
253. Jeesus sanoo: Te olette tulossa Kotiin, Minun Morsiameni  

TE OLETTE TULOSSA KOTIIN, MINUN MORSIAMENI  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle 14. Helmikuuta, 2016.  

( Clare ) Siunatkoon ja vahvistakoon Herra meitä sitä varten, mikä on vielä tuleva, Sydänasukkaat.  

En tavallisesti jaa uutisaiheita, enkä mene katsomaan niitä. Mutta tämä tuli minulle ja se on 
täydellinen vahvistus näylle, jonka näin noin kaksi viikkoa sitten, että Syyrian raja oli täynnä sotilaita – 
täyteen ahdettu sotilaita ja armeijoita.  

Siispä, aion lukea sen teille. Se on Trunews’ltä. Minulla ei todella ole yhtään suositusta Truenewsi’ä 
kohtaan, muuta kuin, että se on ehdottomasti vahvistus siihen, mitä Herra kertoi minulle, että on 
tapahtumaisillaan.  

Keskiviikko, Helmikuun 10.:  

Saudi-Arabia ja ainakin 20 Arabi-liittolaista alkoi järjestämään 350 000 miehen vahvuisia maajoukkoja 
pohjoiseen Saudi-Arabiaan. Sieltä on vain lyhyt reitti läpi läntisen Irakin, saavuttaakseen Syyrian rajan. 
Lisäksi, he ovat myös liikuttamassa 20 00 panssarivaunua, 2450 sotalentokonetta ja 460 
sotilasvoimien helikopteria.  

Saudit väittävät, että liikkeet ovat sotaharjoituksia, mikä on suurta liioittelua, koska se olisi alueen 
suurin sotaharjoitus ikinä. He väittävät, että nämä harjoitukset tullaan loppuunsaattamaan helmikuun 
28een päivään mennessä, mikä tarkoittaa, että me saatamme nähdä sotaselkkausten alkavan hyvin 
pian.  

Toinen uskottavampi selitys joukkojen liikkeille on, että sunni-kapinalliset, jotka taistelevat Syyrian 
hallintoa vastaan, ovat saaneet selkäänsä pahasti, nyt kun Syyrialla on Venäjän joukkojen apu. 
Kapinalliset ovat hyvin lähellä hävitä sodan, jota Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat laajasti rahoittaneet 
ja varustaneet. Saudit käyttävät Syyriaa korvikesotanaan, taistellakseen todellista vihollistaan, Irania 
vastaan. Siispä, jos kapinalliset eivät saa työtään tehdyksi, Saudit valmistelevat tekevänsä sen itse, 
Yhdysvaltojen tukemana tietenkin.  

Saudi-Arabian joukkojen liikkeet johdattivat Venäjän toistamaan varoituksen, joka julkistettiin 
aikaisemmin tällä viikolla, että mitkä tahansa ulkomaiset joukot, jotka tunkeutuvat Syyriaan ilman 
lupaa Syyrian hallitukselta, se olisi sodanjulistus.  

Torstai, Helmikuun 11.:  

Saudien sotilasjohtajat ilmoittivat televisiossa, että he eivät tule perääntymään, sanoen, ”Päätös 
lähettää maajoukkoja Syyriaan on lopullinen.” Sanoivatko he juuri, että päätös hyökätä Syyriaan on 
lopullinen? Kyllä, he sanoivat ja elleivät he vaihda kurssia, Kolmas Maailmansota ei olisi vältettävissä.  

Tämä pahenee, koska Yhdysvaltojen puolustusministeri Ash Carter seurasi Saudien ilmoitusta vahvalla 
tuen osoituksella, pyytäen meidän NATO liittolaisiamme liittymään liittoutumaan, lähettämään 
maajoukkoja Syyriaan! Yhdysvallat, välittämättä Venäjän uhkasta julistaa sota, vain korotti panoksia 
uhkaamalla venäläisiä koko NATOlla.  

Sitten Venäjän pääministeri Dmitry Medvedev kasvatti Venäjän uhkaa julistaa sota, varoittamalla 
uudesta maailmansodasta! Hän sanoi, ”Joidenkin Arabimaiden vaatimukset lähettää maajoukkoja 
Syyriaan ovat vaarassa aloittaa uuden maailmansodan.”  



Nyt, kun kuulin tämän, olin juuri menossa rukoilemaan ja kysyin Herralta. Sanoin… Herra, näyttää 
vahvistukselta, Arabi-liittouman 350 000 miehen joukkojen liikkumisen?  

Ja Herra aloitti… ”Se on paljon enemmän kuin sitä, Minun Rakkaani, ne ovat kuolinkellot. Todella, 
merkkejä on joka paikassa ja tällä kertaa se tarkoittaa totta. Kuten Minä olen kertonut sinulle, Minä 
en tule lykkäämään tätä uudelleen, se on jo edennyt siihen, mistä ei enää ole paluuta takaisinpäin. 
Kun asiat kärjistyvät, Minun Morsiameni, Minä haluan teidän sinnittelevän rukoillen Pyhää 
Armorukousta ja voimistavan itseänne esirukoilutaakkoja varten, jotka Minä tulen sallimaan. Se 
saattaa teistä näyttää hyvin vakavalta ja äärimmäiseltä, mitä Minä sallin teidän kantavan, mutta 
mikään ei ole Minulle niin tärkeää, kuin viime hetken sielujen sadonkorjuu, ennen kuin Minä haen 
teidät. Uskokaa Minua, teidän palkkionne tulevat täysin saamaan teidät unohtamaan, mitä te kärsitte 
täällä alhaalla. Eikö nainen unohda synnytyskipujen ahdistuksen, kun hän viimein on synnyttänyt? 
Jopa niin, te tulette unohtamaan tämän elämän tragediat ja ahdistukset, kun Minä upotan teidät 
Minun ilooni.”  

”Älkää odottako ristienne kevenevän ja kevenevän, kun me lähestymme sitä aikaa. Pikemminkin 
aseistakaa itsenne kärsivällisyydellä ja uskolla, tietäen, että Minä kerroin tämän kärsimyksen ajan 
ennalta. Ettekö te ole tarjonneet itsenne Minulle? Ettekö te ole sanoneet, että te haluatte tehdä 
Minun kanssani työtä pelloilla? No niin, tähän historian aikaan, tämä on teidän osanne. Te ette voi 
riemuita siitä, mitä ette näe, siispä Minä pyydän teitä riemuitsemaan kärsimyksissänne, sillä ne tuovat 
suuren kunnian painon Minun Valtakuntaani, kun kadotetut tulevat Minun luokseni – joskus yksi 
kerrallaan, joskus satoja ja satoja.”  

”Kyllä, tuomitsemista tulee olemaan tällä taistelukentällä. Ei yksikään juutalainen, vääräuskoinen tai 
muslimi tule pakenemaan tuomitsemista. Jos on ruumis, jossa on sielu, olkaa huoleti, se tullaan 
tuomitsemaan ja ehkä sallimaan millisekunnin kutsua Minua verilöylyn keskellä.”  

( Clare ) Ja halusin vain sivuhuomautuksena sanoa tässä. Hän sanoi, että koska nyt on monia 
laboratorioissa tehtyjä humanoidi ruumiita ilman sieluja, harjoitettuja ja sitoutettuja taisteluun. Heillä 
ei ole sieluja, joten ei ole mitään, mitä tuomita. He ovat enemmänkin kuin koneita, kuin itse ihmisiä.  

Jeesus jatkoi… ”Kun asiat kärjistyvät, maassasi tulee olemaan paljon levottomuutta. Nyt on aika 
valmistautua tulevaan suurpaloon. Keskity kirjoihin ja tietoon, joka tulee jakaa. Tämä on missiosi, 
levittää totuutta. Kun teet tämän uskollisesti, kuten ne, jotka ottavat palvelutoimen haltuun, tekevät 
tämän uskollisesti, Minä tulen varustamaan kaiken, mitä he tarvitsevat. Mutta heidän täytyy olla 
uskollisia tiedottamisen ja toisten puolesta rukoilemisen apostolaatille, apostolin toimelle.”   

”Sinun työsi on melkein tehty, Clare. Älä stressaa, lepää. Minä tulen tuomaan asiat sukkelaan ja 
tehokkaaseen päätökseen.”  

”Te olette tulossa Kotiin, Minun Morsiameni.” 


