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(Clare) Herra Jeesus, pyydän, auta meitä voittamaan ilkeä toinen toistemme tuomitsemisen tapa. 

Auta minua olemaan tietoinen siitä, että kun teen niin, Minä murehdutan Sinua. Minä sabotoin 

kyseessä olevaa sielua ja avaan oven demoneille saada aikaan selkkausta ja erillisyyttä… Amen. 

Viime aikoina olen kamppaillut tuomitsemisen kanssa ja olen huomannut, että Minulla on 

taipumusta olla tuomitsevampi, kun en ole tyytyväinen itseeni. Olen vain alamaissa – alamaissa 

itseni kanssa jonkun syyn vuoksi. Ja ajattelen, että on jotakin totuutta ilmauksessa, että kun 

tuomitsemme toisia ihmisiä, me painamme heitä maahan, koska me tunnemme itsemme 

riittämättömiksi – me haluamme alentaa heitä, niin että voimme tuntea itsemme paremmiksi. 

Enkä toimi niin paljon, kuin vain olen negatiivinen, piste. Minun perheessäni, oli valtava määrä 

tuomitsemista jatkuvasti meneillään. Ja niinpä, minulla on siinä jotakin taustaa, hieman 

menneisyyttä sen kanssa voitettavana. Siispä, minä tiedän, että Meidän Äitimme on puhumassa 

minulle tässä viestissä, mutta hän on myös osoittamassa yhteisöä.  

Ja tänään, kun aloimme rukoilla, tunsin Meidän Äitimme voimakkaammin kuin yleensä tunnen ja 

kerroin hänelle… Siunattu Äiti, minä aistin sinut vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin.  

(Äiti Maria) ”Se johtuu siitä, koska Minä en ole heittänyt sinua pois, enkä arvostele sinua, 

pikemminkin minä rohkaisen sinua, että sinä olet Hänen täydellisessä tahdossaan ja liikut 

eteenpäin siinä, mitä minä olen pyytänyt… nimittäin, tällä hetkellä, vihollistesi puolesta 

rukoileminen ja heille rakkauden lähettäminen, kuin myös rukoileminen maailman ahdingon 

puolesta.”  

”Minun lapseni, rakastakaa toinen toisianne niin kuin Herra ja minä olemme rakastaneet sinua. 

Minä haluan sinun ymmärtävän, että sinä otat osaa kiven heittämiseen toinen toistanne kohtaan, 

kun sinä hyväksyt demonien kritiikin ja tuomitsemisen. Demonit ovat kiireisiä sinun, erityisesti 

johtajienne vakuuttamisessa sekä ydinryhmässä olevien vakuuttamisessa, että te olette 

arvottomia epäonnistumisia.”  

”Kun te tuomitsette Claren, Elisabethin, Johnin tai Miken, teitä on inspiroinut demoni, löytämään 

vikaa ja tuomitsemaan. Sillä hetkellä te avaatte oven moittiville demoneille, tulla sisään ja syyttää 

heitä ja he vuorostaan, tuntevat tämän ja ovat riisuttuja luottavaisuudesta ja motivaatiosta. He 

alkavat horjua ja kääntää ajatuksensa ensin itseään vastaan ja sitten teitä ja muita vastaan. Tämän 

vuoksi teidän täytyy antaa anteeksi typerät asiat, joita he tekevät ja pikemminkin rakastaa heitä 

sen sijaan, että tuomitsisitte heidät.”  

”TUOMITSEMINEN ON MYRKKYÄ, TUOMITSEMINEN ON MYRKKYÄ, TUOMITSEMINEN ON 

MYRKKYÄ, ja se rampauttaa teidät avaamalla oven demoneille syyttää teitä ja muita, jotka 

levittävät tätä myrkkyä. Tulette löytämään itsenne typeristä kiistoista ja harmituksista, koska 

olette päästäneet nämä demonit sisään.  

(Clare) Ja minun kokemukseni mukaan, ne vain yrittävät aiheuttaa erillisyyttä. Se on heidän 

agendansa.  



(Äiti Maria) ”Minä pitäisin parempana, että kun näette jotakin, mikä provosoi tuomitsemaan, 

ajatelkaa, kuinka monta kertaa te olette tehneet aivan saman asian. Minä toivon mieluummin 

teidän näkevän heidän oikkunsa ja virheensä suurella kiintymyksellä, koska he ovat ainutlaatuisia 

kaikissa lahjoissaan ja vioissaan.”  

”Teidät on tuotu yhteen vahvistamaan ja puhdistamaan toinen toisianne. Jumala on keskellänne, 

jatkuvasti opettaen teitä rakastamaan toinen toisianne. Hän kestää lukuisia oikkujanne ja 

vikojanne ja silti rakastaa ja voimaannuttaa teitä. Minä pyydän teitä tekemään saman toisille. 

Kaikki teistä ovat jatkuvassa ylös nostamisen tarpeessa, koska vihollinen on 24/7 suunnittelemassa 

ja toteuttamassa uusia tapoja saada teidät sortumaan.”  

”Jos voisitte nähdä itsenne, kun ajattelette tuomitsevan ja halventavan ajatuksen toisesta, voisitte 

nähdä demonin istuvan olkapäällänne, tuntien olonsa hyvin paljon turvalliseksi ja kotoisaksi, 

kuiskaten ja heijastaen kuvia ja ajatuksia mieleenne, ottaen teidät pois velvollisuudestanne 

rukoilla sielujen puolesta ja asettaen teidät alttiiksi lankeamiselle.”  

”Clare, minun tyttäreni, sinulla myös on tämä ikävä tapa ajoittain. Sinä ja Ezekiel olette tulleet 

pitkän, pitkän matkan, mutta paljon on yhä mielissänne sellaista, mitä ei tulisi olla siellä.”  

”Tunnistakaa välittömästi, kun olette langenneet tuomitsemiseen. Moittikaa valehtelevat ja 

herjaavat demonit, tunnustakaa hyvä siinä henkilössä, rukoilkaa heidän puolestaan ja sitten 

kieltäytykää osallistumasta siihen koskaan enää. Tämä tulee pitämään teidät puhtaina ja se tulee 

sulkemaan oven demonijonolta, he odottavat hyppäävänsä päällenne.”  

”Kaikki teistä ovat edistyneet tällä alueella, mutta jotkut teistä on asetettu maalitauluiksi niin kuin 

joku, joka tuo alas yhteisön, sen jatkuvien tuomioitten vuoksi. He haluavat käyttää teitä 

vahingoittamaan toista näillä tuomitsemisilla. Näettehän, sielu, jota tuomitsette, tuntee sen 

tiiviisti jollakin olemuksensa osalla. Minä haluan teidän kumoavan sen ja siunaavan heitä, 

rukoillen, että kaikki tuliset nuolet tullaan poistamaan ja korvaamaan toivolla ja rohkeudella tehdä 

paremmin.”  

(Clare) Ja se on todellinen ongelma minulle, koska jos näen jotakin, mikä tarvitsee korjausta, 

minun täytyy tehdä se, vaikka vihaan tehdä sen. Mutta minun täytyy oppia, että en ole 

pikkumainen, vain aikuinen aikuisille; älä ole aikuinen lapsille, tiedättehän, ellei se ole tapa, joka 

aiheuttaa jatkuvia ongelmia. Siispä, minä en ehdottomasti nouse ylös ja sano, ettei minulla ole 

tuomitsemista, koska minulla varmasti on ja tunnistan sen, kuin olisin tyhmä suurimman osan 

aikaa, ehdottoman tyhmä.  

(Äiti Maria) ”Rakentakaa, rakkaat, älkää repikö alas; rakentakaa. Te tulette tuntemaan sen, kun 

vahingoitatte jotakin, omatuntonne tulee todistamaan Pyhän Hengen surun, vihamielisyyden 

toimenne vuoksi. Haluatteko olla lähempänä Pyhää Henkeä? Kieltäytykää tuomitsemasta ja Hän 

tulee löytämään iloa sielussanne.”  


