
601. Lời Cảnh báo từ Chúa Giêsu... về bệnh dịch hạch… 

Ta cần lời cầu nguyện của các con   

 

Lời của Chúa Giêsu -  chị Clare vào ngày 8 tháng 3 năm 2018  

 

Giấc mơ một lời kêu gọi khẩn cấp để cầu nguyện cho một bệnh dịch hạch sẽ được tháo gỡ ở Mỹ.  

 

Tôi đã có một giấc mơ hai đêm trước đây, và đang chờ Chúa để xác nhận rằng nó sẽ được chia sẻ.  

 

Thời tiết rất nhẹ và chúng tôi dường như ở trong một khu rừng giải trí có hồ, có lẽ ở phía nam. Giống 

như Louisiana, Arkansas và Texas, nhưng đó là tiên đoán của tôi, tôi thực sự không chắc chắn. Có 

những ngọn núi trong khu vực và rất nhiều nơi mở rộng đang diễn ra, khu nghỉ mát trên các hồ khác 

nhau, với những ngọn đồi rất cao hoặc những ngọn núi xung quanh.  

 

Tôi đã ở với hai người đàn ông ăn mặc phù hợp, rõ ràng là một số loại chính phủ chuyên nghiệp, như 

FBI hoặc CIA, CDC. Họ đang điều khiển một chiếc xe tầm trung, sạch sẽ như một chiếc xe cho thuê 

hoặc xe máy. Họ đến khu vực này, nơi có một cửa hàng tiện lợi phía trước, một bãi biển - một bãi biển 

đầy cát - và một hồ nước trong khu rừng giải trí. Có vẻ như là mùa hè hoặc gần mùa hè.  

 

Mọi người vẫn chưa bơi, nhưng họ đang câu cá và mặc quần áo nhẹ. Những người đàn ông ở đó để 

theo dõi sự bùng nổ của một căn bệnh nguy hiểm, gây tử vong và truyền nhiễm. Tôi nhận thấy họ đã 

thả bệnh vào hồ trong khu vực, hoặc có thể thả ruồi và muỗi bị bệnh dịch hạch. Họ vừa đến và dường 

như dịch bệnh sắp bắt đầu. Tôi đã có một thị kiến về hậu quả của dịch hạch này, với cơ thể nằm trên 

mặt đất, suy thoái khỏi bệnh. Tôi đã dẫn dắt một nhóm nhỏ và chúng tôi đã có một số người yêu 

nước và cựu lực lượng đặc biệt với chúng tôi những người rất ý thức về những gì sắp xảy ra. Chúng tôi 

đang tìm kiếm để di chuyển vào vùng hoang dã, nơi chúng tôi sẽ bị giấu đi khỏi họ, và xa khỏi khu vực 

nơi bệnh dịch hạch xảy ra. Khi chúng tôi khám phá địa hình, ở phía sau của ngọn núi từ hồ đặc biệt 

này, có một hồ khá dài nhưng nhỏ hơn, nằm giữa các ngọn núi. Nó là chỗ hẻo lánh, nhưng đã được xe 

bulldozed ủi thành con đường, với đường giao thông và đặt cọc nơi đã được làm đường dây bất động 

sản. Nó nhắc nhở tôi phần nào của Ozarks.  

 

Những thính giả của Kênh này, những người đang chuẩn bị chính phủ của chúng tôi cho sự hủy diệt 

không có chút ngần ngại nào về việc diệt trừ những người vô tội trong việc theo đuổi các mục tiêu bất 

chính của họ. Xin cầu nguyện cho họ và rằng bệnh dịch hạch này sẽ không xảy ra hoặc sẽ giảm bớt.  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta thực sự đã ban cho con giấc mơ này để truyền bá và cầu nguyện chống 

lại các sự kiện như những người này.Những người thù ghét đất nước của con, và sẽ dừng lại không 

gây ra sự tàn phá và cố gắng để lật đổ chính phủ của con.Nhưng như Ta đã nói với con trước đây, Ta 

cầu nguyện với con, Đội quân các chiến binh cầu nguyện của Ta, và những lời cầu nguyện của con cho 

đến nay đã ngăn chặn mọi sự kiện xấu xa của những người không quan tâm đến mạng sống của con 

người và sử dụng nó một cách liều lĩnh để thúc đẩy các chương trình nghị sự của họ. "  



 

"Có rất nhiều người trong nước của con không biết gì đang được thực hiện cho họ và những gì đã 

được lên kế hoạch chống lại họ. Và bây giờ nó đang bị phơi bày, họ đang tuyệt vọng để tiêu diệt Tổng 

Thống và chính quyền của Mỹ, để khôi phục lại quá trình bất ổn của chính phủ và ngành công nghiệp 

của Mỹ. " 

 

"Ta sẽ không cho phép điều này xảy ra nếu các con cầu nguyện. Con không phải là người duy nhất để 

được cảnh báo, Clare, về sự kiện này. Có những người khác. Và Ta muốn con đăng lên và chia sẻ 

những gì Ta đã giao phó cho con. Những lời cảnh báo của con sẽ làm tăng báo động và kêu gọi đội 

quân chiến binh cầu nguyện của Ta cầu nguyện chống lại bệnh dịch hạch này. " 

 

"Ta cần lời cầu nguyện của các con. Nếu không có chúng, bệnh dịch này sẽ xảy ra. Điều này tùy thuộc 

vào các con, Dân của Ta, để dừng việc này bằng lời cầu nguyện. Đã có nhiều người đóng cửa và cầu 

thay của Ta đang cầu nguyện chống lại một cái gì đó tối tăm và xấu xa, mà không hiểu chính xác nó là 

gì. Ta gửi ra lời kêu gọi để trang bị. Hãy tự tay cầu nguyện và ăn chay và có thể cầu nguyện rằng nó sẽ 

dừng lại. " 

 

"Nếu không, sẽ có một sự mất mát bi thảm về mạng sống của những người vô tội. Ta tin tưởng vào 

các con, Dân của Ta. " 


