
208. Chúa Giêsu nói về Do Thái, các nhà lãnh đạo tôn giáo, những lời dạy từ Chúa 

Giêsu, sự thân mật, sự phục hưng, Ron Wyatt & Hòm Bia của Giao Ước 

 

Những lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 14 tháng 12 năm 2015  

 

(Clare) Chúa ở cùng chúng ta một cách kỳ diệu, những người bạn thân yêu của Kênh này! Hai ngày qua 

tôi đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi những khám phá của một nhà khảo cổ học nghiệp dư. Chúa đã chọn 

những người ngu xuẩn của thế giới để làm rối trí người khôn ngoan. 

 

Tên của ông là Ron Wyatt, Wyatt Nhà Sưu Tầm về khảo cổ. Tôi cầu nguyện về người đàn ông này và 

Chúa đã xác nhận rằng ông thực sự đang nói sự thật. Chúng ta phải biết nhau bởi Thánh Thần. Ông 

tuyên bố đã tìm thấy Hòm Bia Giao ước, bên dưới chính nơi Chúa đã bị đóng đinh và trận động đất 

tách tảng đá và hòn đá phủ kín chiếc hộp chứa đựng Hòm Bia, và máu của Ngài nhuộm vết nứt trên 

tảng đá và chảy xuống trực tiếp trên chỗ Thương Xót, nơi Tiên Tri Jeremiah đã giấu Hòm Bia trước khi 

Vua Nebuchadnezzar chinh phục Jerusalem. 

 

Tôi hầu như không ngủ được sau khi xem nghiên cứu của ông Ron Wyatt. Toàn thể trái tim của ông là 

để chứng minh rằng Kinh Thánh là sự thật. 

 

Khi tôi cầu nguyện sáng nay, một trong những điều đầu tiên Chúa phán là… 

 

(Chúa Giêsu) “Tất cả những điều mà con đang khao khát thấy, tất cả chúng… chúng ta sẽ cùng nhau 

đến thăm. Con thích điều đó như thế nào?" 

 

(Clare) Dạ, Con hoàn toàn thích nó! ” 

 

(Chúa Giêsu) “Ta rất xúc động bởi sự quan tâm và nhận thức của con. Ông (Ron Wyatt,) là một người 

đàn ông thánh thiện và tận tâm, không phải là một tia lửa của sự tự quan tâm. Ông cũng vậy, đã bị đe 

dọa nhiều lần, nhiều lần. Ông ta tự hạ mình trước mặt Ta, Clare. Ông ăn năn cho những khoảnh khắc 

của vinh quang vô ích. Ta khen thưởng sự cống hiến của ông ấy và công việc của cả đời ông với thành 

tựu này, bởi vì trái tim ông ấy hoàn toàn dành cho Ta và ông ấy đã tìm kiếm Thánh Ý của Ta trước khi 

làm bất cứ điều gì. ” 

 

“Có những người đã tự nâng mình lên để tố cáo ông ta, giống như những người phản đối con. Nói dối, 

họ tìm cách phá hoại những gì Ta đã làm qua người đàn ông này. Tuy nhiên, một ngày nào đó, tất cả 

sẽ được chứng minh. Ta là một phần thưởng của những người siêng năng tìm kiếm Ta. ” 

 

“Con thấy bao xa người đàn ông đã đạt đến… bây giờ ông ấy có thể vào nơi Thánh của Đấng Thánh và 

nói chuyện với Ta như Môi-se đã làm, mà không sợ chết ngay lập tức. Ồi, đó là trái tim Ta, Clare, để 

mở tấm màn che, rằng những người nhỏ bé quý giá của Ta có thể bước vào! Ta mong muốn được giao 

hảo với dân của Ta như thế nào. Họ quá xa xôi vào những thời điểm đó, nhưng không cần thiết - bởi vì 



họ chưa học được sự kính sợ Đức Chúa Trời. ” 

 

“Nhưng rồi Ta đã đến Trái đất và bước đi giữa họ, xua tan nỗi kinh hoàng và tiết lộ lòng trung thành, 

lòng thương xót của Ta cho họ. Phải, Ta đã phá vỡ bức tường phân chia. Ta đã thực sự thuê dưới tấm 

màn che và cung cấp nhiều đặc quyền hơn bao giờ hết. Ta đã mở cánh tay của Ta để nắm lấy từng 

sinh linh của Ta và nói chuyện với họ như những đứa trẻ thân yêu. Ồi, rất nhiều điều đã được thực 

hiện trên cây Thập Tự Giá! ” 

 

“Như thực tế của Đấng Ta đã tiết lộ, qua Giao Ước mới, sự thân mật đã được ban cho. Tuy nhiên, con 

người luôn bị đe dọa bởi những gì họ không thể kiểm soát. Và họ không thể kiểm soát công việc của 

Thần Khí Ta trong tâm trí và trái tim của con người. Do đó họ đặt ra các quy tắc, quy định, ranh giới về 

hoạt động của Ta với con người. ” 

 

“Ta cười vào những luật lệ đó và tìm kiếm những linh hồn đơn sơ yêu mến Ta và không muốn gì trong 

cuộc sống của họ hơn là làm hài lòng Ta: nhận biết, yêu mến và phục vụ Ta. Vâng, đây là thời gian 

được nói đến trong sách Joel… 

 

“… Ta sẽ đổ Thần Khí của Ta lên tất cả xác phàm; Và các con trai và con gái của con sẽ nói tiên tri, 

Những người già sẽ có những giấc mơ, Những người trẻ sẽ thấy những khải tượng. ”Joel 2:28 

 

“Mọi thứ sẽ tăng tốc trong đấu trường này khi sự hỗn loạn của thế giới ngày càng tăng lên. Ta đã lấy 

đi rất nhiều người, bằng tay và dẫn họ ra khỏi các giáo phái đã làm tê liệt bước đi của họ với Ta. Ta đã 

mang họ đến bàn tiệc trong Thần Khí của Ta và đã trân trọng sự hiểu biết của Ta về những điều họ 

muốn biết. Ta đã trấn an tất cả nỗi sợ hãi của họ khi gần gũi với Ta và xua tan đi với hàng rào của 

những lời nói dối mà họ đã được gói họ bên trong, để giữ họ khỏi vòng Tay của Ta. ” 

 

“Bây giờ họ đang bước đi trong Thần Khí của Ta và tiếp cận với những người khác bằng Tình Yêu của 

Ta, và phá tan mọi lời nói dối mà kẻ thù đã đặt trên lưng họ. Vì vậy, có nhiều sự tự do cho những 

người đã siêng năng tìm kiếm Ta. Vì vậy, nhiều tự do và giải thoát khỏi các tiêu chuẩn của những 

người đã xiềng xích họ xuống. Bây giờ họ được tự do thờ phượng Ta trong Thần Khí và trong Chân Lý, 

và rất nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi Thần Khí của Ta, đổ đầy đến tràn ngập, lan ra ngoài và đổ vào 

những người đau khổ và cô đơn. ” 

 

“Vâng, theo thứ tự là quan trọng, nếu không các con có sự hỗn loạn. Nhưng có những ranh giới ngay 

cả trong thứ tự; người ta không được thỏa hiệp lương tâm của linh hồn khác hoặc đàn áp họ. Đường 

thẳng là tốt và khó cân bằng, bởi vì sự phân biệt không quan tâm ở nhiều nơi. Mọi người bị lên án và 

bị buộc phải im lặng vì sự phân biệt không thành công. Trong những ngày này trước khi Ta ngự đến, 

Ta đang thả lỏng một số lượng lớn chưa từng có của các tín hữu thật sự, rằng họ có thể có tâm trí của 

Ta và không phải là tâm trí của con người. ” 

 
 



“Ta đang nỗ lực hết mình, Clare, để tiếp cận những người có Tình yêu đích thực và Thân mật đích 
thực của Ta, và đặt nền tảng cho sự phục hưng sẽ bùng nổ sau khi các con được cất lên. Nhiều, nhiều 
người là những người yêu thích chân chính và những người thờ phượng mà Ta đã chọn để đưa ra 
những giáo lý cho những người bị bỏ lại phía sau. Ngay cả bây giờ, họ than thở số lượng nhỏ họ đạt 
được, không nhận ra những gì sắp nổ ra trong tương lai gần đây. Vào thời điểm đó, kiến thức về Ta sẽ 
vượt xa ranh giới mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đặt ra. ” 
 
(Clare) Ôi, Chúa ơi, con nghe một thầy Rabbi (Do Thái) nói rằng thật ngớ ngẩn khi một người phụ nữ 
thản nhiên mặc màu đỏ có thể ngay lập tức bước vào Thiên đàng sau khi cô ta ăn năn. Con không thể 
tin vào tai mình. 
 
(Chúa Giêsu) "Con có biết, con gái Yêu dấu, đây là lý do tại sao các nhà lãnh đạo đã bỏ qua Ta? Họ bị 
mắc kẹt trên luật pháp, với những cái bẫy bên ngoài, họ không thể nhận ra được tinh thần của luật 
pháp. Họ cảm thấy họ đã dành cả đời để sống theo lề luật và chắc chắn họ xứng đáng với phần 
thưởngThiên Đàng. Và một số như Harlot ăn năn hối cải mà đã hành động như những cô gái điếm, 
kiếm sống bằng sự vô đạo đức không bao giờ có thể, được tha thứ được trong một khoảnh khắc và 
sau đó bước vào Thiên Đàng. ” 
 
“Những gì họ đang thiếu sót là sự hy sinh chuộc tội của Ta. Không phải bởi cừu, hay dê, cũng không 
phải công việc tốt của họ. Đó là bởi Máu của Ta, một điều xấu xa và không thể nói được với họ. Nhưng 
đây là những gì được giao hòa và cho phép bước vào Giao Ước Thánh. Vâng, ý tưởng ăn thịt Ta và 
uống máu Ta là thứ độc hại nhất mà họ có thể tưởng tượng. Nhưng khi chiếc (Mercy Seat) của Hòm 
Bia được hiển thị cùng với Máu của Ta trên đó, sự nhầm lẫn của họ sẽ trở nên hoài nghi. ” 
 
“Một số sẽ từ bỏ nó như một trò đùa. Những người khác sẽ bị rơi sâu thẳm, trên khuôn mặt của họ 
trong hoàn toàn bị phá vỡ vì đã vu khống tất cả những năm này. Vì sự mù lòa và khủng bố của họ, một 
số sẽ không trỗi dậy từ nơi đó trong nhiều ngày và thậm chí cả tuần, vì vậy sẽ gây rắc rối cho sự phát 
hiện này đối với họ. Và họ rất hối cải. ” 
 
“Vâng, dân của Ta cứng đầu, nhưng một khi họ biết sự thật, họ sẽ cứng đầu vì Sự thật - và hàng ngàn 
người sẽ tử đạo, chết một cách vui vẻ vì lợi ích của Danh Ta. Ta đã gửi cho họ sự xác nhận bởi vì Ta 
yêu họ, bởi vì một số người trong số họ đã rất Cần Cù. Vâng, trong người đàn ông trẻ. Vâng, trong 
Rabbi rất được kính trọng, anh ta đang cùng với Ta bây giờ. Vâng, trong Hòm Bia giao ước ... Vâng, 
vâng! Những sự xác nhận vô tận Ta sẽ tắm trên họ. Tâm trí của họ sẽ được mở ra và Ta sẽ đặt để sự 
hiểu biết của Ta vào chỗ mù lòa và bối rối của họ. ” 
 
“Ồi, thật tuyệt vời khi thấy Dân của Ta ăn năn và quay lại 180 độ, quay lại với Ta. Ôi, an ủi thế nào... 
vinh quang thực sự sẽ là Sự Hối Hận Thành Thật của họ khi họ trở về với Ta! Và rồi họ sẽ đứng lên 
trong những lời dạy mà Ta đã để lại cho họ, cộng thêm nhiều điều mặc khải và hiểu biết mới khi họ 
kết nối giữa giao ước cũ và mới. ”  
 
“Thật là một thời đại vinh quang, sự hoàn thành tất cả những giấc mơ của họ. Cuối cùng họ sẽ có 
Đấng Mêsiah của họ! ” 


