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HUHTIKUUN 19. 2022… ÄITI MARIA VAROITTAA JA PUHUU SRI LANKASTA 

Äiti Marian viesti Sisar Claren kautta Huhtikuun 19. 2022 

(Clare) ’Kiitos Jumala, että olet aina kanssamme, että Sinun läsnäolosi on mahtavaa ja Sinä kuulet 

ja vastaat rukouksiimme muiden tarpeessa olevien puolesta… Amen. Siunattu Äiti, kerro minulle, 

mitä sydämelläsi on tänään.’ 

(Äiti Maria) ”Todella, minun sydämeni on kipeä Sri Lankan ihmisten puolesta ja kaikkien niiden 

puolesta, jotka tulevat kärsimään aivan tällä samalla tavalla. Olisi hyvä jakaa kanavalla, että tällä 

tavalla hallinto tulee saamaan heidät hallintaansa. Kun he eivät enää tule saamaan 

välttämättömyyksiä, mellakoita tullaan aloittamaan, tulee olemaan kaaos ja sitten hallinto tulee 

puuttumaan asioihin pelastaakseen tilanteen.”  

”Minun lapseni, ellette tiedä, että teidät on kutsuttu tiloihin, joita he tarjoavat teille, pyydän, älkää 

menkö sisään. Monelle se tulee merkitsemään kuolemaa, teille on parempi etsiä ruokaa 

erämaassa, kuin tulla vangituksi näihin pahamaineisiin paikkoihin.”  

”Minä haluan puhua teille toisesta mielestänne. Minä haluan teidän oivaltavan, että teillä on 

paikka, mihin vetäytyä. Tämä ei ole fyysiseksi lohduksi, vaan hengelliseksi lohduksi ja luonteen 

lujuudeksi. Me olemme rohkaisseet teitä tekemään matkoja Taivaaseen Herran kanssa ja tämä 

toiminta tulee olemaan monelle pelastava armo. Musiikki ei ole välttämättömyys Taivaaseen 

menemiseen, siispä älkää hylätkö tätä käytäntöä, jos musiikkinne ei ole satavilla juuri silloin.”  

”Hiljentäkää sielunne hiljaisessa ja keskeyttämättömässä paikassa, asettukaa sivuun ainakin 

tunniksi, ollaksenne ainoastaan Hänen kanssaan ja odottakaa Häntä. Mielikuvituksellanne on 

kaikki yhteys tähän lahjaan, älkää jättäkö huomiotta sitä, mitä luulette kuvittelevanne, koska 

mielikuvitus on ponnahduslauta Jumalan läsnäoloon. Antaisiko Isänne teille käärmeen, jos te 

pyydätte kalaa? Ei tietenkään. Ainoa kerta, milloin Jumala sallisi pettävän hengen, on jos Hän 

työskentelee ylpeytenne ja olettamisenne kanssa, koska te olette tuominneet muita. Pitäkää 

sydämenne puhtaina, ja teillä ei tule olemaan mitään pelättävää.”  

”Herra tulee ottamaan kiinni kädestänne, mutta teille on myös sallittua mennä takaisin paikkaan, 

missä te ja Hän olette olleet aikaisemmin, mutta omillanne. Ymmärtäkää, minun lapseni, Taivas on 

kotinne ja niinpä te voitte mennä sinne.”  

”Näinä kaikkein petollisimpina aikoina, on teille julistettu, että teidän sallitaan mennä Taivaaseen 

tahdollanne. Tällä tavalla kaikkialla ympärillänne oleva täydellinen pimeys ei tule kukistamaan 

teitä. Tämä on lääkkeenne, paikka, missä teidät voidaan nuorentaa ja todellisen ja ikuisen kotinne 

todellisuutta voidaan virkistää. Te olette korkealla kaikkien pimeiden voimien yläpuolella ja kun 

olette Taivaassa, tämä käy ilmeiseksi.”  

”Taivaassa teille tullaan näyttämään monia ihmeellisiä asioita ja saatte syvän ymmärryksen, että 

Taivas odottaa teitä, ja kovin lyhyen ajan kuluttua monet teistä tullaan ottamaan sinne. Sillä aikaa, 

vieraileminen on toiseksi paras asia ja se auttaa teitä sopeutumaan todellisuuteen, missä elätte. 

Katsokaa ylös, minun rakkaat, ja kiinnittäkää mielenne Minun Poikaani ja kunniakkaan 

jumalalliseen ikuisuuteen, joka teitä odottaa.” 


