
616. Chúa Giêsu nói về sự lãng phí thời gian và nhu cầu của thế gian 

 

Những lời từ Chúa Giêsu đến Chị Clare. Ngày 20 tháng 4 năm 2018 

 

(Clare) Có thể tất cả các bạn được làm giàu bởi sự ngọt ngào của Chúa Giêsu khi các bạn lắng nghe 

điều này, và biết rằng Ngài đã làm cho tôi điều Ngài cũng muốn làm cho các bạn. Các bạn thật quý giá 

với Ngài! Và những cuộc đối thoại này nhằm mục đích chứng minh điều đó cho các bạn, gia đình thân 

yêu. Khi tôi cầu nguyện tối nay, đó là một trái tim nặng nề. Tôi đã cho phép sự xao lãng vào cuộc sống 

đã phung phí thời gian của tôi giống như châu chấu kêu vo vo trong một cánh đồng lúa mì chín muồi. 

Tôi cảm thấy niềm tin như vậy và Sự Không Có Hiệu Quả và thực sự xấu hổ về bản thân mình. Khi 

Chúa Giêsu đến gần tôi trong bộ tuxedo, và tôi thấy mình mặc một chiếc áo choàng buổi tối. Đột 

nhiên... mọi thứ đều tràn ra và tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Ồi, Ta muốn nói chuyện với con như thế nào, Clare. Tất cả nỗi đau và nỗi buồn 

này, là vô ích. Chỉ là vô ích. Ta biết con đang cảm thấy gì và trải qua. Ta hiểu tất cả và chúng ta. Bây 

giờ, con có những ưu tiên của con được đặt trong trái tim của con, con thấy rằng thân xác của con 

đang chiếm lấy quá nhiều từ cuộc sống của con. Ta muốn giải thoát con khỏi hố này thế nào!, Con gái 

thân mến. Con sẽ hợp tác với Ta không? ” 

 

(Clare) Cứu con với Chúa ơi. Con muốn hợp tác với Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) "Con đang ở đoạn cuối của sự kết thúc của con chưa? " 

 

(Clare) Con nghĩ con khá gần rồi. 

 

(Chúa Giêsu) "Cắt bao quy đầu nhiều hơn, thả ra những điều ngu xuẩn nhiều hơn. Con cố gắng để phù 

hợp với họ, nhưng họ mất nhiều thời gian hơn con phải cung cấp cho họ. " 

 

(Clare) Và những gì Ngài đang nói đến ở đây là, đôi khi có người bị bệnh hoặc không xuất hiện để làm 

việc, tôi sẽ làm những điều nam tính thay vì chỉ phớt lờ họ. Và chờ đợi cho họ để nhặt nó vào ngày 

hôm sau. Nhưng thực sự, tôi phải tập trung hơn vào âm nhạc nhiều hơn so với những thứ này. Và 

cũng trên thông điệp của Ngài cho các bạn. 

 

(Chúa Giêsu) "Điều này kêu gọi tự kiểm soát nhiều hơn trong cuộc sống của con. Phát sinh thêm 

những điều ngu xuẩn. Con có nghe Ta nói không? Kẻ thù đã đánh bóng con với ý chí tự do của riêng 

con và khiến con hình thành thói quen. Một khi chúng làm việc với con đủ lâu, chúng không phải tiếp 

tục làm như vậy - chúng chỉ theo dõi con để đảm bảo rằng con vẫn đang lãng phí thời gian. " 

 

(Clare) Chà! Đó là một sự mặc khải. 

 

 



(Chúa Giêsu) "Nhưng phần lớn, chúng bỏ đi với công việc đó, vì con đang theo đuổi cái đuôi của riêng 

con dưới sự ép buộc và thói quen của riêng mình. Chúng chỉ truy cập lại để khiến con đi xa hơn và sâu 

hơn vào nó và đảm bảo để con không thoát ra ngoài. "  

 

"Nhưng Ta đang loại bỏ ảnh hưởng đó khỏi cuộc sống của con và tất cả những gì con cần làm là nói, 

'KHÔNG. Tôi có những điều tốt hơn để làm với Chúa Giêsu.'"  

 

"Bởi vì chúng ta cùng nhau làm mọi việc," Ngài tiếp tục. "Đó là, những thứ quan trọng với Ta, chúng ta 

cùng nhau làm việc. Những thứ khác - các chuyến bay và tưởng tượng - con tự làm. Nó không cảm 

thấy tệ khi con biết con đang lãng phí thời gian sao? "  

 

(Clare) Vâng, Chúa ơi. Nó cảm thấy rất tệ. Gần đây con liên hệ với Phaolô. Anh ấy nói... 'Tôi không hiểu 

tôi làm gì. Đối với những gì tôi muốn làm, tôi không làm. Nhưng những gì tôi ghét, tôi lại làm. (Đó là 

trong Rô-ma 7:15) Điều đó thật thú vị vì tôi đã nhận được vần của anh sáng nay và tôi nghĩ, ' Phaolô. 

Chà! Có thể là một người can thiệp từ thiên đàng. '  

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, Clare. Con có những người nhìn vào con, những người thực sự quan tâm đến 

những dự định của con và thực sự muốn giúp con - cả bằng ví dụ về cuộc sống của họ trong lịch sử. Và 

để cầu nguyện cho con. Con thậm chí không yêu cầu để xin họ cầu nguyện. Họ chỉ quan sát tình hình 

của con và trái tim của họ được chuyển đến thương hại. " 

 

(Clare) Chúa ơi, Ngài đã cho con biết Rhema và con tự hỏi điều đó có nghĩa là gì... 'Trái tim con cảm 

thấy thương xót Chúa.' Chà!. Bây giờ con hiểu rồi. 

 

(Chúa Giêsu) "Nó có nghĩa là tất cả những điều con rơi nước mắt về đêm nay. Ta có nhiều sự thương 

xót và hiểu biết sâu sắc về cuộc đấu tranh của con. Nó không đủ để nói rằng con đang quá thu hút với 

thế giới. Con phải cảm nhận sự vô ích sâu sắc của thời gian con có thể đã hát và thay vào đó con đã 

làm điều gì đó của thể xác. Một cái gì đó mà người khác có thể đã làm nếu con kiên nhẫn hơn. " 

 

"Nhưng quay lại với những gì Ta đang nói. Con không cần phải gửi một thông điệp cho Phao-lô thông 

qua Chúa Thánh Thần của Ta. Anh ta nhận được nó. Bởi vì đám mây lớn hoàn toàn bão hòa - vì thiếu 

một từ tốt hơn - với Chúa Thánh Thần của Ta thấm vào tất cả thế giới được tạo ra. Anh ấy nhìn con 

với lòng trắc ẩn, Clare. Anh ta thấy tiềm năng của con. Anh ta thấy rằng con đang rơi xuống theo cách 

anh ta đã rơi xuống, làm những thứ lãng phí rất nhiều thời gian, và trái tim của anh ấy. Trái tim yêu 

thương của anh kêu lên Chúa Cha, "Chúa ơi, giúp cô ấy!" Bởi vì anh muốn nhìn thấy con được giải 

thoát và hoàn thành tiềm năng của con. " 

 

(Clare) Ồ, Phaolô, xin cảm ơn! 

 

 

 



(Chúa Giêsu) “Anh cũng đã nhận được rất nhiều lời cầu nguyện. Anh ta đã không hoàn hảo, mặc dù 

anh ta muốn nó bằng cả trái tim mình. Ta đã phải làm cho anh ta khiêm nhường nhiều lần, nhiều lần 

qua lỗi này mà chúng ta đang thảo luận. Đã có lần anh ấy xé áo của mình thành hai, bởi vì anh ta thấy 

sự ngu xuẩn theo cách của mình. Đó là lý do tại sao anh ta đã đưa trường hợp của con lên để cầu 

nguyện với Chúa Cha để giải thoát cho con. ” 

 

"Vì vậy, chúng ta đang cùng nhau làm việc này ngay bây giờ phải không? " 

 

(Clare) Vâng, con chắc chắn cảm thấy niềm tin, Lạy Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) "Và đó là nơi nó bắt đầu, Con gái yêu quý. " 

 

"Bây giờ, Ta muốn khiêu vũ với con tối nay, bởi vì trên hết mọi thứ, ngay cả chức năng của con trong 

Thân Thể của Ta, con là Cô Dâu của Ta, và Ta chờ đợi để an ủi con như bất kỳ người chồng nào trên 

trần thế. Ta muốn con biết Ta yêu con như thế nào, mặc dù tất cả các điểm yếu của con. Và Ta muốn 

con thử lại lần nữa, Clare, để làm chủ được bản thân và từ chối những phiền nhiễu này. " 

 

"Bây giờ kẻ thù của con sẽ làm con bị ngập lụt với chúng, bởi vì chúng hiểu những gì Ta đang làm. 

Nhưng lần này, Ta sẽ không cho phép. Và những gì Ta cho phép, sẽ cho con một trở ngại để vượt qua. 

Nói cách khác, sẽ có phiền nhiễu cho phép con, bản thân con, sẽ phải thực hiện trí tuệ tuyệt vời và sức 

mạnh sẽ vượt qua. " 

 

"Nhưng Ta ở bên con và ân huệ của Ta là đủ. Con sẽ có thể làm điều này với nhiều quyết tâm. Và 

đừng quên, Đám Mây dầy đặc đang nhìn vào trận chiến này và gửi lời cầu nguyện đến với Chúa Cha 

rằng con sẽ thành công. Con không thể có một nhóm người tiếp nhận tốt hơn, mặc dù những người 

bạn có trên Trái đất có khả năng dâng hiến tế lễ để tăng sức mạnh cho những lời cầu nguyện của họ. " 

 

"Đi đến kết luận rằng con có thể làm nhiều hơn thế cho Ta là điểm khởi đầu. Và nó không chỉ là về 

năng suất. Ta muốn con được hạnh phúc. Ta biết con sẽ hạnh phúc nhất khi con chia sẻ với người 

khác những món quà tuyệt vời mà Ta đã trao cho con. Và họ cũng sẽ được truyền cảm hứng để tìm 

hiểu sâu hơn về kho báu của họ về những điều tốt đẹp để xem Ta có bất ngờ gì cho họ. " 

 

"Tất cả đều hoạt động liên tục và hiệp đồng. Cơ Thể của Ta được Hoà Hợp và phụ thuộc vào tất cả các 

phần khác như cơ thể vật lý của con. Khi người ta hết sức, nó ảnh hưởng đến tất cả những người 

khác. Có đúng là khi con vò ngón chân nhỏ của mình, cơn đau bắn qua toàn bộ cơ thể của con không? 

" 

 

(Clare) Vâng, chắc chắn rồi! Trong thực tế, điều đó mới xảy ra với con gần đây, và con đã đau đớn cả 

ngày. 

 

(Chúa Giêsu) "Vì vậy, đó là điều Ta đang nói đến. Con đã được tạo ra cách tuyệt đẹp và kỳ diệu - tất cả 

các bộ phận được lắp ghép với nhau, giống như Thân Hình của Ta, với Ta là Người đứng đầu.  



Và như vậy, khi một người đau khổ, tất cả đều đau khổ. " 

 

"Biết rằng Ta ở bên con, Clare, và đừng đánh mất sự hiện diện của Ta - thậm chí không một giây phút 

nào. Ta ở ngay đây chỉ đạo và hướng dẫn con. Vui lòng phản hồi, vì Ta đang giúp con. " 

 

"Và đối với tất cả các con, những người thân yêu của Ta trên Kênh này, những người có thể có hoàn 

cảnh liên quan đến cô ấy. Ta muốn các con biết, ngoài một cái bóng của một sự nghi ngờ, Ta cũng ở 

bên với các con theo cùng một cách. " 

 

"Mỗi người đều có những món quà độc đáo, và vì nhiều lý do khác nhau, kẻ thù đã gặp rắc rối lớn để 

đảm bảo họ không được sử dụng. Vì vậy, nếu các con cảm thấy bị áp lực của điều tương tự trong cuộc 

sống của chính mình, hãy biết rằng Ta cũng ở với các con để kéo các con ra khỏi cái hố này - hy vọng, 

mãi mãi. " 

 

"Hãy hiểu rằng những người gần gũi nhất với con, đôi khi, là những người rất yêu cầu con sẽ ăn cắp 

thời gian thuộc về Ta. Có những lúc con nên sinh lời và có những lúc khác con phải vẽ một đường ranh 

và nêu rõ cam kết của con với Ta, và quyền từ chối các yêu cầu của thế gian mà họ đang cố gắng sử 

dụng con. Nhiều lần, cuộc sống của họ bị rối loạn, vì vậy họ nhìn vào con để lấy cái chùng và sửa nó. 

Có một sự khác biệt giữa việc tử tế và vô hiệu hóa những người khác để tiếp tục một lối sống rối loạn. 

Ta muốn con nhận thức được điều đó và phân biệt mỗi sự chia trí về những giá trị riêng của nó và 

chọn để trung thành với Ta, không phải là thế gian. " 

 

"Mặt khác, nếu con có ai đó bị bệnh trong gia đình cần sự chú ý đặc biệt, và con là người duy nhất có 

thể hy sinh - thế thì con sẽ thành công để ngừng những gì con đang làm và phục vụ họ. Điều này rất 

hài lòng Ta. Nhưng nếu điều này trở thành một thói quen tự phục vụ cho họ, con sẽ phải đặt những 

điểm dừng vào nó. " 

 

"Gia đình Ta, kẻ thù đến với con dưới nhiều vỏ bọc. Ta cũng kiểm tra con dưới nhiều vỏ bọc. Con phải 

học cách kêu cầu Ta để giúp con phân biệt những điều mà con nên làm và những điều con không nên 

làm. Bằng cách này, Sa-tan sẽ không ăn cắp giờ, ngày và tuần trong thời gian của con. Vì vậy xin. Chú ý 

đến những gì con đang làm mỗi ngày và thời gian thuộc về Ta. Không thỏa hiệp hoặc cung cấp cho bất 

kỳ hoạt động nào khác. Để làm điều này, con phải rất nghiêm túc và rõ ràng về vai trò mà Ta hoạt 

động trong cuộc sống của con, và ai là người có lòng trung thành trước tiên và lớn nhất của con. " 

 

"Ta sẽ củng cố điều này trong trái tim của con. Lắng nghe giọng nói thúc giục và nhỏ bé của Ta. " 

 

"Ta chúc lành cho con ngay bây giờ với trái tim để theo Ta và để biết sự khác biệt giữa thiêng liêng và 

trần tục, và giữ cho con đường thẳng. Cùng nhau chúng ta sẽ làm những điều kỳ diệu bởi vì con tuân 

theo. " 

 

(Clare) Chà! Thông Điệp nhận được kịp thời! Cảm ơn Chúa. 


