
902. Äiti Maria sanoo… Aika on melkein lopussa  

ja tulee olemaan maailmanlaajuinen sähkökatko 

AIKA ON MELKEIN LOPUSSA JA TULEE OLEMAAN MAAILMANLAAJUINEN SÄHKÖKATKO 

Äiti Marian viesti Sisar Claren kautta, 14. Lokakuuta, 2021. 

(Clare) Rakas rauhan Jumala, Sinä olet opettanut meille, että Sinun puoleesi kääntymällä ja Sinussa 

lepäämällä meidät tullaan pelastamaan, hiljaisuudessa ja luottavaisuudessa tulee olemaan meidän 

voimamme. Nosta meidät ylös Sinun läsnäoloosi, missä me voimme olla hiljaa ja tietää, että Sinä 

olet Jumala. Amen.  

(Äiti Maria) ”Lapsi, sinun aikaasi vie paljon yhteydenpidon ja elektroniikan nurin meno. Tänään, 

kun olit työskentelemässä, sinä ajattelit, että se voisi olla helpotus. Minun Poikani antoi sinulle sen 

ajatuksen tyynnyttämään mieltäsi, koska tämä tulee ja sen tarvitsee tapahtua, että se eliminoisi 

häiriötekijät ja saisi palaamaan takaisin yksinkertaisempaan elämään, rukouksen elämään, 

kasvattamaan oman ruokanne ja siihen, mihin päivittäiset ponnistuksenne ovat keskittyneet, mikä 

on Herraasi miellyttävää, sinun rakkautesi vuoksi, jota tunnet Häntä kohtaan.”  

”Minun lapseni, onko teillä aavistustakaan, kuinka paljon aikaa tuhlataan internetissä, katsellen ja 

kuunnellen videoita, joista ei ole teille mitään hyötyä Taivaassa? Niin kovin paljon aikaa, että te 

ette voi käsittää tuhlausta, kun teidän kaikkien pitää olla sinnittelemässä rukouksessa, auttamassa 

köyhiä ja lohduttamassa Jeesusta.”  

(Clare) Juuri silloin näin kuvan hiekasta valumassa tiimalasista ja maapallo muuttui mustaksi. Ei 

ollut olemassa yhtään valon kohtaa missään maailmassa; oli pilkkopimeää.  

(Äiti Maria) ”Aika on melkein lopussa ja tulee olemaan maailmanlaajuinen sähkökatko. Pyydän, 

valmistautukaa tähän, rakkaat. Vanhemmat, antakaa lastenne tietää, mitä on tulossa. Useimmilla 

teistä on rajoitettu aika täällä maapallolla ja suurempi tarve varastoida ansioita Taivaaseen. 

Pyytäkää armoa sammuttaa maalliset halut ja janoa ihmiskunnan pelastukseen.”  

”Jumala on yksinvaltias yli koko universumin, mukaan lukien sen kaiken, mitä täällä maapallolla 

tapahtuu. Mitään ei tapahdu, mitä Jumala ei salli. Hän ei ole kärsimyksen alkuunpanija, mutta Hän 

sallii sen ja kärsimys viimeistelee Hänen tarkoituksensa. Lapset, pysykää puhtaina Herraanne 

varten, älkää salliko synnin tulevan ajatuksiinne, sydämiinne tai tekoihinne. Tulee olemaan aika, 

kun luomakunta itse tullaan vapauttamaan sen sidoksesta rappeutua ja teidät tullaan tuomaan 

kunniakkaaseen vapauteen Jumalan lapsina.” 


