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Sự chia rẽ, Những Mục Tử sau Thánh Tâm Ta -  

Một cây lau bị thâm tím Ta sẽ không phá vỡ 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare. Ngày 2 tháng 1 năm 2016  

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài có gì nói với chúng con không? 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Tất cả họ nên là một, thậm chí như Cha và Ta là một." 

 

(Clare) Đây là TĐ đề cập đến đoạn video cuối cùng mà tôi đã làm về tin đồn... "Tôi muốn đi câu cá, 

nhưng Lưới bị rách nát. " 

 

Chỉ để làm rõ điều gì đó, tôi chắc chắn không nói về TẤT CẢ NGƯỜI Ba Tây. Tôi chỉ nói về một nhóm 

rất nhỏ - một nhóm khoảng 400 người đã bị tấn công nghiêm trọng. Trái tim tôi gửi ra đến cho họ. Họ 

cần sự chữa lành và những người khác xung quanh họ cần được chữa lành. Tôi chỉ hy vọng rằng điều 

Chúa đã phán, những gì Ngài đã cho tôi nói sẽ đi vào lòng họ và sẽ có sự chữa lành và họ sẽ tham gia 

hiệp nhất, bởi vì đó là điều Ngài thực sự muốn. 

 

(Chúa Giêsu) “Điều này xảy ra khi linh hồn bị thương và có rất ít giá trị. Họ từ lâu được chấp nhận và 

yêu thương bởi những người khác, nhưng những vết thương chạy sâu trong tâm hồn họ, họ kết cục 

chuyển hướng đến những người khác. Con biết tất cả về điều đó, con đã ở đó. ” 

 

(Clare) Vâng, lạy Chúa nó là sự thật. Vì vậy, làm thế nào để vượt qua được điều đó? 

 

(Chúa Giêsu) “Bằng cách đến với Ta và cho phép Ta sắp xếp lại suy nghĩ của họ về bản thân họ. Ta 

chữa lành vết thương của họ. Ta mặc cho họ với lòng tốt. Ta cầu nguyện trên họ cho đến khi họ được 

phục hồi. Nó là rất khó, nếu không phải là không thể, đối với bất cứ ai dẫn dắt người khác khi họ đang 

mang vết thương sâu trong trái tim họ. Và nếu họ dẫn đầu, thường thì những người khác mang theo 

vết thương tương tự như vết thương của họ theo họ. Đau khổ yêu công ty và linh hồn bị thương tìm 

kiếm sự đồng hành của những linh hồn bị thương khác. ” 

 

“Họ có thể chữa lành lẫn nhau với Ta sống bên trong họ, hoặc mang người khác sâu hơn vào những 

nỗi oán giận, ghen tuông, từ chối. Nó là gốc rễ của sự từ chối. Satan bắt đầu từ rất sớm trong thời thơ 

ấu để trau dồi gốc rễ đó và sẵn sàng cho cuộc nổi loạn. Những gì các con học được như một Kitô hữu 

mới là sự thật, sự từ chối mở ra cánh cửa cho rất nhiều con quỷ, đặc biệt là sự nổi loạn. ”   

 

“Người bị đau khổ và bị thương nằm trong số những linh hồn khốn khổ nhất và túng thiếu nhất và Ta 

ghét phải sửa chữa họ. Nhưng khi họ chống lại những người khác, làm tổn thương Thân Thể của Ta, 

Ta phải gọi câu hỏi. ” 

 



“Những người thân yêu và thánh thiện của Ta, mặc cho mình trong tình yêu, như Ta mặc các con 

trong tình yêu. Mỗi ngày khi các con dành thời gian đáng kể với Ta, Ta cho các con nghỉ ngơi và phục 

hồi linh hồn của các con. Khi các con cảm thấy ghen tuông và cay đắng đang dâng lên trong mình, hãy 

đến với Ta ngay lập tức, thú nhận điều đó và cầu xin sự tha thứ cũng như chữa lành. Thánh Tâm Ta là 

làm cho các con toàn bộ, vì vậy Thân thể có thể là toàn thể. Nhưng Ta cần sự hợp tác của các con. Ta 

cần các con nhận ra rằng tinh thần tự công chính là chất độc và không phải từ Ta. Các con không bảo 

vệ danh dự của Ta khi các con tấn công người khác và tìm lỗi - các con đang gieo sự chia rẽ, xé rách 

lưới và đuổi đi mẻ cá của Ta. "  

 

“Ôi, Ta khóc cho những người bị phá hoại thông qua gương xấu thế nào. Ta thấy những hy vọng của 

họ đập bể thành từng mảnh khi họ thấy những gì Kitô hữu làm với nhau. Một số được ban phước, họ 

biết Ta, và biết rằng đó không phải là Thánh Tâm Ta, không phải Cách của Ta. Nhưng những người 

khác không nhận ra đó không phải là Thánh Tâm Ta và họ trở thành phù thủy và bói toán và Thời đại 

mới để lấp đầy khoảng trống tâm linh của họ. ”   

 

“Nhiều, nhiều người theo Thời đại mới tập trung cao độ vào việc yêu thương anh em của họ. Con 

muốn biết tại sao phong trào đó lại thành công đến thế? Các Kitô hữu tự công chính, phê bình và 

phán xét đóng một vai trò lớn trong việc biến đi một linh hồn đói khát tìm kiếm chiều sâu tâm linh. Ta 

không nói rằng họ vô tội ở mọi cấp độ, nhưng điều mà Ta phải gọi là Giáo Hội của Ta đã đóng một vai 

trò quan trọng trong việc lấp đầy các nhà thờ của các nhà thờ Thời đại mới. “ 

 

“Khi các Kitô hữu hành động như những Kitô hữu, hành động như Ta, họ sẽ tìm kiếm Ta. Cho đến lúc 

đó, họ đang tìm kiếm sự an ủi trong hàng giả được rao giảng, dạy dỗ và  sống tình yêu. Và con có biết, 

một số trong số đó an toàn hơn ở các nhà thờ địa  phương không? Tại sao? Bởi vì được huấn luyện 

trong tình yêu, họ bắt đầu tìm thấy Ta - họ bắt đầu tìm thấy tình yêu. Thay vì chìm sâu hơn vào cay 

đắng, họ ôm lấy tình yêu. Và trong giờ thích hợp, Ta sẽ tiết lộ bản thân mình cho họ và mở rộng trái 

tim đã dựng lên một vỏ cứng chống lại Kitô giáo, bởi vì những người không tuân theo giáo lý của Ta đã 

làm tổn thương họ. " 

 

“Những người không biết Ta cũng không có Thánh Tâm Ta, dạy Kinh Thánh. Họ được đào tạo về luật 

pháp mà không biết bằng kinh nghiệm luật pháp của lòng thương xót. Điều này dẫn đến toàn bộ thế 

hệ người Pha-ri-sêu... họ thiếu những cái tua ở bên ngoài, nhưng bên trong họ rất dồi dào. Đây là lý 

do tại sao Ta đã từ chối nhiều thế hệ giảng đạo để lãnh đạo dân Ta. ”  

 

“Đây là lý do tại sao Ta đã nuôi dạy những mục tử sau Thánh Tâm Ta. Họ là những linh hồn bị thương 

đã tìm thấy tình yêu và đã tách ra với Ta cho đến khi họ được chữa lành. Bây giờ Ta đang gửi họ ra mà 

không có bất kỳ thông tin nào khác ngoài những vết sẹo sâu đã chữa lành và được lấp đầy với sự xức 

dầu của tình yêu của Ta. ” 

 

“Đây là những cái Ta đã nhắc đến khi Ta nói, người cuối cùng sẽ là đầu tiên, và người đầu  tiên sẽ là 

cái cuối cùng. Và mức lương của công nhân chỉ làm việc vài giờ sẽ giống như công nhân được thuê lúc 

đầu. 'Đây là những thế hệ sẽ xây dựng cho Ta một Quốc gia và chuẩn bị con đường, san bằng mọi sự 



giả vờ, mọi tinh thần tôn giáo, mọi ám ảnh của sự tự cao tự đại và niềm tự hào. “ 

 

Có một hy vọng cho tất cả, ước chi họ sẽ thấy Ta không đến để phán xét mà là yêu thương, chữa lành 

và khuyến khích và Ta cần tất cả những người phát ngôn và phụ nữ của Ta phải dịu dàng, một cây sậy 

bầm dập họ sẽ không phá vỡ, vì nó được viết trong Ê-sai 42: 1-3  

Hãy xem, tôi tớ của Ta, người mà Ta ủng hộ; Người Ta chọn, trong đó tâm hồn Ta thích thú. Ta đã đặt 

Thần khí của Ta lên anh ta; Anh ta sẽ mang lại công lý cho các quốc gia. Anh ta sẽ không khóc hay cất 

tiếng nói của mình, cũng không làm cho tiếng mình nghe trên đường phố. Một cây sậy bầm dập anh ta 

sẽ không phá vỡ và một bấc cháy lờ mờ anh ta sẽ không dập tắt; Anh ta sẽ trung thành đưa ra công lý 

theo Chân lý. “ 

 

(Clare) Và tôi tin những gì Chúa đang nói ở đây trong câu nói đó là, những người chăn chiên sau 

Thánh Tâm của Ngài cũng sẽ giống với Ngài, giống như nó được viết ở đây trong Ê-sai 42. Vì vậy, Chúa 

ban phước cho tất cả các bạn, và mang lại sự chữa lành và sự hiểu biết mới cho tất cả chúng ta. Ngài 

cùng với chúng ta để chữa lành chúng ta và để xây dựng chúng ta… Amen 


