
549. Hãy phơi bày sự lừa dối của các tiên tri giả 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 24 tháng 9 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Đối với các chiến binh cầu nguyện quý giá của Ta... các con đã không thỏa 

hiệp, nhưng giữ những ước muốn của Ta như là luật trong trái tim các con. Các con đã không tìm kiếm 

những tin tức lóng ngóng trên internet hoặc trên youtube, về những lời tiên tri về quá khứ, về tương 

lai, và ngày cuối cùng trên trái đất và tất cả sự sợ hãi của những kẻ bị lạc đường bởi các tiên tri giả. Sợ 

Nga, sợ Bắc Triều Tiên, và tất cả các tin tức cờ sai khác để giữ cho tâm trí của các con khỏi nhiệm vụ 

hiện tại của các con, để tìm kiếm trên những tin tức về ngày giờ của Sự Ngự đến của Ta. " 

 

"Với các con, Ta rất hài lòng. Các con sẽ có bình an trong tim vì sự vâng phục của mình. Các con sẽ có 

nhiều hoa trái trong Nước của Ta, bởi vì các con kiên trì và tập trung vào mong muốn của Ta và không 

lãng phí thời gian để giải trí trên những báo cáo sai sự thật về sự ngự đến của Ta. " 

 

"Đó là những điều Ta đã nói đến trong Mátthêu 24. rằng... sẽ có nhiều tiên tri giả, những viễn cảnh và 

những tin đồn giả dối để giữ cho mọi người ở trong trạng thái bất an và hiếu chiến. "  

 

"Đây không phải là Thánh Ý của Ta. Ta đã chọn Trang này để trở thành một người độc đáo của tình 

yêu, tập trung vào tình yêu và sự thân mật với Ta. Như Nhà thờ đầu tiên ở Philadelphia, nhà thờ 

Brotherly Love, mà Ta hứa sẽ cất lên vào Lễ Thu Hút(Rapture), đây là Nước Tinh khiết và hằng Sống. " 

 

"Những người đang truyền bá về thảm họa đối với nước Mỹ giống như nước bị ngộ độc - và một cái 

giếng không thể nào có cả nước đắng với nước tinh khiết. " 

 

"Những người truyền bá những tin đồn này là những giếng cay đắng, và các vị tiên tri giả cố gắng chú 

ý đến sự an bình và an ninh mà Ta đã lên kế hoạch cho các con, Dân của Ta. Đây là một mùa tràn ngập 

ân sủng và xức dầu cho những người đang tập trung vào Thánh Ý của Ta. "  

 

"Nhưng có những người tự dấy lên chống lại Ta và truyền bá tất cả những lời dối trá và những câu 

chuyện từ các vị tiên tri giả, các nhà chiêm tinh học và những người chuyên gây sợ hãi, những kẻ đang 

cố gắng làm sai lạc niềm tin của các con và ngăn cản các con nhìn thấy kẻ thù thực sự, đó là chính phủ 

của bóng tối, được sinh ra từ trật tự thế giới mới. " 

 

"Ta đang kêu gọi các con, những người tin vào Kênh này, để thanh lọc trái tim của mình từ những tin 

đồn. Ngừng giải trí và thừa nhận những người đang theo dõi mọi dự đoán giật gân không phải từ 

những tiên tri chân chính của Ta. Bảo vệ danh dự của Ta. Ta đã nói với các con những gì đang có trong 

cửa hàng cho các con; bảo vệ danh dự của Ta, và từ chối tham gia lắng nghe những người đến với các 

con với câu chuyện phổ biến có nghĩa là để khuấy lên sự sợ hãi, và làm cho người ta mất bình an. 

Chúng là chất độc cho Thân Thể của Ta, và Ta đang kêu gọi những người trong các con thực sự tin 

tưởng, yêu mến và vâng theo Thánh Ý Ta, để nói chuyện với những dự đoán dối trá này. " 



 

"Phần lớn trong số này được chúng tạo ra để kiếm tiền, nhưng những con cừu của Ta không hiểu bản 

chất thực sự của những người luôn luôn khuấy lên sự sợ hãi. Giá hàng hóa của họ tăng vọt, ví của họ 

vỗ béo, nhưng sự phán xét đối với họ sẽ rất nghiêm trọng - bởi vì động cơ của họ là tự quảng bá và 

đạt được thế giới. Và thông qua lòng tham của họ, họ đã dẫn nhiều nạn nhân vô tội đi lạc đường. " 

 

"Trung thành với Ta, hỡi dân của Ta, và Ta sẽ cho các con biết khi nào để chuẩn bị cho những gì. " 

 

"Bây giờ là một mùa tăng trưởng của trái đất; bây giờ là thời gian để truyền bá tình yêu và Sự Ngự 

Đến của Ta. Bây giờ là thời gian để sử dụng những món quà của các con, và để tiếp tục chay tịnh, rằng 

sức mạnh ma quỷ của thế giới này sẽ bị trì hoãn nghiêm trọng trong việc thực hiện chương trình hủy 

hoại đất nước(Mỹ)này. " 

 

"Mỗi người đều quý giá đối với Ta, và nói chuyện với những người khác mà không có động cơ nào 

khác ngoài việc tôn vinh Ta và chuẩn bị thế giới cho sự ngự đến của Ta. " 

 

"Những người khác đi theo những tiên tri giả, đang khuấy động làm mất bình an, và giữ cho các con 

tàu của Ta để khỏi tôn vinh Ta từ việc tiến lên với những món quà của họ. Họ không về bên với Ta, họ 

chống lại Ta. Và Ta kêu gọi các con, những người đã biết rằng tốt hơn là từ chối tham gia vào chất độc 

của họ. " 

 

"Sẽ có một làn sóng rất to lớn những linh hồn rối rắm, đang bị treo trên những tin đồn thú vị mà 

không bao giờ xảy ra. Bây giờ là thời điểm rất tốt để áp dụng sự điều chỉnh yêu thương và chỉ cho họ 

đi đúng hướng. " 

 

"Hãy khuyên họ dùng những món quà (tài năng)của họ cho Nước Trời. Dừng nhìn lên bầu trời và bận 

rộn! Các con biết Ngài đang đến. Hãy lướt qua từng thời điểm, để thừa nhận điều đó. Đừng ngồi nhìn 

chằm chằm vào bầu trời. Sử dụng quà tặng của các con cho Vương Quốc. Hãy khuyên họ tự biết mình 

để họ không dễ dàng bị cuốn đi bởi những tin đồn hào nhoáng và những mưu ma chước quỷ. Hãy 

khuyên họ kiểm tra trái tim và ăn năn trước Mặt Ta cho những tội lỗi mà họ đã bỏ qua, vì những 

người thiếu thốn họ đã làm ngơ, để chuẩn bị cho sự kết thúc của thế giới. " 

 

"Ta đã tách các con ra và để sang một bên cho các mục đích của Ta, và Ta đang đưa các con ra để sửa 

chữa những người đã bị lừa về tin đồn giả dối. Với tình yêu, hãy khuyến khích họ quay trở lại với Ta và 

làm việc với các chương trình nghị sự của Ta. " 

 

"Ta sẽ đến sớm, và nhiều người không sẵn sàng vì họ đã đắm mình trong những lời tiên tri giả và 

không làm việc trong lòng họ. Nhiều người sẽ không được cất lên, bởi vì họ đã không có thời gian để 

cải cách cuộc sống của họ, và để chỉ sống cho Ta. " 


