
701. Äiti Maria sanoo… Ne, jotka ovat halukkaita menettämään  

Henkensä Valtakunnan vuoksi, tulevat löytämään sen 

NE, JOTKA OVAT HALUKKAITA MENETTÄMÄÄN HENKENSÄ VALTAKUNNAN VUOKSI, TULEVAT 

LÖYTÄMÄÄN SEN  

Äiti Marian sanoja Sisar Clarelle, 5. Toukokuuta, 2019. 

Clare aloitti… Kiitos sinulle, Herra Jeesus, ihanasta kevätajan ilosta, jota Sinä tuot meille. Minulla 

on joitakin ihmeellisiä asioita jaettavana teidän kanssanne, Perhe. Erityisesti niille teistä, jotka ovat 

halunneet vetäytyä rukoukseen, eikä olla osa maailmaa enää. Vaan rukoilemassa maailman 

PUOLESTA.  

Kun me elämme eristäytynyttä elämäntyyliä ja rukoilemme, me olemme kaiken elämän 

keskuksessa. Me voimme kurkottaa ja tarttua pyörän pinnoihin keskuksesta käsin ja pyörä on se, 

mikä kääntää maailmaa. Ja pyörän pinnat ovat yksittäisiä palvelijoita ja töitä, mitä ihmiset tekevät. 

Ja kun te olette keskuksessa, te itse asiassa olette siinä pisteessä, jossa te voitte rukoilla kaikkien 

niiden asioiden puolesta. Se on hyvin jännittävää esirukoilemisen elämää. 

Sitten Äiti Maria alkoi puhumaan… ” Minulla on monia sieluja teitä varten. Monia elämäntehtäviä. 

Kun teidän rakenteenne tulee kiinteämmäksi, kun luut tulevat kiinteiksi ja te olette kykeneviä 

kantamaan painon, minä tulen lähettämään teille sieluja. Monet sielut, minun tyttäreni, ovat 

tämän ohjeen ja rakenteen tarpeessa. Monet etsivät ELÄMISEN ARVOISTA ELÄMÄÄ. 

Tarkoituksellista, päämäärällistä elämää, totuudessa, kestäen läpi ikuisuuden. Rakenne on niin 

hyvin tärkeää teille kyetäksenne seisomaan. Teidän ei tule olla hyytelömäisiä meduusoita.”  

( Clare ) Tässä hän käyttää ilmausta, joka on hyvin tuttu minulle. 

( Maria ) ” Minä toivon, että minulla on armeija omistautuneita ASEISTETTUJA RITAREITA.”  

( Clare ) Ja aseet ovat rukoileminen ja paastoaminen kaikenlaisten hyvin tekojen kera.  

( Maria ) ” Esirukoilijoitten armeija. Ei monia. Kantaen minun Pyhää Rakkauden Lippuani, marssien 

läpi  

vihan ja Jumalan tahdon vastustuksen maailman.”   

( Clare ) Minä näin hengessä armeijan kantamassa Pyhän Ristin lippua. Sitten hän sanoi, ”ei 

monia”, minä ajattelin Gideonin 300. Heidät valittiin tuhansista, koska he joivat vettä joesta tietyllä 

tavalla. Merkinnät Tuomarien Kirjan seitsemännessä luvussa sanovat… ”Herra ei halunnut 

monilukuista joukkoa vaan luotettavia sotilaista. Ne, jotka joivat käsistään, olivat varuillaan, seisien 

valmiina vastustamaan hyökkäystä, kun taas toiset olivat huolettomia ja epäluotettavia ja pelkurit 

oli jo kitketty pois joukosta.” Ja Tuomarien Kirjan kuudes luku käsittelee kokonaan Gideonin 

kutsumusta, hän sanoi… ” Pyydän Herra, minkä avulla minä pelastan Israelin? Katsohan, minun 

perheeni on heikoin Manassessa ja minä olin vähäpätöisin isäni talossa.”  

( Maria ) ” Eivät kaikki tule olemaan valmiita menettämään henkeään Valtakunnan puolesta.”  

( Clare ) Sitten hän alkoi osoittamaan meitä kaikkia…  

( Maria ) ” Minun lapseni, ne teistä, jotka voisivat menettää henkensä Minun Poikani 

Valtakunnalle, minä kerron teille todella, te tulette löytämään sen. Ne teistä, jotka eivät 

menettäisi, tulevat menettämään jopa sen vähänkin, mikä teillä on. Sillä niille, joilla on, lisää 

annetaan. Ja ne, joilla ei ole, jopa se vähä tullaan teiltä pois ottamaan.”  



” Älkää ihmetelkö tätä sanontaa, sillä hän, jolle annettiin kymmenen talenttia rahaa ja joka tuotti 

sillä kymmenen lisää, hänelle annettiin lisää. Mutta hänelle, joka hautasi yhden eikä tuottanut 

yhtään lisää, hänet vietiin ulos ja piestiin perusteellisesti.”  

” Minun lapseni, teitä tullaan pitämään vastuullisina siitä, mitä Jumala on antanut teille: teidän 

elämän henkäyksenne, teidän aikanne Maapallolla, teidän kykynne. Jos te ette yritä parastanne, 

teitä tullaan pitämään vastuullisina. Minun lapseni, ei puolen välin mittauksia, pyydän. Antakaa 

parastanne. Minun Pokani antoi kaikkensa. Te olette sen velkaa Hänelle. Älkää pantatko parhaita 

ponnistelujanne.” 

” Tämän minä sanon teille, en saattaaksenne teitä häpeään, vaan kutsuaksenne teidät tilille nyt, 

kun vielä on aikaa katua ja elää kristitty nimen arvoista elämää ja täysien Taivaan lupausten 

arvoista.”  

” Jos te olette laiskoja, te tulette viettämään paljon aikaa Kiirastulen liekeissä, tehden siellä sitä, 

mitä teidän olisi pitänyt tehdä täällä. Vakava mahdollisuus on asetettu teidän eteenne. Se vaatii 

teiltä vakavaa reagointia. (Linkki englanninkielisiin lisäpaljastuksiin koskien puhdistuksen tulia, on 

youtube videon alla). 

” Niille teistä, jotka ottavat nämä minun sanani äärimmäisellä vakavuudella, minä tulen olemaan 

vierellänne ja koko Taivas tulee olemaan teidän apunanne ja seurananne. Mitä enemmän te 

pyritte täydellisyyteen, sitä enemmän Taivaallinen Isäntä tulee suojelemaan ja avustamaan teitä. 

Minä kerron teille juhlallisesti, ei yksikään vuodatetun kärsimyksen pisara, ei yksikään 

yliluonnollinen ponnistus tule tapahtumaan huomaamatta.   

” Saatanan juoni on aliarvioida teidän hyviä töitänne sanomalla, että ne ovat liian pieniä. Mikään, 

minun lapseni, ei ole liian pientä. Kaikki tullaan palkitsemaan. Minä pyydän teitä, yrittäkää 

parhaanne. Minä en tule pettämään teitä seurauksissa, jotka seuraavat.”  

( Clare ) Ja tiedättekö? Kun minä pidätin parhaani Herralta, henkilökohtaisen edun vuoksi, ne asiat, 

jotka minä saavutin, ovat juuri niitä asioita, jotka minä tulen täysin menettämään kuolemassa. 

Mutta, kun minä jätän sen henkilökohtaisen hyödyn, paastouhrauksena Herralle, se tulee 

kantamaan hedelmää, joka tulee viemään minut eteenpäin Taivaaseen. 

Sitten minä näin Äiti Marian pukeutuneena maalaisnaisen asuun, kädessään vakallinen 

saksanpähkinöitä käsissään. Hän kaatoi saksanpähkinät pöydälle, joka oli laitettu minun eteeni. 

Tämä oli niin merkillinen näky, kuitenkin vaistonvaraisesti tiesin, että hän havainnollisti 

elämäntehtäviä minulle. Toisin sanoen, ihmisiä, jotka on kutsuttu tämänkaltaiseen elämään. Minä 

tulin jopa vakuuttuneemmaksi, kun hän salli minun nähdä, että jokaisessa pähkinän kuoressa oli 

kallisarvoinen timantti. Sitten hän aloitti listaamaan sanoja minulle, sanoja, jotka olivat tuttuja 

minulle. 

( Maria ) ” Ulkokuori, tavallinen, köyhä, karkea, pelkistetty, ei mitenkään erityinen tai 

epätavallinen, arkinen, yksinkertaisesti puettu, yksinkertainen, nöyrä. Kaikki nämä asiat ja 

enemmän ovat sitä, mitä me haluamme teidän olevan. Ei mitään, ei mitään vetämässä huomiota 

sinuun, että olisit erityinen.” 

( Clare ) Kun minä katsoin pöytää, jossa saksanpähkinät olivat, minä näin että se oli hyvin 

karkeatekoisessa huoneessa, erämaassa. Kun minä katselin, pikku timantit syttyivät valoisaan 

tuleen, ilmestyivät pähkinän kuorista ja lähtivät eri suuntiin.  



Meidän Äiti Mariamme otti minua kädestä seuraamaan yhtä ja se meni metsään, kohti 

kallisarvoista paikkaa, johon me suunnittelimme rakentavamme erakkoluolan Turvapaikkaan. 

Sitten hän aloitti puhumaan uudelleen… 

 ( Maria ) ” Ne ovat elämäntehtäviä. Sieluja, jotka rakastavat rukoilla. Sieluja, jotka minä luotan 

sinulle. Pian, hyvin pian, elämissänne tulee olemaan paljon jännitystä. Minä tulen opettamaan 

sinua, kuinka palvella heitä. Älä huolehdi, minä en antaisi heitä sinulle ilman armoa ohjata ja 

palvella heitä. Jokainen lapsi tulee ohjeiden Taivaan erikoisavun kera.”  

( Clare ) Mietiskelyn taustalla, Isä oli sanomassa… ” Meidän ei tule painaa päitämme alas ja 

kyyristellä pelosta.” Se todellakin kuvasi sitä mitä minä tunsin, kun Maria sanoi tämän. 

Meidän Äitimme otti timantin saksanpähkinän kuoresta ja piteli sitä minun edessäni. Se kimmelsi 

hänen sormissaan, kun hän jatkoi…   

( Maria ) ” Jokainen on niin erilainen, erityinen, ainutlaatuinen. Ei ole kahta samanlaista timanttia. 

Voi, kuinka ihana on Sinun asumispaikkasi, oi Herra, minun Jumalani. Kuinka erityislaatuisia ovat 

Sinun neitsytsielusi, jotka on kutsuttu rakastamaan ja palvelemaan Sinua. Minä ylistän Sinua, Isä, 

sillä Sinä olet kätkenyt nämä asiat ylhäisiltä ja mahtavilta, ja antanut ne hengessä alhaisille ja 

köyhille. Jatkakaa olemista hengessä alhaisia. Minä tulen lähettämään sinulle puhtaita jalokiviä 

rakentaaksesi tätä yhteisöä.”  

( Clare ) Rakkain Äiti, minä luotan itseni sinulle. Jopa tänään minä huomasin, että minun täytyy 

vartioida vakavasti minun sieluani, koska minä pystyin tuntemaan minun ajatukseni ajelehtivan 

väärään suuntaan, päinvastoin kuin tämä tavallisuus, mitä sinä opetat minulle. Minä tunnen 

kaikkein eniten kotoiseksi tämän ja se on kaikkein eniten sopeutunut tähän elämän tilaan, tähän 

elämän sääntöön. Kuitenkin sitä on niin hyvin vaikeaa suojella.  

( Maria ) ” Minä en tule pettämään sinua tässä; vain luota minuun. Minä tulen näyttämään sinulle, 

mitä tehdä. Älä huolehdi, se tulee olemaan hyvin kaunista. Vain luota minuun. Se on kaikki, mitä 

minä sinulta vaadin.” 


