
577. Chúa Giêsu phán... Chúng ta chưa vượt qua được điểm then chốt 

 

Thông điệp từ Chúa Giêsu đến Chị Clare, vào ngày 19 và 21 tháng 12 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Dân Ta đang cầu nguyện, và vì lý do đó, họ sẽ thịnh vượng - và Ý Ta nói 

không có nghĩa là về tiền bạc. "  

 

"Nhưng đời sống không còn lo lắng. Loại lo lắng vượt qua con người, khi một người đàn ông bất chính 

cai trị. "Hãy để kẻ bất chính được giải quyết. Hãy xem những cảnh tượng công lý đang được tiến 

hành, hãy để họ hy vọng trong Ta trong thời gian đức tin và những công việc tốt lành. Ta đã sai các 

thiên thần của Ta ra và họ đang đảo lộn những kho báu của kẻ dữ, họ không mang theo những âm 

mưu của những kẻ ác, và thật ra, họ xây dựng điều công bình và tốt lành trong đất nước. " 

 

"Nhưng cần phải cầu nguyện nhiều hơn, đây không phải là thời gian để rút lui. " 

 

"Nhiều thế lực tối tăm và nhiều nơi tối tăm vẫn chưa bị phạm đến bởi Công lý, và Ta muốn tất cả 

chúng sẽ bị triệt hạ và thay thế bằng những người đàn ông và phụ nữ theo trái tim của Ta.Ta muốn 

thấy công lý được giải quyết và đề xuất để cứu những người yếu , người già, người bị thương, những 

người trẻ tuổi và những người mẹ. Một xã hội đầy công bằng, nơi mà tham nhũng không phải là tiêu 

chuẩn, nơi tham nhũng không được dung thứ hoặc giải thích khác đi. "  

 

"Đây là trái tim của Ta, Clare, và đó là lý do tại sao con đang cầu nguyện.  Mỗi đêm Ta đặt trong trái 

tim con ý chỉ trước Mặt Ta những lời cầu nguyện cần nhất. Lời cầu nguyện cho các công ty dược phẩm 

độc ác, cầu nguyện cho sự chấm dứt ô nhiễm và nhôm trong môi trường, và kiểm soát khí hậu. Những 

điều này là ý chỉ cho tối nay, tất cả những điều này là xấu xa, những điều xấu xa. nhưng không phải tất 

cả có thể được giải quyết trước khi Ta thiết lập công lý trên trái đất. "  

 

(Clare) Lạy Chúa, con hơi bối rối về thời gian yên bình mà Ngài muốn mang đến cho trái đất, và cuộc 

hoạn nạn sẽ bắt đầu như thế nào? 

 

(Chúa Giêsu) "Clare, những kẻ ác sẽ vẫn còn tồn tại, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để tái cấu trúc 

mạng lưới độc ác của họ. Điều quan trọng nhất là những người cầu nguyện, bao gồm chính phủ của 

họ và các chính phủ trên thế giới, bằng lời cầu nguyện. "  

 

"Khi sự thịnh vượng trở nên mất tập trung và cầu nguyện không còn ưu tiên, đó là lúc con bắt đầu 

ngồi dậy và chú ý đến sự mất mát của sự dồi dào sẽ mang quốc gia này xuống, bởi vì bản chất con 

người phát triển trong sự thịnh vượng" "Đây là điều mà Tổng Thống của các con phải học, bước ngoặt 

luôn ở đỉnh cao của một nền văn hoá, đỉnh cao đến, sau đó là sự suy sụp. "  

 

"Clare, trái tim Ta dành cho những người Hồi giáo, tất cả những gì các nhà cai trị độc ác đã làm để đặt 

văn hoá chống lại văn hoá, đức tin chống lại đức tin, chỉ phản tác dụng trên khuôn mặt của họ, bởi vì 



bây giờ họ đã sẵn sàng để xem xét Kitô giáo, họ đã chơi cờ vua và bị thua, bây giờ Ta sẽ gọi tất cả mọi 

người đến với Ta và hàng triệu linh hồn có thể đã hư mất - như Satan đang chơi trò cầm giữ - sẽ được 

mang về trong Cánh Tay yêu thương của Ta. "  

 

"Ôi, thật tuyệt vời như thế nào khi những người lạc mất đón nhận Ta vào trong tim họ, và tất cả trên 

thiên đường ăn mừng! "  

 

"Như vậy, con thấy đấy, các con không chỉ cầu nguyện cho hòa bình trong quốc gia của mình, mà còn 

trên khắp thế giới-rằng mỗi quốc gia sẽ thức dậy và khởi động quản lý các lực lượng bất chính và có 

xu hướng nghèo đói và dễ bị tổn thương trong số họ. " 

 

"Và đặc biệt là cho người Hồi giáo được ban cho niềm hy vọng mới. Nước Anh là một bi kịch, và niềm 

hy vọng duy nhất của nó là hồi sinh. Điều này Ta đã đặt trái tim Ta vào, nhưng có nhiều rối loạn và 

phản đối ở đó, như Ta đã trình bày cho con trước đây, những đền thờ Hồi giáo là những khu ổ chuột 

của điều ác. "  

 

"Vâng, rất nhiều tổn hại đã được thực hiện một cách cố ý cho người dân của quốc gia này. Phản bội 

sau phản bội để huỷ hoại nền văn hoá và bắt đầu cuộc chạy đua chống lại chủng tộc, cho phép đức tin 

Hồi giáo phát triển cả về số lượng và ảnh hưởng, đến mức những luật lệ bất công của họ đang xâm 

chiếm lãnh thổ. " 

 

"Dân chúng đã quay lưng lại với Ta và tự mang nó xuống trên đầu mình. Khi họ trở lại với những giác 

quan của họ và quay lại với Ta, thay đổi sẽ có thể. Nhưng cho đến lúc đó, cái ác sẽ gia tăng và lan rộng 

ra khỏi đó. " 

 

"Trái tim Ta dành cho tất cả mọi người để nhận ra Ta là nhu cầu của họ và từ bỏ những cách bạo lực, 

để Ta đưa họ vào Vương Quốc của Ta về tình yêu và công lý. Nếu không có tình yêu, công lý chỉ là ảo 

giác. Đây là những ngày tai họa, nhưng có đầy hy vọng. " 

 

"Tiếp tục, những người thân yêu của Ta. Tiếp tục cầu nguyện. Và nếu các con không cảm nhận được 

gánh nặng trong quá trình chuẩn bị hiệp thông của mình, hãy cầu xin một điều và Ta sẽ ban cho điều 

đó. " 

 

 

Thông Điệp ngày 21 tháng 12 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Clare. Ta vẫn cần mọi thứ mà Dân của Ta có thể dâng lên Ta. Tình hình rất 

nguy kịch, và Ta tin vào tình yêu và lòng trung thành của những người được tuyển chọn của Ta để ủng 

hộ và đưa nó đến một kết luận vượt trội. " 

 



"Khi Ta đã sẵn sàng để cất con lên trong cuộc thu hút (Rapture) vào năm ngoái, rất nhiều người trên 

khắp thế giới đã đang khao khát với Ta, bối rối, tan vỡ, đơn độc, bị tàn phá bởi chiến tranh, tàn phá 

bởi mâu thuẫn của đức tin của họ. Nó đã có thể là thời điểm tốt để thu dọn. " 

 

"Nhưng Ta thấy rằng người Mỹ bắt đầu thức dậy từ giấc ngủ của họ. Đáng lưu ý, nhiều người đã bắt 

đầu lắng nghe những gì trước đây họ đã bị gắn thẻ như một lối thoát ra khỏi âm mưu ‘xáo trộn‘." 

 

"Đã có đủ bằng chứng đưa ra để buộc tội những tội lỗi trong tâm trí của họ. Các con không phải là 

người duy nhất nhìn thấy cái mỉm cười trên khuôn mặt của ông W. Bush Jr. Nhiều người nhìn vào đó 

và tự hỏi, 'Tại sao người đàn ông này không đau khổ; tại sao anh ta lại mỉm cười, hoặc ít nhất là? 

Cố gắng trấn áp một nụ cười?‘ Điều đó đã làm nhiều người nghi ngờ. Có phải ông ta đã biết trước về 

sự kiện này? Liệu anh ta có tìm thấy một loại niềm vui tồi tệ trong sự thành công của nó? Nhưng Ta 

cần những lời cầu nguyện của các con để xem những sự kết án có thể đạt được. " 

 

"Đây là một vấn đề rất quan trọng đối với người Mỹ. Toàn bộ điều này xảy ra vì các lý do xã hội / kinh 

tế và để giết nhiều nhân viên quân sự giỏi nhất của đất nước này, trong một trận giả mạo là và đưa 

người khác quỳ xuống. Và một số, thậm chí đến tự tử, trong sự liều lĩnh tuyệt vọng. Các con nghĩ gì khi 

nhìn thấy súng của Mỹ trong tay kẻ thù của họ? Vâng, nó đã tan vỡ trái tim họ. Họ đã có đầy mâu 

thuẫn và không hiểu những gì họ đang nhìn thấy. Có phải Washington đã đặt chúng ở đó cố ý để giết 

họ? Tại sao? Tại sao có rất nhiều mâu thuẫn? " 

 

"Nếu không đi vào chiều sâu, vẫn còn rất nhiều người tự do cần phải đưa ra công lý và Ta kêu gọi cầu 

nguyện rằng họ sẽ bị bắt và bất kỳ hoạt động nào khác, như con tàu lửa trật đường rầy, sẽ bị ngăn 

chặn. " 

 

"Đó là những sự kiện nghiêm trọng nhất, Dân của Ta, nghiêm trọng nhất. Và cầu nguyện sẽ xoay con 

lắc thành thành công và công lý được phục vụ. Hãy cầu xin Ta gánh nặng và Ta sẽ trao nó cho các con. 

" 

 

"Ta biết một số các con đang bị tổn thất nặng nề trong gia đình của mình - áp bức nặng nề, bệnh tật 

và những khó khăn, khó khăn mọc lên xung quanh các con. " 

 

"Không chỉ là những hoa quả của những người của Satan đang ăn mừng việc họ làm ác, mà còn được 

cho phép, bởi vì Ta cần cung cấp để kiểm tra bệnh ung thư chết người này, ít nhất là bây giờ, trong 

chính phủ của các con. " 

"Con có thấy không, Clare, phạm vi rộng của sự dữ trên trái đất? Nếu không phải là phép lạ của Lòng 

Thương Xót, thì cơn thịnh nộ của Cha Ta đã phá hủy trái đất? Đó là vì vẫn có những người vô tội và 

người bị mất mát đang than khóc, và một cuộc thanh trừng tuyệt vời đang diễn ra trong cộng đồng 

Hồi giáo - điều này cuối cùng sẽ dẫn dắt các cuộc phục hưng của quần chúng, và một số đã bắt đầu. " 

 

"Trong khi chờ đợi, thế giới đang ở trong trạng thái thông thoáng và dễ bay hơi. Đây là thêm vào các 

vụ bắt giữ đang diễn ra trên khắp thế giới để tẩy sạch cái ác và cắt bỏ các kênh được sử dụng để buôn 



bán trẻ em. " 

 

"Rất nhiều điều đã được thực hiện bởi những lời cầu nguyện của các con. " 

 

"Như các con nhớ, Ta đã bảo các con hãy xem lại vào ngày 20, những thay đổi đã diễn ra, bởi vì các 

con đã cầu nguyện và ăn chay. Bây giờ Ta đang nói với các con một lần nữa, quay trở lại quì gối xuống 

cầu nguyện. Ta cần các con cầu nguyện, vì thế mùa giải này sẽ không trở thành bi kịch lớn nhất. " 

 

(Clare nói) Còn về sự chuyển đổi ngân hàng sắp tới? Chúng con có lưu trữ thức ăn không? 

 

(Chúa Giêsu phán) "Hãy chú tâm vào việc cầu nguyện để đưa những tên tội phạm này ra công lý, và Ta 

sẽ bảo vệ tất cả các các con. Các con là một Hàng Tư Tế Vương Giã, một Thế Hệ được Tuyển Chọn - và 

Ta đang dựa vào những lời cầu nguyện của các con. Ngay cả trong tai nghe của các con, có những 

người phản đối các con trong lời cầu nguyện, và xây dựng tất cả các cách thức của các sự kiện, và gây 

trở ngại cho các con để có thời gian các con cần. Hãy sẵn sàng để đưa ra quyết định rằng các con sẽ 

không thỏa hiệp, và chắc chắn là cam kết cầu nguyện với sự nhiệt tình chống lại những điều này. "  

 

"Các con đã làm tốt, dân của Ta. Hãy tiếp tục ăn chay, Hy sinh và cầu nguyện với lòng sốt sắng để 

chấm dứt mạng lưới của những linh hồn xấu xa này. Ta thực sự ở trong các con. Qua lời cầu nguyện, 

chúng ta sẽ dành được chiến thắng. " 


