
664. Chúa Giêsu phán rằng!  

Chính Ta, Đấng đã thiết lập các Vua và Bảo Vệ một Quốc Gia 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu đến Chị Clare.  Ngày 22 tháng 11 năm 2018  

 

(Clare) Lạy Chúa, chúng con biết đây là mùa của sự Cất Lên. Nhưng ngày và giờ không phải là của 

chúng con để biết. Xin vui lòng, giữ cho chúng con sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài bất cứ lúc nào. Xin 

đừng cho phép các ngày lễ kéo chúng con hoàn toàn đi trật đường. Amen. 

 

Lạy Chúa, con thực sự không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, khi con không thể nhận 

được sự xác nhận về lời yêu cầu đó để cầu nguyện khẩn cấp như thế nào ?? Xin Ngài vui lòng giúp con 

sẽ hiểu? Con đã bị tê liệt hay bướng bỉnh hay ích kỷ? Làm ơn, đừng chấp lời nói của con. 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu… "Vào buổi tối tối hôm qua là một cảnh báo về một mối nguy hiểm rõ ràng và 

hiện tại. Một tia lửa, đó là tất cả những gì nó cần. Một tia lửa và kẻ thù đang cố gắng mang đến cho 

người đứng đầu một cuộc đối đầu có thể thực sự gây tác dụng ngược với quốc gia này và thế giới. Có 

những người nhất định Ta kêu gọi đứng vào khoảng trống trong những lúc như thế. Ta biết con muốn 

trở thành một trong số họ, nhưng công việc chính của con không phải là sự can thiệp. Clare, đừng 

ghen tị với những người khác nhận nhiệm vụ đó. Làm hết sức mình khi con nghe nó, nhưng hiểu rằng 

Ta có cả một mạng lưới những người can thiệp đang ở trên đó. " 

 

"Ta đã thiết lập một hướng đi cho con và tâm trí của con là điều dễ hiểu về điều đó. Do đó, nó không 

có ý nghĩa với con. Tuy nhiên, mối nguy hiểm là có thật, và Ta đã có những người khác để che đậy nó. 

Ta đã nói với con nếu Ta muốn con kêu gọi những khán giả của Kênh này. Nhưng Ta đã làm. Có phải 

Ta không? " 

 

(Clare) Không phải là điều mà con có thể nhận thức được, Chúa ơi! 

 

(Chúa Giêsu) "Vì Ta có ý định che chở cho người khác. Con có thể làm tất cả mọi thứ, và có nhiều lần 

Ta làm việc khác với con hơn là với những người khác. Không có sự lên án ở đó. Con có thể làm tất cả. 

Vì vậy, xin vui lòng, hãy để điều đó đi từ trái tim của con. Satan muốn bám vào con với lời buộc tội sai. 

Đừng đáp trả; mặc kệ hắn. Đây đã là cho Ezekiel và những người khác. Ta có họ ở khắp nơi trên thế 

giới, con biết không. " 

 

(Clare) Xin lỗi Chúa, con đã lạc lối trong cảm giác tội lỗi tiềm tàng của mình. Cảm ơn Chúa đã làm rõ. 

 

(Chúa Giêsu) "Tuy nhiên, Ta muốn con đề cập rằng mùa này đòi hỏi thêm sự cảnh giác trong cầu 

nguyện và chi tiêu. Dân của Ta có xu hướng quá nhiệt tình và bị cuốn hút vào chủ nghĩa vật chất trong 

mùa này và Ta đang yêu cầu các con, những người quý giá của Ta, xin hãy giữ kỳ nghỉ này vì vinh 

quang và danh dự của Ta.  

 



Xin đừng quá nhiệt tình vào việc nấu nướng và chuẩn bị xa hoa. Bởi vì hãy nhớ rằng: các con đang 

trong một cuộc  chiến. Và nếu các con quá tập trung vào xác thịt, các con sẽ không cảnh giác để cầu 

nguyện khi cần thiết. Kẻ thù biết rõ các con bị phân tâm như thế nào, và sẽ sử dụng nó để chống lại 

các con NẾU các con không cẩn thận. Cũng nhớ rằng thời gian Ta đã ban ra là có điều kiện. " 

 

(Clare) Ngài nói về việc gia hạn hai năm. 

 

(Chúa Giêsu) "Và Ta cần người dân Mỹ sống và đáp ứng nhu cầu của đất nước họ. Ta cần tất cả các 

con tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng Thống và sự thành công của Chính Quyền. Cũng như 

chống chiến tranh nổ ra. Sự bảo vệ lớn nhất của các con là cầu nguyện, chăm sóc người nghèo trong 

môi trường của mình, cũng như trên toàn thế giới. Lòng tốt của người dân Mỹ đã đưa hàng triệu 

người vào Vương Quốc của Thiên Chúa. Và vì lý do này, Ta cũng trân trọng Cô ấy. " 

 

"Tuy nhiên, khi một đất nước trở nên thịnh vượng, nó có xu hướng suy đồi và giải thể; tính vị kỷ. Và 

được bao phủ trong niềm vui của tất cả các loại. Đó là sự khởi đầu của sự kết thúc của quốc gia đó. Vì 

vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng sự thịnh vượng là giải pháp cho vấn đề của các con. Không, đó là công lý 

và bình đẳng cũng như cung cấp cơ hội cho người khác. Từ thiện. Sự hào phóng và đề cao các tiêu 

chuẩn đạo đức trong hành vi của chính các con. " 

 

"Và đặt Ta ở vị trí đầu tiên. Đó là sự bảo vệ lớn nhất của các con. Tôn KÍNH Ta. Phục vụ Ta. Tôn thờ Ta. 

Vâng lời Ta - và các con sẽ sống hết những ngày của cơ hội  trước khi Cuộc Đại Hoạn Nạn bắt đầu. 

Sống một cuộc sống tự phục vụ một cách cẩu thả, thờ ơ với sự vô đạo đức và bất công, và các con sẽ 

không bao giờ hoàn thành những điều tốt đẹp Ta dành cho các con, cho đến khi giờ tối tăm vĩ đại 

nhất ập trên các con. " 

 

"Không một quốc gia nào có hệ thống phòng thủ sẽ thắng thế, nếu Tay Ta không ở trên đó. Chính Ta là 

Đấng thiết lập các vị Vua, và Ta là Đấng truất phế ngôi vị của họ. Chính Ta là Đấng bảo vệ Cổng của 

một Quốc Gia và đánh bại kế hoạch của kẻ thù. Điều này Ta làm cho Quốc Gia tôn vinh và vâng lời Ta. 

" 

 

"Hãy để tình yêu của Ta dõi theo trái tim và khối óc của các con và liên tục ghi nhớ nhu cầu của Ta. 

Hãy tử tế với những người xung quanh mà các con không hiểu. Đừng rập khuôn  bất cứ ai, cũng không 

lên án hay phán xét, hay chỉ trích họ. Các con không biết  những gì bên trong họ, vết thương của họ, 

ước mơ và mong muốn của họ, và những ảnh hưởng cả tốt và xấu đã định hình họ. Hãy là một ánh 

sáng yêu thương trong thế giới này, vì Ta đã đến để cứu tất cả họ. Và Ta làm việc từ trong ra ngoài để 

mang lại sự thỏa mãn cho mỗi cuộc sống cá nhân. Ta đã mặc cho các con trong Tình yêu. Bây giờ đi và 

mặc cho những người khác trong cùng một Tình Yêu. Ta ở cùng với các con. " 


