
427. Jeesus sanoo… Te tulette tuntemaan pikaiset Maistiaiset Minun 

Valtakunnastani… 2 Vuotta Maailmanrauhaa  

PIKAISET MAISTIAISET MINUN VALTAKUNNASTANI MAAPALLOLLA…  

2 VUOTTA MAAILMANRAUHAA 

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 12. Marraskuuta, 2016. 

( Jackie ) Pyydän, muistakaa päivämäärä, tämä viesti annettiin 4 päivää sen jälkeen, kun Donald 

Trump valittiin Presidentiksi… 

Jeesus aloitti… ”Koska te olette ottaneet nämä asiat sydämeenne, te tulette elämään, ettekä 

kuole, sanoo Herra teidän Jumalanne.”  

”Koska te olette rukoilleet tämän kansakunnan puolesta, että Minun tahtoni tapahtuisi, 

huolimatta henkilökohtaisista mielipiteistänne, te tulette menestymään sekä sielussa että 

ruumiissa. Te tulette menestymään terveellä tavalla ja teidän vihollisenne tullaan kukistamaan 

teidän edestänne.” 

”Koska te olette ottaneet sydämeenne kattaa tämä kansakunta ja presidentti Trump rukouksilla ja 

levittää totuutta, näistä syistä tulevat Minun parhaimmat siunaukseni teille ja tälle kansakunnalle.”  

”Edessänne on pitkä ja tuulinen tie, Minun Ihmiseni, hyvin pitkä tie, monine käänteineen. Mutta 

jos te jatkatte rukoilemista ja uhrausten tarjoamista, kuten te olette tehneet, se tulee johtamaan 

hengelliseen renessanssiin, jossa tulee olemaan epätavallinen kansainvälinen rauha kansakuntien 

välillä. Tulee maistiaiset Minun hallinnostani tällä Maapallolla – vaikkakin pikaiset. Silti maailma 

tulee tuntemaan eron Minun Rauhani ja eliitin teeskennellyn, lavastetun rauhan välillä.”  

”Minä aion antaa heille maistiaiset siitä, millainen maailma voi olla, kun Minä hallitsen. Kaikki 

tulevat näkemään eron Saatanan hallinnon ja Minun hallintoni välillä. Tämä on epätavallinen 

mahdollisuus käännyttää heitä, joita on johdettu harhaan ja jotka osallistuvat pimeään hallintoon, 

joka esittäytyy valon hallintona.” 

”On monia, nuorten keskuudessa erityisesti – sukupolvi ”X”- joilla on hyvät sydämet ja haluavat 

oikeita asioita, mutta heitä on törkeästi petetty Uuden Maailman Järjestyksen (=NWO) agendalla.”  

( Clare ) Sillä aikaa, kun Hän oli puhumassa, minä näin maailman kansakuntien vaihtavan tavaroita, 

ideoita, hallitsevan ihmisiä, tarjoten terveellisen maan, erityisesti Euroopassa. Minä näin, että 

Amerikka tulisi näyttämään tietä, koska Presidentti Trump tekisi oikein kansalaisiaan kohtaan. Ja 

oikeuden vakiinnuttamisessa, muut valtiot seuraisivat esimerkkiä ja alkaisivat tehdä asioita, joita 

he eivät koskaan uskoneet mahdollisiksi.”  

Vaistosin, että maailman kauppasopimukset ovat lamaannuttaneet tämän planeetan siihen 

pisteeseen, että mikään ei toimi enää. Minä näin Herran ottavan sakset ja leikkaavan nämä 

sidokset, vapauttaen varallisuutta, missä sitä oli tukahdutettu ja tekevän rehellisiä sopimuksia, 

jotka hyödyttävät kaikkia, ennemmin kuin korruptoitunut ja aikansa elänyt järjestelmä.  

( Jeesus ) ”Enää eivät kansakunnat pidä omia puoliaan toisten kansakuntien kustannuksella. 

Pikemminkin tulee vallitsemaan ennennäkemätön yhteistyön henki, kun he näkevät, että oikein 

tekeminen tuo vaurautta ja tasa-arvoa kaikille. Henki tulee olemaan tarttuvaa ja koskemaan jopa 

kaikkein pienimpiä ja kaikkein haavoittuvimpia kansakuntia.”  



( Clare ) Tässä vaiheessa näin kirjaimellisesti, jokaisen kansakunnan ojentavan auttavan kätensä 

nostaakseen naapurinsa hankaluuksista. Joku nousi ylös ja ojensi käsivartensa ja kätensä ja veti 

toisen maan mudasta. 

( Jeesus ) ”Valtioiden johtajat näkevät, että sota on haitallinen vauraudelle ja enemmän hyvää 

saadaan aikaan rauhan ja yhteistyön avulla, pikemmin kuin voimalla.”  

”Maistiaiset. Minä annan maistiaiset siitä, mitä Minun Valtakuntani tulee olemaan, kun Minä tulen 

ja se ei muistuta yhtään, sitä mitä vihollinen on yrittänyt vakiinnuttaa niin kutsutun ihmisten 

”hyvän” nimissä. Nuoret tulevat reagoimaan tähän ja olemaan hämmästyneitä, että tällainen voisi 

onnistua.”  

”Se tulee olemaan lyhytaikaista, mutta se tulee olemaan erehtymätöntä maailman yhteyttä ilman 

voimaa ja juonittelua.”  

”Minä kerron teille nämä asiat, koska Minä haluan teidän rukoilevan tämän puolesta. Rukoilkaa 

rehellisen maailman yhtenäisyyden puolesta, missä vapaudet pidetään, mutta yhteistyön henki 

estää johtajia tekemästä pahaa toisille.”  

( Clare ) Kysyin Herralta tässä vaiheessa… ”Mutta entä Ilmestyskirjan täyttyminen?”  

( Jeesus ) ”Se täyttyy, jopa nyt. Mutta rukous muuttaa asioita. Rukous lykkää tuhoja ja sotia. 

Rukous saa aikaan yhteistyön hengen ja elämää ennemmin kuin sortoa ja kuolemaa.”  

”Tulee olemaan niitä, jotka eivät tule tunnistamaan tätä Rauhaa ja tulevat vakuuttamaan 

väkivaltaa kaikkia muita maailman ihmisiä vastaan, jopa kuten on kirjoitettu Mooseksen 

Ensimmäisessä Kirjassa 16:11-12… Ja vielä Herran enkeli puhui hänelle (Haagarille): ”Katso sinä 

olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. 

Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä ovat kaikkia vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä 

niskassa.” 

”Sen vuoksi, mitä on kirjoitettu tässä, Ismaelilaisten keskuudessa ei tule olemaan rauhaa, eivätkä 

he voi sietää rauhan hallintoa. Ja se tulee olemaan rauhan ajan tuho.” 

”Clare, pahat voimat pitävät matalaa profiilia tämän ajan aikana, odottaen tilaisuutta palauttaa 

maailma kaaokseen, mutta tulee olemaan maistiaiset rauhasta ja se tulee olemaan suloista.”  

( Clare ) Herra, kuinka kauan tämä tulee kestämään?  

( Jeesus ) ”Kaksi vuotta. Rukoilkaa tämän puolesta, Minun Ihmiseni. Se on mahdollisuus, jota sinä 

olet odottanut tuodaksesi aikuiset lapsesi takaisin Minun luokseni. Se on pikainen maistiainen 

Minun Valtakunnastani.”  

”No niin, siinä on tarpeeksi tällä kertaa. Minä haluan teidän kaikkien tietävän, mitä me teemme 

yhdessä. Kyllä, me teemme tämän yhdessä, teidän katumuksenne, teidän rukouksenne ja 

uhrauksenne synnyttävät maistiaiset rauhasta. Se, minkä ihmiset sanoivat, että se ei koskaan 

toimisi, tulee toimimaan paremmin kuin mikään, mihin he ovat suunnitelleet käyttäen voimaa ja 

juonittelua. Ja mitä tulee mieheen (Donald Trump), jolle maailma on nauranut, kaikki tulevat 

näkemään, että heidän kaikkien älykkyys kalpenee sen viisauden rinnalla, mitä Minä annoin 

hänelle.”  

”Siispä kaikki te Minun rakkaat, te olette tehneet hyvin. Pyydän, jatkakaa rukouksianne ja 

uhrauksianne. Teitä tullaan siunaamaan yli ymmärryksenne, sillä mitä me tulemme saamaan 

aikaan yhdessä. Minä uskon teihin, Minun ihmiseni. Minä uskon teihin.” 


