
674. Chúa Giêsu cho biết...  

Một nỗ lực khác để ám sát Tổng Thống Trump và tàn sát các Kitô hữu đã bị thất bại  

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 4 tháng 1 năm 2019  

 

Clare bắt đầu... Cảm ơn Chúa, vì đã ban cho chúng con hy vọng, rằng chúng con thực sự có thể vượt 

qua con quái vật này. Xin hãy giúp chúng con cầu nguyện với niềm tin và sự tin tưởng hoàn toàn rằng 

Ngài sẽ thực sự nhậm lời những lời cầu nguyện của chúng con.  

 

Vâng, những người bạn thân yêu - cầm vũ khí lên. Chúng ta đang hướng tới một cuộc đối đầu về tỷ lệ 

hoành tráng. Điều tôi muốn nói với các bạn, mà tôi đã nghe nói, đó là có một lực lượng lớn binh lính 

của địch tiến về biên giới của chúng ta, từ phía nam. Một lực lượng RẤT lớn. Và Chúa đã yêu cầu tôi 

cho các bạn biết để tăng tốc và cho các bạn biết những gì đã xảy ra. Chúa đang gánh lấy mọi đau khổ 

mà Ngài có thể nhận được từ chúng ta để bảo vệ Tổng Thống của chúng ta. Về cơ bản, Ngài nói sẽ có 

một vụ ám sát gần như mỗi ngày đối với Tổng Thống của chúng ta.  

 

Tôi đã có một giấc mơ về người Trung Quốc đang chiếm đóng nước Mỹ. Và tôi tin rằng ở miền nam 

Hoa Kỳ, Người Trung Quốc đã đổ bộ và giết chết tất cả binh lính của chúng ta và đang chiếm lấy thành 

phố. Rõ ràng là tất cả chúng ta, với những căn nhà sẽ bị kết án tử hình hoặc buộc phải chuyển đi nơi 

khác. Không ai mong đợi điều này, đó là một cú sốc hoàn toàn. Tôi đã có nhiều giấc mơ về sự chiếm 

đóng của Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc ở nước ta. Họ đã sở hữu nhiều Đài Di tích quốc gia của chúng 

ta, ít nhất đó là những gì tôi đã nghe. Và sau đó, có những khu vực cao, có hàng rào bao quanh với các 

biển hiệu Liên Hợp Quốc tại các khu vực gần các công viên quốc gia hiện bị giới hạn cho khách du lịch.  

 

Và mỗi ngày lại mang đến một âm mưu vụ ám sát mới...  

 

"Tổng thống Trump đã được đưa xuống hầm ngầm vào tối thứ Tư (2/3/2019) khi các thủy quân bảo 

vệ Nhà Trắng đã bị xâm nhập bởi chân đất sét, và tiếng súng đã nổ ra khi ông ta đang đi xuống thang 

máy đến hầm trú ẩn. Sở Mật vụ đã bắn chết một người lính hải quân lừa đảo. Tất cả những người còn 

lại đã bị bắt để thẩm vấn. Có vẻ như người Nga đã báo cho người dân của chúng ta biết rằng sẽ có 

một nỗ lực đối với mạng sống của Tổng Thống từ chính những người lính Thủy quân lục chiến của 

chúng ta để bảo vệ ông ta trong Nhà Trắng. Làm ơn cầu nguyện cho sự an toàn của Tổng Thống 

Trump. 

 

Trước khi tôi nhận được sự xác nhận về điều này từ nguồn quân sự của chúng tôi, Ezekiel đã được 

Chúa cho biết, rằng đó là sự thật.  

 

Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta đều biết sự nguy hiểm to lớn mà chúng ta đang ở bên bờ 

vực của nó ngay bây giờ. Và thông tin tôi đã nhận được trong vòng một giờ qua đã xác nhận điều đó. 

Tất cả những gì cần phải xảy ra là Tổng Thống Trump bị loại ra. Nga sẽ không lãng phí bất cứ giờ nào 



khi di chuyển sang Mỹ và cả Trung Quốc hay Triều Tiên. Điểm mấu chốt là chúng ta sẽ bị hỗn loạn với 

một chính phủ bất hảo, phá hoại tự do trong quá khứ.  

 

Tôi cảm thấy chúng ta đang bị bao vây bởi các tàu địch ngay cả bây giờ. Và tất nhiên, tất cả các loại 

trong nước đang được che đậy. Những quân cụ, thiết bị và con người, những người thực sự thù địch. 

Các nhà máy của họ - trong một thời gian khi chiến tranh nổ ra, họ đã vào vị trí. Cũng như các đội bộ 

binh khủng bố đang chờ tín hiệu để di chuyển.  

 

Tôi chỉ không an tâm khi nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian cho đến Cuộc Cất Lên. Và Chúa Giêsu 

đang nói gì? Về cơ bản, chúng ta là số đông hơn, bởi lời cầu nguyện, ăn chay, chống lại đạo thờ Satan 

đang hiến tế. Rằng không có gì đảm bảo thêm một năm nữa - huống chi là 2 hoặc 3 năm. Lạy Chúa, 

chúng con khao khát những lời của Ngài... 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ta vừa nói với con, Clare, rằng Ta đã đặt những Lời của Ta vào miệng con, và 

nỗ lực trên mạng sống của ông ấy là có thật. Và con có thể mong đợi sẽ có nhiều hơn, gần như hàng 

ngày. Tình trạng rất nguy hiểm. " 

 

"Clare thân yêu của Ta, Ta biết những lúc hỗn loạn và khó hiểu như thế nào đối với con. Tuy nhiên, sự 

an toàn của Tổng Thống của các con đứng đầu danh sách, với những kẻ buôn bán trẻ em đang chạy 

theo sát phía sau. " 

 

"Thế chiến thứ III đang bị giữ lại bởi chiều rộng của một cộng tóc, và Ta cần tất cả những lời cầu 

nguyện và đau khổ của các con hơn bao giờ hết. " 

 

"Đây không phải là một Giáng Sinh vui vẻ, không như năm ngoái. Không thể được, bởi vì không ai ở vị 

trí có trách nhiệm trong chính phủ hoặc có thể ngồi yên. Mọi người đều tích cực kìm hãm sự tàn sát 

mà chắc chắn sẽ đảm bảo khi những kẻ trong chính phủ của bóng tối có được quyền truy cập. " 

 

"Đêm hôm thứ tư vừa qua đã rất gần một CUỘC ÁM SÁT, và những suy nghĩ về mạng sống của Tổng 

Thống Càng ngày càng trở nên trơ trẽn. Chúng đang cố gắng làm những điều khiến các con phải lưỡng 

lự. " 

 

"Hãy chỉ nói rằng số bảo vệ, và các biến thể của sự bảo vệ là rất lớn - bởi vì những nỗ lực là rất lớn. 

Quá nhiều phụ thuộc vào việc truy tố và tước quyền lực của những kẻ đang lật đổ quốc gia của các 

con. " 

 

"Những kẻ theo đạo Satan đang vui mừng dự đoán việc tắm máu và tàn sát các Kitô hữu, những kẻ từ 

lâu đã bị hạn chế các hoạt động của chúng thông qua cầu nguyện. Nhưng không quá nhanh, những 

lực lượng của Bóng Tối. Ta vẫn là Chúa trên đất nước này và Ta thưởng cho những chiến binh cầu 

nguyện của Ta. " 

 



"Đó là để nói với con, Clare, có hy vọng. Ta có thể thấy nó nảy ra từ các con, và Ta biết sự thử thách 

tuyệt đỉnh mà các con đang trải qua ngay bây giờ. Nhưng Ta sẽ không làm các con thất vọng. " 

 

"Vâng, thông điệp này rất quan trọng. Tập hợp các con lại để cầu nguyện và kiên trì. Biết rằng trận 

chiến khốc liệt, những cuộc đấu tranh đến rồi đi. Nhưng có một phần Tàn Dư trung thành đứng trong 

khoảng trống cho sự không chắc chắn. Và Ta thưởng cho những người trung thành với Ta, bất kể rủi 

ro là gì. Ta biết các con rất đau khổ, nhưng Ta hứa với các con, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. " 

 

"Tin tưởng Ta, viên kim cương của Ta. Hãy lắng nghe những lời thì thầm của trái tim Ta trong các con. 

Hãy mạnh mẽ và tin tưởng. Các con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa. Không tuyệt vọng. Làm ơn tin 

tưởng Ta. Có rất nhiều động lực đang  hoạt động mà các con vẫn không hiểu. " 

 

(Clare) Chúa ban phước cho các bạn và gìn giữ cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên vì Tổng 

Thống của chúng ta. Amen. 


