
652. Tên phản kitô đã làm cho mình được biết đến với thế giới - Đừng lãng phí một 

chút thời gian nào 

 

Thông Điệp Tình Yêu Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho Chị Clare ngày 18 tháng 9 năm 2018  

 

(Clare) Lạy Chúa, con rơi vào Lòng Thương Xót của Ngài ... Con không có nơi nào khác để đi . Xin hãy 

tha thứ cho con vì đã lãng phí thời gian, và giúp con tận dụng tốt nhất thời gian còn lại dành cho con. 

Amen  

 

Các bạn thân yêu, đây là một lời thú nhận. Tôi không biết làm thế nào tôi đã cho phép điều này xảy ra, 

nhưng tôi đã tụt dốc trong ba hoặc bốn ngày trong tuần trước, khi làm việc về âm nhạc. Có lẽ đó là vì 

tất cả những tranh cãi trên kênh, và tôi đã có cảm xúc tốt. Nhưng tôi vẫn không tin đó là một cái cớ để 

che giấu tất cả. Tôi đã nhận ra rằng thời gian quý giá đến mức nào khi Chúa bắt đầu cất lên trong cuộc 

Thu Hút, và rằng tôi đã không sử dụng nó theo cách tôi nên có. Tôi đã bỏ xuống công việc và đã ngủ... 

và ăn... ngủ và ăn.  

 

Tôi đã không ăn chay. Và đã không thể tự mình ngồi vào bàn phím để hoàn thành một bài hát thật sự 

đặc biệt mà tôi đã tạo cho bạn. Nhân tiện, tôi cũng đã nghỉ phép trong hai ngày nữa. Sáng nay sau khi 

tôi đã can thiệp cho nhiều người, Tổng thống. Và thế giới. Tôi đã ăn năn với những giọt nước mắt trên 

sự ngu ngốc của tôi! Thời gian thật quý giá. Rồi Mẹ Maria đã trở nên hữu hình - điều đã làm tôi ngạc 

nhiên! Và cô đã cúi xuống để lau khô nước mắt của tôi. Tôi đã nói với cô ấy ... 'Con đã thổi nó rất tệ'.  

 

Mẹ Maria đã trả lời... "Vâng, nhưng hôm nay con có thể làm được những gì con có thể làm hôm nay. 

Hãy làm điều đó với tất cả trái tim của con, Clare. Đừng để bản thân bị mê hoặc bởi sự tò mò và các 

bài hát phụ. Con có quá nhiều thứ để cho, đừng để thời gian trượt qua những ngón tay của con như 

cát, thay vào đó, hãy làm những lâu đài cát cho Thiên Chúa, hãy tưởng tượng tình yêu của con dành 

cho Ngài. Đừng lãng phí thêm thời gian nữa, hãy vui vẻ với tất cả những gì con phải đưa ra. "  

 

(Clare) Thưa Mẹ, con không thể tin rằng chúng ta đã hết thời gian. Nó chỉ không có ý nghĩa? Đó là lý 

do tại sao con không thể tin được.  

 

(Mẹ Maria) "Cách của Thiên Chúa không có ý nghĩa với trí thông minh của con người. Nhưng Mẹ 

muốn khuyến khích con từ ngày hôm nay trở đi, Clare. Hãy cho nó tốt nhất của con và để phần còn lại 

cho lòng thương xót của Ngài. Con biết Ngài thương xót. Con rất, rất nhỏ bé, Rất, rất yếu đuối, không 

đủ cho công việc này, đó là lý do tại sao con tiếp tục rơi xuống.Thêm vào sức mạnh của Ngài khi con đi 

đến cuối của chính con, rơi vào lòng thương xót của Ngài. Ngài chờ con hối cải và rơi vào lòng thương 

xót của Ngài, để Ngài có thể thay đổi mọi thứ thành lợi thế của con. "  

 

"Vì vậy, phụ thuộc nhiều vào lời cầu nguyện, rất nhiều. Và khi con dẫn dắt đàn chiên này, hãy làm cho 

họ biết rằng Ngài không muốn gọi sự kết thúc cho nó bây giờ - nhưng thiếu lời cầu nguyện và cam kết 

đã tạo ra một khoảng trống nơi kẻ thù. Con không thể thay đổi điều đó một mình. Không, phải mất 



một đội quân những người can thiệp để bù đắp cho sự vi phạm này, có lẽ, trong lòng thương xót của 

Ngài, Ngài sẽ cho phép một cuộc gọi đánh thức chứ không phải là cuộc Thu Hút. con phải nhớ ... Kinh 

thánh sẽ được hoàn thành và có nhiều lực lượng tại nơi làm việc ở đây. "  

 

"Chỉ cần cho ngày hôm nay, và mỗi ngày để lại cho con, khi con thức dậy, cam kết làm tất cả những gì 

Ngài muốn con làm. Đặt trái tim của con đằng sau nó, và làm việc với quyết tâm thánh thiện mà con 

sẽ mục vụ trong bài hát các thông điệp Ngài đã ban cho con. Con sẽ ở lại với nó cho đến khi nó được 

thực hiện. Con sẽ cầu xin sự giúp đỡ nơi sức mạnh của con rời đi, thay vì bỏ cuộc. Con sẽ nhấn vào, 

con sẽ làm việc để hoàn thành những gì con đã được trao ban. " 

 

“Con chỉ là con người, vì vậy hãy tự mình áp dụng với tất cả những gì con có và để phần còn lại cho 

Ngài. Ngài nhìn thấy những nỗ lực của con, những trở ngại của con, và mong muốn tăng sức cho con 

để hoàn thành cuộc đua của con. Vì vậy, hãy kêu cầu Ngài theo cách này ... 'Chúa ơi, Ngài đã ban cho 

con một cuộc đua để chạy. Con thậm chí chưa chạy được nửa đường, và con đã yếu sức và mệt mỏi. 

Hãy nâng con lên phía trên kẻ thù của con lạy Chúa, và tất cả các lực lượng chống lại con. Nâng con 

lên, xin vui lòng, rằng con có thể trung thành với Ngài. Amen ’” 

 

“Giờ đây, hãy đi trong bình an. Mẹ đã nói chuyện với con thay mặt cho Con của Mẹ, để con được 

khuyến khích để tự mình đứng lên một lần nữa từ sự sa ngã của con và ký thác một lần nữa. Ngài ao 

ước để củng cố con, Clare. Ngài mong chờ điều này. Và thật đáng buồn, con không thể làm điều này 

một mình. Và con quên đến với Ngài cho sức mạnh, nghĩ rằng con có thể. Đây là điều con đang thiếu; 

con dựa quá nhiều vào chính mình. ” 

 

(Clare) Cảm ơn mẹ. 

 

(Mẹ Maria) "Con thấy Mẹ nhỏ bé đến mức nào? Và những gì Mẹ đã có thể đạt được? Đó là tất cả ân 

sủng từ Ngài. Đó là sức mạnh, sự xức dầu và cung cấp của Ngài, từng giây phút cuối cùng. Mẹ không 

bao giờ có thể thành công trong sứ mệnh trần tục của mình nếu không có sức mạnh của Ngài. Hãy coi 

đó là một bài học cho con. Chỉ khi con tuân thủ trong Cây Nho và phụ thuộc hoàn toàn vào chất dinh 

dưỡng của nó, con có thể sản xuất trái cây. Vì vậy, hãy tuân theo con gái thân yêu của Mẹ, và trông 

cậy vào Ngài. Ngài sẽ lau đi tất cả những giọt nước mắt của con. ” 

 

(Clare) Rồi tôi đã nói với Chúa, tò mò muốn xem Ngài có trả lời tôi không. Khiến tôi cảm thấy khá 

giống với Ngài. Và tôi đã nói... 'lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Và tha cho con, rằng con có thể rơi 

một lần nữa, nhưng với sự giúp đỡ của Ngài, con sẽ đứng vững. ' 

 

Chúa Giêsu đã trả lời... “Ta ở đây vì con, Clare. Clare yêu dấu, Ta đã không quay lưng lại với con, 

nhưng Ta cổ vũ con ngay cả khi Mẹ Ta đã cố gắng làm cho con. Ta đã gửi cô ấy để có cuộc trò chuyện 

này với con để những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa hoài nghi có thể thấy không có gì để lo sợ 

từ cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đánh cắp vinh quang của Ta. Cô ấy luôn mang các linh hồn đến gần Ta 

hơn, và trong vòng tay của Ta, ngay cả khi con có, Clare. Và Ta rất biết ơn con vì sứ mệnh này trên trái 

đất. Con giống cô ấy rất nhiều, luôn luôn tìm kiếm những người khác để kết nối với Ta. Con không có ý 



tưởng về những gì đang chờ đợi con. " 

 

“Ta yêu cầu con vui mừng về những gì con đã có thể hoàn thành và ngừng khóc lóc về những gì chưa 

được thực hiện. Ta đòi hỏi điều này ở con, con gái thân yêu nhất. Xin vui lòng biết rằng con đã làm 

nhiều cho Ta và Ta cũng hài lòng với con. " 

 

“Trong thời gian ngắn còn để lại cho con, con sẽ làm những gì con có thể? Con vui lòng, mỗi ngày, cố 

gắng hoàn thành một bài hát? Nó không cần phải hoàn hảo. Khi nó được hát, Ta có thể gửi cho người 

khác hát nó một cách hoàn hảo hơn. Nhưng ít nhất họ sẽ có bài hát, và giọng nói của con - điều quý 

giá đối với Ta, với tất cả các vết nứt và những vết nứt của nó. Vẫn bị mất nước, có nhiều hơn nữa để 

giọng nói của con, con có thể thể hiện khi con đang bị mất nước. " 

 

(Clare) Và rồi Chúa đã bắt đầu nói với tất cả chúng ta, những người cư ngụ trong Thánh Tâm Chúa. 

 

(Chúa Giêsu) “Nếu một số các con đang đau khổ, bởi vì các con chưa sẵn sàng - hãy cầu nguyện để có 

thêm một thời gian. Nhưng hãy hiểu rằng ... tên Phản kitô đã làm cho mình được biết đến với thế giới. 

Sân Khấu đã được thiết lập và làm chậm nó lại không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với các con? Nó 

giống như tảng đá lăn từ ngôi mộ của Ta lên ngọn đồi Canvê. " 

 

“Ta cần nhiều lời cầu nguyện hơn Ta nhận được từ con, dân của Ta. Ta cần sự ăn chay và nỗ lực nhiều 

hơn nữa. Khó nhọc nhiều hơn nữa. Mẹ Ta đã nói sự thật, có một khoảng trống, nơi nên có những lời 

cầu nguyện. Và mọi người dường như đã trở nên mệt mỏi vì áp dụng bản thân. ”  

 

(Clare) Vâng, con chắc chắn có tội. 

 

(Chúa Giêsu) “Ta đã phải chịu đựng một số sự đau khổ từ một số con tàu và đưa nó cho người khác, 

nhưng Ta muốn nhiều hơn nữa sẽ tình nguyện để tiếp nhận nó. Hãy nhớ... Những điều bất tiện của 

tất cả các loại cũng là sự đau khổ. Những lời gay gắt từ người khác là đau khổ; phải chờ đợi là đau 

khổ. Nó tất cả không phải chỉ là về bệnh tật. Nó phải liên quan  với việc phủ nhận bản thân và nhặt lấy 

cây thập giá của mình dưới bất kỳ hình thức nào mà nó đến với các con. Bất cứ lúc nào có đau khổ, có 

ân sủng được ban ra. " 

 

“Vì vậy, những con tàu dễ thương của Ta, làm những gì các con có thể cho mọi người và thế giới của 

các con. Số phận chưa được niêm phong, nhưng nó đang xảy ra. Đóng góp nhỏ bé  của các con tạo 

nên sự khác biệt rất lớn. Ta yêu tất cả các con rất sâu sắc, rằng không có một giây phút nào mà Ta 

không đổ một giọt nước mắt cho sự đau khổ của các con. Xin cầu nguyện để có thêm thời gian, thêm 

ân sủng, thêm lòng thương xót và ủng hộ nó. Ít nhất, nó sẽ được áp dụng cho những linh hồn không 

có ai cầu nguyện cho họ. ” 


