
650. Cầu nguyện có thể tiêu diệt Vũ Khí hủy diệt hàng loạt này...  

Hỗ trợ Donald Trump 

 

Những lời từ Jesus & Clare, ngày 14 tháng 9 năm 2018  

 

Clare bắt đầu... Ôi, lạy Chúa, xin thương xót. Vì giờ này thật nguy hiểm như thế nào, và chúng con cần 

lòng thương xót của Ngài rất khẩn thiết. Lạy Chúa, hãy có lòng thương xót về sự dốt nát của các Kitô 

hữu và những người khác; vì họ không biết họ đang làm gì... Amen.  

 

Các bạn thân mến, chúng tôi có một cảnh báo mới để nghiêm túc và cầu nguyện. Thông tin tôi sẽ chia 

sẻ với các bạn đến từ một trong những chiến binh cầu nguyện của chúng tôi, người cũng có 40 năm 

kinh nghiệm tốt trong quân đội với thông tin tình báo. Đây không phải là thông tin được phân loại, 

nhưng nguồn này rất đáng tin cậy. Và đó là, một sự kiện cấp tuyệt chủng đang được lên kế hoạch bởi 

cái ‘Chân bằng Đất Sét và sắt’. (Điều này được giải thích trong thông điệp 'Chúng tôi đang tiến gần 

hơn đến phần cuối' mà chúng tôi đã liên kết ở đây, chỉ cần nhấp vào 'i' ở phía trên bên phải trong 

video này)  

 

Đây là những gì anh ấy nói... "Tổng Thống Trump có bàn chân đất sét và sắt trong sự kinh khủng và 

ông nằm trong những trung tâm điểm nhắm trong ống kính của những khẩu súng. Họ đang đe dọa sự 

kiện tuyệt chủng từ vật thể lớn được chụp trước mặt trời trong vài ngày gần đây. Nếu không đi quá 

sâu về kỹ thuật, đó là một cái máy năng lượng lớn trực tiếp tiêu diệt với lửa. Những lời cầu nguyện 

của chúng ta và các phước lành của Thiên Chúa sẽ phá hủy vũ khí vũ trụ này, mà đã được thực hiện 

với Công nghệ của Satan. 

 

Các bạn làm ơn tiếp tục cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng Thống Trump, đất nước và thế giới. Một 

trong những nhân viên phục vụ bí mật kỳ cựu của Tổng Thống Trump đã bị đầu độc cho đến chết 

trong khi thử nghiệm một vật dụng vệ sinh dành cho Tổng Thống và vợ ông. Và bây giờ họ đe dọa một 

sự kiện tuyệt chủng, bởi vì Donald không nhượng bộ, ông ta sẽ theo đuổi bọn tội phạm, những kẻ 

phản bội và một thứ gì đó theo thứ tự của sao chổi va vào Trái Đất hoặc sự phun trào dữ dội của một 

siêu núi lửa, như Yellowstone, là một sự kiện có mức độ tuyệt chủng. Rất nghiêm  trọng.  

 

Mặc dù, về phần tôi, tôi không thể tưởng tượng được rằng tên phản kitô muốn làm mọi thứ rất tồi tệ, 

đến nỗi hắn ta không thể đến và cai trị và để mọi người tôn thờ hắn ta. Ý tôi là, Kinh thánh phải được 

ứng nghiệm. Những điều đó phải xảy ra. 

 

Nhưng những người bạn đáng yêu nhất của tôi, tin tức này và những dấu hiệu này thật đáng ngại. 

Giọng của Chúa, thái độ của Đức Mẹ rất, rất ảm đạm. Mặc dù chúng ta có những lời tiên tri, tất cả 

những điều tốt đẹp này đều ở phía chân trời - chúng không được chắc chắn! Vì nhiều điều sẽ xảy ra và 

sẽ không xảy ra là vấn đề cầu nguyện. Và nếu chúng ta không cầu nguyện với sự nghiêm túc lớn lao, 

KHÔNG có gì đảm bảo rằng tất cả những điều tuyệt vời sẽ xảy ra sau khi đất nước này được làm đúng.  

 



Và những gì tôi muốn thu hút sự chú ý của các bạn, một thời gian ngắn, là những người di chuyển 

trong lời tiên tri - họ không phải lúc nào cũng được đưa ra sự kiện chắc chắn như 'bê tông'. Phần lớn 

phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta. Thật là sai lầm và không công 

bằng khi gọi ai đó là một vị tiên tri giả, bởi vì điều họ nói đã không đến. Ý tôi là, giống như Gionah. 

Ông đã đi cảnh báo những người dân thành Nineveh những gì sẽ xảy ra, và những người dân đã ăn 

năn. Và nó đã không xảy ra! 

 

Cho nên, Giô-na không phải là một tiên tri giả. Nhưng thành Nineveh đã không bị phá hủy. Vì vậy, bạn 

phải tự hỏi chính mình, tốt - những gì mà việc ăn năn và cầu nguyện có thể ngăn chặn những sự kiện 

này xảy ra. 

 

Vì vậy, khi chúng ta được đưa ra một lời về tương lai tràn đầy hy vọng và sự hồi sinh, và tất cả những 

thứ tuyệt vời. Chúng ta được đưa ra một lời về điều đó - vâng, điều đó có thể xảy ra! Nhưng nếu mọi 

người trở nên lạnh lùng và nguội lạnh, điều gì đó khác có thể xảy ra và nó có thể không bao giờ xảy ra 

theo cách Thiên Chúa đã dự định nó xảy ra. Cá nhân tôi nghĩ rằng nó có thể mất một sự kiện rất kịch 

tính để đánh thức những người đang vu khống TT Donald Trump. Một cái gì đó đã nhận được sự chú ý 

của họ. Họ chỉ không hiểu được, họ chỉ đang trôi nổi trên bề mặt, đi cùng với những gì họ nghe được 

trong Truyền Thông chính (MSM). Và không tìm hiểu sâu hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng Chúa có những 

giới hạn của Ngài về mức độ Ngài sẽ cho phép điều này. 

 

Ngài đã nói với chúng ta rằng Ngài sẽ đánh giá lại tình hình trong ba năm, nếu chúng ta tiếp tục thay 

đổi và cầu nguyện. Ăn năn. Đó là vào ngày 7 tháng 8 năm 2016. 

 

Chúng ta đang trên con đường của chúng ta qua năm thứ ba, và bởi vì tất cả các chất độc chống TT 

Trump và người ta không tự chủ với giới Ưu Tú và ‘bàn chân sắt và đất sét’, vương quốc cuối cùng sụp 

đổ trước khi Chúa Giêsu đến cai trị trên Trái đất . Bởi vì điều đó, những người tốt đang thực sự phá bỏ 

sự cứu rỗi của họ bằng cách phủ nhận Chính Quyền này. 

 

Đây là rất, rất nghiêm trọng và rất nghiêm trọng và duy nhất nghiêm túc cầu nguyện sẽ giữ lại cơn 

thịnh nộ của Thiên Chúa và đưa chúng ta vào một vài năm hòa bình và sự biến đổi lớn đã được ban 

cho chúng ta. Ghi chú tôi đã nói, ‘được ban’ cho chúng ta. Không phải 'Ngài đã hứa'. Không, nó không 

được hứa hẹn. Nó được Chúa Giêsu chiếu trên các điều khoản và điều kiện mà chúng ta cầu nguyện, 

ăn năn, và nghiêm túc về việc sống một cuộc sống thánh thiện và bầu các quan chức thánh thiện và hỗ 

trợ các chương trình nghị sự thánh thiện. 

 

Giờ đây có nhiều người đang vu khống và hạ cấp vị Tổng Thống tốt lành này, thậm chí cả những Kitô 

hữu tốt lành cũng đã đứng về phe với tên Phản kitô Obama và chính phủ của bóng tối của ông ta. Các 

bạn có thể tin điều này không??? Những Kitô hữu tốt lành về phe với Satan, bởi vì họ không thích 

nhân cách của ông Donald? Hoặc có thể là nhân cách của Donald do giới truyền thông nói dối? Nhưng 

thực sự ông ấy không phải giống như vậy.  

 



Họ thích tính cách của Obama hơn, một kẻ uốn cong lừa gạt! Và sẽ bầu chọn hắn ta trong một nhịp 

tim nếu họ có thể. Các bạn có nghĩ rằng, đây là một mùi hôi thối trong lỗ mũi của Thiên Chúa không? 

Tôi đảm bảo với các bạn nó có.  

 

Bao nhiêu nữa ông sẽ tha thứ từ người dân? Bao nhiêu sự vu khống nữa chống lại một nhà lãnh đạo 

công chính mà Ngài sẽ bỏ qua như là sự thiếu hiểu biết? Tôi lo sợ cho những Kitô hữu bị lừa dối này, 

họ muốn có một kẻ trong văn phòng thừa nhận việc cắt những em bé ra khi mới được 9 tháng tuổi 

khỏi bụng mẹ - thay vì bảo vệ mạng sống của đứa trẻ đó. Chúng ta có thể mù quáng như thế nào ??? 

 

Đây là lý do tại sao chúng ta cần cầu nguyện nghiêm túc, những người thân yêu. Lời cầu nguyện rất 

nghiêm túc. Và tất cả chúng ta đều đang đọc những bài đọc về Cuộc Thu Hút(Rapture). Mọi người đều 

đọc các bài đọc về Cuộc Thu Hút(Rapture) từ trái sang phải. Và nếu chúng ta không can thiệp bằng lời 

cầu nguyện, điều đó sẽ xảy ra. Xin Chúa ban phước lành cho các bạn thân yêu. 

 

(Chị Clare hỏi) Chúa ơi, Ngài nói gì về điều này ạ? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu… “Ta đã không bao giờ dự định rằng quốc gia này nên chống lại người đàn ông mà 

Ta đã đặt vào văn phòng. Bởi vì công chúng được cho ăn thông tin hời hợt và dựa trên ý kiến của họ 

về nhân cách hơn là thành tích, họ đã tự lùi mình vào trong một cái hộp. Nó được mong đợi rằng 'bàn 

chân đất sét', như con gọi họ, Clare, vô tình khi tố cáo ông Trump và làm tất cả mọi thứ trong sức lực 

của họ để cách chức ông ta khỏi văn phòng Tổng Thống. “ 

 

“Nhưng đã không ngờ rằng những người tự gọi mình bằng Danh của Ta sẽ nổi lên chống lại sự lựa 

chọn của Ta và bài bác ông ta. Điều này sẽ có một hậu quả bi thảm nếu nó tiếp tục. Nhưng có nhiều 

người về phe với ông ta hơn là chống lại ông ta, mặc dù các phương tiện truyền thông đã làm một 

công việc thật khéo léo làm cho nó trông ngược lại. “ 

 

“Câu hỏi trong giờ này là, 'Ngươi, nước Mỹ, muốn có điều tốt mà Ta đã hứa với ngươi trong suốt thời 

gian này không? Ngươi có muốn có sự hoán cải lớn và sự nở hoa của Vương Quốc của Ta trên trái đất 

không? Và ngươi có sẵn sàng chiến đấu vì nó hay ngươi muốn đảng chính trị được xã hội chấp nhận 

để chiến thắng? “ 

 

“Trí thông minh của ngươi không đủ sâu, nhưng ngươi vẫn nổi dậy chống lại người đàn ông Ta đã trao 

ban cho ngươi công việc này. Ta cần ngươi đưa ra ý kiến của mình và hỗ trợ cho ông ta 100%, hoặc Ta 

sẽ cho phép ngươi có những gì ngươi đã yêu cầu. Sự lựa chọn là của ngươi, Dân của Ta. Ngươi không 

biết mình đang đùa giởn với những gì. Ngươi không hiểu những cây nọc trong giờ này. Chúng thực sự 

rất cao. “ 

 

“Và chỉ những lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất, dữ dội nhất (chân thành và nghiêm túc nhất) sẽ biến 

tình huống này thành ưu tiên của các con. Lời cầu nguyện của các con có thể phá hủy vũ khí hủy diệt 

hàng loạt mà họ đang có ý định gây sát thương gây tử vong. Lời cầu nguyện của các con có thể duy trì 

những gì là đúng và tốt và mang tất cả những điều xấu đến bế tắc. “ 



 

“Vì vậy, Ta yêu cầu các con không phàn nàn qua những hy sinh, đau khổ, thiệt hại, và khó khăn của 

mình. Thay vào đó, hãy vui mừng rằng các con có một cái gì đó để dâng cho Ta để giữ lại những nỗi sợ 

hãi mà, cuối cùng, sẽ phải qua đi, bởi vì chúng đã được viết. “ 

 

“Lịch sử nằm trong tay những người cầu nguyện. Ý muốn của người dân phải được lắng nghe rất 

nhiều để mang điều ác đến một bế tắc. Xin cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện trong giờ này. Nó là 

bắt buộc. Ta sẽ nhậm lời những lời cầu nguyện đó. Các con sẽ tìm thấy ân huệ với Cha Ta. Xin cầu 

nguyện. ” 


