
894. Äiti Maria sanoo… Te kirjaimellisesti seisotte epävakaalla Maaperällä & 

Elokuva 2012 on paikkansapitävä 

TE KIRJAIMELLISESTI SEISOTTE EPÄVAKAALLA MAAPERÄLLÄ & ELOKUVA 2012 ON 

PAIKKANSAPITÄVÄ 

Ote Äiti Marian Viestistä, 3. Syyskuuta, 2021. 

(Clare) Pysykäämme aina pieninä ja nöyrinä omissa arvioissamme, Amen. 

(Äiti Maria) ”Olen tässä. Pysykää menossa eteenpäin, Rakkaat. Minä tiedän, että te kaikki yritätte 

parhaanne, mutta Jumala on huolestuneempi päätöksestänne ja sydämen asenteestanne, kuin 

siitä, että te olette suorittamassa kaiken täydellisesti. On olemassa niin paljon, mitä te ette 

ymmärrä, kallisarvoiset, koskien missioitanne ja sitä, mitä on teille luotettu. Me olemme pitäneet 

sen salassa teiltä, niin että te ette yrittäisi auttaa sitä eteenpäin.”  

”Kaikki täytyy tulla tehdyksi tietyssä järjestyksessä, tämä on Herran strategia. Rakkaat, Hän pitää 

parempana, että te tiedätte hyvin vähän, niin että te voitte pysyä hyvin pieninä ja menestyä ilman 

kaikkia paineita ja pidättämistä, mitkä tavallisesti lasketaan sielun missioon. Teillä on ollut vihjeitä 

siitä matkan varrella, mutta on niin tärkeää, että te keskitytte nykyhetkeen ja siihen, mikä on 

edessänne, kuin että joutuisitte sivuraiteille tarpeettomien ahdistusten vuoksi. Minun lapseni, 

minä kerron teille tämän vain rauhoittaakseni sydämiänne, te olette etenemässä Jumalan 

täydellisessä tahdossa, jatkakaa eteenpäin menoa.”  

”Älkää antako ulkomuotojen hämätä teitä, te kaikki olette todella kulkemassa epävakaalla 

maaperällä ja minä tarkoitan sitä kirjaimellisesti. Maapallon kuori on hyvin epävakaa ja paljon on 

tapahtumassa päivittäin lisääntyvässä määrin. Minä tiedän, että te tunnette itsenne heikoiksi, 

mutta älkää antako sen hämätä teitä, mahtavia tapahtumia on pian paljastumassa. Rukous on yksi 

asia, joka tulee vaimentamaan kaikkein pahinta ja siksi teidät kaikki on ohjeistettu olemaan 

antamatta periksi. Clare, se on tulossa, mutta rukousta tarvitaan.”  

Elokuva 2012 on hyvin paikkansapitävä  

Viesti Äiti Marialta & Sisar Clarelta, 3. Syyskuuta, 2021.   

(Clare) Imeyttäköön Herra meidät viisaudella, rohkeudella ja päättäväisyydellä, Amen. Ajat ovat 

muuttumassa, rakkaat. On olemassa monia, jotka teeskentelevät, että 2012 on vain elokuva, 

mutta se perustuu tosiasioihin. Meitä kohtaan iskevät säteilyn aallot aaltojen perään, jotka tulevat 

syvältä ulkoavaruudesta.  

Itse asiassa me olemme nyt kestämässä tasaisia energian aaltoja. Maapallon ydin on 

kuumenemassa. Nikkeliä on tulossa pintaan Mariaanien Haudasta (Tyynessä Valtameressä oleva 

syvänne), joka on nyt ammottava halkeama, josta nestemäistä nikkeliä pääsee pois maapallon 

ytimestä. Nyt ei ole aika istua aidalla, kaikki, mitä voidaan ravistella tässä maailmassa, ravistellaan 

ja silti lisää on tulossa.  

Se, mitä vastaan me olemme olleet rukoilemassa niin monia vuosia, on nyt tulossa toteutumiseen. 

Me olemme ylittäneet ’sodat ja sodanuhat’-pisteen hienoisesti. Me olemme aloittamassa 

Koettelemusten Ajan ja Taivaaseennosto voisi tapahtua hetkellä millä hyvänsä. Maapalloa 

kiertelevät villit myrskyt ovat todistusaineistoa vapautetusta Jumalan tuomiosta. Pyydän, rakkaat, 

käykää läpi elämäänne ja katukaa mitä tahansa pahaa, mitä olette tehneet. Tehkää rauha niiden 

kanssa, jotka ovat loukanneet teitä. Antakaa anteeksi, niin kuin Jeesus on antanut anteeksi teille. 



Tämä ei ole valinnaista… Tämä on pakko. Minä vakavasti epäilen, että he, jotka eivät ole katuneet, 

tulevatko he menemään Taivaaseennostossa.  

Nämä ajat ovat niin sekasortoisia, että Jeesus pyysi meitä katsomaan Elokuvan 2012 uudelleen. 

Koko yhteisö oli syvästi vaikuttunut ja on tietoinen, että aikaa on hyvin, hyvin vähän.  

(Äiti Maria) ”Olen mielistynyt, minun lapseni, että olette ottaneet tämän elokuvan sydämeenne. 

Siksi Minun Poikani pyysi kaikkia teitä katsomaan sen, koska tällaiset tragediat ovat tulossa 

maapallolle ja sen tulisi elävöittää, kuinka lyhyitä elämät tulevat monille olemaan.”  

”Yksi kaikkein kivuliaimmista asioista Minun Pojalleni, on valittujen sielujen välinpitämättömyys. 

Teitä kaikkia on pyydetty rukoilemaan, koska samankaltaisia tapahtumia kuin nämä, on tapahtuva 

ympäri maailmaa. Te olette rukoilemassa etuajassa heidän puolestaan ja investoimassa heidän 

pelastukseensa.”  

”Teidät on valittu seisomaan kuilussa pelastamattomien puolesta ja rukouksenne merkitsevät 

aivan kaikkea Minun Pojalleni ja niin kovin monet sielut eivät vielä ole kristittyjä. Te olette todella 

pyörän keskuksessa ja pelloilla olevat ovat reunoilla. Tämä on laitettu alulle, että heitä varten 

tehdään varustelu, koska koko heidän elämiensä ajan he ovat lyöneet laimin sielunsa, jopa niin 

kuin jotkut teistä ovat tehneet menneessä.”  

”Tämä on yksi hyvin suuri armeliaisuuden uhraus. Te olette suurelta osin piilossa, niinpä ihmiset 

eivät voi tehdä teitä naurunalaisiksi. Yhden asian voin kertoa teille, tässä on niin paljon enemmän 

hedelmää, kuin jos te olisitte menneet pyörän laidoille, se tarkoittaa, maailmaan auttamaan 

fyysisesti toisia. Muistakaa tämä, kun teillä on kiusaus juosta laidoille auttamaan. Te olette 

koskettamassa niin paljon useampaa rukouksillanne, kuin mitä koskaan ajattelitte mahdolliseksi. 

Seisokaa vakaina, minun lapseni, seisokaa vakaina.”  

(Jackie) Te voitte katsoa mainitun englanninkielisen elokuvan nettisivullamme. Linkki on videon 

alla. Olkoon Herran Rauha meidän kaikkien kanssamme. 


