
453. Nước Mỹ đã được Nâng dậy từ Cõi Chết,  

nhờ những Lời Cầu Nguyện của Chúng Ta 

 

TĐ Chúa Giêsu ban cho thị nhân Clare vào ngày 11 tháng 01 năm 2017 

 

Xin Chúa ban phước lành cho các bạn thân yêu. Bình an của Ngài và niềm vui của Ngài là một giải khát 

cho tâm hồn chúng ta. 

 

Khi tôi đến với Chúa hôm nay trong thời gian cầu nguyện rất phong phú, nó thật ngọt ngào. đó là 

giống như mặt trời chiếu vào tâm hồn tôi. Và Ngài rất mạnh mẽ, và quá đáng khích lệ. Tôi đã dành 

thời gian ở thiên đàng với Ngài trong một vị trí đặc biệt mà Ngài đã đưa tôi đến, nơi tôi đã gặp lại 

những người mà tôi đã biết và rất yêu thích ở đó, họ đến và an ủi tôi, khuyên tôi, và đó là một thời 

gian tuyệt vời của tình bạn. 

 

Đó là những người bạn ở trên thiên đường mà chúng ta sẽ luôn luôn có. 

Bạn bè trên trái đất này đến rồi đi, nhưng trên thiên đường, bạn bè là mãi mãi. Vì vậy, nó rất đẹp, và 

siêu nhiên. 

 

Đây là thông điệp của Chúa Giêsu ngày hôm nay, những thời gian của chiến tranh và đau khổ đang trôi 

qua nhanh như hệ thống thoát nước. Và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài sau một trận chiến và khôi 

phục lại chính mình trong sự hiện diện của Ngài, với ân sủng và vinh quang của Ngài. 

Vì vậy, tôi sẽ đi vào đề ngay của thông điệp này. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… "Hãy nói với họ rằng Ta yêu họ, và mong ngày đoàn tụ với họ. Hỡi dân Ta, các 

con đang rất kiên trì cầu nguyện và mang thế giới trong trái tim của mình. Ta cũng đang hiện diện ở 

đó, và chúng ta cùng nhau thực hiện một sự hiện diện cầu nguyện dữ dội. Vì vậy, mà nhiều mối đe 

dọa, nhiều từ ngữ xấu xí, rất nhiều sự kiện giả tạo - không gì trong số những sự kiện này có thể ngăn 

cản Ta để thực hiện Thánh ý của Ta, nếu các con tiếp tục cầu nguyện theo cách này. " 

 

"Ta đã nói với các con rằng Ta sẽ cứu vớt đất nước của các con ra khỏi sự sụp đổ của nó, hãy sử dụng 

những lời cầu nguyện của mình để chống đỡ lại nó, sự chu đáo, sự đau khổ, sự căm phẫn của mình để 

làm suy giảm sự thành công và hủy hoại đất nước này của kẻ địch. " 

 

"Điều duy nhất cản trở Ta là sự không tin tạm thời của các con, nghĩ rằng những lời cầu nguyện cá 

nhân của các con không thực sự quan trọng? Mọi lời cầu nguyện đều hữu ích. Mọi lời khóc than từ 

trái tim cho nước Mỹ phát hành một trọng tải của ân sủng. Mỗi lời cầu nguyện mà các con không thể 

nhìn thấy, mà ảnh hưởng của nó khi kết hợp với những người khác, là một sức mạnh dữ dội, chống lại 

các cuộc diễu hành của vương quốc của loài người vào thời cuối này, đã được nói đến trong sách của 

Daniel. " 

 



"Nhưng lời cầu nguyện, các loại cầu nguyện mà các con đã quen với việc cung cấp, như - Vất vả cầu 

nguyện, ăn chay cầu nguyện - Đến khi mỏi mệt nhất. Và các con phải đến và nghỉ ngơi trong vòng Tay 

của Ta để lấy lại sức mạnh của mình. Các con hông chỉ phải hồi phục, nhưng Ta yêu và nhớ các con. Ta 

nhớ ánh mắt dịu dàng của các con, những điều ngọt ngào nhỏ nhoi các con nói ra để mang lại cho Ta 

nhiều an ủi, như: "con yêu mến Chúa." 

 

"Ta không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe câu đó, con gái của Ta, vâng, Ta đang nói trực tiếp với 

con. Ta không mệt mỏi khi nghe những lời đó, Clare. Mặc dù con có nhiều phiền nhiễu và lỗi lầm, lời 

kêu cầu chân thành của con đến Ta, mang sức chữa bệnh cho tâm hồn đau khổ của Ta, trong khi 

những người khác không có mặt ở xung quanh, hoặc là quá bận rộn để quan tâm. Khi những người 

khác nữa thì không hiểu được có bao nhiêu Ta cũng mong chờ để nghe những lời đó từ họ. " 

 

"Các con đang vượt qua các giai đoạn đó là không thể tránh khỏi trong việc chuẩn bị cho người trợ tá 

mới và Ta hoàn toàn hiểu và đánh giá cao sự cố gắng đó là như thế nào. Đừng nghĩ rằng Ta đang 

mong đợi con là người đàn bà siêu nhân. Chỉ cần trung thành trong những điều nhỏ nhặt và con sẽ 

tiếp tục mang lại cho Ta niềm hạnh phúc tuyệt vời. " 

 

"Hỡi dân Ta, Ta tuôn đổ ân sủng của khát khao về linh hồn. Các con có khao khát Ta, đau khổ cho Ta 

không? Đó là bởi vì Ta đang tuôn đổ ân sủng này hiện nay trên thế giới. Bây giờ là mùa để đi sâu hơn, 

để bơi vào độ sâu mới với Ta, bay lên một tầm cao mới. Bây giờ là thời gian khi Ta đang củng cố tình 

yêu và khao khát của các con cho Ta. Trong mùa giải này, những người thân yêu, tương ứng. Khi Ta 

kêu gọi sâu cho đến sâu, trả lời sâu cho đến sâu thẳm. " 

 

"Vâng, các con sẽ phải thực hiện một vài điều chỉnh trong lịch trình của mình, nhưng nó cũng sẽ có 

được giá trị thời gian. Ta có ý định tăng cường các con trong tình yêu cho Ta, và ban cho các con 

những ân sủng của sự trường thọ, do đó các con sẽ không bị mất những gì các con đã đạt được trong 

thời kỳ của ân sủng quý giá này. " 

 

"Khi các con khao khát hơn và nhiều hơn nữa cho Ta, Ta đổ vào các con nhiều và nhiều hơn nữa, cho 

đến khi các con đang bùng nổ ở đường phân giới.Trong thời gian này như các con dành nỗi buồn và 

đau khổ để làm lại Hiến Pháp của Quốc Gia này, Ta đổ đầy các con để chuẩn bị cho sự tuôn đổ vĩ đại 

mà nó sẽ sớm đến, như cái xích được xóa sự tự do tôn giáo, sự tăng trưởng và biểu hiện của tình yêu 

Thiên Chúa, đất nước và tình yêu anh em sẽ bắt đầu biểu hiện. " 

 

"Ta đã nói trước rằng khi đất nước của các con đang trong giấc ngủ mê, và địch quân đã gần như 

chiếm lấy từ tay các con, tất cả sự hy vọng để hồi phục, hồi sinh đó sẽ không xảy ra một lần nữa trong 

đất nước của các con, cho đến sau cuộc thu hút. Nhưng vì các con đã nghe theo Ta, hạ mình và cầu 

nguyện cho quốc gia của các con, và chuyển đổi từ giá trị vật chất cho giá trị tinh thần và sự công bình, 

hiện nay là không có giới hạn cho những gì có thể vỡ ra như Ta tiếp tục trao quyền cho các con. " 

 

"Hãy nhớ rằng: mọi thứ xoay quanh gần gũi mà là một trong những lý do, đó là kênh này bị bách hại 

bởi kẻ thù. Hắn biết rằng nếu các con rơi vào tình yêu với Ta, thực sự rơi vào tình yêu, các con sẽ nở 



hoa như chưa bao giờ trong cuộc sống của các con, và mang lại hoa quả cho sự cứu rỗi. Tình yêu sẽ 

vượt qua luật pháp, cuộc sống mới sẽ đưa ra chồi mới, nơi mặt đất đã bị cháy đen, hoang vắng trước 

đây. " 

 

"Với sự đảo lộn của chương trình nghị sự thống trị giai cấp này, có nghĩa là nước Mỹ, các con được 

sống lại từ cõi chết,. Không ai tin rằng nó có thể thực hiện được, nhưng chúng ta đang thực hiện nó. 

Nước Mỹ sẽ trỗi dậy từ cõi chết, và những người bị mất tầm nhìn của họ cho những gì đất nước này 

có thể trở thành, những người tham gia bàn tay với các tầng lớp cầm quyền, những người nghĩ rằng, 

chương trình nghị sự của họ là cần thiết cho thế giới tự do - họ cũng đã bị tước quyền bầu cử làm 

tổng thống của mình, khi Tổng Thống đắc cử vạch trần hết lớp này đến lớp nọ của sự tham nhũng và 

sự hủy diệt bởi lực lượng tà ác. " (Trật Tự Thế Giới Mới) 

 

"Nhiều người trong số họ đã quay lưng lại và chỉ đường cho cuộc sống mới này. Họ thấy rõ ràng hơn 

bao giờ hết cách rất bẩn thỉu và những chương trình nghị sự là gì. Họ thậm chí còn đi lại và lên tiếng 

chống lại sự chỉ đạo mà nhóm người ưu tú đã hoạch định. " 

 

"Tuy nhiên, lực lượng bất chính này còn xa mới bị tận diệt. Nó vẫn mang một kho lớn vũ khí của vi 

trùng chết người, và vũ khí này được phép sử dụng trên người dân của quốc gia này. Nó là một sự cân 

bằng tinh tế để kiểm tra lực lượng này trong tầm kiểm soát, nhưng đó chính xác là những gì những lời 

cầu nguyện của các con đang mang lại kết quả. Khi nước Mỹ của các con bước chân về phía trước, và 

lấy lại đất của mình, Ta đi phía trước các con và lập nên sự sụp đổ của những người đã được chuẩn bị 

để tiêu diệt các con. (Nhóm Trật Tự Thế Giới Mới) Các con không chiến đấu một mình. Ta làm việc 

đằng sau hậu trường để sắp xếp hậu quả, mà làm cho những thứ không thể di chuyển về phía trước. 

 

"Cũng như ông Jonathan đã mang đội quân áo giáp của ông, được chuyển toàn bộ đồn Phi-li-sitine, 

bởi sự dũng cảm và sự tin cậy của ông vào Ta, vì vậy chiến binh thời cuối của Ta sẽ thấy sức mạnh của 

Cánh Tay của Ta giơ lên chống lại kẻ thù." 

 

"Và Ta chỉ muốn nói rằng, trong câu chuyện này ghi chép trong sách của Samuel 14, Jonathan đã đi 

lên chống lại đội quân của địch, với chỉ một đội quân mang áo giáp của ông. Và sau khi đã giết chết 20 

người và gây ra một sự khuấy động của Chúa đến với anh ta bằng cách rung chuyển trái đất, và toàn 

bộ quân đội rơi vào sự hỗn loạn. Dưới đây chỉ là một đoạn trích từ Kinh Thánh rằng: " 

 

"Sau đó, Jonathan leo lên trên bàn tay và bàn chân của mình, với áo giáp mang phía sau mình; và họ 

đã ngã trước mặt Jonathan, và mang đội quân áo giáp của ông làm cho một số chết sau ông ấy. 

Sự giết mổ đầu tiên đó mà Jonathan và đội quân mang áo giáp của ông thực hiện là khoảng hai mươi 

người đàn ông trong vòng khoảng nửa rãnh trong một mẫu đất.Và đã có một sự run rẩy trong trại, 

trong lĩnh vực này, và trong số tất cả người dân. Ngay cả những đơn vị đồn trú và những bố ráp run 

lên, và trái đất rung chuyển, vì vậy mà nó đã trở thành một sự run rẩy vĩ đại. Bây giờ người canh gác 

của Sau-lơ nhìn xem, thấy dân chúng chạy tán loạn; và họ đã ở đây và ở kia. Tôi là Samuel 14:13 – 16 

 



Chúa Giêsu tiếp tục, "Không có giới hạn cho những gì Ta có thể làm, một khi dân Ta có đức tin. Không 

có giới hạn. Và vì vậy, Ta uỷ thác các con tiếp tục cầu nguyện, nhưng các con cũng nghỉ ngơi nữa, với 

Ta. Hãy đến và nghỉ ngơi, tựa đầu của các con trên Vai của Ta và cho phép Ta để đổ đầy tràn các con 

cho trận chiến kế tiếp vẫn còn ở phía trước. " 

 

"Những người thân yêu nhất của Ta, hãy hiểu rằng, nỗi khao khát của Ta cho cái nhìn của các con, sự 

chú ý của các con, lời nói của các con trong tình yêu có thể không được đánh giá thấp. Sức mạnh của 

ngợi khen và thờ phượng để thu thập sức mạnh và nguồn cảm hứng không thể được đánh giá thấp.  

Sự khen ngợi là lực lượng mạnh nhất mà một linh hồn có thể dâng lên, thật sự Ta đang sống những lời 

khen ngợi của dân Ta. " 

"Khi các con đi vào vòng Tay của Ta, sự ca ngợi chỉ tự nhiên phát ra từ trái tim của các con, các con và 

Ta ở giữa những lời khen ngợi trong hồi ức ngọt ngào. Nó là nguồn suối bắt đầu tăng lên từ bên trong 

các con và đổ vào chỗ trống đến tràn ra. " 

 

"Vì vậy, trong cái nóng của trận chiến và cường độ của chiến tranh, hãy nhớ luôn luôn tìm kiếm Ta 

trong sự tỉnh lặng và những niềm vui ngọt ngào bên nhau với Ta.Vì vậy mà Ta có thể bổ sức lại cho các 

con và các con chuẩn bị cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình của mình. Và vì vậy mà Ta có thể 

thưởng thức sự hiện diện của cô dâu ngọt ngào của Ta trong vòng Tay của Ta. " 

 

"Các con có ý nghĩa rất nhiều đối với Ta, những người thân yêu. Những lời cầu nguyện của các con là 

mạnh mẽ, và sự hiện diện của các con chữa lành những vết thương của linh hồn những người đã lãng 

quên Ta, và quên cảm ơn Ta. Đừng bỏ bê việc dành thời gian với Ta. Ta chờ đợi cho các con. " 


