
678. 2 TUẦN TỚI ĐÂY SẼ CỰC KỲ NGUY HIỂM CHO TỖNG THỐNG TRUMP và NƯỚC 

MỸ 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare ngày 19 tháng giêng năm 2019  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Các kế hoạch đang được thực hiện bây giờ để hạ bệ Tổng Thống Trump còn tàn 

khốc hơn bất cứ điều gì ông đã gặp phải trong chính quyền của mình. " 

 

"Đừng nói với Ta về nhà tiên tri này và nhà tiên tri kia đã nói về nhiệm kỳ thứ hai của ông.  

 

"Những lời tiên tri này đã được đưa ra trên cơ sở của một nước Mỹ cầu nguyện. Một nước Mỹ quỳ 

xuống và than khóc đến Ta cho Công Lý. Khi sự tự mãn bắt đầu và mọi người bỏ cầu nguyện cách 

nghiêm túc, vì họ nghĩ rằng tất cả đã được che chở - đó là hồi chuông báo tử cho nước Mỹ. " 

 

(Clare) Hãy tha thứ cho con, Chúa ơi, nhưng con nghĩ rằng có những cuộc họp và phong trào cầu 

nguyện lớn trên toàn quốc để bảo vệ ông ta phải không?  

 

(Chúa Giêsu) "Điều cần thiết là cầu nguyện như dân Thành Ninevites. Và các con còn xa điều đó. " 

 

(Clare) Nhưng con nghĩ chúng ta đã được ban cho hai năm nữa từ Chúa Cha mà?  

 

(Chúa Giêsu)" Hai năm của sự nghiền nát thất bại và sự sống còn của kẻ mạnh nhất phải không? Hay 

hai năm vinh quang tiến về phía trước? "Clare, con sẽ làm rung chuyển một số người bởi thông điệp 

này. Nhưng Ta nói cho con biết sự thật. Trừ khi nó được ôm trọn và đưa vào chuyển động, có rất ít hy 

vọng cho Donald Trump. Ông ta không có đủ sự bảo vệ cho bước đi tiếp theo của kẻ thù. Ông ấy hầu 

như không có sự bảo vệ và chỉ có một phong trào cầu nguyện du hành khổng lồ mới cứu được quốc 

gia của con. "Tại sao con nghĩ Ta tiếp tục chơi trò chơi 'Trong cơn bão' cho các con?"  

 

(Clare) Dành cho những ai trong các bạn những người không biết, 'Trong cơn Bão 'nói về một cuộc tấn 

công vào thành phố Mỹ và Thế chiến III.  

 

(Chúa Giêsu) "Mỗi buổi sáng, đôi khi hai hoặc ba lần. Ta đã cố gắng để có được sự chú ý của con. Sao 

con nghĩ rằng con đã cùng Ta mặc áo cưới, nhảy múa? Chúng ta rất thân nhau. Và nếu mọi thứ tiếp 

tục như vậy, không có hy vọng xoay chuyển nó. "Con có bao giờ tự hỏi tại sao Ta nói với một số tiên tri 

về những kế hoạch vinh quang mà Ta có cho đất nước này. Và những người khác giống như con được 

kêu gọi để vào chiến hào và chiến đấu không? "   

 

(Clare) Vâng, lạy Chúa Giêsu. Tất cả thời gian con tự hỏi. Nhưng sau đó con nhớ lại những gì, Chúa đã 

nói với con rằng mỗi nhóm có một ơn gọi khác nhau, và Ngài phụ thuộc vào những lời cầu nguyện 

siêng năng của các tín hữu để thực hiện tốt những lời tiên tri.  

 



(Chúa Giêsu) "Ta đang dự đoán những gì có thể nếu sự siêng năng được duy trì. Nhưng khi mọi người 

bị lôi ra khỏi chiến hào vào các vấn đề dân sự và bỏ trống chiến hào của họ với kẻ thù, những lời của 

Ta không thể được thực hiện. Nếu Thành Nineveh đã không ăn năn, nó đã có thể bị phá hủy như sau 

này. " 

 

"Điều cần thiết ở đây là sự ăn năn to lớn và quay về với Ta, với các dự án và giấc mơ ở vị trí thứ hai để 

can thiệp nghiêm túc. Ta không kêu gọi cho điều này cách vô thời hạn, nhưng Ta đang kêu gọi cho nó 

NGAY BÂY GIỜ. Nếu tất cả các con giữ lấy điều này trong lòng và hành động trong sự vâng lời, sẽ có 

lúc tình thế sẽ được xoay chuyển. Nhưng ngay lúc này, các con đang ở giữa sự nguy hiểm nghiêm 

trọng. "  

 

"Đàn piano của con, những bài hát của con, những thông điệp của con đều lãng phí thời gian trừ khi 

con đã nhận được lời cầu nguyện du hành đáng kể, trước tiên. Đó là cách nghiêm trọng này. Đừng 

lãng phí thời gian của các con để làm bất cứ điều gì cho Ta nếu các con không hạ gục cổng Thiên Đàng 

bằng nước mắt, ăn chay và cầu khẩn cho quốc gia của mình. "  

 

(Clare) Lạy Chúa, một số người trong chúng con không thể ăn chay.  

 

(Chúa Giêsu) "Ta biết rằng và Ta đã nói vào lương tâm của tất cả mọi người để làm những gì phù hợp 

nhất với họ. Theo nguyên tắc chung, thực phẩm ngọt và dễ chịu nên tránh và được hiến dâng. Nhưng 

sẽ tốt hơn nếu con không làm cho nó rõ ràng với người khác. Hãy khiêm tốn và che giấu nó, trừ khi tất 

cả các con đều tự từ bỏ. " 

 

"Thời giờ mà các con dành cho chơi video game không tốt cho sức khỏe của mình, các con nên từ bỏ 

và giúp cắt cỏ cho  một người cao tuổi. Từ bỏ thực phẩm của người sành ăn thực phẩm cho thực 

phẩm giản dị. Ví dụ như, pizza –cho một bữa ăn gồm có thịt và khoai tây, hoặc ngũ cốc. Quinoa, rất 

nhanh cho con, Clare. " 

 

"Kiêng thịt vào thứ Tư và thứ Sáu. Thứ tư tương ứng với các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ta, 

đã mở đường cho việc Ta bị bắt vào tối thứ năm. Nhưng thứ sáu là đủ. " 

 

"Hãy trả lời cho Ta, dân của Ta, các con có sẵn sàng từ bỏ điều gì để cứu quốc gia của mình không? 

Hãy nhớ rằng, điều này rất quan trọng trong thời khắc. Ta sẽ không yêu cầu các con điều này mỗi 

ngày, trừ khi các con muốn dâng nó cho Ta. Và không có gì các con dâng cho Ta mà Ta sẽ không ban 

lại cho các con gấp một ngàn lần, tình yêu vĩ đại của Ta dành cho các con trong một cách có thể cảm 

thấy được. " 

 

"Clare; Con có thể uống cà fê mà không có quế vào buổi sáng không? " 

 

(Clare) Những điều nhỏ nhặt phải không lạy Chúa? 

 



(Chúa Giêsu) "Đúng vậy, rất nhỏ nhưng được tính như lớn. Đừng ăn chay quá nghiêm trọng, đến nỗi 

các con quá yếu để cầu nguyện. Đừng nhịn ăn nếu các con bị ốm hoặc đang mang thai hoặc đã trải 

qua cuộc giải phẫu. Nhưng các con có thể từ bỏ chính mình đối với thực phẩm. " 

 

"Đừng từ bỏ nước cho cơ thể của mình. Thịt là của lễ tốt, nhưng không, nếu nó làm cho các con yếu 

đến mức không thể cầu nguyện. Hãy dâng cho Ta từng chút cáu kỉnh, trì hoãn, chống đối, tai nạn, thử 

thách, bất tiện. Dâng những điều này trong một tinh thần nhu mì và tạ ơn rằng các con có một cái gì 

đó để dâng hiến. " 

 

"Không được thông cáo rằng ‘tôi đang ăn chay’. Đừng cố gắng quá mức, mà nó đến từ niềm tự hào. 

Để có được niềm vui lớn trong việc ăn chay, trong khi những người khác thì không; để tỏ ra mình là 

một người sống về tâm linh, bởi vì các con đang ăn chay và họ thì không, rất bất lợi cho tâm hồn của 

mình. Các con đang mở ra cánh cửa cho niềm tự hào và sự xâm chiếm của kẻ thù. Điều này sẽ khiến 

các con trả giá đắt - cũng như hy sinh mà không được đếm. " 

 

"Đi ra khỏi vùng thoải mái và giúp đỡ người khác. Từ bỏ bản thân và làm cho người khác. Ta đang yêu 

cầu các con điều này ngay bây giờ, trong thời gian này. Điều này sẽ không kéo dài. Nhưng nó sẽ là hai 

tuần lễ rất khó khăn. Các con sẽ không luôn có được sự truy cập, hoặc biết những gì đang xảy ra. Đó là 

một nỗi khổ khác. Chỉ biết rằng không có món quà nào của các con rơi xuống đất mà không mang 

nhiều hoa trái. " 

 

"Hãy vui lòng chấp nhận việc cầu nguyện này, ăn chay và từ bỏ bản thân, như thể các con đang cố 

gắng ngăn chặn cuộc đóng đinh của Ta. Bởi vì Ta nói với các con một cách thực sự, nỗi đau mà Ta sẽ 

phải chịu nếu chúng ta thua trận chiến này, sẽ giống như tái diễn lại cuộc đóng đinh của Ta một lần 

nữa. " 

 

"Các con sẽ đứng lên vì Ta không? Các con sẽ từ bỏ chính mình cho Ta không? Hãy nhớ rằng, điều này 

sẽ không diễn ra mãi mãi. Nhưng hai tuần tới là rất quan trọng. " 

 

"Ta cũng sẽ yêu cầu các con cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa và chuỗi Mân Côi, nếu có 

thể. Ta không bao giờ ép buộc bất cứ ai. Nhưng trái tim dịu dàng của mẹ Ta đang đứng cùng tất cả 

chúng Ta trong cuộc tấn công chống lại chính phủ  của mình. Nếu các con không sẵn lòng, xin hãy cầu 

nguyện, lạy Chúa, con sẵn sàng để được sẵn sàng. Và Ta sẽ làm cho sự hy sinh của các con ngọt ngào 

hơn những gì các con có thể tưởng tượng. " 

 

"Nài xin Máu Châu Báu và sự bảo vệ cho nhân viên của Tổng Thống, rằng sẽ không có kẻ phản bội nào 

được tiếp cận với ông ấy. Cầu nguyện cho sự nhạy cảm siêu nhiên cho tất cả họ. Hãy cầu nguyện 

Thánh Vịnh 91 trên họ. Và tin tưởng rằng không có từ nào của Ta sẽ trở lại vô ích, nhưng nó sẽ hoàn 

thành những gì Ta đã gửi nó đi. Nếu các con đủ sức làm những điều này, bằng cả trái tim, chúng Ta sẽ 

có một chiến thắng. " 


