
892. Äiti Maria sanoo…  

Elämä sellaisena kuin te sen tunnette, tulee pian Loppuunsa 

ELÄMÄ SELLAISENA KUIN TE SEN TUNNETTE, TULEE PIAN LOPPUUNSA 

Äiti Marian viesti Sisar Claren kautta, 30. Elokuuta, 2021. 

(Clare) Herra, anna meille armo olla antamatta periksi, olla päättäväisiä ja pysyä uskollisina Sinulle. 

Jeesus, me luotamme Sinuun… Amen. 

(Äiti Maria) ”Teillä ei ole mitään keinoa olla varautuneita siihen, mitä on pian tulossa. 

Jälkiseurauksia ei voi kuvitella ja varmasti paljon siitä, mitä maailma pitää tavallisina hyödykkeinä 

ja palveluina, tulee yhtäkkiä loppumaan. Tämä tulee aiheuttamaan paljon tyrmistystä ja epätoivoa. 

Kyllä, rukous on teidän ainoa valmistautumisenne nyt, kun teillä on ruokaa varastoituna. Pyydän, 

älkää unohtako vuohia. Minä tiedän, että olet levoton sen vuoksi, mutta se on, mitä me olemme 

pyytäneet sinua tekemään. Ole tämän vuoksi rauhassa Clare, se on Isän tahto sinua varten.”  

”Jatketaan eteenpäin, joidenkin pyrkimys on lähteä erilleen, mutta se on väärä liike, minun esitetty 

tahtoni on, että te kaikki pysytte yhdessä ja rukoilette. Tässä on voimaa. Eroaminen tulee 

heikentämään teitä. He, joiden oma mielipide toimii ylpeydessä, voivat olla noudattamatta minun 

pyyntöäni.”  

”Mutta minä pyydän teitä minun lapseni, teidän voimanne on lukumäärässä. Sillä hetkellä, kun te 

jätätte turvapaikan, te olette haavoittuvia pahojen paljouksille, siksi minä varoitan teitä nyt, 

tarrautukaa toisiinne ja pysykää rukouksessa. Ei ole mitään sen tehokkaampaa tekemistä teille 

silloin, kuin pysyä rukoilemassa. Te olette pyörän keskuksessa ja rukouksenne tuovat paljon 

kaivattua apua paikan päällä heille, jotka todella tarvitsevat sitä. Hänen kätensä kautta tulee 

olemaan ihmeitä auttamassa teitä pysymään rauhassa.”  

”Nämä tapahtumat tulevat olemaan sulatusastia, missä pyhyys muodostuu. Tällaisten paineiden 

alla oleminen, joita kukaan mies tai nainen ei vielä ole kokenut tällä maapallolla, tulee 

paljastamaan monien luonteen, joidenkin olemaan pyhimyksiä, toiset tuomitsemaan. Mutta te 

minun lapseni olette todella valo maailmalle ja minä haluan sinun johtavan esimerkillä, 

rukoilemalla ja pyytämällä minun esirukoilemistani.”  

(Clare) Äiti, pyydän, auta minua viimeistelemään näiden viestien kirjoittaminen, tunnen olevani 

niin jumissa.  

(Äiti Maria) ”Osa siitä on lihasi heikkenemistä, mutta muut osat ovat viholliselta. Sinulle on tuttu 

sanonta… ’Tee se vaikka pelottaa?’ No niin, nyt minä pyydän teitä kaikkia… ’Tee se joka 

tapauksessa.’ Sinun täytyy pysyä lähellä Jeesusta, Clare. Tämä on sinun voimasi. Tämä on voiman 

lähde teille kaikille. Mitä kauemmaksi te ajelehditte, sen vähentyneempi on kykynne pysyä 

hengessä ja selvitä kriisissä.”  

”Te olette nyt eläneet yhdessä monia kuukausia, te olette käyneet läpi monia testejä ja päässeet 

niistä läpi menestyksekkäästi, tämä tulee olemaan testienne jatkumista. Joukossanne olevilla 

uusilla tulee olemaan enemmän haasteita, sinun täytyy olla kärsivällinen heidän kanssaan ja tukea 

heitä armeliaisuudella ja rukouksella. Teillä tulee olemaan erittäin suuri määrä suojelusta ja 

vihollisenne tulevat olemaan kiireisiä omassa henkiinjäämisessään. Muistakaa, että armeliaisuus ja 

rakkaus tulevat voittamaan kaikki tilanteet.  Pyydän, muistakaa, että olen pyytänyt teitä, ettei 

kiinteistöllä ole ampuma-aseita. Ymmärtäkää, että te voitte joko puolustaa itseänne tai antaa 

enkelien puolustaa teitä.”  



”Minun lapseni, harjoittakaa uuden tason itsekieltäytymistä ja nöyryyttä, noudattakaa minun 

toiveitani. Ne teistä, jotka tekevät niin, tulevat olemaan suuresti siunattuja. Tottelevaisuus tulee 

olemaan suurin suojanne.”  

Jeesus sanoo… Pimeys tulee peittämään Maapallon  

Jeesuksen & Äiti Marian viesti, 30. Elokuuta, 2021.   

(Elisabeth) Saakoon meidän Herramme rakkaus ja Hänen Tahtonsa aina riemuvoiton huolen 

aikoina, Amen. Rakkaat Sydänasukkaat, haluan jakaa kanssanne näyn ja viestin Siunatulta Äidiltä. 

Me olimme rukoilemassa Surullisia Mysteereitä Ruusukkorukous ryhmässämme. Siellä oli Äiti 

Claren tekemä maalaus, joka esitti Siunattua Äitiä pitelemässä maailmaa käsissään ja vetäen sitä 

lähemmäs Poikansa, Jeesuksen sydäntä.  

Kun olin mietiskelemässä Orjantappura Kruunauksen mysteeriä ja katsoin tätä maalausta, näin 

selvästi, kun maapallo alkoi pyöriä, nopeammin ja nopeammin ja nopeammin. Kun yhtäkkiä se 

lopetti pyörimisen, silloin näin pimeän, mustan pisteen maapallon keskellä ja musta alkoi 

leviämään, kunnes se peitti koko maapallon. Kun mustuus ulottui maapallon reunoille, maapallo 

välittömästi hajosi tuhkaksi ja sitten muuttui takaisin kauniiksi, uudistetuksi maapalloksi, sinisen ja 

vihreän väriseksi, miltä se maalauksessa näyttää. Ajattelin ’OHO’ mitä tuo tarkoittaa ja kuulin 

sanat…  

(Jeesus) ”Pimeys tulee peittämään maapallon.”  

(Elisabeth) Kuinka kauan Herra ennen kuin se tapahtuu?  

(Jeesus) ”Pian, hyvin pian.”  

(Elisabeth) Seuraavana päivänä Siunattu Äiti alkoi puhumaan…  

(Äiti Maria) ”Elämä sellaisena kuin te sen tunnette, tulee pian loppuunsa. Ihmisten elämäntyyli 

tulee yhtäkkiä muuttumaan ja he tulevat kokemaan uuden normaalin. Siinä missä ruokatavaroita 

ja tarvikkeita on nyt helposti saatavilla, niitä tulee olemaan hyvin vaikeaa saada ja ne tulevat 

olemaan jopa lopussa. Petos, kaaos ja levottomuus tulevat olemaan seurauksena ja laittomuutta 

tulee olemaan runsaasti, minun lapseni. Älkää olko hädissänne, kun näette näiden tapahtumien 

paljastuvan. Tämä on ollut suunnitteluvaiheessa aika kauan. Epäoikeudenmukaisuus ja pahuus 

tulevat jatkamaan saamaan otteeseensa ihmisiä, mutta te, rakkaat, olette harjaannutettuja 

tottelevaisuuteen, oikeamielisyyteen ja teitä on opetettu rakastamaan toinen toisianne ja elämään 

rauhallisesti. Sekasorron ja epäjärjestyksen aikoina te tulette tavoittamaan ihmisiä veljellisellä 

rakkaudella ja jakamaan heidän kanssaan Minun Poikani armollisen rakkauden.”  

”Tämä koettelemusten jakso ei tule olemaan aika kantaa aseita, vaan osoittaa rakkautta ja 

armeliaisuutta heille, jotka ovat kärsimässä, ovat loukkaantuneita ja myötätunnon tarpeessa. Sillä 

nämä hyveet tulevat olemaan harvinaisia tämän sekasorron aikana, mutta hyvin voimakkaita vihaa 

ja vihollisen, eikä Hengen, ohjaamia raivoajia vastaan. Teitä on pitkään valmisteltu tätä varten, ja 

Minä rohkaisen teitä kaikkia olemaan pelkäämättä tai panikoimatta tai ounastelemaan pelolla 

pahaa tapahtuvaksi jonkin tai jonkun näkemänne taholta, sillä Minun Poikani menee edellänne ja 

Hän on aina kanssanne. Älä ole huolestunut, lapsi, näystä, joka sinulle näytettiin.”  

(Elisabeth) Ja tässä Äiti Maria on viittaamassa näkyyn, jonka näin ja jossa minä olin pimeässä, 

likaisessa vankilasellissä, pukeutuneena saastaisiin rääsyihin ja palelemassa pienen, hallussani 

olevan paikan erittäin kylmän lämpötilan vuoksi. Ruumistani särki joka puolelta, mutta kipu 



sydämessäni löi laudalta fyysisen kivun, kun olin rukoilemassa kiinniottajieni ja yhä 

pelastamattomien puolesta. Tässä vaiheessa tiesin odottavani teloitusta.  

(Äiti Maria) ”Älkää olko hermostuneita tai huolissanne, kallisarvoiset, kun unet ja näyt, joita olette 

nähneet, tapahtuvat, te tulette olemaan niin täynnä Pyhää Henkeä ja Jumalan Tahtoa, että te ja 

kaikki minun lapseni tulette olemaan tilanteiden ja olosuhteitten liikuttamattomissa. Teidän 

maallinen näkökulmanne tulee vaihtumaan sellaiseen, joka haluaa vain täysin antautua ja tehdä 

yhteistyötä jumalallisen tahdon kanssa.”  


