
239. Chúa Giêsu giải thích... Khi Khủng bố tấn công và kinh nghiệm tự do ngây ngất 

 

TĐ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 26 tháng 1 năm 2016  

 

(Clare) Vâng, hôm nay tôi có một việc hòa giải để thực hiện. Tôi tình cờ xem một trong những nhà 

khảo cổ học, video của Ron Wyatt. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi thích một cuộc săn 

tìm kho báu! Tôi thích được ở ngoài trời và khám phá vẻ đẹp, đó là lý do tại sao tôi thích chụp ảnh về 

thiên nhiên rất nhiều. Nhưng một cuộc săn tìm kho báu về những bằng chứng của Đức Chúa Trời - 

điều đó thật thú vị! 

 

'Ôi, Chúa ơi - điều kỳ diệu của tất cả những điều Ngài đã làm là quá áp đảo! Tôi càng thấy, tôi càng 

ngạc nhiên rằng Ngài sẽ lên kế hoạch để nói chuyện với tôi. ’ 

 

(Chúa Giêsu) "Con Yêu dấu, tại sao con tìm kiếm sự sống giữa những người chết? " 

 

(Clare) Nhưng Chúa ơi, vinh quang về những gì Ngài đã nói và làm, những dấu hiệu Ngài để lại, Lòng 

trung tín của Chúa - thật đáng kinh ngạc! 

 

(Chúa Giêsu) “Ta hiểu niềm đam mê của con. Chỉ cần cố gắng không bị mang đi khi con có việc phải 

làm. ” 

 

“Tình yêu của Ta, mục đích của tất cả những bằng chứng này là để cứu các linh hồn. Ngay cả chỉ một 

linh hồn. Và đây là công việc con đã được chọn. Vì vậy, đừng loại bỏ bài đăng của con để giải quyết 

những bí ẩn kỳ lạ. Giữ vững! Và chăn dắt đàn chiên trước mặt con. ” 

 

(Clare) Chà, Chúa ôi, con nghĩ rằng thật là vô ích khi tranh luận rằng đức tin của con đã phát triển bằng 

những bước nhảy vọt phải không ạ? 

 

(Chúa Giêsu) “Chà, đó chỉ là những gì Ta dự định với tất cả những dấu hiệu này. Nhưng đừng để 

chúng mang con đi. Tình yêu của Ta, sự tò mò của con sẽ được hài lòng hơn ở thiên đàng. Không có gì 

sẽ được giữ lại từ con. " 

 

(Clare) Nhưng con muốn xem Môsê và Joshua và ngọn núi đang cháy. Và những gì đã xảy ra với các 

tấm bảng khác. Và tại sao ông ta đã ném chúng cho tan vỡ. Ý con là, con hiểu ông ta tức giận, nhưng 

tại sao ông ta trừng phạt vì điều đó? Nhưng con đã gặp ông ấy trên thiên đàng, và ông ấy rất hiền 

lành! 

 

(Jesus) "Mọi người đều phạm sai lầm. Sự khác biệt giữa kinh nghiệm của ông với Đức Chúa Cha và 

hành vi của dân Do Thái - sau tất cả các phép lạ - đã làm tan nát trái tim ông ấy. Rằng ông đã yêu họ 

đủ để đứng ở giữa can thiệp, để họ sẽ không bị hủy diệt. Và Ta đã chứng tỏ lòng thương xót của Ta 

qua họ, ngay cả khi nó được viết trong Ô-sê. ” 



 

(Clare) Vâng, Chúa ơi. Ngài phải nói gì với chúng con hôm nay? 

 

(Chúa Giêsu) “Ta yêu con. Ta biết điểm yếu của con, nhưng con đã không phải lãng phí thời gian, con 

gái yêu quý của Ta. Làm ơn, cố gắng tiếp tục công việc. Con đã bắt đầu rất tốt. Vui lòng tiếp tục điền 

vào trang Triage. Khi Ta đến với con, nó sẽ ở giữa khói và khủng bố, ngay cả khi ở trên Núi. Sinai. 

Vâng, ngọn núi rung chuyển, khói bốc lên. Sức mạnh được phát ra từ trên núi, không phải là núi lửa. ” 

 

“Thế nhưng, thật khủng khiếp khi nhìn thấy. Mọi thứ đã được viết sẽ đến, cũng giống như nó được 

viết. Ngay cả khi nhìn lại trên Núi Sinai, con có thể thấy rằng từng chi tiết đã được ứng nghiệm như 

trong  lá thư. Mỗi bằng chứng tương ứng với những gì được viết. Đó là vấn đề: hầu hết mọi người 

không coi Ta đúng nguyên văn và nghiêm túc. Môsê đã làm. Và thông qua anh Ta, Ta đã để lại bằng 

chứng hoành tráng của Ta về sự hiện diện và sự hướng dẫn của Ta cho dân của Ta. ” 

 

“Ồi, Clare. Vì vậy, nhiều bí ẩn chưa được khám phá! Rất nhiều!" 

 

(Clare) Con muốn đi, Chúa ơi. Con muốn tôn vinh Chúa qua những bằng chứng Ngài đã để lại cho 

chúng con! Ồi, con rất muốn làm điều đó.  

 

“Nó nóng bức, Một Công Việc Khó Nhọc, đủ để hạ gục bất kỳ con người nào. Gian lận với nhiều mưu 

đồ, thất vọng và nguy hiểm. Ron là một người rất đặc biệt, rất thành tín. Đó là lý do tại sao Ta đã ban 

phước cho anh ấy với rất nhiều khám phá. Anh lắng nghe Ta và vâng lời. Anh ta có quyền quyết định, 

Hành động Thận Trọng và khôn ngoan. Anh ta không muốn gì hơn là chứng minh Lời của Ta là sự thật. 

Và đó là tất cả những gì anh quan tâm. Sự giàu có, hàng hóa tích lũy - không ai trong số đó có ý nghĩa 

gì với anh ta. Ngay cả danh dự của các vị vua đã bị gạt sang một bên. Anh ta biết sự khác biệt của các 

vị vua trần thế và Vua của các vị vua. Anh ta đã dành cả đời để lao động cho Ta, Clare. Trong bệnh tật 

và sức khỏe, nguy hiểm và nghỉ ngơi. Anh biết nó là gì để đập vỡ bình và xức dầu cho Ta bằng tình yêu 

của anh. Anh ấy đã từ bỏ mọi thứ. ” 

 

(Clare) Ôi, Chúa ơi. Những gì Ngài đang nói mang lại những giọt nước mắt cho đôi mắt của con. 

 

(Jesus) "Vâng. Anh ta đã và là một người rất đặc biệt. Nhưng con cũng đặc biệt, Clare. Con cũng đã 

dâng cho Ta phần tốt nhất của con. Con sẽ thấy một ngày nào đó. Công việc của con khác đi, con gái 

yêu quý của Ta. Nhưng đó không phải là để nói, rằng chúng ta không thể đi vào những cuộc phiêu lưu 

và nhìn thấy những thứ mà không ai nhìn thấy. ” 

 

(Clare) Nhưng con muốn mang mọi thứ đến với ánh sáng. 

 

(Chúa Giê-su) “Mỗi ngày con mang Ta đến với mọi người dưới ánh sáng mới. Thế chưa đủ sao? ” 

 

(Clare) Vâng, Chúa ơi. Con chỉ là trong cô bé muốn khám phá và tìm kho báu. Chúa biết con như thế 

nào. Ồ, con rất thích chụp ảnh những trang web này với vừa đủ ánh sáng phù hợp!  



 

(Chúa Giêsu) "Vâng, con thích chơi. Và Ta thích chơi với con. Nhưng chúng ta có một thông điệp để 

đăng lên, đúng không? ” 

 

(Clare) Dạ! Xin lỗi Chúa... 

 

(Chúa Giêsu) “Hãy tiếp tục, con gái Yêu dấu. Vâng, thực tế của những gì trên thế giới là quá nhiều đối 

với sự hiểu biết của con người - ngay cả những người đã lên kế hoạch cho nó. Sau khi bắt đầu, nó sẽ 

có một cuộc sống riêng của mình và sớm được ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Họ không thể thấy điều 

đó ngay bây giờ. Và khi nó xảy ra, nó sẽ là quá muộn. Nhưng con thấy đấy, Ta cho phép điều đó. 

Không có gì ngoài tầm kiểm soát của Ta. ” 

 

“Sẽ có khủng bố ở mọi phía. Đó là lý do tại sao Ta dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho tất cả các 

con. Con thậm chí không thể bắt đầu hiểu những gì sẽ xảy ra xung quanh con và trên toàn thế giới. 

Nhưng con đã được chuẩn bị để đứng vững. Tuy nhiên, một số sẽ sụp đổ dưới áp lực. Ta sẽ gặp họ ở 

đó với lòng thương xót của Ta. Con không thể bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của những thay đổi 

mà Trái đất này sẽ trải qua. ” 

 

“Con thấy Ta với một quá cảnh, đánh dấu ranh giới. Vâng, khu vực đó sẽ không còn ở Bắc Cực nữa. 

Thay vào đó, nhiều hơn ở vĩ độ của con. Rất nhiều điều bất ngờ. Nhưng điều đó không quan trọng bây 

giờ. Những gì Ta quan tâm hơn là sự sẵn sàng của dân Ta và Cô Dâu của Ta. Ta muốn họ hiểu rằng cơ 

thể không quan trọng. Thay vào đó, nó là tâm linh-con người, bản thể ai là bản sắc của họ và cuộc 

sống. Ta không muốn họ sợ hãi cùng với phần còn lại của dân số, nhưng để nhận thức được rằng thời 

gian của họ cho sự sống đời đời cuối cùng đã đến. Chẳng mấy chốc, họ sẽ được tự do sống với Ta. 

Không còn bị vướng bận bởi những giới hạn trần gian. ” 

 

“Cần phải có một điểm của Sự Thừa Nhận, một sự an toàn giả tạo, một sự nhận thức rằng đây không 

phải là sự kết thúc của họ - mà chỉ là sự khởi đầu. Một khi điều này được thiết lập trong trái tim của 

họ, sẽ chẳng có gì đáng sợ cả. Ta cần các con dâng nỗi sợ hãi lên cho Ta, dân của Ta. Ta cần các con tin 

tưởng Ta hơn bao giờ hết. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho các con. Ta đã nói với các con những gì sẽ 

được chuẩn bị. Ta đã hứa rằng Ta ở với các con, và các con sẽ ở bên Ta. ”  

 

“Các con sẽ kinh nghiệm tự do ngây ngất trong khoảnh khắc đó. Ta muốn các con nhớ và tin tưởng 

điều đó. Lời nói của Ta là đúng, lời hứa của Ta chắc chắn. Không có bất cứ điều gì Ta đã phán mà 

không chuyển giao, rằng Ta sẽ không hoàn tất. “ 

 

“Khi khủng bố ập xuống trên trái đất, các con sẽ đứng vững và mạnh mẽ, vì sự cứu chuộc của các con 

cuối cùng đã đến. Các con sẽ không có gì để lo sợ. Đây sẽ là một dấu hiệu cho tất cả những gì Ta đã 

đặt dân của Ta sang một bên. Ta đã chuẩn bị họ. Ta ở với họ. Khi phần còn lại của thế giới bị Sửng Sốt, 

các con sẽ có bình an. Đây là sự bảo đảm của Ta cho các con. ”  

 



“Các thiên thần của Ta đã được bố trí ngay cả bây giờ để chuẩn bị cho giờ đó, nhưng tất cả các con 

đều phải lưu ý rằng Ta thực sự đang sống bên trong và bên cạnh các con. Thánh vịnh 91 phải cộng 

hưởng với từng nhịp đập của trái tim các ngươi. ”  

 

(Clare) Và điều tôi muốn nói ở đây là, Thiên Chúa sẽ giải cứu phần lớn các Cô Dâu khỏi Trái Đất, nhưng 

một số người trong chúng ta sẽ bị kẹt giữa bất cứ điều gì xảy ra. Và điều Ngài nói với chúng ta ở đây là 

không phải sợ trong giờ đó. Đó là tự do của chúng ta, đó là vé của chúng ta lên thiên đàng. Ngài sẽ 

chăm sóc chúng ta, và tôi tin rằng ngay cả khi chúng ta rời khỏi cơ thể của mình trước khi chúng ta 

cảm thấy bất cứ điều gì - chúng ta thực sự sẽ ở cùng Chúa. Vì vậy, tôi cảm thấy đã đi trước và viết 

xuống Thánh Vịnh 91, theo cách mà chúng ta có thể liên hệ với nó, từng điều một... 

 

Tôi sống trong nơi trú ẩn của Đấng Tối Cao và tôi sẽ nghỉ ngơi trong bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi sẽ 

nói với Chúa ... ' Ngài là nơi nương ẩn của tôi và pháo đài của tôi. Thiên Chúa của tôi, tôi tin vào Ngài. 

Chắc chắn Ngài sẽ cứu tôi khỏi cái bẫy của con chim và từ dịch bệnh chết người. Ngài sẽ che phủ cho 

tôi với lông và dưới cánh của Ngài, tôi sẽ tìm nơi trú ẩn. Lòng trung thành của Ngài sẽ là khiên thuẩn 

và sự phòng vệ của tôi. Tôi sẽ không sợ nỗi kinh hãi về đêm, cũng như mũi tên bay qua trong ngày. 

Cũng không phải là dịch bệnh bám trong bóng tối. Cũng không phải là bệnh dịch hạch phá hủy vào 

giữa ban ngày. “Một ngàn người có thể ngã xuống bên tôi, mười ngàn bên tay phải của tôi, nhưng nó 

sẽ không đến gần tôi. Tôi sẽ chỉ quan sát bằng mắt tôi và thấy sự trừng phạt của kẻ ác. Nếu tôi nói, 

“Lạy Chúa, Ngài là nơi nương náu của tôi và tôi chọn Ngài, Đấng Tối Cao, nơi ở của tôi - không có hãm 

hại gì sẽ vượt qua tôi. Không có thảm họa nào sẽ đến gần lều của tôi. ”Vì Ngài sẽ ra lệnh cho các thiên 

thần của Ngài chăm sóc tôi, để bảo vệ tôi theo mọi cách của tôi. Họ sẽ nhấc tôi lên trong tay họ, để tôi 

không vấp chân tôi vào đá. Tôi sẽ đạp trên sư tử và rắn hổ mang. Tôi sẽ chà đạp con sư tử và con rắn 

vĩ đại. ’ 

 

Và Chúa phán... “Vì ngươi yêu mến Ta, Ta sẽ giải cứu ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi, vì ngươi thừa nhận 

Danh Ta. Ngươi sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ đáp lời ngươi. Ta sẽ ở bên ngươi khi gặp khó khăn. Ta sẽ cung 

cấp cho ngươi và tôn vinh ngươi. Và với một cuộc sống lâu dài, Ta sẽ làm hài lòng ngươi và cho ngươi 

thấy sự cứu rỗi của Ta. ”(Cuối Thánh Vịnh 91) 

 

(Chúa Giêsu) “Và ở đây Ta sẽ nói, với sự vĩnh cửu, Ta sẽ làm hài lòng các con, và cho các con thấy 

những kỳ quan vinh quang của Nước Trời của Ta. Phần thưởng vĩnh cửu của các con mà Ta đã lưu trữ 

cho các con. Niềm vui mãi mãi ở tay phải của Ta. Hãy bình an, dân của Ta, Cô Dâu của Ta. Khi khủng bố 

tấn công, hãy nắm Tay Ta chặt hơn. Ẩn nấp dưới đôi cánh của Ta. Cuối cùng, các con được tự do! 

Trong khoảnh khắc đó, các con sẽ có kinh nghiệm tự do ngây ngất! Hãy nhớ lấy điều này. "  

 


