
878. Äiti Maria sanoo… Rukouksenne ovat Pelastusköysi Kuoleville Sieluille 

RUKOUKSENNE OVAT PELASTUSKÖYSI KUOLEVILLE SIELUILLE  

Viesti Äiti Marialta Sisar Claren kautta, 1. Elokuuta, 2021.  

(Clare) Siunatkoon Herra teidät, rakkaat Sydänasukkaat ja antakoon teille Hänen rauhansa. Juuri 

ennen kuin yhteisö alkoi rukoilemaan Ruusukkorukousta, en voinut oikein hyvin ja kuulin Äiti 

Marian sanovan…  

(Äiti Maria) ”Tämä on uhraus, tiedäthän. Niin monia tarvitaan juuri nyt, kiitos sinulle.”  

(Clare) Kiitos sinulle, että kerroit sen, Äiti. Minä joskus unohdan.  

(Äiti Maria) ”Ainoa viesti, mikä minulla on sinulle, on tämä: Jatka hyvää työtä rukoustesi kanssa. 

Pidä silmällä laiskuutta ja rukousten torjumista työskentelyn vuoksi sen sijaan. Tämä ei miellytä 

Herraa. Kuitenkin voit rukoilla työtä tehdessäsi.”  

(Clare) Kyllä, minulla oli aikomus kysyä siitä. Pitäisikö Minun antaa miesten työskennellä läpi kello 

kolmen tunnin ajan? Äiti, pyydän, en halua vastata tähän, todella haluan tietää, mitä sinulla on 

sanottavaa. Juuri silloin vedin Rhema-ohjelauseen, jossa sanottiin… ’Hän, joka ei kanna ristiään ja 

seuraa Minua, ei voi olla Minun Opetuslapseni.’  

(Äiti Maria) ”Minä luulen, että se tunti olisi hyväksyttävää Herralle, jos te todella keskittyisitte 

rukoukseen, kun työskentelisitte. Tämä ei ole niin helppoa, kuin miltä se kuulostaa. On olemassa 

monia kiusauksia tuoda esiin muita asioita. Mutta jos tunnette oikeaksi omassatunnossanne, että 

voitte tehdä tämän, yrittäkää vain. Olkaa rehellisiä itsellenne ja jos se epäonnistuu, palatkaa 

takaisin keskittyneeseen rukoukseen.”  

”Muistakaa, että yksi rukouksenne voisi pelastaa hukkuvan äidin tai tätejä ja setiä tulemasta 

maanvyöryn yllättämäksi. Vain Hyvä Herra tietää, kun kuoleman hetki on. Te voitte olla valo 

kansakunnille, jos te uhraatte sen, mikä on agendanne, sovitellaksenne itsenne Hänen agendaansa 

sen sijaan, kun teitä kutsutaan.”  

”Olkaa rehellisiä, rakkaat, olkaa rehellisiä. Muistakaa, te olette heittämässä pelastusköyden 

kuolevalle sielulle, joka ei tunne Herraa. Todella te olette. Teidän rukouksillanne on hyvin paljon 

merkitystä, teidän kärsimyksillänne jopa enemmän, ajat ovat kovia nyt, Clare ja paljon 

päättäväisyyttä ja voimaa vaaditaan, että niistä selvitään, erityisesti Intiassa he, jotka ovat 

kokeneet toistuvaa vainoa ennen näkemättömällä tasolla.”  

”Näetkö, rakkain tyttäreni, näetkö? Maailma on repeämässä saumoista ja Minun Poikani tulee 

nuorentamaan sen jonakin päivänä tulevaisuudessa. Mutta toistaiseksi, nämä ovat hajottamisen 

aikoja, tämä on ajankohta kaiken epäpyhän kuolla. Sinun täytyy todistaa tämä ja se, mitä sinä 

kirjoitat, tulee hyödyttämään heitä, joiden pitää ymmärtää.”  

(Clare) Ja se oli Meidän Äitimme viestin loppu. Jumala teitä siunatkoon, rakkaat ja jatkakaamme 

rukoilemista, erityisesti sairaiden, kuolevien ja kuolemaan valmistautumattomien puolesta. 


