
636. SẼ CÓ MỘT SỰ KIỆN ĐỂ ĐÁNH THỨC DÂN MỸ,  

VÌ VẬY HÃY THỨC DẬY, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN 

 

Thông Điệp tình yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. ngày 10 tháng 7 năm 2018  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Quốc gia này đang trong thời điểm rất nguy hiểm, nhưng Ta đã không bỏ rơi 

cô ấy, cô ấy đã làm rất tốt trên khắp thế giới và điều tốt đẹp mà cô ấy đã làm là một biểu hiện của 

người dân Mỹ, hơn là điều ác. " 

 

"Ta nói điều này, bởi vì ngững người Mỹ có thể rất rộng rãi, và điều ác trong quốc gia không phải là 

trái tim của nước Mỹ hay những gì cô ấy đại diện. Thay vào đó, nó là một chương trình nghị sự toàn 

cầu, thậm chí có thể lùi lại thời kỳ Cách mạng Pháp ngay từ khi mới thành lập. "  

 

"Sự thịnh vượng đã phỉnh lừa người dân, và đã khiến họ tập trung quá nhiều vào tiện nghi của họ, 

thay vào đó là số tiền họ đóng thuế thực sự đi đâu - và gốc rễ sự ác của căn bệnh ung thư cuối cùng sẽ 

chiếm toàn thế giới, trước khi Ta trở lại Trái đất. Vì sự thoải mái và phong phú, nhiều thứ đã bị bỏ qua 

trong đấu trường chính trị. Nhưng bây giờ, những người đúng với tinh thần của đất nước này đang 

bắt đầu chiếm lại lãnh thổ , và Ta ủng hộ họ trong cuộc chiến của họ. "  

 

"Tuy nhiên. Đó là một thời gian nguy hiểm, bởi vì các nhà lãnh đạo tinh nhuệ của thế giới không quan 

tâm đến sự thịnh vượng của cô ấy. Và, ngay cả khi nó được viết trong Kinh Thánh, rằng, họ sẽ lột quần 

áo của cô ấy và để của cô ấy trần truồng, và bỏ mặc cho cô ấy chết. "  

 

Và đó là một trích dẫn từ sách Khải huyền 17.  

Sau đó thiên thần đã nói với tôi, "Vùng biển nơi bạn nhìn thấy cô gái điếm đã ngồi, là các dân tộc và 

nhiều dân tộc và nhiều ngôn ngữ. Và mười cái sừng và con thú mà bạn thấy sẽ ghét cô gái điếm. Họ sẽ 

để cô điêu tàn và trần truồng, và sẽ ăn thịt cô và đốt cháy cô. Vì Thiên Chúa đã đặt nó vào lòng họ để 

thực hiện mục đích của Ngài, bằng cách kết hợp để trao vương quốc của họ cho con thú, cho đến khi 

lời của Thiên Chúa được ứng nghiệm. Khải Huyền 17: 15-17  

 

"Dân của Ta, những người được Ta chọn, lịch sử được viết bằng lời cầu nguyện. Và đây là thời gian 

của các con để đứng trong khoảng trống và cầu nguyện cho một phép lạ. Trên thực tế, một phép lạ kế 

thừa. Hãy để cho đất nước này thoát khỏi sự giam cầm của nó. Các con, những người quan tâm - nó 

nằm trong tay các con. Ta đã đưa cho các con khung thời gian để Ta quan sát hành động của quốc gia 

này và Cha Ta sẽ quyết định về số phận của cô ấy. "  

 

"Mặc dù Ta rất lo lắng để cứu người Hồi Giáo và những người khác trên khắp thế giới, Ta không thể 

phản đối sự phán xét của Cha Ta. Ng ài nhìn thấy rõ hơn các con. Và trong khi Ngài đã bảo vệ một Nhà 

Vô Địch để phá vỡ hệ thống này - ít nhất là một mùa, đó là một trận chiến rất khó khăn. Và chúng ta 

chưa chiến thắng. Chúng ta đang thua trong nhiều lĩnh vực. "  

 



 

"Nhưng trái tim để chiến thắng vẫn còn sống động, và những nỗ lực để làm như vậy vẫn còn hoạt 

động và đang đứng. Đây là một đối thủ khốc liệt đã có những cái vòi của mình trên thế giới, trong sự 

chuẩn bị cho Cuộc Đại Nạn và sự tiếp quản của mọi quốc gia, cho một thời gian rất dài, đi sâu vào các 

thế hệ với các bản thiết kế đã được nghiên cứu và đã được chuẩn bị tốt để phá hủy cách tuần tự. "  

 

"Và bây giờ chúng ta đang gần sự kết liễu các bản thiết kế. " 

 

"Tổng Thống của các con đã chụp lấy con mồi vào giây phút cuối cùng từ hàm của con Quái thú. 

Nhưng có những cái bẫy và phong tỏa ẩn ở khắp mọi nơi. Và nơi tiến bộ được thực hiện trong một 

khu vực, thì cùng một lúc bị mất trong những nơi khác và chặn tại chỗ. Đây là một bộ phim tuyệt vời 

được diễn ra trước mắt các con - và ước chi các con có thể nhìn thấy mặt dưới, các con sẽ biết nó 

phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó. " 

 

"Nếu dân chúng đi cùng với những gì là thoải mái và hấp dẫn của đất nước này, mà không thay đổi, nó 

không có vẻ tốt cho đất nước các con. Như phe tự do đối lập cấp tiến, trái tim và tâm trí bị hỏng của 

những người này, những người không biết gì về Chân lý, sẽ mang Cha Ta đến kết luận, rằng đó là thời 

gian cho sự can thiệp của Ngài để di chuyển và mang Cô Dâu của Ta về Nhà. Đây thực sự là thời điểm 

giữa sự sống và cái chết và không có sự bảo đảm nào cả. " 

 

"Cuộc chiến là trong tâm trí của những người từ chối nhìn thấy, hoặc cào xước trên bề mặt, hoặc 

thậm chí là lý lẽ một cách thông minh. Họ được khuấy động và tập trung vào Tổng Thống Trump như 

một mục tiêu cho sự thất vọng và giận dữ của họ. Vì họ đã chọn những lời nói dối, họ cũng có thể xem 

được sự lựa chọn của họ sẽ mang lại kết quả gì cho mình. " 

 

"Nó không phải là Thánh Ý của Cha Ta để thiết lập Cuộc Đại Nạn bây giờ, Thánh Ý của Ngài là mang lại 

sự phục hưng, để ban cho tất cả mọi người một cơ hội để ăn năn và đến với Ta." 

 

"Tuy nhiên, những người Mỹ tự do, cấp tiến đang khiến Ngài xem xét lại dòng thời gian thương xót 

của Ngài. Nó thực sự là một thời gian nguy hiểm, và một lời cầu nguyện thích hợp là để thay đổi trái 

tim của thế hệ này, được nâng lên bởi thành phần Ưu Tú toàn cầu(hay là trật tự thế giới mới). Họ là 

những người đã tu luyện sự thiếu hiểu biết và mù lòa này, để chuẩn bị cho sự tiếp quản vĩ đại và sự 

suy tàn lớn của đất nước này. " 

 

"Họ tự coi mình là thế hệ "cứu độ", mang lại hòa bình toàn cầu. Họ xem các con như là những kẻ gây 

rối và cuồng nhiệt trong một thế giới âm mưu sự làm cho tin tưởng. Họ chỉ đơn giản là mù lòa với bản 

chất thực sự của sự dữ tự nó diễu hành như là tốt. " 

 

"Sẽ có một cuộc gọi báo thức cho dân Mỹ, Clare. Sẽ có một sự kiện khiến mọi người đi sâu hơn. 

Tuy nhiên, nó vẫn còn đó để được nhìn thấy, để thế hệ có học thức cao nhận ra nó. Họ đã bị theo điều 

kiện bởi những lời nói dối và những ý kiến nông cạn, thật khó để họ nhìn thấy bên dưới bề mặt. " 

 



 

"Ta muốn các con tập trung những lời cầu nguyện cho lĩnh vực này của dân Mỹ đang đi vòng quanh 

trên vành đai của vực thẳm - đã bị bịt mắt. Họ đơn giản là không thể thấy được. " 

 

"Nhưng lời cầu nguyện thay đổi mọi thứ. Cầu nguyện viết lịch sử. Nhưng nếu ý chí của con người sẽ 

không được chuyển đổi từ những lời dối trá này, mọi thứ sẽ bắt đầu sớm hơn nhiều so với điều chúng 

ta đã hy vọng. " 

 

"Xin cầu nguyện nhiều cho những đứa trẻ này không biết tay phải của họ từ bên trái. Xin cầu nguyện 

để Cha Ta sẽ gửi cho họ một dấu hiệu khiến họ đi sâu xa hơn. Việc đi theo đám đông dễ dàng hơn 

nhiều, tìm lỗi với Tổng Thống này, hơn là để họ, thậm chí còn nghĩ rằng họ có thể đã nhầm lẫn trong 

việc đánh giá sự lựa chọn của Những kẻ  Ưu Tú cho các tổng thống trong suốt một trăm năm qua. Và 

thức dậy với thực tế là 'người tôn giáo cuồng nhiệt' thực sự có thể biết điều gì đó mà họ không biết. " 

 

"Có rất nhiều niềm tự hào trong nền văn hóa này... chính nó, sẽ là một phép lạ! " 

 

"Xin cầu nguyện cho họ, Clare, và hy vọng rằng họ sẽ sẵn sàng để loại bỏ cái băng bịt mắt và nhìn vào 

sự thật về nơi họ đứng trong thời điểm quan trọng này. " 

 

"Đừng lo lắng về bản thân hoặc gia đình của các con, dân của Ta. Ta sẽ chăm sóc các con. Nhưng cầu 

nguyện nhiều rằng thế hệ này sẽ đáp ứng với ân sủng và khám phá Chân lý cho chính họ. " 

 

"Cầu nguyện cho họ! " 


