
645. Chúa Giêsu phán!  

Tự tử không phải là cách của các ngươi để thoát khỏi hình phạt...  

Các Chiến Binh, xin vui lòng cầu nguyện 

 

Lời từ Chúa Giêsu để Chị Clare ngày 27 tháng 8 năm 2018 

 

Clare bắt đầu... Trong lời cầu nguyện sáng nay, tôi đã có một tầm nhìn của Mẹ của Chúa Giêsu-Mẹ 

Maria— đang lơ lửng trên thủ đô rotunda. Bà đã được bao quanh bởi các thiên thần. Và có những 

thiên thần khác, đến và đi với những hoạt động tuyệt vời. Đó là một thời gian rất bận rộn. Vì vậy, tôi 

hỏi... 'Chúa ơi, những thiên sứ này là ai, và họ đang làm gì?'  

 

Chúa Giêsu trả lời ... "Ta đã gửi Mẹ Ta, Người có trái tim dịu dàng nhất trong nhân loại, với các thiên 

sứ của Ta. Ta đã yêu cầu cô ấy giúp đỡ những người đàn ông và phụ nữ này xem họ đã làm gì và ăn 

năn, đưa ra lời xin lỗi công khai và quay về với Ta để được tha thứ. " 

 

"Họ sẽ nhận được thông điệp tốt từ cô ấy hơn là từ một người đàn ông, bởi vì hầu hết trong số họ có 

mối quan hệ khủng khiếp với cha ông của họ và đã hình thành một hình ảnh hoàn toàn sai lầm của Ta 

trong tâm trí họ. " 

 

"Vì vậy, Ta đã gửi cô ấy như là Đại Sứ của sự ăn năn Ta, thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, 

rằng những điều này ít nhất có thể được tha khỏi các ngọn lửa của sự hành khổ đời đời. Và cách thức 

mà những người đầu tiên đã đi có ảnh hưởng mạnh mẽ trên những gì những người khác sẽ làm. 

Clare, cô ấy là Đại sứ của lòng thương xót của Ta cho những người đàn ông này theo bản cáo trạng. " 

 

"Ta mong muốn tất cả các con cầu nguyện cho họ, và thậm chí yêu cầu Mẹ Ta cầu nguyện cho họ, bởi 

vì lời cầu nguyện của bà  vẫn là mạnh nhất trong số những tạo vật . Người đã hình thành Ta trong 

bụng mẹ, đã mang Ta ra, và đã chịu đựng những lời tiên tri về việc Ta sẽ chịu hiến tế như thế nào.  

Người đã trung thành đứng bên cạnh Ta và đã cung cấp điều đáng yêu nhất trong cuộc đời mình cho 

những người tội lỗi. Và Mẹ đã di chuyển trái tim của Chúa Cha rất nhiều lần, khi  đã không còn hy 

vọng nào khác. " 

 

"Cũng như tại đám cưới ở Cana, vì vậy ngay cả bây giờ, nó là những bước chân của Mẹ trong Phòng 

Ngai khiến Cha Ta rơi nước mắt - và Ngài đơn giản không thể từ chối ước muốn của trái tim Mẹ." Và 

đó là lý do tại sao Satan ghét cô ấy mãnh liệt như vậy. Hắn ta biết rằng nếu cô ấy bước vào khoảnh 

khắc cuối cùng, hắn sẽ mất đi linh hồn đó! Rằng hắn ta đã làm việc rất chăm chỉ để mang họ đến địa 

ngục. Trong bản kê này, hắn ta đã vặn vẹo và đảo ngược vai trò của Mẹ với tất cả các Kitô hữu, vì vậy 

họ sẽ tránh xa cô ấy và không tranh thủ những lời cầu nguyện của cô ấy. " 

 

"Satan có một hàng giả cho tất cả mọi thứ - thậm chí là một nữ hoàng độc ác của Thiên đàng, người 

mà hắn đã phát minh ra để mang cho Mẹ Ta xấu hổ trong các quốc gia. " 



" Nhưng không gì có thể làm nhơ nhuốc được con tàu tinh khiết này, hắn ta chỉ làm dơ dáy bản thân 

mình. Vì vậy,  Ta thực sự kêu gọi các con yêu cầu sự can thiệp của Mẹ cho những người sẽ bị bắt  

giam. Ta đã giao nhiệm vụ này vào thẩm quyền của Mẹ. " 

 

"Và thể theo lời cầu nguyện, không chỉ cô ấy. Nhưng Ta yêu cầu các con thông báo cho tất cả những 

người can  thiệp và những chiến binh cầu nguyện của các con, rằng hàng ngàn linh hồn đang bị đe  

dọa ngay bây giờ, vì những gì sắp diễn ra. " 

 

" Những chiến binh của Kênh này, Ta muốn các con phải xử lý điều này theo cách khác, cho nên các 

con không ở trong xác thịt của mình. Thay vì ảm đạm về những điều này, như thể các con vô tội, Ta 

muốn các con khóc lóc về những điều này và cầu xin Cha Ta thương xót. " 

 

(Clare) Chúa ơi, chúng con nên cầu xin sự can thiệp của Mẹ Ngài như thế nào?  

 

(Chúa Giêsu) "Cùng một cách các con gọi cho một người bạn và yêu cầu họ cầu nguyện. Cô có món 

quà là cùng lúc lắng nghe những yêu cầu, qua sự liên kết của cô với Chúa Thánh Thần, như nhiều 

người trên Thiên Đàng làm. " 

 

"Ta muốn nói rõ rằng, cô ấy không phải là Đấng Tạo Hóa - cô ấy là tạo vật. Nhưng Ta không thể bị tách 

rời khỏi Thần Khí của Ta, hay Cha của Ta, vì vậy cô được gọi là Mẹ Thiên Chúa, không có nghĩa bà là 

Đấng Tạo Hóa, mà là sự phản chiếu về sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, và thực tế Ta hoàn toàn 

con người và hoàn toàn Thiên Chúa. " 

 

"Dù sao đi nữa, cho dù các con yêu cầu Mẹ Ta về những lời chuyển cầu của Bà, hay bạn bè của mình 

cho những lời cầu nguyện, hoặc các con cầu nguyện một mình cho những người đang dự tính cuộc 

sống của họ. " 

 

"Và cho những kẻ nghĩ rằng tự sát là cách thoát khỏi sự trừng phạt: hãy suy nghĩ lại. Ta biết những 

việc làm của các ngươi, chiều sâu của sự gian ác và phản bội của các ngươi, khuôn mặt hiện diện sạch 

sẽ của các ngươi - chỉ là mặt nạ để che giấu những âm mưu và lừa dối, tàn nhẫn và chết người với 

hàng triệu người đặt lòng tin vào các ngươi. Tuy nhiên, Ta vẫn yêu các ngươi, và không muốn cho các 

ngươi đi theo con đường của những người tiền nhiệm của mình - xuống đáy của hỏa ngục. " 

 

"Ta van nài các ngươi hối cải cho những việc làm của mình. Ta đã luôn luôn yêu thương các ngươi 

ngay từ đầu, nhưng các ngươi đã tin vào những điều dối trá về Ta và đã chọn những cách xấu xa của 

con người. Tuy nhiên, trái tim Ta ao ước có lòng từ bi đối với các ngươi. " 

 

"Tự tử không phải là câu trả lời của các ngươi, nó là sự niêm ấn số phận của các ngươi trong hồ lửa 

với Satan. Đó là ví dụ các ngươi đã đặt ra cho con cái của mình, con đường của kẻ hèn nhát, thay vì 

được phơi bày và được tha thứ. " 

 



"Trong khi vẫn còn có sự sống trong các ngươi, Ta đang gửi Mẹ Ta, một Đại sứ dịu dàng, để giúp các 

ngươi đến với các điều khoản với tội lỗi của mình và đứng trước mặt người dân và chấp nhận hình 

phạt của mình. " 

 

"Nhiều điều tốt đẹp có thể đến từ lời thú nhận của các ngươi về việc làm sai trái; phân tích của các 

ngươi trước những người các ngươi đã xúc phạm có thể cứu linh hồn các ngươi. Đừng chọn con 

đường tự tử, nó là một kết thúc của cái chết. Thay vào đó, hãy xem những gì các ngươi đã làm và xin 

lỗi vì tội lỗi của mình. Ta không muốn các ngươi đi xuống địa ngục, mặc dù các ngươi đã làm cho cuộc 

sống trở thành địa ngục sống cho rất nhiều người. Thay vào đó, Ta muốn các ngươi hối cải. " 

 

"Quay lại với Ta, để Ta dẫn các ngươi vào một cuộc sống mới. " 

 

"Vâng, có cuộc sống mới cho các ngươi; tất cả đều không kết thúc và vô vọng. Có cuộc sống mới - 

nhưng nó không có trong địa ngục. Satan đã làm cho các ngươi những gì các ngươi đã làm cho người 

khác. Hắn đã dạy các ngươi nói dối, và các ngươi đã dành toàn bộ cuộc đời của mình để che đậy 

những gì các ngươi đang thực sự làm. " 

 

"Các ngươi có thực sự nghĩ… Ta có ý nói một cách trung thực - với tất cả sự thông minh. Các ngươi có 

thực sự nghĩ rằng Satan có khả năng gì ngoài cái ác? Bất kỳ sự thật nào hắn ta nói với các ngươi chỉ là 

để giữ cho các ngươi làm việc cho hắn. Hắn có đầy sự hủy diệt và lừa dối và hắn sẽ làm điều đó cho 

các ngươi, giống như các ngươi đã làm cho người khác. " 

 

"Các ngươi vẫn còn có hơi thở của sự sống trong mình. Nó chưa muộn lắm đâu. Hãy thừa nhận tội lỗi 

của mình, kêu van và than khóc, xin ơn tha thứ và nó sẽ được ban cho. Và nếu hình phạt của các 

ngươi là cái chết, ít nhất các ngươi sẽ có cơ hội cho một cuộc sống mới trên Thiên Đàng. " 

 

"Đừng để mình bị lừa. Satan không có gì lưu trữ cho các ngươi mà là sự đau khổ. Tất cả những gì hắn 

đã tỏ cho các ngươi thấy và đã hứa với các ngươi chỉ là hơi nước. Không có những thứ như thế tồn tại 

trong Hỏa Ngục. Không có gì, nhưng hận thù, bạo lực, cay đắng và đau khổ tồn tại trong Hỏa Ngục. 

Làm thế nào có thể có bất cứ điều gì thú vị trong Hỏa Ngục? " 

 

"Phần thưởng của các ngươi là sự đau khổ, lửa, băng giá và những lớp da bị cháy và bị xé đi, lặp đi lặp 

lại, chỉ để mọc lại và được làm lại cho đến muôn đời. Đây là Thiên Đường ảo mà Satan đã hứa với các 

ngươi. Ngay cả những con quỷ của hắn giờ cũng đang liếm lưỡi của chúng với dự đoán về sự xuất hiện 

của các ngươi. " 

 

"Ta sẽ tha thứ và ban cho các ngươi sự sống đời đời. Và Satan sẽ ban cho các ngươi sự đau khổ vĩnh 

cửu. Hãy chọn lựa một cách khôn ngoan. Hãy xem xét lại. Có điều gì tốt có thể đến từ chủ nhân của sự 

đau khổ và lừa dối này không? " 

 

"Hãy quay về với Ta trước khi quá muộn. " 


