
244. Cuộc khủng hoảng người tị nạn và sự tàn nhẫn của Chính Phủ Thế Giới Đại Đồng 

 

TĐ Tình Yêu Chúa Giêsu ban cho Chị Clare. Ngày 2 tháng 2 năm 2016  

 

Chúa Giêsu bắt đầu... “Sự cứu rỗi của các con gần đến mức nào. Ta sắp đến đón Cô Dâu của Ta chưa. 

Niềm hy vọng to lớn mà Ta đã lưu trữ cho từng người và mỗi người trong số các các con là bao nhiêu. 

" 

 

“Ta biết đó là một sự chờ đợi lâu dài, gian nan. Ta biết, con cái Ta. Cô Dâu của Ta đã phát triển không 

ngừng nghỉ, nhưng đó là chính xác những gì đang thúc đẩy sự hồi sinh ở châu Âu với những người di 

cư. Vì vậy, tuyệt vời là sự nhầm lẫn của họ rằng họ dễ dàng bị loại bỏ khỏi niềm tin lâu đời đã giữ họ 

trong tù túng và tạo ra những tình huống này, ngay cả trên thế giới. Vì vậy, tuyệt vời là sự mệt mỏi 

của họ với tư thế của các quốc gia cho quyền tối cao, với chi phí của những người nhỏ bé, thực sự họ 

đã sẵn sàng cho một cuộc sống khác. Tuy nhiên, sáp tham nhũng trên toàn thế giới và không có công 

lý thực sự sẽ được nhìn thấy, cho đến khi Ta đến để trị vì. Sẽ luôn có một yếu tố làm giảm sự tiến bộ 

của các quốc gia. ” 

 

“Sự nhẫn tâm của chính phủ của thế giới Đại Đồng không biết ranh giới. Họ được thiết lập trên những 

gì họ muốn, bất kỳ cách nào họ có thể nhận được nó. Đó là lý do tại sao rất nhiều người bỏ chạy. Họ 

chỉ biết chút ít rằng mọi thứ sắp sửa có một biến cố xuống dốc bi thảm. Nó đang đến… nó thật gần, 

Clare. Ôi, Ta ước gì họ có thể tìm thấy bình an, nhưng họ sẽ không tìm thấy nó ở đó. ” 

 

“Sẽ có nhiều đổ máu và tranh đấu để được quyền kiểm soát. Chỉ bằng những con số tuyệt đối, người 

dân địa phương sẽ được khắc phục. Vâng, nó còn hơn là chỉ chạy khỏi cái ác, có quá nhiều điều chưa 

được nhận ra, và đến thời điểm này, bi kịch sẽ ở khắp mọi nơi. Con thấy đấy, chính quyền địa phương 

không có ý định thực thi luật pháp, chúng còn đông hơn nhiều so với dòng chảy của một chủng tộc rất 

mạnh mẽ và quyết tâm. ” 

 

"Các nhà lãnh đạo đã cho phép điều này cho sự tan biến của các quốc gia, mất bản sắc dân tộc, và để 

làm cho chính phủ một thế giới và tôn giáo dễ dàng hơn để thực hiện. Con sẽ thấy mọi thứ phát triển 

như thế nào với chế độ độc tài trên toàn thế giới. ” 

 

(Clare hỏi) Chúa ơi, con thực sự đã nghĩ rằng ông Obama sẽ rời khỏi Nhà Trắng và trở thành một nhà 

lãnh đạo thế giới, có phải thế không? 

 

(Chúa Giêsu trả lời) “Điều này sẽ xảy ra, nhưng không nhanh như con nghi ngờ. Trước tiên, Nước Mỹ 

phải được trao vào tay của kẻ thù của cô, chủ quyền quốc gia bị phá hủy. Sau khi bàn giao nước Mỹ, 

hắn ta sẽ trở thành thủ lĩnh lãnh đạo đã thành công trong việc triệt hạ nước Mỹ. Điều này hắn ta sẽ 

được ca ngợi là một anh hùng với thành tích vĩ đại và hắn ta sẽ giành được sự tôn trọng và sự ngưỡng 

mộ của toàn thế giới. Sau khi hắn trình bày chiến lợi phẩm này, hắn ta sẽ được mời để dẫn dắt toàn 

thế giới.  ”  



 

“Tất cả đã được lên kế hoạch và đã đặt ra rất gọn gàng. Tuy nhiên, hãy hiểu cho rằng, Ta vẫn làm chủ 

quyền và mọi thứ sẽ không lên đến đỉnh điểm khá đơn giản như vậy. Sẽ có một túi kháng cự ghê gớm 

ở phía tây và tây nam. Đây là phần còn lại mà Ta sẽ sử dụng để tái lập lại đất nước này một lần nữa. ” 

 

(Clare) Chúa ơi, toàn bộ điều này làm con buồn quá. Thực sự nhiều điều tốt sẽ bị phá hủy cùng với cái 

xấu. 

 

(Chúa Giêsu) “Không sao, Clare. Khi Ta bắt đầu cai trị, chúng ta sẽ xây dựng lại chủ quyền của quốc gia 

này và các quốc gia khác trên thế giới. Ta đã không làm ra con người từ một cái máy cắt bánh ngọt. 

Mỗi quốc gia đều có những nền văn hóa đẹp và độc đáo riêng. Ta không bao giờ có ý định đồng hóa 

con người, sự đa dạng của họ rất đẹp đối với Ta. ” 

 

(Clare) Nhưng họ đã theo cách này tại tháp Baben, và Ngài đã phải phân tán họ ra? Và bây giờ họ đã 

có nhiều công nghệ vượt xa hơn trước đây... 

 

(Chúa Giêsu) “Ta đã cho phép điều đó chỉ bởi vì đây là thời điểm kết thúc; nếu điều này đã xảy ra hàng 

trăm năm trước đó, nó sẽ thực sự nghiêm trọng. Nhưng bây giờ Ta có một giải pháp. Đừng băn khoăn. 

Mọi thứ mà Ta đã cho phép người đàn ông đó đã chuyển từ thiện thành ác, một lần nữa Ta sẽ lại 

chuyển cái ác thành điều tốt đẹp. Tất cả những khám phá và công nghệ sẽ được quay lại để phục vụ 

con người và không còn được sử dụng làm vũ khí hủy diệt nữa. ”  

 

“Họ sẽ rèn gươm của họ thành cày cuốc và giáo của họ vào móc cắt tỉa. Quốc gia sẽ không lấy thanh 

kiếm chống lại quốc gia, cũng sẽ không đào tạo cho chiến tranh nữa. ”(Ê-sai 2: 4) 

 

(Clare) Kinh Thánh này cũng củng cố những gì Ngài nói về chủ quyền quốc gia. 

 

(Chúa Giêsu) "Vâng, mỗi nền văn hóa là bản địa, độc đáo và sáng tạo theo cách họ tiếp cận sự thờ 

phượng - đó là một cảnh đẹp để nhìn. Ta chưa bao giờ quan niệm rằng tất cả mọi người nên giống 

nhau. Một phần của vẻ đẹp của linh hồn con người là khả năng của họ là khác nhau, nhưng vẫn yêu 

mến Ta với tất cả trái tim của họ. ” 

 

“Đó là sự ích kỷ và ghen tuông của con người tìm kiếm để tước đoạt những người khác của cá tính 

vốn có của họ. Điều này một lần nữa là ý chí tự do làm việc. Khi một nền văn hóa cố gắng để làm lãnh 

chúa trên một văn hóa khác và đàn áp cá tính của họ, họ đang ăn cắp từ những người đó và bắt làm 

nô lệ bằng vũ lực, gây ra để phù hợp với một cuộc sống xa lạ đối với họ. Ta chưa bao giờ làm điều này. 

Ta luôn tôn trọng chủ quyền quốc gia và Ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến cuối thời gian. ” 

 

(Clare) Chúa ơi, tất cả các chủng tộc đều đẹp theo cách riêng của họ. Rất độc đáo. Nó là cực kỳ đau 

đớn để xem phim như ‘Sứ Mạng’, nơi người dân bản địa đã bị giết mổ và sự đơn giản và vẻ đẹp của 

cuộc sống của họ đã bị lấy đi khỏi họ. 



(Chúa Giêsu) “Điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa khi Ta đến Trái Đất để cai trị. Không bao 

giờ. Như nó đã được viết, vì những người từ chối Lề Luật của Ta… 'VÀ NGÀI SẼ CAI TRỊ HỌ VỚI MỘT 

CÂY ROI SẮT, NHƯ CÁI BÌNH SÀNH BỊ BỂ RA TỪNG MẢNH', như Ta cũng đã nhận được thẩm quyền từ 

Cha Ta. “ (Khải-huyền 2:27) 


