
679. Donald Trump, Ngươi và Ta đang cùng nhau làm điều này...  

Hãy bước đi cùng Ta trong sự khiêm nhường 

 

Thông điệp tình yêu từ Chúa Giêsu gửi chị Clare và Ông Donald Trump, ngày 26 tháng 1 năm 2019  

 

(Clare) đã bắt đầu... Cảm ơn Chúa Giêsu, đã chia sẻ với cho chúng con kết quả của những lời cầu 

nguyện của chúng con, để khuyến khích chúng con tiếp tục cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng 

con món quà của sự đau khổ và tự chối bỏ vì lợi ích của quốc gia và thế giới. Nhưng Donald Trump cần 

một trái tim cho người nghèo của đất nước chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta những người nghèo 

để chúng ta có thể chứng minh tình yêu của mình dành cho Ngài thông qua họ.  

 

"Đúng vậy, người nghèo là món quà của Thiên Chúa để chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng. Họ là cơ 

hội của chúng ta để thể hiện tình yêu lớn lao của chúng ta đối với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu sống 

trong họ. "Phúc cho người chăm sóc người nghèo; CHÚA sẽ giải cứu anh ta trong ngày khó khăn. 

CHÚA sẽ bảo vệ và bảo tồn anh ta; Ngài sẽ ban phước cho anh ta trong đất và sẽ không đầu hàng anh 

ta theo ý muốn của kẻ thù. " (Thánh Vịnh 41: 1-2)  

 

Tổng Thống Trump rất cần loại ân huệ này để tiếp tục với sự yêu thích của Thiên Chúa. Xin vui lòng, 

các Chiến Binh cầu nguyện, cầu nguyện cho sự khiêm nhường và dịu dàng đối với những người không 

thể là tấm gương sáng về sức khỏe, sự giàu có và thành công. Tôi không nghĩ rằng ông ta nhận ra rằng 

sự lựa chọn của Chúa đối với ông ta là sự thịnh vượng. Nhưng sự lựa chọn của Thiên Chúa cho người 

khác có thể là nghèo đói. Đây là một điều đã được thỏa thuận trước khi bạn được gửi vào thế giới. 

Như đã được viết trong sách của Tiên Tri Giê-rê-mia 1: 5... "Trước khi Ta hình thành ngươi trong” 

bụng mẹ Ta đã biết ngươi...  

 

(Clare) Tôi đã được Chúa nói rằng linh hồn đã đồng ý với hoàn cảnh của họ, trước khi họ đi vào thế 

giới. Điều này đặt ra câu hỏi... 'Tại sao mọi người sẽ chọn nghèo?' Tôi tin rằng trong những khoảnh 

khắc đó, sự hiểu biết được truyền vào tâm hồn để hiểu TẤT CẢ những mối nguy hiểm của việc giàu có. 

Chúa hứa sẽ giải cứu những người chăm sóc người nghèo. Ngài hứa sẽ không đầu hàng anh ta theo ý 

muốn của kẻ thù.  

 

Xin cầu nguyện rằng Donald sẽ nhận được sự điều chỉnh này từ các Kitô hữu xung quanh mình. Nếu 

thái độ của ông ta không thay đổi, tôi sợ cho ông ta. Bởi vì Chúa là Đấng đang bảo vệ ông ta, và tôi 

không muốn thấy ông ta như Vua Nebuchadnezzar hoặc ông bị chuyển sang ý muốn của kẻ thù. Vì 

vậy, những người thân yêu của tôi, các bạn có thể thấy những cây cọc là rất cao. Chúa đã cho chúng ta 

một sự lựa chọn, sống hay chết. Hãy kiên trì với nhau, cho đến khi Chúa giải thoát chúng ta khỏi lời 

cầu nguyện. Ngài đã nói rõ ràng... 'hai tuần', bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2019.(đã qua rồi, nhưng 

xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông ta.) Thời gian là rất quan trọng. Chúa ơi, Ngài có nói gì thêm 

không?  

 



(Chúa Giêsu) "Clare, rất nhiều bản lề khi cầu nguyện. Ta biết con đang phải vật lộn với sự kiêng ăn và 

Ta muốn con đặt nó sang một bên ngay bây giờ. Sức khỏe của con đến nỗi con không thể sống dưới 

sự căng thẳng của việc từ bỏ một số thực phẩm. Ta có thể tôn trọng điều đó. Nhưng khi con không 

thể, Ta không lên án con, vì lũ quỷ đã hành hạ con, đến mức con không thể đến gần Ta trong Cầu 

nguyện. " 

 

"Ta biết khung hình của con tốt hơn con biết mình rất nhiều. Ta biết nỗi đau và áp lực mà con phải 

chịu đựng và mặc dù đó là một món quà tuyệt vời cho Ta, khi con cố tình tước đoạt chính mình, con 

không phải là Anna trong ngôi đền ở Giêrusalem, năm thứ nhất sau Chúa Giáng Sinh, con là Clare 

trong một xã hội mục nát, phục vụ Ta với tất cả sức mạnh, không biết khi nào tất cả sẽ kết thúc. " 

 

"Ta ban cho con thêm sức mạnh cho công việc của mình. Nhưng tốt hơn cho con là Ta không ban cho 

con ân sủng cho những chiến công ngông cuồng của việc nhịn ăn và tự chối bỏ. Ta biết con ước muốn 

mình như thế, nhưng nó có thể dẫn đến một trường hợp tự hào ngày càng tồi tệ hơn những gì con 

đang đối phó. " 

 

(Clare) Vâng, Tôi đã gặp phải một trường hợp xấu về niềm kiêu hãnh. 

 

(Chúa Giêsu) "Và trên ghi chú đó, không có gì độc hại với Ta hơn là sự phán đoán của người khác và 

một tinh thần khắc nghiệt. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng  không thể nhìn thấy Ta. Vì vậy, 

cảm ơn con, Người yêu dấu của Ta, vì đã nhìn thấy bản thân và tội lỗi của mình rất rõ ràng. Bây giờ Ta 

hỏi, con có thể bắt đầu lại không? Làm ơn, hãy đến với Ta để mong được nhìn thấy và nghe rõ Ta, hỡi 

con nhỏ. " 

 

"Vì vậy, lời cầu nguyện và bất cứ điều gì kiêng cữ con có thể cung cấp cho Ta, Ta chấp  nhận một cách 

biết ơn nhất. Các con thân mến, nếu các con thất bại với mục tiêu ăn chay hay kiêng cữ, hãy ăn năn. 

Cầu xin thêm ân sủng, chọn lại bản thân, và tiếp tục đi. Và kiểm tra trái tim của mình, để xem nếu có 

một tội lỗi không được nhận ra đang mở ra cho một sa ngã. " 

 

"Đừng quá lo lắng. Không có gì mà các con quỷ muốn, tốt hơn là nhìn thấy các con từ bỏ cầu nguyện 

và ăn chay hoàn toàn, bởi vì các con đã thất bại. Và sau đó chúng sẽ cố gắng đưa các con vào vòng 

xoáy ẩn giấu và rút lui khỏi Ta. Hãy để cho điều này xảy ra. Nếu các con đã thất bại, hãy lấy lại. Ăn năn. 

Cầu xin sức mạnh mới và nhận ra các con không phải là người khổng lồ về tâm linh. " 

 

"Nhiều người là một kitô hữu đã từ bỏ ân sủng vì họ đã cố gắng trở thành quá lớn cho những rắc rối 

của họ, và đã không muốn giải quyết một đề nghị tốt thứ hai, mặc dù Ta tôn trọng mọi nỗ lực của các 

con thay cho Ta. Ta trân trọng nó! Ta yêu từng người, một cách dịu dàng và thưởng thức hương thơm 

ngọt ngào của sự hy sinh, được tạo ra từ trái tim các con. Clare. Con có điều gì muốn nói không? " 

 

(Clare) Cảm ơn Chúa. Con phải nói rằng, nếu chúng ta không thể đưa ra việc ăn chay mà chúng ta 

muốn, hãy lưu ý rằng, Chúa cho phép những bất tiện và những thứ gây ra căng thẳng cực độ để vượt 

qua. Và đây là một đề nghị để ăn chay được chấp nhận khi được cung cấp với tinh thần nhu mì và 



phục tùng bất cứ điều gì Ngài cho phép. 

 

Chẳng hạn, tôi đã có một mớ hỗn độn khủng khiếp để dọn sạch Sound Cloud vì một số lỗi tôi đã mắc 

phải. Và những bài hát quan trọng nhất của tôi, thậm chí còn chưa được đăng. Nó làm tôi đau đầu vì 

đau cả ngày lẫn đêm. Và điều tồi tệ hơn, nó chiếm hết thời gian, tôi có thể sử dụng cho âm nhạc ngày 

hôm đó. 

 

Khi tôi nhận ra rằng, được cho phép như một lời đề nghị để ăn chay, tôi đã bình tĩnh và đã đặt nó 

xuống. Và sự căng thẳng duy nhất còn lại là phân loại các bài hát và đưa chúng vào đúng vị trí của 

chúng. Cuối cùng, đó là lỗi của tôi, vì tôi đã không chuẩn bị danh sách đúng cách. 

 

(Chúa Giêsu) "Dân của Ta, khi các con chấp nhận hoàn cảnh bất lợi nằm ngoài tầm kiểm soát của 

mình, với tinh thần nhu mì và phục tùng Thánh Ý của Ta, các con tôn vinh Ta bằng tình yêu và sự kiên 

nhẫn của mình. Khiêm tốn có nhiều lớp. Và khi các con lớn lên trong Thần Khí của Ta, các con sẽ thấy 

rằng Ta luyện tập các con trong vô số thử thách, để đưa ra những điều tốt nhất trong các con. " 

 

"Vì vậy, không phát triển cách mệt mỏi, khi mọi thứ dường như vô cùng phức tạp. Thay vào đó lùi lại, 

hít một hơi thật sâu và hỏi Ta… ‘Chúa ơi, Ngài đang làm gì ở đây? Và làm thế nào con có thể hợp tác 

với Ngài?’ Thế giới sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của các con trong những khoảnh khắc như vậy, nhưng cuối 

cùng đi đến kết luận rằng các con khác biệt, bởi vì Ta sống trong các con. Họ sẽ biết các con là Kitô 

hữu bởi tình yêu của mình. " 

 

"Bây giờ, về những thay đổi trong chính phủ của mình. Rất ít điều được thể hiện với các con - và RẤT 

NHIỀU đang diễn ra. Điều này là có chủ ý, bởi vì hầu hết không thể xử lý sự thật. Nhưng đối với các 

con theo sát phía sau Ta, và đối với những người được giao nhiệm vụ thông báo cho các con, có rất 

nhiều sự thật được tiết lộ, nếu các con lắng nghe rất cẩn thận.  Tổng Thống của các con đã làm những 

điều mà không có tổng thống hoặc nhà lãnh đạo thế giới nào đã từng làm. Không phải vì ông ta quá 

tài năng. Nhưng bởi vì các con đang cầu nguyện. " 

 

"Có rất nhiều mối quan tâm về tính khí của ông ta, bởi vì những người cai trị vĩ đại rơi vào niềm kiêu 

hãnh. Dễ dàng. Cái Bẫy được đặt dưới chân những người sắp có một chiến thắng tuyệt đẹp. Đây là lý 

do tại sao các con đang cầu nguyện. " 

 

"Ta ở với Donald và Ta yêu ông ấy rất nhiều. Ta hoàn toàn hiểu ông ta đến từ đâu, nhưng ông ta 

không hiểu Ta đến từ đâu. Ông ta không hiểu tại sao Ta lại đưa người nghèo lên Trái đất này. Ông ta 

không hiểu rằng sự ra đời đặc quyền của ông ta là một  món quà từ Ta. Ông ta không hiểu thực sự, tại 

sao mọi người thất bại. Huấn luyện lý  tưởng cho ông sẽ là cùng Sherry, băng qua đường phố New 

York City. Và ngồi học và sống với người vô gia cư. Và lắng nghe những câu chuyện của họ. Và để có 

thể thấy họ đã bị rút ruột từ bên trong như thế nào. Bất động do trầm cảm. Và không còn gì, thậm chí 

không có một chút động lực. " 

 



"Bây giờ, chỉ với một suy nghĩ trong đầu, Ta có thể khiến ông ta bất động vì trầm cảm. Sau đó, ông ta 

sẽ có một cái nhìn thoáng qua về những gì, rất nhiều người phải chịu đựng trong thế giới này. Nhưng 

như bây giờ, ông ta không hiểu. Và không khoan nhượng cho những kẻ thua cuộc. " 

 

(Clare) Sau đó, Chúa đã làm một cái gì đó khác. Ngài đã bắt đầu nói chuyện với Tổng Thống. Tôi không 

biết liệu ông ta có nhận được thứ này hay không. Nhưng đây là những gì Ngài đã nói. 

 

(Chúa Giêsu gửi đến Donald Trump) “Donald, đừng ép buộc Ta rời tay khỏi ngươi. Nghiên cứu cuộc 

sống của Ta. Bắt chước sự nhu mì của Ta. Làm cho các nhịp điệu tín  ngưỡng hàng ngày của mình. 

Quan sát cách Ta đã đứng trước những kẻ thống trị. " 

 

"Ngươi đã quen với việc đã hoan nghênh và tôn vinh những người vĩ đại cho những thành tựu của họ. 

Điều đó trái ngược hoàn toàn với Ta, người đã hoan nghênh sự đơn giản của cuộc sống và sự yếu đuối 

của người nghèo và bệnh tật. Họ đã dành thời gian cho Ta, và họ có một trái tim dành cho Ta, điều mà 

người giàu không có. " 

 

"Ta đã trải nghiệm sự đau khổ của họ và đi vào trái tim của họ, sống ở đó với họ. Ta  thấy sự dạy dỗ 

của họ và sự tổn thương tinh thần liên tục mà họ phải chịu trong hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát 

của họ. Ta đã sống với những người phong cùi và đã lau khô nước mắt của họ. Ta đã biết sự hoang tàn 

của cô gái điếm và khao khát tình yêu và sự tôn trọng của cô ấy. " 

 

"Ta đã làm cho bản thân mình ở dạng yếu đuối của con người, để Ta có thể trải nghiệm trực tiếp 

những thử thách mà họ phải chịu đựng. Ta không bào chữa cho sự lười biếng. Ta đang mở trái tim 

cho ngươi để ngươi có thể hiểu. Người nghèo ngươi sẽ luôn có. Và họ phục vụ một chức năng rất 

quan trọng trong cuộc sống của ngươi. Cuộc sống thật khó khăn, và ngươi có nó trong khả năng của 

mình để xóa bỏ một số gánh nặng cấp bách nhất của người nghèo. " 

 

"Donald Trump. Bất cứ điều gì ngươi làm với họ, ngươi đã làm với Ta. Ngươi đang rất nguy hiểm khi 

mất tất cả những gì mình có được thông qua giả định. Tất cả những gì ngươi có và đã hoàn thành đã 

được Ta cho phép. Không có gì ngươi có không phải là trí tuệ của mình. Sức mạnh hoặc trí tuệ của 

ngươi. Thậm chí sức khỏe của ngươi, là của ngươi. Tất cả là một món quà từ Ta mà ngươi đã làm tốt 

với nó. " 

 

"Tuy nhiên, niềm tự hào tiến lên một sự sa ngã, và trong khoảnh khắc chiến thắng vĩ đại nhất của 

mình, ngươi là người dễ bị tổn thương nhất. Cho phép Ta mở Kinh Thánh của ngươi một cách ngẫu 

nhiên và đọc những gì Ta đặt trước ngươi - giữa các dòng. Nó sẽ áp dụng cho ngươi theo một cách 

nào đó. Hãy cảnh giác và mong đợi Ta nói chuyện với cá nhân  ngươi. Cuộc đời của Môi-sê và sự kết 

thúc của ông là nguyên liệu rất tốt cho ngươi. " 

 

"Lời của Ta là một ngọn đèn cho đôi chân của ngươi và một ánh sáng trên con đường của ngươi. " 

(Thánh Vịnh 119: 105-112) 

 



"Thông qua điều này ngươi sẽ khám phá ra Ta, Ta cảm thấy và suy nghĩ như thế nào. Ngươi sẽ học 

được lòng từ bi và nhu mì. Ngươi sẽ chăm sóc thích hợp cho người nghèo và thất bại. Và Ta sẽ lần 

lượt duy trì và bảo vệ ngươi. " 

 

"Phúc cho những ai chăm sóc người nghèo; CHÚA sẽ giải cứu anh ta trong ngày gặp khó khăn. CHÚA 

sẽ bảo vệ và bảo tồn anh ta; Ngài sẽ ban phước cho anh ta trên đất liền và sẽ không đầu hàng anh ta 

theo ý muốn của kẻ thù của mình. " (Thánh Vịnh 41: 1-2) 

 

"Và cuối cùng. Đừng dành lấy công trạng cho chiến thắng của mình. Nó thuộc về Ta - và một mình Ta. 

Có hàng triệu người trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho ngươi,  Donald Trump. Đó là lý do tại sao 

ngươi đã có những chiến thắng siêu nhiên. Không phải là kỹ năng của ngươi mà đã hoàn thành rất 

nhiều việc. " 

 

"Ngươi đã là một người quản lý xuất sắc về những gì Ta đã ban cho ngươi, chiếm ba mươi phần trăm 

thành công của ngươi. Bảy mươi phần trăm khác thuộc về đội quân các tín hữu, một số trong số họ bị 

tàn tật và nghèo khổ, được truyền cảm hứng bởi Ta để cầu nguyện cho ngươi. " 

 

"Ngươi và Ta đang cùng nhau làm điều này. Ta muốn ngươi thừa nhận trong lòng mình, và biết rằng, 

ngươi đã có thể không sống sót để được nhậm chức mà không có sự bảo vệ siêu nhiên của Ta. Ta ở 

với ngươi. Đi với Ta trong sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường của Môi-sê. Và hãy suy ngẫm về cái kết 

của ông ấy. " 


