
530. Lời Cảnh Báo từ Chúa Giêsu đến Nước Mỹ và Thế Giới…  

Tình hình có vẻ không tốt tại thời điểm này... Ta cần các con cầu nguyện… 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 4 tháng 8 năm 2017 

 

Chúa Giêsu Phán... "Có một cuộc đấu tranh giữa sống và chết đang diễn ra cho điểm đến, đó sẽ hủy 

diệt quốc gia này. Ta cần mọi khổ đau, Clare, và Ta biết con đã bị gánh nặng như thế nào khi cố gắng 

làm tất cả những gì Ta đã yêu cầu con làm cho Ta. Ta biết con đau khổ như thế nào bởi vì thời gian 

vượt qua tầm tay, cho dù con cố gắng giữ nó tập trung như thế nào. Và mức độ đau khổ của con đã 

được gần như không thể chịu đựng. Điều này cũng vậy, Ta cho phép như là một nỗi đau và Ta rất hài 

lòng với sự lựa chọn của con để đưa thông điệp này ra ngoài tất cả những thứ khác mà con có thể đã 

làm tối nay. " 

 

"Đó là thời gian của âm mưu và các giao dịch hậu trường. Ở một cực độ, kẻ thù đã dệt một mạng lưới 

xung quanh các quốc gia, để thu hút họ vào một cuộc xung đột kết thúc, nơi không có gì còn sống trên 

hành tinh này. Mặt khác là những người muốn đất nước này là một chế độ độc tài, một bộ phận của 

một cấu trúc thế giới mới. Nhưng chừng nào dân của Ta đang đau khổ và cầu nguyện, Ta vẫn giữ nó 

lại. Nhưng Ta phải cảnh báo con - nó trông có vẻ không tốt vào thời điểm này. " 

 

"Dân Ta, nhiều người trong các con chưa sẵn sàng cho Sự Thu Hút (Rapture). Ta đã ban cho Clare 

những giấc mơ này, để cô ấy có thể chia sẻ với các con rằng sẽ khó khăn như thế nào đối với những 

người không cắt bì trái tim họ và hiến dâng cuộc sống của họ cho Ta. " 

 

(Clare nói) Tôi xin lỗi Chúa, tôi không nhận ra rằng đó là ý định của Ngài. Những người thân mến, Tôi 

đã có những giấc mơ đáng ngại trong nhiều tháng, và trong mỗi người trong số họ, tôi đang tìm kiếm 

một con đường thoát hiểm, nhưng không bao giờ tìm thấy nó. 

 

Chúa Giêsu… "Đúng là trạng thái sâu xa là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước này vào thời điểm 

này, và Ta kêu gọi tất cả các con phải gánh vác thập giá của mình và bất kỳ thập tự giá nào khác mà Ta 

nằm trên đó. " 

 

(Clare) 'Trạng thái sâu sắc' là Trật tự Thế giới Mới và các liên minh chính quyền dưới quyền của 

Obama, đang kiểm soát mọi thứ.  

 

"Thời gian này sẽ không kéo dài mãi mãi, sẽ có một bước đột phá theo cách này hay cách khác, mà sẽ 

làm cho đất nước của các con trở nên hòa bình hoặc nội chiến. " 

 

"Vào giờ này lời cầu nguyện của các con có ý nghĩa, và chúng là điều duy nhất để kềm giữ chính phủ 

xấu xa này. Ta đã ban cho các con những giấc mơ về điều kiện sống trong tương lai. Nam giới, phụ nữ 

và trẻ em sẽ bị cách ly và bị giam cầm cho đến khi được chủng ngừa đầy đủ các chất độc và xác định 

xem họ có bất kỳ giá trị nào với chính phủ trong tương lai, hay họ phải bị loại bỏ.  



Như đã được viết: họ sẽ mong muốn cái chết nhưng không thể đạt được điều đó. " 

 

"Đã có một kế hoạch đang được tiến hành, để lật đổ chính phủ này, để tạo ra một thiết quân luật, và 

buộc mọi người phải sống cho chính phủ của bóng tối và Trật Tự Thế Giới Mới. Ta vẫn đang giật dây, 

Clare. Ta vẫn đang làm phiền những nỗ lực của họ. Ta đang làm việc này qua sức mạnh của những lời 

cầu nguyện và hy sinh. " 

 

"Nên hiển nhiên rằng lực lượng xấu xa này rất sớm phải bị phản đối bởi mọi người, đàn bà và trẻ con 

trong sự phục vụ của Đức Chúa Trời. Mỗi ứng cử viên phải được lựa chọn cẩn thận để có được đúng 

người vào đúng công việc. Dường như là một công việc khó khăn đối với những người đóng thuế đang 

hoạt động chỉ dựa trên các quy tắc và thông tin sai lạc to lớn và không hiểu rõ những gì đang diễn ra. " 

 

"Sau đó, có những người hợp tác với trạng thái mơ hồ này, không có bất kỳ gợi ý nào về cách chúng 

được sử dụng theo ý muốn thực sự của họ, nếu họ chỉ biết những người ác này đang ở đâu. Nhưng họ 

đã không dành thời gian để thực sự điều tra những lời dối trá, vì vậy họ nuốt vào những đường lối của 

đảng dân chủ, để phản đối một người đàn ông giỏi làm việc và tiếp tục cuộc diễn hành mù quáng để 

gây hỗn loạn, bán sự tự do của họ trong tiến trình. " 

 

"Tổng Tthống của các con đang làm mọi thứ có thể để tiêu diệt mọi luật lệ phi đạo đức, mà có thể 

dùng để chống lại dân chúng để triệt hạ và đưa họ vào trại của kẻ thù, hoặc dẹp bỏ chúng với những 

cáo buộc nhẹ nhàng. Phần lớn đã bị phá huỷ cơ sở hạ tầng của Obama, nhưng ông ta có những sức 

mạnh to lớn, bên cạnh mình và sẽ sử dụng chúng hiệu quả nếu không bị kìm lại. " 

 

"Hỡi dân của Ta, sẽ có một thời điểm khi không có vấn đề gì ngoại trừ điều đúng. Người Mỹ, gốc cơ sở 

sẽ là một lực lượng được tính đến và không ai gọi điều tà ác là thiện, và thiện là tà ác. Tuy nhiên 

chúng ta vẫn chưa có mặt ở đó và phe đối lập đang phản đối rất khốc liệt. Vì vậy, Ta đang huy động 

tất cả những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để kiềm chế và xiềng xít lại lực lượng xấu xa này. 

" 

 

"Hãy dâng cho Ta nỗi đau khổ của các con: cảm xúc, thể chất, tinh thần. Hãy dâng lên cho Ta sự thất 

vọng của các con. Hãy dâng lên cho Ta những thất bại và mất mát của các con. Hãy dâng cho Ta cái 

bất ngờ, nơi mà các con buộc phải làm gạch không có rơm. Dâng cho Ta tất cả của các con. Đừng 

tuyệt vọng với công việc mà các con đã thực hiện cho Ta. Nó phù hợp với nhau giống như một cái gì 

khổng lồ, thánh thiện, có hình vẽ mà Ta đang tạo ra với một tầm nhìn mới. " 

 

"Tuy nhiên, các sự kiện sẽ quyết định xem hòa bình sẽ tiếp tục trong hai năm tới, hoặc nếu các con bị 

ném vào một cuộc chiến." 

 

"Hỡi dân Ta, tốt hơn hết là nên chấp nhận những thập giá mà không phàn nàn, nhưng dứt khoát. Biết 

rằng Ta đã cho phép họ để bày tỏ mục đích để cứu đất nước này. " 

 



"Các con đang làm một công việc phi thường với những thất vọng của các con trong những tuần gần 

đây, với những mất mát và thất bại. Rất nhiều điều chưa được hiểu về những gì các con đang làm, vì 

vậy hãy tiếp tục, làm ơn. Đừng chán nản. Và xin vui lòng dâng ý chí tự do này một cách hào phóng 

nhất có thể, và Ta sẽ làm cho gánh nặng của các con nhẹ nhàng hơn. " 

 

"Khi con phàn nàn, Clare, con làm cho nó khó hơn về chính mình. Cố gắng không phàn nàn, cô dâu của 

Ta, nhưng chỉ chịu đựng những thất vọng với sự toàn vẹn tuyệt vời và sự rộng lượng và kiên nhẫn. Ta 

hứa rằng con sẽ trải nghiệm một sự nhẹ nhõm, bằng cách cho đi, tạ ơn và lòng rộng rãi của các con. " 

 

"Vì vậy, trong tất cả các cuộc đấu tranh của con, cô dâu yêu dấu, Ta đến với con. Ta đã không từ bỏ 

con. Bất cứ điều gì trái với kế hoạch và đau khổ mà con có, Ta ở với con. Và Ta sẽ ban cho con sự kiên 

nhẫn và kiên trì trong những ân sủng mạnh mẽ, vĩ đại để con thành công và tiếp tục. " 

 

"Xin hãy hỗ trợ Ta với lời cầu nguyện, và biết rằng lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ chống lại 

chính phủ xấu xa này. " 

 

 


