
578. Chúa nói về tội buôn trẻ em, cầu nguyện,  

Trump, Obama và quân đội Liên Hiệp Quốc 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 16 và 22 Tháng 12 năm 2017  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta muốn con nhận con nuôi tinh thần cho trẻ em bị buôn để bóc lột, con 

biết rõ về vụ bắt cóc, và buôn bán các trẻ em vô tội khủng khiếp trên toàn cầu, trong nhiều nơi chứ! 

Họ không những bị lấy đi khỏi cha mẹ và anh (chị, em) ruột, riêng điều đó cũng  là khủng khiếp đủ. 

Nhưng họ bị bán, họ bị đánh đập tàn nhẫn để làm cho họ từ bỏ ngay từ phút đầu tiên đến sự lạm 

dụng tình dục và đau đớn không thể tả được, sự vi phạm cơ thể nhỏ bé của họ ". "Một số các con, 

chính bản thân con, cũng đã bị lạm dụng và bỏ bê khi con còn trẻ, và con biết con đã bị tàn phá như 

thế nào, ngay cả trong những năm trưởng thành của con. "  

 

"Xin hãy làm việc với Ta để giải cứu, an ủi và chữa lành những đứa trẻ quý giá này và những người trẻ 

tuổi, những nạn nhân của những nỗi sợ hãi và đau đớn cực kỳ hàng ngày, than khóc, cầu xin, và cầu 

xin cả ngày và đêm để làm ơn giúp đỡ họ. " 

 

"Họ liên tục ở trong một trạng thái sợ hãi to lớn, một số bị giữ trong lồng gà, những con trẻ khác ở 

tầng hầm, lạnh, thiếu ăn và mất nước. Lần duy nhất họ nhìn thấy ánh sáng ban ngày là khi bị kéo ra, 

mặc những bộ váy đẹp mà không được phủ kín, và lái xe đến những phòng trọ bí mật, nơi mà một 

hoặc nhiều "khách hàng say rượu" chỉ chờ đợi để sử dụng và lạm dụng chúng nhiều lần. "  

 

"Đôi khi có đến sáu người đàn ông khác nhau, hoặc thậm chí nhiều hơn, giữ họ hàng giờ, cuối cùng 

đốt, đánh và hãm hiếp họ, một số người trong số họ không tồn tại trong những thời gian dài bị tra tấn 

và lạm dụng. sẽ có những thứ vớ và khăn tay nhét vào miệng của họ, bởi vì nhiều đứa trẻ đã rất yếu 

và bị bệnh, họ khó thở, và có thể bị chết vì ngạt thở. " 

 

"Nếu tình cờ họ có thể sống sót, nhiều người trong số họ sẽ phải chịu đựng những biến chứng từ 

những lá lách bị thủng và chảy máu bên trong. " 

 

"Mặc dù tất cả những điều này đã rất khó cho các con nghe, và rất khó cho Ta để mô tả cho con, bởi 

lòng từ bi và sự dịu dàng của Cha Ta, Chúng Ta đã thấy những giọt nước mắt của họ, và nghe những 

lời cầu xin tuyệt vọng của họ. đã đưa ra một quy định nhằm làm phân tâm họ khỏi bị tra tấn, cho phép 

những linh hồn đang cầu nguyện để họ cảm nghiệm được sự dịu dàng của sự yêu thương và được giữ 

vững, trái ngược với những gì đang xảy ra với họ, họ cảm thấy thoải mái trong điều này. " 

 

 

 

 

 



"Những người có trái tim để an ủi những đứa trẻ này đã trải qua điều này và bây giờ Ta yêu cầu con 

làm việc với Ta, và" nhận làm con tinh thần "như càng nhiều người trong số này càng tốt, nếu các con 

có thể. Nếu các con dâng cho Ta sự cho phép của các con, và ý chí tự do của riêng các con, để nhận lấy 

những đứa trẻ này và cố ý giữ chúng, bao che cho chúng và đưa chúng vào gần trái tim của các con - 

Ta sẽ mở rộng cả trái tim và linh hồn của các con để thích ứng tất cả những gì Ta mang đến cho các 

con, cùng với Tất cả tình yêu và sự chú ý của một người mẹ cảnh giác và tận tâm. "  

 

"Phải chăng Ta không phải là Thiên Chúa trung tín của các con? Ta có nói và không thực hiện? Ta sẽ ở 

với họ như là cơn gió nhẹ trong lò lửa, và nhiều người sẽ sống, đi ra để tuyên bố tình yêu tuyệt vời 

của Ta và giải cứu, cho tới tận cùng bờ cõi trái đất! "  

 

"Ta đã tuyên án tất cả những điều này, để cho linh hồn của nhiều người được cứu! " 


