
579. CHÍNH PHỦ NGẦM không phải chống lại TỔNG THỐNG Trump,  

nhưng chống lại Ta, Chúa Giêsu  

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 29 Tháng Mười Hai, năm 2017  

 

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã cho chúng con gánh nặng để cầu nguyện cho đất nước chúng con. 

Xin hãy giữ tâm trí chúng con chú tâm vào Thần Linh của Ngài. Amen. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Clare, đó là những thời điểm nguy hiểm, khi một động thái sai lầm có thể gây 

ra cuộc nội chiến. Nhưng hãy hiểu... Chính Phủ ngầm không phải là chiến đấu với Tổng Thống Trump 

hay người Mỹ; họ đang chiến đấu chống lại Ta. " 

 

"Ta sẽ có Cách của Ta với con thú này. Ta sẽ đặt nó trần truồng, và làm cho xác thịt khỏi xương nó. Ta 

sẽ để lại cho nó một xác chết hốc hác, ngay cả khi nó đã làm cho người nghèo của thế giới này. Ta sẽ 

đem lại sự công bình, và sự báo thù. Ta sẽ nhìn thấy cái chết của nó. " 

 

"Điều đó không có nghĩa là nó sẽ không nổi lên 1 lần nữa. Ý nghĩa của nó là nó sẽ bị bỏ rơi khỏi quyền 

lực và ảnh hưởng và để lại sự hoang tàn. Điều này sẽ xảy ra, bởi vì những lời cầu nguyện và ăn chay 

của người Mỹ và các dân tộc khác từ các nước khác trên toàn thế giới, những người thừa nhận rằng, 

nước Mỹ như thế nào, thì phần còn lại của thế giới sẽ như thế. " 

 

"Các con đang chứng kiến lịch sử di chuyển đang phơi bày sự loạn luân, tàn bạo, diệt chủng, nổi dậy 

và chế độ satan trong hình thức mới mẻ nhất của nó, khi nó thao túng các quốc gia. Nó sẽ không thao 

tác nữa. Ta đang mang nó xuống. Những người đi theo Do thái bước qua bên trái; những người không 

phải, bước sang bên phải - thực sự Ta nói với các ngươi, mặt đất sẽ mở ra và nuốt chửng các ngươi và 

tất cả các gia đình của các ngươi. " 

 

"Thời gian của các ngươi đã kết thúc. Không có bạo lực và sự diệt chủng của các ngươi sẽ được cho 

phép. Cưỡng hiếp, cướp bóc và tiêu diệt người dân thường. Ta sẽ tách họ ra khỏi các ngươi. Ta sẽ lột 

bỏ áo lụa và vải lanh của các ngươi. Các ngươi sẽ không còn nghỉ ngơi trong lòng người sang trọng, 

trong khi người hàng xóm của các ngươi chết đói. Ngày của các ngươi được đếm và sắp kết thúc. Ta 

sẽ làm các ngươi ngậm miệng cho một mùa và không ai sẽ cúi xuống để giúp các ngươi. Các ngươi đã 

có thời kỳ khủng bố của mình. Bây giờ các ngươi sẽ gặt được những gì mình đã gieo xuống và giảm 

xuống còn da và xương. " 

 

"Ta đang đối xử khắc nghiệt với những con quái vật thờ satan này, nhưng hãy nhớ rằng:  như thường 

lệ, họ đã từng là những đứa trẻ lớn lên bởi những cha mẹ hư hỏng, bóp méo và đồi truỵ. Ta vẫn hy 

vọng cho sự ăn năn của họ và quay trở lại với Ta. Đối với Thánh Tâm Ta, Clare. Đối với Thánh Tâm Ta,  

cầu nguyện cho sự hoán cải của họ- đó có thể là một chứng từ về lòng cao cả của Ta, tình yêu vĩnh 

cửu của Ta và sự tha thứ. " 



"Khi Ta làm những việc này, một số sẽ nhận ra và quay trở lại từ những cách sai lầm của họ. Trên thực 

tế,  ngay cả những người đã thực sự nhìn thấy họ đã là một phần của cái ác. Đây luôn là giải pháp tốt 

nhất cho bất kỳ tội ác nào: ăn năn và cải cách. Tuy nhiên, có những người không có linh hồn và được 

bán cho Satan, đến một điểm mà không thể quay trở lại. Ta sẽ huỷ diệt và gửi họ đến nơi bị tra tấn 

vĩnh cửu. " 

 

"Bây giờ là lúc để khuyến khích dân chúng của các con cầu nguyện với tất cả tâm hồn của họ về những 

cải cách mà Tổng Thống của các con đang thực hiện. Bây giờ là thời gian để chắc chắn rằng các con có 

thể bỏ phiếu và làm cho tiếng nói của mình được nghe. Bây giờ là thời điểm để phổ biến tin tức tốt 

lành cho quốc gia này, rằng những người đã bị mù bởi các phương tiện truyền thông chính thống sẽ 

nhận được sự thật và hiểu được sai lầm của ý kiến của họ. Vẫn còn rất nhiều người bị mù bởi các 

phương tiện truyền thông. Vì vậy, rất nhiều. Và nó là thích hợp để cầu nguyện cho sự nhường chỗ cho 

các thể chế khác của họ được nâng lên với một tiêu chuẩn của Chân lý. " 

 

"Đã đến lúc để bảo vệ Chân Lý và chỉ định những người sẽ được dành cho Chân lý. Ngày càng có nhiều 

người trở nên vỡ mộng bởi sự tham nhũng bị phơi bày của những người mà họ tin tưởng tràn đầy. 

Nhiều người sẽ suy nghĩ và suy nghĩ lại những ưu tiên của họ và thấy rõ rằng họ không còn sống được 

trong các trung tâm mua sắm, nhà hát và giáo dục đại học, đồng thời bỏ qua những gì thực sự đang 

diễn ra trong chính phủ của họ. " 

 

"Vẫn còn nhiều thứ cần được đưa lên bề mặt, Clare. Càng đi sâu hơn, cái xác càng sâu và hư hỏng. Tất 

cả mọi thứ phải được làm cho sáng tỏ - để đánh thức những người mê ngủ, để xem những gì họ đã 

chân thành xác nhận, vì họ lắng nghe và chấp nhận mà không cần thắc mắc hoặc chú ý đến lương tâm 

của họ, bởi vì nó sẽ tốn kém quá nhiều thời gian. " 

 

"Những ai muốn trở thành một phần của chính phủ này sẽ phải chấp nhận một đạo đức và hướng dẫn 

hoàn toàn mới, bởi vì sự tham nhũng sẽ ít và ít được dung thứ và bị nhắm mục tiêu hơn. " 

 

"Đây là sự an ủi của ngươi, hỡi nước Mỹ. Xin cầu nguyện rằng nó sẽ tạo ấn tượng sâu sắc và lâu dài 

cho dân của ngươi và thế giới. Cầu nguyện xin cho được ơn can đảm để dám gọi tội lỗi, là tội lỗi - và 

điều tốt và đúng. " 

 

"Không còn hắt hủi Ta nữa! Ôm chặt lấy Ta và cảm ơn Ta đã chuyển hướng quốc gia của các con. " 

 

"Và hãy nhớ rằng, trong tương lai các con sẽ bị cám dỗ để lãng quên Ta. Nếu các con cho phép điều 

này xảy ra, nó sẽ trở thành sự khởi đầu của sự kết thúc. " 

 

"Trung thành với Ta, hỡi dân của Ta, và gắn bó với những gì là đúng và hỗ trợ trong Chính Phủ của các 

con. " 


