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(Clare) Rauhaa ja armoa teille, rakkaat Sydänasukkaat. Haluaisin jakaa teidän kaikkien kanssa Isä 

Ezekielin näyn. Ezekiel aloitti… Kaupungin katujen yläpuolella oli muhimassa myrskypilviä. 

Kerjäläinen on kadunkulmassa ja ihmiset kävelivät ympärillä joka puolella edestakaisin. Sitten 

yhtäkkiä, hän muutti muotoaan valossa ja nostettiin ylös, kerjäläinen otettiin taivaaseennostossa. 

Jokainen panikoi, eikä tiennyt, mitä tehdä. Ihmiset juoksivat minne sattuivat ja kirkuivat. 

Muutamaa minuuttia myöhemmin, hyvin harvoja muita otettiin, loput jätettiin jäljelle. Vihollinen 

tulee levittämään valhetta, että he, jotka otettiin, eivät olleet valmiita ihmisen seuraavaan 

evoluution askeleeseen ja maapallon henki Gaia puhdisti heidät. Ja se oli hänen näkynsä loppu.  

Äiti Maria alkoi puhumaan… ”Se, mitä on nyt meneillään, on traagista joka suhteessa. Te olette nyt 

tulossa Koettelemusten Aikaan. Jopa nyt, kun puhumme, asiat etenevät ja se tulee määrittämään 

tämän maailman seuraavat seitsemän vuotta. Todella, Plejadialaiset ovat pahimman laatuisia 

demoneita. Monet tulevat lankeamaan tähän petokseen, koska he palvovat tiedettä, logiikkaa ja 

ihmisen ajattelun rakennetta. Heille ei koskaan juolahda päähän verrata sitä, mitä on opetettu 

siihen, mihin Saatanan Kirkko uskoo. Sinä et saa antaa sen pysäyttää sinua, Clare. Sinun täytyy 

tehdä selväksi, että tämä EI ole Kristuksen tuhatvuotinen hallinto. Tämä on antikristuksen hallinto 

ja Saatanan ruumiillistuma.”  

”Usko puuttuu toiminnasta. Usko on se, mikä mahdollistaa muiden uskovan totuuden, sellaisena 

kuin se on paljastettu Raamatussa, mutta koska miehet ja naiset Kristuksen Ruumiissa ovat niin 

nielaisseet ohjelmat, rahoittamisen, näytösten ajan, toteennäytettävät tilastotiedot, niin se, mitä 

on nähty ja mitä on kuultu, ottaa etusijan uskosta. Sitten usko himmenee ohjelmien ja ihmisten 

manipuloimisen tekniikkojen rinnalla, antamaan tukea kaikenlaisille vihollisen inspiroimille 

aktiviteeteille, ei Meidän Suloiselle Pyhälle Hengellemme.”  

”Se on tavanomaista toimintaa, näytösten toimintaa. On tulossa tarkka ero tämän maailman 

palkkioiden vuoksi elävien ja vain Jumalan kunniaksi elävien välille. Kunnia on nähtävissä siinä, kun 

kerjäläinen otettiin ensimmäisenä Taivaaseen, mutta he, jotka tulevat seuraavaksi, eivät elä 

elämää tai vahvista sitä, mikä jää jäljelle. Tämä kuvio toistuu uudelleen ja uudelleen kaikkialla 

maailmassa.”  

”Tulee olemaan lähtemisen piste, missä kaikki maapallolla olevat eivät enää tule uskomaan 

yliluonnolliseen. Kyllä, uskonpuhdistus on tulossa, mutta monet tulevat jäämään pois. Monet, 

monet, monet. He eivät tule olemaan halukkaita kuuntelemaan Pyhää Henkeä, vaan he tulevat 

olemaan aivan liian valmiita kuuntelemaan muissa elävöitettyjä epäpuhtaita henkiä ja maailmaa.”  

”Tulee olemaan terävä jako tässä suhteessa, he, jotka uskovat Tieteeseen ja Demoni-

Avaruusolioihin ja he, jotka uskovat Raamattuun. Tästä tulee tarina, että Taivaaseennosto poisti 

heidät, jotka eivät olleet soveliaita uuteen aikaan.” 

(Clare) Oi, Äiti, jos Herra ei lukitsisi näitä demoneita tuhanneksi vuodeksi, jos sitä ei olisi, kukaan ei 

uskoisi.  

(Äiti Maria) ”Tästä tulee symbolismi, kun Kristuksen ruumis on irrotettu päästä, että mistä siinä on 

kyse.”  



(Clare) Se, mistä Maria puhuu tässä, on että Ezekiel näki Jeesuksen pään ylhäällä tangon päässä, 

ruumis oli revitty siitä pois. Mutta kuinka kiinalaiset sopivat tähän kaikkeen?  

(Äiti Maria) ”Heitä käytetään hyväksi ja heillä on jo monia antikristuksen sääntöjä. Kultainen aika. 

Heidän ohjelinjansa ovat vastaavia kuin Saatanan. Myrsky on tulossa, Clare, Myrsky on tulossa.”  

”Tukeutukaa Herraan kaikissa olosuhteissa, Hän tulee suojelemaan teitä. Rukoilkaa 

pelastamattomien puolesta.”  

(Clare) Ja se oli Meidän Äitimme viestin loppu. Meidän rukouksiamme tarvitaan niin kovasti tänä 

kriittisenä aikana, rakkaat Sydänasukkaat. Pysykäämme rukouksen ja anomisen asemissa. Jumala 

siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkia. 


