
491. Cầu nguyện: Sự công bình và sự khôn ngoan sẽ chiếm ưu thế 

 

Ngày 15 tháng 4 năm 2017 - Những lời của Chúa Giêsu ban cho Chị Clare 

 

Clare bắt đầu... Chúng ta có thể là những người cầu nguyện mà Chúa đang đếm vào trong giờ này, các 

bạn thân mến. Vâng, Tổng thống Trump đã bị chỉ trích về sự can thiệp quân sự của ông ở các nước 

khác. Và đó là một phần của chính sách và nền tảng mà ông đang điều hành. Vì vậy, rất nhiều người 

đang nhìn vào điều này và đối mặt với ông ta. Và Chúa Giêsu muốn làm sáng tỏ điều thực sự đang xảy 

ra. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Cho phép Ta đưa ra các sự kiện theo quan điểm trong 8 năm qua và thậm chí 

còn xa hơn nữa, các con đã có những vị tổng thống bất lực đã gây ra cho hàng nghìn người bị giết 

trong các hoạt động quân sự, bị sỉ vả ngay từ đầu. Do đó, nước Mỹ đã có hai con mắt đen và một lỗ 

mũi đẫm máu, cũng như nhiều xương bị gãy. " 

 

"Chiến lược quân sự của họ bị coi là xấu nhất thế giới. Tổng Thống Trump như một công dân tư nhân 

đã không có quan điểm ông có trong văn phòng sau giờ làm việc và giờ họp với các cố vấn quân sự. 

Giờ làm việc, và qua những giờ mệt mỏi của ông ta. Hãy hiểu rằng không một nước nào trên trái đất 

này có thể vẫn là một hòn đảo, tất cả đều bị ràng buộc với nhau. " 

 

"Điều thiếu sót là không có một cánh tay mạnh mẽ để chống lại kẻ thù, và vì vậy, hành động quân sự 

của chúng ta trở nên không đủ năng lực trong mắt thế giới, để Hoa Kỳ không còn là một quốc gia phải 

tôn trọng nữa. Khi ông Donald lên nắm quyền, nước Mỹ đã ở tại cửa ngõ của chiến tranh thế giới, có 

thể đã hủy diệt nước Mỹ, nhờ các biện pháp của cựu tổng thống và những người khác làm việc một 

cách tự do sau hậu trường. " 

 

"Giờ đây Tổng Thống Donald hiểu được sự năng động của quân đội và cân bằng quyền lực giữa các 

quốc gia, ông ta phải làm một điều gì đó trong chính sách của mình và sửa đổi nghiêm túc suy nghĩ 

của mình để khôi phục lại đất nước này. " 

 

"Ta vẫn còn ở với ông ta, Clare, Ta chưa bao giờ rời bỏ ông ta, và Ta đang dạy ông làm thế nào để khôi 

phục sự tôn trọng đối với nước Mỹ. " 

 

"Có rất nhiều cách hành động mới mà ông ta đang áp dụng tại chỗ.Ta sẽ tư vấn cho ông ấy với sự tư 

vấn tốt nhất, dẫn đầu bởi Ta.Trong khi đó, điều gì đã xảy ra cho thiên tai đang được chuyển sang tốt, 

bởi vì thế giới đang bắt đầu khiếp sợ Tổng thống này, vì ông là người không sợ khi phải đối phó với 

những người thuộc quân đội của Satan. " 

 

"Đây là tất cả những gì Ta có thể thực sự nói với các con vào lúc này, những người thân yêu của Ta, 

ông ấy đang học và Ta muốn tất cả đứng phía sau ông ấy và cầu nguyện cho sự khôn ngoan. Cuối 

cùng, điều tốt sẽ đến từ tất cả những điều này, nhưng bây giờ có một sự phóng xạ nghiêm trọng và Ta 



mời gọi tất cả cầu nguyện sau ông ấy, các nhà lãnh đạo thế giới cũng như thượng nghị viện và hạ nghị 

viện của mình. "  

 

"Hãy cầu nguyện phía sau họ tất cả những sự công bình và sự khôn ngoan sẽ chiếm ưu thế trên khắp 

thế giới.Có những thử nghiệm khác đến và những lời cầu nguyện của các con sẽ ngăn chặn những 

viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều có thể gây tổn hại cho Hoa Kỳ nghiêm trọng. Xin cầu nguyện nhiều cho 

người này và tin tưởng rằng Ta vẫn điều khiển. Các con đã biết từ những kinh nghiệm trong quá khứ 

về quy mô nhỏ của cuộc sống, mà những gì kẻ thù có kế hoạch xấu xa, thì Ta chuyển sang tốt. " 

 

"À, chẳng có gì thay đổi về khả năng của Ta để biến đổi mọi thứ xung quanh. Tất cả những gì Ta cần là 

những lời cầu nguyện của các con. " 


