
534. Những nỗ lực của các con làm nản lòng các kế hoạch xấu xa của kẻ thù… 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 12 tháng 8 năm 2017  

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Ta ở với các con. Các con sẽ không bị hổ thẹn; Ta ở với các con. Đây là 

những giờ của bóng tối và khó khăn mà các con đang sống qua, ngay cả trong thời điểm này. Vâng, 

chúng có màu đen và khó khăn bởi vì rất nhiều thứ đang được kềm giữ lại bởi tất cả những lời cầu 

nguyện chân thành của các con. Đó là lý do tại sao nó có vẻ nặng nề. "  

 

"Những cô dâu thân mến của Ta, Ta đã không bỏ rơi các con. Đó là thời gian các con đang sống, nơi 

mà bóng tối đang gia tăng. " 

 

"Các kế hoạch, các kế hoạch phụ, đang được đưa vào Vị trí. Nhưng Ta có phải là Thiên Chúa của Trời 

và Đất không? Ta há sẽ cho dân của ta trải qua cơn ác độc này chăng? Không, Ta sẽ không. Tuy nhiên, 

đó là một cuộc đấu tranh. Và khi các con đấu tranh cho Ta, Clare, Ta rất hài lòng với con. Ta thấy sự 

nản lòng của con. Ta cảm thấy nó rất quan trọng. Và Ta ở đây để nói với con rằng nó sẽ không vô ích. 

Tuy nhiên, Ta biết trong khoảnh khắc này trái tim của con bị rách nát. Đừng để sự vi phạm này trong 

đức tin trở nên lớn hơn. Ta đã không làm phép lạ trong suốt cuộc đời của con sao? " 

 

"Vâng, thực sự Ta có làm, và bây giờ không phải là ngoại lệ, ngay cả khi đức tin của con bị báo động. 

Ta không báo động. Ta sẽ làm những gì Ta hứa. Nhưng Ta cần sự hợp tác của các con, những người 

thân yêu nhất. Ta muốn các con vững tin rằng những gì đã được nói sẽ xảy ra, nếu các con chỉ kiên trì. 

"   

 

"Và cho phần còn lại trong các con, dân của Ta, một số các con đang phải đối mặt với những trường 

hợp rất nản lòng. Giữ chặt chẽ giấc mơ. Chúng ta vẫn chưa kết thúc được; Chúng ta vẫn đang vươn 

lên đỉnh cao lòng dũng cảm và tình yêu anh em. Vâng, rất khó khăn, đôi khi rất khó khăn - nhưng hãy 

nhớ rằng, từ thiện luôn chiến thắng. " 

 

"Những gì các con làm luôn nhân rộng mọi nỗ lực, các con đưa vào nó với sự trở lại mà các con thậm 

chí không thể hình dung vào thời điểm này. Tất cả những ai đã ký vào bản leo lên này đều được trao 

một phần để giữ cho quốc gia này nổi lên. Kẻ thù không thể hiểu tại sao họ lại có nhiều sức đề kháng 

trong việc đưa kế hoạch của họ vào hành động. Việc kéo theo những khát vọng của họ cũng không 

khuyến khích họ, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc. " 

 

(Clare nói) Chúa đang nói về Deep State(Trật Tự Thế Giới Mới). 

 

"Vị thần của thế giới này có một cơn giận dữ không thể lay chuyển mà sẽ không hài lòng, nhưng gắn 

kết các kế hoạch lớn hơn và lớn hơn để phá hủy thế giới này và mọi người sống trong đó." 

 



"Những gì Ta muốn nói với tất cả các con, đó là sự kéo dài trong cuộc sống của các con, việc kéo thêm 

kế hoạch và hành động của các con, thực sự là tương xứng với những gì đối phương đang phải chịu 

đựng, nhưng tất nhiên, trên một quy mô lớn hơn. Nói cách khác, các con đang lao động và hầu như 

không thở. Đó là bởi vì những nỗ lực của các con đang được sử dụng để làm chậm lại và làm hỏng kế 

hoạch xấu xa của họ. "  

 

"Tất cả những cô dâu chiến binh của Ta, những người đã ký kết vào việc leo lên núi này, đang mang 

theo những thứ thích hợp cho họ - sau khi Ta tăng sức, để họ có thể tiếp tục. Và những gì đang được 

tạo ra là sự chống đối lớn lao đối với những gì Satan muốn làm. Tất cả bởi vì các con đã nói, "Vâng" 

với Ta, và dâng cuộc sống của các con như là một hy sinh. Vì vậy, các con có nhiều hơn số lượng thông 

thường của trận đánh và khó khăn, bởi vì các con đang gây áp lực, áp lực phải mang theo, theo 

chương trình nghị sự của họ. " 

 

"Nhân hàng ngàn người trên khắp thế giới, thêm máu của những vị tử đạo và các con có một sức 

mạnh đáng kinh ngạc để giải quyết. Đó là lý do tại sao GH phải được thăng hoa trước khi kẻ phản 

Chúa có thể thực hiện đầy đủ các kế hoạch của hắn. Tất cả phụ thuộc vào sự kiện đó. Đó sẽ là khi nó 

bắt đầu. Và chúng ta đang giữ nó lại với nhau. "  

 

"Vì vậy, đừng tăng trưởng với sự nặng nề của tất cả. Ta đã chuẩn bị cho các con cho giờ chiến thắng 

trên bóng tối. Ta ở với các con, và sẽ mang lại những gì Ta đã hứa trong mỗi cuộc sống của các con. Ta 

cũng sẽ cung cấp những gì cần thiết khi các con cảm thấy như thể các con không thể tiến thêm một 

bước nữa. "  

 

"Đừng bỏ sót thời gian cầu nguyện với Ta vào buổi sáng. Uống từ nguồn suối của sự sống, sức mạnh 

và bình an trước khi các con cố gắng sống trong ngày, và nó sẽ trở nên trơn tru hơn. Cũng đừng bỏ 

qua lời cầu nguyện và hiệp thông liên kết của các con. Đây là những cơ chế bảo vệ, để làm lu mờ 

chương trình nghị sự của kẻ thù trong ngày. "   

 

"Những người con quý giá của Ta, đừng cho phép kẻ thù làm tổn thương đức tin hoặc sự mệt mỏi của 

các con. Thay vào đó dâng cho Ta sức mạnh. Hiểu được, với mỗi trận các con chiến đấu, kẻ thù đang 

bị làm chậm lại và bị ngăn chặn không cho tiêu diệt Trái đất.Trung thành với Ta với tất cả sức lực của 

các con, và khi nó có vẻ như quá sức chịu đựng, đóng cửa cầu nguyện với Ta, cho đến khi Ta khôi phục 

lại bình an của các con. "  

 

"Chúng ta sẽ có được chiến thắng trong mọi thứ. Những gì Ta đã hứa, Ta sẽ làm. " 

  


