
698. Chúa Giêsu phán... Các Ngươi có thấy Sự hủy diệt của Nhà Thờ Đức Bà và có 

nhận thấy Thông Điệp không? 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare Ngày 18 tháng 4 năm 2019 

 

(Clare) Cảm ơn Chúa, vì sự xác nhận mạnh mẽ về tình trạng của Giáo hội của Ngài. Đối với những 

người được chỉ định tiếp tục, xin vui lòng ban cho chúng con ân sủng, để sống và dạy Tin Mừng của 

Ngài để tiếp cận tất cả các quốc gia, mà không có lợi ích cá nhân và tham nhũng. Amen. Vâng, những 

người thân yêu. Đây là một thông điệp thú vị. Nó chỉ là loại đã bật lên. Tôi đã không mong đợi nó.  

 

Chúa Giêsu bắt đầu..."Rôma và Alexandria, v.v., v.v ... đã áp dụng một số cách thức lịch sự của người 

giàu và có quyền lực. Đây không phải là ý thích của Ta. Sự chân thành và đơn giản mà người nghèo có 

thể tiếp thu là điều Ta muốn cho các linh mục của Ta. Rôma đang sụp đổ, và tất cả các cơ quan tín đồ 

khác cũng sẽ sụp đổ, nếu họ giới thiệu sự giàu có, quyền lực và lòng tự trọng của con người thông qua 

phụng vụ của họ. " 

 

"Họ đã được các Tông đồ cảnh báo ngay từ đầu, nhưng thay vào đó họ chọn ý chí riêng của mình và 

danh tiếng để có được quyền lực, vị trí, và sự tôn trọng của những người giàu có đã bị hư hỏng.  

"Sẽ đến một lúc, khi Ta ở trên Trái đất, phụng vụ đó sẽ được cải cách. Nhưng các ngươi, một con 

người, chỉ là phàm nhân, không thể cải cách Bữa Tiệc Ly mà Ta đã cử hành với các Tông Đồ của Ta. 

Nếu các ngươi muốn làm hài lòng Ta và không phải với con người, các ngươi sẽ bỏ những động thái 

dại dột này để bắt chước Thế giới. " 

 

"Rẽ ra khỏi đó và đến với Thánh Tâm Ta bằng tất cả sức lực của mình và quay trở lại cách Ta đã làm. 

Mặc dù các ngươi có thể bao gồm những lời cầu nguyện đơn giản về sự ăn năn và cầu xin cho người 

khác. Điều này sẽ phù hợp nhất với Ta, cùng với việc mang lại nhiều trái cây không bị ô nhiễm với thế 

gian. " 

 

"Những người thân mến, Ta cảm thấy rằng Ta đang nói chuyện với những bức tường bằng đồng, khi 

tất cả những lời nài xin của Ta đều đã bị phớt lờ và cách thức của con người được ưa thích. Các ngươi 

đang chiến đấu chống lại một con quái vật có kích thước lớn mà Satan đã dựng lên trong các nhà thờ 

trong nhiều thế kỷ. Đây là lý do tại sao những lời nài xin cảm thấy như thể chúng rơi vào những lỗ tai 

người điếc. " 

 

"Vì lợi ích của Đức tin, Ta sẽ không trừng phạt hoặc đưa ra một vấn đề của nó vào lúc này. Nhưng trái 

cây thối rữa sẽ mọc lên ở khắp mọi nơi mà các linh mục đang rẽ theo những cách trần tục. " 

 

"Để thành thật mà nói với tất cả các con, Ta thích Bữa tiệc của Ta được tổ chức trong một túp lều cỏ 

với lá chuối và các món ăn với chén đĩa bằng đất sét đơn giản. Vì sự hư hỏng của phụng vụ và các đồ 

vật thờ cúng, trong sự giàu có quá mức của họ, người nghèo đang chịu đói khát và kêu lên đến tận 

Thiên đàng vì công lý. Và đã làm như vậy qua tất cả các thế hệ. " 



"Nhưng điều này sẽ trở nên rõ ràng với các ngươi khi Ta đến. Lâu nay, mong muốn của Thánh Tâm Ta 

là sự đơn giản và thậm chí là nghèo khó, được thực hiện với sự tôn kính lớn lao đối với Cơ Thể và Máu 

của Ta. Nhưng ai sẽ nghe Ta? Ai có tai để lắng nghe? " 

 

"Các ngươi đã không thấy sự phá hủy của Nhà Thờ Đức Bà Notre Dame sao? Các ngươi không nhận 

thấy một thông điệp trong này sao? Thông điệp rất đơn giản... bây giờ đã đến lúc để hủy diệt sự thỏa 

hiệp trong Giáo Hội của Ta và những trái đắng của nó. " 

 

"Khi các ngươi đang đứng trước máy chém, các ngươi sẽ biết ý nghĩa của lòng Trung Thành của Ta. 

Không phải khi các ngươi đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc kỳ diệu… Các dấu 

hiệu đang ập xuống trên các ngươi, dân của Ta. Ta đang dọn dẹp ngôi nhà và tách chiên ra khỏi đàn 

dê. Những người rẽ theo thế giới này sẽ bị biến thành những kẻ chăn dê của Satan. Những người 

thuộc về đàn chiên của Ta sẽ được cất lên. " 

 

"Những người bị bỏ lại phía sau sẽ phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của họ và chọn người mà họ sẽ phục 

vụ. Những con dê sẽ được xếp hạng cao; những con chiên sẽ bị dẫn đến lò sát sinh. Các ngươi đã có 

nhiều năm để quyết định. Điều đó đã khiến các ngươi tìm thấy sự thoải mái trên bức tường, tham gia 

cách tự do vào cả hai thế giới. Bức tường đang đổ xuống, và các ngươi sẽ buộc phải đưa ra sự lựa 

chọn cuối cùng. " 

 

"Những người mà Ta đang phong chức và bổ nhiệm bây giờ sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trần 

tục. Thay vào đó, họ sẽ sống mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ, tốt nhất có thể, dành riêng cho 

Ta. " 

 

"Điều đó có nghĩa là các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc. Những con trẻ và người thân sẽ được biến mất. 

Cuộc sống thoải mái cũng sẽ đi bên lề đường. " 

 

"Vì Chiên của Ta cũng sẽ là những chiến binh của Ta, những người sẽ sống trên Trái đất với tư cách là 

những người lính cho Thiên Chúa, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, mà không quay đầu lại 

với tất cả sự giàu có trên thế giới đi ngang qua họ. Mối quan tâm duy nhất của họ sẽ là sự cứu rỗi các 

linh hồn và lối vào Thiên Đàng của họ. " 

 

"Được kết hiệp với Thánh Tâm Ta, họ sẽ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ với quyền năng của Ta. Họ sẽ trông 

xấu xí với thế giới, nhưng vinh quang đối với những thiên thần đi cùng họ trong các sứ vụ của họ. Thật 

vậy, Ta sẽ tuôn ra sự phong phú của Thánh Tâm Ta trên những người đơn sơ này. Và thế giới sẽ ngạc 

nhiên. Họ sẽ đến từ sự nghèo khó của người quản lý, nhưng vẫn có thể nuôi sống hàng ngàn người, 

giống như Ta đã làm. " 

 

"Họ sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ. Hãy chọn một cách khôn ngoan. " 


