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Những lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 27 tháng 6 năm 2018  

 

Clare bắt đầu... Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con lòng can đảm và sức mạnh của Ngài để 

giúp cho cuộc chạy đua này và ở lại cầu nguyện trên đầu gối của chúng con, cho đến khi chúng con có 

một bước đột phá. Amen.  

 

Năm ngày qua đã rất khó khăn đối với chúng tôi, khán giả của Kênh này. Và tôi biết một số các bạn 

đang thể hiện những điều tương tự. Mỗi người trong chúng ta đều có gánh nặng khó khăn để mang 

theo. Và không phải vì những lời khuyến khích của Chúa, chúng tôi đã tự hỏi liệu chúng ta có bị trừng 

phạt nghiêm trọng vì một số tội lỗi đã không nhận ra không! Nhưng Ngài đã làm cho nó rõ ràng...  

Đây là những gì sẽ làm để mang vương quốc tà ác này bị tạm dừng lại. Nhưng ý của tôi là, giới thượng 

lưu cầm quyền(trật tự thế giới mới) sẽ nổi lên khi Thiên Chúa Cha cho phép sự hoạn nạn bắt đầu. 

Nhưng Ngài đang giữ nó lại cho đến lúc đó. Vì vậy, vào tối nay tôi đã tìm kiếm một lời từ Chúa… 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Những đứa trẻ quý giá của Ta, tất cả những đau khổ này đang thêm vào một 

chiến thắng tuyệt vời trên những kẻ nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục cai trị bằng cách nới lỏng. Ta biết các con 

có rất nhiều nỗi khổ trong giờ này. Ta lắng nghe những suy nghĩ trong lòng của các con rằng các con sẽ 

sẵn sàng chịu đựng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ta vẫn không thể đảm bảo với các 

con rằng sẽ không có nguy hại đến với đất nước này(nước Mỹ). Nhưng Ta có thể đảm bảo với các con, 

nó sẽ là cuối mùa của triều đại khủng bố những kẻ trong bóng tối này đang tính đến việc phá hủy 

nước Mỹ. "  

 

"Giờ của sự sụp đổ của nước Mỹ đã bị đẩy lùi, nhưng vẫn còn nhiều người ở đất nước này hoàn toàn 

không biết gì về những gì thực sự đang diễn ra. Nó đã được viết rằng tên Phản kitô sẽ chiếm được địa 

vị bằng cách lừa dối. Điều này hắn đã làm. Nhưng vì những lời cầu nguyện, hắn ta đã bị truất phế khỏi 

ngôi vị và sẽ tiếp tục bị giam giữ cho tới khi thời gian chín muồi. Những lời cầu nguyện của các con đã 

làm tê liệt kế hoạch của hắn ta, và cho các con một cơ hội để thu thập các linh hồn. "  

 

"Ôi, Ta đã ao ước thời gian này như thế nào! Ta đã ao ước được gặp những người Hồi Giáo để mang 

họ vào Vương Quốc của Ta thế nào."  

 

"Kế hoạch giải tán người dân trên khắp thế giới, để cho phép Hồi giáo chinh phục thế giới, đã phản tác 

dụng. Bởi vì nhiều người đã bỏ đạo Hồi - và đó là sự khởi đầu. Sâu bên trong họ biết rằng Thiên Chúa 

đã tạo dựng ra họ không thể nào dữ tợn và hung ác như vậy, và nó đã mang đến cho họ một khủng 

hoảng trong niềm tin.  Cha Ta kêu gọi họ đến với Ta, và Ta sẽ tiếp tục ban cho họ những giấc mơ, khải 

tượng và phép lạ để mang con cái Ta về nhà với Ta. Đây là lý do tại sao tên Phản kitô đã bị giam giữ. "  



"Hãy làm việc trong khi các con còn ánh sáng, hỡi dân của Ta. Đừng trở nên vô ích và tự nuông chiều 

với sự gia tăng, thay vì quấn tài nguyên của các con xung quanh người nghèo và những người đói khát 

công lý. Mang họ đến với Ta; họ đã sẵn sàng. Rất sẵn sàng."  

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài có muốn con chia sẻ Kinh thánh mà Ngài đã ban cho con không? 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng. Chia sẻ nó. Ta sẽ truyền cảm hứng cho sự Hy vọng và Sức chịu đựng. " 

 

(Clare) Tôi cảm thấy đã được dẫn đến việc nhấc quyển Kinh thánh của tôi lên và đi tìm Rhema. Tôi đã 

mở chương nói về sự sụp đổ của thành Nineveh. Và tôi sẽ đọc cho các bạn một phần thực sự đã đánh 

vào tôi. (Rhema) Đức Chúa là một Thiên Chúa ghen tuông và trả thù và đầy sự thạnh nộ. Đức Chúa trả 

thù kẻ thù của mình và phẫn nộ cơn thịnh nộ chống lại kẻ thù của mình. Đức Chúa chậm rãi trong giận 

dữ nhưng quyền năng lớn lao; Đức Chúa sẽ không bỏ mặc kẻ phạm tội mà không trừng phạt. Cách của 

Ngài như trong cơn lốc và cơn bão, và những đám mây là bụi của chân Ngài. Ngài quở trách biển và 

làm khô nó; Ngài làm cho tất cả các con sông cạn kiệt. Bashan và Carmel khô héo và hoa của Lebanon 

phai nhạt. Những ngọn núi rúng động trước mặt Ngài. và những ngọn đồi tan biến. Trái đất run rẩy 

trước sự hiện diện của Ngài, thế giới và tất cả những người sống trong đó. Ai có thể chịu được sự 

phẫn nộ của Ngài? Ai có thể chịu đựng cơn giận dữ dữ dội của Ngài? Cơn thạnh nộ của Ngài đổ ra như 

lửa; những tảng đá bị tan vỡ trước mặt Ngài. 

 

Đức Chúa là tốt lành, một nơi trú ẩn trong những lúc phiền muộn. Ngài quan tâm đến những người tin 

cậy nơi Ngài, nhưng với một trận lụt áp đảo Ngài sẽ kết thúc thành Nineveh; Ngài sẽ theo đuổi kẻ thù 

của Ngài vào tận cõi tối tăm. 

 

Bất cứ điều gì họ âm mưu chống lại Đức Chúa, Ngài sẽ kết thúc; Phiền muộn sẽ không đến lần thứ hai. 

Chúng sẽ bị vướng vào gai và say rượu; chúng sẽ được tiêu thụ như rơm khô. Từ ngươi, hỡi Nineveh, 

sẽ có một kẻ đi ra kẻ âm mưu chống lại Đức Chúa và lập kế hoạch xấu xa.  

 

Đây là điều Đức Chúa phán… 

“Mặc dù chúng có đồng minh và rất nhiều, chúng sẽ bị phá hủy và biến mất. Mặc dù Ta đã làm phiền 

ngươi, Judah. Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Bây giờ Ta sẽ phá vỡ ách của chúng từ cổ của ngươi, 

và cởi xiềng xích của ngươi ra. 

 

(Clare nói) Vâng - ách của trật tự thế giới mới đã quá nặng nề! Tất cả các hiệp định thương mại và 

cách thức quốc gia này đã bị cướp(Mỹ). Lời nói dối đang diễn ra. Tất cả việc buôn bán-Rất tàn nhẫn! 

Rất khủng khiếp. Và việc thực hành giết người, nghi thức thờ Satan... Tất cả điều này, tất cả điều này. 

Thiên Chúa sẽ phá vỡ cái ách này từ cổ chúng ta. 

 

 

 

 



Vâng, các bạn biết chúng tôi cầu nguyện cho những người này, vì sự cứu rỗi và thay đổi trái tim của họ 

về. Cũng giống như chúng ta cầu nguyện cho nhà độc tài của Bắc Triều Tiên. Và chúng ta sẽ tiếp tục 

cầu nguyện. Nhưng chúng ta muốn điều ác dừng lại để không thực hiện được, và những lời cầu 

nguyện này là những gì đang làm. TẤT CẢ những lời cầu nguyện của chúng ta trên khắp thế giới.   

 

(Chúa Giêsu nói) “Hãy kiên trì trong lời cầu nguyện, Dân của Ta, các con đang di chuyển những ngọn 

núi sang một bên. Các con đang làm tê liệt những cuộc tấn công chết người, các con đang thay đổi 

cơn sóng thủy triều, bằng những lời khẩn nài của các con. Sự can thiệp của các con đang nắm giữ các 

Nhân viên của sự công bình trên những bàn tay được nâng lên của Tổng thống (Trump) của các con. 

Trên Amalekites. Và chúng ta sẽ có sự chiến thắng. ” 

 

"Tuy nhiên, có nhiều bóng tối trong vùng đất. Những người đã dẫn dắt thế giới, những cuộc sống bận 

rộn đã tự cho mình những lời dối trá trên phương tiện truyền thông. Cũng giống như trong những 

ngày của Hitler-một người đàn ông nổi tiếng được hậu thuẫn bởi Satan và các tướng lĩnh của mình, đã 

giành được lòng tin của quần chúng - mặc dù họ có thể nhìn thấy thất bại bi thảm của mình. Một tấm 

vải liệm mù lòa đã được kéo qua mắt họ và họ đang đáp lại những cảm xúc được cho ăn bởi lực lượng 

của Satan. " 

 

"Đây là cách mà một số ngôi sao điện ảnh leo lên bậc thang để nổi tiếng. Họ bán linh hồn mình cho 

Satan và tên tuổi họ được nâng lên thành ngôi sao điện ảnh. Điều này cũng làm việc trong chính trị, và 

đây là giáo phái đã giúp Obama và Hillary nổi lên và kiểm soát quần chúng bị mù lòa. " 

 

"Ngày này đang đến nơi những con mắt sẽ được mở ra, nhưng không phải là không có một cuộc đấu 

tranh. Các con, dân của Ta, phải bảo vệ sự thật và đứng lên cho những gì là đúng. Ít nhất, nó sẽ chìm, 

trong khi các con được Thu Hút lên, và họ sẽ nhớ rằng các con đã cảnh báo họ. Điều này sẽ không làm 

cho các con nổi tiếng. Và Ta cũng đã không nổi tiếng. " 


