
901. Äiti Maria sanoo… Tehkää Rauha, ei Erillisyyttä!  

Antakaa anteeksi Heille, joita olette väheksyneet 

TEHKÄÄ RAUHA, EI ERILLISYYTTÄ! ANTAKAA ANTEEKSI HEILLE, JOITA OLETTE VÄHEKSYNEET 

Jeesuksen & Äiti Marian Viesti, 13. Lokakuuta, 2021. 

(Clare) Herra, tee meistä Sinun rauhasi välineitä. Sinne, missä on vihaa, anna meidän kylvää 

rakkautta. Siellä, missä on loukkaantumista, anna meidän antaa anteeksi ja parantaa. Siellä, missä 

on eripuraa, anna meidän olla sopusointuisia. Amen.  

(Äiti Maria) ”On hyvä tehdä rauha ja antaa anteeksi heille, joita olette väheksyneet. Yhtään 

sellaista asennetta ei voi olla olemassa Taivaassa ja nyt on hyvä aika tehdä rauha, kun on vielä 

aikaa. Hän on tavoittamassa sinua, Clare, tämä on kehuttavaa. Tee aivan parhaasi tehdäksesi 

rauha naisen kanssa.”  

(Clare) Kiitos sinulle, Äiti, minulla on ollut pahoja tuntemuksia sydämessäni, enkä halua olla siinä 

paikassa kenenkään kanssa. Kiitos sinulle.  

(Äiti Maria) ”No niin, tämä on sinun mahdollisuutesi tehdä oikein.”  

(Clare) Kiitos sinulle niin kovin paljon, Äiti.  

(Äiti Maria) ”Koko Hänen ruumiinsa on peittynyt syviin haavoihin.”  

Jeesus aloitti… ”Kyllä, todella, Minun Ruumiini on ollut ihmisten syytösten ja vihan repimä. Minä 

haluan teidän, ennen kaikkea, ottavan kannan sitä vastaan, että muista löydetään vikaa, erityisesti 

palvelutoimessa olevista. Minä haluan Minun Ruumiini parantuvan haavoistaan ja Clare, on niin 

monia haavojen kerroksia kerrosten päällä, kerääntyneenä vuosisatojen ajan.”  

”Pian Minun Morsiameni Taivaassa tulee näkemään, kuinka kovin vahingoittavaa kritiikki on ollut 

Ruumiille, sen mukana myös satoja sieluja on loukattu ja lähetetty pois. Te maapallolla olette niin 

pieniä, pieniä lapsia, te ette näe soimaamisenne, ettekä kritiikkinne vaikutuksia ja sitä, kuinka 

kovin tuhoavia ne ovat. Yksi Minun Morsiameni merkki on hänen kauhistuksensa toisten 

palvelijoiden kritiikkiä ja herjausta kohtaan.”  

”Jos te olette Minun Morsiameni, te olette Minun Sydämeni mukaisia muita palvelijoita kohtaan. 

Ei ole kyse kilpailusta, vaan eksyneiden ravitsemisesta ja heidän tuomisestaan Yhteen Ruumiiseen, 

joka työskentelee yhdessä, eikä jaa muita. Se on Saatanan taktiikka.”  

”Erillisyys ja mielipiteiden moninaisuus, jokainen pitäen tiukasti kiinni siitä, että he ovat oikeassa, 

on merkki siitä, että Saatana työskentelee siinä sielussa. On olemassa valtava ero näiden välillä: eri 

mieltä oleminen ja virhe sekä egoistinen tiukasti kiinni pitäminen siitä, että heidän tulkintansa on 

ainoa oikea. Se on varma merkki ylpeydestä ja Saatanan työskentelemisestä siinä sielussa.”  

”Siksi on niin tärkeää, että te käsitätte sen oikein. Älkää koskaan puoltako harhaoppia, vaan olkaa 

lempeitä ja ystävällisiä, aikeella kutsua toisianne olemaan vastuuvelvollisia. Tämä voidaan tehdä 

armeliaisuudella. Mutta Minun Ruumiini on kaukana tästä ystävällisyydestä ja niin monia asioita 

on sanottu kaunalla ja hyväksymättömyydellä, että siitä tulee erillisyyttä Ruumiiseen. Kertokaa 

Minulle, kuinka voidaan kävellä vain yhdellä jalalla? Saatana on onnistunut tekemään tämän, 

mutta he, jotka rakastavat Minua, tuntevat piston omassatunnossaan, kun he kuulevat sellaisia 

asioita.”  



”Olkaa Rauhan suurlähettiläitä, ei vain toinen toisillenne, vaan maailmalle. Kun he katsovat teihin, 

heidän tulisi nähdä ja tuntea vain veljellistä rakkautta toinen toistanne kohtaan, jopa heitä 

kohtaan, jotka ovat kaikkein väkivaltaisimpia vihollisia. Tämä todistaa kypsyydestä Minun 

Ruumiissani, tämä on happotesti, tulikoe.”  

”Mitä hyvää teille koituu siitä, jos te rakastatte heitä, jotka myös rakastavat teitä? Se ei todista 

mitään. Olkaa valo, joka loistaa pimeydessä, ei märkä peitto, joka sammuttaa sen. Minä tulen 

auttamaan teitä vakaumuksella, Minun Morsiameni. Rakastakaa ja hoivatkaa hellästi heitä, jotka 

kantavat katraasta vastuuta.” 


