
233. Chúng ta đang tiến gần hơn và gần hơn với Sự Kết Thúc! Biển sẽ giận dữ 

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 18 tháng 1 năm 2016  

 

(Clare) Xin Chúa ban phước lành cho các bạn, của Kênh này... 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Khi chúng ta tiến gần hơn và gần hơn đến ngày cuối cùng, tất cả các con cần 

phải tiến lại gần hơn và gần gũi hơn với Ta. Chỉ có Ta sẽ là sự ổn định duy nhất của các con trong thời 

gian đó, mà nó đang đi tới. Các con càng bám chặt vào Ta, các con càng an toàn hơn và được chuẩn bị 

sẵn sàng cho mình. Đây không phải là thời gian trôi dạt. Vì biển càng ngày càng trở nên bập bềnh, dây 

buộc phải được bảo vệ ngày càng nhiều. ”  

 

“Mọi người đều có thể cảm thấy rằng có điều gì đó đang đến, nhưng họ đã quen với cảm giác đó và 

chẳng có gì vật chất hóa trên gót chân mà họ bị tê liệt. Điều này đã được đắn đo, bởi vì họ càng bị mất 

cảnh giác thì họ càng sẽ bị kiểm soát dễ dàng hơn. Đã có những lời cảnh báo từ rất lâu mà không có 

sự kiện nào, mọi người đã mất tập trung, ngay cả những người đã có sự chuẩn bị. Nó đã bắt đầu lờ 

mờ từ thập niên 60, Clare. Mọi người đã già đi và đã chết vì chờ đợi. ” 

 

“Nhưng bây giờ nó chắc chắn đang ở đây và ở ngay ngoài cửa và những Cô Dâu đang lắng nghe Ta và 

tuân theo sự chỉ dẫn của Ta sẽ được an toàn khi cơn bão xảy ra. Nó sẽ đánh mạnh, và sự hỗn loạn sẽ 

ở khắp mọi nơi; ở khắp mọi nơi ngoại trừ chính phủ (Chính Phủ Ngầm của Obama,).  Việc chuẩn bị của 

họ đã hoàn tất và họ đang tùy thuộc trên công chúng bị vô tổ chức và bối rối. Tuy nhiên, có một yếu 

tố nhất định, người Mỹ chân chính, đã được chuẩn bị và sẽ hành động. Họ đã được thông báo từ trên 

xuống về những gì sẽ xảy ra và họ đã sẵn sàng. ” 

 

“Có rất nhiều người trong quân đội không chịu nổi việc này. Khi Ta nói với các con rằng mọi thứ sẽ 

không theo đúng kế hoạch, đó là điều Ta muốn nói. Họ cũng biết những gì được lên kế hoạch và lý do 

tại sao họ đã đóng quân ở những nơi quan trọng để hoàn toàn làm thất vọng sự tiếp quản của chính 

phủ. Mọi thứ sẽ không theo đúng kế hoạch. Những thay đổi của trái đất sẽ làm nhiều người ngạc 

nhiên và làm thất vọng các quy định để đảm bảo các nhà lãnh đạo chủ chốt. Mọi thứ sẽ bị đảo lộn. 

Ngay cả người của Ta ở những nơi quan trọng cũng không nhận thức được mức độ mà Ta sẽ can 

thiệp. ” 

 

“Nhưng các con thấy đấy, họ đã đặt hy vọng vào Ta. Họ đã cầu nguyện và ăn chay và đã chuẩn bị và 

đã tập trận và là một lực lượng ngầm đáng sợ. Bởi vì không ai biết ai đứng về phía Ta, nhiều người sẽ 

bị sốc khi kế hoạch hành động của họ thất bại. Nhưng thậm chí nhiều hơn thế, nhiều người sẽ sụp đổ 

trong tuyệt vọng bởi vì mọi thứ sẽ bị đảo ngược trên họ một cách nhanh chóng. Họ sẽ trở thành nạn 

nhân của thiết kế riêng của mình để tiêu diệt người vô tội. Vâng, thực sự nó đã được viết ... Họ đã 

chuẩn bị một mạng lưới cho bước chân của Ta, Ta đã cúi xuống. Họ đã đào một cái hố trước mặt Ta, 

nhưng chính họ đã rơi xuống cái hố đó. ”(Thi thiên 57: 6) 

 



“Và họ đã kêu gào đến các ngọn núi và đá,‘ Hãy rơi vào chúng tôi và che giấu chúng tôi khỏi khuôn 

mặt của Người ngồi trên Ngai Vàng và từ cơn thịnh nộ của Chiên Con! ”(Khải-huyền 6:16) 

“Tuy nhiên, sẽ có nỗi buồn và cái chết ở khắp mọi nơi. Không ai sẽ không bị chạm tới, tất cả sẽ bị ném 

vào cái hố tuyệt vọng. Tất cả những gì Ta đã chuẩn bị; họ sẽ đứng cao và nhìn đăm đăm về phía chân 

chân trời, ‘Tôi sẽ ngước mắt lên núi; xem sự trợ giúp của tôi sẽ đến Từ đâu? Sự giúp đỡ của Ta đến từ 

Đức Gia-vê, Đấng đã làm ra trời và đất… ”(Thánh Vịnh 121: 1-2) 

 

"Nhưng điều quan trọng hôm nay là tất cả các con đều giữ cho đôi mắt, tâm trí, trái tim của mình, gắn 

bó với Ta - rằng ngay cả khi trái đất và tất cả mọi của nó bắt đầu rạn nứt, các con sẽ đứng vững." 

 

(Clare) Trong khi Ngài nói vậy, tôi đã thấy Trái đất bị thủng với những vết nứt sâu như thể nó sắp tan 

rã. 

 

(Chúa Giêsu) “Những gì con đang thấy, con gái yêu dấu của Ta, là tình trạng của các quốc gia. Con thấy 

đấy, chủ quyền của mỗi quốc gia phải bị phá hủy để cho Con Thú nổi lên và nắm quyền kiểm soát, làm 

cho toàn bộ dân số thế giới biến thành một quốc gia. Nhưng cũng giống như trong tầm nhìn của 

Danien, cái chân đất sét sẽ không hỗ trợ cơ thể lâu. Khi gió của Ta thổi vào nó, nó sẽ lật đổ và đè bẹp 

các nhà thiết kế bên dưới nó. Ta là Tảng Đá sẽ tấn công nó và phân hủy nó. " 

 

“Người đứng đầu bức tượng đó được làm bằng vàng nguyên chất, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và 

đùi bằng đồng, chân của nó một phần bằng sắt và một phần là đất sét. Các con tiếp tục nhìn nó, cho 

đến khi một viên đá được cắt ra mà không có tay, và đập vào bức tượng trên chân sắt và đất sét và 

nghiền nát chúng… ”(Daniel 2: 32-34) 

 

“Ồh, vâng, cái đầu trông mạnh mẽ, nguyên chất và có giá trị cao, cánh tay và thân thể lấp lánh với sức 

mạnh, đôi chân sắt sẽ chà đạp trên thế giới và phá hủy tự do của con người một cách tàn nhẫn. 

Nhưng nó không thể kéo dài, vì nó không có nền tảng vững chắc. Ta sẽ tấn công nó, nó sẽ chôn vùi 

những cái ác bên dưới nó, và với luồng gió của hơi thở của Ta nó sẽ bị văng ra tản mát khỏi mặt đất. ”  

 

“Khốn cho những người đã lên kế hoạch sự sụp đổ của các quốc gia! Khốn cho các ngươi, những  kẻ 

chà đạp người nghèo và là những kẻ nhẫn tâm và giả điếc với lời van xin của họ! Ta chống lại các 

ngươi, Thiên Chúa phán, và Ta sẽ sử dụng các ngươi cho các mục đích của Ta để được hoàn thành; 

nhưng sau đó đưa các ngươi vào bụi bẩn và phá vỡ những tấm ván mỏng và sự giả vờ của các ngươi, 

cho đến khi không còn dấu vết của các ngươi trên mặt đất - các ngươi và gia đình của các ngươi sẽ 

không còn nữa. ”  

 

“Sau đó, Ta sẽ thiết lập chính phủ của Ta và tất cả mọi người sẽ vui mừng từ biển này đến biển kia. 

Hòa bình sẽ ổn định như một đại dương, trên khắp trái đất. Và chính phủ của Ta sẽ duy trì các quyền 

của người nghèo và người thiếu thốn. Chính phủ của Ta sẽ duy trì công lý. Chính phủ của Ta sẽ khôi 

phục lại trái đất để tinh khiết như lúc ban đầu. Và tất cả những ai kêu gọi Danh của Đức Chúa sẽ được 

cứu. ”  

 



“Ngài sẽ công bố hòa bình cho các quốc gia. Quy tắc của Ngài sẽ từ biển này qua biển kia và từ sông 

đến tận cùng trái đất. ”(Xa-cha-ri 9:10) 


