
474. SỰ THẬT về DONALD TRUMP vs những ứng cử viên tồi tệ nhất 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 25 tháng 2 năm 2017 

 

Tóm tắt những thông điệp từ 10 tháng qua từ ngày 25 tháng 4 năm 2016, Ngày 25 tháng 2 năm 2017 

Trích đoạn thông điệp Ngày 25 tháng 4 năm 2016… Cập nhật về nước Mỹ trong tương lai. 
 
Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta đã lắng nghe lời cầu nguyện của con, Cô Dâu của Ta. Một tháng trước Ta đã 
yêu cầu con thúc đẩy với sự ăn năn và cầu nguyện cho Quốc Gia của mình, không phải chỉ trên Kênh 
này, mà tất cả thông qua Cơ Thể của Ta, Ta đã gieo trồng Lời nơi nó sẽ được chấp nhận và được hành 
động trên nó. Và tất cả các con đều ngoan ngoãn áp dụng chính mình vào lời cầu nguyện, và kết quả 
là, một số điều đã được giảm nhẹ, hủy bỏ hoặc giảm bớt. Điều đó bao gồm khả năng lãnh đạo của các 
con, là chìa khóa cho tương lai của mình! " 
 
"Có một cơ hội khác được trao cho nước Mỹ, nhưng điều đó không phủ nhận Cuộc Thu Hút và những 
gì phải hoàn thành trên Trái đất. Nó làm giảm bớt, không phủ nhận nó. " 
 
"Đã có rất nhiều sự ăn năn ở Mỹ trong tháng vừa qua, rất nhiều. Tuy nhiên, những gì được viết phải 
diễn ra. Tuy nhiên, sự ăn năn đã khiến nhiều sự kiện được trì hoãn. Phải có sự tiếp tục ăn năn, nó phải 
sâu thẳm hơn và sâu thẳm hơn. Nhiều người không biết họ đã xúc phạm Cha Ta như thế nào, nhưng 
điều này sẽ đi kèm với các sự kiện. " 
 
Clare hỏi... Chúa ơi, còn Donald Trump thì sao? 
 
Chúa Giêsu trả lời... "Ông ta là một người đàn ông tốt cho công việc. Chúng Ta sẽ nhìn xem. Ta không 
thể nói gì thêm về thời gian này, mọi thứ vẫn chưa được quyết định. Nhưng ông là sự lựa chọn của 
Cha Ta ở Mỹ. " 
 
"Tuy nhiên, nước Mỹ và Giáo Hội còn nhiều việc phải làm. Rất nhiều. Sám hối nhiều hơn trên quy mô 
rộng hơn. Điều này sẽ xảy ra sau một số sự kiện. Có nhiều hy vọng, Clare, nhiều hy vọng. Những người 
đã lắng nghe lời van nài của Ta để cầu nguyện và ăn năn đã thay đổi số phận của đất nước này. Điều 
đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng. Sẽ có nhiều cái chết và nhiều thảm họa. Những điều này vẫn sẽ 
xảy ra, nhưng vì sự trung thành của một số ít người đã ăn năn và ăn chay cho quốc gia này, ảnh hưởng 
của những tàn phá này sẽ ít hơn nhiều. " 
 
"Các con biết đó, Ta chỉ áp dụng càng nhiều áp lực cần thiết để hoàn thành công việc. Ta ghét cái chết. 
Ta ghét đau khổ và mất mát. Ta ghét sự đau khổ, đặc biệt là sự đau khổ của những người vô tội. Phần 
lớn các sự kiện trong tương lai đã được chọn là kết quả của sự vô đạo đức và tham nhũng, ngay cả 
dân của Ta, vì vậy những điều nhất định phải xảy ra. Tuy nhiên, Ta sẽ thể hiện lòng thương xót và 
nhiều bi kịch sẽ được đẩy lùi. Dân Ta càng ăn năn, bi kịch sẽ càng được đẩy lùi. " 
 
Chúa Giêsu nói về những Ứng Cử Viên tốt nhất của Kẻ tồi tệ nhất… Ngày 22 tháng 10 năm 2016 
 
Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Nếu Ta phải chờ đợi một người có đạo đức hoàn hảo để làm công việc này, 
như một vị Tổng Thống của Hoa Kỳ, thì sẽ không bao giờ có. Hãy nhìn xem David, vị Vua vĩ đại nhất mà 



Ta đã từng có, và thậm chí ông ta đã phạm tội với Bathsheba. Và để che giấu nó, chồng cô đã bị sát 
hại. "  
 
"Hãy chỉ nói rằng, Ta đã chọn cái tốt nhất của cái tồi tệ nhất... bởi vì Ta biết lòng dạ ông ta và Ta biết 
sự kết thúc của ông ta. Ông ta sẽ làm tốt. Những người khác là những kẻ lừa dối loại tồi tệ nhất, đã có 
khuynh hướng phá hủy nhân loại và Trái Đất. "   
 
"Vì vậy, nó tùy thuộc vào các con, Dân của Ta, để phân định những Lời này. Clare không biết gì về 
chính trị, ngay cả khi cô ấy được nhận vào, cô ấy đã được Ta hướng dẫn và không có ý kiến nào khác 
ngoài của riêng Ta. " 
 
"Vâng, tốt, lần này là có vấn đề và đó là lý do tại sao Ta kêu gọi dân của Ta phải đứng bên cạnh sự lựa 
chọn của Ta, Ứng Cử Viên tốt nhất của những kẻ tồi tệ nhất. Ta không ở đây để tranh luận với bất cứ 
ai. Ta đã nhìn thấy những suy nghĩ trong phòng kín của các con và thậm chí các con đã nói ra - trên 
thực tế Ta đã nhìn thấy nhiều hơn thế,. Và không có một người nào có thể đứng trước mặt Ta và nói... 
‘Chúa ơi con không có tội. Không, không một ai. ‘" 


