
632. LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN TỪ CHÚA GIÊSU...  

Chính Phủ Ngầm cố gắng đe dọa Tổng thống Trump bằng bom hạt nhân  

 

ngày 24 tháng 6 năm 2018 - Những lời từ Chúa Giêsu ban cho chị Clare 

 

(Clare) Kính thưa Heartdwellers. Đây là một lời kêu gọi nghiêm túc để cầu nguyện một lần nữa. Cầu 

xin Chúa cho chúng ta sức mạnh và can đảm. Chúng tôi vừa được đưa tin về một âm mưu bi thảm để 

giữ cho Tổng thống Trump không tiết lộ và bắt giữ hàng trăm kẻ phản bội ở đất nước này. Nhà nước 

Deep đang cố gắng tống tiền Tổng thống bằng những chiếc vali hạt nhân được trồng ở các thành phố 

khác nhau, đe dọa anh ta rằng họ sẽ kích nổ họ nếu anh ta tiếp tục tiết lộ tội. Thông tin này xuất phát 

từ một nguồn tin tình báo quân sự rất đáng tin cậy. Tôi cảm thấy một sự nặng nề trong sự phục vụ 

của tôi. Và tôi không thể chờ đợi để hỏi Chúa... 

 

'Điều này có đúng không?' 

 

Chúa Jêsus bắt đầu... "Đúng vậy. Và tôi kêu gọi tất cả những người đã lấy tên của tôi và tự gọi mình là 

một Kitô hữu để cầu nguyện và nhanh chóng có thể để ngăn chặn bi kịch này của tất cả các bi kịch. Tôi 

không thể nói nước Mỹ sẽ không bị tổn thương, nhưng tôi có thể nói rằng những lời cầu nguyện của 

bạn sẽ tạo ra sự khác biệt quyết định. Đây là lý do tại sao tôi đã gọi Ezekiel thành lời cầu nguyện đau 

khổ. " 

 

"Dân của tôi, có những người sẽ dừng lại ở chỗ không có gì để che dấu vết của họ trong mắt công 

chúng để thoát khỏi sự giam giữ và tiết lộ của mạng đã có đất nước này bởi cổ họng Họ đã làm việc 

quá vất vả để xem nó bị phá hủy, ít nhất, đó là những gì họ nghĩ, suy nghĩ của tôi không phải của họ. 

Tôi bảo vệ quốc gia này, vốn đã thực hiện một khuôn mặt và bây giờ đang lắng nghe tôi và làm việc 

với tôi. " 

 

"Những gì bạn đang đối phó với là một chế độ tà ác sẽ nuốt chửng mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ 

em để đạt được kết thúc của nó. "  

 

"Vì vậy, một lần nữa tôi đến với bạn, My People. Tôi yêu cầu bạn đi đến đầu gối của bạn và cầu 

nguyện rằng các quả bom sẽ không được kích nổ; rằng họ sẽ thất bại, được phát hiện và giải giáp vũ 

khí. Xin cầu nguyện cho những người đang làm việc để ngăn chặn điều này, rằng họ sẽ nhạy cảm với 

Chúa Thánh Thần, và nhận được từ Ngài những thông tin mà họ cần để ngăn chặn điều này. " 

 

"Tôi muốn nhìn thấy kế hoạch này hoàn toàn bị phá hủy và giải giáp, nhưng nó sẽ mất rất nhiều lời 

cầu nguyện và đau khổ đối với một số người. , nhưng hãy đếm nó và đừng cảm thấy bị lên án nếu bạn 

không thể nhịn ăn lâu hơn, hãy làm những gì bạn có thể. Quấn trái tim của bạn xung quanh điều 

này.Đó là điều cực kỳ quan trọng với tôi. " 

 



"Tôi sẽ di chuyển và can thiệp thay mặt cho dân của tôi, Nhà nước sâu sắc này đang tuyệt vọng và 

trong cái chết của họ ở nước này Và nhiều người sẽ bị bắt ở ngoài nước Mỹ vì sự phức tạp của họ. " 

 

"Cha của tôi đang theo dõi bạn, Mỹ, và đây không phải là điều Ngài muốn cho bạn. Thần Khí của tôi sẽ 

đi từ bên trong bạn chống lại sự tàn phá xảo quyệt và độc ác của tất cả những điều đó là đúng. " 


