
649. Một sự kiện địa chính trị có thể làm tê liệt nước Mỹ,  

hãy sẵn sàng với Ta bất cứ lúc nào! 

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu ban cho Chị Clare, ngày 9 tháng 9 năm 2018   

 

(Clare) Chúa ơi, chúng con cần sức mạnh của Ngài cho bất cứ điều gì ở phía trước. Hãy ghé thăm 

chúng con với lòng can đảm và lòng trung thành... Amen.  

 

Tôi hỏi Chúa... 'Làm ơn, nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra, lạy Chúa?'  

 

Chúa Giêsu trả lời... "Điều gì đang xảy ra là đáng kinh ngạc ngoài tưởng tượng, nó rất phức tạp. Nó 

vượt quá sự tin tưởng - nhưng nó là sự thật. Như con nói, sự thật lạ hơn là giả tưởng." Ngoài tất cả sự 

thờ phượng Satan, có sự thay đổi của Trái đất đang diễn ra - nhiều kết tủa bởi 'cái chân bằng đất sét'. 

Chiến tranh địa vật lý. Những tội chống lại nhân loại. Hung bạo, vô cảm, nhẫn tâm, nơi mọi người chỉ 

là những con số. Và nó có nghĩa là để ngăn chặn các quốc gia từ bản sắc dân tộc của họ và đe dọa họ 

vào mạng lưới của cái ác, đó là tiêu thụ tất cả các quốc gia của trái đất vào bản sắc của họ. "Hoặc là 

bạn hợp tác... hoặc quốc gia của bạn bị tàn phá. "  

 

(Clare nói) Tôi nghĩ về Nhật Bản ở đây, những người không hợp tác với 'chân đất sét'. Kết quả là đã bị 

hai trận động đất 8 chấm trong ba tuần qua. Sạt lở. Bão mạnh, rất mạnh, lở đất. Chỉ là những điều 

khủng khiếp với rất nhiều người chết. Không thể tin được. Và tôi nghĩ rằng đó là tất cả được thực hiện 

bởi 'bàn chân đất sét' và công nghệ Tesla của họ. Và tôi nghĩ, Fukushima cũng đang phục thù. Bởi vì họ 

sẽ không đi cùng với 'kế hoạch'. Và thực tế, có một nhà máy hạt nhân khác đang gặp nguy hiểm ngay 

tại Nhật Bản. Tôi không biết nhiều về nó?  

 

(Chúa Giêsu tiếp) "Con đang nghĩ về sóng thần, và con nên nghĩ về nó. Có khả năng rất cao rằng nó sẽ 

là một sự kiện địa lý chính trị để làm tê liệt nước Mỹ. Nhưng không chỉ ở San Francisco - Bờ biển phía 

Đông và thành phố New York cũng vậy! Nhiều điều đang bị giữ lại bởi lời cầu nguyện và chay tịnh. 

Những gì con đã thấy trong quá khứ sẽ đến, nó chỉ là vấn đề thời gian. Và nó không có gì mới để nói 

với con rằng bàn chân sắt và đất sét đã đúc mạng lưới tà ác của chúng trên toàn thế giới, để Satan có 

thể sử dụng nó như một mạng lưới, kéo lấy linh hồn đến địa ngục. ” 

 

”Thời gian thật ngắn ngủi, và những gì đang được thực hiện là bi kịch sau thảm kịch cho nước Mỹ. 

Nhưng Ta đã không rút lại sự bảo vệ của Ta, bởi vì mọi người đã thức dậy từ một giấc ngủ rất dài 

trong sự  thoải mái của giường lông của họ. Bởi vì họ đã chọn để chiến đấu, Ta đã chiến đấu với họ. 

Điều đó không có nghĩa là sẽ không có sự cố đau khổ. Nó có nghĩa là Ta đang đứng về phía họ, và Ta 

đã giữ lại một số đòn tàn phá vì những lời cầu nguyện của người dân. ” 

 

"Ta nhận được sự ăn năn như là một hương thơm, được cung cấp trong những người kiểm duyệt 

vàng rắn. Đối với Ta đó là những hy sinh thơm ngon nhất, ngay cả khi nhớ đến thời thơ ấu của Ta, quà 

tặng của các vị vua - và sự đóng đinh. Ta không thể phớt lờ những lời cầu khẩn của họ. ” 



 

”Đây là lý do tại sao Ta đã bảo vệ Tổng Thống này và ban cho ông rất nhiều lợi ích trong việc nghiền 

nát con rắn này dưới chân ông. Ta yêu dân của Ta rất dịu dàng. Ta không muốn bất cứ điều gì để tấn 

công họ, và Ta làm việc khuyến khích cầu nguyện để bảo vệ họ. Nhưng có một thời điểm khi mọi sự ở 

trong tay của Đức Chúa Cha và từ đó tùy thuộc vào Ngài. ” 

 

“Có nhiều lý do tại sao mọi thứ xảy ra ở đất nước này; không phải tất cả nó là chính trị. Một số điều 

đó liên  quan đến tội lỗi, chẳng hạn như tội phá thai. Nhưng bởi vì mọi người chống lại nó, và chiến 

đấu một cách tích cực, hình phạt sẽ ít nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, máu của những người vô 

tội bị giết vẫn kêu gào Ta suốt đêm, và Ta không thể phớt lờ họ được. ” 

 

“ Ta biết con đang lo lắng, Clare, nhưng đừng để điều này vượt qua những gì còn lại trong ngày của 

con. Và trên tất cả... Tin Tưởng. ” 

 

“Trái tim Ta dành cho dân của Ta là trên hết: hãy sẵn sàng để Ta đưa các con về nhà bất cứ lúc nào. 

Các con nên biết tình trạng linh hồn của mình trước mặt Ta. Biết rằng các con tinh khiết và sẵn sàng 

gặp Ta. Dành thời gian thờ phượng, chầu Thánh Thể và không hướng lòng trí của mình để theo đuổi 

những điều vô dụng. Đừng chờ đến khi thiên tai giải quyết các điều khoản với Ta. Đừng đung đưa bàn 

chân của mình qua hàng rào, nhưng được trồng chắc chắn ở phía bên phải, không đùa giỡn với tội lỗi. 

” 

 

“Mặc dù Ta đã làm việc với tất cả các con trong gần bốn năm nay, để sẵn sàng - vẫn còn nhiều người 

chưa sẵn sàng. Nhiều người bị cuốn vào thế giới và không biết điều gì có thể xảy ra với họ trong phút 

tiếp theo. Do đó, họ chưa sẵn sàng cho những gì sắp tới. ” 

 

“Thật tốt khi nhiều người trong số các con đã thức tỉnh với các sự kiện chính trị và cách tự do của 

mình bị tổn hại nghiêm trọng. Tốt hơn là để được chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và giữ một cái 

nhìn gần gũi về những người các con yêu thích. Nhưng quan trọng nhất là mối quan hệ của các con 

với Ta. Ngay cả khi các con bị choáng ngợp ở giữa vùng nước của sóng thần, các con có Ta để bám lấy. 

Các con có sự đảm bảo về nơi các con đang đi. ” 

 

“Nhiều người đang để sự chuyển đổi sang một bên cho đến khi quá muộn. Đừng để mình bị bắt gặp 

không biết. Đừng chà lết bàn chân của mình ăn năn tội. Đừng cho rằng mình có ngày mai để làm điều 

đó. Sự sống của các con có thể kết thúc vào tối nay, và nếu các con trì hoãn việc chuyển đổi hoàn toàn 

của mình cho tội lỗi con thú - linh hồn và số phận của các con đang gặp nguy hiểm. ” 

 

"Những người thân yêu của Ta, Ta chờ đợi các con ngày và đêm để chia sẻ thời gian với các con, để 

đánh thức trái tim của các con để tình yêu dữ dội của Ta dành cho các con. Hầu hết các con tránh Ta, 

bởi vì các con không hiểu tình yêu dịu dàng và hoàn toàn và vô điều kiện của Ta, Ta yêu các con. ” 

 

“Ta không có ảo tưởng về sự xuất hiện của các con, nhưng dù sao, các con cũng rất đẹp với Ta. Một 

sáng tạo quý giá đã nhận ra Đấng Tạo Hóa của cô ấy vượt quá giá trị đối với Ta. Vì vậy, nhiều người đã 



không nhận biết Ta, rằng khi cuối cùng, một người nhận biết, trái tim Ta bùng nổ vì niềm vui được 

hiệp thông với một người như thế này! ” 

 

“Nếu các con hiểu điều đó, các con sẽ không kéo chân của mình đi vào lời cầu nguyện. Các con sẽ 

không ngại làm việc với những lỗi lầm của mình, bởi vì Ta sẽ nói với các con, 'Hãy đến! Chúng ta hãy 

cùng nhau lý luận. Những điều này là quá nhiều cho các con để xử lý một mình. Hãy để Ta sống qua 

các con và giúp các con xử lý chúng. Hãy cùng nhau làm việc này, nắm tay nhau và làm theo cách của 

chúng ta thông qua chúng. ” 

 

“Đó là trái tim của Ta - và vì thế các con đã tránh xa khỏi Ta vì tội lỗi, Satan liên tục buộc tội các con. 

Tất cả những gì quan trọng với Ta là chúng ta được hòa giải. Rằng các con cuối cùng đã tìm thấy ngôi 

nhà của các con trong Thánh Tâm Ta, không bao giờ rời khỏi đó. Trong trái tim Ta, các con nghe thấy 

giọng nói của Ta, cảm thấy cảm xúc của Ta, nghỉ ngơi trong vòng tay của Ta, và được giữ khỏi những 

nanh vuốt liên tục của những con sói và chó rừng được giao để hành hạ các con với những lỗi lầm. ” 

 

“Đây là nơi Ta muốn các con ở: trong Thánh Tâm Ta. Không bị tranh chấp, tranh cãi, sợ hãi, lảng tránh 

trong tội lỗi; thoát khỏi tội lỗi, và liên tục được giải thoát khỏi tội lỗi. Đây là di sản của các con. Đây là 

lý do tại sao Ta đã chết trên cây thập tự giá để có được nó cho các con. ” 

 

“Đừng lãng phí thêm thời gian thú nhận và ăn năn tội lỗi của mình; các con không biết những gì sẽ 

đến cho mình vào ngày mai. Nhưng nếu các con ở trong Ta, các con biết rằng cánh tay và trái tim rộng 

mở của Ta luôn ở trong những ngày mai của các con, và các con không cần phải lo sợ đau khổ sẽ phá 

hủy vào buổi trưa, cũng không phải khủng bố của ban đêm, cũng như mũi tên bay qua ban ngày. Vì Ta 

sẽ là cái khiên và Cứu Chúa của các con. Và bởi vì các con đã yêu mến Ta, Ta sẽ bảo vệ các con. " 


