
406. Chúa Giêsu phán! Thời gian còn lại thật ngắn ngủi,  
các con về phe với Ta hay chống lại Ta? 

 
Thông điệp tình yêu Chúa Giêsu ban cho chị Clare Ngày 9 tháng 10 năm 2016  
 
(Clare) Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa. Có thể tất 
cả chúng ta có khả năng để đánh bại kẻ thù, khi hắn chống lại chúng ta. Khi tôi ngồi lặng lẽ trước Chúa 
Giêsu, Chúa Giêsu đã bắt đầu nói. 
 
Ngài nói! “Thời gian thì ngắn ngủi. “ 
 
(Clare) Ý Chúa là gì, lạy Chúa? 
 
(Chúa Giêsu phán) “Thời gian còn lại cho tất cả các con để làm những gì tốt và đúng, đời sống của các 
con thì ngắn ngủi. Vì vậy, hãy ăn năn về những điều các con đã giữ lại từ Ta. Hãy nắm lấy sợi dây ân 
sủng mới này, mà Ta đang mở rộng ra toàn bộ Cơ Thể của Ta trong thời điểm này. Giữ và sử dụng nó 
cho tốt. Đừng sống chỉ cho chính bản thân mình. Nhìn xung quanh, thấy nhu cầu, sống vì nhau, thậm 
chí Ta đã sống cuộc sống của Ta mỗi ngày cho các con, rằng các con có thể phát triển trong sự thánh 
thiện và tôn nghiêm. “ 
 
“Làm ơn, đừng để lời nói độc ác phát ra từ trái tim và rời khỏi đôi môi của mình.  Làm ơn chuyển giao 
những tội lỗi tàn bạo đó qua cho Ta. Không nghĩ về chúng lần thứ hai. Không xem giải trí tôn vinh 
chúng hoặc phát lại những câu chuyện đen tối. Nắm lấy sự thánh thiện, ấm áp, lòng tốt, làm cho 
người khác và gặt hái một mùa gặt bình an từ chính trái tim của Ta. Bởi vì thực sự, khi các con làm 
những điều này cho nhau, các con làm chúng vì Ta. Sự bình yên của Ta sẽ duy trì các con khi các con 
đổ hết mình cho nhau. “ 
 
“Ôi, xin kiềm chế từ sự chia rẽ. Các con có biết Satan tạo ra sự chia rẽ thế nào không? Rất đơn giản, 
hắn ta săn mồi, trên nỗi sợ hãi và sở thích cá nhân của các con. Hắn ta thu thập dữ liệu đó, sau đó bất 
cứ ai hắn ta muốn hạ gục, hắn ta chỉ ra những điều trái với ý thích của các con. Nếu các con ngây thơ, 
ngốc nghếch - không có lòng bác ái và khôn ngoan, thì các con hãy chọn Sứ Vụ đó vì các con không 
thích những gì họ đang làm, mặc dù điều đó là vô tội và không có lỗi. “ 
 
“Nắm bắt! Ví dụ như tôn thờ. Mỗi người trong các con đều có sở thích thờ phượng. Mỗi người trong 
các con nghĩ rằng mình là cách tốt nhất. Mỗi người trong các con đều có những sở thích khác nhau 
trong âm nhạc, và mỗi người trong các con đều nghĩ rằng hương vị của mình là linh thiêng và hiệu quả 
nhất. Ôi, sao các con bị nhầm như thế! “ 
 
“Satan nhìn thấy cái gì các con thích và cái gì không thích và tấn công Sứ Vụ đó thông qua các con, bởi 
vì nó không phù hợp với các con. Cho dù đó là sự sợ hãi hay thiếu hiểu biết, một cái gì đó trong các 
con không chấp nhận nó. Vì vậy, các con bắt đầu tin vào những lời nói dối về những người phục vụ 
theo cách đó. Các con rơi vào với những người chống đối và xây dựng một đầu dòng chảy. Những kẻ 
tố cáo tiến lên, tìm lỗi trong mọi việc mà Sứ Vụ làm. Tất cả chúng là những điều mà bản thân các con 
sợ hoặc không thích. Hoặc không hiểu. Vì vậy, các con rất muốn lấy đi từ họ. “ 
 
“Một khi các con mở miệng chống lại họ, Satan thu thập hai điểm… một con quỷ vừa bước qua cánh 
cửa chỉ trích vào cuộc sống của các con - và bây giờ các con sẽ bị sàng lọc. Và những người khác bị 



kích động để gièm pha và chỉ trích và Sứ Vụ bị thương. Điều đó có nghĩa là tất cả các linh hồn mà Ta 
gửi đến Sứ Vụ đó, vì sự độc đáo của nó để mục vụ chỉ dành cho họ, bị tấn công bởi những tà khí dối 
trá của sự chia rẽ và vu khống. “ 
 
“Và nhiều người trong số những linh hồn đó, nhưng chỉ là những đứa trẻ trong Ta và không thể nhận 
ra một linh hồn dối trá, và chắc chắn không mong đợi các Kitô hữu lại nói dối về nhau. Vì vậy, họ quay 
đi và quay trở lại lang thang vì sợ bị lừa dối, mặc dù Sứ Vụ đó không có gì là lừa dối. “ 
 
“Họ không thể tìm thấy một ngôi nhà, nhưng Satan đi theo họ cho đến khi họ bị cô lập và thất bại và 
bị áp bức rằng một người của loại giáo lý Thời Mới tốt bụng có thể đến và thể hiện cho họ lòng trắc ẩn 
và lôi kéo họ vào những học thuyết sai lầm, mà Satan hoan nghênh và không làm suy yếu hoặc gửi Sư 
đoàn Linh hồn ma quỷ của sự chia rẽ đến. Vì vậy, về bản chất, các con đã trở thành công cụ của ma 
quỷ để phá hủy công việc Ta đang làm. Thật bi thảm làm sao! Các con không còn làm việc cho Ta nữa, 
các con đã đứng về phía kẻ thù. “ 
 
“Nhớ lại cách Phaolô đã xử lý các Kinh Sư và những người Pha-ri-siêu đã chống lại anh ta trước Tòa 
Sanhedrin, Sau đó, Phaolô biết rằng một số người trong số họ là các Kinh Sư và những người Pharisiêu 
khác, đã được gọi ra trong Tòa Án Sanhedrin, ‘Các Anh em, tôi là người Pharisiêu, con trai của một 
người Pharisiêu. Chính vì hy vọng vào sự phục sinh của người chết mà tôi đang bị xử án’. Ngay sau khi 
anh ta nói điều này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa người Pharisees và các Kinh Sư, và hội nghị đã bị 
chia rẽ. “ 
 
“Vì vậy, các con thấy đấy, chiến thuật này đã cũ, chia rẽ và chinh phục. Các con nghĩ rock n’ roll là một 
hương vị tồi tệ, một người khác nghĩ rằng thánh ca Gregorian thì quá ngột ngạt, các tôn giáo và không 
có ý nghĩa - vì vậy những con quỷ khiến các con phải chống lại nhau. Một là thành kiến chống lại nói 
tiếng lạ, người khác là thành kiến chống lại  việc cầu nguyện ngâm, một là thành kiến chống lại một 
mối quan hệ cá nhân và thân mật, tinh khiết với Ta nhưng người khác nghĩ rằng nó chỉ là phù hợp để 
nói chuyện với Thiên Chúa trên đầu gối của họ cách xa hằng triệu dặm. “ 
 
“Ta có thể nói Ta lắng nghe và trả lời tất cả, cho dù sở thích của họ là gì? Nhưng các con có thể đứng 
về phe và lên án một người, vì đó không phải là cách của các con? “ 
 
“Đây là điều rất đau buồn đối với Ta. Khi nào các con sẽ đoàn kết lại với nhau trong Thánh Tâm Ta và 
ngăn chặn những cuộc cãi vã vô ích này? Các con có thấy mình đang bị sử dụng không? Bị chơi đùa 
không? Và tất cả sự chia rẽ này đang làm tổn thương Ta và đang chia cách anh chị em.Vâng, những 
người thân yêu của Ta, Ta đã không có ý định nói lải nhải với các con, nhưng Ta nghe thấy quá nhiều 
sự kén chọn và càu nhàu trong hàng ngũ của các con. Các con đang cưa đứt cái nhánh các con đang 
đứng. Các con có thể không thấy rằng các con đang phá hủy Cơ Thể của Ta với những vấn đề vô ích về 
hương vị tốt và xấu theo những gì cá nhân các con thích không? “ 
 
“Đó là lý do tại sao cừu và chiên lang thang trên sườn đồi, không có nơi nào an toàn cho chúng. Sự rà 
soát chống lại họ ở mọi nơi họ đi. Và bi kịch của điều này là, bất cứ điều gì các con làm cho kẻ bé mọn 
nhất trong số này, các con thực sự đã làm cho Ta. “ 
 
“Các con có tiếp tục trong việc này không? Hay các con sẽ ăn năn và đón nhận những biểu hiện khác 
nhau của đức tin, chừng nào chúng còn phù hợp với Kinh Thánh không? Không phải là sự dịch giải của 
mình, mà là sự dịch giải thực sự. “ 
 



“Đây là thời điểm của bóng tối rậm rạp, và Ta cần mọi phương tiện có thể tưởng tượng được để 
truyền đạt tình yêu của Ta đến thế hệ của sự áp bức chết người này. Các con về phía Ta hay chống lại 
Ta? “ 
 
(Clare) Trong lúc đó, khi Chúa đang nói tất cả những điều này, tôi đã ngồi đây lặng lẽ, tự hỏi Ngài đang 
nói về điều gì. bởi vì tôi đã rời khỏi vòng lặp và tràn ngập các cuộc tấn công chống lại chúng tôi. Cá 
nhân, trong họ hàng và gia đình.  
 
Thế là Chúa tiếp tục... “Clare, Ta không bỏ lỡ điều gì. Và Ta không nói đây là về âm nhạc. Ta đang sử 
dụng ví dụ này để giải thích cho những người tấn công sự thuần khiết của Kênh của chúng ta và mối 
quan hệ sâu sắc mà con và những người khác có ở đây với Ta. Đã có cuộc nói chuyện và có một số 
người tin rằng sự gần gũi với Ta là không phù hợp. Này, nếu họ tin chắc rằng một mối quan hệ quý giá 
như thế không theo ý thích của họ, họ có thể ở lại với những gì làm họ hài lòng. Nhưng làm ơn đừng 
đến đây và tấn công những tín đồ mới vô tội. Ngừng làm việc chống lại Ta. Các con đang mở ra cánh 
cửa cho sự sụp đổ của chính mình và không làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt chút nào. Khi các 
con phán xét, các con sẽ bị phán xét. “ 
 
“Một điều Ta muốn truyền đạt ở đây là Ta sử dụng một loại mật hoa để nuôi bướm, một loại khác để 
nuôi ong, một loại thức ăn khác hoàn toàn cho chiên, một loại khác cho sư tử; mỗi loại có loại cần 
thiết để nuôi dưỡng của họ. Điều gì hấp dẫn một con bướm sẽ không hấp dẫn một con sư tử và ngược 
lại. Vì vậy, xin vui lòng không thay thế vị trí của Ta bằng cách cố gắng phù hợp với tất cả những gì hấp 
dẫn các con. Thay vì nuôi dưỡng mối quan hệ của mình với Ta và để người khác tìm thấy sự nuôi 
dưỡng trong TA theo cách riêng của họ, vì Chúa Thánh Thần của Ta lôi kéo họ. “ 
 
“Kẻ thù đã cố tình gửi những con quỷ của sự chia rẽ vào, tinh thần tôn giáo, tìm lỗi với những gì được 
trình bày ở đây bởi vì nó không đáp ứng các tiêu chuẩn tôn giáo của họ. Kênh này là nơi chữa lành và 
tình yêu anh em và không ai có thể ép buộc niềm tin của họ vào bất cứ ai khác. “ 
 
“Những gì Ta muốn ở đây là tình yêu anh em. Đó là nhà thờ mà đã được bảo đảm một vị trí trong 
Cuộc Thu Hút. Các nhà thờ khác có nhiều chương trình nghị sự khác nhau và tập trung gây ra sự bất 
đồng. Các con sẽ nhận thấy Ta đã không hứa với họ về sự giải thoát trong thời gian tới. “ 
 
“Đối với Nhà Thờ ở Philadelphia, Gửi thiên thần của nhà thờ ở Philadelphia viết… Đây là những lời của 
Đấng thánh thiện và chân thật, Đấng nắm giữ chìa khóa của David. Những gì Ngài mở ra, không ai sẽ 
đóng lại được; và những gì Ngài tắt, không ai sẽ mở. Ta biết hành động của các con. Hãy xem, Ta đã 
đặt trước các con một cánh cửa mở, mà không ai có thể đóng. Vì các con chỉ có một chút sức lực, 
nhưng các con đã bảo vệ Lời của Ta và không từ chối Danh của Ta. Hãy xem Ta đang từ bỏ những 
người trong cộng đồng của Satan, kẻ nói rằng, chúng là người Do Thái, nhưng chúng nói dối. Hãy xem, 
Ta sẽ làm cho chúng đến và thờ phượng trước chân các con, và để cho chúng biết rằng Ta đã yêu các 
con. Vì các con đã bảo vệ Lời của Ta về sự chịu đựng, Ta cũng sẽ bảo vệ các con khỏi giờ thử thách sẽ 
đến cả thế giới, để thử nghiệm những người sống trên trái đất. Hãy xem, Ta đang đến nhanh chóng. 
Giữ những gì các con có, rằng không ai chiếm lấy vương miện của các con. Khải huyền 3: 7-11 
 
“Ở trên Thiên Đàng, không có tranh luận như vậy. Thay vào đó, có sự đa dạng to lớn của biểu hiện và 
tất cả những gì tôn vinh Ta và tôn vinh Cha Ta được chấp nhận và đánh giá cao. Nếu các con là những 
người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa, các con sẽ nuôi dưỡng và củng cố lẫn nhau, theo cách riêng của 
họ, các con sẽ không tranh chấp và chia rẽ. Những người dành thời gian của họ để làm điều đó, không 



có phần nào trong Ta. “ 
 
“Củng cố những gì còn lại trong cuộc đi bộ của các con với Ta, vì sự gièm pha của người khác, các con 
đã bị mất lãnh thổ và đang đi trên băng mỏng, trong khi kẻ thù đang lên kế hoạch cho sự sụp đổ của 
các con. Niềm tự hào tiến hành một sự sụp đổ. “ 
 
“Đây thực sự là thông điệp của Ta, Clare. Ta biết con muốn một cái gì đó khác nhau, nhưng điều này 
đã được nói. Ta yêu các con, và khi Ta thấy chúng ném cát vào nhau, Thánh Tâm Ta đau buồn và Ta 
khao khát được làm cho con đường quanh co thẳng thắn với Tình yêu và sự tha thứ của Ta. “ 
 
“Hãy đến với Ta nếu các con đã làm mất sự tập trung và làm tổn thương đàn chiên. Hãy đến với Ta ăn 
năn. Ta sẽ tha thứ cho các con và Ta sẽ khôi phục các con, vì trái tim Ta đau vì các con. Đừng đi theo 
con đường của riêng mình, nó sẽ dẫn đến cái chết; thay vì đến với Ta và cho phép Ta chữa lành các 
con. “ 


