
581. Chúa Giêsu phán… Không có một kết thúc sớm cho Vở Kịch này 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 2 tháng 1 năm 2018  

 

Clare bắt đầu... Lạy Chúa, xin tiếp tục nâng đỡ các chiến binh cầu nguyện cho đất nước chúng con, và 

ban cho họ sự khôn ngoan siêu nhiên và ân huệ của Chúa là Cha chúng ta. Amen.  

 

Kính thưa các bạn, tiếp tục với lời cầu nguyện của các bạn. Xin vui lòng. Có bảy container trên xe tải, 

được cho là có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Họ đã vượt qua biên giới từ Canada vào Hoa Kỳ và chỉ có 

Thiên Chúa và quân đội mới biết nơi họ đang đi tới. Xin cầu nguyện chống lại cái ác rõ ràng và hiện tại 

rằng nó sẽ hoàn toàn thất bại.   

 

Cánh tay của Đức Chúa Trời trải dài; Ngài có thể làm nhiều việc để phá vỡ kế hoạch xấu xa của họ. Tôi 

muốn cho các bạn biết, có rất nhiều hoa trái phát sinh từ lời cầu nguyện của các bạn và những lời cầu 

nguyện của những người khác trên khắp thế giới. Tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cập nhật rất ngắn, 

bởi vì đây không phải là sứ vụ của Kênh này,  nhưng tôi cảm thấy rằng tôi nợ các bạn, ít nhất để biết 

những lời cầu nguyện của các bạn đã được nhậm lời. (nguồn tin từ quân đội của chúng tôi)  

 

"Một trong những cáo buộc niêm phong đã được mở ra ... Soros, và cả hai cha con ông Bush, Cheney, 

David Rockefeller, John Ashcroft, Brent Scowcroft, John Brennan, Condolezza Rice, và khoảng mười 

người nữa mà Công Tố Viên muốn các án tử hình dành cho họ ,vì những gì họ đã làm trong vụ khủng 

bố vào ngày 9-11-01, và Uranium 1.  

 

"Hillary bị buộc tội vì tội giúp Soros, đó là một bản án 10 năm, nhưng trong các bản cáo trạng khác, cô 

ta đang phải đối mặt với án tử hình. John McCain đang tìm kiếm cuộc sống ở nhà tù Gitmo, Cuba, vì 

tội giúp đỡ Soros, cùng với Obama và John Kerry.  

 

"Barry Soetoro (tên khác của ông Obama) tài sản của ông ta đã bị lực lượng Delta Force tịch thu hôm 

thứ Bảy, với sự hợp tác của Thái Lan, 100 triệu USD vàng (bị đánh cắp từ vụ khủng bố 9/11 và dưới 

tầng hầm của tòa nhà) và một số máy tính xách tay được mã hóa đã bị bắt giữ . Vàng trị giá100 triệu 

đô la bây giờ thuộc Kho bạc Hoa Kỳ.  

 

"Và từ những gì tôi hiểu, ngoài việc ông Bush đã tham gia vào việc phá hủy tháp đôi tại New York, có 

rất nhiều vàng được lưu trữ ở tầng dưới trong tầng hầm. Và khi vàng đó được lấy ra, các tòa nhà đã 

sụp đổ.  

 

"Tất cả những điều này sẽ bị truy tố bởi các Toà án quân sự, tương tự như các Toà án Nuremburg của 

Thế chiến II, và có thêm ba chiếc máy bay nữa chở những tội phạm tới nhà tù Gitmo (Guantanamo) 

ngay bây giờ.có 30-50 thành viên của Quốc hội và Thượng viện sẽ không trở lại văn phòng trong tuần 

này. Julian Assange trong sự canh giữ với Trump và đã hoàn toàn lãnh ân xá tất cả các tội, 8 quốc gia 

sẽ thay đổi chế độ trong năm nay, không còn được ủng hộ bởi tiền của Soros nữa. 



 

"Vì vậy, đó là danh sách chạy xuống. Khá nhiều thông tin quan trọng nhất mà tôi có. Và như tôi đã nói, 

điều này là không phù hợp với Kênh của chúng tôi, nhưng tôi đang làm việc này để cho các bạn biết 

những lời cầu nguyện của các bạn đang có kết quả kỳ diệu! Chúa đang đáp lại lời cầu nguyện. Vì vậy, 

trong thời gian của tôi với Chúa, điều đầu tiên tôi nói là ... 'Lạy Chúa, con không muốn bụi bẩn. Con 

muốn sự tinh khiết và âm nhạc của mình - nhưng con không muốn không biết gì về những gì đang 

diễn ra. Ai sẽ giải cứu con khỏi xác chết này? ' Chúa Giêsu đã trả lời...  

 

"My Clare, Ta là tất cả tình thương đối với con, con luôn bị mê hoặc bởi những thứ quân sự, bởi vì nó 

thuộc tổ tiên của con, Ta hiểu và đồng cảm với con, nhưng con phải chọn cách con sẽ nhận được sự 

quan tâm của con và sẽ không bao giờ kết thúc bộ phim, sẽ có những trường hợp tòa án, những sự 

kết án và hành quyết, sẽ kéo dài hàng tháng, con sẽ vắng mặt trong bao lâu, và sự tinh khiết mà Ta 

kêu gọi con? " 

 

"Đúng là hàng ngày con phải đối phó với một số loại tham nhũng. Ta không thể cho con bất kỳ đảm 

bảo rằng con sẽ được tự do này mà không quan tâm đến. Và bởi vì con đang ở vị trí dẫn dắt những 

người khác cầu nguyện, Ta sẽ đòi hỏi con hiểu một chút về những gì đang diễn ra và Ta muốn con cầu 

nguyện như thế nào. " 

 

"Tất cả những gì Ta có thể nói là Ta muốn con tránh xa mọi thứ từ những chi tiết. Chúng là những cái 

móc nhỏ mà con bị mắc kẹt và đưa con lên mạng để biết thêm chi tiết. Nếu con có thể tự kiểm soát 

mình và đến với Ta trước khi con tìm kiếm thêm. Hãy cầu nguyện và hỏi Ta rằng 'Lạy Chúa Giêsu, con 

nên cầu nguyện như thế nào?' Nếu Ta nghĩ con có nhiều điều hơn, con sẽ cảm thấy được thả ra để 

nhìn. Nếu không, thì hãy tự mãn nguyện với tất cả tấm lòng và đặt nó ở dưới Chân Ta. " 

 

"Làm bạo lực của sự tò mò của con là một đức hạnh với nhiều công đức. Ta sẽ đếm nó như là một của 

lễ dâng lên cấp bách. Ta đã nghe tiếng khóc của trái tim con. Ta không điếc hoặc ở xa. Ta sống trong 

con. Ta đã nghe và Chúng Ta đang đáp ứng lời cầu nguyện của con, cũng như hàng ngàn người khác 

mà trái tim của họ đang khóc cho sự kết thúc của điều này. " 

 

"Ta đang giữ lại cơn thịnh nộ. Dội bom hạt nhân 7 thành phố không nằm trong chương trình nghị sự. 

Con có nhớ khi quả bom tiến về căn hộ ở Jerusalem đã quay ngược lại và đi ra biển không? Ta có cách, 

và cách của Ta lớn hơn nhiều so với cách của con người. " 

 

"Tuy nhiên, lời cầu nguyện của các con vô cùng có giá trị. Vâng, Ta muốn mọi người cầu nguyện. Có 

rất nhiều kế hoạch được thiết lập để trả đũa cho sự tiến bộ của đất nước các con trong việc giành 

được tự do khỏi những xúc tu của Chính Phủ ngầm. Nó phổ biến hơn nhiều so với lần đầu tiên tưởng 

tượng, nhiều hơn nữa như vậy. Tại sao? Bởi vì có những người có tham vọng thực hiện các chương 

trình nghị sự đã được bắt đầu, và họ nằm ngay bên trong chính phủ, nếu bị tiết lộ, đó sẽ là sự kết thúc 

của họ. Tuy nhiên, họ ở đó, và hành động như thể họ đang về phe với các con. " 

 



"Đó là mối nguy hiểm lớn... những điều này được thiết lập với các chương trình nghị sự cá nhân và sự 

trung thành của họ đối với (NOW) Trật tự thế giới mới. Họ sẽ phá hoại bất cứ nơi nào họ đang hiện 

diện, nhưng trong khi tình hình không thuận lợi, là họ đi cùng với lịch trình của Tổng Thống, giả vờ 

như đi cùng con tàu. Sau đó, khi cơ hội nảy sinh, họ sẽ phản bội cái gì là đúng. " 

 

"Một lần nữa, điều này sâu sắc hơn ý nghĩ của người khác và có những xúc tu ở mọi chính phủ lớn và 

được kết nối chặt chẽ. Vì vậy, Ta cần lời cầu nguyện của các con rằng những kẻ phản bội này sẽ bị 

phơi bày, trước khi họ có thể gây ra thiệt hại. "  

 

"Xin cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho vị Tổng Thống của các con. Ông ta không thể làm gì nếu 

không có cầu nguyện, ăn chay và hy sinh. Đây là cách để ân sủng vượt thắng, cái ác được giải phóng. 

Chính những người có trái tim của mình được đổ ra trước Ngai của Cha Ta, khiến Ngài nổi lên và đánh 

bại điều ác. Những lời cầu nguyện này là vũ khí mạnh nhất của các con. Ta không thể nói bao nhiêu 

lần mới đủ. Điều gì là không thể đối với con người là có thể đối với Thiên Chúa, và các con sẽ phải đối 

mặt với nhiều kịch bản không thể trong những tháng tới. " 

 

"Hãy nhớ rằng, các con đang đối phó với những kẻ thờ Satan. Ngay cả khi các con đã tống giam 75% 

số lượng những đồ đệ của Satan, những người khác sẽ được tuyển mộ lên để thay thế. Cầu nguyện là 

sự cứu rỗi của các con. Đó là lý do tại sao có một tinh thần đầy tham vọng được phát hành ở đất nước 

các con, tà khí của sự giành được, một tà khí của tính tham lam, một tà khí của sự làm sao lãng trên 

Internet. Chúng không muốn các con có thời gian để cống hiến cho sự cầu nguyện. Đó là lý do tại sao 

các con bị bức hại - các con đang giảng dạy những gì chúng sợ hãi. " 

 

"Dân của Ta, cầu nguyện cho quốc gia của các con trong mọi lúc. Những người cảm thấy họ quá thánh 

thiện để hết tâm trí vào và cầu nguyện và bỏ phiếu, không hiểu biết Lời của Ta, vì nó đã được viết ra: 

Trước hết, Ta khuyên các con cầu nguyện, chuyển cầu, cầu thay và tạ ơn phải được nhân danh cho tất 

cả mọi người, cho các vị vua và tất cả những người có uy quyền, để chúng ta có thể được dẫn dắt với 

cuộc sống bình yên và yên tĩnh trong tất cả sự tin kính và nhân phẩm. Đây là điều tốt lành và đẹp lòng 

trước Mặt Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế của chúng ta. "1 Timôthê 2: 1-3  

 

"Không có nhân phẩm trong việc buôn bán người. Không có phẩm giá trong vắc-xin độc hại, hoặc 

trong không khí độc hại mà các con thở. Thay vào đó, nó là sự suy đồi để xem sức khỏe và phúc lợi 

của những người Ta yêu thương rơi vào các chế độ tham nhũng và các sự kiện đồng bộ trong thời tiết, 

bầu trời, y tế công cộng, diệt chủng - ở đất nước của các con và ở các nước khác nơi chất độc được 

phân phát trong thực phẩm và nước để hạn chế dân số và khuyến khích bệnh tật. "  

 

"Đây là chương trình nghị sự của Satan: để giảm bớt dân số, thông qua đau khổ, bệnh hoạn và mọi 

cuộc chiến tranh, bao gồm chiến tranh thời tiết, đói khát ... Oh, Clare Ta có thể tiếp tục - những cuộc 

mưu chước không bao giờ dừng lại. " 

 

"Và những người muốn giữ chức vụ tham nhũng và phù hợp với chương trình nghị sự này thì họ cũng 

không biết họ thật sự ngu ngốc. Họ chỉ nhìn vào tiền bạc. Họ không có một đầu mối! Họ đang cưa bỏ 



cái chân của họ. Sự thật là, khi mà những kẻ Ưu Tú này đạt được những gì họ muốn, nhiều kẻ nô lệ 

của họ sẽ bị sa thảy; họ sẽ không được mời vào thế giới mới dũng cảm của chúng. " 

 

"Mọi người hãy thức dậy đi nào! Các ngươi, những người giám sát các trang web như thế này, các 

ngươi có nghĩ khi nó chạm vào fan hâm mộ, các ngươi sẽ được mời vào các hang động của chúng để 

thưởng thức rượu sâm banh và trứng cá muối không? Suy nghĩ lại đi. Các ngươi sẽ bị khóa ở bên 

ngoài với tất cả các "con lợn" khác mà đã làm công việc bẩn thỉu của họ. Các ngươi sẽ đến cùng một 

kết thúc mà các ngươi phục vụ để kéo những người khác xuống với mình. " 

 

"Những người này là những kẻ nói dối xấu xa, những kẻ sẽ làm bất cứ điều gì để quảng bá chương 

trình nghị sự của chúng. Chúng sẽ hứa hẹn các ngươi sự an ninh trong chính phủ mới của chúng, và 

sau đó giết chết hoặc khóa các ngươi bên ngoài khi các ngươi đã thực hiện đấu thầu của chúng. Hãy 

ăn năn về điều ác mà các ngươi đang tham gia vào. Sám hối! Ta nói với các ngươi. "  

 

"Nếu các ngươi đến với Ta bằng cách tỏ rõ sự hối lỗi, Ta sẽ tha thứ và chữa lành các ngươi. Và ngay cả 

khi các ngươi chết trong khi phục vụ, các ngươi sẽ ở bên cạnh Ta trên thiên đường. Bởi vì lời hứa của 

Ta là đúng, mọi lúc . Và Ta yêu các ngươi rất nhiều và đã chết để các ngươi có thể được ở trên Thiên 

Đàng với Ta mãi mãi. "  

 
"Khi Satan làm bất cứ điều gì như thế cho các ngươi? Đúng vậy - hắn đã không, hắn sẽ không và hắn 
sẽ tiếp tục dạy các ngươi lừa dối, bởi vì hắn là Cha của sự dối trá. Và bây giờ các ngươi đã có thể 
tưởng tượng ra điều đó: bất cứ thứ gì hắn hứa với các ngươi chỉ đi cho đến lúc đó, sau đó hắn sẽ lấy 
đi linh hồn của các ngươi khỏi cơ thể và tra tấn các ngươi, đồng thời nhạo cười với sự ngu dốt của các 
ngươi khi tin tưởng vào bất cứ điều gì hắn nói. " 
 
"Thức dậy đi! Các ngươi là một con cờ thí, có thể hy sinh. Khi công việc của các ngươi được hoàn 
thành, các ngươi chỉ làm tốt cho sự vui thú, nó sẽ mang lại cho quỷ dữ tra tấn các ngươi mãi mãi trong 
địa ngục. Ta cầu nguyện cho các ngươi, Ta yêu các ngươi và không có bất cứ ước muốn nào để nhìn 
thấy các con trong địa ngục. "  
 
"Và cho phần còn lại của các con, các tín hữu của Kênh này, cầu nguyện cho những kẻ lừa đảo này, 
rằng họ sẽ thức dậy trước khi quá muộn. Đừng xấu hổ hoặc độc ác với họ; cầu nguyện cho họ và cho 
họ thấy tình yêu vô điều kiện của Ta. Đó là hy vọng duy nhất của họ. " 
 
"Trong khi chờ đợi, đừng cho phép kẻ thù cắt ngắn thời gian cầu nguyện của các con hoặc làm cho nó 
trở nên mờ nhạt. Hãy áp dụng mình vào việc cầu nguyện và ăn chay. Cuộc sống của các con sẽ cải 
thiện bằng cách nhảy vọt, bởi vì các con sẽ được khen thưởng rất nhiều cho sự vâng lời của các con. " 


