
244. Jeesus selittää… Pakolaiskriisi & Yhden Maailman Hallinnon armottomuus 

PAKOLAISKRIISI & YHDEN MAAILMAN HALLINNON ARMOTTOMUUS  

Jeesuksen Sanoja Sisar Clarelle, 2. Helmikuuta, 2016.  

Jeesus aloitti… ”Kuinka lähellä onkaan pelastuksenne. Kuinka pian Minä tulen Minun Morsiantani 
varten. Kuinka suuri on toivo, jonka Minä olen varastoinut jokaista teitä varten.”  

”Minä tiedän, että on ollut pitkä työläs odottaminen. Minä tiedän, Minun lapseni. Minun Morsiameni 
ovat tulleet levottomiksi, mutta se juuri antaa polttoainetta herätykselle Euroopassa, muualta 
siirtyneille henkilöille. Niin suuri on heidän hämmennyksensä, että he helpommin irtaantuvat 
ikivanhoista uskomuksista, jotka ovat pitäneet heitä orjuudessa ja luoneet näitä tilanteita, jopa 
maailmassa. Niin suuri on heidän uupumuksensa ylivallan kansakuntien asemaan, pienten 
kustannuksella, todella he ovat valmiita erilaiseen elämään. Kuitenkin korruptio kasvaa 
maailmanlaajuisesti, eikä mitään oikeudenmukaisuutta tulla näkemään ennen Minun Hallintoani. Aina 
tulee olemaan pieni osa, joka heikentää kansakuntien kehitystä.”  

”Yhden Maailman Hallinnon armottomuus ei tunne rajoja. He ovat asettuneet saamaan, mitä 
haluavat, millä tahansa tavalla he voivat sen saada. Siksi niin monet ovat pakenemassa. Vähänpä he 
tietävät, että asiat siellä ovat kääntymässä traagiseen alamäkeen. Se on tulossa… se on niin lähellä 
Clare. Oi, kuinka Minä toivon, että he löytäisivät rauhan, mutta he eivät tule löytämään sitä sieltä.”  

”Kontrollista tulee olemaan paljon verenvuodatusta ja taistelua. Vain pelkkien numeroiden valossa, 
paikalliset asukkaat tulevat voittamaan. Kyllä, se on enemmän, kuin vain pakoon juoksemista pahasta, 
on niin paljon, mitä ei ole oivallettu ja tähän risteykseen tultaessa, tragediaa on joka puolella. 
Katsohan, paikallisilla auktoriteeteilla ei ole tarkoitustakaan panna lakeja täytäntöön, he ovat ihan 
liian alivoimaisia hyvin vahvan ja päättäväisen rodun tulvassa.” 

”Päättäjät ovat sallineet tämän kasakuntien sulauttamiseksi, kansallisidentiteetin tuhoamiseksi ja 
tehdäkseen yhden maailman hallinnon ja uskonnon helpommaksi toteuttaa. Te tulette näkemään, 
kuinka asiat kehittyvät maailmanlaajuiseen diktatuuriin.”  

( Clare ) Herra, minä todella ajattelin, että Obama jättäisi Valkoisen Talon ja tulisi yhden maailman 
johtajaksi?  

( Jeesus ) ”Tämä tulee tapahtumaan, mutta ei niin nopeasti, kuin sinä epäilet. Ensin Amerikka täytyy 
toimittaa vihollisten käsiin, että kansallinen suvereniteetti, itsemääräämisoikeus, on tuhottu. Sitten, 
kun hän ovat luovuttanut Amerikan, hänestä tulee keulakuvajohtaja, joka menestyksekkäästi kukisti 
Amerikan. Tätä tullaan tervehtimään suurena saavutuksena ja se voittaa hänelle koko maailman 
kunnioituksen ja ihailun. Sen jälkeen, kun hän esittelee tämän voitonmerkin, häntä tullaan kutsumaan 
johtamaan koko maailmaa.” 

”Kaikki on suunniteltu ja laadittu hyvin siististi. Kuitenkin ymmärtäkää, Minä olen yhä itsevaltias ja 
asiat eivät tule huipentumaan aivan niin yksinkertaisesti. Lännessä ja Lounaassa tulee olemaan 
kunnioitusta herättävä vastarinnan tasku. Tämä on jäännös, jota Minä tulen käyttämään uudelleen 
vakiinnuttamaan tämän maan jälleen kerran.”  

( Clare ) Oi, Herra, tämä koko asia saa minut niin surulliseksi. Todella paljon hyvää tulee tuhoutumaan 
pahan mukana. 

( Jeesus ) ”Ei väliä, Clare. Kun Minä alan hallitsemaan, me tulemme rakentamaan uudelleen tämän 
kansakunnan suvereniteetin ja muiden maailman kansakuntien suvereniteetin. Minä en tehnyt 



ihmistä piparkakkumuotilla. Jokaisella on oma kaunis ja ainutlaatuinen kulttuurinsa. Minä en koskaan 
aikonut yhtenäistää ihmisiä, heidän vaihtelunsa on Minusta kaunista.”  

( Clare ) Mutta he olivat tällä tavalla Baabelin tornilla ja Sinun täytyi erottaa heidät? Ja nyt he ovat 
päässeet niin paljon pidemmälle teknologisesti, kuin mitä he olivat aikaisemmin…  

( Jeesus ) ”Minä olen sallinut sen vain, koska nämä ovat lopun aikoja; jos tämä olisi tapahtunut satoja 
vuosia aikaisemmin, se olisi todella ollut pahaenteistä. Mutta Minulla on ratkaisu nyt. Älä pelkää. 
Kaikki, mitä Minä olen sallinut, minkä ihminen on kääntänyt hyvästä pahaksi, Minä tulen jälleen 
kerran kääntämään hyväksi. Kaikki löydöt ja teknologiat tullaan kääntämään ympäri palvelemaan 
ihmistä, eikä enää käyttämän tuhon aseina.”  

”Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat 
miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää 
opettele sotimaan.”  Jesaja 2:4. 

( Clare ) Tämä Pyhä Kirjoitus myös vahvistaa sen, mitä Sinä sanoit kansallisesta 
itsemääräämisoikeudesta.  

( Jeesus ) ”Kyllä, jokainen kulttuuri on alkuperäinen, ainutlaatuinen ja luova tavoilla, millä he 
lähestyvät ylistystä – se on kaunis näky katseltavaksi. Minä en koskaan suunnitellut, että kaikkien 
ihmisten tulisi olla samanlaisia. Osa ihmissielun kauneudesta on heidän kykynsä olla erilaisia, 
kuitenkin rakastaa Minua koko sydämistään.”  

”Ihmisten itsekkyys ja mustasukkaisuus pyrkivät riistämään muilta heidän luonnollisen 
yksilöllisyytensä. Tässä jälleen on vapaa tahto työssä. Kun yksi kulttuuri yrittää hallita toista ja 
tukahduttaa heidän yksilöllisyytensä, he varastavat niiltä ihmisiltä ja orjuuttavat heidät voimalla, 
saaden heidät mukautumaan heille vieraaseen elämään. Minä en koskaan tehnyt tätä. Minä 
kunnioitin aina kansallista itsemääräämisoikeutta ja Minä jatkan sen tekemistä aikojen loppuun asti.”  

( Clare ) Oi Herra, kaikki rodut ovat kauniita omilla tavoillaan. Niin ainutlaatuisia. On erittäin kivuliasta 
nähdä elokuvia, kuten Linnake (The Mission), missä alkuperäisrotujen ihmisiä teurastettiin ja heidän 
elämiensä yksinkertaisuus ja kauneus otetiin heiltä pois.  

( Jeesus ) ”Tämä ei tule koskaan tapahtumaan uudelleen, kun Minä tulen Maapallolle hallitsemaan. Ei 
koskaan. Kuten on kirjoitettu, niille, jotka hylkäävät Minun Lakini… ”JA HÄN ON KAITSEVA HEITÄ 
RAUTAISELLA VALTIKALLA, NIIN KUIN SAVIASTIAT HEIDÄT SÄRJETÄÄN” – niin kuin Minäkin sen vallan 
Isältä sain. Ilmestyskirja (Johanneksen Ilmestys) 2:27. 


