
657. KIITTÄKÄÄ MINUN ÄITIÄNI MARIAA HÄNEN RUKOUKSISTAAN & 

KUUNNELKAA HÄNEN NEUVOJAAN 

Jeesus sanoo… Kiittäkää Minun Äitiäni hänen rukouksistaan & Kuunnelkaa hänen Neuvojaan  

Jeesuksen & Äiti Marian sanoja Sisar Clarelle, 14. Lokakuuta, 2018.  

( Clare ) Kiitos Herra, voimallisista oivalluksista Taivaan ja Maapallon toimintatapoihin. Amen.  

Herra, haluan olla lähellä Sinua, mutta en tiedä miten. Jos olen hiljainen, nukahdan! Jopa nyt 

tunnen vetoa takaisin sänkyyn. Pyydän, auta minua. Minä tarvitsen Sinun rakkauttasi ja tiedän, 

että Sinä tarvitset Minun . 

Jeesus vastasi… ” Se on aliarviointia, Minun rakkain! Minä odotan ja odotan sinua, ja sitten Minä 

näen, kuinka asioita varastetaan sinulta. Voi, kuinka toivon, että voisin puhua kanssasi tunteja. ”  

( Clare ) Herrani, mistään en pitäisi enemmän! 

( Jeesus ) ” Todellako? ”  

( Clare ) Jeesus, Sinä tiedät kaikki asiat… Sinä tiedät, että tämä on totta. 

( Jeesus ) ” Clare, Henki on altis… mutta liha on heikko. Minä haluaisin aloittaa alusta, juuri nyt, 

ikään kuin me emme olisi olleet erossa. Koska Minä olen nähnyt, että halusi on olla Minua varten 

jatkuvasti ja että Maailma merkitsee sinulle vähemmän ja vähemmän joka päivä. Pyydän, kiitä 

Minun Äitiäni hänen rukouksistaan sinun puolestasi; hän todellakin on kesyttänyt mustan 

pantterin sinussa. ” 

( Clare ) Ja minä haluan kertoa teille – hän todellakin on! Minulla ei ole MITÄÄN tarvetta maailman 

asioihin, paitsi perustarvikkeisiin. Enkä minä mene edes niitä metsästämään. Minä vain kerron 

jollekin toiselle, ja he etsivät ne. Koska en halua mennä edes LÄHELLE sitä tavaraa. Niinpä sanoin… 

Rakkain Äiti, kiitos sinulle, että olet kesyttänyt mustan pantterin! Kiitos paljon rukouksistasi. Minä 

katson taaksepäin käyttäytymistäni nyt ja sanon, ” Kuinka hupsua! Kuinka tyhjää! Että minä halusin 

näitä asioita ja käytin aikaa katsellen niitä Internetistä. Kuinka hupsu minä olen ollut. ” Mutta siitä 

päivästä lähtien minä olen nähnyt pantterin istuvan vierelläsi kesytettynä ja ymmärsin, että minun 

tarvitsi vain pyytää sinun avustamistasi ja se olisi kukistettu. Vau! Siitä päivästä lähtien tämä 

kauhea pakonomainen tarve on lievittynyt. Kuinka ihmeellisiä ovatkaan sinun tiesi, rakas Äiti. 

Kiitos sinulle, Siunattu Äiti, kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua. 

Ja Maria vastasi… ” Eikä siinä ole kaikki. Edessäsi on vielä monia voittoja, jos vain pyydät. ” 

( Clare ) Minä pyydän sinun esirukouksiasi kaikkeen, mikä ei miellytä sinun Poikaasi, missä tahansa 

järjestyksessä pidät parempana. Mutta pyydän? Rukoilisitko minun syöntitapojeni muuttuvan? 

Todellakin, minä nautin ruuasta ihan liian paljon ja se on häiriötekijä. Minä tiedän, että tämä on 

vuodenaika, jolloin karhut lihovat – mutta minä en ole karhu! Ja niin tekevät monet ihmiset 

valmisteluna kylmään säähän. Mutta silti, minä haluan olla vapaa minun pakotuksistani ja 

hupsuista ruoka valinnoistani, ja minä todella haluaisin enemmän ohjausta siihen, mitä syödä. 

Pyydän, voisitko auttaa minua sen kanssa? 

( Maria ) ” Mitä ikinä haluatkin, Clare. Mutta haluan sinun tietävän, että minä olen jo työskennellyt 

sillä alueella sinun kanssasi. Ja useat pyhimykset ovat myös rukoilleet puolestasi, kuten Veli 

Bernard, St. Francisin kumppani. Ja Isä Pio. He ovat huolissaan sinusta, koska menetät armoja, kun 

nautiskelet herkullisia ruokia säännöllisesti. Ne ruuat on tarkoitettu juhlia varten; ne eivät ole 

jokapäiväistä ruokaa. Sinä olet sodassa, tyttäreni, ja soturien täytyy olla hyväkuntoisia ja hoikkia, ei 



lihavia ja laiskoja. Nämä ruuat pyrkivät johtamaan laiskuuteen ja loputtomaan syyllisyyden 

tunteeseen, että voisit saavuttaa paremman tuloksen ruokahalujesi kanssa. ”  

( Clare ) Joka on totta!  

( Maria ) ” Suurelta osalta se mikä saa sinut kääntymään niiden puoleen, on verensokerin lasku, 

stressin seurauksena ja kehosi himoitsee jotakin, joka tehostaa sinua takaisin ylös. Minä olen 

nähnyt sinun tekevän viisaita valintoja, kun tämä tapahtuu, kuten kvinoa. Siis, et ole kaukana 

viisaudesta. Vain hieman enemmän itsekuria. ”  

” Katsohan, kun turhuuden & toivottomuuden demonit heittävät sinua limalla – sinä haluat tarttua 

johonkin lohtua ja nopeaa lievitystä saadaksesi. Tämä tulee ilkeästä oravanpyörästä, kun et saa 

tarpeeksi rukoiluaikaa, tarpeeksi aikaa Minun Poikani rakastamiseen ja ylistämiseen, hänen, joka 

täyttää sinut uskolla ja toivolla. Hän valmistelee sinut näitä hyökkäyksiä vastaan, Clare, niin, että 

kun ne tapahtuvat, sinä et palaa vanhoihin tapoihisi. Tapoihin, jotka ovat peräisin jopa 

lapsuudestasi. ” 

” Kaikkien Sydänasukkaiden on tärkeää tietää, että kun ikäännytte, myös mielenne ikääntyy, ja se 

ei ole niin valmis ottamaan vastaan elämän haasteita, vaan pitää parempana lipsua takaisin 

mukavuusalueelle. Kumppanuussuhde minun Poikani kanssa muuttaa sen. Hän uudistaa voimanne 

kuten kotkan. Eikö olekin kirjoitettu? ”  

( Clare ) Kyllä, todellakin, Äiti. On kirjoitettu. 

( Maria ) ” Ja siispä, sinä huomaat, että enemmän repsahduksia sattuu, kun et saa tarpeeksi 

laadukasta kahdenkeskistä tapaamisaikaa yhdessä. Myös, kun ikäännyt, lapsuuden muistoilla on 

taipumusta tulla pintaan. Koska sinulla ei ollut onnellinen lapsuus ja kamppailit ruuan kanssa 

silloin, kun olit kasvuiässä, se lisää ylimääräistä stressiä mieleesi. ” 

( Clare ) Kyllä, minä olen huomannut, että muistoja virtaa menneisyydestäni. Minun valokuvaus 

jutut San Fransicossa, asiat, joita tein. Asioita, joita tein lapsena, joita en halua muistella; minä 

haluan pysyä nykyajassa. Pyydän, rukoilisitko minun puolestani myös tässä asiassa? Viime aikoina, 

harhauttavia ajatuksia on ryöpynnyt mieleeni, ja ne aina johtavat paheksuntaan. 

( Maria ) ” Minä rukoilen sinun puolestasi, suloinen Clare. Minäkään en halua sinun kokevan näitä 

asioita uudelleen. Mutta vihollinen on hyvin älykäs. Hän tietää kuinka tuoda takaisin tuomitsevat 

ajatukset menneestä lannistaakseen sinut nykyhetkessä. Demonien tulva hyökkää kimppuusi joka 

päivä, Clare. Sinua vihataan hyvin paljon pimeällä puolella. Ja sinun rohkea valintasi totella minun 

Poikaani koskien omistautumista minulle, on lisännyt vihollistesi piiriä. Pian tulee aika, jolloin 

heidän silmät, ketkä hylkäsivät pyhimysten esirukoukset, ja suhteen minuun – tulee aika, jolloin 

Jumala tulee aukaisemaan heidän silmänsä. Ja sitten tulee aika, jolloin minua rakastetaan ja tulen 

osaksi heidän elämiään, aivan kuten nyt olen osa sinun elämääsi. ”  

( Clare ) Voi, Äiti, se saa minut itkemään. Kuinka kukaan voi olla rakastamatta sinua? Kuinka 

kauheaa! Sinä olet suloisin ja kiltein henkilö, jonka olen koskaan tuntenut, ehkä heti sinun Poikasi 

jälkeen. Se koskee minuun kovasti, että ihmiset hylkäävät sinut. 

( Maria ) ” Minun lapseni, laiskuus on kuolettava vihollinen. Ja mitä tulee hengelliseen laiskuuteen, 

sitä pitää pelätä vielä enemmän. Koska se mikä etenee Hengestä, määrittää suunnan, minne 

tulette menemään, työn edessänne ja hedelmät, mitä tulette tuottamaan. On monia minun 

lapsiani – ja minä kutsun heitä sillä nimellä, koska Jeesus antoi heidät minulle Ristin juurella. Se oli 

minun ainokainen Poikani, jonka minä vapaaehtoisesti luovutin teloittajille, niin että Pyhät 



Kirjoitukset pystyivät toteutumaan. Minä annoin sen lahjan sydämestä sinulle ja koko 

ihmiskunnalle, sillä minä halusin, että he vapautuisivat Aatamin ja Eevan ja heidän jälkeensä 

tulleiden sukupolvien kirouksesta. ” 

” Mutta mitä tulee hengelliseen laiskuuteen, ihmiset vain matkivat, mitä ovat kuulleet, eivätkä 

käytä aikaa paneutuakseen syvemmin Pyhiin Kirjoituksiin ottaakseen selville, onko asia ristiriidassa 

vai vahvistavatko kirjoitukset sen. Kun he tekevät sen, he muuttavat kohtaloittensa suunnan, 

koska he eivät saa sitä apua, mitä tarvitsevat. Se on yksi syy, miksi paholainen vihaa minua niin 

paljon. Koska koko minun sydämeni on kietoutunut heidän kohtaloihinsa, rukoillen ja toivoen, että 

he tekevät oikeat valinnat. Mutta kun he kääntyvät pois minusta, minulla ei ole mitään keinoa 

koskettaa heitä viisaudella, joka tulisi johtamaan heidät pidemmälle kohtaloihinsa. Ja minun täytyy 

odottaa tulevaa aikaa, kun he tulevat hyväksymään viisauden, jonka minä haluan jakaa heille 

Äitinä. Mutta silti, rukoilen heidän puolestaan. Minä annoin sen lahjan teille ja koko ihmiskunnalle 

– ja myöhemmille sukupolville, jotka ovat periytyneet Veren mukana. ” 

” Kaikesta sydämestäni minä halusin nähdä oikeudenmukaisuuden kukoistavan. Minä halusin 

nähdä prostituoitujen, katuvien sotilaiden, kierojen veron kantajien, noitien ja velhojen – 

pelastuvan. Itse asiassa, koko synnissä kamppailevan ihmiskunnan pelastuvan. En missään 

tapauksessa halunnut heidän menevän Helvettiin! Ja minä tiesin, että voisin osallistua Hänen 

uhraukseensa antamalla suostumukseni Hänen ennen aikaiselle kuolemalleen. Minun sydämeni oli 

sataprosenttisesti yhdistynyt Hänen sydämeensä. ”  

” Ja tähän päivään asti, minun sydämeni on ollut yhdistyneenä Hänen sydämeensä, sielujen 

pyhityksen työssä ja evankeliumin sanoman tuomisessa kaikkein kurjimman ihmiskunnan osalle 

antamaan heille Toivoa. Toivoa täysin uudesta ja uudestisyntyneestä elämästä Kristuksessa. Tämä 

on ollut minun missioni siitä päivästä alkaen, jolloin annoin suostumukseni Hänen inkarnaatiolleen 

minun kohdussani. ” 

” Ja jopa nuoruudessani, minä ymmärsin, että tunsin eri tavalla elämästä kuin kaverini. Minä en 

ollut kiinnostunut samoista asioista. Pikemminkin, kun kuljin Temppelin piirissä, minä näin, miten 

synti oli kietoutunut ja pilannut elämiä. Kuulin katumuksen itkut ja Messiaan kaipuun, ja minun 

sydämeni halusi hyvin paljon sitä samaa. ”  

” Minä näin minkä kärsimyksen Saatana oli tuonut maailmaan, ja että todellakin Pelastajalle oli 

tarvetta. Minä kaipasin ja rukoilin koko sydämestäni Messiaan tuloa. Voi, Clare, jos sinäkin olisit 

kuullut itkut Temppelissä, olisi sääli ihmiskunnan tilasta ottanut sinutkin valtaansa. Sinäkin olisit 

itkenyt päivin öin Messiaan saapumista. Se oli kaiken kuviteltavissa olevan ulkopuolella – ja minä 

kuulin itkut ja vetoomukset päivästä päivään ja vuodesta toiseen. ”  

” Siis, kyllä, Messiaan syntymä saavutti minun sydämeni – ei, että kaunistaisin itseni miestä varten. 

On todella hyvin harvoja, jotka ymmärtävät, kuinka Jumala muovasi minut naiseksi, joka rukoilee 

ja kaipaa Häntä. Useimmille minä olen kuin nuori ohikulkeva nainen, joka oli kutsuttu 

palvelemaan. ”  

” Ei, se ei ollut ollenkaan niin. Minä myös, tein rukoustyöskentelyä Hänen tulemisekseen, 

varhaisesta iästä alkaen. Minä myös itkin ja kaipasin vapautta, mikä tulisi Hänen mukanaan. Myös 

minä tarvitsin Hänen pelastustaan. Ja minusta, siihen aikaan, koko maailma itki Pelastajaansa, 

aivan kuten se tekee nyt. Puut, kasvit, tuuli – jopa tähdet tuntuvat kaipaavan Hänen tulemistaan. ”  

” Jokainen elävä olento oli jollain tavalla yhtynyt Taivaalliseen Suunnitelmaan ja kaipasi sen 

täyttymistä Hänen tulemisessaan, aivan kuten tänäänkin. Voi, Clare, jos voisit kuulla heidät! Voi, 



Minä toivon, että voisit kuulla heidät. Ne parkuvat! Kyllä, puut parkuvat; ruohot pelloilla parkuvat; 

peura metsässä parkuu – jopa koirat kaipaavat Hänen palaamistaan, kun kaikki asiat tullaan 

korjaamaan. ”   

” Ihmiskunta ymmärtää vähän miten liittyneitä he ovat Jumalalliseen Suunnitelmaan. On olemassa 

tietoisuus, joka useimmilla on, mutta se jää huomaamatta heidän sieluissaan, tietoisuus kaiken 

Luodun ykseydestä. Aivan kuten olet nähnyt ihmiskunnan pyhitetyssä joukossa. Kaikissa kasvoissa, 

jopa eläinten. Kaikki ovat liittyneet toisiinsa ykseydessä Hänen kanssaan, kun Pyhä Henki on 

elämää aikaansaava voima Universumissa. Hän on erottamaton Isästä ja Pojasta, ja sen vuoksi, 

kaikki luodut on kudottu toisiinsa kuten yksi saumaton vaate, jota käyttää Kuningasten Kuningas ja 

Herrojen Herra. ”  

” Kun vaatteen yksi osa on loukkaantunut, koko vaate tuntee sen. Kyllä, koko luomakunta vastaa 

vain yhden pikkuriikkisen osan kipuun. Ja jos voisit nähdä kuinka Maapallo on surrut ja kelannut 

edestakaisin yhden epäoikeudenmukaisen lapsen kuoleman vuoksi, yhden abortin, ISIKSEN 

tekemän surman vuoksi, sotilaiden hävittämien biisonilaumojen vuoksi. Jos voisit nähdä miten 

Maapallo reagoi sellaisiin hirmutekoihin – sinä pyörtyisit siihen paikkaan. ”  

” On olemassa herkkyyttä, että planeetan täytyy tuntea kaikki, mikä tapahtuu sen pinnalla. Ja, 

Clare, on kirjoitettu. Hän on puhunut sen profeettojensa kautta. Ja he kuulivat, mutta eivät 

kuunnelleet. Katsokaamme yhdessä, suloinen tyttäreni. Nauttikaamme Jumalan sanaa ja 

ottakaamme vastaan se ymmärrys, jonka Hän antoi meille. ” 

 ( Clare ) Ja minua johdatettiin, Roomalaiskirje 8:18… ” Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan 

kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. ” 

( Jeesus ) ” Tämän takia Sydänasukkaat halukkaasti uhraavat Jumalalle joka kivun ja menetyksen ja 

epämukavuuden. Heille on opetettu kärsimyksen arvo. ” 

 19-20… ” Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä 

luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin 

toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan 

lasten kirkkauden vapauteen. ”  

( Maria ) ” Ja Jumala tahtoi, että kaikki nivottaisiin yhteen Hengen voimalla yhdeksi entiteetiksi, 

Luomakunnaksi, niin että jopa ihmiskuntakin olisi sopusoinnussa ympäristönsä kanssa, ja hänen 

ruumiinsa olisi hyvässä kunnossa ja kukoistava, aivan kuten hänen ympäristönsä kukoistaisi. Voi, 

surulliset seuraukset ympäristön vahingoittamisesta. Henki on vakiinnuttanut ja tasapainottanut 

ympäristön, ja sitten antanut sen ihmisille. Mutta synti toi tauteja ja hirmuisia mutaatioita. ” 

22-25… ” Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa 

hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin 

huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä 

toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka 

kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä 

kärsivällisyydellä. ”  

( Maria ) ” Ja kuten luomakunta huokaa, me myös huokaamme Oikeudenmukaisuutta ja Jumalan 

oikeamielisyyttä hallitsemaan Maapallolla. ” 

26-27… ” Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän 

pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme 



sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki 

rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. ” 

( Maria ) ” Clare, Maapallo huokaa. Tiesitkö sitä? Maapallo on huokaillut apokalyptisen, tuhoa 

ennustavan, planeetan Nibirun lähestymistä. Kyllä, näitä huokailuita on kuultu ympäri maailman. 

Ne tulevat Maapallolta, joka muuttuu epävakaammaksi, synnin takia, ydinaseitten takia ja niitä 

paljon voimakkaampien aseitten takia. Ja niitä on käytetty tuottamaan tsunameita ja muita 

väkivaltaisia tekoja ihmiskuntaa vastaan. ” 

” Kyllä! Jumalan Henki välittyy koko Luomakunnan kautta, ei vain ihmiskunnan kautta, ketkä 

haluavat taivaallista olotilaa ja vapautta. Kaikki elävä ja jopa kivetkin parkuvat! Eikö olekin totta, 

että kaikilla asioilla on olemuksensa Hänessä? Jos se olkoon niin, on mahdotonta erottaa ihminen 

Saatanan planeetalle asettamista kärsimyksistä. ”  

” Hänen Verensä on vapauttanut jopa Maapallon ja kaiken, joka siinä asustaa. Mutta odottaminen 

on kivuliasta, jopa niin kivuliasta kun asioilla on taipumusta kuolla sukupuuttoon ja menettää 

kauneutensa. Jatkuvan synnin tahrojen tippumisen vuoksi se rappeutuu ja menettää 

elinvoimaansa. Verensä kautta Hän on sovittanut kaikki asiat. Ja Hänen Verensä kautta meidät 

kaikki on voimaannutettu tekemään osamme tuodaksemme ihmiskunnan Hänen Sydämensä 

Rakkauden piiriin. ” 

” Ja Saatana vihaa tätä työtä ja kaikkia, jotka antavat elämänsä sille. Ja mitä enemmän sielulla on 

vaikutusvaltaa ihmisten sydämiin, työskennellen Pyhän Hengen voimalla, sitä enemmän heitä 

vihataan. Siispä, minun valtuutukseni on tulla auttamaan teitä. Tulla auttamaan teitä pääsemään 

voitolle heikkouksistanne, neuvonpidon ja rukouksen avulla. Ihailen sinua ylenpalttisesti, Clare, 

minä todellakin ihailen. Olet liikuttanut minun äidillistä rakkauttani surkealla tilallasi ja 

heikkoudellasi. Minä riemuitsen sinun kaltaisistasi, jotka ovat vastaanottaneet minun Poikani 

Rakkauden niin syvällä kiitollisuudella ja sallineet Hänen muuttaa elämänsä. ” 

Niin paljon hävitystä on tulossa Maapallolle pian, ja me Taivaassa olemme todella halukkaita 

olemaan vielä Maapallolla olevien palveluksessa. Me kaipaamme tulla kutsutuiksi ja tunnustetuiksi 

Viinitarhan työtovereiksi. Meidän ainoa eromme on, että me näemme sen mielettömyyden, missä 

elämme. Me teimme NIIN monia virheitä omissa elämissämme, ja niistä täytyi päästä yli. ” 

” Me olemme taivaltaneet sitä samaa tietä kuin sinäkin, Clare, ja me haluaisimme auttaa – koska 

me tunnemme tien. Me kaipaamme auttaa, mutta niin harvat tavoittelevat meitä. Meidän 

toivomuksemme on, että sinun Kanavasi leviää suurelle alueelle, ja he, jotka ovat halukkaita 

nujertamaan valtaapitävät, viimeinkin tajuavat. ” 

” Niin monet kieltäytyvät jopa katsomasta, koska he eivät halua tulla suljetuiksi kristillisistä 

yhteisöistä ympäri maailman. He rakastavat asemiaan ja kunniaansa kavereidensa keskuudessa ja 

eivät halua tulla vieroksutuiksi Totuuden vuoksi. ” 

” Ja sitä paitsi he järkeilevät, ” Vain Kristus on tarpeellinen, me emme tarvitse Pilveä. ” Sen 

kaltaisella järkeilyllä, minä haluaisin heidän harkitsevan, että millaista elämä olisi, jos he asuisivat 

saarella, jossa ei asuisi muita eläviä olentoja. Täysin eristettyinä; täysin yksin. ” 

” Katsokaahaan, me olemme eläneet ja kukistaneet Maailman Hänen voimallaan. Mutta he, jotka 

luottavat muihin, jotka eivät ole vielä kukistaneet, kuten kaverit, jotka ylläpitävät status quota, 

nykytilaa, he luottavat lihan aseistukseen. Kyllä, Jumala kuulee heidän rukouksensa. MUTTA on 

NIIN paljon enemmän!!! Niin paljon enemmän tukea ja neuvoja ja kumppanuutta saatavilla. Mutta 

sen mukana tulee vaino ja torjunta. ” 



” Carol on eräs rakas sielu, joka heittäytyi Jumalan armon ja totuuden varaan – ja teki sen joka 

tapauksessa. Ja katsokaa sitä lohtua, mitä hän saa Herran vierailuista ja pyhimykset pitävät 

hänestä niin paljon. Katsokaa, kuinka rohkaistuneeksi hän on tullut Isä Pion, St Francisin, Faustinan 

ja muiden kanssa. NÄIN Jumala on tarkoittanut sen. Että kukaan ei olisi erotettu hengessä, vaan 

että pyhimykset olisivat valmiina auttamaan heitä silti taistelemaan tehdäkseen hyvää, koko 

matkan loppuun asti. ” 

” Ja siinä tarkoituksessa minun Poikani astui Kirkastusvuorelle julistamaan Taivaan ja Maan 

yhteyttä, ja että me ikuisesti olemme yhtä Luomakuntaa, aivan kuten on kirjoitettu. ”  

” Niinpä minä annan nämä asiat teidän pohdiskeltavaksenne, rakas perhe. Teitä kaikkia ihaillaan 

Taivaassa, ja kaipaavat olla aktiivisia elämissänne. Älkää kieltäkö heiltä yhteyttä, vaan sallikaa 

heidän välittää teille viisautta ja rukouksia elämiinne. Ja käyttäkää samanlaista erottelukykyä 

heidän kanssaan, kuin mitä käytätte, kun kohtaatte minun Poikani. Tällä tavalla, eläin hahmossa 

olevat henkiolennot eivät saa sijaa elämässänne. He kaipaavat syrjäyttää Pilven ja erottaa teidät 

kokonaan Pilvestä, pelottelemalla, että he ovat paholaisia. ”  

” Te tunnette heidät heidän hedelmistään, rakkaat lapset. Tukeutukaa minun Poikaani, mutta 

sallikaa Pilven tulla osaksi teidän päivittäistä elämäänne. Muistakaa, että Taivaassa ei ole ajan ja 

paikan rajoitteita, kuten teidän maailmassanne. Siispä, he todellakin ovat siunattuja kykyineen 

pitää huolta laumoista, kuten tekin jonakin päivänä tulette olemaan. ” 


