
519. Thế Lực Toàn Cầu không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của Ta  

 

Lời từ Chúa Giêsu tới Chị Clare ngày 7 tháng 7 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Có rất nhiều sự chuẩn bị cho chiến tranh được thực hiện, nhưng chúng sẽ 

không được hoàn thành bất cứ lúc nào. Toàn bộ các chiến dịch vũ trang của Mỹ phải được cải tạo lại, 

dành riêng, chữa lành và phục hồi. Quá trình này đang được tiến hành, nhưng sẽ kéo dài và mất thời 

gian. Họ không có vị trí ngay bây giờ để khởi động một cuộc tấn công tích cực. Vì vậy, họ đang đợi thời 

cơ và xây dựng lại. "  

 

"Tuy nhiên, mối đe dọa của chiến tranh luôn luôn hiện diện. Điều Ta cần các con và tất cả những tín 

hữu hiểu là không có gì xảy ra mà không có sự cho phép của Ta. và miễn là các con đang cầu nguyện 

và tiếp tục cuộc sống. Phong cách mang thập giá của các con với sự tạ ơn, Ta sẽ không ban ra lời. " 

 

"Nhiều người theo dõi tin tức và sau đó tưởng tượng Ta đang nói chuyện với họ, khi trên thực tế nó 

nằm trong đầu của họ. Đó là lý do tại sao các nhà tiên báo trên mạng dường như có cùng một thông 

điệp. Đó là một ý thức nhóm, dựa trên những gì họ được cho ăn thông qua tin tức, ngay cả những tin 

tức phản kháng. Nó phải là, nhưng không phải là hiển nhiên đối với hầu hết mọi người, sự phấn khích 

đó thu hút người nghe, những người muốn tiếp tục nghe sự phấn khởi. Vì vậy họ hỗ trợ các kênh này. 

" 

 

"Những ai theo dõi Kênh này, Ta muốn các con cầu nguyện với một "sự hiểu biết" về những gì sẽ xảy 

ra, và điều gì sẽ không xảy ra. Nhưng thay vì thế, nhiều người trong các con vẫn còn theo dõi những 

kênh tin tức thú vị mà khuấy động cảm xúc, và cho các con hy vọng rằng Ta sẽ đến vào ngày mai. Các 

con không thấy mình lãng phí thời gian này sao? " 

 

"Điều Ta muốn các con phấn khích là món quà của các con, sự tu luyện và tác động của nó đối với 

những người bị hư mất mới là điều thật sự thú vị đối với Ta. Lời chuyển cầu có thú vị to lớn đối với Ta. 

Và trong đó, Ta đã có ngón tay Thần Linh trong đê, đang nắm giữ nó lại những gì các thế lực tà ác đã 

lên kế hoạch để thực hiện. Họ không thể thực hiện nó mà không có sự cho phép của Ta. và nếu các 

con đang tâp trung vào Ta trong lời cầu nguyện và cầu thay, các con sẽ đi ra khỏi lời cầu nguyện với ý 

nghĩa này và cảm hứng để di chuyển về phía trước với món quà đặc biệt của các con, Chứ không phải 

để trì hoãn hoặc chờ đợi cho đến khi chiến tranh bắt đầu. " 

 

"Vì thế, Ta biết các con đang mệt mỏi với Ta về điều này, nhưng trong thời điểm đặc biệt này, nó cần 

được nói! Hãy tâp trung vào Ta trong khi các con đang chờ đợi cho ngày hôm đó! Hãy để Ta khiêu vũ 

với các con, giữ các con và trao quyền cho các con với cảm hứng. Ta yêu các con như thế nào, và ước 

mơ của Ta ngày càng gần hơn như thế nào, nhưng vẫn còn nhiều linh hồn đã đến lúc chín mùi để 

hoán cải. Hãy đến với Ta để cầu nguyện, nghỉ ngơi và mong đợi được đổi mới. Những ân sủng khắc 

phục những khó khăn cũ đang được giải phóng, những chướng ngại đang được giải thoát. Có một sự 

phấn khích trong cơ thể những người tin Chúa, mà thực sự có ngón tay của họ trên Huyết Mạch của 



Ta. Các món quà đang được nhân lên. " 

 

"Những người trung tín và kiên nhẫn trong những điều nhỏ nhặt sẽ được trao nhiều hơn, những rào 

cản đang được khắc phục bằng ân sủng, và Ta thưởng cho những người trung thành của Ta, đừng hy 

vọng điều này sẽ đi kèm với một vé miễn phí. Sẽ vẫn còn những thách thức và phản đối. Các con là 

những mục tiêu hơn bao giờ hết, bởi vì các con đã vượt qua được sự phòng vệ của kẻ thù và được tự 

vệ và chiếm mục tiêu, thông qua sự xức dầu của Ta. "   

 

"Các con sẽ có những cuộc đấu tranh vùng vẫy, nhưng bây giờ các con được trang bị đầy đủ hơn để 

chống lại cái ác và tiếp tục với ơn phước của Ta.Tiếp tục xây dựng bằng một cánh tay, và sử dụng 

thanh kiếm với cánh tay kia. Nơi có kho báu tinh thần vĩ đại, là nơi có kế hoạch để ăn cắp nó, vì vậy, 

hãy luôn thận trọng và đứng vững trên vị trí của mình khi các con vượt lên trên cao hơn và cao hơn 

trong ơn gọi của các con. " 


