
880. Äiti Maria sanoo… Tuleva Kaaos tulee olemaan hyvin voimakas…  

Rukouksen täytyy olla ensimmäisenä 

TULEVA KAAOS TULEE OLEMAAN HYVIN VOIMAKAS… RUKOUKSEN TÄYTYY OLLA ENSIMMÄISENÄ  

Viesti Äiti Marialta Sisar Claren kautta, 5. Elokuuta, 2021.  

(Clare) Siunatkoon Herra teitä, rakas perhe ja olkoon mielenne kirkkaat ja sydämenne vapaat 

kiinnittymisistä maailmaan, niin että voitte rukoilla näiden aikojen puolesta, missä me olemme. 

Niin usein me emme usko, että rukouksillamme on merkitystä.  

(Äiti Maria) ”Sinä et ole yksin tässä, Clare. Tämä on valhe, jota jatkuvasti puhutaan ihmisten 

mieliin. Huolimatta järkeilystä, logiikasta ja uskosta, ihmiset silti lankeavat siihen. On tärkeää 

muistuttaa heitä aika ajoin, että tämä ON tärkeää ja HÄN KUULEE heidän rukouksensa. Pienin lapsi 

voisi itkeä apua, kun he näkevät jotakin surullista ja Hän vastaisi pikkuisen rukoukseen.”  

”Tuleva kaaos on niin voimakas, etteivät ihmiset tiedä mihin suuntaan kääntyä. Rukouksen täytyy 

tulla tärkeysjärjestyksenne ykköseksi. Ottakaa päivä kerrallaan. Älkää salliko suunnitelmienne 

estää rukousta, koska rukouksella pitäisi olla etusija. Monet tulevat tarvitsemaan teitä, kun kaikki 

kaatuu. He tulevat etsimään ohjausta ja neuvoa.”  

”Tämä tulee ja voi olla suuren hengellisen kasvun aikaa. Motiivit tulevat olemaan ilmeisiä ja se 

tulee auttamaan ihmisiä haluamaan muutosta. Paine ja sodan ajat aina tuovat pintaan asioita, 

jotka ovat kaikkein kiireellisimpiä, asenteita, jotka ovat kieroutuneita. Rakkaus tulee voittamaan 

kaiken. Sinä olet oikeassa ehdottaessasi, että jokainen kuuntelee viestejä päivällisaikaan, tämä on 

positiivinen muutos, joka tulee auttamaan teitä kaikkia olemaan samalla sivulla.”  

(Clare) Ajattelin… se ja se ei omaa paljon uskoa, että asiat todella ovat tapahtumassa.  

(Äiti Maria) ”Kun näet sen muissa, se on heijastus itsestäsi, katso syvemmälle omaan sydämeesi, 

etkä tule lankeamaan tuomitsemiseen, etkä ylpeyteen. Te kaikki olette hyvin samankaltaisia ja 

yhdessä eläminen tuo esiin peilatun totuuden toinen toisistanne. Sinä näet omat vikasi muissa. 

Tämä voi olla siunaus ja auttaa tekemään sinut nöyremmäksi, jos käsittelet sen armeliaisuudella.”  

(Clare) Kyllä, se on totta, on olemassa joitakin asioita, joita minä yhä kyseenalaistan, vaikka Jeesus 

on tehnyt ne niin selviksi minulle. Minä en pidä siitä piirteestä. Tuumin itsekseni, että ehkä Herra 

tulee leppymään ja tulee olemaan lisää aikaa?  

(Äiti Maria) ”Niin kuin asiat nyt ovat, ei tule olemaan toista vuotta, Clare. Tämä on todella tässä. 

Pyydän, pidä se mielessäsi, kun suunnittelet. Sinulla on ihmeellinen ryhmä täällä. He ovat kaikki 

hyvin vilpittömiä. Halukkuus on ajoittain haaste, mutta katsohan, he haluavat seurata karitsaa ja 

se tulee olemaan heidän pelastuksensa.” 


