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Viesti Äiti Marialta Sisar Claren kautta, 22. Joulukuuta, 2021. 

(Clare) Herra, me rukoilemme rohkeutta kulkea suunnitelmissa, joita Sinulla on meille. Me 

rukoilemme, että Sinä pitäisit meidät lähellä, kun me tulemme esiin uskossa tekemään Sinun 

tahtosi elämiämme varten, niin että tulemme vastaanottamaan siunaukset, joita Sinulla on meitä 

varten. Myönnä meille rauhaa, luottavaisuutta Sinussa ja rohkeutta mennä eteenpäin… Amen. 

’Rakkaat, tornadot maassamme ovat olleet kauheita, tehden kauheata tuhoa sydänmaille.’  

(Äiti Maria) ”Älkää olko peloissanne. Kyllä, rajuja aikoja on tulossa, mutta älkää reagoiko pelolla, 

pikemminkin luottakaa Herraan ja jatkakaa työnne tekemistä. Clare, teitä kaikkia suojellaan kovin 

erityisellä tavalla. Älkää reagoiko pelolla, tietäkää, että Herralla on tämä hallussa. Se, mitä ihminen 

suunnittelee ja se, mitä Hän voi tehdä, ovat kaksi eri asiaa. Tulee olemaan monia väliin tulevia 

seikkoja, joita kukaan ei odota.”  

(Clare) ’Äiti, en tiedä mitä sanoa, paitsi, että näyttää toivottomalta. Ja miten Trump liittyy tähän 

kaikkeen?’  

Äiti Maria) ”Hän on yhä Presidenttinne.”  

(Clare) ’Mutta eikö hänen kätensä ole sidotut?’  

(Äiti Maria) ”Ei niin tiukasti kuin ajattelet. Pidä silmäsi ja sydämesi Jeesuksen agendassa. Pysy 

kiireisenä siinä, mitä olet tekemässä. Tämä päättyy hyvin.”  

(Clare) ’Kuinka se mahdollisesti voisi päättyä hyvin?’  

(Äiti Maria) ”Tulee esiin asioita, joita kukaan ei odottanut. Herralla todella on tämä hallussa. Ei ole 

niin, että ei olisi mitään turvautumista. Monet tulevat nousemaan ja taistelemaan, kyllä, Amerikka 

on tuhoutumassa, mutta tulee silti olemaan jäännös, kansakunnassanne tulee olemaan vahva 

linnake, jota ei tulla valloittamaan. Sitä ollaan valmistelemassa parasta aikaa.”  

”Monet tulevat vetäytymään tämän turvallisen vyöhykkeen rajojen sisäpuolelle. He eivät tule 

ylittämään sovittua rajaa joka paikassa. Tällä kansakunnalla on vahva selkäranka, joka on 

valmistelemassa tätä. Yhä enemmän ja enemmän ihmisiä tulee liittymään tähän liittoutumaan, 

vahvistamaan jäännöstä. Te ette tule olemaan paikalla tätä varten. Kansakuntaa ei valloiteta 

yhdessä yössä, heidän suunnitelmansa tulee viemään aikaa ja kohtaamaan hyvin paljon 

vastustusta.”  

”Muutokset maapallolla tulevat myös mutkistamaan suunnitelmia, vaikka he ajattelevat, että se 

tulee olemaan heidän eduksensa. Olkaa luottavaisia, Herralla on tämä hallussa. Muistakaa, että 

ihminen tekee suunnitelmia, mutta vain Jumala hallitsee lopputuloksen. Luottakaa Häneen. On 

olemassa niin paljon, mistä ette tiedä. Ensiksi teidän ei ollut aika tietää. On aika tavalla asioita, 

joiden täytyy tapahtua, ennen kuin heidän suunnitelmansa tulevat onnistumaan.”  

(Clare) Olin pohtimassa, että näyssä kotka oli kuollut, sen kimppuun oli hyökännyt pieni käärme ja 

sitten suuri käärme. Se kuoli. Äiti, voitko antaa minulle joitain lisää? Tunsin tarvetta ottaa 

Raamattuni esiin. Se aukesi psalmi 91 kohdalta. (Pyydän, lukekaa Raamatustanne tai kuunnelkaa 

lopussa olevasta videolinkistä) ’Kiitos sinulle, Äiti, se on hyvin rohkaisevaa.’  



(Äiti Maria) ”On niin paljon muuta, mitä et tiedä, mutta muista, lopussa sinä tulet lentämään ylös 

Taivaaseen, ollaksesi Meidän kanssamme, ikuisesti. Sinulla ei tule olla yhtään tulevaisuuden 

pelkoa. Herra on jo järjestänyt kaiken sen. Pidä vain liekki palamassa sydämessäsi ja johdata muita 

turvaan. Mene eteenpäin ilman pelkoa. Pelko on hyödytöntä, se mitä tarvitaan, on usko. Usko 

aina, että puolisosi on järjestänyt kaiken, koska Hän on.”   

”Ajatteletko todella, että Hän sallii hävitettävän Hänen Morsiamensa? Ei. Hänellä on hyvin erityisiä 

suunnitelmia sinua varten, koska sinä olet Hänen Rakastettunsa. Hän tarvitsee teidän kaikkien 

johdattavan muita turvaan, ei vain fyysiseen turvaan, vaan hengelliseen turvaan. Ruumiinne 

nukahtaminen ei ole mitään verrattuna sielun kuolemaan.”  

(Clare) Ennen rukousta, Mike otti esille uuden med bed-sairaalasänky teknologian, jota varten 

teillä täytyy olla vastaava osa ruumiissanne, kädessänne tai otsassanne, että se toimisi, Äiti Maria 

vastasi ajatuksiini…  

(Äiti Maria) ”Se, mitä ajattelet, on oikein. Tämä uusi lääketieteellinen teknologia tulee tekemään 

kuolemasta vaikeampaa. Monet tulevat toivomaan kuolevansa, mutta kuolema tulee välttelemään 

heitä.”  

(Clare) ’Milloin Taivaaseennosto (Tempaus, Ylösotto) tulee tapahtumaan?’  

(Äiti Maria) ”Kun kaikki on tyyntä ja vaikuttaa olevan vakaata. Tämä tulee olemaan sokki kaikille. 

Mutta ensin on monia koettelemuksia, joista teidän täytyy mennä läpi; teidät tullaan 

koettelemaan uskossanne ja se tulee loistamaan niin kuin erittäin kiillotettu kulta.”  

”Clare ja kaikki minun lapseni, teillä ei ole mitään pelättävää, Hän on ottanut huomioon ja kattanut 

kaikki mahdollisuudet, olkaa vain uskollisia, olkaa aina niin uskollisia lahjoillenne ja 

kutsumuksillenne. Kaiken tämän läpi mennessänne te tulette kypsymään ja loistamaan niin kuin 

Morsiamet, joiksi teidät luotiin olemaan.” 


