
544. Chúa Giêsu nói về thảm hoạ, chiến tranh và sự hủy diệt,  

quyết định chống lại Thành phần Ưu Tú. (Nhóm Trật Tự Thế Giới Mới) 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 9 tháng 9 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu ... "Những lời cầu nguyện của con thật mạnh mẽ. Ta đã chọn để chờ đợi cho 

đến khi con cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót trước khi Ta bắt đầu nói chuyện với con, bởi vì 

điều đó rất quan trọng đối với Ta. Đừng chán nản, Clare. Ta đã không đánh lừa con. Và đừng bị ảnh 

hưởng bởi mọi thứ con nghe. Con đang đối phó với một nguồn thông tin rất bị hư hỏng trên Internet 

và Ta vẫn thích con không nhìn vào những tiêu đề có chủ ý trêu chọc. " 

 

(Clare nói)Trong trường hợp này, Ezekiel đã vướng vào một cái gì đó và anh ta cảm thấy Chúa đã cho 

phép anh ta nhìn. Nhưng khi ông ta nói với tôi, tôi rất buồn và trái với phương hướng mà Chúa Giêsu 

đã sức dầu cho chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ, 'Tốt lắm... Tôi có phải bị lừa không? Hoặc vì cái gì? "Bởi vì 

tôi đã tránh xa các tiêu đề và chắc chắn là nội dung của những điều này, giống như Ngài đã yêu cầu 

chúng tôi. Nhưng Ezekiel đã gặp một thứ gì đó làm tôi đau lòng. 

 

(Clare nói) Chúa có gì để nói về nguồn đó không, lạy Chúa Giêsu? 

 

"Đừng đi tìm ở đó. Giữ kênh thông tin của con trong sạch, thông qua Ta và những thông tin mà Ta có 

thể chú ý. Nhưng Ta muốn con cầu nguyện nhiều hơn ở đây và học hỏi trực tiếp từ tay của Ta những 

điều cần thiết cho con để biết. Ta rất chọn lọc với những gì Ta nói ra và những gì Ta giữ lại. Ta làm 

điều này để bảo vệ con, con gái yêu dấu. Ta thực sự làm. Ta không muốn các con khám phá những 

điều xa hơn các con. Để lại cho những người khác được ban cho bằng cách đó, hoặc quá yếu đuối, họ 

tò mò và mất bình tĩnh - không bao giờ ổn định, không bao giờ chắc chắn, luôn sống trên bờ vực. " 

 

(Clare) Đó không phải là một đặc điểm tốt? Sống trên các bờ vực? 

 

"Không phải khi nó thiếu đi sự bình an và Ta không phải là nguồn thuần túy. Không, nó không phải là 

một điều tốt, bởi vì nó mang lại sự lo lắng và không chắc chắn và con biết đó không phải là trái cây từ 

cây của Ta." 

 

"Nghỉ ngơi đi, Clare. Ta đã không đánh lừa con. Ta làm việc khác với các con tàu khác nhau ở những 

thời điểm khác nhau. Ta cũng thiết lập các nhóm riêng biệt để được đặc biệt và độc quyền của Ta. 

Những gánh nặng mà Ta giải phóng cho họ được điều chỉnh theo sức mạnh của họ. " 

"Để bắt đầu, con không nên dựa vào thông tin của con về những gì con thấy một mình. Có rất nhiều 

điều đang diễn ra mà không thấy, nhưng đây là một giờ thử thách với thiên tai cho nước Mỹ.  

Con có thể giảm bớt những điều này thông qua cầu nguyện và việc ăn chay của con, những người 

thân yêu của Ta. Xin vui lòng, bất cứ khi nào các con nhìn thấy những người đang trải qua các thử 

thách, ngay lập tức hãy khen ngợi họ với Ta trong lời cầu nguyện của các con - vì đó có thể là các con."  

 



 

"Rất nhiều lời cầu nguyện đã vượt lên cơn bão, nhiều lời cầu nguyện. Tiếp tục cầu nguyện cho con 

đường cần thiết; nó có thể được đánh số với những cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử. Nhưng lời cầu 

nguyện của các con cũng có thể làm suy yếu cơn bão này. Nó được điều khiển bởi những người đàn 

ông và tên ác quỷ. Nó được cho phép như một sự trừng phạt cho quốc gia, vì Ta kêu gọi tất cả đàn 

ông và phụ nữ của quốc gia này trở về với Ta ở một mức độ mới và sâu sắc hơn. Nhiều trái tim xa cách 

và lạnh lẽo với Ta. Nhiều người không quay về với Ta cho đến khi họ đang ở trong eo biển thảm khốc."  

"Thật không dễ dàng để thu hút sự chú ý của họ, nhưng không phải tất cả sau cơn bão này đều có tội. 

Có rất nhiều linh hồn cầu nguyện, những người đã bị mất mát đáng kể và cho họ nỗi đau khủng khiếp 

này là một lễ vật mà Ta đang sử dụng trong những tuần và tháng sắp tới để phá vỡ chương trình nghị 

sự của con rắn cho một thời điểm khác. " 

 

"Ta muốn những trái tim quay về với Ta, Clare, và vẫn còn quá nhiều chủ nghĩa duy vật và thờ ơ về 

đức tin và những linh hồn vĩnh hằng của họ. Nhiều, nhiều lần trong lịch sử, Ta đã cho phép những 

điều đó đánh thức mọi người theo nhu cầu của họ đối với Ta. Đây thường là nỗ lực cuối cùng của Ta - 

và các con biết từ kinh nghiệm, Ta luôn cho phép những điều xấu xa hơn trước, khi nó thực sự tồi tệ. 

Trong những năm 1920, nếu nhân loại đã lắng nghe lời kêu gọi của Ta để trở lại với sự thánh khiết, thì 

thế chiến thứ 2 đã không bao giờ xảy ra. Và ngay cả bây giờ, các con cũng đang ở cùng một vị trí trên 

bờ vực Chiến tranh của những cuộc Chiến tranh. " 

 

"Ta nhìn vào trái tim của một quốc gia và Ta kêu gọi các tôi tớ của Ta kêu gọi trở lại sự thánh khiết. Khi 

Ta bị lãng quên, Ta cho phép những thảm hoạ. Satan thì thích những thảm hoạ; những con quỷ của 

hắn đang chờ đợi trong đường dây để được phép giết, ăn cắp và phá hủy thông qua thiên tai. Và nếu 

người dân không quay trở lại với Ta, mà đúng hơn là lừa dối trước sự vô đạo đức, thì họ được cho 

phép - tuy nhiên, nó không bao giờ là vô hại đối với những người vô tội. Ta nhìn vào trái tim của một 

quốc gia, kêu gọi và chờ đợi người dân để đáp ứng. Khi họ không làm như vậy, đất nước của họ đã 

chết về mặt đạo đức và Ta phải cho phép các biện pháp quyết liệt hơn để đưa họ trở lại sự ăn năn. " 

 

"Ta đã kêu gọi câu trả lời và mọi người đáp ứng ở nước Mỹ. Nhưng các ngươi vẫn có đầy dẫy sự vô 

đạo đức và vượt quá mức – trong khi những người khác trên thế giới bị tước đoạt ngay cả những điều 

cơ bản của cuộc sống. Đó là lý do tại sao việc các con tiếp tục viện trợ nhân đạo cho các nước này là 

rất quan trọng. " 

 

"Khi Ta nhìn thấy trái tim của các con sáng lên như một ngọn nến cho những người khác đang gặp khó 

khăn, Ta cũng vui mừng rằng mỗi ngày các con đang trở nên giống Ta hơn. Hãy để trái tim của các 

con, dân của Ta, giống như trái tim của Ta." 

 

 

 

 

 



"Nhưng quay lại với vấn đề đang bàn cãi. Các con đang thấy ngày càng nhiều bất ổn và thiên tai, bởi vì 

hành tinh này thực sự phản ứng lại tình trạng cuối cùng của các quốc gia và tội lỗi. Từ thiện bao gồm 

vô số tội lỗi và đây là một lực lượng duy trì nước Mỹ. Nước này có rất nhiều người giàu có đang hỗ trợ 

người nghèo xung quanh trái đất. Và khi nước Mỹ tăng trưởng trong an ninh kinh tế, Ta sẽ yêu cầu 

nhiều hơn nữa những người lắng nghe ý chí của Ta. 

 

"Khi Ta ủy thác tiền bạc cho một linh hồn, đó là vì họ lắng nghe Ta khi Ta hy sinh họ. Rất nhiều thính 

giả của Kênh này đã được ban cho rất nhiều ân sủng, bởi vì họ quan tâm đến các con và những 

nguyên nhân các con đã đề cập đến họ. Điều đó làm tôi rất vui, bởi vì họ ngày càng thánh thiện hơn 

trong sự thánh khiết và chắc chắn sẽ không mất phần thưởng vì lòng tốt và sự trung tín bền bỉ của họ. 

" 

 

"Con sẽ nhớ câu chuyện của Tobit ..." 

 

(Clare) Đó là một trong những cuốn sách của Kinh Thánh mà Martin Luther đã đưa ra. 

 

"Con sẽ nhớ câu chuyện của Tobit, và Tobias đã được ban phước rất nhiều khi thiên tai xảy ra với anh 

ta, bởi vì anh ta có lòng trắc ẩn đối với người nghèo, khi không có ai để chôn cất họ. Và thậm chí xứng 

đáng với một thiên thần được gửi đi để hộ tống con trai mình cho người vợ tương lai của mình, và 

chữa lành chứng mù lòa của anh ta. Con không bao giờ có thể dâng cho Ta quá nhiều. " 

 

"Nhưng vì lòng tốt của con, nước Mỹ, ít có chuyện xảy ra với con hơn dự định. Thông qua việc cho đi 

và cải cách chính phủ, con đã mua thêm thời gian cho quốc gia của mình. " 

 

"Và điều này rất quan trọng đối với Ta để nói với con tối nay. Đừng đi theo những gì con nghe. Ta 

đang làm nhiều điều đó không phải là, và sẽ không hiển nhiên đối với bất cứ ai ngoài giới Thượng Lưu. 

Họ chắc chắn sẽ không phát sóng nó. Tuy nhiên, Ta đã nói với con. Ta sẽ làm cho đòn quyết định đối 

với những kẻ khát máu tham nhũng này và sẽ bất ngờ giảm áp lực lên lợi ích của quốc gia này, bởi vì 

họ sẽ quay lại phía sau để xây dựng lại. Nhiều thành viên chủ chốt sẽ biến mất và không còn nữa. " 

 

"Ôi Clare, Ta sẽ không bao giờ rời đi hay để con mồ côi. Ta luôn luôn ở đây cho con, luôn luôn. Con 

đang ở giữa một cuộc chiến rất mãnh liệt chống lại con ngay bây giờ. Thiên thần của con đang làm 

việc thêm giờ để bảo vệ con và gia đình con, và các chiến binh cầu nguyện. Con có nhiều người trung 

thành yêu mến Ta với toàn thể chúng sinh của họ. Họ đã nhận biết giọng nói của Ta và họ biết con là 

người phát ngôn trung thành của Ta. Tuy nhiên, những trận chiến mà con đang trải qua đều rất dữ 

dội. Luôn luôn cầu nguyện với thiên thần của con và cảm ơn họ rất nhiều vì đã bảo vệ con. " 

 

"Con sẽ biết khi nào con bị tấn công, bởi vì con sẽ cảm thấy một sự mơ hồ và mạnh mẽ của sự rối loạn 

và mất bình an. Các cuộc tấn công chống lại đức tin của con trở nên nghiêm trọng nhất vào những lúc 

này. Trung thành đối với Ta, tất cả những người mạnh mẽ hơn và không cho phép bất kỳ việc tách ra 

khỏi Ta. Đây cũng là khi con bị cám dỗ nhiều nhất để mất cơ hội và thưởng thức những điểm yếu và 



sự sụp đổ của mình, vì vậy hãy tiếp tục cảnh giác và vâng lời. " 

 

"Ta đang đến sớm, hỡi những Cô dâu của Ta, đừng rời mắt khỏi giải thưởng. Ta sắp tới. Ở giữa những 

sự kiện đang bị đe dọa hoặc thực tế, ở giữa nó, hãy nhớ rằng ... đây là những sự đau đớn thật sự của 

sự xuất hiện của Ta. Đừng đánh mất hy vọng, bởi vì con rất gần. Con phải giữ thanh kiếm trong bao 

kiếm - chưa sẵn sàng cho trận chiến, trong khi con xây dựng trên những điều Ta muốn cho con để làm 

với quà tặng. Đừng để mối đe dọa của thời gian ngắn ăn cắp những cơ hội tuyệt vời phía trước cho 

con. Hãy chuẩn bị chào đón họ khi họ gõ cửa. " 

"Đây là một thời điểm rất tối tăm ngay bây giờ, nhưng Ta hứa với con. Ta đang chuyển đổi bóng tối 

này và bắt đầu chứa đựng và đưa nó vào vực thẳm mà nơi nó thuộc về, để con có thể biết một mức 

tự do nào đó khi tuyên bố Lời của Ta cho các quốc gia, qua những món quà của con. Vì vậy, đừng nghi 

ngờ hoặc sợ hãi hay miễn cưỡng. Hãy đưa tất cả của con vào công việc trong tay, và Ta sẽ mang lại sự 

gia tăng. " 

 

"Xin vui long, và hãy biết rằng, vượt quá sự nghi ngờ, Cô dâu của Ta, Ta luôn ở bên cạnh con, sẵn sàng 

để giữ cho con dịu dàng qua bất cứ cơn bão nào tấn công con. Xin đừng bỏ qua sự hiện diện của Ta. 

Hãy đến cùng Ta và Ta sẽ an ủi và củng cố con. " 


