
503. Sử dụng thời gian một cách ích kỷ có thể làm các con thất vọng 

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2017 

 

Chúa Giêsu bắt đầu... "Như Ta đã từng nói với các con một lần trước đây, Con yêu dấu, mỗi cử động 

của Thiên Chúa, thì ba con quỷ được giao cho: Sự sợ hãi, nghi ngờ và sự kiểm soát. Chúng mang 

những quỷ nhỏ hơn cần thiết để phá hoại công việc và số phận của các con. Mang lại sự nghi ngờ, nỗi 

sợ hãi mang lại cho mất tự tin, sự sợ hãi mang lại tinh thần dối trá của những thất bại, cáo buộc quá 

khứ của mình, và nó nói với các con rằng các con sẽ thất bại trong tương lai, cũng giống như các con 

đã từng trong quá khứ. Sự kiểm soát mang theo với nó tất cả các loại của sự không an toàn về tính tự 

nhiên các công việc các con đang làm, chất lượng của nó, có đủ thời gian để làm điều đó không?. Các 

con có tài nguyên, các con thiếu những tài năng. Những trở ngại như bệnh hoạn, lảng tránh, lúng túng 

và mất phương hướng là những thứ mà sự kiểm soát mang theo. " 

 

"Những sức mạnh của không khí giống như những quả bẩn thỉu đang khóc lóc, một thứ độc hại trên 

tâm trí và cơ thể của các con, nếu các con cho phép nó, các con phải vượt qua và tự làm sạch 

mình.Chúng làm việc với các con trong khi các con đang ngủ, các con thức dậy các con cảm thấy bị 

mất mát và té nhào dưới sức nặng của cuộc sống. " 

 

"Việc đầu tiên vào buổi sáng, các con phải bỏ những tưởng tượng đó xuống và tuyên bố những lời 

hứa của Ta với các con. Vâng, các con cũng có thể kêu cầu Ta để làm sạch và loại bỏ chúng khỏi các 

con, nhưng điều đó sẽ để lại cho các con một công việc khó khăn, khi thú nhận sự thật một khi những 

lời dối trá bị xáo trộn . " 

 

"Ta thích rất nhiều điều mà chúng ta đang thảo luận trong tinh thần khi các con nghĩ các con đang nói 

chuyện với chính mình. Bây giờ các con sẽ nghĩ rằng các con sẽ nhận ra chúng ta đang tiếp tục cuộc 

trò chuyện, Clare! Con quan tâm đến Những gợi ý nhỏ ở đây và ở đó Ta đã nói cho con trên cuộc thu 

hút. Điều Ta muốn nói ở đây, là nó vẫn theo đúng lịch trình. Ta sẽ không bình luận cách này hay cách 

khác về thời gian - vì vậy đừng bận tâm đi câu cá. Ta sẽ cho con biết những gì con cần biết gì, khi nào 

con cần biết nó. " 

 

"Nhưng đây là một sự thật: có rất nhiều kênh nói về thảm họa này, sự thất bại, bom này, cuộc tấn 

công bằng xung điện (EMP), Bắc Triều Tiên, sao chổi và sóng thần và cuộc không kích đầu tiên từ họ 

hoặc chúng ta. Cảm ơn con vì đã không tò mò và vẫn an toàn trong sự hiện diện của Ta. Ồ, Ta cảm ơn 

vì điều đó, cô dâu của Ta. " 

 

"Nhưng đây là những gì Ta muốn nói Những người thân yêu của Ta, các con có thể nhìn khắp nơi trên 

internet và có được những giấc mơ mới nhất, cảnh báo mới nhất, những tình huống vỡ vụn, và trên 

thiết kế để giữ cho các con đuổi theo đuôi của mình. Bây giờ, nếu các con, thay vào đó là cơ hội để 

nhanh chóng và cầu nguyện, bởi vì những báo cáo này là đáng sợ, tốt... tốt cho các con. Nhưng nếu 

các con cứ lo dự trữ thức ăn và chuẩn bị, các con có thể đã mất sự tập trung mà Ta đã có cho các con. 



"  

 

"Ta có thể nói lại lần nữa... lần thứ 11 không? Ta muốn các con tập trung trong tâm hồn theo những 

cách Ta đã tư vấn cho các con trong những thông điệp gần đây nhất." 

 

"Vâng, cuộc thu hút sẽ xảy ra. Mọi người đều nói về nó và dự đoán thời điểm nào? Có phải là điều lạ 

lùng khi không có cảnh báo sóng thần và những thứ khác - như sao chổi - không xảy ra? Gần như là ... 

nếu chúng không tồn tại . " 

 

"Ta cần những lời cầu nguyện và ăn chay của các con, nhưng không phải trong trạng thái tâm thức liên 

tục, mà có thể nghĩ đến điều gì ngoài sự an toàn của chính mình và của những người thân yêu của 

mình, để chuẩn bị cho các sự kiện. Đây là một cách dùng thời gian ích kỷ và có thể bị bỏ lại trong cuộc 

thu hút. " 

 

"Trong khi chờ đợi, Ta đã trao cho các con Kênh này và các kênh khác, để hướng dẫn các con làm 

những gì các con phải làm trong khoảng thời gian tạm thời. Đây là nơi các con có được sức mạnh và 

nguồn cảm hứng để tiếp tục trao dồi các món quà và số phận của mình. Dành thời gian của mình để 

nuốt vào những tin tức xấu, một số đã được cố tình thao tác cho động cơ ích kỷ, các con đang bị sai 

lầm và đặt mình vào cơ nguy. "  

 

"Những người đang làm công việc của Ta, Ta sẽ bảo vệ, những người đang kinh doanh riêng của họ, 

tốt... họ đang bận rộn bảo vệ chính mình, vì vậy họ không cần Ta để giúp họ. Họ đi ngang qua người 

nghèo trên đường đến Mua dụng cụ sống sót, tốt hơn nhiều, nếu họ đã dành số tiền cho những người 

không có thức ăn ngày hôm đó. " 

 

"Nhưng tiếp tục "Ta muốn nói rằng, Những người thân yêu của Ta, hãy kiên nhẫn. Ta đến để giúp các 

con thông qua các mạng lưới rối của kẻ thù, những người đang liên tục sửa đổi cách của hắn làm các 

con chậm lại, và thậm chí còn cướp đi số phận của các con.Có lần Khi các con phải hoạt động trong 

niềm tin tuyệt đối, không phải là một chút ít cảm hứng. Ta sẽ không để cho các con cố gắng vượt quá 

khả năng của mình, nhưng Ta sẽ sử dụng những thời điểm đó để áp dụng những ân huệ cho tình hình 

thế giới và đặc biệt là ở Mỹ - Tổng Thống đang chiến đấu với răng và Móng tay với tầng lớp thượng 

lưu cầm quyền. " 

 

"Đây là một trận chiến dữ dội, dân của Ta, và Tổng Thống Donald Trump cần những lời cầu nguyện và 

những nghị quyết của các con để tiến lên phía trước với cuộc sống của các con. Điều ác đã bùng nổ 

rong lịch sử của thế giới, như chưa bao giờ... Sự dữ đã phá huỷ mạng sống của vô số những người trẻ 

tuổi và những người đã chiến đấu để giữ vững lập trường của họ, chỉ để sống còn. Chán nản, chạy rất 

mạnh và dày đặc, Ta phải gửi các đội quân thiên thần để chuyển hướng dòng chảy vào vực thẳm, vì sợ 

không ai đứng vững được. "  

 

"Và Ta đã thấy điều đó. Ta thấy các thiên thần đến và con vật nhờn này chảy xuống giòng nước. Và nó 

đã gây ngập lụt cho toàn bộ thị trấn, giống như một cái đập đã bị vỡ - nhưng nó là một con ngốc. Và 



các thiên thần đến chặn nó và chuyển hướng nó. Trái đất tách ra và nó đi xuống trái đất, vào vực 

thẳm. " 

 

"Vẫn còn, những sức mạnh quỷ dữ đang vượt qua và Ta kêu gọi các con phải kiên trì, biết rằng Thiên 

Tính của Ta là đáng tin cậy. Kể cả khi nó có vẻ vô vọng. Hãy tiếp tục đoạn đường còn bỏ dở dang với 

vận mệnh của mình, và tiếp tục đi bằng sức mạnh tinh nhuệ và kiến thức. Rằng Ta luôn dành cho các 

con. " 

 

"Khuyến khích những người xung quanh các con cầu nguyện và tìm kiếm Thánh Nhan Ta và sẽ giúp họ 

nữa. " 

  

"Sẽ có những sự tiến bộ đáng kể, nhưng chỉ có những ai mạnh mẽ mới có thể sống sót những sách 

lược này. Và Ta muốn nhắc nhở các con rằng, khi các con yếu đuối, là khi Ta hoạt động mạnh nhất 

trong các con. Vì vậy, đừng ỷ trên sức mạnh của mình, nhưng trên sự trung thành của các con và của 

các con cố gắng đứng vững và tiến lên phía trước, bất chấp sự phản đối. Ta sẽ đến để giải cứu các 

con. " 

 

"Và đối với những người nói tiếng tấn công kênh này, Ta hỏi các ngươi," Gần đây các ngươi đã làm gì 

cho Ta? Ồ, Vâng, các ngươi có từ mới nhất về kịch bản cuối cùng của thế giới. Nhưng trong lúc chờ 

đợi: các ngươi đã làm gì cho Ta? "    

 

"Ta không muốn các con về bên số những con dê, nhưng đây phải là quyết định của các con, không 

phải của Ta. Ta đã nói với các con rằng, điều gì là tốt và có lợi nhuận cho một người để làm, đó là tùy 

thuộc vào các con để làm điều đó. " 

 

"Ta không chỉ định người ta đứng, người ta tự chọn cừu hoặc dê, đó là quyền của họ - bằng cách họ 

sống và hành động.Vì vậy, nó nằm trong tay của các con để sử dụng thời gian này cách tốt nhất.  

 

"Khi Ta nói với các con Ta ban thêm thời gian 3 năm, nó không phải là một giấy phép để ngồi chơi 

hưởng thụ, Thay vì vậy, nó là một Lời mời gọi để chiến đấu. Các con đã có 3 năm để trở thành những 

năm tốt nhất trong cuộc đời mình để phục vụ cho Ta, Và được xứng đáng cho một chuyến đi lên Thiên 

Đàng, trước khi những điều tồi tệ nhất tấn công trái đất. Không còn lâu nữa đâu, hãy sử dụng tốt nhất 

thời điểm đó." Vâng, chỉ còn 2 năm nữa thôi (tính từ ngày nhậm chức của TT Trump, 20 tháng giêng, 

năm 2017)... trừ khi Chúa sửa đổi?. " 

 

"Bởi vì Ta yêu các con rất nhiều, Ta không muốn bất kỳ ai phải trải qua sự trừng phạt. Vì vậy, xin vui 

lòng.Hãy tận dụng thời gian này cho Ta, cho chương trình nghị sự của Ta, và vương quốc của Ta - 

không phải cho chính mình, sau đó các con sẽ không có gì phải sợ hãi trong giây phút cuối cùng khi 

tiếng kèn vang lên. " 


