
628. Dân của Ta... Hãy kêu cầu sự trợ giúp của Ta!  

Họ sẽ cố gắng để tiêu diệt TT TRUMP và PUTIN mà không dừng lại 

 

Những lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 7 tháng 6 năm 2018 

 

Clare bắt đầu... Gia đình quý giá, tôi đến với bạn với một yêu cầu từ Chúa cho lời cầu nguyện rất rất 

nghiêm túc. Hôm nay trong giờ cầu nguyện, một trong những người bảo trợ của chúng tôi đã thấy 

rằng Chúa Thánh Thần đang khóc trên Tổng Thống Putin và Tổng Thống Trump. Đừng chờ đợi cho đến 

khi cuộc họp với Bắc Triều Tiên vào thứ ba. Hãy bận rộn NGAY BÂY GIỜ. Bằng cách nào đó, Đức Chúa 

đang tập hợp Syria, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Do Thái và Hoa Kỳ để tạo ra một sự phục hưng 

của tỷ lệ những định luật. Điều này không thể được thực hiện nếu không có Tổng thống Trump và 

Tổng thống Putin. Và ngay bây giờ có một nỗ lực rất, rất nguy hiểm đang được lên kế hoạch để loại cả 

hai ông ra ngoài.  

 

Thưa các bạn, đây chính là Nó. Đây là điểm không thể quay trở lại. Chúng ta phải nhanh chóng và cầu 

nguyện cho Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, với gia đình của họ, để sống. Chúa Thánh Thần 

đang khóc lóc, khóc lóc, khóc lóc trước Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.   

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Nếu các con muốn Tổng thống của các con sống, hãy quỳ xuống. Đây là nỗ lực 

phức tạp và nghiêm trọng nhất trên mạng sống của ông ta đã từng được lên kế hoạch. Có một số nơi 

Ta có thể và sẽ làm xáo trộn và làm hỏng điều này - NẾU các con đang ở trên đầu gối của mình. ĐIỀU 

NÀY LÀ RẤT NGUY KỊCH! Nếu không có sự cầu thay nghiêm trọng của các con, kế hoạch độc ác này sẽ 

thành công. "  

 

"Sức mạnh của trật tự thế giới, nhóm người ưu tú đang cố gắng để ném thế giới vào sự rối loạn hoàn 

toàn, bởi vì họ đã mất rất nhiều vị trí và sẽ mất nhiều hơn nữa. Ta cần mọi người đàn ông, phụ nữ và 

trẻ em cầu nguyện cầu nguyện cho những người này NGAY BÂY GIỜ. để giúp Ta. Nghe tiếng khóc của 

Ta và giúp Ta cứu thế giới khỏi thảm họa và thiên tai nào đó. "  

 

"Những con người này rất xấu xa và theo xu hướng địa ngục, họ sẽ không dừng lại để tiêu diệt hai vị 

Tổng Thống này bằng mọi cách có thể. Điều này không giống như bất cứ loại nào đã từng được lên kế 

hoạch trước đó. Đó là lý do tại sao Ta muốn tất cả các con đều tỉnh táo."  

 

"Trên đầu gối của mình và cầu nguyện cho sự an toàn của hai người này, và rằng kế hoạch của Ta sẽ đi 

qua mà không bị cản trở. Ta sẽ ở với các con trong những lời cầu nguyện. Thần Khí của Ta sẽ dẫn các 

con." 


