
552. Chúa Giêsu phán… Thời gian đang cạn kiệt & Sự dữ đang leo thang 

 

Những lời của Chúa Giêsu đến Chị Clare, ngày 7 tháng 10 năm 2017 

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con sống với Chúa một mình trong những giờ phút cuối cùng trước 

khi Ngài đến... Amen 

 

Chúa Giêsu đã bắt đầu... "Vâng, thời gian gần đây, thật là vậy. " 

 

(Clare) Nhưng còn những lời cầu nguyện và ba năm nữa thì sao? (Kể từ năm 2015) 

 

"Ta đã không nói đó là tạm thời sao?" 

 

(Clare) Nhưng Ta nghĩ chúng ta đang áp dụng bản thân? 

 

"Không được nhiều như cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng... một cái nhấp nháy... không có gì hơn. 

Ta sẽ không để con bị lừa dối. Có khả năng từ xa, con sẽ làm cho nó được ba năm. Nhưng điều này đòi 

hỏi sự hy sinh nhiều hơn những gì Người dân của Ta sẵn sàng để làm. Bên cạnh đó, Ta thấy cô dâu của 

Ta đang mệt mỏi như thế nào. " 

 

"Ta biết rõ mong muốn của trái tim con, sự đàn áp con chiến đấu, không, ít nhất là trong cơ thể yếu 

đuối của con. " 

 

"Ta nhìn thấy tất cả và Ta đang nói với con - thời gian đã hết. Con phải khuấy động những người theo 

Kênh này lên, tiếng kèn đang vang lên một lần nữa, với cuộc gọi. Thời gian đã hết; điều ác đang leo 

thang... Các con sẵn sàng làm gì cho Ta, Cô dâu của Ta, để ngăn chặn sự dữ này khỏi gia tăng? " 

 

"Các con thấy đó là thế giới một lần nữa. Thế giới đòi hỏi quá nhiều thời gian và sức lực từ người dân 

của Ta, các con cảm nhận không còn sức mạnh để chống lại cơn sóng thủy triều vào cuối ngày. Những 

mối quan tâm của thế giới làm cho các con đã cạn kiệt. Tuy nhiên, các con phải giao tiếp với thế giới 

để có được hướng các con đang đi. "  

 

"Clare, rất khó để loại trừ thế giới khi các con vẫn phải đối phó với nó. Ta thấy những nỗ lực của các 

con và nơi các con đã thất bại và như Ta đã cho các con biết sớm hơn vào buổi tối, thời gian này bây 

giờ là rất mạnh mẽ với áp bức. " 

 

"Nó rất khó cho Ta bây giờ, hãy cân nhắc các lựa chọn - nhìn thấy những gì tốt đẹp có thể mang lại 

hoa trái; thấy cái xấu hãy phá hủy nó. Trận chiến đang khốc liệt, như các con phát hiện ra khi các con 

nhìn thấy thiên thần của mình trong một phường phục hồi. Tuy nhiên, họ về bên các con hơn so với 

chống lại các con. Miễn là các con ở trong Thánh Ý của Ta và tuân theo những gì các con biết là đúng, 



không đưa vào bất kỳ sự thúc đẩy nào của thế giới. " 

 

"Các con thân mến của Ta, chúng ta đang ở trên chặng cuối cùng của cuộc hành trình. Làm thế nào Ta 

muốn nó có thể được hoãn lại - và có lẽ một phép lạ có thể xảy ra. Nhưng như mọi thứ đang đứng, 

chúng đang nhanh chóng xấu đi và cần lời cầu nguyện liên tục của chúng ta. " 

 

Chúa Giêsu: "Thế giới vẫn hấp dẫn đối với một số các con và điều đó cản trở thời gian của các con để 

tập trung vào lời cầu nguyện và với Ta. Khi các con loại bỏ những điều trên thế gian này đi, Ta sẽ lấp 

đầy Thần Khí của Ta, để các con có thể cầu thay nguyện giúp. " 

 

"Đừng quá chán nản. Một số các con đã chiến đấu rất mạnh mẽ. Tiếp tục đấu tranh. Giữ vững niềm hy 

vọng. Tiếp tục dâng hiến và có lẽ ân huệ để tránh các các sự kiện sẽ được trao. Nhưng sẽ cần nhiều nỗ 

lực hơn. " 

 

"Xin hãy truyền bá lời nói, thậm chí tổ chức các nhóm cầu nguyện nhỏ với những người khác để cầu 

nguyện, đặc biệt cho thế giới và quốc gia này và rằng kẻ chống Đấng Kitô sẽ không đến được, cho đến 

khi Ta sẵn sàng để loại hắn khỏi thế giới. Lời nguyện này rất quan trọng cho thời cuối này. Xin hãy đọc 

thường xuyên… 

 

‚Lạy Cha, xin hãy kềm chế sự tối tăm ngày càng gia tăng, và ban cho chúng con thêm thời gian, thêm 

ân sủng, thêm Lòng Thương Xót, để gieo và thu hoạch các linh hồn. Xin hãy ban cho chúng con ơn 

khôn ngoan và sự tự chủ để sống cho một mình Chúa, trong những giờ phút cuối cùng này. ‘" 

 

"Nếu có đủ số người đọc lời cầu nguyện này từ trái tim và đi kèm với lễ vật, thì sẽ có cơ hội - một cơ 

hội rất mỏng manh - rằng sẽ có một sự thất bại to lớn cho cái ác. Một cơ hội rất mảnh khảnh. Điều 

này tùy thuộc vào các con, Dân của Ta. Xin cầu nguyện với tất cả tấm lòng của các con và các con dâng 

lên cho Ta mọi lễ vật, hãy ra đi và làm tốt mọi lúc. Đừng bỏ sót công việc tốt nào mà không hoàn 

thành. Hãy dâng lên cho Ta mọi sự đấu tranh, đau đớn, trì hoãn, và bệnh tật mà Ta chưa chữa khỏi 

bằng lời cầu nguyện. Và mọi thứ các con chịu đựng. " 


