
673. NẾU CÁC CON MẤT ĐI TỔNG THỐNG TRUMP,  

ĐÓ LÀ BẮT ĐẦU CỦA SỰ KẾT THÚC CỦA THẾ GIỚI 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 28. December 2018  

 

Clare bắt đầu... Cảm ơn Chúa Giêsu, vì đã tiếp tục nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc che 

chở Tổng Thống của chúng con. Hãy giúp chúng con trung thành với cuộc gọi đó khi Ngài gửi nó cho 

chúng con. Amen.  

 

Thật vậy, như nhiều bạn có thể biết, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng và nguy hiểm đối với Tổng 

thống của chúng ta. Chúng ta chỉ không bao giờ biết khi nào chúng sẽ cố gắng mưu hại mạng sống của 

ông ấy. Nhưng Chúa Giêsu biết. Và nếu bạn, đột nhiên, cảm thấy đau buồn nặng nề hoặc kêu gọi cầu 

nguyện, xin đừng như tôi. Tôi có xu hướng hoàn thành những gì tôi đang làm trước khi đi cầu nguyện. 

Vì vậy, đừng giống như tôi. (Mặc dù, tôi đang cố gắng thay đổi!) Nhưng đi thẳng vào sự can thiệp số 

cao cho ông ta, không chậm trễ.  

 

Vào lúc thông điệp cuối cùng của tôi được đưa lên, tôi nghĩ rằng ông ta có thể đã đến đích. Nhưng 

Ezekiel đã trải qua một cơn bệnh khiến ông ta đau khổ, rất giống với cuộc khổ nạn của Chúa. Ông ta 

đang đau khổ trong khung thời gian chúng đã bắn tên lửa vào Air Force One, và chuyến đi của ông ta 

và tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đã được nhậm lời.  

 

Chúng ta cần thời gian vài giây, những người thân yêu. Chúng ta cần phải sẵn sàng trong một thông 

báo thứ hai để cầu xin lòng thương xót và đưa ra những lời khẩn cầu, những nỗi đau và sự bất tiện 

của chúng ta - tất cả mọi thứ. Như dâng việc ăn chay cho sự an toàn của ông ấy. Chúa ơi, Ngài có điều 

gì để ban cho chúng con không?  

 

Chúa Giêsu bắt đầu ... "Con không biết các con đã mất ông ấy gần đến mức nào vào ngày hôm qua. Đó 

là âm mưu đã được lên kế hoạch hoàn hảo và đã rất gần với sự thành công. Điều ngăn chặn đó là 

những lời cầu nguyện và đau khổ của CÁC CON. Và Ta sẽ kêu gọi các con trong giây lát để hiến thân 

như sự hy sinh sống động cho Tổng Thống của mình, bởi vì các con đã trung thành trong việc xức dầu 

này. " 

 

"Ta có thể nói với con, Ezekiel yêu thích guitar và bàn phím của ông ta. Ông ấy yêu âm nhạc của mình 

và cách chúng tôi làm việc cùng nhau. Nhưng ông đã yêu chiếc giường đau khổ của mình thậm chí còn 

hơn cả chính mạng sống. Ông ấy hiểu phần tuyệt vời mà ông ấy và tất cả những người cư ngụ trong 

Thánh Tâm Chúa góp phần trong việc bảo vệ người đàn ông này, và Ezekiel sẵn sàng từ bỏ tất cả 

những điều quan trọng để cứu Tổng Thống Trump. " 

 

 

 



"Đây là nơi Ta muốn tất cả các con những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa trở thành. Trung tâm 

điểm trong Thánh Tâm Ta. Để hiểu, hậu quả của việc mất đi vị Tổng Thống Trump sẽ là khởi đầu của 

sự kết thúc của thế giới này như các con đã biết. " 

 

"Và đây là niềm vui của Satan. Để tiêu diệt mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em và sử dụng tổ chức bất 

chính này để làm điều đó. Và sau đó phá hủy tổ chức và cười khoái chí xuống tận đáy của cái Hố, khi 

hắn ta chọn cách tra tấn thích hợp cho từng tôi tớ của hắn. " 

 

"Đúng vậy. Những tôi tớ của các tổ chức này đang làm việc để nhận phần thưởng,  không giống bất kỳ 

phần thưởng nào khác. Nhưng những gì đã được cung cấp cho họ là một huyền thoại! Và thực tế của 

nó là Hồ Lửa. Đừng nhầm lẫn về điều đó. Nếu các con đang làm việc cho mặt tối, nghĩ rằng đó là mặt 

phải, nghĩ về những phần thưởng các con đã được hứa hẹn - các con đã được cho ăn một lòng sông 

dối trá, sẽ dẫn các con đến một tầng đau khổ. " 

 

"Không phải hai giây để vặn vẹo và chặt cơ thể của các con trong một tai nạn xe hơi. Không, cho hôm 

nay, ngày mai, tuần sau, năm sau. 10 năm nữa. 100 năm kể từ bây giờ, 1,000 năm nữa và mãi mãi. 

Hãy nhớ những gì Ta đã luôn nói với các con, những kẻ làm việc cho mặt tối. Tên ác quỷ đã dạy các 

con cách nói dối, bởi vì hắn ta là bậc thầy của những kẻ nói dối; đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn ta. Vì 

vậy, hãy xem xét bản chất của hắn, các con có thực sự nghĩ rằng hắn thương yêu và đánh giá cao các 

con không? Các con có nghĩ rằng hắn chỉ chân thành với các con không? Hãy suy nghĩ sâu sắc về điều 

này. Bản chất của hắn là giết và tiêu diệt, nói dối, đánh cắp và lừa đảo. Vì vậy, các con có thực sự nghĩ 

rằng hắn ta có một mặt tốt hay không? Một bên chỉ dành cho các con kẻ phục vụ hắn ta không?  

Ta nói với các con điều này, trước khi quá muộn đối với các con: hắn ta là ác quỷ thuần túy. Hắn ghét 

các con với sự phẫn nộ và cười điên dại khi các con bị kéo xuống Địa ngục. Hắn ghét các con, vì Ta yêu 

các con và hắn muốn làm tổn thương các con.  

 

"Cách duy nhất hắn ta có thể làm tổn thương Ta là làm tổn thương các con và phá hủy Trái đất. Vì vậy, 

hắn đùa giỡn theo bản chất gợi cảm của các con, như: tiền bạc, tình dục, quyền lực. Và nuôi dưỡng 

mặt tối và ích kỷ của các con để nuốt chửng các con. Rồi khi các con gặp hắn ta mặt đối mặt, hắn cười 

để khinh miệt các con. " 

 

"Ta sẽ không bao giờ bỏ qua để nói với các con điều này, bởi vì Ta yêu các con. Nếu các con nghĩ rằng 

mình đã nhìn thấy vương quốc của hắn và nó rất đẹp, các con đã bị  ảo tưởng - giống như cách các 

con tạo ra ảo tưởng để thao túng người khác vào mặt tối. " 

 

"Những người quý giá của Ta, hãy kiên nhẫn với Ta khi Ta kêu gọi anh chị em của các  con từ vương 

quốc bóng tối. Đừng bao giờ ngừng cung cấp những lời cầu nguyện cho sự chuyển đổi của họ. Vì 

nhiều người sẽ đến với các con trên Thiên đàng và nói, ‘Cảm ơn bạn đã cầu nguyện cho tôi. Chính 

những lời cầu nguyện của bạn đã làm dịu trái tim tôi và đã khiến tôi cởi mở với sự thật. " 

 

 



"Chúng ta có nhiều khách như vậy từ phía bóng tối, Gia đình thân yêu. Và Ta không thể bỏ qua cơ hội 

để nói với họ rằng họ rất được Ta yêu mến - và đã bị lừa dối bởi Satan. Họ quá quý giá đối với Ta. Và 

họ cũng quý giá đối với các con. " 

 

"Ta ước mong Ta có thể nói với các con rằng, sẽ dễ dàng hơn để bảo vệ Tổng Thống của các con. 

Nhưng hiện tại, nó giống như việc leo lên một ngọn núi đá mà không có gì để bám vào, nhưng những 

lời hứa của Ta sẽ bảo vệ ông ta. " 

 

"Hiện tại có một khoảng thời gian rất căng thẳng đang đến với các con, nơi mà các phe tội phạm nhất 

định sẽ được xử lý và xử tử. Và sự phản ứng dữ dội sẽ là bạo lực đối với những người ủng hộ những gì 

là đúng. " 

 

"Đào luyện một khát khao để ăn chay và các con sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này hơn là khi các con 

tự nuông chiều bản thân trong mọi lúc. Ta muốn các con biết rằng mặt tối đang ăn chay, cầu nguyện 

và dâng hiến sự hiến tế của họ - và họ đang bốc cháy cho tên ác quỷ, họ cam kết đánh bại Tổng Thống 

và mọi thứ mà ông ta đang tranh đấu. " 

 

"Phần lớn phụ thuộc vào khung thời gian các con đang bước vào, bao gồm cả thời gian của Cuộc Cất 

Lên.  " 

 

"Dân của Ta, nó tính từng ngày mà Ta cũng duy trì các con và Cha Ta đang kìm hãm Cuộc Cất Lên. Đó 

là từng ngày. Không có đảm bảo của toàn bộ mùa. Không, đó là từng ngày. Và nếu có một sai sót 

nghiêm trọng trong cầu nguyện, mọi thứ có thể sụp đổ. " 

 

"Vì vậy, hãy tiếp tục cầu nguyện bằng cả trái tim, và biết rằng những lời cầu nguyện của các con cực kỳ 

quan trọng đối với thế giới. Không chỉ cho nước Mỹ, mà cho toàn bộ thế giới. " 

 

"Ta yêu các con, và Ta ở với các con. Và Ta thì thầm vào tai các con. Và Ta thích nó khi các con đáp lời 

Ta. Được chúc phúc, Những người can thiệp thân yêu của Ta. Ta biết các con mệt mỏi như thế nào, và 

các con lao động dưới bệnh tật và mệt mỏi, và tất cả các loại chống đối. Nhưng được ban phước cho 

các con là sự yêu thích của Ta. Và các con sẽ trải nghiệm nhiều vinh quang trên Thiên Đàng. " 


