
537. Các con không sử dụng thời gian này một cách nghiêm túc!  
Lời Cảnh Báo Từ Chúa Giêsu đến những Tín Hữu của Chúa... 
 
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 21 tháng 8 năm 2017  
 
Clare bắt đầu... Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang cảnh báo chúng con. Xin cho Lời nói của Chúa di chuyển 
trái tim của chúng con để hành động... Amen. 
 
Vì vậy, hôm nay tôi đã tìm hiểu Lời Chúa về nhật thực. Lạy Chúa, xin hãy nói cho chúng con, những Cô 
Dâu của Chúa biết về nhật thực? 
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Sẽ có dấu hiệu trên bầu trời, mặt trời, mặt trăng và các vì sao... các con đã 
biết điều này" Đó là trong (Matthew 24)  
 
"Đó là một dấu hiệu cho sự trở lại của Ta, Clare, một lời cảnh báo cho thế hệ này để làm cho nó đúng. 
Vâng, điều này cần được thông báo và đưa ra trong những thời điểm này. Những lời nguyện đang bị 
tụt lại phía sau, Clare. Không chỉ với con, mà với tất cả mọi người. Cuộc sống vẫn tiếp tục... trường 
học, công việc, ăn uống, kết hôn và hẹn hò... cũng như Ta đã nói, nó sẽ. Nhưng Con người sẽ đến 
trong một thời gian mà không ai mong đợi. " 
 
"Hỡi dân Ta, các con không dành thời gian này một cách nghiêm túc. Ta rất cần những lời cầu nguyện 
riêng của các con trong giờ này. Vâng, các con đã cầu nguyện. Vâng, các con đang cầu nguyện. Làm 
như vậy nhiều hơn. Ta có những nhu cầu rất lớn mà các con không biết. Các buổi cầu nguyện, ăn chay 
và cầu nguyện nghiêm chỉnh là cần thiết vào lúc này. Vâng, chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa sẽ rất 
hiệu quả trong việc biến trái tim của Thiên Chúa Cha để ban cho thêm thời gian, ân sủng và lòng 
thương xót. Ta không nói với các con rằng cuộc sống của các con sẽ bị ngừng lại hoàn toàn; Nhưng Ta 
yêu cầu các con từ bỏ sự giải trí và ăn uống, để cầu nguyện cho đất nước và thế giới. " 
 
"Nếu Ta nói với các con trong thời điểm này những gì đang tiến triển và chuẩn bị cho các con, gia đình 
và quốc gia của mình, các con sẽ rơi xuống sàn ngay tại chỗ. Xử lý hạt nhân không phải là tất cả. 
nhưng cũng có những căn bệnh có thể được tung ra, bệnh dịch không ai có thể dừng lại. Bệnh tật 
không có phương pháp chữa trị nào khác ngoài việc quan sát con cái và các thành viên trong gia đình 
của mình tử vong một cách chậm chạp và đau đớn. Những vụ cướp bóc, bạo loạn và mọi hình thức 
nổi dậy đều được lên kế hoạch. "  
 
"Những kẻ độc ác nổi trội trong việc đào bới các tội ác tàn ác nhất chống lại nhân loại, để đạt được 
cách riêng của họ. Tổng thống Trump đang làm mọi thứ có thể, để ngăn chặn các kế hoạch này, nhưng 
quốc gia của các con đang ngồi trên một chính phủ ngầm rất mạnh mẽ, được chuẩn bị để làm bất cứ 
điều gì, bất kỳ tội ác chống lại nhân loại để có được cách riêng của họ. Ta sẽ ngăn chặn điều này... Nếu 
các con cầu nguyện. Không chỉ cầu nguyện, mà còn cầu nguyện chăm chỉ, chịu đau khổ, ăn chay, cầu 
xin LTX. "  
 
"Những kẻ ác đang mù quáng vì thực tế họ đang bị thao túng bởi những thần linh gian ác tiến xa hơn 
chính họ, những kẻ đang âm mưu để gây ra sự hủy diệt hoàn toàn trái đất này và nhân loại. Các con 
có thể ngăn chặn nó. Vâng, các con nhỏ. Các con có thể dừng lại nó bằng những lời cầu nguyện đam 
mê của mình. Nếu các con không thể kết nối với niềm đam mê đó - để sống và nhìn thấy con cái của 
mình sống - các con chỉ cần kêu xin Ta và Ta sẽ xức dầu cho các con. " 



"Ta nói cùng các con sự thật, trong ngày đó, ngày nó nổ ra, các con sẽ đấm ngực mình vì đã không cầu 
nguyện thêm. Hỡi dân của Ta, bây giờ là thời gian của ân huệ. Cầu nguyện với tất cả những gì các con 
có được, rằng điều này sẽ bị dừng lại vô thời hạn và kẻ thù sẽ bị đánh bại bởi kế hoạch của họ. "  
 
"Ta có cách của Ta, vượt xa nguồn lực của họ để ngăn chặn chương trình nghị sự tồi tệ của họ. Nhưng 
những cách này phải được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện của các con, rằng Vương Quốc của Thiên Chúa 
trên trái đất được tuyên dương và vương quốc của bóng tối phải chịu đựng những thất bại tồi tệ nhất. 
Các con không cần phải chờ đợi để xem luồng dung nham và tìm kiếm những thành phố ẩn này. Vâng, 
Ta có cách để đánh bại kẻ thù, nhưng những lời cầu nguyện của các con là cần thiết để Ta hành động. 
" 
 
"Tại thời điểm này, có một sự bất ổn to lớn về núi lửa. Đây là bởi thiết kế, bởi vì Ta có thể khai thác nó 
để làm thiệt hại lớn cho kẻ thù. Không có cách nào ngăn cản Ta, ngoại trừ nếu dân Ta không cầu 
nguyện. Ta không muốn bất cứ ai chết, nhưng trái tim Ta nặng nề hơn, những kẻ xấu định làm cho 
những người vô tội. Và với những lời cầu nguyện của các con, Ta sẽ đưa ra một số kế hoạch để dừng 
lại. " 
 
"Ngoài ra, sự bất ổn của núi lửa có liên quan đến sự gia tăng của các linh hồn bị ném vào Địa ngục. 
Dân của Ta, thật là bi thảm khi một số người đang chết và đi đến nơi này mà Ta chỉ tạo ra cho các 
thiên thần sa ngã. Thật là bi thảm khi mà sự ham muốn, khiêu dâm, ma túy và bạo lực là lối sống dẫn 
họ đi thẳng đến địa ngục. Đây là những lực lượng làm đầy Địa ngục, và Ta cần những lời cầu nguyện 
của các con cho những người vô tội này, những người trở thành nô lệ, những người sẽ bị bắt và làm 
việc cho những lực lượng này. Vâng, đây là thời gian cần một lời cầu nguyện tuyệt vời. Cô dâu của Ta, 
Ta cần các con! Lấp đầy Thiên Đường với những lời cầu nguyện của các con. Đứng về bên Ta để chống 
lại sự xâm nhập của bóng tối, trước khi nó bao phủ miền đất của các con, vượt ra ngoài biện pháp 
khắc phục. "  
 
"Vâng! Ta cần lời cầu nguyện của các con. Chuỗi kinh Lòng Thương Xót, cầu nguyện bằng lưỡi, và lời 
cầu nguyện từ Trái Tim. Đừng cho phép ai cấm các con cầu nguyện bằng lưỡi. Thay vào đó, nâng cao 
tâm hồn lên Thần Khí của Ta và kêu cầu Ngài can thiệp. Rồi hãy nói lời cầu nguyện của Ngài. " 
 
"Các con hiểu không? Ngài không cầu nguyện như con người cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Ngài là 
những lời cầu nguyện hoàn hảo. Khi Ngài tuôn chảy qua các con, như suối nguồn tươi mát, ướp lên 
trên Ngai, giải thoát những kẻ bị bắt bớ, để phá hoại kế hoạch của kẻ thù, để chuẩn bị lòng anh em và 
trái tim của những người anh em chưa được cứu của mình đón nhận Ta. Các sinh vật sống của nước, 
chảy ra từ các con để bón phân và cung cấp nước. Đó là lý do tại sao Satan ghét lời cầu nguyện bằng 
tiếng lạ và đã làm rất nhiều điều để làm cho mọi người hổ thẹn và quăng sự gièm pha vào nó. " 
 
"Từ khi bắt đầu Giáo hội của Ta, Satan, qua sự bất an của con người và sự lệ thuộc vào sự chấp nhận 
của xác thịt và máu, kẻ thù đã phá hoại phần lớn những gì đã được trao cho các con bằng cách phá 
hoại ý nghĩa của nó hoặc đưa người khác lên quá xa và làm gương mù. " 
 
"Ta đã ban cho các con lưỡi để giải phóng các con khỏi chính mình và trí tuệ có hạn của mình, để các 
con có thể có Tâm trí của Ta, Trái tim của Ta, Những suy nghĩ của Ta. Nhưng nhiều người, theo quan 
điểm của xác thịt mỏng manh, đã trốn tránh món quà này. Xin vui lòng, không phải trong số các tôi tớ 
của Ta như là một trong những người nói xấu về Ta. " 
 



"Ta đã không gửi ngôn sứ của Ta để nói với các con, rằng 'Ta nói tiếng lạ hơn tất cả các các con.' (1 Cô-
rinh-tô 14:18) 'Đối với những người nói bằng tiếng lạ, họ không nói chuyện với con người, mà với 
Thiên Chúa. Thật vậy, không ai hiểu được ông ta; Ông đã thốt lên những điều huyền bí trong Thần Khí 
'(1 Cô-rinh-tô 14: 2) Và những mầu nhiệm này có thể dẫn tới thất vọng về kế hoạch của những người 
làm điều ác. Người nói bằng tiếng lạ nói với chính Đức Chúa Trời. Và lời cầu nguyện vĩ đại được đáp 
trả theo cách này. "  
 
"Ta mong mỏi các con có tâm trí của mình, nhưng làm thế nào điều này sẽ được hoàn thành nếu các 
con từ chối nói tiếng của Thần Khí? Những bí mật và sự khôn ngoan lớn được giải thoát vào trong ý 
thức của các con khi các con cầu nguyện lên Cha bằng tiếng lạ. Có sự thiếu hiểu biết rất lớn về các vấn 
đề tinh thần và đặc biệt là những cách của bóng tối, bởi vì tiếng lạ đã bị đàn áp. "  
 
"Nói đủ ... Xin cầu nguyện từ trái tim. Nếu trái tim các con trống rỗng, hãy kêu cầu và nó sẽ được trao 
ban. Dâng sự chay tịnh nhỏ. Các con càng dâng hiến nhiều, các con càng nhận được nhiều hơn. Đừng 
khinh thường người khác, và tôn trọng các giáo quyền, vì sự tôn trọng này được dành cho Ta kể từ khi 
Ta bổ nhiệm họ. Thật vậy, hãy tôn trọng tất cả các điều răn của Ta và lời cầu nguyện của các con sẽ 
được lắng nghe. "   
 
"Hãy ra đi, những người thân yêu của Ta, và hãy áp dụng chính mình cho sự cầu bầu cho cơ hội này, vì 
giờ của kẻ thù đã hết. " 


