
551. Lời Cảnh báo từ Chúa Giêsu... Các mối đe dọa là rất thật! 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 6 tháng 10 năm 2017 

 

(Clare nói) Một thời trước đây, Chúa đã tỏ cho tôi một giấc mơ về ông Obama, rằng ông đã giả bộ ông 

là một người Mỹ, nhưng thực sự ông là một người Hồi giáo. Cùng với các quốc gia Hồi giáo khác để 

phá hủy Nhà thờ Hồi giáo, để bắt đầu một cuộc chiến tranh và nhường chỗ cho Đền Thờ Do Thái - mà 

ông, như là tên phản kitô, và có lẽ giống như mahdi, có thể trú ngụ và tự tuyên bố mình như là Thiên 

Chúa. 

 

Mọi thứ đang nóng lên và tôi không quá chắc chắn trong bao lâu chúng ta sẽ có ở tốc độ này. Tất cả 

đều phụ thuộc vào lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi biết Chúa đã nói rằng Ngài sẽ giáng một đòn lên 

chính phủ bất chính này chống lại Hoa Kỳ, nhưng thật khó cho tôi để tập hợp tất cả những điều này 

cho đến khi Ngài nói điều gì đó. 

 

Lạy Chúa, xin Chúa vui lòng làm sáng tỏ tất cả những điều này cho chúng con? 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta rất vui vì con hỏi câu này. Ta có nhiều điều để nói. Như con thấy đó, ngày 

càng có nhiều người đang chịu đựng mọi khó khăn và Ta đang sử dụng nó như một bức tường lửa để 

chống lại những kế hoạch này. " 

 

"Tuy nhiên, đó là một giấc mơ để cảnh báo rằng vẫn còn có sự nguy hiểm sắp xảy ra từ các nguồn bên 

ngoài. Chính phủ của bóng tối(trật tự thế giới mới) có thể nhận được cú đánh, nhưng một số dân tộc 

khác đang được kêu gọi tham gia lực lượng để lật đổ nước Mỹ. " 

 

"Ta không thể nói vào lúc này các con có được hai năm trọn vẹn. Ta có thể nói rằng các con có thể sắp 

đến cuối kỳ thử thách. Hai năm hình như không có chút thời gian nào, và trong khi chúng ta đang kềm 

giữ cơn lũ của sự dữ lại, nó vẫn còn rất mạnh và dần dần đạt được, để sử dụng các chiến thuật phản 

công để thâm nhập và tiêu diệt. " 

 

"Trong khi Tổng Thống Putin có thể không tham gia vào việc này, nhưng nhiều người ở Nga vẫn giữ 

nguyên lý thuyết cứng rắn và hoàn toàn không đồng ý với ông ấy. Mạng sống của ông Putin đã được 

thoát rất nhiều lần, nhờ những lời cầu nguyện của các con. " 

 

"Ta biết, tình yêu của Ta, các con chỉ có thể kiểm soát được bấy nhiêu phần đất và đó là lý do tại sao 

Ezekiel đang nhận được những giấc mơ và lý do tại sao các con có rất nhiều cơn ác mộng về NOW(trật 

tự thế giới mới). Họ sẽ cảnh báo các con rằng các lực lượng này đang tiến lên chầm chậm với các 

chương trình nghị sự của họ. "  

 



"Tuy nhiên, Ta đã hứa với các con rằng Ta sẽ mang lại một sự thất bại cho họ, và Ta đang nắm giữ 

điều đó." 

 

"Đây là lý do tại sao Ta đã nói với các con rằng Bắc Triều Tiên không nguy hiểm bằng  chính phủ ngầm 

dưới lòng đất, họ sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào để tiêu diệt đất nước này - thậm chí trang bị vũ 

trang và tiếp cận Bắc Triều Tiên, để xâm chiếm các căn cứ và phá hủy các hệ thống phòng thủ của Mỹ. 

" 

 

"Xin cầu nguyện nhiều hơn nữa hỡi dân Ta, cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Vâng, điều 

này đòi hỏi phải có sự suy nghĩ thận trọng hơn và tập trung hơn. Không cho phép các tình huống gia 

đình hoặc những điều thông thường, hàng ngày, làm các con cảm thấy tê và cảm giác an toàn. Các 

mối đe dọa là rất có thật. " 


