
576. Những ngày của TAI HỌA đang ở ngay phía trước, 

 nhưng chúng rất ngắn ngủi... Chúa Giêsu phán vậy 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 11 và 15 tháng 12 năm 2017 

 

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng con ở trong Chúa, sức mạnh của chúng con ở trong Chúa và 

Ngài sống trong chúng con. Xin giúp chúng con nhớ rằng chúng con sẽ gặp rắc rối trên thế giới, nhưng 

được vui mừng, vì Ngài đã trải qua cuộc sống thế giới. Amen. 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Hãy đứng vững, những ngày của điều ác đang ngay phía trước, nhưng 

chúng sẽ ngắn ngủi. Ta mong các con, Cô dâu của Ta, ngẩng cao đầu trong Ta và trở thành những đại 

sứ của lòng dũng cảm và niềm tin vào sự mâu thuẫn và mất mát. cuộc sống không phụ thuộc vào 

những gì các con ăn, nơi các con sinh sống, những gì các con mặc hoặc những gì các con lái. Họ phụ 

thuộc vào quyết tâm nội bộ và toàn vẹn, vì vậy các con không chìm xuống bến bãi khi các con đang bị 

thách thức bởi những tình huống khó khăn. " 

 

"Ta sẽ ở bên cạnh các con trong những tháng tới và Ta sẽ tiếp tục trao dồi và hoàn thiện các con khi 

chúng ta leo lên núi với nhau. Một số các con sẽ mạnh mẽ hơn, những người khác sẽ ngã bên vệ 

đường. Dù các con chọn gì, hãy nhớ rằng các con vẫn là của Ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi các con 

hoặc để các con lại một mình. " 

 

"Ta ở với các con, ngay cả khi các con phải bước ra khỏi đám lửa thanh tẩy, Ta vẫn ở cùng các con. " 

 

"Như Ta vẫn ở bên cạnh con, Clare, khi con gặp khó khăn đêm nay, đôi khi con phải trở lại vũng bùn 

nhiều lần trước khi trở nên mệt mỏi khi trở nên bẩn thỉu. "  

 

"Con gái và Con trai, Cô dâu và Bạn bè của Ta , không bao giờ có một khoảnh khắc nào Ta không lường 

trước được những chuyển động của linh hồn các con, và tạo ra một lối thoát cho những cám dỗ. 

Không bao giờ có một khoảnh khắc khi Ta giơ tay lên trong không khí và nói "Không, tôi không bao giờ 

ly dị vợ tôi, tôi không bao giờ rời khỏi gia đình tôi, nhưng tôi cho họ cơ hội nghỉ ngơi, để họ có thể 

nhìn thấy những gì  mà họ đã chọn để chiếm chỗ của Ta trong cuộc sống của họ. Có một điểm cho hầu 

hết khi họ nhìn thấy rõ những gì họ không thể nhìn thấy trước, bởi vì kẻ thù đã làm họ mù - kẻ thù 

trong niềm đam mê riêng của họ - những gì họ sẽ mất đi khi họ quay lại và chạy theo thần tượng của 

họ, vì sẽ xảy ra cho nhiều người trong cái chết của họ, và được sử dụng để chống lại họ để biến họ 

thành nỗi tuyệt vọng để họ đi cùng với ma quỷ. " 

 

"Vì vậy, con thấy đấy, con gái yêu dấu của Ta, con hiểu - mặc dù nó làm con tổn thương. Ta biết khung 

của con, khi con đứng vững và khi con sa ngã, và Ta đã bao phủ con. Hãy trở lại, Clare. Đừng bao giờ 

tìm thấy một tảng đá để ẩn bên dưới; hãy quay lại nhé. Hãy nhớ rằng, con có một kẻ thù bất chính 

đang rình rập , và sự bảo vệ tốt nhất của con là khiêm tốn. " 



"Những người thân yêu của Ta, không có vấn đề gì sai sót của các con, Ta bảo vệ các con nhiều, nhiều 

lần để các con sẽ không rơi vào nó.Tuy nhiên, nếu Ta nhìn thấy các con kiêu ngạo đối với bất cứ ai, Ta 

sẽ rút lại sự bảo vệ của Ta và để các con một mình, do đó các con sẽ học được mình chỉ yếu như thế 

nào và không bao giờ, chỉ trích một người khác. " 

 

"Vâng, khiêm tốn là một sự bảo vệ rất lớn. "  

 

"Bây giờ Ta ban phước cho các con với lòng dũng cảm, sức chịu đựng và tính toàn vẹn để vượt qua 

mọi cơn bão và trở thành những nhân chứng trung thành của Ta. " 

 

Thông điệp ngày 15 tháng 12 năm 2017  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Clare, Ta đã nói với con trước đây, đây là một bài kiểm tra. Ta muốn tiết lộ điều 

gì ẩn trong trái tim của Cô dâu của Ta và dân của Ta. Thời gian tốt hơn để làm điều đó khi khủng 

hoảng tài chính đang diễn ra trong không khí? " 

 

"Các cô dâu yêu dấu của Ta, những người đã chọn để nghỉ ngơi trong Ta đã chọn lựa một cách khôn 

ngoan, các con là người mà Ta đã giao phó cho người nghèo và đã vâng lời, cũng đã hành động khôn 

ngoan. Điều này thật đáng khen ngợi. " 

 

"Nhưng đối với những người nghĩ rằng đây là cơ hội để tích lũy sự giàu có - khốn cho các ngươi, Ta 

nói, vì các ngươi đã không tích lũy cho ngày các ngươi sẽ đứng trước Mặt Ta và làm tính sổ cho những 

gì Ta đã cho phép các ngươi. Ta đã bảo vệ các ngươi khỏi nhiều thảm hoạ, chờ đợi để nhìn thấy khi 

trái tim các ngươi quay trở lại từ lợi ích thế giới, đất đai, tài sản, vàng bạc - với Ta và những người Ta 

phải chịu đựng những tiếng kêu khóc mỗi ngày khi con cái của họ chết vì đói. " 

 

"Ta đã chờ đợi và chờ đợi, và Ta vẫn chờ đợi, mỗi ngày trôi qua và những đứa trẻ này đang khóc - và 

Ta vẫn chờ đợi, nó đã được viết về các ngươi,rằng 'họ sẽ ném bạc và vàng của họ ra đường phố, 

chúng trở thành một điều đáng ghê tởm; bạc và vàng của họ sẽ không thể giải cứu họ trong ngày 

thạnh nộ của Đức Chúa Trời, họ không thể thỏa mãn sự thèm ăn của họ, cũng không thể lấp đầy dạ 

dày của họ, vì tội lỗi của họ đã trở thành một cơ hội để vấp ngã. " 'Ezekiel 7: 19 ' 

 

"Nhưng trong ngày Ta cất các tôi tớ và các cô dâu trung thành của Ta khỏi Trái Đất, vàng và bạc của 

các ngươi sẽ trở nên vô giá trị, và các ngươi sẽ rất đau lòng, vì các ngươi sẽ không thể đứng nhìn, bởi 

vì Ta đã bỏ các ngươi lại, và bây giờ các ngươi  phải đối mặt với Con thú, và sự giàu có của các ngươi 

sẽ không có ý nghĩa gì,trừ khi các ngươi nhận dấu Ấn. " 

 

"Ta đang ban cho các ngươi  một cơ hội để cải cách cuộc sống của mình. Đừng dừng lại để sống cho 

chính mình và gia đình mình, và hãy xem xét các nhu cầu của Ta, cũng chưa phải là quá muộn cho các 

ngươi, nhưng ngày sẽ đến khi đó đã quá muộn cho các ngươi và các ngươi sẽ bị tàn phá bởi hậu quả 

của sự ích kỷ của các ngươi. " 



"Để biết Ta là biết Trái Tim Ta, để biết Trái Tim Ta là để làm cho người nghèo và những người bị công 

lý khước từ. " 

 

"Nhân dịp này, sự thay đổi đang diễn ra, trái tim của nhiều người đã bị phơi bày, Ta cho các ngươi  

một cơ hội để xem xét cách của mình, và thực hiện một sự thay đổi để thuộc về Ta." 

 

"Phúc cho những người trung thành trong những điều nhỏ nhặt, vì Ta sẽ đề bạt các con trong những 

điều lớn hơn. " 


