
644. Con Thú Khổng lồ này sẽ không sụp đổ một cách phong nhã -  

Cầu nguyện cho những kẻ xúc phạm 

 

Thông Điệp tình yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 15 tháng 8 năm 2018 

 

(Clare nói) Chúa ơi, hãy giúp chúng con ở lại bên Ngài, cầu nguyện rằng những kẻ đã bị phơi bày sẽ 

biến đổi trước khi quá muộn cho họ... Amen. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu...  

 

"Vâng, hãy cầu nguyện cho đất nước của các con. Mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ và có tác động. Hậu 

quả đang giảm xuống trên những người đã phản bội quốc gia và các con cờ domino đang bắt đầu lần 

lượt ngã xuống. Nó đang tạo ra một tác động sâu sắc và các nền móng đang lung lay. Các con đang 

cầu nguyện chống lại những hậu quả. " 

 

"Clare, cuối cùng, mọi thứ đang tan rã, mảnh vụn độc ác từng mảnh một. Nhưng Ta vẫn muốn con 

nhớ cầu nguyện cho những kẻ phạm tội, vì một số sẽ tự sát và những người khác sẽ bị án tử. Đây cũng 

là thời điểm quan trọng trong việc thi hành luật pháp , bởi vì quá nhiều điều xấu xa đã được cung cấp 

và đã gắn kết với các cơ quan thực thi pháp luật hợp pháp. " 

 

"Con quái vật khổng lồ này sẽ không rơi một cách phong nhã. Phần lớn đang được lên kế hoạch để 

thu hút sự chú ý từ tin tức thực sự - các sự kiện trận giả, mà các phương tiện truyền thông hy vọng sẽ 

làm cho một điểm lớn tập trung để làm suy yếu những gì đang được tiếp xúc. Vì vậy, đây là thời gian 

để cầu nguyện chống lại sự trả thù... " 

 

"Những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa, những lời cầu nguyện của các con đang trong quá trình 

được nhậm lời,  nhưng nó không phải là đẹp. Trên thực tế, nó là phạm lỗi ngoài những gì các con có 

thể tưởng tượng. Satan đã sử dụng để đánh lừa các quan chức chính phủ của các  con. Họ đã chìm 

vào mức độ suy đồi mà những kẻ cáo gian không bao giờ mơ ước. " 

 

"Những cơ hội này để tham gia vào sự đảo ngược được cung cấp cho tất cả những người nắm giữ văn 

phòng, như là một lối thoát và giải trí trên bề mặt. Nhưng bên dưới bề mặt, chúng là những cái bẫy 

mà sau này có thể được sử dụng để thao túng và kiểm soát những người được tống tiền. Nhưng 

những gì họ không thấy, là linh hồn của họ đã chìm xuống sâu trong tội lỗi, rằng họ không còn giống 

như một con người ở một mức độ tâm linh. " 

 

"Ngay cả những con vật không có động cơ để làm những việc như vậy. Điều này làm giảm mức độ đạo 

đức của họ, cho đến nay họ không có khả năng hoạt động với bất kỳ tính toàn vẹn nào trong các văn 

phòng được bầu và được chỉ định của họ. " 

 



(Clare) Và nếu họ bước một bước sang phải hoặc sang trái để làm theo một cái gì đó phản đối những 

người biết về những điều này, những tập tin và hình ảnh này được đưa lên trên khuôn mặt của họ, 

nói rằng, 'Bạn không thể làm điều đó hoặc chúng tôi sẽ phơi bày bạn '. 

 

(Chúa Giêsu) "Và Satan đã dụ dỗ họ thành một cái bẫy giết chết phần tâm linh, làm cho họ mất bình 

tĩnh lương tâm. Bằng cách này, khi họ dẫn dắt lối sống hai mặt, họ liên tục bị hành hạ bởi lũ quỷ. " 

 

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện ra? Nếu con gái tôi phát hiện ra thì sao? Cô ta sẽ nghĩ gì? Nếu 

như .! Nếu như.. 'Những con quỷ làm cho thể thao của họ và nuôi dưỡng nỗi sợ và cuộc sống hai mặt 

của họ, tra tấn họ cả ngày lẫn đêm. " 

 

"Xin cầu nguyện cho họ, như ngiều người toan tính tự tử, và thậm chí đi đến một nơi tồi tệ hơn để 

thoát khỏi sự trừng phạt. Có rất nhiều nơi ẩn nấp dưới lòng đất, nơi họ có thể thoát khỏi công lý. 

Thành phố ngầm đã được chuẩn bị cho những thứ như thế này. Các thành phố nơi nương náu, nơi mà 

những người không có lương tâm này tiếp tục cuộc sống của sự thiếu thốn và chìm sâu hơn và sâu 

hơn vào nó. " 

 

"Các Gia đình của những người đàn ông và phụ nữ này sẽ bị sốc khi tuyệt vọng khi họ hoàn toàn hiểu 

được người đàn ông hay người phụ nữ mà họ gọi là cha hoặc mẹ của họ đã tham gia vào. Và đây là 

một điểm cho Ta, một nơi nhục nhã sâu sắc có thể mở cửa cho việc chuyển đổi của họ. " 

 

“Nếu họ chạy hoặc tự sát, đây là lý do tại sao Ta muốn các con cầu nguyện cho họ; vẫn còn một cơ 

hội. Lũ quỷ để kích động tự tử ở mức cao nhất của mọi thời đại, và đây là phương pháp ưa thích của 

Satan để kết thúc những ngày của họ, trước khi họ có cơ hội ăn năn. 

 

"Ta muốn các các con biết rằng, Ta rất cảm kích bởi những lời cầu nguyện của các con, vì những lời 

cầu nguyện này. Ta muốn các con biết rằng Thánh Tâm Ta ao ước thấy họ ăn năn và được cứu - và 

những lời cầu nguyện của các con là quan trọng. Đã có một chiến dịch to lớn của Satan để khiến các 

con ít cầu nguyện hơn. " 

 

(Clare) Con đã cảm thấy điều đó. Con đã thực sự cảm thấy điều đó. 

 

(Chúa Giêsu) "Đã có những lời nói dối thì thầm vào tai của các con ngày và đêm rằng; những lời cầu 

nguyện của các con không kết quả - Quá lớn cho lời cầu nguyện, để tạo nên sự khác biệt’. Dòng chữ: 

‘Thật là quá lớn cho lời cầu nguyện của mày để tạo nên sự khác biệt’; rằng ' mày không đủ chính đáng 

để được Thiên Chúa lắng nghe đâu.'" 

 

"Lời cầu nguyện của mày thoát ra khỏi bức tường - Thiên Chúa không lắng nghe mày, bởi vì mày vẫn 

phải chịu đựng tội lỗi và sai sót. " 

 

(Clare) Vâng, con đã nghe điều đó không ngừng trong hai tuần qua. Tốt. Và thậm chí lâu hơn thế. 

Nhưng đặc biệt là mạnh mẽ hơn gần đây. 



(Chúa Giêsu) "Điều đó hoàn toàn KHÔNG ĐÚNG! Đây là lời nói dối của kẻ thù, để khiến con ngừng cầu 

nguyện. Nếu các con cảm thấy quá nặng về bản thân mình mà các con đang nói, ‘Ôi, việc tác dụng là 

gì? ‘Thiên Chúa sẽ không nghe tôi! " 

 

"Ta có thể đảm bảo với các con rằng linh hồn nói dối đánh cắp đức tin của các con. " 

 

"Đừng tin những lời nói dối này! Sự công bình không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào sự hoàn hảo 

của các con, nó phụ thuộc vào sự cam kết của các con để được thánh thiện và hoàn hảo trước mặt Ta. 

Cam kết của các con để trỗi dậy khi các con sa ngã. Ta nghe lời cầu nguyện của các con. Cha Ta tôn 

vinh những lời cầu nguyện của các con, mặc dù các con vẫn đang được hình thành vào hình ảnh của 

Ta. " 

 

“Nhiều người trong các con cũng cảm thấy buồn rầu trong lời cầu nguyện. Đó là một cái bẫy khác mà 

kẻ thù đã gửi ra để tách biệt và chuyển các con khỏi Ta. Báo chí, và không cho phép chiếc áo choàng 

này của sự ngu si đần độn để ngăn cản các con từ cầu nguyện, thờ phượng, và đọc Lời thánh. Ta ở đó, 

và chiếc áo choàng này là một màn khói để ngăn cản các con cầu nguyện và ở gần Ta. " 

 

(Clare) Và tại thời điểm đó con nhớ rằng có ai đó đã nói điều gì đó về Chính Phủ Ngầm đang cố gắng 

để bắt đầu chiến tranh. Để chuyển hướng sự chú ý từ điều này. Các con nói ... 'Chúa ơi, có phải họ sẽ 

thử và bắt đầu một cuộc chiến'? 

 

(Chúa Giêsu) "Họ đã, Clare, nhưng những nỗ lực của họ đã bị cản trở. Ta sẽ tiếp tục ngăn chặn những 

nỗ lực của họ, để ném thế giới vào sự nhầm lẫn và thoát khỏi sự truy tố. Họ sẽ bị đưa ra công lý. Sẽ có 

những chuyển đổi sẽ xảy ra, bởi vì các con đã cầu nguyện. Và điều quan trọng là các con phải biết 

rằng, việc cầu nguyện cho họ sẽ khiến các con khỏi bị rơi vào sự phán xét và mở ra các cánh cửa để 

được sàng lọc. Cầu nguyện đặt các con vào phía Chúng Tôi (bên Ba Ngôi chí thánh) và giúp các con an 

toàn khỏi sự mách lẻo và vu khống. " 

 

"Điều họ đang bị phơi bày là đủ tệ, nhưng kẻ thù muốn các con lặn sâu vào và phán xét - lan truyền 

những lời nói dối, tin đồn và thậm chí cả những điều đúng, nhưng rất nguy hiểm cho tâm hồn của các 

con để thảo luận. Họ là những dịp tội lỗi. Vì vậy, xin vui lòng, dân của Ta. Cảnh giác. Thấy rằng, nó cuối 

cùng đã sụp đổ, nhưng, không phạm tội. Hãy nhớ rằng, họ đã một lần là con cái Ta. Xin cầu nguyện 

cho sự cải đạo và ăn năn của họ, bởi vì nó làm tan nát Thánh Tâm Ta để mất đi, thậm chí chỉ một. 

Ngay cả những kẻ xấu xa nhất - nó vẫn làm tan nát Thánh Tâm Ta. Hãy cầu nguyện cho họ. " 


