
671. Chúa Giêsu phán! Nếu không có những lời cầu nguyện,  

nhiều người có thể đã Chết và Thế Giới đã ở trong Hỗn Loạn 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare, ngày 24 tháng 12 năm 2018 

 

Chào buổi sáng, những người bạn cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa... Clare đã nhận được một thông 

điệp từ Chúa tối qua, và cô ấy yêu cầu tôi xuất bản nó cho các bạn. Hãy giữ cô ấy và Ezekiel trong lời 

cầu nguyện của các bạn. Tất cả chúng ta được mời gọi vào chuyến đi nặng nề và can thiệp một lần 

nữa, vào sáng sớm hôm nay. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta đã nhìn vào dân của Ta, và Ta đã thấy sự tan vỡ, sự ăn năn. Ta đã nhìn thấy 

những người đã đưa những thông điệp này vào lòng và những người không tin. Và vì những người có 

Quan tâm đến tất cả sự thay đổi của cơn sóng thủy triều, Cha Ta đã thay đổi kế hoạch của Ngài. Ta sẽ 

không đi sâu hơn, bởi vì đây là thời gian thử thách. Một thời gian thử nghiệm, để xem liệu các con có 

còn trung thành với việc ăn chay, kêu khóc cho nhân loại và cảnh giác không. " 

 

"Những người trong số các con quan tâm, Ta có một phần thưởng tuyệt vời cho các con. Ta đã để 

dành dành sự bình yên lâu dài cho Vương quốc của Ngài theo một cách rất đặc biệt dành cho các con. 

" 

 

"Nhưng Ta cảnh báo các con trẻ. Đây là một cuộc diễu hành khó khăn với trọng lượng rất nặng trên 

vai các con. Trọng lượng của thế giới đè lên lưng các con khi các con tiếp tục leo lên và cầu nguyện và 

ăn năn cho các quốc gia tội lỗi, và sự suy thoái mà Ta đã tiêm vào Những linh hồn thánh thiện để dẫn 

họ ra khỏi sự trói buộc. Xin cầu nguyện cho những linh hồn thánh thiện này đã được gửi đến mọi quốc 

gia trên Trái đất để xoay chuyển tình thế. " 

 

"Ta thậm chí không thể bắt đầu nói với các con phần thưởng cho những người trung thành với mệnh 

lệnh đó, nhưng nó mang đến tâm trí những giấc mơ tan vỡ nằm ở tận đáy lòng các con. Nó nói về sự 

hồi sinh và cuộc sống mới, những cơ hội mới và sự phục hồi. , sự phục hồi càng lớn. " 

 

"Giá như Ta có thể giải thích cho các con sức nặng của những lời cầu nguyện của các con khi cân sự 

cân bằng với tội ác. Nếu chỉ có một cách thích hợp để mô tả một trong hai cách, các con hành động từ 

một trái tim tan vỡ và hối hận, nó thay đổi tiến trình lịch sử. chỉ cần một ngọn lửa nhỏ để thiêu rụi cả 

một khu rừng, nên chỉ cần một lời cầu nguyện nhỏ bé, đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, để hồi sinh tất 

cả những điều tốt đẹp mà có thể Ma quỷ đã phá hủy. " 

 

"Vâng, vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ các con biết rằng đây là loại lời cầu nguyện mà Ta cần từ các 

con. Lời cầu nguyện sâu sắc, đau buồn, thấp hèn và hoàn toàn ăn năn. Kiểu cầu nguyện này, trong khi 

chỉ có một ngọn lửa nhỏ... Toàn bộ ngọn núi của Thiên Chúa bốc cháy. " 

 



"Đừng giải quyết cho bất cứ điều gì ít hơn. Đừng từ bỏ hy vọng. Hãy lấy những mảnh vỡ đó trong lòng 

các con và đặt chúng ra trước mắt Cha Ta. Hãy đau buồn với chúng, và cầu xin Ngài khôi phục, khôi 

phục hoàn toàn. Động lực bị mất vì  thiếu niềm tin và sự lười biếng tiếp theo để theo đuổi những giấc 

mơ này. " 

 

"Vâng, có sự ăn năn đối với các con, các con trẻ, vì một số các con đã đưa ra lời đề nghị của kẻ thù, 

bởi vì các con mệt mỏi. Ta hiểu mệt mỏi, nhưng Ta không hiểu sao các con không đến với Ta và cầu 

xin cho sự phục hồi. là bởi vì các con không tin rằng nó có thể được phục hồi. Nhưng Ta nói với các 

con, đó là những lời nói dối. Nhấn mạnh vào với sự ăn năn và làm việc chăm chỉ và các con sẽ thấy sự 

phục hồi. " 

 

"Vâng, dân của Ta, một phần Cơ Thể của Ta đã ngủ và cho phép giấc mơ của họ bị đánh cắp. Nhưng 

bây giờ các con biết, các con PHẢI can thiệp mạnh mẽ cho quốc gia này và Trái đất. Bây giờ các con 

biết rằng, các con sẽ được ban phước và phục hồi nếu các con làm điều đó! "  

 

*** 

 

Thông Điệp thứ hai của ngày 24 tháng 12 năm 2018 

 

(Clare) ‘Lạy Chúa, những lời khích lệ của Ngài có ý nghĩa rất lớn đối với con. Cảm ơn Chúa.' 

Thật vậy, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa, Chúa rất ngọt ngào ‘cảm ơn các bạn vì đã từ bỏ 

chính mình và tiếp cận và cầu nguyện. Ôi, Chúa ơi, những gì con biết là đáng kinh ngạc ngoài niềm tin. 

Ôi, Trái đất này kinh khủng làm sao! Ôi, thật kinh khủng. Làm thế nào Chúa có thể chịu đựng được 

điều này, lạy Chúa? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Vì lợi ích của một số ít, vì lợi ích của họ, Cha Ta giữ lại cơn thịnh nộ chính đáng 

của Ngài - nhưng không lâu nữa, Clare. " 

 

(Clare) Khi Ngài nói, tôi thấy rằng Ngài đầy máu. Một vương miện máu nhỏ giọt - và tôi hiểu được ảnh 

hưởng của tội ác đối với con người của Ngài - ngay cả bây giờ. 

 

(Chúa Giêsu) "Tuy nhiên, con thấy đấy, mọi thứ đang đến gần. Những kẻ ác đang bị truy tố. Nhưng 

nếu các con không cầu nguyện và tập hợp những người cư ngụ trong Thánh Tâm Ta, thời điểm này 

trong lịch sử có thể trông khác nhiều so với hiện tại. " 

 

(Clare) Tôi đã nghe nói Tổng thống sẽ đến Ma-rốc vào dịp Giáng sinh và tôi cảm thấy bất ổn. 

Sau đó tôi đã nghe nói rằng không, ông ta đang ở Nhà Trắng. Và bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tốt 

hơn về điều đó. Và tôi nghĩ, 'Chắc chắn có một hệ thống phòng thủ tên lửa ở đó thì phải? Nhưng rồi 

nó nảy ra ý định' Trừ khi Chúa bảo vệ ngôi nhà, những người bảo vệ nó làm điều đó một cách vô ích. ' 

hàng rào xung quanh ông ta. Chúa ơi, Ngài có điều gì muốn nói không? 

 



(Chúa Giêsu) "Ngoại trừ cái hàng rào này, nhiều người trong số các con có thể đã chết trong thời điểm 

này, và thế giới đã ở trong tình trạng náo động và hỗn loạn, Putin có thể đã tấn công vào Mỹ, và các 

con đã ở giữa tai ương, chiến tranh và thảm họa nên rất nhiều người đã có thể không có hy vọng 

được giải cứu. " 

 

"Bây giờ các con không nhìn thấy những gì những lời cầu nguyện của các con đã mang lại. Nhưng ở 

Thiên đường, các con sẽ thấy sự góp phần của mình trong vỡ kịch tuyệt vời này. Ta biết đó là một sự 

hy sinh to lớn để từ bỏ các lễ hội Giáng sinh để ăn chay và cầu nguyện, nhưng nếu đây là Giáng sinh 

cuối cùng của các con, các con có muốn tôn vinh Ta, thay vì đắm mình trong sự ô nhiễm của thế giới 

này không? " 

 

"Không hối tiếc, các con trẻ. Các con đã hoàn thành ý muốn của Ta bằng cách trung thành với Ta trong 

thời gian này trong lời cầu nguyện. " 

 

"Hãy nói với họ rằng Ta rất biết ơn. Rất, rất biết ơn, họ đã hy sinh để tôn vinh Ta. Ta RẤT biết ơn." 

 

(Clare) Ngài đã lặp lại khi một giọt nước mắt lăn dài trên má trái của Ngài. 

 

(Chúa Giêsu) "Những gì các con đã làm cho quốc gia này và thế giới này vượt quá tầm hiểu biết của 

các con bây giờ. Nhưng Ta đã hợp nhất những lời cầu nguyện của các con với các thiên thần và các 

Thánh, những người liên tục can thiệp. Cùng với các yếu tố và thực vật và động vật - những người liên 

tục can thiệp để chấm dứt sự điên rồ này. Thật vậy, toàn bộ thế giới kêu lên từ gốc rễ của nó ‘Hãy 

nhanh lên, Chúa ơi !! Hãy cứu chúng tôi! Nếu các con có thể hiểu ngôn ngữ rên rỉ trên Trái đất, các 

con sẽ thấy rằng điều Ta đang nói với các con là Sự thật. Các con có hiểu không, dân của Ta? " 

 

"Không có gì tồn tại mà không được giữ chặt bởi Tình Yêu, sự cho phép và sức mạnh của Ta để tồn tại. 

KHÔNG CÓ GÌ. Và vì vậy, Ta gắn bó mật thiết với Thụ Tạo của Ta - tất cả những điều đó - như một 

người mẹ gắn liền với đứa con của mình. " 

 

"Và tất cả Thụ Tạo vọng lại những gì trong trái tim Ta, và làm chứng cho sự hoang tàn của những 

người làm việc và than vãn về sự tự do khỏi sự nghiền  nát căn bệnh bóng tối này mà Satan đã mang 

đến Trái đất. Tội của hắn ta đã bão hòa đất và đá và nham thạch. Và Thụ Tạo kêu khóc để được giải 

thoát khỏi sự gian ác chết người này. " 

 

Và thời gian đã gần kề. Nó thậm chí đang ở ngoài cửa - đang chờ, sẵn sàng để được thoát ra; khi tất cả 

mọi thứ sẽ được đưa trở lại vào sự giam cầm của Lời Ta và mục đích cho Trái đất và cư dân của nó. 

được tạo ra trong hình ảnh của Ta nhưng đã bị ô uế bởi hàng đống mưu chước của kẻ thù. 

 

"Ta sẽ đến. Ta sẽ khôi phục. Sự đau đớn, sự chịu đựng và cái chết sẽ không còn tồn tại. Nhưng trước 

tiên - là sự Thanh tẩy. Và Ta hoan nghênh những người đã giữ những thông điệp này trong lòng. Các 

thiên thần và các Thánh chào các con, những người đã quỳ xuống thể theo lời mời gọi của Ta.  



Các con đã làm một công việc rất tuyệt vời cho Ta và nhân loại, và Ta đang bảo vệ phần thưởng của 

các con. Tiếp tục vác Thập Giá của Ta, những người thân yêu. Nó sẽ sớm kết thúc. " 

 

(Clare) Chúa chúc lành cho các bạn, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa. Làm tốt. Làm tốt! Xin 

hãy tiếp tục vác thập giá của việc cầu nguyện này. Đây là những tuần quan trọng trước mắt cho đất 

nước chúng ta. Rất quan trọng. Chúng ta hãy đứng sau Tổng Thống và tất cả những gì Chúa muốn 

chúng ta làm để cứu chuộc quốc gia này và thế giới. 


