
654. Chúa Giêsu giải thích...  

Cuộc Thu Hút, Cuộc Đại Nạn - Donald Trump và Dấu con thú 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare ngày 23 tháng 9 năm 2018 

Lạy Chúa thân yêu, xin hãy giúp chúng con sắp xếp tất cả các câu hỏi của chúng con về cách Ngài sẽ 

tiến hành. Nó chắc chắn là một thách thức, hiểu Thánh Ý của Ngài và mọi thứ Ngài làm. Làm ơn giúp 

chúng con? Amen.  

 

Vâng, Ezekiel và tôi đang cân nhắc cuộc nói chuyện bất ngờ này về cuộc Thu Hút và sự Hoán Cải đang 

bị đe dọa. Các sứ điệp đầu tiên của Chúa đã  ban cho chúng ta, Ngài đã phán với tôi rằng sự Hoán Cải 

lớn sẽ đến sau cuộc Thu Hút. Sau đó, khi nước Mỹ bắt đầu thức dậy, chúng tôi đã được ba năm nữa - 

với điều kiện, rằng mọi người sẽ tiếp tục thức dậy và cầu nguyện. Và một gợi ý nho nhỏ rằng có thể có 

một sự Hoán Cải trước  cuộc Thu Hút.  

 

Sau đó, Donald Trump đã được bầu và chúng tôi đã nghĩ chắc chắn rằng chúng ta sẽ ở đây cho cuộc 

bầu cử thứ hai của ông. Sau tất cả, ông sẽ cần chúng ta, các Kitô hữu bỏ phiếu cho ông ta vào văn 

phòng, phải không?  

 

Có lẽ không đúng ... Suy nghĩ của Thiên Chúa khác với chúng ta. Bởi vì Chúa đã lặp đi lặp lại rất nhiều 

về cuộc Thu Hút xảy ra sớm trong những giấc mơ, khải tượng, và những lời rhema cho Ezekiel, Carol 

và tôi, chúng tôi đang nhìn nó từ một quan điểm khác. Có rất nhiều người Mỹ vẫn đang trong sự 

quyến rũ của Truyền Thông chính của Satan. Họ đã bị thôi miên.  

 

Họ đang thu lợi từ công việc khó khăn của ông Donald Trump cho nền kinh tế, nhưng vẫn tận hưởng 

niềm vui chọc ghẹo ông ta, chế giễu ông ta, và đã biến thành một cái tai điếc về tất cả các cảnh báo 

của chúng tôi về cái chân sắt và đất sét, chính phủ dưới lòng đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu ... Chúa sử 

dụng cuộc Thu Hút và các sự kiện thế giới để có được thế hệ ngồi hàng rào này thắp lên ngọn lửa?  

 

Điều gì xảy ra nếu Sự Hoán Cải bùng phát vì cuộc Thu Hút, và cái chân sắt và đất sét không thể điều 

khiển đất nước vào lòng đất ngay lập tức, với tất cả những cuộc giết mổ và các trại tập trung của họ, 

bởi vì các Kitô hữu mới sẽ làm việc với Giáo Hội Còn Sót Lại và chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều 

ác do Obama đưa vào chuyển động.  

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Donald ở lại, và là Tổng thống trong phân nửa đầu của Cuộc Đại Nạn và tiếp 

tục tiêu diệt vùng đầm lầy? Đây là tất cả những câu hỏi chưa được trả lời, những người thân yêu. Tôi 

suy ngẫm về chúng hàng ngày. Tôi biết chúng ta đang ở trong mùa của cuộc Thu Hút. Tôi biết đây là 

Giáo Hoàng cuối cùng. Tôi biết Do Thái là một quốc gia. Tôi biết Obama là tên Phản kitô và tất cả các 

dấu hiệu của Thời Cuối đều ở đây. Tôi biết hành tinh Nibiru là một hành tinh chứa rất nhiều ma quỷ và 

có thể đạt được tác động tối đa trên Trái đất.  

 

Vì vậy, Chúa Giêsu bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi về những gì sẽ xảy ra sau cuộc Thu Hút. 



Chúa Giêsu bắt đầu... “Sẽ không còn bất kỳ khu vực màu xám nào giữa thế giới và Vương Quốc của Ta 

nữa. Những người nguội lạnh sẽ nổi lên vào vận mạng của họ, khắc phục tất cả những lầm lỗi và thất 

bại của quá khứ. Nền tảng của cuộc Thu Hút sẽ chứng minh Lời của Ta là lẽ thật và họ sẽ đứng vững 

chắc như đá trên mọi thứ họ nói, xuống đến chỗ nhỏ cuối cùng và nét nhỏ. Họ sẽ thấy một kỳ quan vĩ 

đại, như việc tách rời Biển Đỏ, và điều này sẽ cho họ một nền tảng vững chắc của Đức tin - mặc dù sẽ 

có những người đào thoát, và những người có lương tâm yếu sẽ trở về thờ thần Baan. " 

 

(Clare) Nói cách khác, họ là một phần của hệ thống. 

 

(Chúa Giêsu) "Con cái còn sót lại của Ta, các con PHẢI kềm chế sự thèm ăn của mình dưới tầm kiểm 

soát. Các con PHẢI. Các con sẽ tạo ra nhiều sự lựa chọn ngu xuẩn và nguy hiểm, bởi vì dạ dày của các 

con và sự hấp dẫn của các con đối với giới tính khác, và điều hư ảo, và những thứ sẽ phỉnh lừa linh 

hồn các con. Clare đã đấu tranh mạnh mẽ với những điều này, cả cuộc đời của cô.Và với tuổi già đến 

sự khôn ngoan.Nhưng các con sẽ phải vượt qua các điểm hấp dẫn và mong muốn kẻ thù sẽ đùa giởn 

với các con, mà không có lợi ích của tuổi tác. Và có thể sự khôn ngoan. “ 

 

“Các con phải lấy xác thịt của mình hoàn toàn phục tùng cho Thần Khí. Nếu các con không làm điều đó 

ngay bây giờ, khi Dấu con Thú (Mark of the Beast) đến, các con sẽ rơi và mất linh hồn của mình. Điều 

đó có nghĩa là các con sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ và cha của mình, con vật nuôi và người thân 

một lần nữa. Sự vĩnh cửu của các con sẽ được ở trong địa ngục, bị thiêu đốt và bị tra tấn. “ 

 

“Khi các con nhận được Dấu con Thú, bởi vì các con đã không tin Ta để chữa lành cho con các con; các 

con đã không tin Ta để cung cấp thức ăn. Các con đã muốn trở thành một phần của đám đông hưng 

thịnh, một người nào đó quan trọng… Khi các con làm điều này, Dấu con Thú sẽ phá hủy phần não để 

đáp ứng với Ta, và các con sẽ trở thành giống như một con vật. “ 

 

“Tiếp theo, khi Cuộc Đại Nạn tiến triển, họ sẽ bỏ đi với các con thông qua việc này. Nhưng trước tiên, 

các con sẽ phải chịu đựng những đau khổ không thể tưởng tượng trên khắp cơ thể của mình; các con 

sẽ tìm kiếm cái chết, nhưng cái chết sẽ lẩn tránh các con. Ta đang nói với các con điều này ngay bây 

giờ, vì vậy các con có thể bắt đầu đặt cái gì là ưu tiên hàng đầu của mình. Nếu các con có thể kiểm 

soát động lực của mình ngay bây giờ, nó sẽ không quá khó khăn và nguy hiểm cho các con sau này. “ 

 

“Vâng, Tổng Thống Trump sẽ là một phần của Giáo Hội Còn Sót Lại. Ta đã lật đổ những điều đã gây 

đau khổ khủng khiếp nhất cho đất nước này, và trao nó về tay của dân Ta. Tuy nhiên, sẽ có những 

cuộc chiến và cuộc tấn công liên tục được đưa ra chống lại nước Mỹ từ chính phủ dưới lòng đất khi nó 

từ từ biến mất, và nhiều nỗi thất vọng. Sự chuẩn bị tốt nhất cho việc này là lương tâm trong sạch và 

được hòa giải với Ta, cũng như biết giọng nói của Ta, lắng nghe sự hướng dẫn của Ta và tuân theo nó 

mà không mất một khoảng trống thời gian hay chỉ trích. Đây là chiến thắng của các con. “ 

 

“Nhiều người sẽ bị tử đạo - nhưng hãy xem nó như tất cả niềm vui, bởi vì chính ngày ấy tất cả những 

tai ương của cuộc đời của các con sẽ kết thúc, và các con sẽ ở cùng với Ta trên Thiên Đàng. Vì vậy, 

đừng sợ ngày đó. Đúng hơn là người sống sẽ ghen tị với người chết. Nhưng đừng chết với Dấu con 



Thú. “ 

 

“Các con sẽ cần gì? Trước tiên và quan trọng nhất, là có một mối quan hệ với Ta. Không chỉ là một lời 

cầu nguyện nông cạn như, 'ban phước cho con ' hay một vần, mà là một mối quan hệ giao tiếp với Ta 

và Kinh thánh, để Ta có thể truyền đạt cho các con điều quan trọng, cái bẫy và ngu xuẩn là gì, và lãng 

phí thời gian quý báu và nguồn năng lực. Những người thành  công trong thời gian này sẽ là những 

người lắng nghe và tuân theo. Nếu không lắng nghe và vâng lời, cơ hội sống sót của các con cho đến 

khi Ta đến rất, rất mỏng manh. “ 

 

“Các con sẽ không được chuẩn bị cho các chiến thuật sẽ được sử dụng chống lại các con, đặc biệt là 

sự phản bội, những con sói trong trang phục của chiên. Sự phân định là chìa khóa. Mẹ Ta có một món 

quà tuyệt vời cho việc giảng dạy sự phân định. Dựa vào lời cầu nguyện của cô ấy, và các con sẽ không 

dễ bị lừa. Đó là, nếu các con đang lắng nghe rất cẩn thận. “ 

 

“Những người chạy đến để nghe một‘ từ ’và bỏ đi không đủ sâu với Ta - và điều này, cũng cần phải là 

một mối quan hệ vững chắc. Các con sẽ được khôn ngoan để chiêu mộ các thiên thần và các thánh, và 

đặc biệt là Mẹ Ta để giúp các con, không chỉ trong sự phân định. Nhưng trong những lúc nguy hiểm 

khi các con không biết phải làm gì. Khi các con cảm thấy như mình đã bị thổi quá nặng để không bao 

giờ đối mặt với Ta một lần nữa. Hãy đến với Mẹ, xin lời cầu nguyện. Mẹ sẽ mở đường. “ 

 

"Nếu ai giữ Lời Ta, họ sẽ không bao giờ chết... Đó là trong mong muốn và giữ Lời Ta trong lòng, muốn 

sống với trọn cả trái tim, nó bảo tồn linh hồn của các con. "   

 

(Clare) Tôi nhận được khá nhiều nhận xét từ những người sợ rằng họ sẽ không được cất lên, bởi vì họ 

không thể sống đúng theo những tiêu chuẩn thánh kinh. ‘Nếu ai giữ lời Ta, họ sẽ không bao giờ chết’ 

Đó là trong Gioan 8:51. Có nghĩa là, không nhất thiết phải có khả năng sống hoàn toàn mà không thất 

bại, nhưng mong muốn sống mà không thất bại. Nhưng sự khác biệt thực sự là mong muốn, có nghĩa 

là khi các con thất bại, các con rất thật lòng ăn năn đau đớn. Hãy tin rằng ‘muốn’ sẽ không cắt nó. Và 

Chúa chắc chắn biết sự khác biệt.  

 

(Chúa Giêsu) “Clare, con có một lượng lớn khán giả trẻ, những người sẽ là số quá đông trong Cuộc Đại 

Nạn. Đó là một phần của ý nghĩa trong tầm nhìn mà vị Linh Mục của con đã có trong rừng, với một 

ngọn đuốc dẫn đường cho số đông những người trẻ tuổi. Và ngọn đuốc, bất thình lình, trở nên rất 

sáng, và những người trẻ tuổi đã mang những ngọn đuốc chưa được thắp sáng. Nhưng họ thắp sáng 

chúng từ ngọn đuốc của con và đã đi ra đến các nơi khác nhau của thế giới. ”  

 

(Clare) Vậy... Ánh sáng đã đến khi nào, lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) “Ngày con đã bắt đầu trên internet. Những người trẻ đã đến với ngọn đuốc để thắp sáng 

ngọn đuốc của họ, và sự thật tự nó mang theo sự xức dầu, bởi vì một số người trong số họ đã rời khỏi 

mà không có lý do chính đáng, đã trở lại với những cái tên khác, quá xấu hổ khi thừa nhận họ đã sai và 

vẫn ở bên con. Những người khác đang bị giam cầm cho những dối trá, và đã ngừng phát triển thành 



những gì Ta muốn họ. Xin cầu nguyện cho họ, những con chiên bị thất lạc. Xin cầu nguyện để họ sẽ trở 

lại. ”  

 

(Clare) Và con cầu nguyện mỗi ngày, con có cầu nguyện... 'Xin các thiên thần Thánh Thiện. Làm ơn đi 

ra ngoài và tìm kiếm những người trẻ đang bị lừa dối và bị đánh cắp từ Kênh này. Và mang chúng trở 

lại. ’ 

 

(Chúa Giêsu) “Nhưng đó không phải là điểm chính của thông điệp này. Ta muốn nói với con là; sứ 

mệnh của con là nói cho họ biết những gì con đã học được từ Ta, từ Thần Khí của Ta, và từ sự chuyển 

động của Thần Khí của Ta trong mọi giáo phái. Chỉ vì họ không có tất cả những gì Giáo Hội tiên khởi 

của Ta đã có, không có nghĩa là họ không có trong Thân Thể Ta. “ 

 

“Ta muốn con làm điều này, cả bằng văn bản và trong bài hát. Đó là lý do tại sao chúng ta nhấn mạnh. 

Con chỉ không hiểu. Điều đó có một số chất lượng không thể diễn tả về giọng nói của con mở lòng ra 

cho Chân lý. ”  

 

(Clare) Con đang cố tiếp thu nó, lạy Chúa! Con sẽ tiếp tục tuân theo cho đến khi con nhận được nó. 

 

(Chúa Giêsu) “Con gái ngoan. Con sẽ không hối tiếc. Trong mọi trường hợp, con đang chuẩn bị cả một 

thế hệ để tồn tại, trong sự thánh thiện vinh quang, cuộc Đại Nạn. Và đối với các con, con cái của Ta, 

những người bị bỏ lại phía sau. Các con sẽ là một đội quân của các tín hữu hành quân vai sánh vai 

chống lại các lực lượng của Phản kitô. các con sẽ làm những cuộc khai phá vĩ đại, mặc dù một số các 

con cảm thấy rằng mình là những người rất nhút nhát. Trong thời điểm đó Ta sẽ làm cho các con hùng 

mạnh trong sự can đảm. các con đã được cho ăn một số manna rắn chắc trên Kênh này, và nó đã đặt 

một nền tảng không ai có thể lật đổ. Đó là lý do tại sao Ta đang mang ra những vũ khí các con sẽ cần 

khi Clare đã biến mất. “ 

 

"Những người trong các con theo Chân Lý và diễu hành đến nhịp điệu của Ta nhận biết tiếng Ta và đã 

nhận được giáo lý của Giáo Hội tiên khởi của Ta, cũng có thể được tìm ra với các Giáo Phụ, những 

người đã dạy nhiều điều đã bị bỏ sót từ Kinh Thánh, nhưng những điều quý giá. Tuy nhiên, chúng 

được dựa trên Kinh Thánh ở dạng tinh khiết nhất của nó trước khi thế giới điều khiển Giáo Hội của Ta 

và đã làm ô uế cô ta. “ 

 

“Các con mang trong tim và tâm trí mình hạt giống của Giáo Hội của Ta khi Ta trở lại cai trị và trị vì 

trong một ngàn năm. Các con sẽ phát triển thành sự thánh thiện thực sự với những hạt giống này. Các 

con sẽ dạy chúng cho người khác và họ lần lượt sẽ phát triển và dạy. Và Ta sẽ gọi các con đến với Ta ở 

Jerusalem, và các con sẽ đến và đi từ sự hiện diện của Ta một cách quen thuộc, bởi vì các con đã được 

nuôi dưỡng bởi ảnh hưởng của mẹ Ta, thông qua Clare. “ 

 

“Các con đã được hình thành trong sự hiền lành và tình yêu anh em. Ta đã không nói người hiền lành 

sẽ kế thừa trái đất sao? Ồ, có rất nhiều điều các con đã học ở đây đã đặt nền móng cho Giáo Hội của 

Ta. Hãy trân trọng những giáo lý này, và không cho phép người dốt nát có học thức ăn cắp chúng từ 



các con. Các con sẽ vẫn còn đơn sơ và giống như trẻ thơ, và không bước vào đại sảnh học tập để được 

trang trí với sự tán dương của con người. “ 

 

“Không, uy quyền và trí huệ của các con không đến từ bất kỳ người nào, nhưng từ Ta. Và đây là cách 

Ta dạy các Tông Đồ của Ta. Không phải bởi các lớp học đắt tiền trong các trường đại học, nhưng bằng 

cách sống nêu gương về cách của Ta và sống Thông Điệp của Tình Yêu của Ta. Lực lượng lớn nhất 

được tính đến là Tình Yêu của Ta. Nếu các con đang sống trong tình yêu của Ta, không có gì là không 

thể đối với các con. Và nó đi không cần phải nói - Đức tin. Đức tin và tình yêu. “ 

 

“Vì vậy, điều quan trọng nhất là các con phải cắt bỏ mọi hành động được thúc đẩy bởi bất kỳ mối 

quan tâm nào khác, để nhường chỗ cho sự yêu mến của tình yêu của Ta - đó là mọi thứ, và không 

được dạy trong các Chủng Viện. Đó là tình yêu khiến Ta phải duỗi tay trên Thập tự giá. Và đó là tình 

yêu của các con mà sẽ sẵn sàng làm như vậy, để sống một cuộc sống bị đóng đinh cho thế giới. “ 

 

“Đây là lý do tại sao Ta nói với các con bây giờ, cắt bao quy đầu trái tim và tâm trí bây giờ, vì vậy các 

con sẽ có ít hơn của một phấn đấu vào trong vinh quang Ta có cho các con. Điều này thật ra sẽ làm 

cho các con trông rất thấp và khờ dại, nhưng sẽ mang trái cây phong phú và thiết lập nền tảng sâu các 

con cần để chịu được những cơn gió cao, các con sẽ gặp phải khi các con phát triển cao hơn. “ 

 

“Ta đã gọi tất cả các con đến Kênh này vì một lý do rất tốt. Các con ở đây vì Ta đang chuẩn bị cho các 

con. Những người trong các con đã chạy cuộc đua tất cả những năm này sẽ đi đến phần thưởng của 

mình. Và những người khác đang ở đây để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo, và làm những cuộc khai thác 

lớn chống lại những kẻ xấu. Kinh nghiệm của các con với những điều này sẽ cung cấp cho các con sự 

khôn ngoan tuyệt vời để vượt qua vào cuối kỷ nguyên Hòa Bình. Các con sẽ chiến đấu chống lại một 

đội quân thông minh nhân tạo và các lực lượng không có linh hồn. Nhiều người sẽ làm náo nhiệt quân 

đội của tên Phản kitô, sẽ không có linh hồn. "  

 

(Clare) Khi Ngài nói điều này, tôi thấy các nhà máy với hàng hàng  lớp lớp những người thông minh 

nhân tạo. Những người dưới hình thức là con người - nhưng không có tinh thần. “ 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, công nghệ đã vượt xa những gì các con biết. Có những thành phố ngầm với toàn 

bộ những cộng đồng của những người lính không có lương tâm, được huấn luyện cho một thời gian 

như thế này để giết những người Mỹ. Nhấn mạnh, những người thân yêu của Ta. Sử dụng những gì 

các con đã được ban cho. Hãy nhớ rằng Tình Yêu là lực lượng lớn nhất và các con không đơn độc. Ta ở 

với các con. Đám mây ở bên các con. Các thiên thần ở bên các con, và Mẹ Ta cũng vậy. Mọi người trên 

Thiên Đường đều có mục đích mà họ đã được đào tạo để giúp đỡ những người trên Trái Đất vào thời 

điểm này. Thật xấu hổ khi nhiều người của Ta từ chối sử dụng những gì Ta đã ban cho họ. Nhưng qua 

ví dụ của các con, nhiều người sẽ nhận ra giá trị của Đám mây vĩ đại. “ 

 

"Ta yêu các con. Ta ở với các con. Không có gì phải sợ. ” 


