có thể là một trận chiến  không thể thắng, nhưng với Đức 

Tin, Hy Vọng và Tình Yêu, chúng tôi đã rất tự tin rằng, ít nhất chúng tôi cũng có thể giữ được nền tảng 

riêng của mình. Sau đó một thiên thần tên là Khôn Ngoan đã xuất hiện và đã chỉ đạo chúng tôi chiến 

đấu từ ngọn núi phía sau chúng tôi.   

 

Trên núi đã có những phần nhô ra ở các cấp độ khác nhau, cao đến mức bạn có thể thấy. Ở mỗi cấp 

độ cao hơn, các gờ tường trở nên hẹp hơn và khó hơn để đứng vững. Mỗi cấp độ được đặt tên là lẽ 

thật của Kinh Thánh. Các cấp thấp hơn được đặt tên theo các chân lý cơ bản như ‘Sự cứu rỗi’, ‘Sự 

thánh hóa’, ‘Cầu nguyện’, ‘Đức tin’, và các cấp cao hơn được đặt tên theo những lẽ thật của Kinh 

Thánh tiên tiến hơn. Càng cao, chúng tôi trèo lên, cả hai lá chắn và thanh kiếm của chúng tôi càng lớn, 

và đã có ít hơn mũi tên địch có thể đạt tới vị trí đó. 

 

MỘT SAI LẦM BI THẢM   

 

Một số người đã ở lại các cấp thấp hơn đã bắt đầu nhặt mũi tên địch và đã bắn chúng trở lại. Đây là 

một sai lầm bi thảm. Những con quỷ đã dễ dàng né tránh các mũi tên và để chúng tấn công các Kitô 

hữu. Khi một Kitô hữu bị trúng một trong các mũi tên của Lời buộc tội hoặc Vu Cáo, một con quỷ của 

Cay Đắng hoặc Giận Dữ sẽ bay vào và đậu trên mũi tên đó. Sau đó nó sẽ bắt đầu đi tiểu và tiêu diệt 

chất độc của mình trên Kitô hữu đó. Khi một Kitô hữu có hai hay ba con quỷ này thêm vào sự Tự Hào 

hay sự tự công chính mà anh ta đã có, thì anh ta bắt đầu thay đổi thành hình ảnh méo mó của những 

con quỷ. 

 

Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra từ cấp độ cao hơn, nhưng những người ở cấp độ thấp hơn, 

những người đang sử dụng những mũi tên của kẻ thù đã không thể nhìn thấy nó. Một nửa trong số 

chúng tôi đã quyết định tiếp tục leo núi, trong khi một nửa khác đã đi xuống các tầng thấp hơn để giải 

thích cho những người còn lại về những gì đang xảy ra. Mọi người sau đó đã được cảnh báo để tiếp 



tục leo núi và không dừng lại, ngoại trừ một vài người đóng quân trên mỗi cấp độ để giữ cho những 

người lính khác di chuyển cao hơn. 

 

AN TOÀN 

 

Khi chúng tôi đã đạt đến cấp độ được gọi là 'Sự hiệp nhất của các anh em', không mũi tên nào của kẻ 

thù đã có thể chạm tới chúng tôi. Nhiều người trong trại của chúng tôi đã quyết định rằng họ cần phải 

leo lên. Tôi đã hiểu điều này bởi vì với mỗi cấp độ mới, việc đặt chân đã trở nên bấp bênh hơn. Tuy 

nhiên, tôi cũng đã cảm thấy mạnh mẽ hơn và khéo léo hơn với vũ khí của mình, tôi đã càng leo cao 

hơn, vì vậy tôi đã tiếp tục leo lên. 

 

Chẳng mấy chốc kỹ năng của tôi đã đủ tốt để bắn và đánh trúng ma quỷ mà không đánh trúng các kitô 

hữu. Tôi đã cảm thấy rằng nếu tôi tiếp tục lên cao hơn, tôi có thể bắn đủ xa để đánh trúng các thủ lĩnh 

của các quân đoàn ma quỷ ẩn nấp phía sau quân đội của chúng. Tôi đã hối tiếc vì rất nhiều người đã 

dừng lại ở các tầng thấp hơn, nơi họ được an toàn nhưng không thể đánh kẻ thù. Mặc dù vậy, sức 

mạnh và khí lực tăng lên ở những người tiếp tục leo núi đã khiến họ trở thành những nhà vô địch vĩ 

đại, mỗi thứ mà tôi biết sẽ phá hủy nhiều kẻ thù.   

 

Ở mỗi cấp có những mũi tên của Sự thật nằm rải rác mà tôi đã biết là những người đã rời khỏi vị trí 

đó. Tất cả các mũi tên được đặt theo tên của sự thật ở cấp độ đó. Một số đã miễn cưỡng nhận những 

mũi tên này, nhưng tôi đã biết chúng tôi cần tất cả những gì chúng tôi có thể để tiêu diệt đám quân 

lớn bên dưới.   

 

Tôi đã nhặt một cái lên, đã bắn nó, và đã dễ dàng đánh một con quỷ mà những người khác đã bắt đầu 

nhặt chúng lên và đã bắn chúng. Chúng tôi đã bắt đầu phân tích một số đơn vị của địch. Bởi vì điều 

này, toàn bộ quân đội ác quỷ đã tập trung sự chú ý vào chúng tôi. Trong một thời gian dường như khi 

chúng tôi đạt được càng nhiều chúng tôi càng bị phản đối. Mặc dù nhiệm vụ của chúng tôi dường như 

vô tận, nó đã trở nên phấn khởi. 

 

LỜI CHÚA LÀ MỎ NEO CỦA CHÚNG TÔI  

 

Thanh kiếm của chúng tôi đã lớn lên khi chúng tôi đã đạt đến mỗi cấp độ cao hơn. Tôi đã gần như đã 

bỏ nó lại phía sau vì tôi đã dường như không cần nó ở cấp độ cao hơn. Cuối cùng tôi đã quyết định 

rằng nó đã được trao cho tôi cho một mục đích, vì vậy tôi đã giữ nó tốt hơn. Tôi đã phóng nó xuống 

đất và trói mình vào nó trong khi tôi đã bắn vào kẻ địch.    

 

Sau đó tiếng nói của Đức Chúa đã đến với tôi, Ngài phán rằng ... 'Con đã sử dụng sự khôn ngoan mà sẽ 

cho phép con tiếp tục leo núi. Nhiều người đã ngã vì họ đã không sử dụng thanh kiếm của mình đúng 

cách để tự neo mình. 'Không ai khác đã nghe thấy giọng nói này, nhưng nhiều người đã nhìn thấy 

những gì tôi đã làm và đã làm điều tương tự.   

 



Tôi đã tự hỏi tại sao Chúa không nói với tôi trước khi tôi đã đưa ra quyết định này. Sau đó tôi đã có 

cảm giác biết rằng Ngài đã nói điều này với tôi bằng cách nào đó. Sau đó, tôi đã nhận thấy rằng toàn 

bộ cuộc đời của tôi đã được đào tạo cho giờ này. Tôi đã được chuẩn bị đến mức độ mà tôi đã lắng 

nghe Chúa và vâng lời Ngài trong suốt cuộc đời của tôi.  

 

Tôi cũng đã biết rằng vì lý do nào đó, sự khôn ngoan và sự hiểu biết mà tôi đã có bây giờ không thể 

được thêm vào hoặc lấy đi khi trong trận chiến này. Tôi đã trở nên biết ơn sâu sắc về mọi thử thách 

mà tôi đã từng trải qua trong cuộc đời mình, và đã hối lỗi vì đã không đánh giá cao chúng nhiều hơn 

vào thời điểm đó. 

 

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đánh những con quỷ với độ chính xác gần như hoàn hảo. Sự tức giận 

tăng lên từ quân đội của kẻ thù như lửa và diêm sinh. Tôi đã biết rằng các Kitô hữu bị mắc kẹt trong 

quân đội đó giờ đây đang cảm thấy sự giận dữ của cơn thịnh nộ đó. Không thể đánh chúng tôi, chúng 

đang bắn nhau. Với mũi tên của mình giờ đây không có hiệu quả với chúng tôi, kẻ địch đã gửi những 

con kền kền tấn công.  

 

Những người đã không sử dụng kiếm của họ như neo đã có thể tấn công nhiều loài kền kền, nhưng họ 

cũng đã bị đánh gục khỏi gờ đá mà họ đang đứng. Một số trong số này đã rơi xuống một mức độ thấp 

hơn, nhưng một số đã rơi xuống tận đáy và đã bị những con kền kền nhặt và mang đi.  

 

MỘT VŨ KHÍ MỚI 

 

Các mũi tên của sự Thật hiếm khi thâm nhập vào kền kền, nhưng nó đủ đau để đẩy lùi chúng. Mỗi khi 

chúng bị đẩy lùi, một số người trong chúng tôi sẽ leo lên cấp độ tiếp theo. Khi chúng tôi đã đạt đến 

cấp độ được gọi là "Galatians Hai Hai mươi," chúng tôi đã ở trên độ cao mà các loài kền kền có thể 

bay. Ở cấp độ này, bầu trời ở trên gần như đã làm mù mắt chúng tôi với độ sáng và vẻ đẹp của nó. Tôi 

đã cảm thấy yên bình như tôi chưa bao giờ cảm thấy nó trước đây. 

 

Trước đây phần lớn tinh thần chiến đấu của tôi đã thực sự được thúc đẩy bởi sự thù hận và ghê tởm 

đối với kẻ thù vì nó là vì lợi ích của vương quốc, sự thật và tình yêu dành cho các tù nhân. Nhưng ở 

cấp độ này, tôi đã bắt kịp Đức Tin, Hy Vọng và Tình Yêu, điều mà trước đây tôi đã chỉ theo sau ở một 

khoảng cách xa. Ở cấp độ này, tôi đã gần như bị áp đảo bởi vinh quang của chúng. Khi tôi đã bắt kịp 

chúng, chúng đã quay sang tôi, và đã bắt đầu sửa chữa và đã chiếu sáng áo giáp của tôi.   

 

Chẳng mấy chốc nó đã được biến đổi hoàn toàn và đã tỏa ra vinh quang ở trong chúng. Khi chúng 

chạm vào thanh kiếm của tôi, những tia chớp tuyệt vời đã bắt đầu nhấp nháy từ nó. Tình yêu sau đó 

đã nói ... "Những người đã đạt đến cấp độ này được giao phó với các quyền hạn của triều đại sắp đến, 

nhưng tôi phải dạy bạn làm thế nào để sử dụng chúng."  

 

Cấp độ 'Galatians Hai Hai mươi' quá rộng đến nỗi không còn nguy cơ rơi nữa. Cũng có những mũi tên 

không giới hạn với cái tên Hy Vọng viết trên đó. Chúng tôi đã bắn một số người trong số họ xuống tại 

những con kền kền, và những mũi tên này đã giết chúng dễ dàng. Khoảng một nửa người đã đạt đến 



mức này đã tiếp tục bắn trong khi những người khác đã bắt đầu mang những mũi tên xuống cho 

những người vẫn còn ở các cấp thấp hơn.  

 

Những con kền kền tiếp tục phát sóng theo các cấp độ bên dưới, nhưng với mỗi con sẽ có ít hơn trước 

đây. Từ “Galatians Hai Hai mươi”, chúng tôi có thể đánh bất cứ kẻ thù nào trong quân đội, ngoại trừ 

chính những kẻ lãnh đạo, những kẻ vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúng tôi đã quyết định không 

sử dụng các mũi tên của Chân lý cho đến khi chúng tôi đã phá hủy tất cả các loài kền kền, bởi vì đám 

mây trầm cảm mà chúng đã tạo ra khiến cho sự thật kém hiệu quả hơn. Việc này đã mất rất nhiều 

thời gian, nhưng chúng tôi đã không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.   

 

Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu, người đã phát triển như vũ khí của chúng tôi với mỗi cấp độ, bây giờ là 

quá lớn mà tôi đã biết những người vượt xa khu vực chiến đấu có thể nhìn thấy chúng. Vinh quang 

của họ thậm chí bức xạ vào trại tù nhân vẫn còn dưới một đám mây kền kền vĩ đại. Sự phấn khởi đã 

tiếp tục phát triển trong tất cả chúng tôi. Tôi đã cảm thấy rằng trong quân đội này, trong trận chiến 

này, phải là một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của mọi thời đại.  

 

Sau khi đã phá hủy hầu hết các loài kền kền đã tấn công ngọn núi của chúng tôi, chúng tôi đã bắt đầu 

loại bỏ những con kền kền đã bao phủ các tù nhân. Khi đám mây bóng tối đã bắt đầu tan biến và mặt 

trời đã bắt đầu tỏa sáng trên họ, họ đã bắt đầu thức dậy như thể họ đang ngủ say. Họ ngay lập tức đã 

bị đẩy lùi bởi tình trạng của họ, đặc biệt là do chất mửa vẫn còn bao phủ họ, và đã bắt đầu làm sạch 

chính họ.   

 

Khi họ đã nhìn thấy Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu, họ đã thấy ngọn núi chúng tôi đang ở trên và đã 

bắt đầu chạy khỏi đó. Một đoàn ác quỷ đã bắn như mưa những mũi tên của sự Buộc Tội và Vu Cáo 

vào họ, nhưng họ đã không dừng lại. Vào thời điểm họ đã đến chân núi, có hằng tá mũi tên bị kẹt 

trong họ, nhưng thậm chí dường như họ đã không để ý. Ngay khi họ đã bắt đầu leo núi, vết thương 

của họ đã bắt đầu lành lại. Với đám mây trầm cảm đã bị xua tan, dường như mọi thứ đã trở nên dễ 

dàng hơn nhiều. 

 

CÁI BẪY 

 

Các cựu tù nhân đã có niềm vui lớn lao trong sự cứu rỗi của họ. Họ dường như đã bị choáng ngợp với 

sự đánh giá cao đối với mỗi cấp độ khi họ đã bắt đầu mở rộng quy mô leo núi khiến chúng tôi đã đánh 

giá cao hơn những sự thật đó. Chẳng bao lâu một quyết tâm quyết liệt để chống lại kẻ thù cũng đã 

xuất hiện trong các cựu tù nhân. Họ đã đặt trên áo giáp được cung cấp và đã cầu xin để được phép 

quay trở lại và tấn công kẻ thù. 

 

Chúng tôi đã nghĩ về nó, nhưng sau đó tất cả chúng tôi đã quyết định nên ở trên núi để chiến đấu. 

Một lần nữa tiếng nói của Đức Chúa, Ngài phán ... “Lần thứ hai con đã chọn sự khôn ngoan. Con 

không thể thắng nếu con cố gắng chiến đấu với kẻ thù trên mặt đất của chính mình, nhưng phải ở 

trên núi Thánh của Ta. ”   

 



Tôi đã choáng váng rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định khác về tầm quan trọng như vậy bằng cách 

chỉ suy nghĩ và thảo luận về nó một thời gian ngắn. Sau đó tôi đã quyết tâm cố gắng hết sức để không 

đưa ra quyết định nào khác về bất kỳ hậu quả nào mà không cầu nguyện.  

 

Sự khôn ngoan sau đó đã bước vào tôi một cách nhanh chóng, đã nắm lấy vai tôi một cách chắc chắn 

và đã nhìn tôi mạnh mẽ trong mắt, và nói ... 'Bạn phải làm điều này!' Sau đó tôi đã nhận thấy rằng, 

mặc dù tôi đã ở trên cao nguyên rộng lớn 'Galatians Hai Hai Mươi ', Tôi đã trôi dạt đến tận mép mà 

không hề biết, và có thể dễ dàng rơi xuống. Tôi đã nhìn lại vào mắt của Sự khôn ngoan, và anh ta đã 

nói với sự nghiêm túc tối đa… 'Hãy chú ý khi bạn nghĩ rằng bạn đứng vững, vì sợ rằng bạn ngã. Trong 

cuộc sống này, bạn có thể rơi từ mọi cấp độ. ’    

 

CÁC CON RẮN 

 

Trong một thời gian dài, chúng tôi đã tiếp tục giết những con kền kền và đã nhặt những con quỷ đang 

cưỡi các kitô hữu. Chúng tôi đã thấy rằng các mũi tên của các Chân lý khác nhau sẽ có nhiều ảnh 

hưởng hơn đến những con quỷ khác nhau. Chúng tôi đã biết rằng đó sẽ là một trận chiến dài, nhưng 

chúng tôi đã không nhận thêm bất kỳ thương vong nào nữa, và chúng tôi đã vượt qua mức độ "Kiên 

nhẫn".   

 

Mặc dù vậy, sau khi các Kitô hữu này đã có những con quỷ bị bắn ra khỏi họ, rất ít người sẽ đến núi. 

Nhiều người đã đưa vào bản chất của ma quỷ, và đã tiếp tục trong ảo tưởng của chúng mà không có 

chúng. Khi bóng tối của những con quỷ đã bị tiêu tan, chúng tôi đã có thể thấy mặt đất di chuyển 

quanh chân những Cơ đốc nhân này. Sau đó, tôi đã thấy rằng chân của họ đã bị xiềng xích bởi những 

con rắn gọi là Xấu Hổ. 

 

Chúng tôi đã bắn mũi tên của Sự Thật vào con rắn, nhưng chúng đã có ít ảnh hưởng. Sau đó chúng tôi 

đã thử các mũi tên của Hy Vọng, nhưng đã không có kết quả. Từ  ‘Galatians Hai Hai Mươi’ rất dễ để 

lên cao hơn, vì vậy chúng tôi đã bắt đầu lên cấp cao hơn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến một khu 

vườn là nơi đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy. Trên lối vào khu vườn này được viết… 'Tình yêu vô điều 

kiện của Cha'. 

 

Đó là cánh cổng vinh quang và lôi cuốn nhất mà tôi chưa từng thấy, vì vậy chúng tôi đã buộc phải 

bước vào. Ngay khi chúng tôi đã làm, chúng tôi đã thấy Cây của Sự Sống ở giữa khu vườn này. Nó vẫn 

được bảo vệ bởi các thiên thần có sức mạnh tuyệt vời. Họ trông như thể họ đang mong đợi chúng tôi, 

vì vậy chúng tôi có đủ can đảm để vượt qua họ và đã trèo lên cây. Một trong số họ đã nói, "Những 

người đã cố gắng đến mức này, ai biết tình yêu của Chúa Cha, có thể ăn."   

 

Tôi đã không nhận ra mình đói như thế nào. Khi tôi đã nếm thử trái cây, nó tốt hơn bất cứ thứ gì tôi 

từng nếm thử, nhưng cũng có phần quen thuộc. Nó mang lại những kỷ niệm về ánh nắng mặt trời, 

mưa, những cánh đồng đẹp, mặt trời lặn trên đại dương, nhưng thậm chí nhiều hơn thế, của những 

người tôi yêu. Với mỗi miếng cắn tôi yêu tất cả mọi thứ và mọi người hơn.  

 



Sau đó, kẻ thù của tôi đã bắt đầu đến với tâm trí, và tôi cũng yêu họ. Cảm giác đã sớm hơn bất cứ 

điều gì tôi đã từng trải qua, ngay cả sự bình an trên cấp độ ‘Galatians Hai Hai Mươi’. Sau đó, tôi đã 

nghe tiếng nói của Đức Chúa, và Ngài phán ... 'Đây là bánh hàng ngày của con. Nó sẽ không bao giờ 

được giữ lại từ con. Con có thể ăn nhiều và thường xuyên như con muốn. Không có kết thúc với tình 

yêu của Ta '. 

 

Tôi đã nhìn lên cây để xem giọng nói phát ra từ đâu, và đã thấy nó chứa đầy đại bàng trắng tinh khiết. 

Chúng có đôi mắt đẹp nhất, thâm nhập mà tôi chưa từng thấy. Chúng đang nhìn tôi như thể chờ đợi 

hướng dẫn. Một trong những thiên thần nói ... 'Chúng sẽ thực hiện yêu cầu của bạn. Những con đại 

bàng này ăn rắn. 'Tôi đã nói,' Đi đi! Nuốt chửng sự sự xấu hổ đã ràng buộc anh em của chúng tôi. 

 

Chúng đã mở đôi cánh của chúng và một cơn gió lớn đã  đến để nâng chúng lên không trung. Những 

đại bàng đã đầy bầu trời với một vinh quang mờ mịt. Thậm chí cao như chúng tôi, tôi đã có thể nghe 

thấy âm thanh khủng bố từ trại của quân địch khi nhìn thấy những con đại bàng đang tiến về phía họ. 

 

Chính Chúa Giêsu sau đó đã đứng giữa chúng tôi. Ngài đã chạm vào từng người, rồi Ngài đã phán… 

“Bây giờ Ta phải chia sẻ với con những gì Ta đã chia sẻ với anh em của con sau sự thăng thiên của Ta - 

thông điệp về vương quốc của Ta. Quân đội mạnh nhất của kẻ thù giờ đã được đưa lên chuyến bay, 

nhưng không bị phá hủy. ”  

 

“Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải hành quân với Phúc Âm của Vương Quốc của Ta. Những con đại 

bàng đã được phóng thích và sẽ đi với chúng ta. Chúng ta sẽ lấy mũi tên từ mọi cấp độ, nhưng Ta là 

Thanh Kiếm của con, và Ta là thuyền trưởng của con. Bây giờ là lúc thanh kiếm của Thiên Chúa được 

tháo ra. ”  

 

Sau đó tôi đã quay lại và đã thấy rằng toàn bộ quân đội của Thiên Chúa đang đứng trong khu vườn 

đó. Có những người đàn ông phụ nữ và trẻ em từ tất cả các chủng tộc và quốc gia, mỗi người mang 

biểu ngữ của họ di chuyển trong gió với sự thống nhất hoàn hảo. Tôi đã biết rằng không có gì như thế 

này đã được nhìn thấy trong trái đất trước đây.   

 

Tôi đã biết rằng kẻ thù có nhiều quân đội và pháo đài hơn khắp trái đất, nhưng không ai có thể đứng 

trước quân đội vĩ đại này. Tôi đã nói gần như dưới hơi thở của tôi ... "Đây đúng là ngày của Đức 

Chúa." Toàn bộ các đạo binh sau đó đã trả lời trong một tiếng sấm lớn ... "Ngày của Thiên Chúa của 

các đạo binh đã đến."  

 

AMEN 


