
653. Cuộc Thu Hút, Đền Thờ của Hồi giáo và Sự cần thiết của việc cầu nguyện 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 19 tháng 9 năm 2018 

 

(Clare) Cảm ơn Chúa vì lời hứa an toàn của Ngài trong thời điểm nguy hiểm. Trích dẫn từ Thánh Vịnh 

91... Chúa phán, 'Vì anh ta yêu mến Ta', 'Ta sẽ giải cứu anh ta'. Xin hãy giúp đỡ những người chưa sẵn 

sàng để nhấn vào và nhận cảnh báo của Ngài một cách nghiêm túc... Amen.  

 

Vâng, hôm nay chào mừng một kỳ nghỉ khi Chúa Giêsu mời tôi khiêu vũ. Không có gì lạ mắt. Chúng tôi 

đã nhảy theo một cách rất khác, thực tế là vậy. Hai cánh tay của chúng tôi rơi xuống bên cạnh chúng 

tôi, nhưng khuỷu tay cúi xuống và nắm lấy cánh tay của nhau và nhìn vào mắt nhau, và lắc lư nhẹ 

nhàng với âm nhạc. Nó rất ngọt ngào và rất an ủi. 'Cảm ơn vì đã nhảy với con, Chúa ơi.' Chúa Giêsu 

bắt đầu... "Đó là niềm vui của Ta." 

 

(Clare) Huh... Cảm ơn. Làm ơn, Chúa ôi. Con đang nghe đây. Ngài mốn nói gì ôm nay? 

 

(Chúa Giêsu) "Ta rất vui khi được ở đây với con, Clare. Rất hạnh phúc, và Ta yêu nó khi chúng ta đang 

ở trong cung điện với nhau. " 

 

(Clare) Con cũng vậy. Nó đã trở thành một ngôi nhà của con. Và nó chỉ xảy ra quá nhanh. Đột nhiên, 

con ở đó!  

 

(Chúa Giêsu) "Và quả thực, đó là nhà của con... mãi mãi là nhà con. "  

 

"Nhưng nhiều người trong số các con chưa sẵn sàng. Rất nhiều cuộc sống vẫn tiếp tục như bình 

thường và họ đã quên chuẩn bị bản thân cho Rapture. Họ đã rơi trở lại thế giới một lần nữa. Đó là 

một lý do tại sao Ta trình bày cho con Rapture. Họ chỉ chưa sẵn sàng. Có nhiều bạn trẻ chưa có lương 

tâm chuẩn bị tốt. "   

 

(Clare) Vâng, con hiểu rồi... Gia đình con. Và con không thể ép buộc nó. Ừm... tất cả những gì con có 

thể làm là đặt nó ra và cầu nguyện. Đó là xa như con có thể đi với nó. Nhưng đủ để nói, một số gia 

đình con không đến trong Rapture. Và con nghĩ, cũng có một số người trong số họ muốn ở lại và giúp 

đỡ người khác. Đó là đạo đức - nhưng con không biết nếu họ thực sự hiểu những gì họ đang chống lại. 

Những gì nó thực sự sẽ diễn ra như thế nào. 

 

(Chúa Giêsu) "Chỉ có đủ thời gian để châm ngòi cho một ánh sáng dưới họ, làm họ vui vẻ, chửi rủa họ, 

nhưng nhiều người sẽ ở lại, bởi vì đó là vận mệnh của họ. Ta ước gì họ được chuẩn bị, nhưng họ ở rất 

xa Cuộc sống của họ tràn đầy lộn xộn, lãng phí thời gian vào những thứ sẽ không có giá trị đối với họ 

khi nó tấn công. Ta biết về cái nút khinh bỉ đó… thật khó, rất khó. ” 

 



(Clare) Vâng, con có thể thấy sự lãng phí thời gian, được rồi. Nhưng nếu con mang thứ gì đó lên, nó 

giống như bức tường gạch. 

 

(Chúa Giêsu) "Nhưng con phải tiếp tục bước đi, ngay cả khi lời khuyên của con không được chấp 

nhận, và con không được tôn trọng theo đúng cách. Mọi thứ đều giống nhau trong gia đình Ta. Tất 

nhiên, mẹ Ta biết, cũng như cha Ta. Nhưng họ hàng thì sao? Không, họ sẽ không bao giờ chấp nhận 

rằng có điều gì đó khác biệt về Ta. Vì vậy, Ta phải để nó đi. Và con sẽ phải làm như vậy, cho một vị tiên 

tri không phải là không có danh dự, ngoại trừ trong nhà và quê hương của họ. Bây giờ, con có một số 

câu hỏi cho Ta về nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa có phải không? " 

 

(Clare) Dạ, Đó là Mái Vòm bằng Đá (Dome of the Rock). 

 

(Chúa Giêsu) "Sự kiện này vẫn đang được tiến hành và đã lên kế hoạch. Tuy nhiên, cũng có những kịch 

bản khác. Và với lời cầu nguyện, Ta đã có thể hạ gục chúng, chẳng hạn như những quả bom trên tàu. " 

 

(Clare) Có những quả bom trên tàu Trung Quốc. Nó đang hướng đến Washington DC và tôi không 

chắc nơi nào khác. New York, DC và các cơ quan chính phủ khác nhau . 

 

(Chúa Giêsu) “Chúng không còn là mối đe dọa nữa. Nhưng vẫn còn nhiều mối đe dọa, không phải ít 

nhất là những kẻ thánh chiến Hồi giáo. Khi Mái Vòm bằng Đá bị phá hủy, trừ khi một cái gì đó thay 

đổi, các đội bộ binh sẽ được kích hoạt. Đây là điều Ta muốn tất cả các con được chuẩn bị. " 

 

“Vâng, con thấy nó có thể đến gần nhà con. Nhưng các thiên thần của Ta đã được đóng quân và chính 

Thần Khí của Ta đã truyền cảm hứng cho Ezekiel cầu nguyện Thánh Vịnh 91 mỗi ngày trong gia đình. ”  

 

“Với mỗi thành viên của bàn chân đất sét được đưa ra công lý, nguy cơ gia tăng. Cầu nguyện không 

còn là lựa chọn nào nữa; nó là một điều cần thiết tuyệt đối. Và Ta muốn các con làm điều đó hoàn 

toàn rõ ràng với Kênh này. Sự bảo vệ lớn nhất các con có là lời cầu nguyện. Súng không phải là một 

lựa chọn - các con có số đông hơn. Thời gian đó có thể đến, nhưng không phải khi con vẫn còn ở đây. 

Con có thấy tầm quan trọng của việc này không? ” 

 

(Clare) Dạ có, Chúa ơi. 

 

(Chúa Giêsu) “Xin mời mọi người cầu nguyện Thánh Vịnh 91 và tỉnh táo vì những đội bộ binh được 

kích hoạt. Các con có nhiều người ở Thị Trấn Taos phía bắc của (Bang New Mexico), tin hay không. Vì 

hầu hết các phần, họ được đào tạo để đi ra khỏi khu vực. Điều này sẽ an toàn hơn là trong các thành 

phố. Nhưng đừng khuyến khích sự sợ hãi, mà khuyến khích cầu nguyện. ” 

 

“Trong khi chờ đợi, Ta đã ban phước cho những nỗ lực của con với âm nhạc. Xin đừng chùn bước. Vui 

lòng nhấn vào. ” 

 



(Clare) Dạ Được rồi, những người thân yêu. Vì vậy, tôi đang sưu tầm âm nhạc có thể xuất bản được, 

đưa nó lên Kênh âm nhạc mới… Nhưng Chúa yêu cầu tất cả chúng ta cầu nguyện Thánh Vịnh 91, mỗi 

ngày trong gia đình của chúng ta. Chúa ban phước cho các bạn, những người cư ngụ trong Thánh Tâm 

Chúa Giêsu. Các bạn rất đáng yêu. 


