
642. Chúa Giêsu phán! Giáo Hội của Ta sẽ như thế nào,  

nếu RÔMA đã không can dự vào? 

 

Thông Điệp tình yêu từ Chúa Giêsu cho Chị Clare. ngày 4 tháng 8 năm 2018 

 

Clare đã bắt đầu! Lạy Chúa Giêsu, giúp chúng con nắm lấy bàn tay của Ngài và theo dõi Ngài, thậm chí 

thông qua những lời nói xấu và những lời than vãn của những người. Chúng con quá nhỏ bé. Chúng 

con cần Ngài nắm lấy tay, yêu thương và dẫn dắt chúng con. Amen.  

 

Tôi đã rút một thẻ Rhema.. Hãy đặt sự tin tưởng vào Ta. 

 

Vì vậy, Chúa ơi, con tin tưởng vào Ngài và Ngài nói rằng Ngài muốn nói chuyện với chúng con mỗi 

ngày. Vì vậy, con ở đây. Họ có quá nhiều ý kiến phản đối thông điệp cuối cùng của Ngài. Xin hãy dẫn 

con băng qua điều này.   

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... “Đã có ai từng tự hỏi Giáo Hội của Ta sẽ như thế nào nếu Rôma đã không có 

sự can dự? “ 

 

(Clare) Có phải đó là trường hợp của Chính thống giáo, thưa Chúa? Nếu Rôma đã không có sự can dự 

vào đó. 

 

(Chúa Giêsu) “Clare, trong mọi trường hợp, chính trị đã đồng ý chọn Giáo Hội. Khi con người nhìn thấy 

một điều tốt, xác thực, đó là bản chất của họ để nắm bắt để kiểm soát để làm cho nó lớn hơn và tốt 

hơn. Nói tóm lại, để làm cho một tổ chức từ nó. Ta đã không bao giờ có ý định đó. Ta luôn có ý định 

rằng các nhóm nhỏ sẽ phụng vụ với những người sống gần đó. “ 

 

“Vâng, đã có sự cần thiết phải có tổ chức và giữ cho các giáo huấn đúng sự thật, nhưng con người 

luôn mang hành lý và tầm quan trọng của bản thân vào phương trình, bởi vì có một mong muốn bẩm 

sinh là kiểm soát và bảo vệ. Đây là lý do tại sao Ta cần phải đến Trái đất một lần nữa và sống với dân 

của Ta; vì họ sẽ không bao giờ hiểu được nếu không có Ta. “ 

 

“Vâng, phải có người giám sát (Giám Mục có nghĩa là Người giám sát, Người bảo vệ) nhưng không 

sống trong sự sang trọng, nơi sinh ra lòng tham, sự ganh đua, sự xao lãng và sự không tin. Thay vào 

đó, họ phải là những người đàn ông và phụ nữ có tầm vóc khiêm tốn, những tòa nhà có tính chất 

chung, không phải cung điện và sự giả vờ. Không bao giờ có những cung điện và sự giả vờ. “ 

 

“Chuyện gì đã xảy ra với Giáo Hội của Ta? Đó là sự bi thảm, nhưng nhất định sẽ xảy ra. Một điều tốt 

mà nó đã làm là mang lại sự nhất quán. Nhưng không có ảnh hưởng của Ta, nó cũng mang lại tiền bạc, 

vị trí và danh tiếng, và điều đó đã xâm nhập và nắm quyền kiểm soát. Sẽ cần rất nhiều sự quan tâm 

nghiên cứu để phục hồi những gì Ta đã đưa ra, cộng với hành động của Chúa Thánh Thần qua các thời 

đại, để khôi phục cấu trúc với sự trung thành hoàn toàn với mong muốn của Ta. “ 



 

“Sự truyền giáo nghèo khó và đơn giản là những khối xây dựng tuyệt đối cho các Linh Mục của Giáo 

Hội của Ta và sự phục hồi của cô. Trừ đi sự vương giả và các hình thức  giàu có, các nghi lễ và nghi 

thức của nhà nước từ Giáo Hội - và các con trở về Giêrusalem trong thế kỷ đầu tiên. Đơn giản và mẫu 

mực. “ 

 

“Khi các con xây dựng những tòa nhà xa hoa với những đồ trang trí sang trọng, các con mời những 

người có cuộc sống tập trung vào những thứ đó, cũng như  đánh cắp của người nghèo và người Góa 

phụ. Khi các con giữ mọi thứ nhỏ bé và khiêm tốn, các con mời những người tập trung hơn vào Ta và 

chiên của Ta. Tại sao các con nghĩ rằng Ta rất nghiêm khắc với các con? Tại sao các con nghĩ rằng ngôi 

nhà của các con là rất nhỏ? Quần áo của các con quá ít và nghèo? Đây là ví dụ Ta muốn cho tất cả các 

mục tử của Ta. Ta muốn không có gì của thế giới được đại diện trong Giáo Hội của Ta. “ 

 

“Khi Đức tin đã đến Rôma, những cách thức chính trị của nhà nước bắt đầu chế ngự sự đơn giản của 

các tông đồ của Ta. Phụ nữ bị từ chối trong chức vụ và đồng tính luyến ái đã lưu hành. “ 

 

(Clare) Đó đã là? 

 

(Chúa Giêsu) “Đúng vậy, con đã nghe Ta, đầy rẫy. Nó được gắn liền với quyền lực chính trị, vì những 

người muốn duy trì vị trí quyền lực trong tòa án của những người cai trị đã  đưa ra một chương trình 

chuyển đổi hời hợt, nhưng vẫn tiếp tục trong các hoạt động đen tối của họ. Họ đã không muốn mất vị 

trí của mình, vì vậy họ giả vờ trở thành những Kitô hữu. “ 

 

(Clare) Còn Giêrusalem thì sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đó?  

 

(Chúa Giêsu) “Giáo Hội đã phát triển mạnh mẽ từ nhà này sang nhà khác, bẻ bánh, hát thánh vịnh, 

chăm sóc người nghèo, tiếp tục giảng dạy khi các sách của Tân Ước được viết. Khi cuộc đàn áp đã trỗi 

dậy, chỉ còn những người sùng đạo và trung thành sâu sắc. Những bí ẩn thiêng liêng được giữ kín khỏi 

ô uế và mỗi ngày các tông đồ đã phát triển theo chiều sâu của sự hiểu biết về những gì Ta đã để lại 

cho họ được củng cố. “ 

 

“Mẹ Ta đã là một niềm an ủi lớn đối với họ khi bà đã tiếp tục chia sẻ những gì Ta đã truyền đạt cho bà 

đang khi Ta lớn lên. Và những câu chuyện khi Ta đã lớn lên. “ 

 

(Clare) OK, ý Chúa là gì?  

 

(Chúa Giêsu) “Cô ấy đã biết Ta là Đấng Thiên Sai, và không phải giống như bất cứ điều gì những gì 

người của tôn giáo thời đó đang mong đợi. Cô ấy đã biết Ta sẽ bị bức hại và bị xử tử, Clare. Không chỉ 

những lời nói của Simeon đã nói với cô, mà kiến thức về các tác phẩm  thiêng liêng đã truyền cho cô 

khi còn trẻ ở Đền Thờ, là một nền tảng mà cô đã hiểu tất cả những điều này sẽ đến, và chúng đã thực 

sự qua đi như chúng đã được viết. “ 

 



“Cô ấy thật xuất sắc từ khi còn rất nhỏ và những Lời của Ta đã in sâu vào tâm hồn bé nhỏ của cô ấy, in 

sâu không thể xóa nhòa. Đây là những bí ẩn lớn mà rất ít người hiểu. “ 

 

“Cô không chỉ là một người phụ nữ như tất cả những người khác. Cô đã được chọn từ khi sinh ra để 

đưa Ta vào thế giới, và một trong những sự chuẩn bị đi cùng cô đến thế giới này là đặc quyền của 

dòng máu không tì vết. Nói cách khác, nhờ ân sủng của  Thiên Chúa, cô đã được ban bí tích rửa tội khi 

cô được thụ thai. Nó phải như vậy, hoặc Ta không thể lớn lên trong bụng cô ấy với vết bẩn tội lỗi 

trong cơ thể cô ấy. Hãy nhớ rằng, cô ấy đã có máu Rahab, con điếm harlot trong tổ tiên của mình. “ 

 

“Một điều vượt ra ngoài tầm hiểu biết hàng ngày để biết loại phụ nữ nào là cần thiết để Ta sống trong 

cơ thể cô và rút ra sự nuôi dưỡng từ đó. Những sự chuẩn bị đã khơi thảo và trường thọ. Nó không đủ 

để cô ấy được cấp những đặc quyền đặc biệt này; cô  phải chung thủy với chúng cả đời. Một nhận 

thức sâu sắc về tội lỗi đã hướng dẫn hành động của cô khi cô dành toàn bộ thời thơ ấu tập trung vào 

vinh quang và sự thuần khiết của Thiên Chúa. Đây cũng là một ân sủng kỳ diệu. Cô đã không có bất kỳ 

sự thúc đẩy nào cho tội lỗi đi kèm với bản chất Ađam. “ 

 

“Dòng Máu rất, rất mạnh, Clare. Khoa học của con thậm chí chưa bắt đầu hiểu ý nghĩa của nó. Vết bẩn 

từ những tội lỗi trong suốt nhiều thế kỷ phải được loại bỏ bằng một hành động của Ân Sủng để cô ấy 

mang Ta trong lòng. Và cùng với đó là một ca sinh nở không đau đớn, một sự kiện siêu phàm đến nỗi 

ngay cả các thiên thần cũng phải kinh hoàng. “ 

 

“Ôi, rất nhiều điều các con, dân của Ta không biết. Vì vậy, nhiều điều các con phỏng chừng và giả 

định! Nhưng một ngày nào đó tất cả sẽ được tiết lộ và được thực hiện ngay trong tâm trí của các con. 

Vì vậy, con thấy đấy, sự khởi đầu của cô ấy khác nhiều so với những vai diễn hay nhất ở Hollywood. 

Hết Tập này đến tập khác có thể được viết về thời thơ ấu của cô và việc thai sản, để chuẩn bị cho sự 

hóa thân của Ta. Và những năm đầu của Ta, như khi Ta đã và đang lớn lên. “ 

 

“Nhưng, trở lại con đường Giáo Hội của Ta trước khi nó đã được trao lại cho người La Mã. Mọi thứ 

đều đã được hướng dẫn bởi Bàn Tay của Ta và Chúa Thánh Thần, khi các Tông Đồ đã quản lý Giáo Hội. 

Mọi thứ đã được thực hiện đơn giản mà không có nghi lễ hào hoa. Và về mặt đó, Hollywood đã làm 

đúng khi miêu tả Bữa Ăn tối cuối cùng. Chúng Tôi đã ngồi trên sàn nhà trên thảm. Căn phòng rộng rãi, 

nhưng không có bất kỳ gợi ý xa hoa nào. “ 

 

“Đây là những gì Ta muốn Giáo Hội của Ta để trở lại sự thờ phượng của thời đó. Không ngồi trên sàn, 

nhưng đơn giản hoàn toàn. Và nếu ngồi trên sàn là phong tục ở một khu vực nhất định, thì điều đó 

hoàn toàn chấp nhận được đối với Ta. Điều Ta không muốn là bất kỳ sự gợi ý về đặc quyền hay sự phô 

trương. “ 

 

(Clare) Vâng, Chúa ơi, làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho việc thu hoạch các linh hồn sẽ đến từ 

Giáo Hội? 

 

(Chúa Giêsu) “Trước tiên, Ta muốn nói rõ với tất cả rằng Giáo Hội này là Giáo Hội của Ta từ khi thành 



lập. Ta đã không giới thiệu chính trị, quyền lực và tiền bạc cho Giáo Hội của Ta - đó là phát minh của 

con người và kế hoạch đã được dự tính trước bởi Satan. Hắn đã biết rằng quyền lực và uy tín sẽ quét 

qua Giáo Hội và biến nó thành một thể chế trần tục, nhường chỗ cho mọi loại tội lỗi. “ 

 

“Ta đã chọn các Tông Đồ để làm nền tảng. Ta đã giới thiệu sự giúp đỡ hoặc các Bí Tích sẽ tiếp thêm 

sức mạnh cho nhân loại để vượt qua tội lỗi. Và đó là Chúa Thánh Thần của Ta đã đáp xuống phòng 

trên vào ngày lễ Ngũ tuần. Đó là sự trao quyền từ trên cao đã phát động Cách thức Ta, hay Giáo Hội 

của Ta, đã được đi theo nhiều tên. Đó là Giáo Hội của Ta đã đến Rôma và đã bị vướng vào những cách 

thức của con người, điều mà Ta đang tháo gỡ bây giờ - không bao giờ được đưa vào cuộc sống một 

lần nữa. “ 

 

“Giáo Hội của Ta không nằm trong đại sảnh đường; đó là trong trái tim của những người nhỏ bé đã 

nhận được Ta và sống cho Ta. Đây là những viên đá sống động của Ta và một lần nữa  chúng sẽ là cấu 

trúc của Giáo Hội của Ta. Và như Ta đã hứa, những cánh cổng Địa ngục đã không thắng thế. “ 

 

“Những người trong Thánh Tâm quý giá của Ta, các con phải nắm bắt và giữ lấy tất cả những gì thuộc 

về Thiên Chúa và từ chối tất cả những thứ thuộc về con người. Rất ít người trong số các con,  kể cả  

Clare, hiểu được hành động vĩ đại và sâu rộng của Thần Khí của Ta đến mức nào đối với những người 

đã sống trước đây và cách họ đã đóng góp cho tòa lâu đài tâm linh và làm việc từ Đức tin Ta đã dạy.  

Hầu hết các con đều ở trong bóng tối, bởi vì các con đã bị giữ trong bóng tối. Tôn giáo và tinh thần tôn 

giáo đã hình thành hầu hết các tâm trí sai lệch. Khởi hành từ Sự thật  bởi nhiều người, tìm cách bắt 

đầu nhà thờ của riêng họ đã đưa ra lỗi và thông tin sai lệch vào các nhà thờ họ bắt đầu. Điều này đã 

làm cho hầu hết, nếu không phải tất cả, các đức tin Kitô giáo thiếu nghiêm trọng trong nền tảng mà Ta 

đã đặt ra ở Giêrusalem. “ 

 

“Và nhiều người trong số các con là những kẻ lạc lối nhỏ bé, bị bệnh đạo đức giả và sự từ chối, bị bối 

rối, bị dằn vặt và không được trang bị đầy đủ để sống trong thời đại của Satan, những thời kỳ cuối 

cùng này. Ta muốn khôi phục điều này cho các con, nhưng Ta thấy rằng nhiều người đến Kênh này để 

dạy và sửa. Các con đang sửa lỗi cho người khác và bản thân các con không phải là toàn bộ Sự thật.   

Cũng không phải Clare. Nhưng Ta muốn sử dụng Kênh này để làm rõ một số hiểu lầm làm tê liệt về 

cách Ta đã thành lập Giáo Hội của Ta và những gì Ta đã truyền đạt cho các Tông Đồ - và những gì Chúa 

Thánh Thần đã tiếp tục trong những viên đá sống của Giáo Hội của Ta. “ 

 

“Nhưng, con sẽ không học được gì nếu con chuẩn bị sửa và hướng dẫn mọi người trên Kênh này. 

Trong thực tế, con sẽ bỏ mặc rằng con không được nhận làm giáo viên được xức dầu. Ta rất thích mở 

rộng trái tim và tâm trí của con với những sự thật của Ta, nhưng chúng bị đóng sầm lại với ý kiến của 

con người. Các con sẽ không tìm thấy sự bình an và hiểu biết ở đây trừ khi các con biết tiếng của Ta. 

Không phải tiếng nói của cha mẹ, Linh Mục của các con, hoặc nhà thần học vĩ đại - mà là tiếng nói của 

Ta. Các con được chào  đón ở lại và học hỏi, nhưng các con không được chào đón để đến và dạy. “ 

 

“Có những người trên Kênh này có trái tim bằng vàng nguyên chất và họ biết giọng nói  của Ta từ 

giọng nói của con người. Các con sẽ được làm giàu rất nhiều trong những tuần tới, và cùng nhau 



chúng ta sẽ vượt lên trên những trở ngại cá nhân đối với sự thánh thiện đã cản trở các con trong suốt 

cuộc đời mình. “ 

 

“Nhiều người trong số các con đã khao khát sự thân mật với Ta, sẽ được cung cấp các công cụ để 

vượt xa những gì các con mong muốn. Ta đang chuẩn bị một dân đặc biệt  cho bản thân Mình. Một 

dân cư ngụ trong Thánh Tâm Ta, biết tiếng nói của Ta và yêu  mến chiên của Ta. Một dân đã tỉ mỉ loại 

bỏ tinh thần tôn giáo ra khỏi trái tim và tâm trí của họ, và không đứng trong sự tự cao tự đại của 

những người Pha-ri-sêu kẻ đánh giá là kẻ phán xét. “ 

 

“Và với dân này, Ta sẽ khôi phục lại Đền Thờ Giêrusalem năm thứ 33 A.D.(sau Chúa Giáng Sinh), cùng 

với tất cả Thần Khí của Ta đã làm trong 2.000 năm qua. “ 

 

“Các con sẽ bị nhạo cười, bị khinh miệt, bị buộc tội dị giáo, và bị đuổi ra khỏi các nhà thờ chính thống, 

tuân thủ nghiêm ngặt các giáo huấn và truyền thống của con người. Nhưng các con sẽ giống với 

những người thực sự tin vào Ta, mặc dù bị các quan chức tôn giáo của Ngày của Ta tẩy chay. Các con 

sẽ giống như những người nhỏ bé đi cùng Ta trong các chuyến đi của Ta. Các con sẽ giống như những 

người đàn ông và phụ nữ đã đi vào sa mạc để sống một cuộc sống thuần khiết và không có vết nhơ. 

Và các con sẽ hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, với  kiến thức về sự cứu rỗi của mình sống cho riêng Ta 

và chỉ mình Ta, như khi các con săn sóc người bị thương, người bị xa lánh và người bị lạc lõng của thế 

giới này. “ 

 

“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta. Ở lại với Ta. Ta có nhiều điều để dạy cho các con. “ 


