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(Clare) Olkoon Herramme ilo meidän voimamme, rakkaat Sydänasukkaat. Äiti Maria alkoi 

puhumaan…  

(Äiti Maria) ”Olen tässä, Clare, mutta sinä vaikutat olevan uupunut. Miksi on niin?”  

(Clare) Ja sanoin… ’Isä, pyydän, anna meille voimaa jatkaa ja tehdä Sinun tahtosi. Sido jokainen 

valehteleva uskonnollinen henki, joka yrittää sammuttaa meidät; aukaise meidän silmämme ja 

korvamme totuudelle. Anna näille kuuntelijoille todellista erottelukykyä ymmärtää, että Pyhä 

Henki on kaiken totuuden alkuunpanija; me täällä maapallolla ja Taivaasta lähetetyt olemme vain 

Hänen viestinviejiään… Amen.’  

Tunsin itseni hyvin sairaaksi ja ajattelin, etten voisi jatkaa, mutta sitten kuulin: ”Sää, kosteus, 

esirukous ja vastustus. Sinun täytyy rakentaa kestävyyttä, hengellistä kestävyyttä. Se on osittain 

se, mistä laiskuudessa on kysymys. Jos et ole voimistunut, et tule kestämään. Vain laahusta 

eteenpäin, Clare, ole periksiantamaton, ole esimerkki.”  

Sen jälkeen sanoin… ’Mitä on sydämessäsi, Äiti?’  

(Äiti Maria) Te kaikki. Minä rukoilen, että te tulette kestämään koettelemukset, jotka tulevat koko 

maailmaan, ilman että vahingoitatte toinen toisianne tai toimitte tyhmästi. Kulkekaa vakaasti. 

Tämä on avaintekijä: kestävyys, johdonmukaisuus ja parhaansa tekeminen kaikissa olosuhteissa. 

Pyydä Häneltä voimaa, Clare, pyydä Häneltä.”   

”Rukouksia ei ole menossa tarpeeksi ylös, rakkaat. Rukouksissanne on laiskuutta vastustuksesta 

johtuen. Täytyy olla enemmän yhteisiä ponnistuksia saapua rukoilemaan. Johtajien puolesta 

rukoileminen on äärimmäisen tärkeää. Kun he ovat heikkoja, te olette heikkoja ja voi tapahtua 

asioita, jotka olisi voitu välttää. Tämä tunkeutuu sisään hyvin hienovaraisesti, ettekä te huomaa 

sitä. Tämä on yksi Saatanan taktiikoista, tunkeutua sisään hitaasti, huomaamattomasti.”  

”Kyllä, teidän tarvitsee istua Hänen kanssaan ja uppoutua Hänen rakkauteensa teitä kohtaan. Te 

ette huomaa sitä, mutta rukous on väsyttävää, jopa Isälle, se vie teistä paljon, joka täytyy 

täydentää, ettekä te ole viettäneet tarpeeksi aikaa Hänen kanssaan. Hän haluaa teidän olevan 

Hänen kanssaan, Clare. Hänellä on lahjoja teille ja Hän arvostaa paastoamistanne, Hän todella 

arvostaa. Karkea alku, mutta hyvä loppu.”  

”Älä huolehdi, ole vain hyvin rakastava. Minä haluan sinun myös lähettävän minun viestejäni. Sinä 

tulet tekemään hienosti, älä huolehdi sen sielun puolesta. Karkea alku, hyvä loppu. Ne, joilla on 

samanlaiset kiinnostuksen kohteet, kerääntyvät yhteen. Maapallolla ei ole ollenkaan tämän 

kaltaista paikkaa, kuin tämä täällä ja se on sinun etusi.” 


