
604. Ta kêu gọi Dân của Ta để nâng cao sự nhận thức,  

hành động và trách nhiệm giải trình 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Điều quan trọng đối với Ta là Ta đang giao tiếp với đàn chiên của Ta. Nhiều 

người trong thời điểm này đang bị ảnh hưởng bởi những sự kiện trên thế giới, như nó được trình bày 

với họ trong các phương tiện truyền thông chính - đó là quanh co và hư hỏng, ngoài biện pháp khắc 

phục. 'Người dân của Ta bị hư mất do thiếu kiến thức' bởi vì họ quá lười biếng để sưu tầm cho đến khi 

họ khám phá sự thật. " 

 

"Con đã theo cách này, Clare, nhưng thời gian vẫn chưa đến vì sự hiểu biết của con tăng lên, tuy 

nhiên, con đã hiểu từ xa về bản chất thực sự của sự việc. " 

 

(Clare nói) Vâng - Con không thể tự mình bỏ phiếu cho bất cứ ai, bởi vì con cảm thấy tất cả họ đều là 

tham nhũng và nói dối. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Nhưng bây giờ Ta kêu gọi dân của Ta để nhận thức, hành động và trách nhiệm giải 

trình. Khi các con khám phá ra sự thật, các con có nghĩa vụ phải ủng hộ nó và bỏ phiếu. " 

 

"Ta biết rằng không có người đàn ông nào hoàn hảo, Ta biết có sự lừa dối và tham nhũng ở mọi nơi. 

Nhưng nếu không sự hỗ trợ tốt nhất, mặc dù họ không hoàn hảo, các con sẽ trở thành nạn nhân của 

điều tồi tệ nhất. "  

 

"Một số người trong số các con được kêu gọi hành động xã hội và sẽ tìm thấy mình trong những vị trí 

có trách nhiệm. Sau đó, các con sẽ hiểu đầy đủ hơn những cơn gió cao mà những người có quyền thế 

phải di chuyển và sống sót trong các lãnh vực chính trị. Mọi người đều có thể ngồi vào ghế và tìm 

kiếm lỗi. Nhưng hãy để họ có một vị trí với áp lực từ mọi phía và xem liệu họ có thể sống sót trong khi 

làm đúng. " 

 

"Đó là một lý do Ta ghét những lời chỉ trích và cãi cọ. Những người làm cho lưỡi của họ như một 

thanh kiếm, để cắt người khác xuống, không phải là một phần của giải pháp. Những ai muốn làm cho 

thế giới này trở nên một nơi đạo đức hơn sẽ xắn tay áo của họ lên và bắt đầu làm việc. " 

 

"Và như vậy, Ta khuyên các con, dân của Ta ... chịu trách nhiệm về chính phủ của mình, cho dù trong 

cầu nguyện, hỗ trợ ứng cử viên, hoặc giáo dục công chúng. không ai hoàn hảo, nhưng tìm cách hỗ trợ 

những người duy trì điều gì là quan trọng đối với Ta. Điều này có thể ở mức độ lớn hơn hoặc ít hơn, 

tùy thuộc vào sự lựa chọn của các con, nhưng hãy làm điều đúng theo Kinh Thánh. "  

 

 



"Mối lộn xộn của quốc gia của các con bây giờ là kết quả của hàng thập kỷ tư duy nông cạn; lối sống 

bận rộn, bận rộn mà không có thời gian cho Ta hoặc cho đất nước của họ. Đây là điều mà Satan phụ 

thuộc vào - một tầng lớp trung lưu hời hợt mà bị choáng ngợp bởi những sự bận tâm của thế giới vô 

tận. " 

 

"Thật không dễ để xem chính phủ của mình có vai trò quan trọng như thế nào... cho đến khi các con 

trở thành nạn nhân của tham nhũng và đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về nó. " 

 

"Đây là những gì sẽ xảy ra với các quốc gia không chủ động hỗ trợ những gì là đúng, từ đầu đến 

cuối.Đó là cách mà các nhà độc tài tiếp quản các dân tộc, áp bức và giết họ. xem xét quốc gia của 

mình, các con đang nghe từ Ta một lời kêu gọi để làm một cái gì đó hoạt động và bắt đầu ở đâu đó. 

Nó không quan trọng các con bắt đầu từ đâu.Ta sẽ di chuyển các con từ vị trí này đến vị trí khác khi 

các con phát triển. "  

 

"Ta đặt cuộc gọi này cho các con ngay bây giờ, bởi vì một số các con đang phải đối mặt với cuộc bầu 

cử mà sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách Tổng thống Trump có thể thực hiện những thay đổi đạo đức 

cần thiết để ngăn chặn việc giết người vô tội và các đạo luật vô đạo đức khôn ngoan khác. "  

 

(Clare nói) Lạy Chúa, Chúa có đầy những điều bất ngờ! Con chưa bao giờ mong đợi thông điệp này. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Ồ, Ta biết ơn con Clare, vì những khoảnh khắc cuối cùng trong ngày của con để 

xem thông điệp này đã được đăng tải, nó ngắn, nhưng rất quan trọng. " 

 

"Và chúng ta đang tiến bộ với những điều đang có trong Thánh Tâm Ta. Vì vậy, xin vui lòng không 

nhận được dưới sự lên án cho kéo mọi thứ với nhau. Tất cả những gì con đang làm, đang nằm trong 

Thánh Ý của Ta dành cho con. " 

 

(Clare nói) Cảm ơn Chúa. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Các con không thấy hòa bình sao? " 

 

(Clare nói) Con làm. Nó rất ngọt ngào. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng những gì các con đang làm với ngày của mình 

rất đẹp lòng Ta. Ta muốn các con ra đi tự do khỏi tội lỗi. Kẻ thù sẽ bóp méo bất cứ điều gì hắn ta có 

thể làm cho các con cảm thấy có lỗi. Và nó làm các con suy nhược. Vì vậy, Ta lấy cơ hội này để nói với 

các con, 'Thưởng thức hòa bình; các con đang hoạt động theo Thánh Ý của Ta. "   

 

(Clare nói) Chúa rất tốt đối với con, Chúa Giêsu. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Ta muốn khen sự trung tín của con và đặt trái tim con trong yên bình. " 


