
67. Ta đang đặt một Chấm Hết cho mọi Sự Dữ, bao gồm tầng lớp Thống Trị.  
 
(Điều phải xảy ra cho quốc gia này và trái đất) 
 
Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 7 tháng 5 năm 2015  
 
(Clare) Ôi Chúa ơi, trái tim con quá nặng nề so với những gì phải xảy ra với đất nước này. 
 
Chúa Giêsu trả lời... "Nếu Ta nói với con rằng những lời cầu nguyện của con đã được nhậm lời và Ta sẽ 
can thiệp và cho cô ấy một cơ hội khác? " 
 
(Clare) Chà, điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng khiến con trở thành một vị tiên tri giả. 
 
(Chúa Giêsu hỏi) "Con thích cái nào hơn? " 
 
(Clare) Thật dễ dàng... 
 
(Chúa Giêsu) “Ồ, Ta không thể và Ta không. ” 
 
(Clare) Trái tim con bị chìm xuống. 
 
(Chúa Giêsu) “Ta không thể. Nhưng Ta sẽ nâng lên một Phe Nhóm để đẩy lùi lực lượng của bóng tối 
này, để sẽ không có sự hủy diệt hoàn toàn. ”   
 
(Clare) Chúa ơi, con nghĩ không công bằng khi những người thối nát họ đã đang điều khiển đất nước 
này đằng sau hậu trường và đang mang tất cả điều này xuống trên đầu chúng con, rằng họ nên có 
cách của họ. Xét cho cùng, có một phe nhóm của những người Mỹ chân chính là những Kitô Hữu và 
đứng lên cho điều gì là đúng. 
 
(Chúa Giêsu) “Đó là lý do tại sao Ta sẽ chiến đấu cho họ. Con có nhớ những tên lửa đã bắn vào Do 
Thái và đã bị quay ngược trở lại không trung và đã đi ra biển không? ”  
 
(Clare) Dạ con nhớ! 
 
(Chúa Giêsu) “Cũng như điều tương tự sẽ xảy ra vào những khoảnh khắc quan trọng, bởi vì lời cầu 
nguyện. Lời cầu nguyện của con và những lời cầu nguyện của người khác - điều này sẽ xảy ra lặp đi lặp 
lại cho đến khi nó kết thúc. Những người đã tập hợp lại với nhau trong những căn cứ ngầm, Ta đã gọi 
họ đến đó để vào mồ mả của họ. Sẽ có một sự thanh lọc điều ác ở quốc gia này. Vâng, Ta sẽ có công 
lý. Các tội ác có chủ ý đã được cam kết ở đất nước này với suy nghĩ cuối cùng là việc loại bỏ sự bảo vệ 
của Ta. Những thứ như phá thai và quyền đồng tính, đào tạo du kích và các tiểu vương quốc khác để 
phá vỡ chính phủ hợp pháp trên khắp thế giới. Tất cả điều này cộng với giới Thượng Lưu cầm quyền. 
Ta đang làm cho một sự kết thúc. Không một ai trong số họ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ta. Thậm chí 
không một ai, kể cả con cháu của họ. ” 
 
 
 
 



“Con hỏi Ta tại sao Ta sẽ giết con cháu của họ, những đứa trẻ này có vô tội không? Con không biết là 
cái ác sẽ được sinh ra thông qua những đứa trẻ bị ma quỷ hóa này sao? Họ không giống người thật - 
giống như con, giống như Ta ở trên trái đất. Không, họ bị ma quỷ hóa, được trang bị những tính chất 
ma quỷ chỉ có xu hướng hướng tới sự dữ tợn và tà ác. Được sinh ra để trở nên dịu dàng ở bên ngoài, 
nhưng tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Vâng, đây là con cháu của người khổng lồ Nephilim và thậm chí 
còn tồi tệ hơn. ” 
 
“Vâng, Ta đang thu gom tên ác quỷ và các thiên thần của hắn và con cháu của chúng lại và sau cùng 
ném tất cả chúng vào Hồ Lửa,. Nhưng kết thúc cho những người trong liên minh với chúng, sự phán 
xét sẽ bắt đầu trên trái đất này khi tất cả chúng đã tuyên bố là chúng rất an toàn. Và chúng sẽ nói với 
nhau rằng!  'Xem kìa - chúng ta được an toàn khỏi sự hỗn loạn mà chúng ta đã tạo ra ở bên ngoài. 
Những người được nuôi cho ăn vô dụng sẽ bị giết, nhưng chúng ta an toàn bên trong lòng đất với tất 
cả những tiện nghi và những thú vị của chúng ta. ”Và rồi nó sẽ đến đột ngột: ruột của trái đất sẽ phun 
ra và rác rưởi từ bên trong bị phun ra. Không ai sẽ sống sót, ngay cả trong những ngày của Nô-ê. Vì 
vậy, những người có thành phố ngầm được thiết kế tuyệt vời có khả năng hỗ trợ cuộc sống trong 
nhiều năm tới, trong một khoảnh khắc sẽ bị xóa sạch khỏi mặt đất. ” 
 

 

(Clare) Có phải Chúa đang nói về một sự thanh tẩy vật lý, nơi chúng bị ném ra khỏi trái đất không? 

 

(Chúa Giêsu) “Ta đang nói về chất bầy nhầy(magma) và nước tiêu thụ và phun chúng ra khỏi trái đất. 

Mọi thứ cuối cùng. ” 

 

(Clare) Nhưng còn những người ăn năn, và những người vô tội thì sao lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Làm thế nào con có thể nói điều đó, Clare? " 

 

(Clare) Thật sự… Con đang cố gắng xem ai là người vô tội trong toàn bộ mớ hỗn độn đó. 

 

(Chúa Giêsu) “Như trong những ngày của Nô-ê, con gái yêu dấu của Ta, trong những ngày của Nô-ê. 

Con không có ý tưởng phạm vi tham nhũng của những người ở cấp chính phủ, các chương trình nhân 

giống sanh sản lớn, những người đó trông hoàn toàn bình thường nhưng hiệu ứng không có linh hồn. 

”   

 

(Clare) Vậy họ có gì? 

 

(Chúa Giêsu) “Họ có trí tuệ và họ có mệnh lệnh. Họ không được sanh ra để suy nghĩ cho bản thân, 

nhưng để phục vụ mà không cần đặt câu hỏi. ” 

 

“Ta biết rằng con đang đau buồn cho đất nước của mình, nhưng nó sẽ tồn tại. Đó là những kẻ xấu xa 

đang đi xuống. Ta sẽ bảo vệ dân của Ta,. Sẽ có một chiến thắng. Ta là Chúa. Ta sẽ không bị chế nhạo. ” 

 

(Clare) Nhưng Chúa ơi, về các trại Tử Thần (Fema Camps) và tất cả người Mỹ bị vây bắt và bị giết thì 

sao? 



(Chúa Giêsu) “Sẽ có nhiều sự giết mổ, trong đó Ta sẽ được tôn vinh. Nhưng linh hồn của những người 

ngay chính sẽ không bị tổn thương. Không, phần thưởng của họ là được ở với Ta. Và Ta sẽ can thiệp 

vào sự bình an cách siêu nhiên trong lúc cần thiết. ”  

 

(Clare) Ôi Chúa ơi, thật quá kinh khủng đối với con khi nghĩ đến điều đó. Nó thật khủng khiếp. 

 

(Chúa Giêsu) “Phải, sự khủng khiếp đối với người vô tội chỉ kéo dài một chốc lát. Đó là kẻ có tội, 

những người đó sẽ có một sự khủng khiếp vĩnh cửu. ” 

 

(Clare) Họ đang nghĩ gì vậy? Rằng họ có thể sẽ thoát khỏi sự phán xét không? 

 

(Chúa Giêsu) “Họ không suy nghĩ. Họ đã được dệt từ quan niệm với những lời nói dối, từ bẩm sinh với 

thông tin sai lạc để nền tảng của họ là không khí mỏng, không có gì ngoài một nền tảng của sự dối trá. 

Họ sống toàn bộ cuộc sống của họ trong môi trường lừa dối với những người khác bị nhốt vào cùng 

một giường dối trá. Họ không có ý tưởng về thực tế của những người mà họ đang phục vụ hoặc 

những gì họ đang làm. Họ đã được huấn luyện để tin rằng điều thiện là tà ác và điều ác là tốt lành. Họ 

không có quan điểm khác. Nhiều người trong số họ không do Ta tạo ra, họ là sao chép. Vì vậy, con 

thấy họ không thể đáp ứng với Ta, bởi vì họ không phải của Ta. Và bộ não của họ có nghĩa là cho Ta đã 

được tạo giống lai. Ôi, Clare, nó là một chủ đề xấu xí, làm ơn đừng hỏi nữa. Ta ghét nói về nó. ”  

 

“Điều Ta đang cố gắng hoàn thành là cho con thấy đây là một“ sự Di chuyển của Thiên Chúa ”để thanh 

tẩy điều ác khỏi trái đất. Mỗi người cuối cùng với con cháu quái ác của chúng đã được đồng lõa trong 

những dối trá lớn sẽ đi đến sự kết thúc của chúng. Rồi Ta sẽ quay trở lại để đòi lại trái đất. ” 

 

(Clare) Nhưng Chúa ơi, còn về sự nhiễm độc phóng xạ trên toàn thế giới thì sao? 

 

(Chúa Giêsu) "Ta có thể chỉ quơ Tay của Ta với một lần, sẽ tiêu diệt mọi vết tích cuối cùng của chất 

độc này và khôi phục lại sự thuần khiết nguyên sơ cho trái đất. "  

 

(Clare) Nhưng con nghĩ nó sẽ bị tàn phá khi chúng con quay trở lại? Chúng ta sẽ có công việc dọn dẹp 

bất tận trên toàn thế giới phải không thưa Chúa?? 

 

(Chúa Giêsu) “Đúng là sẽ có nhiều việc phải làm trong một số lĩnh vực nhất định. Các khu vực khác cho 

đến nay sẽ nằm dưới lòng đất và dưới đáy biển rằng nó sẽ không cần thiết. Ta sẽ mở trái đất để nuốt 

chửng những khu vực thối nát tồi tệ nhất - không bao giờ chúng sẽ được nhìn thấy một lần nữa. Ta 

cũng sẽ làm sạch trái đất bằng lửa, chuẩn bị đất cho một mùa xuân mới. Ta sẽ làm cho nước ở những 

nơi sâu để được thanh tẩy và trở về độ trong của tinh thể. Ồ, Ta sẽ làm gì để khôi phục lại trái đất xinh 

đẹp này mà Ta đã tạo ra cho những người thân yêu của Ta. “ 

 

 

 



“Satan đã thực sự phá hủy vẻ đẹp mà Ta đã tạo ra ở nhiều nơi, nhiều nơi trên trái đất, nhưng Ta sẽ 

khôi phục chúng. Trong những ngày đó nó sẽ là một công việc vui tươi, ngay cả khi xây dựng lại các 

bức tường của Jerusalem. Sẽ có nhiều niềm tự hào và niềm vui lành mạnh trong công cuộc phục hồi. 

Mọi người sẽ được trao một phần để làm. ”  

 

(Clare) Và những người ngoài hành tinh ma quỷ này thì sao lạy Chúa? Tất cả chúng sẽ bị giam cầm 

trong trái đất và giữ ở đó trong một nghìn năm, để chúng không còn khủng bố ở bất kỳ đâu trong vũ 

trụ phải không? 

 

(Chúa Giêsu) “Đúng vậy. Và có nhiều quân đoàn và những quân đoàn có hàng trăm ngàn con quỷ 

trong số chúng - nhưng mỗi con cuối cùng sẽ bị nhốt và không được phép gây ảnh hưởng theo bất kỳ 

cách nào cho Trái Đất hoặc người dân của Trái Đất. Chúng sẽ hoàn toàn bị ràng buộc và bị giam lại 

theo mọi cách. “ 

 

“Niềm vui và lòng tốt sẽ dồi dào và bất kỳ cái bóng nào của cái ác sẽ bắt nguồn từ trái tim của con 

người bị ảnh hưởng bởi vương quốc ma quỷ. Nếu sự dữ xuất hiện, nó sẽ được hình thành trong trái 

tim con người - không phải từ bên ngoài như nó đã từng trong quá khứ. Con thấy đấy, trong Vườn Địa 

Đàng, satan đã được phép dụ dỗ Êvà và Ađam. Nhưng trong Kỷ Nguyên Thanh Bình sẽ không có sự 

cám dỗ như vậy từ satan. Trái đất sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. ” 

 

(Clare) WOW. 

 

(Chúa Giêsu) “Vâng, wow! Thật, Ta đã mang nó lên vì Ta không muốn con đau buồn quá mức. Tất cả 

sẽ tỏ ra Vinh Quang cho Ta. Mặc dù trong một khoảnh khắc, sự giận dữ và phẫn nộ của Ta phải được 

cảm nhận trên Trái Đất, thời gian đó sẽ trôi qua nhanh chóng như Ta đã hứa và mọi thứ sẽ được làm 

mới. Con hiểu không, con gái yêu dấu của Ta? ”  

 

(Clare) Con nghĩ vậy. 

 

(Chúa Giêsu) "Tốt, sau đó được bình an, con không có gì sợ hãi hoặc buồn bã, tất cả những điều này 

sắp xảy ra là trong sự kiểm soát của Ta. " 

 

(Clare) WOW và sự kiểm soát nó là gì. Thật kinh ngạc. 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, Ta thích làm con ngạc nhiên. "  

 

(Clare) Những điều kỳ diệu sẽ chấm dứt phải không ạ? 

 

(Chúa Giêsu) “Không bao giờ. Không bao giờ. Không bao giờ. Hãy mạnh mẽ ngay bây giờ, đừng để 

điều gì ném con ra khỏi lối đi... bước đi điềm tĩnh. Hãy can đảm, hãy kiên quyết. Ta đang đến để khôi 

phục lại Công Lý cho Trái Đất. ” 


