
670. CẢNH BÁO TỪ CHÚA GIÊSU... TỔNG THỐNG TRUMP SẼ LÀ MỘT XÁC CHẾT NẾU 

KHÔNG CÓ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC CON 

 

Thông điệp tình yêu từ Chúa Giêsu gửi chị Clare, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

 

Chúa Giêsu bắt đầ ... "Những gì các con đang nghe, những gì các con đang thấy, tất cả những gì con và 

Ezekiel và những người khác đang cảm thấy chỉ là một hạt nguyên tử của sự ghê tởm với tình trạng 

của thế giới này. Ta yêu thế giới như thế nào! Nhưng Ta chán ghét như thế nào với sự tiến bộ mà 

Satan đang thực hiện, trong khi đó dân của Ta đi mua sắm quà và làm cho vui vẻ, không hề nghĩ đến 

những gì Ta muốn họ để làm. Và bây giờ có một điều khủng khiếp xảy đến trên họ vì sự bất tuân của 

họ. " 

 

"Các con trẻ, kẻ thù đã chờ đợi thời điểm này khi các con không ở trên tường thành bảo vệ những 

người bên trong. Các con rất gần, rất gần để mất tất cả. " 

 

"Ta đã năng nỉ. Ta đã van nài. Ta đã nài xin các con tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Thống của các con 

với ý chỉ lớn lao, trách nhiệm đối với lợi ích của ông ấy. Nhưng khi Ta nhìn vào những Kitô hữu của Ta 

và những gì họ đang làm, Ta thấy họ không quỳ gối cầu nguyện. Ngôi nhà của họ sáng rực với ánh 

sáng và đồ trang trí, nhưng ánh sáng đó trong thế giới Tâm linh không phải là Ánh sáng mà là một 

bóng tối dày đặc. Nó lấp lánh và tỏa sáng ở bên ngoài, nhưng bên trong nó là bóng tối - thể chất của 

nó là sự chết chóc, vật chất, và Vô thần. " 

 

"Kẻ thù đã biết các con sẽ bị phân tâm, nên hắn ta chờ đợi để tiến về phía trước những kế hoạch tàn 

khốc nhất của mình. Các con không tấn công khi chúng đang bảo vệ các bức tường. Các con tấn công 

khi chúng đang trang trí các bức tường, làm cho vui vẻ, say sưa với những thứ của thế giới này. Giờ 

đây hắn ta sẽ kêu gọi lực lượng của mình tiến về phía trước trong cuộc tấn công tàn khốc nhất vào 

nước Mỹ mà nó sẽ đi vào lịch sử. " 

 

"ĐIỀU NÀY KHÔNG BUỘC PHẢI DIỄN RA! Điều Ta đang kêu gọi các con trong lúc này là hãy ăn năn!  

Ngừng mua sắm và chi tiêu và quỳ xuống cầu nguyện! Ăn chay và cầu nguyện và chống lại làn sóng 

bóng tối này trước khi quá muộn. , nó đã quá muộn. Nhưng nếu các con chú ý đến Thông Điệp này và 

truyền bá nó, hãy đặt trái tim của các con vào lời cầu nguyện, nó sẽ bị dừng lại. " 

 

"Đây là cơ hội cuối cùng của các con. Nếu các con không hành động về điều này ngay bây giờ, không 

có gì để làm hơn là chờ đợi thảm họa xảy ra. Nhưng đó là sự thật. Nếu các con chưa cầu nguyện, Ta sẽ 

cầm giữ trách nhiệm cho việc không vâng lời này. Bởi vì đó đã không phải là thời của Ta, và Ta muốn 

các con kìm hãm làn sóng của sự dữ này thậm chí giờ đây đang chuyển động ầm ầm bên dưới chân 

các con. " 

 

 



(Clare) Và các bạn biết không, thật lạ khi Ngài nói điều đó. Tôi đã nghe thấy những người lính TO LỚN 

diễu hành. Những người lính Lực Lưỡng, có lông lá - không phải là những người lính mà chúng ta có 

trong Quân Đội. Giống như những người Khổng Lồ. Những người Khổng Lồ cao hơn ba mét. Và mặt 

đất bên dưới tôi đang ầm ầm phát ra từ âm thanh của đám đông quái dị này trong lòng Trái Đất. 

 

(Chúa Giêsu) " Đúng vậy, những tay sai của Địa ngục, những người lính của bóng tối ẩn sâu trong lòng 

đất đang thở hổn hển để được thả ra trên các quốc gia. Chúng đang thèm khát máu của các con và 

làm dấy lên cơn bão dữ dội. " 

 

"Clare, thân yêu nhất, tất cả những điều này chỉ là những lời thì thầm so với những gì có thật và sẽ 

sớm xảy ra. " 

 

"Những người thân yêu của Ta, các con không có cảm nghĩ về những nỗi đau của Ta đang chịu đựng vì 

mọi người đang phớt lờ Ta, trong nỗi thống khổ rất thực của Ta tất cả tái diễn một lần nữa. Vì những 

gì sẽ đến... Nó rất tàn phá. Ta đau khổ rất nhiều với rất ít người để an ủi Ta, các Cô Dâu của Ta. " 

 

"Ta mong tất cả các con nhận ra nỗi đau đớn mà Ta đang trải qua trong thời điểm này, vì sự nguy 

hiểm của rất nhiều linh hồn trong lúc này. Xin hãy an ủi Ta. Ta yêu nó khi các con lau trán Ta bằng sự 

vuốt ve nhẹ nhàng của các con. Ta yêu nó khi các con chạm vào má Ta và nói với Ta rằng các con rất 

hối tiếc vì tội lỗi của mình và tội lỗi của thế giới. Ta mong muốn sự chú ý này hơn bất kỳ ai trong số các 

con có thể nhận ra. " 

 

"Sự dữ gia tăng theo cấp số nhân (nhanh chóng, giống như một vụ nổ). Và đúng vậy, Trái đất tiếp tục 

rung chuyển ngày càng nhiều khi hành tinh Nibiru – Planet X đến gần. Ôi, hãy thức dậy đi, hỡi dân của 

Ta và cầu nguyện! Các thiên thể có thể bị thụt lùi và bị đình trệ - điều này Ta sẽ sẵn sàng làm khi các 

con cầu nguyện và chay tịnh. Dâng cho Ta tất cả những gì các con có. Dâng cho Ta những tiếng thở dài 

tiếc nuối vì những thiếu sót và trái tim băng giá của rất nhiều người trong dân của Ta, những người có 

sở thích và sự quan tâm của họ đã không vượt ra khỏi ngưỡng cửa của họ. Khủng bố thật sự khủng 

khiếp. Nhưng điều còn tàn khốc hơn cả là trái tim lạnh giá của những người được chọn Ta.  

 

(Clare) Ôi, Chúa ơi, tha thứ cho con. Trái tim con rất nhỏ bé, tâm trí con rất hẹp và sự kiên trì của con 

rất ngắn. 

 

(Chúa Giêsu) "Ta sẽ cho con biết một bí mật nhỏ về bản thân con. " 

 

(Clare) Đó là gì, lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu) "Con thật mệt mỏi. Con hoàn toàn kiệt sức, và mỗi ngày khi con thức dậy và kêu cứu đến 

Ta, Ta đến và nâng con dậy - và Ta không đặt con xuống. Ta mang con cả ngày. Con đang làm rất ít, 

Clare, nhưng đang mục vụ Ta. Những gì đang được hoàn thành là việc của Ta; con chỉ đơn thuần là 

bàn tay, bàn chân, và miệng của Ta.  



Nỗ lực của con là những bước đi của con rùa trên sa mạc; Của Ta là nước của ốc đảo mát mẻ. Tiếp tục 

đi, con nhỏ của Ta. Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ quét con vào vòng tay của Ta cho cõi đời đời. Nhưng bây 

giờ, con phải bước đi và biết rằng Ta vẽ rất tốt với những cây bút chì bị hỏng. " 

 

" Tất cả các con, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Ta, là những kiệt tác của Ta. Các con đã đến 

với Ta đặt xuống tất cả những gì các con có. Đến lượt Ta, Ta đã nhặt nó lên và biến nó thành một thứ 

gì đó đẹp đẽ để tồn tại mãi mãi. Ta biết các con đang mệt mỏi với những bước đi của con rùa nhỏ bé 

đó. Nhưng ôi, thành quả của những nỗ lực đổi mới của các con tuyệt vời như thế nào, mỗi buổi sáng 

khi các con cảm thấy muốn đi trở lại phòng ngủ một tuần, nhưng các con vẫn thức và gọi đến Ta để 

lấy lại sức mạnh cho mình. " 

 

"Nhưng bây giờ Ta muốn mang tất cả lại với nhau và nói với các con. Các con phải cầu nguyện - hoặc 

Tổng Thống của các con là một người đã chết. Các con phải cầu nguyện, bởi vì những gì được lên kế 

hoạch ở quy mô lớn hơn các con có thể tưởng tượng. Ta sẽ nói nhiều với các con điều này. Một sự 

kiện khủng khiếp, như những gì  đang được lên kế hoạch, dễ bị tổn thương ở một số điểm. Nó phải 

vượt qua từng điểm một để thành công. Những lời cầu nguyện của các con có khả năng ngăn chặn đủ 

những điểm này mà đơn giản là nó sẽ thất bại như tất cả những lần khác. " 

 

"Nhưng vì các con không tin, vì các con thích ăn mừng hơn là chịu đựng và cầu nguyện vì điều đó, 

Satan có thể thành công lần này. Đó là HOÀN TOÀN tùy thuộc vào các con, những người cư ngụ trong 

Thánh Tâm Ta. Các con đã ngăn chặn những sự kiện này nhiều lần. Nhưng sự kiện này lớn hơn nhiều 

và đòi hỏi nhiều lời cầu nguyện hơn. Các con có cùng với Ta không? Các con dành cho Ta không? Các 

con sẽ vâng lời Ta không? Số phận của các con là tùy thuộc vào những bàn tay cầu nguyện của mình. " 

 

"Ta đang trông cậy vào các con để thay đổi sự tập trung của các con giữa dòng và cày vào trong lời 

cầu nguyện để ngăn chặn điều này xảy ra. Không ai trong số những tội phạm mà ông ta đưa ra công lý 

sẽ bị đưa ra công lý nếu các con không cầu nguyện. Tất cả bọn chúng sẽ thoát khỏi và tiếp tục những 

hành vi đáng ghét của chúng, đánh cắp và tiêu thụ trẻ em và bàn giao Quốc Gia này lại cho kẻ thù của 

Cô. Nó nằm trong bàn tay của các con. Các con có cùng với Ta không, dân của Ta? " 


