
367. Chúng ta có thêm 3 năm nữa - theo điều kiện 

 

Thông điệp của Chúa Giêsu đến chị Clare từ ngày 7 tháng 8 năm 2016  

 

Clare bắt đầu... Vì vậy, chúng ta có thêm ba năm nữa? 

 

Chúa Jêsus đã trả lời... "Điều đó đúng - cung cấp cầu nguyện, ăn năn và lễ vật nhanh. Tôi thực sự 

muốn thấy sự chuyển đổi. Chuyển đổi trái tim và thái độ. Và đây là những gì đang xảy ra. " 

 

(Clare) Chúa ơi, cậu biết tớ sẽ bị ném đá vì chuyện này à? 

 

"Và đó là gì với bạn? Bạn sẽ ở bên cạnh tôi sớm hơn. " 

 

(Clare) Oh, cám ơn! Thật là một con đường để đi!! Bạn có thiết lập một ngày cho Rapture, Chúa? 

 

"Không. Tôi nói với bạn rằng nếu cầu nguyện và hi sinh với sự ăn năn vẫn tiếp tục, tôi sẽ tránh khỏi 

cuộc chiến tồi tệ nhất của Thế chiến thứ 3, và bạn sẽ có thời gian để tạo ra và làm những gì trong trái 

tim của bạn dành cho Vương quốc. Tôi đang mở một cửa sổ không ai có thể đóng cửa. Nhưng nó vẫn 

phụ thuộc vào sự trung thành của Dân của tôi, không chỉ ở Mỹ, mà trên khắp thế giới. " 

 

"Nga là một người cầu nguyện hùng mạnh, Clare. Thật vậy, họ không muốn chiến tranh. Sau nhiều 

năm đói nghèo và đàn áp, họ đang bắt đầu tận hưởng cuộc sống của họ. Họ bị ốm vì chiến tranh. " 

 

(Clare) Điều đó có nghĩa là không có cuộc tấn công EMP, Chúa? 

 

"Clare, bây giờ không phải là thời gian để tò mò, My Love. Bây giờ là thời gian để biết ơn. " 

 

"Để tôi giải thích cho bạn theo cách này. Có những người trong số các bạn đã được cưỡi thời gian của 

mình cho Rapture và không phục vụ tôi với toàn bộ trái tim của họ. Tôi đang cho họ cơ hội khác. Họ có 

ba năm để bày tỏ tình yêu thương của họ đối với tôi với những hành động không chỉ là lời nói. " 

 

"Những người khác trong số các bạn đã có kế hoạch và tôi chúc lành cho họ và mở những cánh cửa 

chưa bao giờ được mở ra cho họ trước đây. Thông điệp này sẽ cho họ một thước đo hòa bình, rằng 

những gì họ đã bắt đầu, họ thực sự có thời gian để kết thúc. Đó là những điều mà tôi muốn làm với 

họ, cho Vương quốc. " 

 

"Vào cuối ba năm, chúng ta sẽ xem xét lại và xem khí hậu là gì. Bao nhiêu sự ăn năn đã xảy ra, có bao 

nhiêu luật pháp đã bị hủy bỏ - phá thai, ví dụ - và làm thế nào mọi người đã trở lại trái tim của họ trở 

lại với tôi. " 

 



"Tuy nhiên, điều này là điều kiện của việc cầu nguyện liên tục. Nhưng tôi sẽ nói, có những thay đổi 

đáng kể trong trái tim và thái độ trên khắp thế giới. Mọi người đang thức giấc với người khổng lồ ẩn 

giấu đang định vị chính mình để tiêu thụ các quốc gia và thống trị thế giới, đánh cắp tự do, văn hóa 

của họ và ép họ vào máy xay thịt. Tuy nhiên, sẽ có những cuộc đè bẹp giữa các nước cộng sản và 

khủng bố vẫn tiếp tục. " 

 

"Trong thời điểm này, Elite đang đưa ra các kế hoạch thay thế, vì phong trào ở cấp cơ sở này đã thoát 

khỏi tay. Xin đừng hiểu lầm tôi: sự tiếp nối cơ hội này sẽ chỉ xảy ra nếu bạn tiếp tục cầu nguyện, ăn 

năn và hy sinh. " 

 

(Clare) Chúa ơi, những thiên tai vĩ đại đó đã được tiên đoán và những gì bạn đã nói với tôi về sao chổi 

này? 

 

"Tôi sẽ từ chối để trả lời bạn ngay bây giờ, Kính gửi Một. Có những điều thiết lập trong chuyển động 

và có sự chậm trễ, là tốt. Chỉ cần hiểu rằng tôi có những điều này trong sự kiểm soát của tôi. Điều gì 

xảy ra cách đây hai năm, có thể dễ dàng bị trì hoãn hoặc thay đổi hoàn toàn trong vòng tay của My 

Mercy. " 

 

"Tuy nhiên, Mỹ có nhiều khó khăn để đi qua và người dân đã làm cho họ biết: họ muốn thay đổi. Và 

như vậy, không có ý nghĩa gì để cho họ thời gian để thực hiện những thay đổi này mà không có một 

thảm hoạ thay đổi thế giới? " 

 

"Tôi không hứa hẹn, nhưng tôi đang nói điều này... bạn biết My Mercy, bạn biết My Love cho linh hồn. 

Bạn có thể rút ra những kết luận từ thông tin này. " 


