
885. Äiti Maria sanoo… ÄLKÄÄ TUOMITKO!...  

Vastatkaa ystävällisyydellä Niille, jotka loukkaavat teitä 

ÄLKÄÄ TUOMITKO!... VASTATKAA YSTÄVÄLLISYYDELLÄ NIILLE, JOTKA LOUKKAAVAT TEITÄ 

Viesti Äiti Marialta Sisar Claren kautta, 11. Elokuuta, 2021.  

(Clare) Siunatkoon Herra meidät ja pitäköön meidät pois tuomitsemasta toisiamme, rakkaat 

Sydänasukkaat. Äiti Maria aloitti…  

(Äiti Maria) ”Minulla on paljon jaettavaa kanssasi, joten pysy vapaana tuomitsemisesta.”  

(Clare) Olen pahoillani, en edes tiedä, milloin teen sitä. Pyydän, auta minua olemaan tekemättä 

sitä. En halua tuomita.  

(Äiti Maria) ”Kyllä, se pinoutuu jokaisessa. Te tuomitsette ja se aukaisee oven muille tuomita teitä 

ja se leviää kuin kulkutauti. Se on niin kovin myrkyllistä ja kaikki teistä tekevät sitä useita kertoja 

päivässä. Minä haluan teidän astioittenne olevan puhtaita, niin että Taivas voi käyttää teitä.”  

”Olkaa aina ystävällisiä, älkää koskaan katkeria tai teräväsärmäisiä. Tämä on terävä miekka, joka 

tappaa sielun ja te kaikki teette tätä. Se tulee aina tuomaan esiin tuomitsemisen saastaa, joka 

varjostaa järkeä ja totuutta.”  

”Minä haluan sydämenne olevan ystävällisen vastauksen paikan Minun Poikani sielulle, hänellä on 

uupunut sydän. Hänen täytyy havainnoida veljen katkeruutta veljeä kohtaan joka päivä. Tämä on 

paikka, minne Hän voi tulla ja huomata sydämen ystävällisyyden, vapaina maailman sekasorrosta. 

Tämä on niin tärkeää, että lahjat virtaisivat. Minun lapseni, teidän täytyy oppia reagoimaan 

armolla, ei lihallanne, kun joku vastus läimäisee teitä kasvoille tai huolestuttaa teitä.”  

”Koko aikuiselämienne ajan te olette antautuneet tälle reagointitavalle löytää vikaa toinen 

toisistanne, nyt te olette tulleet pienelle palalle Taivasta ja sen täytyy loppua. Tällä 

reagointitavalla, jos sinä olet johtamassa, sinä tulet johdattamaan virheeseen heitä, jotka 

seuraavat. Tämä on kurialaisuutta, jota sinun täytyy hankkia itsellesi.”  

”Keksikää tekosyitä toinen toisillenne ja palauttakaa mieliin kaikki ne kerrat, jolloin te olette 

tehneet aivan samoja asioita, jopa pahempia, jopa sekavampia. Tämä saa aikaan sen, että heitätte 

nämä mädät ajatukset päistänne. Voitte olla varmoja, että Saatana on tämän takana, 

työskennellen tuodakseen erillisyyttä. Jos sitä ei pysäytetä, kun se on pientä, se tulee kasvamaan 

suureksi viaksi, joka pilaa työn, jota te teette.”  

”Todella, keksikää tekosyitä toinen toisillenne ja hellästi torukaa, kun se on asianmukaista. Muuten 

jättäkää huomioonottamatta muiden viat, tietäen syvällä sisimmässänne, että te olette syyllisiä 

niin paljon enempään. Tämä on myös tärkeää anteeksiannon aikaa. Tarve pysyä puhtaana on 

tulossa tärkeimmäksi, ylitse muiden, koska te olette tekemisissä enemmän ja enemmän pahuuden 

kanssa ja taistellaksenne tehokkaasti sitä vastaan, teidän täytyy olla vapaita tuomiosta ja 

kaunasta.”  

”Kun menneisyyden väärintekijä tulee mieleen, tehkää ehdoton osoitus antaa anteeksi kaikki 

muistoissanne heistä, mikä loukkasi teitä ja pyytäkää Jumalaa parantamaan heidät kaikista 

haavoista, joita te aiheutitte. Teidän täytyy olla puhtaita, teidän täytyy olla pyhiä.” Äiti Maria 

hymyili – ”Minä arvostan ponnistuksianne Minun puolestani. Minä rakastan teitä.” 


