
444. Trận chiến còn đang tiếp diễn, một lễ Giáng Sinh đơn độc cho một số người 

 

TĐ Chúa Giêsu ban cho thị nhân Clare ngày 23 Tháng 12 năm 2016 

  

Chúa Giêsu có thể an ủi các bạn ngày hôm nay, những người con thân yêu của Ngài. 

 

Tôi rất vui mừng để thông báo rằng những lời cầu nguyện của chúng ta đã thực hiện một sự khác biệt 

rất lớn. Mọi thứ đang bắt đầu đuổi kịp,.Và bức Chân Dung của Chúa nên được thực hiện rất sớm. Tôi 

đang cố gắng để nó được thực hiện trước Lễ Giáng Sinh và chụp ảnh đưa lên trên trang web, nhưng 

tôi sợ tôi sẽ không làm kịp. Vì vậy, xin tha thứ cho tôi vì điều đó. Hãy tiếp tục những lời cầu nguyện 

tốt! những lời cầu nguyện của chúng ta đã có một tác động. Các bạn đã không để cho mình bị phân 

tâm và nhanh chóng trở lại quì gối cầu nguyện đã giúp ràng buộc kế hoạch xấu xa của những kẻ thù 

ghét Thiên Chúa và đất nước này.  

 

Cô Carol đã nhận được một thị kiến trong khi cầu nguyện. Cô đã nhìn thấy ông Obama bị kẹt trong 

một mạng nhện khổng lồ, đã được gắn và kết nối trên toàn thế giới. Ông là con nhện ở trung tâm, và 

ông đã bị ràng buộc trói lại và không thể di chuyển. Carol đã có ấn tượng rằng các điểm của các mạng 

nhện đã được chờ đợi ông Obama để ông làm cho nó di chuyển đầu tiên, nhưng ông không thể hành 

động, vì ông đã bị xích bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Cô cũng đã có ấn tượng rằng trong tuần tới 

và xa hơn nữa vẫn sẽ cần những lời cầu nguyện để giữ cho ông ta bất động. Và sau khi tôi suy nghĩ về 

thị kiến này của cô.  

 

Chúa bắt đầu nói. "Hỡi những người con thân yêu của Ta, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Trong thời 

gian này các con đã trói ông ấy trong dây xích, nhưng không lâu, nếu các con không tiếp tục nhanh 

chóng và cầu nguyện. Người đàn ông này là ma quỷ, và hắn quyết tâm để chấm dứt nước Mỹ. Trong 

thời điểm này, ông được ngâm trong hầm nước ép cay đắng của mình, vì ông chưa thể chạm vào các 

con được. Nhưng điều đó sẽ đi đến một kết thúc, nếu các con không có những nỗ lực để ràng buộc 

ông, chúng có rất nhiều các thiết bị và quyền hạn của cái ác liên quan đến chính phủ bí mật xấu xa.  

 

"Và đó thực sự là những gì các con có, một chính phủ được hình thành dưới lòng đất theo đúng nghĩa 

đen, lẫn nghĩa bóng là từ địa ngục, và Ta sắp sửa tước đoạt nó. Nếu các con kiên trì trong lời cầu 

nguyện Như Ta đã nói với các con trước kia , Ta ban cho thế giới này một sự thuyết minh của những gì 

một quốc gia Kitô giáo có thể làm thông qua việc cầu nguyện. " 

 

"Và sau đó là tùy vào sự lựa chọn của họ để chiến đấu với sự dữ này và đặt một kết thúc tạm thời với 

nó, hoặc là cho phép nó để thiêu rụi thế giới này trong những ngọn lửa của sự tham nhũng. Hồi giáo 

và Kitô hữu cũng cần phải tố cáo lực lượng tà ác này để nó được kìm chân lại trong mọi lúc. 

 

"Nhưng hãy hiểu rằng ngay cả khi nó đã được viết trong sách," Ishmael rằng sẽ có một con lừa hoang 

dã của một người đàn ông; tay nó sẽ chống lại tất cả mọi người và tay mọi người chống lại ông, và ông 

sẽ sống trong thù hận đối với tất cả các anh em của mình. " Genesis 06:12 



 

"Và đó là con đường của lịch sử mà nhân loại sử dụng nhau cho mục đích riêng của họ và sau đó chấm 

dứt chúng. Và như vậy nó sẽ trở thành chính phủ một thế giới mới. Họ sẽ sử dụng những người Hồi 

giáo để tiêu diệt các Kitô hữu và người Do Thái, và sau đó họ tự hủy diệt chính họ. Đối với dân chúng, 

họ sẽ nổi loạn chống lại tư tưởng ngấm ngầm này. Nhưng hãy nhớ rằng Ta sẽ đến và đặt dấu chấm 

hết cho tất cả các chế độ độc tài và tất cả các chính phủ mà không phải là của Ta, được thành lập bởi 

và cho Nước Trời. " 

 

"Nhưng trong lúc đó, Trái đất sẽ là một địa ngục trần gian, những cô dâu của Ta sẽ được cất lên. 

Nhưng hiện nay, Lòng Thương Xót của Ta là lo lắng để chứng minh khả năng sống cho Thiên Chúa 

trong một đất nước thật sự tự do này. Tất cả các quốc gia sẽ được ban cho cơ hội để chiến đấu theo 

cách của họ ra khỏi vương quốc của bóng tối. " 

 

"Giờ đây, những cô dâu của Ta đã chứng minh rằng các con đáng tin cậy đối với Thánh Tâm Ta. Các 

con đã chứng tỏ rằng tình yêu đầu tiên của các con là dành cho Ta, và không phải là truyền thống đòi 

hỏi khắt khe của con người. Ta đã nói với các con trước đây rằng, mùa Giáng Sinh này sẽ được sử 

dụng để ăn mừng mầu nhiệm Nhập Thể của Ta, và nó chứa đựng nhiều huyền diệu và những khoảnh 

khắc thiêng liêng đối với giới trẻ. Thiên thần của Ta có mặt ở rất nhiều nơi để khuấy động trái tim 

những người trẻ tuổi, để họ quay về phía Đấng Cứu Thế của họ. " 

 

"Satan đã xuyên tạc ngày Lễ Thánh này với chủ nghĩa vật chất, nhưng những linh hồn của những 

người trẻ chưa đủ tuổi, chưa thể hiểu điều đó. Đối với họ, đó là một mùa để yêu thương và một kỷ 

niệm ngay cả với những bài hát mừng Chúa Giáng Sinh mà Ta xức dầu để di chuyển trên trái tim của 

nhân loại. Vâng, trong các phòng này với những gia đình dâng những lời ca tiếng hát lên cho Ta, sự 

xức dầu của tình yêu và bình an được tuôn xuống gần giống như một hạnh phúc say mê. " 

 

"Chúa bị gián đoạn trong chốc lát bởi nỗi buồn của tôi và Ngài nói: "Ngày đang đến, hỡi Clare. Việc 

thực hiện tất cả đang đến. Lời hứa của Ta với con, con cái của các con sẽ trở về với cội nguồn của 

chúng, và sẽ không trở về với Ta cách vô hiệu. Ta sẽ thấy những ngày khi các con sẽ tôn thờ chung 

trong gia đình và thắp sáng những ngọn nến của niềm tin và lòng sùng kính lên Ta. Ta sẽ thấy tình yêu 

của Ta một ngày, và các con cũng sẽ như vậy. " 

 

"Thế giới đã không thể cưỡng lại sự thu hút vào chúng, ngay cả những người trẻ đang đi lạc lối, và khi 

họ phải đối mặt Ta, họ sẽ không thể đổ lỗi cho cha mẹ của họ." 

 

"Nhưng các con sẽ không đau buồn, Clare, con thì không. Ta muốn cho con để nâng cao diện mạo của 

con tới Ta, và để cho niềm Hy vọng mà Ta đã hứa và không cho phép đối phương để phóng đại những 

cảm giác đau khổ lẻn lên trên con. " 

 

"Rất nhiều người trong dân của Ta không hiểu về sự phục hồi mà Ta sẽ mang lại ở trên thiên đường. 

Tất cả mọi thứ đã được thực hiện không đúng cách, sẽ được viết lại. Nhưng nó vượt quá trí hiểu của 

các con để hiểu bây giờ, nhưng khi thời gian kết thúc gom lại, sẽ có mùa của sự trở lại và phục hồi. Ta 



sẽ gặp mặt từng người trong các con theo cách mà các con đã được nâng lên như trẻ em, và có nghĩa 

là tất cả các con là những bậc cha mẹ hoàn hảo. " 

 

"Mỗi giọt nước mắt sẽ thực sự được xóa đi. Như đã được viết ra." Ngài sẽ lau khô hết những giọt 

nước mắt khỏi mắt chúng, và cái chết sẽ không còn nữa, không còn than khóc, cũng không đau nữa, 

Sách "Khải Huyền 21: 4 

 

"Các trò hề lớn nhất của các nhà thờ ngày nay là bỏ đạo, vì họ miêu tả lời nói của Ta như chỉ mang 

tính tượng trưng. Họ không phải là con số ngôn luận, sử dụng để giao tiếp khái niệm khác. Họ nói 

theo nghĩa đen. Mà không có lớp bóng, không có sự thay đổi, và tất cả những gì được viết phải được 

ứng nghiệm. Mỗi giọt nước mắt sẽ được lau khô khỏi đôi mắt của các con. Tất cả được hiểu ngay cả 

khi Ta hiểu và trong kiến thức này các con sẽ không thể nào khóc nữa. " 

"Clare, con không phải là người duy nhất chịu đựng sự hoài cổ ký ức. Mỗi gia đình bị tan vỡ trong mùa 

Giáng Sinh này đều chịu đựng  và đó là lý do tại sao rất nhiều người đang chán nản. Satan đã một lần 

nữa lấy đi những gì là quý giá và biến nó chống lại nhân loại, nhưng Ta sẽ chiến thắng trong trận chiến 

cuối cùng này. " 

 

"Xin vui lòng, hỡi dân Ta, đừng cho phép mình bị đi trật phương hướng vào tuần tiếp theo này. Hãy 

tiếp tục nhấn mạnh và tuyên bố chiến thắng của ân sủng của Ta trên những điều ghê tởm ác này. Tiếp 

tục giữ bánh xe di chuyển cho của số phận vững chắc trong tay bằng việc cầu nguyện. Đừng để mình 

bị phân tâm. Cuộc sống của các con phụ thuộc vào trận chiến này. " 

 

"Ta phải nói với các con, điều này là một phần của mức độ tiếp theo của các con. Các con là những 

người đang cải cách thế giới này trong một thời gian ngắn, với những lời cầu nguyện. Các con là 

những người đang mở đường cho Thánh Ý của Ta được thực hiện, trong việc quản trị đất nước này. 

Các con đã chiếm được vị trí chiến lược, và bây giờ các con phải giữ vững nó. " 

 

"Sẽ có những phi vụ." 

 

Bà Clare nói: tôi tra thấy trong từ điển, và nó nói, "một cuộc tấn công được thực hiện bởi quân đội 

sắp được tung ra từ một vị trí phòng thủ." 

 

Vì thế Ngài nói, "Sẽ có phi vụ vào lãnh thổ mới nếu vị trí chiến lược này tiếp tục được phòng thủ, và 

Tổng Thống Trump thực hiện các biện pháp cải cách chính phủ. Nhưng các con vẫn sẽ phải bảo vệ vị 

trí phòng thủ mà các con đã chiếm được để giữ cho ông ta còn sống trong văn phòng và khỏe mạnh, 

thông qua những lời cầu nguyện của các con. " 

 

"Một phần của việc leo lên núi là tăng sức mạnh của lời cầu bầu và xức dầu trên mỗi một người trong 

các con, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện rất cần thiết để tiếp tục. Ta biết điều này đã được một leo 

dốc. Ta biết tất cả các con đã phải chịu đựng và dâng hiến cho Ta cách nhanh chóng. Và Ta cũng hài 

lòng với các con, dân của Ta. vì vậy, Ta rất hài lòng rằng các con đã lắng nghe tiếng kêu cầu giúp đỡ 

của Ta trong lời cầu nguyện. " 



 

"Ta không phải là một Thiên Chúa không cần có dân của Ngài. Ta đã cho phép bản thân mình được 

phụ thuộc vào lời cầu nguyện của các con để giành chiến thắng quyết định. Vâng, Ta đã đặt chính Ta 

bên trong các con, và xem như chúng ta thử nghiệm con tàu này cùng với nhau. Ta đã để cho Bản 

Thân Mình phụ thuộc vào lời cầu nguyện của các con, bởi vì các con là đồng sáng tạo với Ta, trong đó, 

tự do ý chí, tâm trí của các con, khi phù hợp với Thánh Ý của Ta, nó sẽ tạo ra hoa trái kỳ diệu. Vâng, Ta 

là cây Nho, các con là Chi nhánh và cùng nhau chúng Ta sản xuất ra vụ thu hoạch tốt nhất. " 

 

"Tất cả những gì Ta có thể nói với các con bây giờ, là phải giữ vững lập trường của mình, được yêu 

mến, đứng vững và nhìn sự cứu rỗi của Thiên Chúa của các con. Không phát triển lỏng lẻo, mệt mỏi 

hay mất tập trung trong lời cầu nguyện và làm mọi hy sinh. Không có vấn đề nhỏ như thế nào, một hy 

sinh cho Nước Cha trị đến, Ý Cha sẽ được thực hiện. Gói mỗi món quà trong bao bì tạ ơn và khen 

ngợi. Quả thật, Cha ta ở trên trời có quà tặng phong phú từ tất cả các con. Ngài ăn mừng lòng trung 

thành của các con trong mùa Giáng Sinh này. " 

 

"Tiếp tục phòng thủ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. " 

 

"Trái tim của các con có thể được lấp đầy với các kiến thức về tình yêu của Ta dành cho các con. Có  

thể các con hiểu đầy đủ hơn tác động các con đang có trên thế giới này. Có thể các con không bao giờ 

mệt mỏi của việc leo núi, nhưng tốt hơn là giữ cái nhìn của mình ở trên đỉnh và Yến Tiệc  lớn chúng ta 

sẽ sớm chung với nhau ở trên Thiên Đường. " 

 

"Ta truyền ban các ơn sủng cho các con bây giờ. Cất chúng trong trái tim dịu dàng của các con, và bảo 

vệ chúng. Các con là những cô dâu chiến thắng của Ta!" 


