
575. Sự sụp đổ về tài chính ở Hoa Kỳ đang ở ngay trước cửa… Chúa Giêsu phán... 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 7 tháng 12 năm 2017 

 

(Clare nói) Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dàn xếp tình trạng nguy kịch tuyệt đối của đất nước chúng con 

và sự cầu bầu sâu thẳm cần thiết cho tất cả chúng con. Xin Chúa Giêsu giải thoát chúng con khỏi 

điều ác, nâng đỡ vị Tổng Thống của chúng con, dân tộc và thế giới của chúng con... Amen. 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Nó sẽ không xảy ra trong một ngày. Cũng giống như cuộc khủng hoảng 

bất động sản, nó sẽ bắt đầu trong một ngày và kết thúc trong một ngày, vài tháng sau đó. " 

 

"Đây là một phần của sự thanh tẩy của Ta đối với đất nước này. Đây là lời kêu gọi thức tỉnh cho 

dân của Ta, những người đang ngồi hưởng thụ. Đó là thời gian để chỉnh đốn phần tâm linh của các 

con theo thứ tự. Điều này không chỉ là về tiền bạc, nó là về những người suy đồi đã lãng quên Ta. 

Sẽ không còn có một nhóm kitô hữu còn sống và nhóm khác chết về tâm linh. Thế thôi. " 

 

"Thay vào đó, điều này sẽ làm lay động cái chết và sự ấm áp trong họ, để thức tỉnh, chú ý, và đáp 

lại lời kêu gọi của Ta. " 

"Nó sẽ không phải là tất cả những điều thảm khốc, như các con nghĩ, bởi vì nó là sự thật: Tổng 

Thống của các con đang mong đợi điều này và đã chuẩn bị cho nó. Điều này sẽ không làm anh ta 

ngạc nhiên. " 

 

"Mặc dù các phương tiện truyền thông sẽ cố gắng đổ lỗi cho anh ta, điều đó sẽ không kéo dài 

được, vì ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông tham nhũng và chính trị gia bị đưa ra Tòa 

án. Điều này sẽ không ngăn cản anh ta đưa bọn tội phạm này ra trước công lý. Nó sẽ gây nhầm lẫn 

cho người dân, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. " 

 

"Chính những người theo đạo Thiên Chúa sẽ giữ cho đất nước này lại với nhau. " 

 

"Ôi, trái tim Ta đau nhói cho những người không biết rõ hơn, và quá lười biếng, không chịu đọc 

những dấu hiệu của thời đại. Oh, Ta đau đớn và đau đớn làm sao cho họ. Nó thực sự là một biện 

pháp khắc nghiệt để đưa họ vào trạng thái nhận thức, vì họ đã chọn giấc ngủ mặc dù có nhiều điều 

họ cần biết. " 

 

"Thật không may, với lối sống tự do ở tầng lớp trung lưu, cũng như những người cao tuổi về hưu, 

những người không đổ xô đi thuyền mà chỉ cần phù hợp với khuôn mẫu, tính lợi ích về hưu trí của 

họ. " 

 

"Các gia đình sẽ được kêu gọi để hỗ trợ người cao tuổi của họ, tạo ra một gánh nặng mới cho họ. 

Đây cũng là do thiết kế của Ta, để đánh thức họ từ lối sống ích kỷ, và thu hút họ vào trái tim của 

lòng bác ái và sự chăm sóc, thậm chí như lời Kinh Tthánh khuyên bảo. " 

 

"Hãy tôn kính Cha và mẹ của ngươi" là mệnh lệnh đầu tiên với lời hứa - "để nó có thể tốt với ngươi 

và ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống lâu dài trên trái đất." Phaolô 6: 2-3. 



 

"Clare, đây chỉ là tạm thời. Mọi thứ sẽ hồi phục trong một vài tháng; thời gian phụ thuộc nhiều vào 

lời cầu nguyện của các con. Tất cả những lời cầu nguyện của các con. " 

 

"Ta không muốn các con có ý tưởng rằng đây là sự kết thúc. Đó không phải là kết thúc, đó là một 

sự điều chỉnh và sửa đổi tạm thời cho một xã hội của chủ nghĩa duy vật. Các con sẽ phục hồi, tất cả 

sẽ phục hồi, nhưng nó sẽ là một sự chuyển tiếp khó khăn. " 

 

"Ta chỉ muốn các con chuẩn bị để làm những gì có thể cho tất cả các bên liên quan và để giữ sứ 

mệnh này nổi lên trong khi quá trình chuyển đổi đang diễn ra. Sẽ có một sự thánh thiện và sự 

thịnh vượng mà nếu được xử lý tốt sẽ kéo dài một mùa. Tuy nhiên, nếu mọi người bắt đầu lãng 

quên Ta một lần nữa, đó sẽ là sự khởi đầu của sự kết thúc. " 

 

"Ta muốn các con được khuyến khích, Ta muốn các con khuyến khích người khác, cùng với cảnh 

báo. Có một vài bước mà họ có thể thực hiện. " 

 

"Trước tiên và quan trọng nhất là cầu nguyện và hỗ trợ Tổng Thống của các con - ông ấy sẽ không 

dẫn các con đi lạc đường. Ông sẽ dẫn dắt các con ra khỏi sự sụp đổ này, nếu các con cầu nguyện và 

theo ông. Khuyến khích những người khác theo ông và ở trong sự cầu nguyện. Nhiều điều sẽ phụ 

thuộc vào việc các con ở trong sự cầu nguyện, nhanh chóng và cho đi. " 

 

"Nơi nguy hiểm nhất trong quá trình chuyển đổi này là ở các thành phố lớn, nhưng sẽ không phải 

là loại bạo loạn và đại bàng mà các con tưởng tượng. Nó sẽ là một trầm cảm chậm, ngày càng tăng 

cho đến khi hệ thống tự nó làm đúng. Nó sẽ có một lỗ hổng trong nền kinh tế của Tổng Thống, 

nhưng nó sẽ phục hồi trở lại. " 

 

"Như Ta đã nói với các con trước đây rằng. Hãy nghỉ ngơi trong Ta. Tin tưởng nơi Ta. Nó không 

phải là sự khủng hoảng như một số đã trình bày, những người muốn bán các kế hoạch của họ. " 

 

"Tuy nhiên, biến tiền mặt của các con thành vàng là điều đúng đắn để làm, cho đến khi tự hệ 

thống của nó sẽ điều chỉnh đúng. " 


