
ĐỪNG ĐỂ MÌNH BỊ ĐÁNH LỪA! Tội ác của Bill và Hillary Clinton sẽ bị phơi bày 

 

Thông điệp của Chúa thông qua Mark Taylor vào ngày 13 tháng 10 năm 2015  

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán, triều đại của Clinton, thời gian của các ngươi đã chấm dứt, vì cả hai 

người các ngươi đều đã được làm ngơ vì tội ác mà các ngươi đã vi phạm. Bí mật vĩ đại của Hillary 

không phải là một bí mật lớn và chúng sẽ là sự sụp đổ của cô ấy, nhưng ông Bill sẽ bị phơi bày hết lần 

này đến lần khác và đó sẽ là một cơn gió. Trong thời gian này, các ngươi sẽ không thoát khỏi sự truy 

tố và bồi thường cho tội hiếp dâm và mại dâm. Các ngươi nghĩ rằng không ai đã nhìn thấy, nhưng Ta 

là Chúa nhìn thấy tất cả, và giờ đây sẽ là sự sụp đổ của các ngươi.  

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán, hãy cảnh giác, hãy cẩn thận, kẻ thù lang thang đang tìm kiếm người 

mà hắn có thể nuốt chửng và vị Tổng thống đương nhiệm  này đang làm việc đó trong giờ này. Ông ta 

có đầy những lời dối trá và lừa dối và rất đáng ghét; Ông lan truyền sự chia rẽ và tham nhũng với mọi 

lời nói. Cẩn thận khi ông ta nói, 'Hãy nhìn vào đây những gì tay phải đang làm', để chuyển sự chú ý của 

các con khỏi những gì tay trái đang làm, là ý định của ông ta. Đây là một sự thiết lập từ Tổng thống 

này và các tay sai của ông, từ sự căm ghét, chia rẽ và Hillary Clinton.  

 

Tại sao không ai có thể nhìn thấy điều này? Vì các dấu hiệu thật là rõ ràng để thấy, rằng Tổng thống 

này và những tay sai của ông ta sẽ cố gắng thử nghiệm các con. Một dấu hiệu sẽ là, ông ta sẽ thử và 

tịch thu súng để mọi người không thể đứng lên và ngăn ông ta khi anh ta cố gắng tẩu thoát. Ông ta sẽ 

không thành công vì đây là quyền lợi của người dân, nhưng đừng lầm, đó sẽ là một cuộc chiến.  

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán, Quân đội của Ta, hãy trỗi dậy và đi vào trận chiến, và Ta sẽ ngăn chặn 

cuộc chiến này, và nó đã bắt đầu. Vì đây là một cuộc chiến tranh ở Mỹ và không được xem nhẹ. Các 

con sẽ phải chiến đấu, nhưng nước Mỹ sẽ tỏa sáng rực rỡ.  

 

"Hãy chiến đấu với kẻ thù và các con sẽ chiến thắng cho tất cả mọi người thấy, và nước Mỹ sẽ lại được 

yêu thương, ngay cả bởi một số người từng là kẻ thù của cô ấy. Quân đội của Ta, tiếp tục chiến đấu, 

cầu nguyện và hét lên với một tiếng hét, và Ta sẽ loại bỏ vị Tổng thống này đã trở thành một con rận! 

Sau đó, các con sẽ thấy người đàn ông mà Ta đã chọn, Donald Trump, khi ông ta chiếm lại tòa nhà 

TRẮNG CỦA TA!  

 

Thông điệp của Chúa ban cho ông Mark Taylor ngày 17 tháng 11 năm 2015    

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán rằng, Ta đang vô hiệu vị Tổng thống đương nhiệm này, Ta đang hóa giải 

vị Tổng thống đang ngồi này trong giờ này, vì vậy những hệ tư tưởng và thần học xấu xa và đồi bại của 

ông không còn có thể sao chép ở đất nước này. ! Vì người đàn ông nắm giữ danh hiệu Tổng thống Hoa 

Kỳ này, sẽ bắt đầu mất đi sự kìm kẹp và bị tước bỏ nó, vì Ta, Đức Chúa, sẽ xé nó khỏi anh ta. Người 

đàn ông này tự xưng là Tổng tư lệnh, không gì khác hơn là một tên trộm lừa dối và dối trá.  

 



Thần Khí của Thiên Chúa phán, Thời gian đã hết cho những kẻ tham nhũng! Vì Ta sẽ bắt đầu loại bỏ 

những kẻ đứng về phía sự dữ trong giới lãnh đạo và cản trở chương trình nghị sự của Ta. Những Thẩm 

phán, Thượng nghị sĩ, Dân biểu và phụ nữ các loại, thậm chí ở địa phương, tiểu bang và liên bang. 

Ngay cả Tòa án Tối cao cũng không tránh khỏi những cách thức tham nhũng và xấu xa của họ, vì Ta sẽ 

loại bỏ một số và vạch trần các thỏa thuận đã diễn ra đằng sau những cánh cửa của họ.  

 

Vì nước Mỹ của Ta đã được chọn làm nền tảng khởi động cho cuộc Thu Hoạch của Ta, và cô ấy sẽ là 

một ánh sáng cho thế giới một lần nữa khi Ta dọn sạch những thứ tối tăm nhất. Đừng sợ nước Mỹ 

những ngày tuyệt vời nhất đang ở phía trước các con, hãy trỗi dậy Quân đội của Ta và chiến đấu và 

xem những gì Ta sẽ làm cho các con!” 


