
573. Sẽ không xảy ra chiến tranh, nhưng nó sẽ hỗn độn… Chúa Giêsu phán 

 

Những lời của Chúa Jêsus đến Chị Clare. Thông điệp ngày 29 tháng 11, 2017 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Tất cả các bạn phải giữ một quan trọng hơn là quan sát những cảm xúc và ham 

muốn của bạn và không phải chịu đựng xác thịt của bạn Những kỳ nghỉ này sẽ rất hỗn loạn đối với 

những người không chuẩn bị sẵn sàng Hãy để ngôi nhà của bạn trật tự, rededicate ưu tiên của bạn và 

ở trong lời cầu nguyện. "  

 

"Đừng cho phép kẻ thù bất cứ cơ hội nào để cướp bạn và đưa bạn ra khỏi ủy ban, như ông ấy đã làm 

với Clare tối nay, đây là một cú đánh trực tiếp đối với chức vụ của cô ấy và nếu cô ấy không hối cải, nó 

sẽ rất nghiêm trọng. " 

 

"Hãy để cho mình bị lôi cuốn bởi bất cứ điều gì có thể chống lại những ước muốn của tôi dành cho 

bạn. Bạn không phải là dưới cùng một loại giám sát mà cô ấy là, nhưng bạn biết những gì trong cuộc 

sống của bạn tôi không quan tâm cho bạn để làm. Vì vậy, xin vui lòng, những người quý giá của tôi, 

tránh tất cả các dịp ác. Đừng cho kẻ thù lừa bạn vào cái bẫy. " 

 

"Và hãy cẩn thận xem mình. Có những bài tập được gửi đi để làm gián đoạn ngày nghỉ và gây ra sự 

nhầm lẫn hàng loạt. Có những điều đang xảy ra trong chính phủ của bạn, những điều rất quan trọng 

và cần phải cầu nguyện nghiêm túc, Dân tộc của tôi. " 

 

"Có một cuộc chiến tranh đang diễn ra để kiểm soát đất nước này và tôi cần tất cả các bạn trong 

phòng cầu nguyện, ăn chay và cầu xin Cha tôi cho bạn quốc gia. " 

 

"Tổng thống của bạn đang lật đổ những tiền lệ cho điều ác ở quốc gia này và ông ấy cần lời cầu 

nguyện của bạn khi bạn cầu nguyện cho ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông ta đang làm 

mọi thứ để có thể đưa đất nước này trở lại với hiến pháp của nó, và Satan đang làm mọi thứ có thể để 

thất bại. " 

 

"Đối phương muốn thấy bạn đang ăn mừng trong sự tự cho phép; xin đừng làm điều đó. Giữ chặt như 

một người lính của Chúa Kitô, người không bị sa lầy trong các vấn đề dân sự. Bạn sẽ không được 

chuẩn bị nếu bạn cho mình slack. Hãy cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, đặc biệt là cầu nguyện và mở ra 

những gì Thần Khí của tôi dẫn bạn đến. Đọc giữa các dòng, dành thời gian của bạn và hấp thụ những 

gì tôi đang thu hút sự chú ý của bạn. Hãy suy gẫm về điều đó. " 

 

"Đừng cho phép bất kỳ sự kiện quốc gia nào lắc bạn khỏi kế hoạch cầu nguyện. Và hiểu rằng những 

điều nhất định phải diễn ra để đúng quốc gia này khỏi tình trạng tà ác, lộn xộn của nó. " 

 

"Tổng thống của bạn không thoát khỏi đầm lầy; ông đang cống hố Great Lakes. Những gì ông làm sẽ 

ảnh hưởng đến mọi quốc gia và lắc nền móng của đất nước này. Anh ta sẽ làm cho nước Mỹ trở lại 



một lần nữa, nhưng không phải là không có những lời cầu nguyện của bạn. Anh ấy cần bạn bây giờ 

hơn bao giờ hết. Đừng chần chừ. Mục đích trong trái tim của bạn để tự chối mình, nhận lấy thập giá 

của bạn và chiến đấu cho quốc gia của bạn. " 

 

"Hãy làm nó trên đầu gối của bạn. "  

 

"Tôi tin tưởng vào anh em để trao quyền cho anh ta trong việc cầu nguyện và ăn chay. Đừng làm tổn 

thương sức khoẻ của bạn. Nhanh chóng với những điều giản dị-trí tuệ như decling thực phẩm ăn, 

phục vụ những người khác và không chú ý đến những gì bạn đang làm cho tôi, trừ khi gia đình bạn 

được đoàn kết trong ý định cầu nguyện. Đừng gây thù hằn hay xích mích trong gia đình của bạn trong 

lễ hội Lễ Tết, bởi vì họ không ở cùng một trang với bạn. " 

 

"Thay vì yêu thương, phục vụ và giữ những hy sinh riêng tư giữa bạn và tôi, tôi sẽ đưa họ theo những 

cách của tôi. Nếu bạn cố gắng làm điều đó cho mình, bạn sẽ đẩy họ xa hơn từ Me. " 

 

"Và hãy nhớ... Kỳ nghỉ này là về sinh của tôi. Mặc dù thời gian không chính xác. Đó là ý định tập trung 

vào việc cám ơn Cha tôi vì sự hy sinh của ông đã được nhấn mạnh. Làm tốt nhất của bạn để bơm mà 

vào bất kỳ lễ kỷ niệm, mà không gây ra sự thù hận gia đình. " 

 

"Bạn sẽ được nhìn thấy trong tương lai như là một trụ cột của sự công bình trong Gia đình của bạn; 

người giữ mọi vật cùng nhau và có sự khôn ngoan tuyệt vời, nếu bạn làm theo chỉ thị của tôi. Không 

cho phép bất cứ điều gì để bắt bạn khỏi sự quyết tâm rằng sự dữ đang bị lật đổ và nó sẽ lộn xộn. Món 

quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể có được từ Me là Nation của bạn. " 

 

 

Thông Điệp ngày 30 tháng 11 năm 2017 

 

"Sẽ không có chiến tranh. Ta ban cho các con Lời hứa long trọng của Ta về điều đó. Chúa Giêsu phán. 

Sẽ không có chiến tranh. Điều này sẽ không xảy ra; nó không thể xảy ra, bởi vì Cha Ta sẽ không cho 

phép nó. Không cần biết có bao nhiêu loại phô trương mà Kim J Un tỏ ra, anh ấy không phải là thần. 

Anh ta có thể nghĩ rằng anh ta là một người cao nhất trên tất cả mọi người, nhưng thực tế anh ta là 

một người đàn ông rất nhỏ trong những cái quần quá rộng đối với anh ta, và chúng đang tuột xuống 

để phơi bày sự trần truồng của anh ấy. " 

 

"Và đó là sự thật. " 

 

"Sẽ không có chiến tranh, Clare. Làm sao Ta có thể vượt qua tất cả những gì được đặt trước con và 

những người mà Ta mang theo trên Kênh? Làm thế nào Ta có thể cho phép chiến tranh vào thời điểm 

này. " 

 

"Vâng, điều này sẽ phù hợp với Chương trình nghị sự của Obama với từ "T" nhưng không phải Obama 

là thần, mặc dù ông muốn tuyên bố mình là như vậy. " 



"Có quá nhiều việc phải làm. Nó đã được bắt đầu và nó sẽ được hoàn thành. Những gì Ta đã làm và 

đang làm với Quốc gia này sẽ được hoàn thành. Ta chỉ cần ban cho tất cả các con để được trên cảnh 

báo và cầu nguyện cho Tổng Thống của các con. "  

 

"Đây là cuộc khủng hoảng thực sự, không phải là người đàn ông nhỏ với một nút bấm nóng. Anh ta vô 

cùng vượt xa lòng thương xót, Clare, vượt xa sự thương xót, và anh ta sẽ bị loại ra khỏi con đường. 

Người dân Hàn Quốc cũng vậy, dự kiến sẽ được phục hưng. Họ đã kêu cầu và Cha Ta đã nhậm lời họ. 

Họ sẽ được thêm vào Nước Trời. " 

 

"Bạn có thể nhìn tất cả những gì bạn muốn ở các nguồn tin tức. Tất nhiên, tôi không muốn bạn! 

Nhưng hãy nhớ tôi có lời cuối cùng. " 

 

"Tôi đã ở với ông lâu nay và bao giờ lừa dối ông? Tôi có cho phép bạn bị nghiền nát thành bột mịn... " 

 

"... Chỉ cần dọn dẹp bạn xuống cống rãnh, làm mất công của tôi qua bạn và làm thất vọng tất cả những 

ai đang cầu nguyện cho bạn và tin rằng tôi đang Skeaking qua bạn? Đây có phải là loại Đức Chúa Trời 

mà bạn phục vụ không? Chắc chắn không. Có những thời điểm khó khăn phía trước, nhưng không có 

chiến tranh. " 

 

"Tôi muốn đăng ký mọi chiến binh cầu nguyện với sự thật và điều này sẽ kết thúc sớm. Tôi cần đầu gối 

trên mặt đất, ủng hộ Tổng thống của bạn mọi động thái. " 

 

"Nhiều phụ thuộc vào lời cầu nguyện. " 


