
459. Chúa Giêsu nói… Chúc mừng các Cô Dâu của Ta và Một lời cảnh báo cuối cùng về 

sự khiêm tốn giả tạo 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare Ngày 21 tháng 1 năm 2017 

 

Xin Chúa ban phước lành và niềm vui quý giá của Ngài cho các bạn!  

 

Quả thật, chúng ta đã chiến thắng! Và Tổng Thống Donald Trump đang ở trong văn phòng. 

 

Lạy Chúa, hôm nay Ngài có ban Lời gì của chính Ngài? 

 

Chúa Giêsu Phán, "Xin chúc mừng các cô dâu của Ta, dân Ta và con cái của Ta, những lời cầu nguyện 

của các con đã được lắng nghe. Bây giờ công việc được đưa ra trước mặt các con và mỗi người sẽ 

được kêu gọi vào một thời điểm thích hợp để đưa trạm của bạn đến gần chính quyền này và nhấc 

chúng lên Để Cha của chúng ta, để họ có thể được trang hoàng với những ân sủng đặc biệt để mang 

lại những thay đổi cần thiết để làm cho một quốc gia này sau tấm lòng của chính tôi. " 

 

"Có rất nhiều công việc để làm trước và tất cả các anh chị em đều được ban cho thánh giá khi được 

kêu gọi. Bạn sẽ biết khi nào thì bạn sẽ cảm thấy gánh nặng, hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn sẽ trở 

nên nặng hơn Đối mặt với tôi, mỉm cười và cám ơn tôi vì gánh nặng này, vì tôi nói với bạn sự thật, bạn 

đang xây dựng lại gạch bằng đất bằng gạch. " 

 

"Trong khi những người khác vẫn đang tập trung vào cuộc sống và các hoạt động xung quanh sự khêu 

gợi và lời tiên tri, tôi muốn bạn bận rộn với những bài tập mà tôi đã trao cho bạn, nhiều tháng trước 

đây, Clare, tôi đã ủy thác cho bạn làm chân dung và bây giờ nó đã được hoàn thành Nếu bạn đã nói 

với tôi sau đó, 'Ôi, xin lỗi, Chúa. Không có đủ thời gian để làm điều đó. Nó không bao giờ có thể đã 

được thực hiện, Chúa. '" 

 

"Chính xác như vậy, tôi cũng đang cho phép bạn sản xuất âm nhạc với tôi, sẽ thu hút tâm hồn tôi, cho 

họ sự an ủi, sự khôn ngoan và một người cứu mạng để kéo họ ra khỏi bùn đất mà họ đang chìm Mà 

không có tôi trong cuộc sống của họ mà không biết tình yêu thương lớn của tôi đối với họ, mà không 

biết tôi ở đó để cứu họ " 

 

"Đây là những gì tôi muốn bạn tiếp cận với âm nhạc của chúng tôi.Vâng, Julie đã làm một công việc 

tuyệt diệu đúng với người mà tôi đã gọi cô ấy là và với ân sủng của tôi, bạn cũng vậy." 

 

Ở đó Ngài đang tham khảo Julie True. 

 

"Có rất nhiều chỗ cho bài hát, hàng trăm bài hát, mỗi người được xức dầu để chạm vào một tình 

huống thảm khốc, chỉ một linh hồn bơi trong biển tuyệt vọng và cần chính xác từ đó để đưa chúng ra 



kịp thời." 

 

"Nhìn vào tất cả những người đã chạm vào bạn bằng âm nhạc của họ.Mỗi người có một mùa ảnh 

hưởng trong cuộc sống của bạn và sau đó họ tiếp tục như là các nghệ sĩ mới đã lên và chạm vào trái 

tim của bạn, chỉ trong cách tôi anointed họ." 

 

Anh ấy đang cố gắng khuyến khích tôi bởi vì sau khi nghe Julie True, thật lòng, những gì còn lại để tôi 

làm? Tôi cảm thấy như cô ấy đã làm tất cả! 

 

Chúa đã trả lời ... "Thật là vô nghĩa, kiểu suy nghĩ đó không phải là từ ngai vàng của Thiên Đàng, mà là 

ngọn lửa bên dưới, không, không, phải đối mặt với thiên đường, Clare. , có thật không!" 

 

"Con yêu dấu, đừng xúc phạm đến Ta với sự không tin, Con đã có nhiều con có thể kết thúc, Ta sẽ cho 

các con thông điệp và Ta sẽ cho các con các bài ca, Ta, Ta sẽ chăn thả chiên của bầy chiên này với thức 

ăn từ trên cao. Rất quý giá, không giảm giá mùa này của ân sủng trong cuộc sống của bạn. " 

 

"Quả thật, bạn đã được tạo ra cho khóa học bạn đang nhập vào bây giờ.Tốt nhiên, tôi đã đúc và tinh 

chế bạn trong lửa để mang lại cho những bài hát của tình yêu từ trái tim của bạn để dân của tôi.Tôi 

đánh mất tầm nhìn của những người tôi đang ở trong Cuộc sống của bạn có thể ít nhất bạn muốn, và 

tôi thích bạn khi bạn là người littlest, nhưng đừng coi thường những gì tôi có thể làm để phục vụ dân 

tộc của tôi thông qua bạn, yếu kém và thiếu tài năng và Sự phối hợp như bạn. Những đoạn ngắn này 

có nghĩa là hoàn toàn không có gì đối với tôi. Tôi sẽ áp bức tất cả chúng ta bằng ân sủng của tôi cho 

đến khi sự xức dầu làm việc của nó trên trái tim của đàn ông và đàn bà. Tuy nhiên, trái tim của bạn, 

theo mọi cách, sẽ là phần quan trọng nhất trong các bài hát của chúng tôi. " 

 

"Bạn thấy trái tim và phổi của bạn ở bên nhau và không khí mà bạn thở ra là không khí thánh hóa Khi 

bạn hát, không khí được thánh hóa bởi vì tôi đang ở trong trái tim bạn trên Ngai vàng của tôi Cuộc đời 

của tôi được truyền vào trong những bài hát của chúng tôi. Được thực hiện bởi không khí thở ra là 

thánh thiện, nó đi xuyên qua không khí gây ra làn sóng của sự thánh thiện gợn sóng bất cứ nơi nào họ 

đi qua thông qua phương tiện ghi âm, có nghĩa là để các đầu của trái đất, Tiếng nói của tôi sẽ được 

nghe. " 

 

"Tại sao tôi nhấn mạnh điều này cho bạn Bởi vì tôi nhìn thấy sự không tin của bạn, sự mệt mỏi của 

bạn, những thất bại của bạn từ quá khứ mà creep vào bạn Tôi thấy những hạn chế của bạn trong sự 

phối hợp khi bạn ngón tay các phím của piano.Tôi thấy điều này tất cả, Clare , Và bạn biết những gì? " 

 

Chúa ơi, sao? 

 

"Trong mắt tôi, đó không phải là một trở ngại hay tài sản, vì nhờ ân sủng của tôi, công việc này sẽ 

được thực hiện, và ân sủng của tôi sẽ không thất bại khi tàu sẵn sàng." 

 



Giống như Ngài đang nói điều này, Ngài đã sai con mèo Chúa Giêsu của tôi vào phòng để nhảy lên bàn 

phím bên cạnh tôi và leo lên bên cạnh tôi ... Và Ngài luôn luôn làm điều này khi tôi đang chiến đấu 

chống lại một trụ sở của sự chán nản hoặc không tin. 

 

Và tôi đã hỏi Ngài...  'Và thời gian cho việc này, Chúa?' Bởi vì thực sự, bạn biết, nhận được một tin 

nhắn mỗi ngày và chăm sóc gia đình mất rất nhiều thời gian. Cầu nguyện là thực sự sử dụng hầu hết 

thời gian và tôi sẽ không bắt đầu một ngày nếu không có nó. ' 

 

Anh trả lời... "Mỗi buổi sáng, trước khi bạn cầu nguyện, khi bạn thức dậy, tôi muốn bạn chơi một thứ 

gì đó trên cây đàn piano, và sau khi cầu nguyện và thông điệp, hãy trở lại với nó, chia tay nó thành 

ngày của bạn. Đừng đợi đến cuối ngày để bắt đầu - Do đó bạn đang mệt mỏi. " 

 

"Sẽ có lần khi không có tin nhắn, bởi vì thông điệp trong bài hát bạn đang viết.Điều đó đặt áp lực lên 

bạn để hoàn thành bài hát và nhận nó ra... không phải đó, My Love? Của bài hát Bridget Và bao lâu nó 

đã đưa bạn? " 

 

'Một ngày rưỡi'. Chúa đã trả lời ... "Vì vậy, không còn thêm ba tuần nữa, không còn nữa, tôi muốn 

nghe và xem các bài hát trong một tuần, tôi sẽ giúp bạn trong việc này. Nhưng tôi muốn bạn đặt mục 

tiêu: khi tôi cho bạn giai điệu và câu thơ, tôi muốn nó kết thúc trong một tuần. Bảy ngày là chính xác. 

Tôi sẽ xem nó nếu bạn thực hiện rằng đó là ưu tiên của bạn. " 

 

"Và cho phần còn lại của bạn, các dụng cụ quý giá của tôi, bí mật thành công của bạn không phải là 

tham vọng, vội vã xung quanh hoặc đẩy, nhưng trong nghỉ ngơi trong khả năng của tôi để làm điều đó 

thông qua bạn .. thất bại lớn nhất của bạn là lắng nghe kẻ thù, Oh, món quà của bạn sẽ là gì? 

Có rất nhiều thứ đã có tài năng, món quà của bạn là không cần thiết. Hãy để những người khác có 

trình độ và kinh nghiệm làm điều đó. " 

 

"Không, đó là Cha của Lies đang nói, tôi cần sự tươi mới của cách tiếp cận của bạn đối với những gì 

bạn làm. Bất kể nó là gì, bạn là duy nhất và đó chính là tính duy nhất mà tôi cần. Mọi người đến và 

mọi người đi. Các nghệ sĩ đến và nghệ sĩ đi. Có một thời gian để tạo ra và một thời gian để nghỉ ngơi. 

Và mỗi người trong các bạn đều có một mùa, cho dù quà tặng của bạn đang quản lý, cho người 

nghèo, xây dựng, viết, giảng dạy, nghệ thuật hay âm nhạc. Mỗi bạn đều có một tia lửa độc đáo của 

Chúa Giê-xu trong trái tim của bạn và tôi muốn bạn nói tiếng Với những gì bạn làm. " 

 

"Có những lần để đưa tin và có những lúc phải im lặng, Vâng, tôi muốn nói chuyện với bạn hàng 

ngày.Tuy nhiên, có những lúc tôi đang chờ đợi trong hoàn cảnh Để được hoàn thành trước khi tôi 

giảng dạy qua Clare Kiên nhẫn. Mọi thứ đang diễn ra đằng sau hậu trường, những điều đó là những 

phần không thể tách rời của tin nhắn và tôi đang chờ đợi họ trưởng thành. " 

 

Vì vậy, tôi đoán vào thời điểm này tôi nên đề cập đến... những người bạn đang mong đợi một tin 

nhắn mỗi ngày, tôi không thể cho bạn những gì Thiên Chúa không cho tôi. Tôi phải chờ đợi Ngài. Vì 



vậy, xin hãy hiểu, tôi không pha trộn những thông điệp này, tôi chờ đợi Chúa. 

 

Chúa Jêsus tiếp tục ... "Đúng vậy, tôi giữ chặt lấy trong khi Thần Khí của tôi sẽ làm việc trong cuộc sống 

của bạn, tiết lộ và đưa ra các tình huống để kết luận vào đúng thời điểm. Sau đó, tôi bước vào với 

những từ thích hợp để chữa lành và Làm ấm trái tim của bạn.Tất cả những gì tôi có là của bạn, nhưng 

tôi phải đo nó ra trong liều lượng rất nhỏ để bạn có thể hấp thụ nó. " 

 

"Vì vậy, kết luận, chúc mừng những chiến thắng của bạn khi cầu nguyện và sẵn sàng để bảo vệ khi bạn 

được kêu gọi để bảo đảm và thúc đẩy chính quyền này bằng những lời cầu nguyện của bạn." 

 

"Trong khi chờ đợi, xin đừng làm ơn, đừng tìm kiếm sự Rapture, hãy bận rộn với những công việc của 

tôi dành cho bạn, sản sinh trái cây từ những món quà mà tôi đã tặng cho bạn, xem nó được lưu hành. 

Không mệt mỏi - Làm và BIẾT không nghi ngờ gì, nếu tôi tặng bạn những món quà và một cuộc gọi, tôi 

CẦN và CH EXPC CH you bạn tương ứng, bởi vì tôi CẦN bạn là một phần của những gì tôi đang làm. " 

 

"Và biết rằng khi những người khác phải nghỉ ngơi hoặc nghỉ ngơi, tôi sẽ thúc đẩy bạn chuyển tiếp vào 

vị trí của họ để Con người và người mất của tôi không đi mà không có sự an ủi của tình yêu của tôi 

đang lan truyền bởi bạn trong bất cứ hình thức được giao cho bạn. " 

 

"Và một lời cảnh báo cuối cùng cho những ai trong số những người đang trong sự trói buộc với sự 

khiêm tốn giả dối, nghĩ rằng bạn là không có gì và phần của bạn không thành vấn đề... Mỗi người tôi 

đã cho tài năng, một năm, đến 4, 3, 2 khác , Và 1. Không giống như người hầu cứng đầu và ngốc 

nghếch đã chôn tài năng của mình, nhưng trong lúc mù từ bỏ, hãy đi ra với món quà của bạn để sản 

xuất và hoàn thành mỗi nhiệm vụ một cách kịp thời. Hãy phát nó cho người thiếu thốn của thế giới 

này và bạn Sẽ chẳng hề xấu hổ khi tôi đến, tôi sẽ nói rằng: Tôi đã làm lành tôi tớ lành và trung thành, 

hãy vui mừng trong niềm vui của chủ ngươi. " 

 

"Nhưng với những người bạn vẫn đang gói quà cho sự cất lên, tôi nói, ăn năn và mang lại những trái 

cây xứng đáng với những ơn lành mà tôi đã đầu tư vào bạn. Hãy tìm kiếm cho đến khi bạn tìm thấy tôi 

và nhận được từ tay của tôi những công việc đặc biệt tôi có Để bạn làm. " 

 

"Tôi đã không nói rằng bỏ qua Rapture Bạn đang mong đợi với mong muốn cho nó.Nhưng tôi đã nói 

ngừng làm điều đó và tin đồn tiên phong nhất hiện nay tập trung vào cuộc sống của bạn và bận rộn về 

công việc của tôi.Hoặc bạn sẽ không mang lại bất kỳ trái cây . " 

 

"Tôi sẽ đến sớm và mỗi người tôi sẽ thưởng cho sự thành tín của họ. Xin hãy ở giữa các tín hữu, tôi 

cầu xin anh em, hãy ở giữa các tín hữu giúp tôi thu hoạch. " 


