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HELMIKUUN 8. 2023… TOIVOTTAKAA MINUT TERVETULLEEKSI KÄSIVARSILLENNE!… MINÄ TULEN 

OLEMAAN ANKKURINNE MYRSKYISILLÄ VESILLÄ 

Jeesuksen Sanoja Sisar Claren kautta, Helmikuun 8. 2023. 

(Clare) Ympäröiköön Herramme suloiset ja rakastavat siunaukset teidät, rakkaat Sydänasukkaat. 

Tulin rukoukseen tänään ja sanoin: ’Hei Herra.’ 

(Jeesus) ”Hei, Minun enkelini.” 

(Clare) ’No niin, en tunne oloani kovin enkelilliseksi.’ 

(Jeesus) ”Ei väliä, Minä tunnen niin seurassasi. Kiitos sinulle näiden asioiden hoitamisesta 

tahdikkaasti ja kärsivällisesti.” 

(Clare) Se, mistä Hän puhuu tässä, on että stressitaso tavallaan kohosi, Isä Ezekielillä on hyvin kova 

työ nähdä, hänen molemmat silmänsä ovat periaatteessa sokeita; ja hänellä on ollut äärimmäisen 

vaikeaa. 

(Jeesus) ”Jälleen, Minun täytyy sanoa, säteilyllä on myös vaikutus ruumiiseesi, siihen kuinka 

ajattelet ja nukut ja kuinka käsittelet tietoa. Aivosi eivät toimi suurimmalla teholla.” 

(Clare) Ja se, mistä Hän on puhumassa tässä, ovat CME:t (= Coronal Mass Ejections) Koronan 

Massa Purkaukset auringosta Korkealla tasolla, kuten 4,3 ja yli, saavat aikaan todellisen 

häiriintyneisyyden tunteen ajattelussamme. 

(Jeesus) ”Mutta nämä kaikki ovat hallittavissa suurella kärsivällisyydellä ja pitkämielisyydellä. 

Vihollinen haluaa nähdä sinun menettävän hermosi ja lopettavan. Hän ei vieläkään oivalla, että 

hän on Minua vastaan, ei sinua. Niin kauan kuin sinä pysyt Minun vierelläni, Minun Sydämeni 

Sydämessä ja olet tottelevainen, hänen ponnistuksensa ovat tuloksettomia. Tämä pätee teihin 

kaikkiin, Minun kallisarvoiset Morsiameni. Vartioikaa itseänne hyvin huolellisesti, eikä vihollinen 

tulee saamaan sisäänpääsyä.” 

”Minun Lapseni, Ylistysaikananne tulkaa syvemmälle Minun Sydämeeni. Sallikaa pyhitetyn 

mielikuvituksenne saapua sisään Minun Sydämeeni ja levätä siellä. Minä todella haluan teidän 

näkevän, kun Minä pitelen teitä, tanssin kanssanne, laulan teidän yllenne, te kaikki tarvitsette tätä 

huomiota ja tämän läheisyyden vahvistamista. Lakatkaa vastustamasta näkyjä, joita Minä saan 

aikaan mielikuvituksessanne. Kyllä, Minä herätän mielikuvitustanne näkemään Minut kanssanne. 

Te ohitatte nämä näyt valheellisina, mutta ne eivät ole valheellisia. Ne ovat hyvin todellisia, sillä 

näin lähellä teitä Minä haluan olla.” 

”Tämä on välttämättömyys. Monia vääriä Kristuksia tulee maailmaan, yrittäen petkuttaa valittuja, 

jos se olisi mahdollista, niin kuin Minä olen varoittanut teitä siitä aikaisemmin, mutta he eivät tule 

petkuttamaan Minun todellista Morsiantani, sillä hän tuntee Mestarinsa kosketuksen, Hänen 

kuiskauksensa, Hänen hengityksensä, Pyhän Hengen, jopa tuon sulouden, joka tulee Hänen 

omasta suustaan. Hän on tietoinen kaikista asioista ja on pyytämässä teitä ottamaan osaa Minun 

käsivarsillani olemisen viattomista iloista. Loppujen lopuksi, te kuulutte siihen ikuisuuden ajaksi.” 

”Minun käsivarteni ovat aina auki teille. Pyydän, pankaa pelko pois, tulkaa Minun luokseni 

pelottomina. Varmistus ja lohtu, jota vastaanotatte sinä aikana, tulee koskettamaan monia, monia 

sieluja, jotka ovat vieraantuneet Minusta. Te tulette koskettamaan heitä rohkeudella lähestyä 



Minua, että Minä rakastan, hyväksyn ja olen odottamassa heitä. Loppujen lopuksi, Minä olin aika 

tarkoituksellinen kuvatessani läheisyyttä, jota Minä haluan saada heidän kanssaan, kun Minä 

kirjoitin Laulujen Laulun (Korkean Veisun). Tämä EI ole lihallinen suhde, vaan läheinen ja 

monimutkainen, missä ajatuksenne tulevat Minun ajatuksikseni ja Minun ajatukseni tulevat teidän 

ajatuksiksenne, kunnes olette täysin yhteisymmärryksessä Minun kanssani.” 

”Vaatii aikaa harjoittaa tätä, mutta kun näette Minun Kasvoni edessänne ja henkilökohtaisesti 

kutsuvan teitä keskusteluun, tämä on aika teidän vastata vahvistuksella, jopa tavoittaen ja 

toivottaen Minut tervetulleeksi käsivarsillenne. Jos sallitte tämän hetken lipua pois pelkonne 

vuoksi, tulette menettämään Minut. Minä olen suojelemassa teitä, siispä pyydän, olkaa 

seikkailullisia ja vastatkaa.” 

”Luottakaa enemmän Minun suojelukseeni ja kutsuuni, kuin mitä teillä on epäluottamusta omaan 

erottelukykyynne. Kiinnittäkää huomiota siihen, miten Minä olen pukeutunut ja miten te olette 

pukeutuneet. Rentoutukaa siihen pisteeseen asti, että voitte nähdä Minut selvästi. Te voitte jopa 

rukoilla… ’Jeesus Kristuksen nimessä, pelko ja epävarmuus menkää pois. Minun Jumalani suojelee 

minua’ ja rukoilkaa lyhyt rukous, kuten… ’Jeesus, pyydän, suojele minun erottelukykyäni ja kiellä 

vainajahenkiä sekaantumasta. Pyydän, avaa minun silmäni ja minun sydämeni, Herra’.” 

”Jotkut teistä tulevat olemaan täällä Koettelemusten Ajassa ja te tarvitsette ylimääräistä 

varmistusta, että te näette Minut. On parasta, että sallitte itsenne tulevan tähän läheisyyteen nyt, 

mieluummin kuin että olette ulkopuolisten voimien painostuksen alla ja maailma on sotkussa.” 

”Minä tulen olemaan ankkurinne myrskyisillä vesillä. Minä olen siivet, jotka peittävät teidät, kun 

nukutte. Minä väräytän ymmärrystänne kaikesta, mikä koskettaa teitä, mutta tämä ei tule 

olemaan helppoa, ellette pääse eroon peloistanne ja omaksu Minua. Pian sen jälkeen te kykenette 

olemaan rauhassa, että kuulette Minun ääneni, että todella etsitte Minun kasvojani ja että 

lepäätte Minun käsivarsillani. Harjoittakaa tätä haavoittuvuutta nyt, Minun Morsiameni. Älkää 

odottako myrskyisiä aikoja, sinnitelkää NYT. Tulkaa Äiti Claren luo vahvistusta saadaksenne, sillä 

tämä tulee lisäämään luottamustanne siihen, mitä olette kuulemassa ja näkemässä.” 

”Clare, tähän mennessä sinun olisi pitänyt ymmärtää, että suurin pelko, joka toimii sitä vastaan, 

että sinulla on suhde Minun kanssani, on petkutuksen pelko. Sinun täytyy harjoittaa itseäsi 

kokeilulla ja virheellä, päästäksesi yli tästä kompastuskivestä, mikä on estänyt monia Minun 

profeettojani täyttämästä kohtaloitaan satojen ja jopa tuhansien vuosien ajan. Pelko Minun 

loukkaamisestani epäuskolla enemmän kuin pelkääminen, että voit tehdä virheen. Minä en 

koskaan tule sallimaan sinun pelastuksesi olevan vaarassa.” 

”Muistatko, kun ensin opit ajamaan polkupyörällä? Kyllä, aluksi se oli hankalaa ja kömpelöä, jopa 

polvien ja jalkojen raapiintumista, jalkakäytävälle putoamista, mutta se ei estänyt sinua. Sinä näit, 

että muut pystyivät tekemään sitä, niinpä sinä päätit, että sinä myös voisit tehdä sen. Ja sinä teit. 

Mutta oli kokeilun ja virheen jakso ja se on totta minkä tahansa uuden kurinalaisuutta vaativan tai 

uuden taidon kanssa.” 

”Minä olen tehnyt teille tien. Kulkekaa sitä rohkeudella, luottaen Minun armooni enemmän kuin 

riittämättömyyteenne. Minä olen opettanut teille erottelukykyä, mitä te tarvitsette vain 

pelätäksenne vakavaa virhettä, kun olette itsepäisen ylpeä, tuomiten muita ja vakavassa tarpeessa 

tulla nöyryytetyksi. Hyvin usein tulee olemaan, että Minun etsimisessänne, te alatte kuulla 

kriittisiä ajatuksia muista. Kun kuulette sen, sitten te luultavasti olette erehtyneet, mutta pitäkää 

sydämenne vapaana tuomiosta, ja Minä tulen suojelemaan teitä.” 


