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Kõrgeaulised ja kõik Aulised Maarjamaa pärijad: 

 

Kutsun Teid kõiki alluma koroonapandeemia tõttu kehtestatud eritingimustele kõikides riikides, kus Teie 
parajasti viibite. Samas palun meie Taevase Kuninganna nimel osutada igakülgset abi, nii moraalset kui 
materiaalset, kõikidele abivajajatele - kätte on jõudnud lunastuse teenimise aeg ja mitte ainult sõnas ... 

Teame, et üksi Jumal taevas teab millal saabub viimnepäev, aga see ei ole vabandus, ei ole kilp kuhu taha 
paraku paljud varjuda tahavad, see on lodev ja rumal, aga väga mugav - seega väga inimlik mõtteviis. 
Apokalüpsis ei ole ainult üks päev, vaid on protsess siiski – nii kirjeldabki apostel Johannes Uue Testamendi 
viimases raamatus (Ilm, , ladina keeles "Apocalypsis Ioannis") toimuvat kui protsessi, mis küll lõppeb ühe ja 
otsustava lahinguga (vt. ka Armageddoni lahing) – kuigi see protsess ise oli alguse saanud määramatu aeg 
varem. Selle raamatu neljast ratsanikust esimene oli krooniga ratsamees, kes külvas haigusi. Loe märke: 
kroon on ladina keeles CORONA ... Teine ratsmees on mõõgaga ja toob sõda ja vägivalda, mis sobib hästi 
pandeemiaga provotseeritud agressiooni põhjuseks. Kolmas ratsamees tuleb kaaludega, nagu Te mäletate, ja 
alles siis saabub lõppvaatus - kohale jõuab neljas ratsanik tuhkur hobusel ja see on Surm! 

Vabandan, et räägin nagu tittedele - enamus Teist, head Maarjamaa pärijad, tunnevad Pühakirja ehk paremini 
kui mina, aga räägin nö. viisakusest üle, et oleks meil kõigil üks stardipositsioon. Jälgige protsesse ja tänage 
Meie Armastavat Isa veendumuses, et kõik mida Tema teeb on tehtud armastuses, lugupidamises ja murest 
meile antud valikuvabadus-vastutuse pärast. 

Riia piiskop Albert de Buxhoeveden ja Püha Maarjamaa patrooni paavst Innocentivs III valitsemise ajal, kes 
meid ca 800 aasta eest Taevase Kuninganna kaitse alla on pühitsenud. Meie patrooni auks on meie vend 
Hanno Isidorus Saks,CTM palvel asutanud Innocentiinide vennaskonna ja alustanud aastast 2010. Itaalias 
Perugio Toomkirkus paavst Innocentivs III pühakuks kuulutamise protsessi. Meie eestpalved! 

Kõrgeaulised ja kõik aulised Maarjamaa Konvendi taastajad: kui Teie olete minule andnud rohkem kui 800 
aastase vanuse konvendi juhtimise traditsioonitruu ainuisikulise otsustamisõiguse, koos kõrge pühitsuse ja 
tõhusate eestpalvetega, siis siiski, palun, ärge jätke mind nii kõrge vastutusega üksi mitte! Sellepärast palun 
Teid - vaadake Edict, projekti tähenduses, enne kinnitamist 01.02.2021. läbi ja tehke parandusi ja 
ettepanekuid. 

Tänus ära kuulanud CTM & OAM siseringi targad soovitused ja jõudnud veendumusele, et olin liialt 
kiirustades teinud väga vale ajastuse kõigi 5 arenduspunkti osas ja siit OTSUS: 
 
Jälgigem corona  pandeemiaga alguse saanud protsessi käiku ja ärgem tehkem ennatlike järeldusi. 
 
Olude selginemiseni, teenigem meie hingeõnnistuse nimel abivajajaid, nii sõna kui teoga kõikjal kus Teie 
asute! 
 
CTM ja OAM nimel, 
 
Austuses ja Armastuses, 
 
CTM ja OAM Magister Generalis Ioan Arendia Elita von Wolsky koos oma emand Marika Katarina’ga. 
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