
42. Chúa Giêsu nói về cái chết và sự hồi sinh của nước Mỹ 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 9 tháng 4 năm 2015  

 

Tối nay tôi đã cầu nguyện rất muộn, và sau khoảng 20 phút với Chúa trong sự thờ phượng, tôi đã thấy 

chúng tôi mặc đồ đen. Tôi đang mặc trang phục của một bà góa phụ da đen và Chúa Giêsu mặc bộ đồ 

đen. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Cái chết của nước Mỹ, về tâm linh và thể chất." "Con biết rõ những gì đang 

được đóng kịch trên bề mặt, thao diễn, các bài tập gần Bắc Cực, tất cả chỉ là phô trương." 

 

"Người đàn ông mà người ta gọi là tổng thống của các con, kẻ lén lút và mưu đồ kẻ đạt được văn 

phòng bằng sự lừa dối chỉ đơn thuần là chơi với quần chúng để khi sự hủy diệt đến, nó sẽ trông như 

thật – trong thực tế nó không chỉ là một màn trình diễn bề ngoài để che giấu sự hủy diệt của tất cả các 

chủ quyền, rằng chỉ có một kẻ có thể thống trị thế giới. " 

 

"Hắn ta đã làm một công việc xuất sắc để tiêu diệt ngươi, nước Mỹ. Và Ta đã cho phép điều này, bởi vì 

ngươi đã chơi trò của Harlot và đã ngủ với mọi người qua đường trong khi Ta, chồng của ngươi, đứng 

bên khi mỗi người đã thay phiên nhau trên giường của chúng ta. " 

 

"Và bây giờ Ta sẽ nói gì... "Con Thú mười sừng mà các con nhìn thấy, và con thú, sẽ ghét con điếm 

Harlot và sẽ làm cho cô ấy hoang tàn và trần truồng, và sẽ ăn thịt của cô và sẽ đốt cháy cô ta bằng lửa. 

" 

 

"Vì Ta đã đặt nó trong trái tim của họ để thực hiện mục đích của Ta bằng cách có một mục đích chung, 

và bằng cách cho vương quốc của họ để con thú, cho đến khi lời nói của Ta sẽ được thực hiện... "Đó 

thực sự là những gì Ta nói. " 

 

"Tuy nhiên, Ta vẫn còn ở với ngươi, ngay cả khi tiên tri Hosea đã chờ đợi Gomer kết thúc sự ăn chơi 

trụy lạc của cô và trở nên mệt mỏi với những tình nhân của mình. (những tình nhân bí mật) Vâng, 

thực sự Ta vẫn còn ở đây hỡi nước Mỹ, và khi ngươi tìm kiếm Ta với cả trái tim của mình, ngươi thực 

sự sẽ tìm thấy Ta, sẵn sàng hòa giải ngươi với bản thân Ta, tuyên xưng Danh Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi. " 

 

"Vì vậy, trong sức nóng của những vết thương của ngươi, quay sang Ta và Ta sẽ ban cho ngươi sự an 

ủi. Ta sẽ tẩy sạch và sức thuốc vết bỏng của ngươi, Ta sẽ băng bó chúng bằng vải lụa sạch sẽ, Ta sẽ 

dẫn ngươi đi đúng hướng và khôi phục lại những căn nhà đổ nát cho ngươi. Vâng, ngươi sẽ phục hồi, 

ngươi sẽ lại trung thành với Ta. " 

 

 



"Ta không nói với những người thờ phượng thần Ba-an đáng ghét, mà thủ đô của ngươi được xây 

dựng dựa trên nền tảng của nó, không - Ta không nói với ngươi, vì ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, 

ngay cả trong đất nước ngầm dưới lòng đất của ngươi, những kẻ cảm thấy an toàn trong quan tài của 

mình. Ta không xem xét ngươi nữa, vì ngươi sẽ không còn theo đường lối của Ta nữa. " 

 

"Ta nói chuyện với những trái tim của nước Mỹ, rằng tiếp tục giữ được tầm nhìn mà Ta đã truyền cảm 

hứng. Những người đã từ chối ngủ với người ngoại bang, những người không thể khắc phục những kẻ 

tham lam, những kẻ nắm giữ sự thống trị và cai trị trên người nông cạn và dễ bị đánh lừa, có xu 

hướng sống vì tiện nghi của họ. Ta ở với các con. " 

 

"Tiến tới với lòng can đảm. Bản thân Ta sẽ ở bên các con, và cuối cùng, những gì đã được lên kế hoạch 

cho các con sẽ trở nên vô hiệu, và một lần nữa các con sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn để cứu thế giới và 

phù hợp với Vương Quốc của Ta. Vì nó đến để giải phóng tất cả những con người khỏi những kẻ áp 

bức. " 

 

"Sự bình an của Ta ở cùng các con, các con trai và con gái của nước Mỹ, những người nắm giữ tầm 

nhìn của sự công bình. Các con sẽ nhận được những cú thổi khập khểnh, nhưng Ta sẽ khôi phục lại và 

tìm thấy niềm vui của Ta trong các con một lần nữa khi đất nước của các con trở về với Ta. " 

 

"Một quốc gia dưới Thiên Chúa, Ngài chịu đựng với các con, một Thiên Chúa, Đấng yêu thương các 

con và ban cho vẻ đẹp tuyệt vời trên đất của các con, và Thiên Chúa chắc chắn sẽ khôi phục lại các 

con. "  

 

"Giữ chặt những Lời này, vì chúng trung tín và chân thật. " 


