
596. Chúa Giêsu nói về những bi kịch sắp xảy ra 
 
Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 13 tháng 2 năm 2018 
 
Clare đã bắt đầu... Kính lạy Chúa và Thiên Chúa Cha, xin đừng để họ làm những gì họ muốn để hủy 
diệt thế giới.  
 
Lạy Chúa Giêsu - xin hãy can thiệp cách siêu nhiên. Hãy làm cho sự gian ác của các nhà cai trị ở địa vị 
cao trở nên lộn xộn và đập ngược xuống trên lưng họ trên sân của họ, để họ đừng tin rằng không có 
điều gì quyết liệt có thể ngăn chặn họ. Hãy để sự tàn nhẫn rơi vào cái bẫy của họ và đưa đất nước 
chúng con thoát khỏi sự kìm kẹp này. Ôi, Thiên Chúa Cha, xin bảo vệ đất nước của chúng con, chừng 
nào TT Trump đang còn nắm quyền, hoặc những người yêu sự công bình đang làm việc để đẩy lui 
những chương trình nghị sự tà ác, đã được thiết lập vào vị trí trong 40 năm qua.  
 
Ví dụ như, Perry Stone đã có nhiều giấc mơ về một thành phố với một cây cầu đẹp được thổi bay lên. 
Cây cầu bị thổi bay ở đáy và sau đó là một trận sóng thần khổng lồ. Chúng tôi cũng đã chia sẻ những 
giấc mơ với các bạn về 2 TP San Francisco và New York City. Và tôi phải nói rằng Chính Phủ Ngầm đã 
có công nghệ để làm những điều này.  
 
Các nhà cai trị tà ác của thời đại này có công nghệ này để tạo ra sóng thần và (Lằn Nứt San Andria 
Fault) để phá hủy hai thành phố này - New York và San Francisco. Nhưng rõ ràng, họ muốn thổi cây 
cầu từ dưới đáy, và làm cho nó trông giống như một cơn sóng thần đã phá đổ nó. Nhưng đó không 
phải là những gì họ nói về nó. Đó là về chủ nghĩa khủng bố, cũng giống như với tòa tháp đôi ởNew 
York vào ngày 9/11 năm 2001.  
 
Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con nếu con sai. Nhưng xin vui lòng, Chúa ơi, lời cầu nguyện của chúng 
con có thể làm điều gì đó để ngăn chặn những điều này, để nó không  trở thành hiện thực không? 
 
Chúa Giêsu bắt đầu... "Cô dâu yêu dấu của Ta, Ta biết cái đĩa của con đã đầy với những nỗi buồn, và 
sự tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Và Ta biết con đau buồn vì điều gì sắp xảy ra. Chúng Ta (Ba Ngôi Thiên 
Chúa) cũng đau buồn. " 
 
"Cha Ta đau buồn với Ta và Chúa Thánh Thần của Ta - nhưng một số điều không thể tránh khỏi. Tuy 
nhiên, lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ và Chúng Ta đang lắng nghe. Và Chúng Ta xem xét chúng. 
Và Chúng Ta thay đổi để thích ứng với những lời cầu nguyện của các con. " 
 
"Vâng, trái tim của Chúng Ta đang tan vỡ với những bi kịch sắp xảy ra, sẽ lấy đi mạng sống của những 
người vô tội; Chúng Ta khóc trong chính suy nghĩ của Chúng Ta. Làm ơn. Làm ơn cầu nguyện!. "  
 
"Để có thể làm được gì? "Các con có thể cầu nguyện với tất cả tấm lòng để những điều này có thể 
được giảm bớt, ngăn cản hoặc trì hoãn - và một lần nữa Ta nói với các con, những lời cầu nguyện của 
các con đã được nghe thấy trên Thiên Đàng. Satan có rất nhiều kế hoạch cho trái đất, và nhiều trong 
số chúng đã đi đến kết quả, nhưng Ta lại nói với các con rằng: lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ và 
Cha Ta vẫn hoàn toàn kiểm soát được những gì sẽ xảy ra ở đây. " 
 
 
 



"Lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ! Hãy suy nghĩ về sự thiệt mạng của những người vô tội và cầu 
nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho Lòng Thương Xót. Cầu nguyện rằng những điều ác ở địa vị cao sẽ 
bị cản trở. Xin cầu nguyện rằng quốc gia của các con sẽ tỉnh dậy và nhìn xem vị Tổng Thống này đã làm 
nhiều điều đó tốt như thế nào. " 
 
"Hãy cầu nguyện rằng những người không biết sẽ nhìn thấy những kẻ xấu xa đặt mặt nạ trên khuôn 
mặt đẹp, khuôn mặt dễ thương, khuôn mặt đẹp trai. Kẻ ác nói nhiều điều mà mọi người thích nghe. 
Những kẻ lừa đảo - và người dân Mỹ đã bị lừa dối, bởi vì họ không chú ý đến. " 
 
"Hãy cầu nguyện rằng họ thức dậy, hỡi dân Ta, và làm phần của các con để phơi bày điều xấu, vẫn còn 
hy vọng. Các con vẫn chưa vượt qua được điểm then chốt mà không thể quay đầu lại. vẫn còn hy vọng 
. Nhưng đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, việc bầu chọn của các con, và khả năng của các con để 
thông báo cho người ngu dốt không biết gì, rằng sẽ làm được điều tốt nhất cho nước Mỹ và thế giới. "  
 
"Các con hãy làm phần của các con, và Chúng Ta sẽ làm phần của Chúng Ta. " 


