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Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đánh thức trái tim chúng con, để được đắm chìm trong sự cầu thay khi chúng 

con xây dựng với những món quà mà Ngài đã giao phó cho chúng con… 

 

Sáng nay tôi đã cầu nguyện cho chồng tôi, ông đã trải qua rất nhiều đau đớn. Ông ta đã có một tình 

trạng đang diễn ra khi ông ta được chữa lành bởi một tình trạng khác. Và khi tôi cầu nguyện, tôi đã 

khóc, kêu cầu sự thương xót. Như tôi đã nói với các bạn rằng, Chúa đang ở ngay bên cạnh các bạn,  

tôi đã nhìn thấy Chúa bên tay phải của tôi, cùng một tư thế cầu nguyện - và Chúa cũng đang khóc. Tôi 

nghĩ có lẽ những lời cầu nguyện của tôi đã không được nhậm lời, bởi vì những tội lỗi mắc phạm mà tôi 

không biết. Nhưng rồi chồng tôi lên tiếng và nói rằng anh ấy đang trở nên tốt hơn, và không còn đau 

nữa. 

 

Chúa Giêsu giải thích… "Clare, đó không phải về con, mà là về thế giới, và như mọi thứ đang xảy ra, nó 

nhìn có vẻ không tốt. Kêu gọi những người xung quanh con để cầu nguyện và ăn chay. Và như Ezekiel 

là có liên quan, Ta sẽ luôn luôn chạm đến ông khi con cầu nguyện. Đó là Thiên Tính của Ta để được 

tràn đầy lòng thương xót, và Ta khóc với con trong tình trạng của mình, đó là gợi nhớ của thế giới. Rất 

nhiều là cần tái cơ cấu, nhưng sức mạnh của cái ác đang phát triển mạnh mẽ hơn. Dân Ta đang ngày 

càng yếu đi. " 

 

Clare… Nhưng Lạy Chúa, không phải là nhiệm vụ để sử dụng những món quà của họ, mà làm sao lãng 

và gây ra điều đó - yếu thế trong lời cầu nguyện chăng? 

 

Chúa Nói… "Có thể, nếu con không đưa ra lời cầu nguyện đó là cần thiết. Tuy nhiên, sự vâng lời của 

con trong việc sử dụng quà tặng của con cũng được tính cho rất nhiều, ngay cả giữa những mớ hỗn 

độn này. 

 

"Thế giới đang thất bại, những kẻ muốn chiến tranh, cái chết và sự hủy diệt, những người không biết 

mối quan hệ của họ và những cách giúp đỡ cái ác - họ chiếm một phần lớn trong số đó, họ không biết 

mình đang mang lại gì cho chính họ. "Và Chúng Ta đang mệt mỏi tranh giành với họ." 

 

Clare… Và khi Ngài sử dụng từ "Chúng Ta", nó ám chỉ Ba Ngôi Thiên Chúa. 

 

Chúa Giêsu… "Nhưng vì lợi ích của những người biết và đang gạt nó ra, Chúng Ta tiếp tục chống lại cái 

ác này. Tuy nhiên, Hãy hiểu rằng Chúng Ta sẽ không tranh luận với sự mê muội của họ mãi mãi. " 

 

"Ta biết về sự mệt mỏi của con mỗi ngày, khi con tỉnh giấc với cùng một triệu chứng và nỗi sợ hãi cho 

chồng mình.Ta hiểu và ở đây bên con, cảm nhận theo cùng một cách. Nhưng anh ấy đã làm cho mình 

một sự dâng hiến cho thế giới, vì vậy con phải Hiểu Chúng Ta tôn trọng cam kết đó của cả hai con, 



trên thực tế, đã tham gia vào cuộc khổ đau này cho thế giới. " 

 

"Tuy nhiên, có những đột phá nhiều... lần khi con tạo đà tiến lên. " 

 

"Ta cần con tiếp tục thu âm nhạc nhẹ nhàng. Vâng,bài "Over the Rainbow" là một bài hát tuyệt vời, 

nhưng khí hậu của nó hơi tối, Ta cần những điều sâu sắc, sâu sắc, ám ảnh và di chuyển. Đóng góp là 

một chút bị áp bức, nhưng Ta sẽ nhìn thấy con thông qua. Sẽ có một cái gì đó cho con. " 

 

"Clare, con luôn có thể cải tiến hành vi và thái độ của con, nhưng Ta muốn con biết, một lần và mãi 

mãi, đây không phải là lỗi của con. Đây là một lời đề nghị, một nỗi đau mà Ta đã cho phép cả hai con 

có một cái gì đó đáng kể, để dâng lên cho Ta, để biến đổi thế giới xung quanh. " 

 

"Và đó cũng là những gì Ezekiel cũng nói. Ông cũng nói như vậy. 'Nó không phải về con, con gái của 

Ta. Đó là điều cần thiết ngay bây giờ trên thế giới. " 

 

"Chúa sẽ tiếp tục nói với anh ta, 'Đây là đau khổ can thiệp. Đây là cây thập tự của Simon. ' 

Sau đó Chúa tiếp tục, "Ta không nói nó sắp kết thúc sớm." 

 

"Bằng cách đó, Ý của Ngài là, trước khi hai năm kết thúc. " 

 

"Ta đang nói rằng, Chúng Ta đang mệt mỏi vì tranh giành, nhưng vì lợi ích của các vị thánh trên trái 

đất, những người đang cấp bách dâng hiến những hy sinh của họ, chẳng hạn như của riêng con - vì lợi 

ích của họ, Chúng Ta tiếp tục chiến đấu và duy trì những gì là đúng. " 

 

"Đó là một đêm đen tối trong Tòa Nhà Trắng, cần phải có nhiều lời cầu nguyện để đảo ngược khí hậu 

ở đó, và vì vậy con đang đau khổ hơn bình thường. Không có gì sai với việc trình bày âm nhạc sâu sắc 

vào thời điểm này, vì đây là bầu khí giữa người dân. " 

 

"Con có thể hoàn thành bài hát. Ta chỉ nói rằng đây là một thời gian khó khăn để ăn mừng. Nhưng, 

như con đã suy nghĩ trong tâm trí của con rằng..." Chúng ta phải ... " 

 

"Tôi đã nghĩ đến điều này, sáng nay. Vì tôi đã làm bài hát 'Over the Rainbow' đêm qua. Cuối cùng cũng 

đến với nhau. Nhưng đó là một bài hát hạnh phúc, và tôi không có nhiều trong một tâm trạng hạnh 

phúc... Và dường như thế giới cũng vậy. Và tôi đã nghĩ đến bản thân mình, 'Bạn biết không? Tôi nghĩ 

chúng ta phải là những người Kitô hữu cực đoan trong giờ này ... nhiệt tình về sự sáng tạo và nghiêm 

túc về sự đau khổ vì sự công bình và cầu nguyện. " 

 

Chúa tiếp tục… "Điều đó rất dễ thương và chính xác, vì con đang kết cấu và tạo ra bằng một tay này, 

và chiến đấu một cuộc chiến tốt đẹp bằng cánh tay kia." 

 

Clare… Vì vậy, tôi bắt đầu nói, 'thỉnh thoảng thôi ...' Và Ngài đã ngắt lời tôi, trước khi tôi có thể nhận 

được những lời Chúa nói ra. 



Chúa Giêsu tiếp tục… "Ta biết, đừng nói thế, Ta sẽ ban cho con sức mạnh, Clare, những gì Ta đã nói 

với con trước đây đã không thay đổi gì. Ta không phải là một Người lúc này Nói 'Vâng' rồi lúc khác lại 

Nói 'không. '" 

 

"Và đó là một điểm thú vị, bởi vì Ngài đã thực hiện một số lời hứa với Ezekiel và tôi rằng tôi đang hiện 

hành. " 

 

"Và theo như câu hỏi của con cho Ta về 3 tháng đầu tiên của Tổng Thống Trump trong văn phòng 

Trước tiên, thời gian Ta trích dẫn, con không được đưa khoa học chính xác đến ngày và giờ. Điều gì đã 

xảy ra là ông có một Hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và đội ngũ nhân viên hoàn toàn đồng ý với ông về 

chương trình nghị sự của quốc gia này, và đó là một thành tựu to lớn trong 90 ngày đầu tiên của ông. 

Ngay đầu đã có nhiều bất ổn, nhưng bây giờ ông có những cá nhân chủ chốt không bán đứng ông. Và 

để làm cho đà phát triển trong một bầu khí quyển của phe đối lập trầm trọng hơn rất nhiều mượt mà 

và khả thi hơn. " 

 

"Với các cuộc bầu cử sắp tới, Ta muốn mọi người tập hợp quanh ông ấy và ủng hộ ông ấy bằng phiếu 

của mình, để cho quốc gia này có cơ hội tham gia vào một chính phủ cốt lõi thích hợp. Những cuộc 

bầu cử sắp tới là rất quan trọng. Bằng cách cầu nguyện, ăn chay và bỏ phiếu. " 

 

Clare… Những gì mà Chúa đang nói đến là các cuộc bầu cử đặc biệt đối với Thượng và Hạ viện, được 

đất nước lập ra, vào các thời điểm khác nhau trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu để thay thế cho 

những người trong Hạ viện và Thượng viện đã nghỉ hưu, qua đời, hoặc được phân công Ở Washington 

với chính phủ liên bang. Vì vậy, những cuộc bầu cử đang đến và họ đang bầu cử ở địa phương. Vì vậy, 

các con có thể muốn để mắt vào đó, và hỗ trợ những gì đang xảy ra với những cuộc bầu cử, và cầu 

nguyện sau họ. 

 

Chúa Giêsu tiếp tục… " Đang có hy vọng, nó không phải là vô vọng, những gì trông vô vọng là màn khói 

được ném ra bởi khu vực ưu tú trong phản ứng với việc ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong 

cuộc chạy đua chức tổng thống, vì họ vẫn đang cố gắng để lật đổ ông ta. Trong một cách rất tập trung 

bất chấp sự hỗn loạn, và Ta đang ở với ông. " 

"Vì vậy, điều này có nghĩa là, sự đau khổ của con đối với bệnh tật của chồng con là một sự dâng hiến 

cho Ta, Ta có làm giảm đau khi con cầu nguyện không? Vâng, trong mọi cách Ta phục hồi ông ấy. Ông 

ấy hiểu ý nghĩa của việc này và sẵn sàng đón nhận. Ta cũng cần con, như là con cừu nhỏ của Ta. " 

 

"Hãy nhớ rằng, khi các con khóc, Ta cũng khóc, Ta ở đây cho các con, chúng Ta đang làm việc cùng 

nhau, những người thân yêu của Ta, chúng Ta đang làm việc cùng nhau, tất cả chúng ta. " 


