
637. Chúa Giêsu phán... Những báu vật nhỏ quí giá của Ta, các con là sự an ủi của Ta 

giữa những đau khổ. 

 

TĐ tình yêu từ Chúa Giêsu cho Chị Clare. ngày 12 tháng 7 năm 2018   

 

Chúa Giêsu phán... "Lời cầu nguyện và ý chỉ đang bay lên từ khắp nơi trên đất nước này. Chúng sẽ 

không vô ích, trái tim của Cha Ta đã dịu lại đối với các con, những người đã đập vỡ cái bình của trái 

tim mình với những giọt nước mắt của các con, và đã xức dầu cho đất nước này. Cha Ta đã có lòng 

trắc ẩn với các con, vì sự đau buồn của các con, và Ngài sẽ không còn nhớ tội lỗi của các con nữa. "  

 

"Các con đã bố thí cho trẻ mồ côi và người góa phụ, đến giọt nước mắt cuối cùng. Và Thiên Đàng đang 

rất kinh ngạc về sự rộng lượng của những trái tim, đã lưu ý đến lời kêu gọi đến sự hư hỏng và sự tàn 

phá. Lịch sử đã không được viết bằng bút và giấy. Nhưng tiếng thở dài và lời cầu xin của một người bị 

nạn là những người viết nên lịch sử. " 

 

"Đừng nói với Ta rằng điều này đã xảy ra quá nhanh, bởi vì con đã chỉ mới đăng thông điệp lên vào 

ngày hôm qua."  

 

(Clare) Đây là, những gì tôi đã đang nghĩ. Ở đây, Chúa đang điều chỉnh tôi! 

 

(Chúa Giêsu phán) "Thay vào đó, hãy hiểu tiếng kêu của trái tim Ta vì sự can thiệp đã nhanh chóng 

được đón nhận và đã chạm vào cơn đau chuyển bụng trên khắp đất nước. Nhiều người biết về tình 

trạng này và đã tan vỡ trái tim của họ, qua nó trong nhiều ngày. Nhưng nhiều hơn nữa là cần thiết và 

bây giờ con phải đối mặt với khả năng giải thoát không thuận lợi trước đây. " 

 

"Clare, Ta có một đội quân những người cầu nguyện, chỉ sống để cầu nguyện. Đó là niềm vui của họ, 

và sự đáp ứng của họ đối với mọi nhu cầu của Ta. Và nó là ngay lập tức. Các con có thể tưởng tượng 

như thế này không? Ồi, vâng, họ được chọn bằng tay, thiểu số và bị coi thường bởi thế giới. Những gì 

ít được biết đến đối với họ! Nhưng tất cả Thiên đàng đều biết về những từ ngữ quen thuộc. Trên Trái 

Đất, đám mây linh hồn vĩ đại này, rất nhạy cảm với sự chuyển động của Trái Tim Ta. " 

 

"Phước cho những người đói khát sau sự công bình, họ sẽ được lấp đầy. Và phúc cho những người 

thương tiếc cho họ sẽ được an ủi. Không phải với sự an ủi của Trái Đất này, mà đúng hơn là với sự an 

ủi của Thiên Đàng, tràn ngập trong trái tim và tỏa ra một hương thơm liên tục cho họ và tất cả Thiên 

Đàng. " 

 

"Các con chưa ra khỏi khu rừng, nhưng mọi thứ đã chuyển hướng cách thú vị. Và Sự phù hộ của Thiên 

Chúa đang làm việc để lợi dụng trái tim của những người Mỹ đích thực. Phúc thay những người đã 

thương tiếc và ăn năn vì tội lỗi của quốc gia này thế nào! Phần thưởng trên thiên đàng của các con to 

lớn đến mức nào. " 

 



"Bây giờ, Ta sẽ yêu cầu các con đưa ra điều này, với quy định rằng họ tiếp tục trong loại cầu nguyện 

này. Và Ta sẽ chúc lành cho họ với những tin tức tuyệt vời. Nhìn kìa, các con vui mừng, và ngạc nhiên. 

"  

 

"Những lời cầu nguyện của Người Công chính sẽ được lắng nghe và Cha Ta sẽ không quay lưng lại với 

họ. Điều mà các con sợ sẽ đến trên các con, nhưng Danh Ta sẽ được tôn vinh trong các quốc gia. Họ 

sẽ khóc và nói... 'Thiên Chúa của họ vĩ đại đến mức nào! Chắc chắn có một Thiên Chúa ở trên trời lắng 

nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài. Tại sao chúng ta lãng phí thời gian của chúng ta trong số 

những thần tượng này? Chúng ta hãy mang đến những lễ vật và trở thành dân của Ngài. '' 

 

(Clare nói) Đó là một lời động viên tuyệt vời, các bạn thân yêu. Chúa ban phước cho tất cả các bạn. 

 

Và bây giờ là Thông Điệp ngày 17 tháng 7 năm 2018 

 

(Clare nói) Chúa ơi, Ngài có điều gì muốn chia sẻ với chúng con tối nay không? 

 

Chúa Giêsu phán... "Vâng. Đồng hành với Ta trên thập tự giá của Ta, những người con nhỏ bé của Ta. 

Ta đang kêu gọi những trái tim tinh khiết, để đồng hành với Ta trong bóng của Cây Thập tự giá, mà 

bây giờ nó bị căng ra trên khắp đất nước này. "  

 

"Vì, cái tốt được gọi là ác, và cái ác được gọi là tốt - và vực sâu đã được biểu lộ ở vùng đất này. Con đã 

mô tả nó rất tốt, Clare, khi con đã nói... 'Đất nước này đã nghiên cứu và đã kết tủa sự sụp đổ của 

nhiều quốc gia trên toàn cầu; họ cũng đã được đào tạo để làm điều đó ở đây. " 

 

"Những người đó đang cấp dưỡng vào cái lỗ hổng này, đang ăn vào cái chết và tiêu hủy chính bản 

thân mình. Những người tiếp tục bắc cầu cho nó đang giữ cho sự sống thân yêu để mang nó trở lại với 

nhau một lần nữa. Lời cầu nguyện có sức mạnh hơn cả hành động, nhưng cả hai đều cần thiết để vượt 

qua những tệ nạn trong công việc tại quốc gia này ngay bây giờ. " 

 

"Họ sẽ không thắng, Clare. Họ sẽ không thắng thế. Nhưng nó khiến Ta và Thân Thể Ta phải trả giá cao. 

Nhiều, đau khổ nhiều, nhiều sự mất mát cá nhân… Và, trái tim của những người hy sinh cho Ta là một 

báu vật rất đặc biệt, không giống như bất kỳ báu vật nào khác mà Ta có. " 

 

(Clare nói) Và ngoài ra, tôi biết Ezekiel là một trong những báu vật đó. Ông đã bị tấn công khổ sở ngày 

hôm nay mà đã đánh anh ta vì một cái thắt gút. 

 

(Chúa Giêsu phán) "Và trong những khoảnh khắc mà Ta cần ông ấy, ông ấy ở đó vì Ta. Tuy nhiên, có 

những người khác đáng lẽ phải ở cùng với Ta hôm nay, và trong tuần qua, nhưng họ đã không có. " 

 

 

 



"Những người thân yêu. Kẻ thù đã lôi kéo các con vào thế giới một lần nữa. Các con biết các con là ai. 

Ta kêu gọi các con, quay trở lại bóng của cây Thập Giá và sự an ủi của Ta. Ta nhớ các con thật khủng 

khiếp. Sự đau đớn của sự cô đơn ở giữa những sự hoang vắng chỉ làm cho nó tồi tệ hơn, vì vậy đừng 

thất bại trong việc đồng hành với Ta. Hãy ở đây cho Ta. " 

 

"Đó là sự sẵn sàng hy sinh của họ, mà nó thiết lập các ví dụ cho những người khác, và nhận được công 

việc làm. Ta sẽ không để họ cố gắng vượt quá khả năng chịu đựng của họ, nhưng nó không phải là dễ 

dàng. Và trong thực tế, nó là lúc tàn bạo. " 

 

"Tuy nhiên, đừng lo lắng về những gì các con mất, những nhà ái quốc yêu quý. Các con đang cầm ngọn 

đuốc giữ quốc gia này tỏa sáng, và thực sự là cả thế giới, trong ánh sáng. " 

 

“Bóng tối đang thất bại, vì vậy họ đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng của họ để bức hại và chế 

nhạo sự ủng hộ của Tổng thống của các con. Nhưng họ sẽ không thắng thế, bởi vì nhiều người trong 

số các con đã lắng nghe Ta cách nghiêm túc, khi Ta nói với các con rằng điều này làm các con trả giá 

nhiều, nhưng các con phải tiếp tục cầu nguyện; các con không thể bỏ cuộc. " 

 

"Khi điều này đổ vỡ - và bẻ gẫy ý muốn của nó - sẽ có một sự bùng nổ của ánh sáng chói mắt để tiết lộ 

sự thật của kẻ thù thực sự của quốc gia này, và những gì đã được ẩn giấu trong thời gian quá lâu sẽ 

được đưa ra ánh sáng."  

 

"Được tính toán cách ạnh lùng, và xảo quyệt, họ không trừ một ai. Không phải từ trẻ sơ sinh đến 

người già. Họ không quan tâm về sự phá hủy được truyền lan. Những gì trong trái tim của họ là cái 

chết và sự hủy diệt cho tất cả những gì là đúng và tốt. " 

 

"Vâng, và tận dụng thời tiết ấm áp, họ đang lôi kéo nhau những người lang thang không có làm gì cả. 

Họ đang cho người ta một nguyên nhân để đam mê, kiếm tiền, và nổi bật với người khác, vì vậy họ sẽ 

được chú ý. " 

 

"Nhưng phần đáng buồn là, tâm trí của họ đã bị tàn phá của sự khôn ngoan và mù quáng với chi thể 

họ đang bị cưa mất bộ phận rất quan trọng để hỗ trợ họ. Họ không có tín ngưỡng hay tình yêu. Họ chỉ 

đơn thuần là bị thao túng tâm trí đi qua các chuyển động, mà không có bất kỳ sự nắm bắt thực sự về 

những gì họ đang phản đối. Mặc dù họ được tạo ra trong hình ảnh của Ta, họ đi loanh quanh giống 

như động vật, chỉ tìm cách lấp đầy bụng của mình với đồng tiền bị nhiễm độc và tiền buôn bán ma túy 

và tiền buôn trẻ em. " 

 

"Đây là chính phủ phúc lợi lớn mà Obama đã cho ăn vào, để chuẩn bị, làm cho họ chín muồi, để tạo ra 

xung đột và chia rẽ; một số đông dân chúng dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một số năng lượng nhất định 

đang được phát hành ở các khu vực đang được trình diễn. Năng lượng vượt quá khả năng của họ để 

chống lại; năng lượng khiến mọi người nổ tung với nhau. " 

 



"Ta kêu gọi các con, những người quan tâm, tiếp tục nắm giữ cánh tay Tổng Thống của các con cao và 

không để cho anh ta trở nên mệt mỏi. Hỗ trợ anh ta theo mọi cách và giáo dục những người dốt nát 

xung quanh các con. Đó là lời cầu nguyện của các con, dân của Ta, nó cuối cùng sẽ khiến điều này sụp 

đổ. Đó là lòng trung thành của các con sẽ đánh bại kẻ thù. " 

 

"Ngay cả khi chỉ trong một thời gian, nó sẽ mở ra cánh cửa cho việc chuyển đổi khối lượng linh hồn 

đang chậm chạp trên vực thẳm, không còn ý tưởng về Thiên Chúa thực sự là ai nữa. Họ bị mắc kẹt 

trong một khung của sự suy nghĩ, không thể xem xét Ta cho đến khi Ta đến thăm họ, và thực tế 

chuyến viếng thăm của Ta đánh thức sự thật bên trong họ. " 

 

"Họ không thể quay trở lại nơi họ đến, bởi vì họ đã chứng kiến cái ác cực đoan. Và sâu bên trong, họ 

biết rằng đó không phải là Thiên Chúa, cũng không phải là lòng thương xót, cũng không phải là vĩ đại. 

Thay vào đó, nó là đáng xấu hổ, vô đạo đức, và chiều sâu của sự suy đồi. " 

 

"Vậy, tiếp tục cầu nguyện và hy sinh, hỡi những đứa con nhỏ bé của Ta. Các con là sự an ủi của Ta ở 

giữa những đau khổ. Các con là hương thơm của sự tận tụy ở giữa mùi hôi thối của sự phản quốc. Các 

con là ánh sáng thuần khiết của một ngọn nến duy nhất đánh bại tất cả các công nghệ của bóng tối. " 

 

"Các con, những người nhỏ bé, với những lời cầu nguyện và hy sinh của các con - các con là những 

người đang chuyển hướng cơn thủy triều. " 

 

"Vì vậy, tiếp tục và tin cậy vào sức mạnh của Ta để chịu đựng đến cùng. Vì trong những khoảnh khắc 

đó khi các con không còn có thể đứng vững, thật vậy, Ta đặt các con trong nôi, trong vòng Tay Ta trên 

Cây Thập Tự Giá. Và chúng ta cùng nhau di chuyển Trái Tim của Cha chúng ta. " 


