
606. Âm Mưu Ám sát Tổng Thống Trump… 

Cầu nguyện chống lại chuyến đi của ông tới Bắc Triều Tiên  

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Clare ngày 21 tháng 3 năm 2018  

 

Clare bắt đầu... Đây là một giấc mơ của một trong những người đăng ký của chúng tôi. Cô ấy viết... 

"Tôi có một giấc mơ vào buổi tối khác mà Tổng thống Trump đang ở trong một chiếc máy bay bị nổ 

tung trong không trung khi nó bay. Thật là khủng khiếp và tôi cảm thấy khiếp sợ và tôi đã có những 

cảm giác tồi tệ nhất của sợ hãi về nó. Tôi đã hỏi Chúa nếu giấc mơ đó đến từ Ngài? Và tôi đã nhận 

được một xác nhận đó. Chính Phủ ngầm đang tuyệt vọng để ngăn chặn Tổng Thống Trump từ việc 

buộc tội họ vì tội ác của họ. Nên chúng tôi cần tiếp tục cầu nguyện cho ông ta. "  

 

Vì vậy, tôi đã đến với Chúa và hỏi Người ... 'Lạy Chúa, Đúng là thật không?' 

 

Và Chúa Giêsu bắt đầu... "Bộ con không phải là người chứng kiến điều đó sao, Clare? Bộ Ta đã chưa 

thúc đẩy tâm trí của con, rằng chuyến đi của ông ấy tới Bắc Triều Tiên sẽ có đầy những cơ hội nguy 

hiểm để chấm dứt ông ta sao?" 

 

"Thật vậy, Ta đã cảnh báo con và TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CỦA KÊNH NÀY... LUÔN CẢNH GIÁC. cầu 

nguyện để chống lại điều này, và Ta sẽ đánh lừa âm mưu này trên tính mạng của ông ta và người thân 

của ông. Nhưng các con phải nghiêm túc cầu nguyện và giữ nó ngay trước mặt, trong tâm trí của 

mình, sẵn sàng để quì gối của mình trong thời điểm quyết định. "  

 

"Hãy để ông ta phản ứng lại những áp lực mà không ai có thể cản trở bất kỳ mức độ nào, hãy để ông 

ta đứng lên chống lại mọi cố gắng để lùa ông ta vào bẫy, những người xung quanh có thể cảnh giác 

trước với ông ta để ông KHÔNG theo đuổi một kế hoạch, nhưng hãy tìm một giải pháp thay thế hoặc 

hủy bỏ hoàn toàn. "  

 

"Đây là một khoảng thời gian rất nguy hiểm, Ta ở với ông ta và những lời cầu nguyện của các con sẽ 

cứu mạng ông ta, và Ta sẽ được vinh quang, luôn luôn và mãi mãi. " 

 

"Ai là những kẻ vô ích và mù quáng, những kẻ tin rằng Ta không nhìn thấy và Ta sẽ không chống lại kế 

hoạch của họ? Ta là Ai trong mắt họ? Nhưng như sương mù và những hư hỏng của trí tưởng tượng 

của những người không biết gì? "  

 

"Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã giải thoát những người công chính của Ta ra khỏi lò lửa của 

Nebuchadnezzar, và Ta sẽ tiêu diệt những ngọn lửa của kẻ dữ; vì Ta là Ðức Chúa Trời và không có ai 

khác. "  

 

"Tuy nhiên, các ngươi những kẻ đặt bẫy đã đứng trên đất cát, điều đó chắc chắn sẽ cuốn hút các 

ngươi, trừ khi các ngươi ăn năn và quay lưng lại với những cách xấu xa của mình. "  



 

"Cho dù cơn thịnh nộ của Ta lớn đến đâu đi chăng nữa, lòng thương xót của Ta cũng sẽ hiện diện khi 

các ngươi ăn năn. " 


