
517. Thời Gian còn lại thật ngắn ngủi..Các con sẽ đang làm gì khi Ta đến? 

 

Lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare ngày 03 tháng 7 năm 2017 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu nói về Cuộc Thu Hút... "Phải luôn có sự nhận thức, Clare. Mọi người thường 

quên và vùi đầu trong công việc của họ. Và đối với những người, những người tự chôn vùi trong công 

việc, Ta vui mừng ngoài những từ ngữ. Nhưng đối với những người vẫn còn mê ngủ như là mối quan 

tâm về Sự Ngự Đến của Ta, và tiếng kèn báo thức nên được lắng nghe. " 

 

"Những người trong các con, Dân của Ta, đang làm việc chăm chỉ cho Ta, nhưng biết Ta sắp tới ‚sớm’ - 

các con đang làm đúng. Những người đã ném công việc của họ xuống cho Ta, và biết rằng Ta sớm ngự 

đến, trong các con Ta đã thất vọng. Ta đã báo cáo chính xác trên kênh này để cho các con biết sự thật 

các điều kiện các con đang theo với thời gian. Không có lý do gì để bào chữa cho những điều Ta đã 

trao cho các con làm vì không còn thời gian nữa. Đó là lời nói dối của Satan, rằng các con không có 

thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ta sẽ không giao cho các con sứ vụ nếu các con không 

thể thực hiện chúng một cách đáng kể, nếu chúng không có tác động vì thời gian ngắn, Ta sẽ không 

bao giờ giao chúng cho các con. "   

 

"Đây là chính xác những gì Ta đã cảnh báo các con không nên làm. Dành thời gian để các con làm 

những gì Ta đã yêu cầu, và Ta đang yêu cầu một lần nữa ... Tâp trung vào nó. Đừng bỏ bê công việc 

của Ta. Hãy tập trung. Đừng đi lạc hướng trong sự mong đợi của Ta trong bất cứ lúc nào, đến nỗi các 

con ngừng áp dụng mình vào những công việc được giao cho. " 

 

"Xin vui lòng, hỡi dân của Ta, Ta đang thu thập hoa trái từ những nỗ lực của các con. Các con đang 

trình bày một ví dụ vô giá cho thế giới. 'Vâng Đức Chúa đang đến sớm, và tôi đang làm tất cả những gì 

tôi có thể làm cho Ngài, cho đến khi Ngài đưa tôi khỏi Trái Đất. Tôi đang làm việc như tôi chưa từng 

làm trước đây, bởi vì tôi biết, Chúa sẽ không chỉ định công việc này cho tôi, mà nó không mang lại hoa 

trái. Tôi đang nhìn vào những linh hồn sẽ được lợi từ công việc của tôi cho Ngài, và điều này giúp tôi 

tiếp tục. " 

 

"Đó chính là thái độ mà các con sẽ có trong giờ này. Hãy nói với thế giới rằng Ta sắp ngự đến, thời 

gian là ngắn ngủi, nhưng hãy làm cho nó có giá trị trong cuộc sống của các con cho Ta. Đừng làm việc 

cho thế gian, làm việc cho Chúa Giêsu. Làm tất cả những gì các con có thể trong thời gian còn lại của 

các con. Làm mỗi giây phút cho Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc của các con. " 

 

"Đó là thông điệp Ta muốn ban ra. Làm việc cẩn thận vì lợi ích của Vương Quốc. Hãy thận trọng với 

thời gian của các con. Đừng lãng phí nó. Sau đó, các con sẽ được cân bằng và chuẩn bị cho những gì 

sắp tới. "  

 

"Tuy nhiên, nếu tất cả những gì các con làm là nói với mọi người rằng, bây giờ là giờ Ngài sẽ đến. Các 

con đang thêm vào sự chán nản và vỡ mộng của nhiều năm của những lời tiên tri mà không bao giờ 



xảy ra, và đang làm cho sự nhạo cười của đức tin. " 

 

"Không, đó không phải là lỗi của các con, mà là họ không tin, nhưng tính khẩn cấp của những Thông 

Điệp này được đưa ra, không có chỗ cho sự chậm trễ, và nhiều người rất thất vọng, họ làm lơ các con. 

" 

 

"Đó là những gì các con đang gặp phải bây giờ. Đó là lý do tại sao rất nhiều Kitô hữu bị vỡ mộng và sẽ 

không lắng nghe các con. Tuy nhiên, nếu các con nói rằng Ta sẽ đến sớm và chúng tôi phải làm việc 

chăm chỉ để thu hoạch, chúng tôi không biết chính xác khoảng thời gian còn lại, nhưng chúng tôi biết 

nó là ngắn và các con đi kèm với điều này bằng năng suất của các con cho Vương Quốc. Nhân chứng 

của các con sẽ mạnh hơn và thuyết phục hơn. "  

 

"Các con thấy đó, mọi người nói chuyện. Mọi người đều có điều gì đó để nói. Mọi người nghĩ rằng họ 

có lời tiên tri mới nhất, nhưng những gì những người khác đang tìm kiếm là những điều các con đầu 

tư vào những gì các con tin tưởng. " 

"Nếu các con tin rằng, tại sao mình vẫn dành hàng giờ trước TV, trên internet, chơi game, đi đến các 

bữa tiệc, sống như thế giới trần tục?" Đó không phải là một ví dụ tốt để thuyết phục về cách sống, đó 

là một chứng nhân yếu đuối và nửa vời về sự trở lại của Ta. " 

 

"Nhưng nếu các con hoàn toàn cam kết tiếp tục xa hơn nữa cho Vương Quốc, cả trong những hành 

động tốt đẹp và áp dụng mình vào những món quà của các con trong sứ vụ, viết thư, khuyên bảo và 

truyền bá Lời Ta trên internet, bằng cách tạo ra các tài liệu đầy cảm hứng để thu hút tất cả mọi người 

đến với Ta. Sau đó họ sẽ nhìn vào công việc các con đang làm, sự cam kết của các con, công việc khó 

khăn của các con, cách các con sử dụng thời gian của mình, và họ sẽ tin các con. Rằng "Chúa Giêsu sẽ 

đến sớm, nếu không người này sẽ không làm việc này cho Chúa? Chúng ta nên lắng nghe. "   

 

"Vâng, đó là nhân chứng các con có. Các con phải luôn luôn thể hiện khả năng. Sẽ có sự chậm trễ nhỏ 

cùng với sự thật rằng lời tiên tri của Đức Chúa Trời lần đầu tiên trong lịch sử đã ứng nghiệm các sự 

kiện Ta đã ban ra trong Thư của Thánh Mátthêu 24. " 

 

"Các lời tiên tri khác cũng vậy, đến từ các nguồn tôn giáo khác. Chẳng hạn như sự kế thừa của các vị 

giáo hoàng theo tên và con số, quốc gia của Do Thái, sự bão hòa của trái đất trong việc truyền bá phúc 

âm. Tất cả đã được hoàn thành như Ta đã đặt ra trước sự ngự đến của Ta, ngay trước khi Ta đến. Vì 

vậy, các con có thể đề cập đến. Sự trì hoãn ngắn, nhưng hãy chắc chắn rằng đây là giờ cuối cùng, vì lời 

tiên tri đã được hoàn thành, và bây giờ chỉ là vấn đề khi Chúa Cha sẽ nói với Ta rằng 'THỜI GIỜ ĐÃ 

ĐIỂM, TIẾN HÀNH ĐI!'" 

 

"Dân của Ta hãy hiểu điều này, các con sẽ đón nhận nhiều linh hồn hơn, với sự thật được ghi nhận 

trong Kinh thánh và các dữ kiện lịch sử rõ ràng. Ví dụ cống hiến của các con hơn là từ một làn sóng các 

lời tiên tri. Qua cơ thể vang vọng qua lại, như nó đã có từ giữa thế kỷ trước, chỉ cố gắng thuyết phục 

mọi người rằng, Ngài đang đến! Chúa Giêsu đang đến. Chúa sẽ đến sớm    lặp đi lặp lại. Không chỉ vậy, 

nhưng khi các con nói với họ thời gian là ngắn, các con có thể thêm, thời gian ngắn ... Các bạn đang 



làm gì cho Chúa? Các bạn đang sống cho chính mình hay cho Đức Chúa Trời? Ngài sẽ tìm thấy các bạn 

làm gì trong giờ đó? " 

 

"Đừng đặt công việc của các con xuống để nhìn lên bầu trời. Hoàn thành công việc của các con và tiếp 

tục cho đến khi Ta bảo các con dừng lại, bởi vì sẽ có một thời gian khi rất ít việc khác có thể được 

hoàn thành. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, xin vui lòng. Nếu các con yêu mến Ta, hãy làm việc. 

Hoàn thành những gì các con đã bắt đầu, truyền đi rộng rãi, đưa nó ra công chúng. Các con chỉ không 

biết, linh hồn hư mất nào các con có thể vươn tới thông qua những nỗ lực của mình, sẽ có ý nghĩa 

như cả thế giới đối với Ta. "   

 

"Ta sẽ thưởng cho những người đã làm việc không mệt mỏi cho Ta bằng một trái tim trong sạch. 

Những người nửa vời và không hoàn thành công việc của họ sẽ giống như tôi tớ, người đã chôn vùi tài 

năng của mình - trong khi người đầy tớ đầy hoa trái khác sẽ được công nhận và thậm chí còn làm việc 

thú vị hơn nữa. " 

 

"Vâng, Ta sẽ khen thưởng với một thăng cấp. Những người trong các con, những người đã cho đi tất 

cả thời gian của mình với Ta, sẽ không bao giờ tin những gì Ta đã lên kế hoạch cho các con, nhưng Ta 

sẽ nói với các con nhiều điều này... Nó vượt ngoài những giấc mơ hoang dã của các con. Các con sẽ 

được nhiều việc phải làm, bởi vì các con đã trung thành với những điều nhỏ nhặt mà Ta đã chỉ định 

cho các con. Và các con đã không dừng lại khi mọi người khác ngồi xuống và nói rằng ... Chúa sẽ đến 

sớm, không có vấn đề gì để bắt đầu vào một cái gì đó, mình không có thời gian  Đó là một lời nói dối! 

Đó là một lời nói dối để ngăn chặn các con. Đừng nghe điều đó. Hãy tiếp tục với công việc của các con. 

"   

 

"Khi Ta đến, các con sẽ bước vào niềm vui của Thầy của mình - trong khi những người khác, buồn bã, 

những người từ chối lắng nghe và áp dụng bản thân, sẽ bị bỏ lại đằng sau. Hãy giữ lấy lời nói của Ta 

vào trong tim. Họ là tinh thần nói dối, đừng phí thời gian, sử dụng nó cách khôn ngoan, cảnh báo 

trước là trang bị trước. Đừng nhìn lại công thành danh toại của mình. Đó là những gì Ta tìm thấy các 

con đang làm khi Ta trở lại, nó sẽ có tác động đáng kể nhất về nơi các con sẽ đi, và những gì các con sẽ 

làm - và liệu các con có được cất lên trong Cuộc Thu Hút hay không?. Một lần nữa, những người các 

con đã làm việc không mệt mỏi cho Ta - Ta rất hài lòng với các con và các con sẽ không mất phần 

thưởng của mình. Tiếp tục là một ví dụ điển hình mà Ta đã dự định các con ở trong thế giới này.  

Và đối với tất cả những người khác, xin vui lòng... Áp dụng mình. Còn thời gian. Có nhiều thời gian 

hơn các con nghĩ. Còn thời gian, và Ta cần các con phải vâng lời. " 


