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Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 10 tháng 8 năm 2016 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta đang kêu gọi các con, các Cô dâu của Ta, đặt cách sống của các con xuống và 

đứng bên cạnh Ta trong cuộc đua chống lại sự bạo ngược của Satan ở đất nước này và toàn thế giới. 

Ta đang mời gọi các con ngay bây giờ và trong ba năm tới để đặt những chương trình nghị sự của các 

con xuống để được cùng Thiên Đàng và dâng cho Ta trọn cả trái tim của các con như là một của lễ cho 

đất nước này và toàn thế giới. “ 

 

“Một khi nước Mỹ sụp đổ, khắp thế giới cũng sụp đổ. Và bây giờ đó là nhiệm vụ của các con với tư 

cách là Cô Dâu của Ta để đứng lên cho những gì là đúng. Hậu thuẫn Ta. Xin cầu nguyện, dâng mọi cây 

thánh giá mà các con được ban cho, vì Nước Ta trị đến, Thánh Ý Ta sẽ hoàn tất. Các con, với tư cách là 

những người can thiệp, đang đứng ở điểm then chốt trong sự cứu rỗi của toàn thế giới. Khi đất nước 

này sụp đổ, cả thế giới sẽ theo sau, và đây là sự khởi đầu của việc thanh tẩy cái ác trên toàn thế giới. ”  

 

“Ta có thể trông cậy vào các con để giúp Ta không? Ta có thể trông cậy vào các con để ngừng đánh 

đập sứ giả của Ta và cầu nguyện về những gì thực sự quan trọng đối với Ta không? Ta có thể trông cậy 

vào các con để tập trung vào chương trình nghị sự của Ta, thay vì chương trình nghị sự tôn giáo của 

các con và tìm kiếm lỗi lầm với mọi người và mọi thứ Ta gửi cho các con không? ” 

 

“Một số người trong số các con được bao bọc bởi những ý kiến và cuộc sống của chính mình mà các 

con từ chối không lắng nghe các thông tín viên của Ta. Đối với các con Ta nói: làm cho vững chắc 

những gì còn lại, vì sợ rằng Ta đến và lấy ngay cả điều đó từ các con. Đi trên con đường thẳng và hẹp, 

không phải con đường của xác thịt và ảo tưởng của các con. Đặt cách sống của các con xuống cho Ta, 

đặt xuống những ý kiến và các chương trình nghị sự chính trị và tôn giáo của các con xuống. Đặt 

những tà khí chỉ trích của các con xuống và ngừng xé nát Vương Quốc của Ta và con người thành từng 

mảnh. ” 

 

“Những ai trong các con không lắng nghe thông điệp này sẽ thấy đời sống ngày càng khó khăn hơn, 

như Ta cho phép các con được sàng lọc như chưa bao giờ. Có lẽ sau đó nó sẽ bình minh trên các con 

rằng các con không quy tụ lại với Ta, nhưng chia tay và phân tán. Có lẽ sau đó các con sẽ nhận ra, ngay 

cả khi lương tâm của nước Mỹ đã nhận ra, rằng cô ấy đã ngủ vào thực tế và cho phép quốc gia của 

mình bị đánh cắp từng mảnh, từng mảnh một. ”   

 

“Trong cuộc sống, khi mọi thứ bị lấy khỏi các con, các con sẽ thức dậy và ngừng phân chia cơ thể của 

Ta? Ta ban cho các con Lời này bây giờ, bởi vì Ta vô cùng thất vọng trong các con. Nơi Ta mong muốn 

phụ thuộc vào các con để hỗ trợ và sự khuyến khích, các con đã tháo rời ra và đã phá hủy. Có lẽ các 

con sẽ thấy điều này như những tuần trôi qua, và các con nhận thấy mọi thứ đang bị phân chia và lấy 

đi khỏi cuộc sống của mình. Thức dậy, những người trong các con nghĩ rằng các con dành cho Ta! 

Thức dậy và đứng bên phải. ”  



“Và đối với các con, Các Cô Dâu của Ta, ngững người đã trung thành đã đứng bên cạnh Ta trên kênh 

này. Ta sẽ thăm các con với các phước lành ưu tuyển nhất của Ta, và giữ các con dịu dàng trong vòng 

Tay của Ta, nơi Ta sẽ khôi phục lại linh hồn của các con. Uống từ Nước Hằng Sống của trái tim Ta, 

uống sâu và được phục hồi, được làm mới và được chuẩn bị cho những trận chiến phía trước. Với Ta 

và cho Ta, các con sẽ làm việc cách dũng cảm. ” 


