
88. Chúa Giêsu nói về Máy va chạm khổng lồ, ‘CERN’ (Hadron Collider), HẬN THÙ và 

TÌNH YÊU. 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 9 tháng 7 năm 2015 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Vâng, Ta muốn con nói về chiếc máy va chạm khổng lồ ‘CERN’ (Hadron 

Collider), bởi vì công nghệ này đang được sử dụng rộng rãi ở những nơi khác nhau mỗi khi họ muốn 

bắt đầu một cuộc chiến tranh.Lý do đã không xảy ra bạo loạn ở Nam Carolina là bởi vì mọi người quay 

về với Thiên Chúa, họ đã nhìn thấy, thông qua âm mưu kích động tình trạng vô chính phủ và từ chối 

hợp tác.Khi họ quay sang Ta, Ta đã dừng chúng nó lại để không sử dụng năng lượng để kích động. " 

 

"Clare máy này đã được sử dụng rất nhiều lần trên khắp thế giới, để gieo hận thù cay đắng nhất và xúi 

giục giết người, đó là quy trình vận hành tiêu chuẩn.Nhưng con có nhìn thấy, khi nào một người đang 

say mê Ta, khi họ quay về với Ta, nó sẽ tê liệt. Và Ta có thể nói, họ có thể tăng gấp mười lần tấn công, 

và Ta sẽ làm mười một lần. Ta sẽ không cho phép mọi người được thử nghiệm vượt quá khả năng của 

họ để chịu được sự cám dỗ, Ta sẽ cung cấp một lối thoát. Đó là lời hứa của Ta và Ta sẽ giữ nó. Sự khôn 

ngoan và sự đoàn kết của người dân đã cho thấy, đặt một chấm dứt những gì có thể đã được tắm 

máu cả một quốc gia bằng các cuộc bạo loạn, hòng khích động một thiết quân luật. Điều này là sự 

thách thức hiện nay, những sự xúi giục sẽ tăng lên, và trừ khi mọi người quay về với Ta, họ sẽ trở 

thành con mồi của kế hoạch của những người đàn ông và đàn bà ác độc. " 

 

"Những gì Ta hướng dẫn Gia đình YouTube của chúng tôi là tất cả những gì họ thực sự cần để biết.Ta 

yêu họ, làm thế nào để họ yêu mến Ta trở lại và làm thế nào để giữ được mối quan hệ giữa tình yêu 

giữa chúng ta. Những gì máy va chạm đang cố gắng làm cơ bản là làm giảm tâm thức của mọi người, 

khiến họ như động vật và quay lưng lại với nhau cho đến khi họ giết hại lẫn nhau. Nhưng Ta sẽ không 

bao giờ để họ bị choáng ngợp nếu họ quay về với Ta.Vì vậy, kẻ thù đang tìm cách để cắt đứt sự suy 

nghĩ khỏi một phần của bộ não liên lạc với Ta một cách rõ ràng nhất. Những điều họ không hiểu là Ta 

có quyền năng toàn năng, họ không thể ngăn sự giao tiếp của Ta với một linh hồn. Ta sẽ ghi đè lên 

mọi nỗ lực của họ để cắt đứt linh hồn khỏi Ta.  

 

Trong Rô-ma 8: 35-39:  

35 Ai sẽ tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Kitô? Sẽ khó khăn, gian nan, bách hại, đói kém, trần 

truồng, nguy hiểm hay gươm dáo?  

36 Như đã được viết: "Vì lợi ích của các ngươi, chúng ta phải đối mặt với cái chết suốt cả ngày , chúng 

tôi được xem như là chiên bị đem đi giết. " 

37 Không, trong tất cả những điều chúng ta còn hơn những người chinh phục, thông qua Ngài, Đấng 

yêu mến chúng ta.  

38 Vì tôi tin chắc rằng cả sự chết và sự sống, không thiên thần hay quỷ dữ, hoặc hiện tại, hay tương 

lai, cũng không có sức mạnh nào khác,  

39 không độ cao, cũng như độ sâu, và bất cứ điều gì khác trong mọi sự tạo dựng, sẽ không thể tách 

rời chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  



"Lời đó đã được viết và Ngôi Lời đứng vững và không gì có thể chống lại nó. Ai là người nghĩ rằng họ 

có thể tiêu diệt những gì Ta đã tạo ra? Có phải Hoàng Tử của loài phản nghịch không? Sự tồn tại của 

hắn ta phụ thuộc vào năng lượng duy trì của Ta, những ngày của hắn đã được đánh số và hắn biết 

điều đó, những gì hắn không thể làm trong vương quốc ma quỷ của hắn, nên hắn ta đã lôi kéo những 

người ngu ngốc để hoàn thành cho hắn ta, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bị nhạo báng, chúng có thể 

tháo rời ra, Ta sẽ ráp lại. " 

 

(Clare) Ta đã thấy một hạt nguyên tử được lấy ra khỏi 'bức tường' khi họ gọi nó, để nó sẽ phân hủy và 

Ta thấy nó bật trở lại giống như nó được gắn bằng xi măng cao su. Dù họ cố gắng thế nào, họ cũng 

không thể vượt qua kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thật là hài hước khi xem những người đàn ông này 

thích thú với bức tường để hoàn toàn không có lợi. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta sẽ can thiệp nhiều lần, họ đang lãng phí thời gian của mình, và Satan đang vui vẻ với 

những nỗ lực của họ, vì họ hy vọng rằng bằng cách nào đó nếu hắn tiếp tục cung cấp công nghệ, họ sẽ 

đánh vào nó. Ta có tất cả thời gian trên thế giới để chơi trò chơi này, trong khi Ta đang mặc những 

trang sức cuối cùng cho các Cô Dâu của Ta. " 

 

"Ôi những người đẹp của Ta, các con không thấy, Ta đang dẫn dắt các con sao?! Một điều để duy trì 

vũ trụ lại với nhau là Tình yêu của Ta, Ta có nên ngừng Tình yêu, để không có gì và không ai tồn tại 

không?. Toàn bộ sáng tạo sẽ bốc cháy và chấm dứt. Và hạt nguyên tử năng đó của tình yêu mà Ta đã 

gieo trong trái tim của các con là chìa khóa để duy trì, để ổn định khi những vũ khí này được sử dụng 

chống lại các con. Khi các con cảm thấy nhu cầu gần như không thể tự chủ được để hận thù, chiến 

đấu, và rơi vào cái bẫy, hãy nhớ lại tình yêu của Ta trong tâm trí của các con, nhớ lại Gương Mặt Ta, 

khóa vào Tình Yêu của Ta, vì Ta ở đó trong thời điểm quan trọng, thật sự Ta có đó trong thời điểm 

quan trọng để tăng cường sức mạnh của các con và đánh bại các cuộc tấn công của kẻ thù hòng mang 

lại sự sụp đổ của các con. "   

 

"Một điều Ta phải nói trong Gia đình Ta, Ta sống trong các con. Các con không phải tìm kiếm Ta trong 

Thiên Đàng hoặc trên trái đất, Ta đang sống trong các con TRONG MỌI LÚC. Đừng bối rối khi thấy Ta 

với sự hiện diện của Ta với các con. Ta luôn luôn luôn luôn luôn hiện diện với các con ngay bên cạnh 

các con, Ta là. Mà Ta phải xuống từ thiên đường để biểu lộ là một lời dạy sai, Ta có thể hiện ra bất kỳ 

cách nào và bất cứ lúc nào Ta muốn, ngay trước mắt các con. Nhiều lần trong một buổi lễ Ta sẽ chọn 

biểu hiện trước hội đường, nhưng mỗi người hiện diện đều có Ta ở trong họ, đó là lý do tại sao các 

con có sức mạnh để vượt qua đối phương. Ta đã không để các con mồ côi, không một giây phút nào, 

Ta sống trong các con liên tục. Vì vậy, khi các con thấy Ta, không phải Ta đến từ Thiên đàng để thăm 

các con, Đó là vì Ta đã thể hiện TRONG MỌI LÚC vào đôi mắt tâm linh của các con trong thời điểm đó. 

Vậy ngừng xem Ta như là Thiên Chúa ở rất xa, hãy nói chuyện với Ta trong lòng, nơi Ta đang ở. "  

 

"Ta muốn trở lại với vấn đề máy ‘Va Chạm’. Trên toàn thế giới, các thiết bị phá hủy này và những vũ 

khí nhỏ đang được sản xuất. Và khi các con quan sát, ngày càng có nhiều các quốc gia rơi vào tầm 

ngắm của những chiếc máy này, hãy nhớ, tình yêu chinh phục tất cả. Với tình yêu là một hạt, mà Ta 

đưa vào các con sẽ bắt giữ toàn bộ làn sóng bạo lực khi chúng ta cùng đứng bên nhau. Những gì đang 



xảy ra trên thế giới này là một làn sóng tội phạm và bạo lực chưa từng thấy trước đây của các sinh vật 

xấu xa này, và không kém phần quan trọng là cộng đồng khoa học không có lương tâm. Trên thực tế, 

nhiều người sống trong các thực thể ma quỷ, thiên thần sa ngã và đang sắp đặt sự sụp đổ của nhân 

loại dưới hình thức vô tội của khám phá khoa học và phát minh, mang lại lợi ích cho nhân loại. " 

 

" Nhưng đó là những lời nói dối, Nói dối, dối trá, lừa dối, quá nhiều lừa dối. Một điều mà Satan làm 

giỏi là nói dối. Và những người đàn ông này đã bị lừa dối gần như đến mức không thể quay trở lại 

được. Nhưng những gì Ta muốn nói rõ ràng ở đây là những gì Ta đã nói với các con suốt dòng thời 

gian, tình yêu chinh phục TẤT CẢ, ngay cả những người cao cấp trong khoa học và công nghệ, cũng dễ 

dàng chinh phục họ. " 

 

"Vì vậy, Ta kêu gọi dân của Ta để làm cho nó vững chắc trong đầu của họ, Ta sống, hít thở và di 

chuyển trong các con, và các con sống, di chuyển và hít thở trong Ta! Lời cầu nguyện của các con được 

lắng nghe như các con nói. Không có sự chậm trễ. Ta biết ngay, và hơn thế nữa, Ta biết trước những 

gì các con sẽ cầu nguyện, Ta đã sẵn sàng cho những lời cầu nguyện của các con, Ta hiện diện với các 

con và không có gì có thể chinh phục được linh hồn đã chọn sống cho Ta. Vì vậy, Ta không muốn các 

con sợ những điều này, KHÔNG, hãy có thẩm quyền với Danh của Ta trên những điều này và đặc biệt 

là chính xác thịt của các con, có thẩm quyền về xu hướng của các con để trả đũa, để phát triển tức 

giận, cay đắng, oán giận. Đây là những điều sẽ chinh phục các con, không phải là một số công nghệ 

của người ngoài hành tinh! Ta đã ban điều này vào tay của các con, đó chính là sức mạnh của tình 

yêu. Vì vậy, bây giờ các con phải sử dụng nó. " 

 

"Các con nói: Làm sao? Bằng cách chọn tình yêu trên hận thù, bằng cách chọn để tha thứ hơn là trả 

đũa, bằng cách chọn để cho đi thay vì ích kỷ, ở mỗi lượt các con được kiểm tra, mỗi ngày trong phản 

ứng của mình, các con sẽ có cơ hội để phát triển trong tình yêu. Và bởi vì tình yêu chinh phục tất cả, 

đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ta đang huấn luyện các con trong phản ứng bằng tình 

yêu. Một số các con sẽ được cất lên, những người khác sẽ ở lại. Tình yêu là cách duy nhất mà những ai 

bị bỏ lại sau lưng sẽ chinh phục được cái ác. Chúng có thể giết các con nhưng chúng sẽ không bao giờ 

cướp được linh hồn của các con. "  

 

"Bờ vực thẳm cho kẻ thù là những thân xác không có linh hồn, mà sẽ được thu thập tại chiến trường 

vĩ đại đó. Những kẻ sẽ bị tiêu diệt, phần lớn không phải là con người với một linh hồn, thay vào đó 

chúng sẽ là những người lính tổng hợp, chứ không phải nguồn gốc của Thiên Chúa, được sản xuất, 

giống như những con búp bê, ngoại trừ công nghệ vượt trội hơn con người, và cấy vào con người. Đây 

sẽ là nơi cư ngụ của ma quỷ. Các con thấy đó, có rất nhiều điều các con không hiểu, về những ngày 

đầu của Cựu Ước, khi án lệnh được ban bố để tiêu diệt tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.  

 

 

 

 

 



Sự phá hoại của quỷ dữ trong cả cái trông giống như một đứa trẻ vô tội là đáng kinh khủng. Ngay cả 

những con vật bị ô nhiễm và không tinh khiết. Toàn bộ xã hội đã bị hư hỏng đến mức không thể quay 

đầu trở lại, và khi một người Do Thái kết hôn với loài này, nó đã làm hỏng mọi thứ về họ, nhưng đặc 

biệt là mối liên hệ của Đức Chúa Trời đã cố ý bị đàn áp trong sinh sản. Khi các con truy tìm những sự 

dữ thật sự trong lịch sử, các con sẽ tìm thấy nơi nào đó trong dòng họ, những người có quan hệ với 

các thiên thần sa ngã. " 

 

"Các con của Ta, Ta đã chỉ dạy cho các con hôm nay. Chọn tình yêu trên thù hận và các con sẽ không 

bao giờ bị chinh phục. Bây giờ là thời gian để thực hiện đức hạnh đó như chưa bao giờ. Mỗi ngày, Ta 

lại nhắc nhở với các con, hãy chọn tình yêu thay hận thù. Đừng thỏa hiệp với kẻ thù, chinh phục anh 

ta bằng tình yêu. Tất nhiên Ta đang truyền cho các con bây giờ sự khôn ngoan và cách kiềm chế để 

được tự do, đủ để chọn những gì là đúng. Đó là sự lựa chọn của các con. Ta sẽ trợ giúp với ân sủng 

của Ta, luôn luôn và ở khắp mọi nơi. Bây giờ các con đã biết, các con sẽ hạnh phúc nếu các con đưa 

vào thực hành những gì các con đã học. " 


