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Ote Sisar Claren kautta tulleesta Äiti Marian Viestistä. Huhtikuun 7. 2022 

(Clare) ’Herra Jeesus, pyydän, anna meille usko kohdata kuolema iloisesti.’ 

(Äiti Maria) ”Kansakuntaanne tullaan ydinpommittamaan, ja ilma tulee myrkylliseksi. Rukoilkaa 

Euroopan ihmisten puolesta, jotka tulevat altistumaan säteilylle, se on surkea tapa kuolla. Niin 

monet tullaan tappamaan, eläimet, lapset, siispä te kaikki voitte rukoilla koko Euroopan puolesta, 

sillä tämä suurpalo tulee olemaan niin kovin vakava. Älä ole peloissasi, Clare, lepää Hänen 

rauhassaan. Näitä asioita ei täysin ole määritetty vielä, mutta minä tarvitsen sitä, että te rukoilette 

toisten puolesta, pyydän. Kaikki, mitä voin kertoa teille, on, että rukoilkaa, koska jotakin hyvin 

vakavaa on tapahtumassa. Ellei lisää rukouksia tarjota, tämä tulee tapahtumaan hyvin nopeasti.” 

(Clare) ’Siunattu Äiti, pyydän, määrää sydämeni omaksumaan ja kaipaamaan Jumalan tahtoa.’  

(Äiti Maria) ”Minun kallisarvoinen perheeni, te ette ole rukoilemassa tarpeeksi tämän maailman ja 

siinä olevien ihmisten puolesta. Minä todella tarvitsen lisää vilpittömyyttä ja syvyyttä 

rukouksissanne. Clare, sinun ajatuksesi ovat taas harhautumassa, minun rakastettu tyttäreni, en 

voi edes alkaa kertomaan teille, kuinka vakavasti me tarvitsemme teidän rukouksianne. Ei vain 

teidän ja yhteisönne puolesta, vaan niiden puolesta, jotka tulevat kuolemaan 

epäoikeudenmukaisen kuoleman ja niiden puolesta, jotka tulevat pysymään katumattomina.”  

”Pyydän, asettakaa sydämenne niiden puolelle, jotka eivät tunne Häntä. Kyllä, rukoilkaa 

katumuksen puolesta, rukoilkaa paljon katumuksen puolesta, sekä itsenne että muiden puolesta. 

Minun lapseni, teidän täytyy katsoa syntienne peiliin joka päivä ja pyytää myöskin anteeksiantoa.”  

”On monia pilkkuja, ryppyjä ja tahroja, jotka te voisitte poistaa vain olemalla tietoisia 

taipumuksestanne syntiä kohtaan. Tunnistakaa se, rakkaat, olkaa rohkeita ja tunnistakaa synnit, 

sitten pyytäkää, että teidät tullaan tekemään halukkaiksi olla alttiita. On olemassa yhä monia 

nautintoja, joita te ylläpidätte. Luopumalla niistä, voitelunne lisääntyy, kuin myös rakkautenne 

Jumalaa ja veljeänne kohtaan. Asettakaa esimerkki ja muut tulevat seuraamaan. Clare, yhteisön 

johtajana sinun täytyy aina johtaa esimerkillä.”  

(Clare) ’Olen halukas tulla tehdyksi alttiiksi, mutta en halukas juuri nyt. Minä tarvitsen lisää armoa.’  

(Äiti Maria) ”On paljon iloa, joka on suunniteltu sinulle etukäteen. Minun Poikani on 

tuhlailevaisempi kuin mitä voisit mahdollisesti kuvitella ja se pätee kaikkiin teihin. Se, mitä Hän on 

suunnitellut teille, on muualta kuin tästä maailmasta. Ette koskaan voisi ansaita sitä. Hänen 

ystävällisyytensä ja vieraanvaraisuutensa on paljon enemmän kuin mitä olette kykenevä 

tietämään.”   

”Matkanne taivaaseen ovat hyvin hedelmällisiä ja ravitsevia sieluillenne. Minä todella pitäisin, jos 

tekisitte monia sellaisia matkoja ja julkaisisit ne, rohkaistaksesi muita ja antaaksesi heidän tietää, 

että heillä todella on paljon odotettavaa seuraavassa elämässä.”  

”Kyllä, heidän täytyy kuulla se ja totuus tästä yhteisöstä, kuinka Herraa miellyttävää tämä on. Minä 

olen juuri antanut sinulle alueen, jolla on puutetta, joillakin teistä. Muiden puolesta rukoileminen 

on silti elämienne suurin toimi. Olkaa varmoja, että he, jotka rukoilevat uskollisesti ja sydämestä, 



ovat keränneet paljon ansioita Taivaassa. Maailmassa on tehokkaan rukouksen nälkä. ’Minä 

janoan’ on yhä Hänen sydämensä avuksi huuto. Pyydän, vastatkaa tähän koko sydämestänne.”  

(Clare) ’Minä tarvitsen sinun apuasi, Äiti, Minä todella tarvitsen sinun apuasi.’  

(Äiti Maria) ”Sinä olet lähempänä läpimurtoa kuin ajattelet, siispä sinnittele. Se ei ole toivotonta.” 


