
641. Chúa Giêsu phán... Giáo Hoàng Phanxicô này,  

Vatican và Tất cả sự lãnh đạo của nó sẽ sụp đổ.  

 

Thông Điệp Tình Yêu từ Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 1 tháng 8 năm 2018   

 

(Clare đã bắt đầu)... Chúa ơi, xin làm ơn giúp. Chúng con sẽ cần ân sủng của Ngài để điều hướng 

chương trình của quá khứ và nhận được những gì Ngài sẽ tiết lộ cho chúng con. Làm ơn, Chúa ôi. Hãy 

để tâm trí của Ngài được ở trong tâm trí của chúng con, chúng con hãy chỉ tập trung vào Ngài - với sự 

phân biệt để nói sự thật từ sai lầm... Amen.  

 

Chúa Giêsu thân yêu! Có phải con nhận được một mẩu thông tin thú vị không. Và rất hiếm khi con 

bấm thử vào một bên và xem video của ai đó, nhưng Mark Taylor chỉ tình cờ có một dòng tiêu đề 

chạm vào mắt con, và con đã cảm thấy mình cần phải bấm vào nó. Cảm thấy ... không biết mình có 

nên không ?.. Nhưng cuối cùng con đã làm. Và hóa ra là Chúa Thánh Thần. Đó là sự lựa chọn của Ngài 

cho con. Và đây là một số tin tức thú vị nhất mà con đã nghe trong một thời gian dài thật dài, và Chúa 

đã xác nhận rằng những gì ông Mark Taylor nói là hoàn toàn đúng.  

 

Vì vậy, đây là tựa đề của đoạn video... 'Một Khi Tên tuổi của những  người Vĩ Đại sẽ bị hạ xuống’, ngày 

26 tháng 7 năm 2018' – ‘Tất cả các con đường đều dẫn đến Rôma’ và ông Mark bắt đầu ở đây... Thần 

Khí của Thiên Chúa nói... 'Đức Giáo Hoàng và Vatican. Đúng vậy, Đức Giáo Hoàng và Vatican không 

phục vụ cho vương quốc của Ta, nhưng đang giúp đỡ vương quốc của bóng tối. 

 

Nhiều người nói rằng, đây là vị Giáo hoàng cuối cùng, nhưng nó không phải vì những lý do họ nghĩ. 

Đây sẽ là Đức Giáo Hoàng cuối cùng cho những gì Ta, Thiên Chúa, sắp sửa làm. Ta sẽ vạch trần vị Giáo 

Hoàng này(Phanxicô), và tất cả những người dưới quyền chỉ huy của ông ta về mọi sự tham nhũng mà 

ông và Vatican đã tham gia trong nhiều thế kỷ.  

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán rằng... Có một sự lay động và một sự rung chuyển đang đến với Đức 

Giáo Hoàng và Vatican, vì Ta sẽ xé toang Vatican và sự lãnh đạo của nó ra cho cả thế giới để thấy việc 

làm bên trong của Con Rắn già này. Đức Giáo Hoàng này, Vatican và tất cả sự lãnh đạo của nó sẽ sụp 

đổ. Ta sẽ kéo tấm Màn che ra cho mọi người thấy sự lừa dối sâu kín và tối tăm của nó như thế nào. 

Ngươi thì thầm bên trong phòng của ngươi rằng... 'CHÚNG TÔI không trả lời ai. Không ai ở trên chúng 

tôi. Không ai có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm.'  

 

Ta, Thiên Chúa, đã nhìn thấy tất cả, và thời gian đã đến khi Ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm về bóng 

tối của ngươi. Sự phơi bày này sẽ có cường độ lớn như thế mà mọi người sẽ nói... 'Chúng ta làm gì bây 

giờ ?? Bây giờ chúng ta đi đâu?? Chúng tôi không muốn có can dự gì với điều này. Giờ đây chúng ta 

không có Tôn giáo! ' Hàng triệu người sẽ rời xa tôn giáo của họ, vì điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến 

các tôn giáo khác.  

 

 



 

Thần Khí của Thiên Chúa phán ... "Quân đội của Ta đã sẵn sàng chưa? Các con đã sẵn sàng đón nhận 

những người này chưa? Các con đã sẵn sàng để thu thập mùa Gặt của Ta sắp xảy ra từ sự phơi bày 

này chưa? Chuẩn bị cho mình cơn sóng thần của những người sẽ đói khát Ta và không có chỗ nào để 

quay đầu. Hãy chuẩn bị ngay. ‘Tất cả các con đường đều dẫn đến Rôma’. "  

 

Thần Khí của Thiên Chúa phán rằng, Có một cuộc đào bới , một sự phát hiện khảo cổ đang đến trong 

một cái hầm ngầm, mà nó sẽ rất thảm khốc, đến nỗi nó sẽ làm RUNG CHUYỂN  thế giới Kitô giáo. Câu 

trả lời nằm giữa Jerusalem và thành phố Vatican. 

 

(Clare nói) Vâng, đây chắc chắn là một lời tiên tri thú vị mà anh ta đã được trao. Và lý do tôi chia sẻ nó 

với các bạn là bởi vì - CHÚNG TA đã được chuẩn bị để xử lý những người này chưa? Họ sẽ đến. Họ sẽ 

đến từ một truyền thống và đã rất, rất lạc lối, nên biết rằng, có quá nhiều tham nhũng kể từ đầu 

truyền thống này. Trên thực tế, không phải từ đầu. Nhưng kể từ 300 năm trở đi, từ truyền thống này, 

bởi vì lúc đầu với các Tông đồ, nó đã không bị hư hỏng. Đó là thời gian khi mọi người bị tử đạo. Khi nó 

đã trở thành tham nhũng là khi nó đã trở thành một tôn giáo nhà nước từ La Mã. Tôi đã hỏi Chúa, ' 

Điều này có nghĩa là gì?'   

 

(Chúa Giêsu đã bắt đầu…) “Con đã muốn biết. Không phải là con đã không luôn luôn được biết đến 

trong lòng con. Tuy nhiên, cụ thể điều này vẫn là một bí ẩn. Điều này phải xảy ra, tổ chức phải bị tước 

quyền hạn cũ của nó. Con rắn cổ đại đã thực sự giành quyền kiểm soát và đã bắt đầu biểu lộ công khai 

hơn trong những năm gần đây, mặc dù ngay từ đầu, Clare, bắt đầu với Giuđa, Ta đã có những kẻ phản 

bội ở giữa Ta. Cô ấy là Giáo Hội của Ta và cánh cổng địa ngục đã cố gắng. Nhưng cô ấy đã chưa bị 

thua. Thay vào đó, cô ta đã chỉ bị áp đảo trong một thời gian và một mùa trong bóng tối này. 

 

"Ta đã chưa bao giờ chọn một người cai trị trên Giáo Hội của Ta, như giới quý tộc La Mã đã làm. Tất cả 

những hình thức và phong tục này đã phục vụ mục đích của họ trong một thời gian ngắn, nhưng 

nhanh chóng nhường chỗ cho lợi ích riêng tư của những người giàu có và có ảnh hưởng. " 

 

(Clare nói) Chúa đang nói về Rôma. Khi Rôma đã bước vào Giáo Hội, đó là sự khởi đầu của sự hỗn 

độn. 

 

(Chúa Giêsu nói) "Đây không phải là thứ tự đúng đắn cho Giáo Hội của Ta (Ngài đề cập đến hệ thống 

phân cấp.) Thứ tự đúng là cách nó đã bắt đầu, họp nhau trong nhà riêng, trong sự nghèo đói và đơn 

giản. Nhà thờ không phải là ý tưởng của Ta; chúng là một sự ghê tởm đối với Ta. Chúng là nơi mà hệ 

thống đẳng cấp được thi hành và mọi mức độ tham nhũng về luân lý được sử dụng để đạt được ảnh 

hưởng. " 

 

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ Ý TƯỞNG CỦA TA. Ta không thể khẳng định điều này một cách dứt khoát. Làm 

cho các lăng mộ và bảo tàng trang trí công phu nếu con muốn, nhưng không phải là nhà thờ của Ta. 

Cô ấy giống với những hội đường cổ xưa, nơi bất kỳ ai, nhưng đặc biệt là người thường, có thể cảm 



thấy như ở nhà. " 

 

(Clare nói) Nhưng Chúa ơi, còn những người nói rằng Ngài đã bảo họ xây dựng điều gì đó để tôn vinh 

Ngài? 

 

(Chúa Giêsu nói) "Ta đã nói vậy sao? Nơi mà mọi người có ảnh hưởng và văn hóa, những người nổi 

tiếng có thể tụ tập để thờ phượng? Có phải Thánh Ý Ta là để điều này xảy ra không? Không. Không. 

Dứt khoát là KHÔNG! Ta muốn các nhà thờ mô hình dựa trên Jerusalem cổ đại và các hội đường đầu 

tiên. Nơi sự giàu có đi vào, cũng vậy đối với hiện trạng và sự ảnh hưởng. Ngôi đền của Ta ở 

Giêrusalem là một câu chuyện khác, bởi vì những người phục vụ ở đó sẽ vượt ra ngoài sự sỉ nhục và 

được chọn bởi Thánh Thần, không phải bởi xác thịt và máu. " 

 

(Clare hỏi) Còn về các di hài, và nghệ thuật thì sao lạy Chúa? 

 

(Chúa Giêsu nói) "Hãy để chúng được cất giữ trong một viện bảo tàng và để những người giàu có và 

ảnh hưởng lấy tiền từ nỗ lực đó và nuôi người nghèo, mua thuốc men, cung cấp cho các mục vụ. Ta 

không muốn sự giàu có và ảnh hưởng có liên quan gì đến Giáo Hội của Ta, ngoại trừ trong trường hợp 

của Đền Thờ của Ta ở Jerusalem. " 

 

(Clare nói) Wow! Tất cả điều này sẽ diễn ra như thế nào?  

 

(Chúa Giêsu nói) "Trong những làn sóng xung kích. Tuy nhiên, Ta đã chuẩn bị đầy đủ mạng lưới an 

toàn cho quá trình chuyển đổi. Ta muốn con sử dụng món quà của con để đem các linh hồn vào sự 

hiểu biết về cách của Ta. Mặc dù con bị kiểm duyệt và bị loại trừ bởi một số nhóm Kitô hữu có ảnh 

hưởng nhất định, Ta đã không kiểm duyệt con. Thực ra, Ta đã khiến con trở nên quá nhẹ nhàng… à, 

Ta nên nói gì đây? " 

 

(Clare nói) Khác biệt... Một người được để riêng ra!  

 

(Chúa Giêsu nói) "Vâng, con nói đúng. Con là người ít ỏi của Ta. " 

 

(Clare nói) Cảm ơn Chúa! 

 

(Chúa Giêsu nói) "Con gái thân yêu của Ta, hãy trung thành với những gì ở trước mặt con; siêng năng. 

Âm nhạc luôn là một phần trong cuộc sống của con, nhưng cũng vậy, sự quản lý. Cả con và Ezekiel 

cùng nhau, vì anh ta sẽ thận trọng theo cách của con và con sẽ cân bằng cho nhau. Luôn luôn đúng với 

sự thiêng liêng của mối quan hệ đó và không cho phép tham vọng ích kỷ xâm nhập, bởi vì nó sẽ là 

hoàn tác của con. Và đừng nghĩ kẻ thù sẽ không cố gắng hạ gục con. Hắn chắc chắn sẽ. " 

 

"Ta muốn con bắt đầu sự giảng dạy về những gì Giáo Hội của Ta giống như ban đầu, trước thời Rôma. 

Rất nhiều sự dối trá nằm rất nhiều ở tất cả các bên, Tin Lành, Công Giáo và Chính Thống. Con phải tiết 



lộ những điều này khi Ta tiết lộ chúng cho con, vì chúng là một bệnh dịch hạch. Tiền bạc, ảnh hưởng 

và quyền lực sẽ luôn ở phía sau những cánh cửa của một niềm tin đã bị hư hỏng. " 

"Hãy nhớ những gì Ta đã nói với dân của Ta về những người Pha-ri-siu ngồi trong ghế của Môsê. Vì 

vậy, bất cứ điều gì anh ta kêu con phải giữ gìn, con giữ gìn và làm. Nhưng đừng làm theo cách của họ, 

vì họ rao giảng và không làm điều đó. " (Ma-thi-ơ 23: 2-3)   

 

"Đầu tiên và quan trọng nhất, dân của Ta, Ta muốn đôi mắt của các con chỉ chăm chú vào Ta và một 

mình Ta. Sẽ có những thầy giảng được chỉ định, và tất cả sẽ rất thân mật. Tuy nhiên, ngay cả khi Môsê 

đã có 70 người chịu trách nhiệm truyền đạt lề Luật, và để ý xem công lý đã được thi hành, sẽ có một 

hệ thống phân cấp. Điều này sẽ hiển nhiên nhất khi Ta đến để cai trị, nhưng ngay cả trước thời điểm 

đó. " 

 

"Ta muốn tất cả những môn đồ thật sự của Ta tìm kiếm Trái tim của Ta và sự xác nhận của Ta về 

những gì Ta đang trao cho Clare để được dạy. Ta không muốn một sự cố chấp hoặc phán xét trong 

hàng ngũ của các con, những tín hữu của Kênh này. Xin đừng tố cáo điều gì là thánh thiện, và không 

chấp nhận những truyền thống và lời dạy từ nhiều giáo viên khác nhau như tuyệt đối, và từ nó sẽ đến 

hoàn toàn Sự Thật. " 

 

"Vâng, quyền lực, ảnh hưởng, sự giàu có và kiểm soát đã bóp méo phần lớn những gì Ta đã dạy qua 

các thời đại. Giáo Hội của Ta là một Cơ Thể lớn lên và trưởng thành, và các con sẽ phải học cách phân 

biệt sự thật từ sai lầm, bởi vì sẽ có nhiều thứ dường như không phù hợp với các con, dựa trên kinh 

nghiệm học tập trong quá khứ của các con. " 

 

"Nhưng Ta cảnh báo các con trước. Nếu các con cứ giữ chặt những giáo lý trong quá khứ của mình từ 

nhiều người khác nhau, mặc dù Ta chứng minh chúng trái với Kinh Thánh, các con sẽ đi  lạc lối. Ta đã 

tập trung vào sự phân định trên Kênh này nhiều lần. Lý do là đủ đơn giản. Ta đã biết điều này đã đang 

đến. Ta đã biết các con sẽ bị kinh khủng và bị bối rối. Và Ta đã biết rằng các con đã rơi vào sai lầm 

thông qua những lời dạy của nhiều Linh M ục nổi tiếng đã truyền lại những sai lầm của giáo sư của họ 

với các con. "   

 

"Những giả định không có bằng chứng, và không dành thời gian để so sánh nghiêm túc với Kinh 

Thánh, sẽ là điểm khởi đầu của các con từ Sự Thật. Ta van nài các con đặt xuống phản ứng đầu gối của 

các con và đi sâu hơn. Ta đã phải làm điều này với Clare. Cô ấy đã có nhiều giả định và thái độ không 

làm Ta hài lòng, và thật ra là độc hại, gây tổn hại, và hoàn toàn những lời nói dối nguy hiểm,. Cô ấy đã 

được quét sạch những thái độ này, và đó là lý do tại sao Ta sử dụng cô ấy trên Kênh này để phơi bày 

những gì Ta luôn mong đợi để các con biết và sử dụng, như những trợ giúp trong hành trình của các 

con hướng tới Thiên Đàng trên Trái đất này. " 

 

"Giáo Hội của Ta là những lùm cây ô-liu, những bãi biển của Biển Galilee. Các bài học của Ta đã bị ngắt 

quãng bởi những đồng tiền xu, nến, cừu và người trồng nho bị đánh mất. Nếu các con quan sát Ta 

một cách cẩn thận trong cách Ta đã dạy, nó luôn luôn với sự đơn giản và rõ ràng đạt đến mẫu số 

chung thấp nhất của nam giới, phụ nữ và trẻ em. Ta đã không dạy với các bài luận văn dài, mười văn 



tự và giọng của người giàu. Ta đã dạy trong tổng số đơn giản những chân lý sâu sắc nhất, rằng bất cứ 

ai trong một xã hội nông nghiệp sẽ ngay lập tức nắm bắt được. " 

"Ta không lên án các công trình học thuật. Ta chỉ đơn thuần chỉ cho các con theo hướng truyền đạo 

của Ta. Hôm nay, các con có thể sử dụng điện thoại thông minh để minh họa cho một điểm, nơi trở lại 

trong ngày, Ta đã sử dụng men của người Pha-ri-siu  hoặc một loại rượu vang cũ với rượu mới. Ta 

không nói rằng các con phải cổ xưa, (có nghĩa là sử dụng các ví dụ lỗi thời) từ những ngày của Ta trên 

trái đất. Nhưng Ta nói  rằng giáo lý của các con phải minh họa Chân lý, và đồng thời, hấp dẫn và được 

dễ hiểu cho người bình thường. " 

 

"Trong Giáo Hội của Ta không có chỗ cho tầng lớp quý tộc. Chúng Ta là một gia đình, và là một gia 

đình, chúng ta quan tâm đến nhau và tôn trọng cha và mẹ của chúng ta. Các giáo hội hiện đại đã biến 

đức tin thành một ngành công nghiệp kiếm tiền. Điều này là tương phản với Ta. Ta lặp lại ... điều này 

là quá đáng, đáng ghét, và buồn nôn đối với Ta. Có bao nhiêu người đi vào mục vụ để kiếm tiền? 

Nhiều hơn số các con sẽ quan tâm để biết. Có bao nhiêu nhà thờ nghiên cứu nhiều chương trình khác 

nhau để xây dựng một công ty thịnh vượng, không phải là một nơi thánh thiện để trú ngụ? " 

 

“Ta biết rõ bản chất của con người, và đó là lý do tại sao Giáo Hội của Ta phải được tạo thành từ 

những tế bào hoạt động tốt với nhau trong Thân Thể, là sự hỗ trợ lẫn  nhau. Không phải các bộ truyền 

hình cạnh tranh, tên tuổi lớn và các doanh nghiệp lớn. Ta không có gì chống lại việc mang Lời Ta, hoặc 

hình minh họa của Lời ra cho mọi người, và vì điều này nhiều người buộc phải sử dụng quảng cáo. 

Những gì Ta phản đối là kiếm tiền từ đồng đô la cao của các nguồn lực này và các cúng tế tôn thờ các 

giáo viên khác nhau. Và tranh cãi và chiến đấu giữa các giáo lý viên. ”  

 

"Các con có quá nhiều thứ để học cách hiểu những gì làm Ta hài lòng, Những người yêu dấu, Thân Thể 

của Ta. '... vì những gì giữa những con người được đánh giá cao là một sự ghê tởm trước mặt Thiên 

Chúa. '" 

 

 

"Nếu cac con, dân của Ta, có thể đi cùng Ta vào Thiên Đàng, các con sẽ thấy những người rất cao quý, 

là những bà nội trợ, những người rao giảng trên đường phố, sống một cuộc sống đơn giản. Những 

người truyền giáo. Tất cả những người sống cho Ta và không nghĩ đến những giá trị của thế giới này. 

Đây là những linh hồn tiêu thụ với tình yêu của Ta, không phải tình yêu của tiền bạc. Nhiều người sống 

cuộc sống đặc quyền trên Trái đất hiện đang sống trong những ngôi nhà nhỏ và thấp trên Thiên đàng. 

Họ không được biết đến trên thiên đường như là thành công. Thay vào đó, họ đi vào trong sự khiêm 

tốn, tiết lộ lỗi của con đường của họ trên trái đất, và tại sao phần thưởng của họ là quá thấp so với 

cách họ đã sống trên trái đất. " 

 

"Tuy nhiên, trong một số khoảng cách nhất định, các con có thể thấy các biệt thự của những người 

sống trong nghèo đói hoàn toàn trên Trái Đất, trong khi họ quan tâm đến các mục vụ của họ, không 

giữ gì cho chính họ. Các con có thấy không? Không có gì ngạc nhiên khi các tổ chức đã tôn vinh bản 

thân, tước đoạt những người thiếu thốn và khai thác sự bất lực. Không ngạc nhiên khi họ sắp được 



hoàn toàn bị phơi bày với tư cách là những tổ chức dành riêng cho satan. " 

 

"Tuy nhiên, các con không thể ném em bé ra với nước tắm. Bỏ đi nước bẩn thỉu, nhưng trân quý đứa 

trẻ. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho một người bị mắc kẹt trên thế giới, một người không 

điều tra các cáo buộc của giáo viên của họ. Một người dễ thuộc về một nhóm hơn là thuộc về sự thật. 

" 

 

"Điều Ta sắp tiết lộ cho các con là về sự đơn giản và tinh khiết của Đức tin mà Ta đã xử lý đối với các 

Tông Đồ, và ở đâu đó dọc theo dòng, bị những ý kiến và tham vọng chính trị của con người chối bỏ. 

Không có một nhà thờ nào không có lỗi hoặc không hư hỏng. Không, không phải một. Vì vậy, không 

được nhanh chóng tìm thấy lỗi với bất kỳ một trong những nhà thờ nào. Hãy nhanh chóng tìm kiếm 

Ta và điều tra những gì Kinh Thánh đang nói trong ngữ cảnh thích hợp của nó. Hãy nhanh chóng được 

chứng minh là sai trong các giả định của các con về quá khứ, bởi vì các con chắc chắn sẽ phát hiện ra 

lỗi trong suy nghĩ của mình. " 

 

"Có rất ít, thậm chí nếu có, không tìm thấy lỗi hoặc cáo buộc bất kỳ nhà thờ nào. Và những linh hồn 

này là những linh hồn gần với hàng ngũ các thánh. Vì vậy, phần đầu tiên của Ta về những giáo lý này 

đơn giản là Ta đã chọn mười một người đàn ông nghèo, đơn sơ, lao động, như là các Tông Đồ của Ta - 

và một người có học. Một học giả, Giuđa, là người đã treo cổ tự sát sau khi phản bội Ta. Đó là một 

cảnh báo cho tất cả mọi người bước đi trong sự khiêm nhường. Trân quý sự đơn sơ. Không thích sự 

giả vờ và chức vụ. Đừng tìm kiếm những điều này, vì sợ rằng Satan giúp cho cuộc chơi của các con. 

Thay vào đó, tìm cách nắm lấy sự thấp hèn của một ngư dân, và Ta sẽ làm cho các con trở thành 

những ngư phủ đánh cá người. " 


