
203. Khi các con nhìn thấy Mái vòm bằng Đá của Giêrusalem bị phá hủy -  

Hãy quỳ gối xuống - Đó là sự khởi đầu của sự kết thúc 

 

Thông Điệp từ ngày 6 tháng 12 năm 2015 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Tình yêu của Ta, các con đang ở gần dòng kết thúc của cuộc đua, ở trên đường 

thẳng và hẹp. Thời gian đang cuộn xuống, và các sự kiện đang cuộn lên. Kẻ thù đang kết thúc trên 

Quốc gia Do Thái. Có phải các con chờ đợi về sự kiện sẵn sàng cho sự hủy diệt của Mái vòm bằng Đá 

không? ” 

 

(Clare) Vâng, lạy Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) “Khi con thấy điều đó, hãy quỳ gối xuống, đó sẽ là khởi đầu của những thử thách như 

quốc gia này chưa từng mơ hay thấy. Ngay cả những người lên kế  hoạch cho các sự kiện cũng sẽ bị 

sốc trước hậu quả. Đừng sợ, Clare, Ta nói với con trước, đừng sợ. Quỳ đầu gối của các con xuống, 

dâng lời cảm tạ, vì sự cứu chuộc của các con đã đến gần. ” 

 

“Đó sẽ là một thời gian của tiếng khóc lóc vượt bậc và khó nhọc. Các quốc gia sẽ sụp đổ trước mắt các 

con và mọi con mắt sẽ hướng đến Jerusalem. Sẽ không còn thời gian để chuẩn bị, không có thời gian 

chút nào - chỉ cầu nguyện, các con có hiểu không? Đừng đi ra ngoài, không rời khỏi nhà của mình, quỳ 

đầu gối của các con xuống và cầu nguyện. Chuỗi kinh Lòng Thương Xót, thứ nhì, đứng sau lời cầu 

nguyện trong Thần Khí của Ta. Những giọt thương xót cuối cùng sẽ rơi xuống từ chiếc cốc hy vọng, 

giọt cuối cùng. Những người đã quay sang Ta sẽ được cứu, một số khi đi qua lửa thanh lọc. ”   

 

“Nhưng các con và gia đình, gia đình thật sự của các con, những Cô Dâu quý giá Ta đã vẽ dưới chiếc 

dù của các con, tất cả các con sẽ được chăm sóc. Sự sợ hãi là vô ích, chỉ cầu nguyện và tin cậy. ‘Hãy 

đọc câu này’ "Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài," hết lần này đến lần khác. " 

 

“Ta sẽ chăm sóc con cái ruột thịt của các con. Họ sẽ quay sang Ta, từng người một, thừa nhận và ăn 

năn tội lỗi của mình. ”  

 

“Clare, làm những gì con có thể khi còn ở đây, quỳ gối xuống khi Mái vòm bằng Đá bị phá hủy. Con có 

món quà nào cho Ta không? ” 

 

(Clare) Chúa ơi, con xin lỗi - con khá là keo kiệt. 

 

(Chúa Giêsu) “Vậy, hãy bù lại cho Ta. Ta khao khát những dấu hiệu nhỏ của tình yêu ... khi con làm bạo 

lực với vị giác của con, cũng như bản chất mong muốn của con. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Làm ơn, 

Clare, Ta sẽ ban cho con ân sủng. Con có thể thử không? ” 

 



(Clare) Vâng, Chúa ơi, con sẽ cố gắng. Con có thể có ân sủng để sẵn sàng để được sẵn sàng thử không 

ạ? 

 

(Chúa Giê-su) "Con có thể. Làm cho sứ vụ của con thành một ưu tiên hàng đầu và để phần còn lại rơi 

bên lề đường. ”  

 

“Và với các con, các Cô Dâu của Ta, Ta cũng nói như vậy. Hãy để cho lời chứng của các con trở thành 

những món quà cưới nhỏ cho Ta. Sớm thôi, những kẻ khinh bỉ và xem thường các con đã chịu đựng vì 

đức tin của các con sẽ trở nên hân hoan. Sớm, rất sớm. Mặc dù các con đã bị khinh miệt khi Noah và 

gia đình của ông đã bị khinh miệt, toàn bộ thời gian họ đã đóng Tàu - các con sẽ được chứng minh. 

Lúc đó, Ta đã đóng cửa lại và mở những vòi phun nước sâu, và những tiếng gào thét của tất cả những 

người giữ chúng trong sự chế nhạo vang lên qua các bức tường, chỉ để biến mất vào khoảng cách khi 

nước bắt đầu nhấn chìm họ. ”  

 

“Đúng vậy, Noah và vợ ông ta đã rất đau buồn. Nhưng chẳng mấy chốc Ta đã cho họ sự bình an rằng 

họ đã làm tất cả những gì có thể để cứu những người khác. Đó không phải là Thánh Ý của Ta để đưa 

họ vào trong Tàu, bởi vì cuộc sống của họ đã trở nên bị ô nhiễm nghiêm trọng với tội lỗi và Nephilim 

(hạt giống của quỷ).   

 

“Hãy để Ta nói nhiều về điều này: trong giờ đó, nhiều sự thương xót đã được ban cho. Nó vượt ra 

ngoài sự hiểu biết của con người, Bản Tính của Ta, nó là không thể hiểu được nhạy cảm và công bằng. 

Văn hóa của các con có vấn đề là lương tâm của các con bị méo mó. Ta có thể nói, nó cũng tệ như bây 

giờ, họ vẫn chưa phù hợp với sự sa đọa của những người đàn ông và phụ nữ Nephilim. Chưa… mặc dù 

điều đó đang đến. ” 

 

“Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời, không phải là sự sợ hãi thực sự, nhưng sẽ có. Và Ta không nói về 

các mối đe dọa hoặc tàn bạo con người. Ta đang nói về loại sợ hãi nằm sâu bên dưới Tình yêu của Đức 

Chúa Trời. Nỗi sợ hãi này phải được thiết lập: sự hiểu biết rằng Ta không phải là một người chấp nhận 

hoặc đồng ý với tội lỗi. Sự hiểu biết giữa ý tưởng của Ta về sự công bình và ý tưởng của con người. ” 

"Người đàn ông trẻ đó được ban cho một ân sủng lớn, rằng dân của Ta có thể được chuẩn bị cho sự 

ngự đến của Ta." 

 

“Clare, khi con học những gì con được dạy, con sẽ bắt đầu hiểu được sự công bình và xem nhân loại 

suy đồi thế nào. Ta phải chết trên Thập Tự Giá để đền bù cho tội lỗi của các con. Ta phải. Các con 

không thể đền trả tội lỗi của chính mình... không thể. " 

 

“Nhưng bây giờ, con gái yêu dấu của Ta, Ta biết trái tim của các con và Ta rất mong các con được ở 

bên Ta. Ta sẽ chết một lần nữa chỉ để có các con bên Ta trong cõi đời đời. “ 

 

 

 



“Những Cô Dâu của Ta, áp dụng cho mỗi một người trong các con. Đó là lý do tại sao Ta khóc và can 

thiệp trước mặt Chúa Cha khi các con phạm tội, ngay cả tội lỗi nhỏ nhất, và những gì đau khổ nhất là 

sự cố ý không vâng lời. Ồ, tin Ta đi, những Cô Dâu của Ta, Ta chỉ đòi hỏi điều gì là tốt nhất cho các con. 

Các con có tin Ta không? ”  

 

“Đến đây bây giờ, chúng ta có việc phải làm. Các linh hồn đang chờ đợi và kêu khóc với Ta để được 

giải thoát. Hãy là Đại sứ của Ta về sự thật và tình yêu, hãy trả lời cuộc gọi của họ. Ta ở với các con 

trong nỗ lực này - chỉ đơn giản là giúp đỡ khi các con có thể, đừng băn khoăn không biết phải làm gì, 

chỉ cần giúp đỡ khi các con thấy cần thiết. Nghỉ ngơi trong đó. Ta sẽ nhanh chóng làm trái tim các con 

hành động. ”  

 

“Ta đang đến, và Ta sẽ đến sớm thôi. Yên trí điều đó nữa. ” 


