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Äiti Marian & Sisar Claren sanoja, 16. Heinäkuuta, 2021. 

(Clare) Myöntäköön Herra teille terävän erottelukyvyn ja täydellisen vapauden uskonnollisten 

henkien valheista, ne aina pyrkivät vääristämään totuutta, erityisesti, kun se uhkaa Saatanan 

valtakuntaa… Amen. 

Kummastelen sitä, että Jeesuksen äiti tulee vierailemaan ja ohjeistamaan meitä. Kummastelen 

jopa enemmän, että voin vaivoin kertoa eron hänen ja Herran sanojen välillä. Sen täytyy johtua 

siitä, koska Marian sydän on niin täysin yhdistynyt Hänen sydämeensä. Mariassa on jotakin, mikä 

on niin Hänen kaltaistaan. Mutta olen taistellut sumuseinää vastaan, on ollut vaikeaa kuulla ja 

nähdä sen läpi. Enkä tiedä, johtuuko se Kristuksen vihollisten vastustuksesta – vai minun omista 

puutteistani. Mutta tiedän, että voin luottaa Herramme tuovan minut läpi toiselle puolelle ja 

tuovan paikkansa pitäviä viestejä teille.  

Minä vain kaipaan, todella, olla Häntä lähellä. On ollut joitakin hetkiä, jolloin olemme tanssineet 

yhdessä ja jolloin Hän on pidellyt minua, se oli niin kallisarvoista. Rakastaisin mennä takaisin noihin 

paikkoihin, ne ovat hyvin ravitsevia ja voimaannuttavia.  

No niin, niin monia kauheita sotia ja nälänhätiä on päästetty valloilleen. Nigeria, Intia, Haiti, Kuuba 

ja Etelä-Afrikka, uskon, että asettamaan marxilainen agenda ja ottamaan pois vapaus maapallon 

pinnalta. Pyydän, minun rakas perheeni, rukoilkaa heidän puolestaan, rukoilkaa. Ruusukko-

rukouksen aikana itkin apuun Meidän Äitiämme; pyydän, auta minua kuulemaan selvästi. Kun 

kaikki nuo asiat ovat meneillään, minun sydämeni on niin kiinnittynyt kaikkeen. Ja hän vastasi 

minulle ja sanoi…  

(Äiti Maria) ”Minä olen tässä ja kuulen avun itkusi. Niin monet ympäri maailman ovat nälkää 

näkemässä ja tätä tapahtuu tahallisesti ja nyt se on tulossa maahasi. Sinun rukouksistasi heidän 

puolestaan on paljon hyötyä. Rukoilkaa heidän puolestaan hyvin paljon. Se on niin traagista, Clare 

ja tämä on toinen syy, miksi asioita täytyy jouduttaa.”  

(Clare) Ja tässä hän puhuu Taivaaseennostosta.  

(Äiti Maria) ”Kun jokainen päivä on kulunut, enemmän viattomia on kärsimässä ja kuolemassa 

tauteihin ja nälkiintymiseen. Maailmaa pyörittävät ovat ennalta suunnitelleet kaiken tämän. Heillä 

ei ole lainkaan myötätuntoa kenellekään, jotka ovat heidän omiensa ulkopuolella.”  

”Älkää tulko epätoivoisiksi, todella teidän rukouksenne ovat tehokkaita tuomaan lohtua niille, 

jotka ovat ilman. Tämä on toinen syy, miksi teidän kaikkien tulisi olla kohtuuden malleja, niin että 

kukaan ei voi syyttää teitä köyhiltä varastamisesta.”  

”Köyhät ovat Jumalan lahja teille. Heitä lohduttamalla, Itse Herra tulee lohdutetuksi. Älkää 

koskaan laiminlyökö tehdä hyvä työ, kun voitte. Jokainen pieni asia, jonka teette, tuo Hänelle 

suurta onnellisuutta ja täyttymystä ja se osoittaa, että te todella olette Teidän Taivaallisen Isänne 

lapsia.”  

”Sydämenne kovettuvat, kun kiellätte lohdun tarvitsevilta. Vartioimalla itseänne huolellisesti, 

tietäen, että voitte kartuttaa muita, jotka ovat äärimmäisessä tarpeessa, rajoittamalla sitä, mitä 

teette omilla voimavaroillanne, tämä pehmittää sydäntänne ja asettaa oikean esimerkin muille.”  



”Minä haluan osoittaa sinun syvää surullisuuttasi, Clare. Jos olisi olemassa toinen tapa tehdä tämä, 

Jeesus olisi löytänyt sen. Mutta korruption kerrokset menevät niin kovin syvälle tässä maassa ja 

läpi maailman, että on todella tullut aika aloittaa planeetta Maapallon puhdistaminen.”  

(Clare) Äiti, En ymmärrä, kuinka voi olla tämä kunniakas uusi aika, josta kaikki ovat puhumassa, 

kun kaikki tämä on meneillään, tietäen, että myös me olemme tuhon maalitauluja.  

(Äiti Maria) ”Sitä toivoo parasta, tekee mitä voi ja aavistaa loput. Presidentti Trumpissa teillä on 

hyvä johtaja ja hän on tehnyt laatupäätöksiä. Mutta on hetki, kun se, mitä todella tapahtuu, 

määrittelee vastatoimet.”  

”On olemassa monia monimutkaisia asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka painavat 

vaakakupissa, politiikan, nälänhädän ja kaikenlaisten puutteiden välillä. Niin monia asioiden välisiä 

vuorovaikutussuhteita tulee esiin, eikä ole olemassa helppoa, siistiä ratkaisua. Paljon riippuu siitä, 

kuinka haavoittuneeksi tämä kansakunta tulee juuri nyt, se on tärkeysjärjestys.”  

(Clare) Ja olen itkenyt apua maamme puolesta, että Herra ei sallisi Saatanalle työskentelevien 

valtojen pommittaa kansakuntaamme ydinaseilla, mutta on ollut niin monia profetioita ja me 

olemme nähneet sen niin monta kertaa, että tulee olemaan ihme, jos me selviämme 

vahingoittumattomina. Meidän täytyy rukoilla suojelusta ja suojelusta Presidentillemme joka 

päivä. Jokainen täällä Turvapaikassa on rukoilemassa noiden aikomusten puolesta.  

(Äiti Maria) ”Yksi asia teidän täytyy tietää, Jeesus on tulossa takaisin ja teidän täytyy valmistella 

ihmisiä.”  

(Clare) Sanoin, että olen todella hämmentynyt, kuinka esitellä tämä, kun olen jo puhunut tästä 

aikaisemmin. Ja se, mitä olen mainitsemassa tässä, on hämmennys tuhatvuotisen rauhan 

hallinnon ympärillä, jotkut sanovat sen olevan tulossa pian.  

(Äiti Maria) ”Työstä sitä, Clare, älä anna periksi niin helposti, sinnittele ja kyllä, Minä tulen 

auttamaan sinua.”  

(Clare) Kiitos sinulle, äiti, tunnen itseni niin eksyneeksi juuri nyt. Mutta olen jälleen kuuntelemassa 

niitä, jotka puhuvat Suuresta Heräämisestä. Sillä on monia kerroksia ja ulottuvuuksia, minun ainoa 

huolenaiheeni on, minne demoni avaruusoliot sopivat mukaan, heidän agendansa ja painostus, 

että Jumalaa ei tarvita tässä yhtälössä. On myös puhetta tuhatvuotisesta rauhan hallinnosta, 

mutta kaikkein täsmällisin historiankirja maailmassa, osoittaa tapahtumien järjestyksen ja niitä ei 

ole vielä täysin toteutettu. Silti tämä sortamisen tiilimuuri on jotakin, jonka vain Herra voi kukistaa 

ja tiedän, ettei Hän salli minua testattavan parannuskelvottomaksi.  

(Äiti Maria) ”Osa siitä on ulkoista sortamista, jonka Herra on sallimassa juuri nyt toisten sielujen 

lohduttamiseksi. Muista, me olemme puhuneet siitä aikaisemmin.”   

(Clare) Se on Simonin Risti, muuten. Herra teki viestin Simonin Rististä, ja joka selittää sitä asioiden 

välistä vuorovaikutussuhdetta täysin ja että Hän sallii meidän kantaa lastun rististä ja se tulee 

kärsimyksen ja vaikeuksien muodossa.  

(Äiti Maria) ”Tehkää parhaanne, rakastetut, kuten aina teette. Muistakaa, että ei merkitse 

kuulevatko ihmiset teidät vai eivät, heidän vastauksensa merkitsee ja se ei ole teidän vastuunne. 

Pyhä Henki on kanssanne, teiltä puuttuu uskoa ja itseluottamusta, mutta voin vakuuttaa teille, Hän 

on teidän kanssanne.”  



(Clare) Sillä hetkellä sain vilauksen Hänen kasvoistaan aivan suoraan edessäni ja hymy meni 

kasvojeni yli, vain suuri hymy, tunnistaen Hänen olevan siinä kanssani. Oi, kallisarvoinen Pyhä 

Henki, auta minua. 


