543. Chúa Giêsu phán... Thời gian đã đến để chúng phải hoàn trả…
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 6 tháng 9 năm 2017
Chúa Giêsu đã bắt đầu ... "Hỡi dân ta, tất cả những thảm hoạ này đều là những triệu chứng tham
nhũng ở mức độ sâu nhất trong đất nước của các con. Những con đường vô đạo đức và tham nhũng.
Những gì các con cầu nguyện cho vị Tổng Thống của các con đã được bỏ qua sự hủy diệt, mà đã đến
rất gần với năm ngoái, năm 2016. Nhưng những kẻ ác, không có đức tin và vô lương tâm ở đất nước
của các con, những người được dẫn dắt bởi các lập luận cay đắng, và xác thịt của họ cũng có góp một
bàn tay trong sự trừng phạt này. "
"Đất nước của các con thật sự đã chia rẽ thành những người suy nghĩ sâu sắc, và những người đi theo
mù quáng; những người thuộc về Ta và những người thuộc về thế giới, và đó là hệ thống chống lại
Chúa Kitô. Ồ, ngay cả bây giờ, việc chống lại Đấng Kitô đang hiện diện, ngay dưới bề mặt - và sự tham
nhũng, đòi hỏi sự phán xét. "
"Nhưng các con đã kêu cầu, ăn chay và cầu nguyện và đã được lắng nghe."
"Trong những tháng tới, những cú đánh chết người sẽ được ban hành cho những ai đã tìm cách thực
hiện kế hoạch hủy diệt toàn cầu của Satan. Tất cả những khu vực tư nhân đã liên kết với ma Quỷ, và
chọn chương trình ưu tú cho sự công bình và hiến pháp của các con sẽ được tham gia. Các lời cầu
nguyện của các con đã được lắng nghe và Cha Ta sẽ lại làm sạch ngôi nhà trong quốc gia này. Làm
sạch sâu sắc. Sẽ có những cú đánh tồi tệ cho chương trình nghị sự của giới Thượng Lưu(Trật Tự Thế
Giới Mới). Mặc dù các con sẽ không nhận thức được nó, các con sẽ gặt hái được một sự bình an và
trật tự sâu sắc theo sau nó. "
"Đã đến lúc chúng phải hoàn trả lại. Ta đã rao giảng, nài xin, tìm kiếm và đốt cháy lương tâm của
những người đã lập ra điều ác. Phản ứng của họ là nhạo cười và quay lưng lại với Ta. Ta đã cho họ cơ
hội ăn năn ... như đã được viết, "Đừng cho phép một phù thủy sống." (Sách Xuất Hành ch 22:18)
Chính phủ bí mật dưới long đất của các con là một khu nghĩa địa của Quỷ dữ và sự kỳ quái của mọi
thứ, và nếu không ăn năn thì không có hy vọng cho họ. Họ sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ sắp đến,
điều mà họ đã nghĩ đến để hạ thấp kẻ nghèo và người công chính sẽ là sự sụp đổ của họ. "
"Và dân Ta sẽ ra đi trong sự ngợi khen và sự tạ ơn, ăn mừng sự tự do của mình."
"Nhưng rồi sẽ có cái bẫy chết người. Giờ đây Ta cảnh báo cho các con, dân Ta, nếu các con từ bỏ Ta
để thờ lạy thần tượng, tức là thờ lạy tiền bạc, danh vọng, và quyền lực ảnh hưởng, thì các ngươi sẽ bị
hà hiếp thêm bảy lần. Đừng cho phép sự tham nhũng trong chính phủ của các con; đừng hy sinh
những gì là đúng cho lợi ích cá nhân. Rõ ràng với Ta với tất cả trái tim của mình và mang lại để hoán
cải những người xung quanh các con. "

" Các con là muối của trái đất và các con có khả năng để bảo tồn đất nước này cho một thời gian nữa.
Nhưng nếu các con quên mình và tự mãn với cuộc sống dễ dàng, các con sẽ mất cái quyền đó để bảo
vệ đất nước của mình. Đó là nơi các con đến. Dân Ta ơi, làm ơn, đừng trở lại, trở lại với cái nôn mửa
của chủ nghĩa duy vật. Bảo vệ những gì là đúng trên tất cả các lợi ích khác. Hãy sẵn sàng để mất tất cả
mọi thứ, chứ không phải phản bội những gì là đúng. "
"Ta không thể giữ cho quốc gia này đoàn kết lại với nhau - chỉ có các con, với những lời cầu nguyện và
lối sống của các con mà tuyên bố thời trị vì của Ta trên cuộc đời của các con, rằng Ta là chủ cuộc sống
của các con và các con sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác."
"Ta vẫn chưa giải thoát các con, thời gian vẫn rất hỗn loạn. Nhưng Ta nói với các con, sự gian ác sẽ
nhận được đòn quyết định. Để phục hồi và xây dựng lại, sẽ mất nhiều thời gian. Hãy nhìn vào nó mà
các con không vấp ngã, hoặc cái ác độc này sẽ trở lại mạnh hơn bảy lần. "
" Các con hỏi Ta, 'Nhưng làm sao Ta có thể tạo ra sự khác biệt?' Theo lựa chọn hằng ngày của các con,
theo phiếu bầu của các con, theo những gì các con cho phép trong gia đình, thị trấn và tiểu bang.
Bằng những gì các con tha thứ và những gì các con chống lại, đứng lên một cách rõ ràng và chống lại
cái ác, tuyên bố nó là gì và tiền lương của tội lỗi là cái chết. "
" Các con đã đến quá gần với cái chết, nước Mỹ, rất gần. Nhưng các con đã được hiển thị Lòng
Thương Xót. Bây giờ các con phải sống vì điều gì là đúng và từ chối chấp nhận tham nhũng và tội lỗi.
Đây là những nhiệm vụ của Ta dành cho các con. "
"Một số các con sẽ được kêu gọi để có một vị trí trong văn phòng. Các con phải thay đổi cách mọi thứ
đã được thực hiện trong quá khứ. Một số các con sẽ mất mạng sống để bảo vệ những gì là đúng; các
con phải chuẩn bị để bảo vệ những gì là đúng hay phải chết. Tất cả các con, bằng cách sống của mình,
phải khai báo tội lỗi là không thể chấp nhận. Rồi điều ác sẽ bị thanh trừ khỏi giữa các con. "
"Ta biết điều này nghe có vẻ kịch tính, nhưng các con đang ở một ngã tư. Và cam kết vững chắc và
mục đích sửa đổi là một điều cần thiết tuyệt đối cho sự tồn tại của nước Mỹ. "
(Clare nói) Vâng, tôi bắt đầu nhận ra thông điệp này, bởi vì nó mạnh hơn tôi nghĩ, hơn bất cứ điều gì
tôi đã nhận được từ Ngài. Và tôi đã nghe Ngài nói rất rõ ràng...
"Đây tất cả là Ta, Clare, đây là thông điệp Ta muốn gửi đến dân của Ta. Cải cách không phải là một lựa
chọn; đó là một sự cần thiết tuyệt đối. Ta sẽ ở với mỗi người theo đức tin và trung tín của họ để bảo
vệ chân lý. "
"Đây là một ngày mới cho tất cả các con. Tiếp tục cầu nguyện và một khoảng thời gian nhanh chóng
dài hơn, khi mọi thứ đang được di chuyển và bị nghiền nát bởi Bàn Tay mạnh mẽ của Thiên Chúa Cha.
"

