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Jerusalemin kalliomoskeijan tuho – Uni
Siunatkoon Herra teitä jokaista, kallisarvoiset sydänasukkaat. Niin paljon kiitoksia, kun käänsit tälle kanavalle.
Juuri ennen heräämistäni näin unen, jolla on Pyhän Hengen signeeraus. No, aion jakaa sen kanssanne.
Olin merellä laivassa. Jonkin matkan päässä meistä oli vihollisen alus. Laivamme korkea-arvoinen komentaja
oli siellä pienen poikansa kanssa. Näköetäisyydeltä näin vihollisaluksen ja sen aluksen komentaja oli tullut
käymään meidän aluksella. Pienellä pojalla näytti olevan voimakas kiintymys tähän mieheen. En osaa
tarkalleen sanoa asian merkitystä, kuin että pieni poika osoittautui vihollis komentajan pojaksi. Ja tämä
komentaja oli muslimi ja poika ei tiennyt sitä.
Silti pojan oletettiin olevan amerikkalaiskomentajan poika, virallisesti. Niin kaikki joka tapauksessa luulivat.
Toisin sanoen ajateltiin, että poika on amerikkalais komentajan poika, vaikka todellisuudessa hän oli
vihollisaluksen komentajan, muslimikomentajan poika.
Näytti siltä, että kaikki olivat kavereita, vaikka heidän oli ajateltu olevan vihollisia. Silti lavasteiden takana he
työskentelivät yhdessä. Oli tulossa tapahtuma, jonka pitäisi ilmetä pian ja muslimi komentaja kutsui
amerikkalais komentajan katsomaan. Me olimme Israelissa, olimme Jerusalemin kaupungissa. Ja muslimi
komentaja käveli pitkin pitkää käytävää.
Hän sanoi toiselle komentajalle, ’Tule katsomaan, tänne, täältä näkee tosi hyvin – tästä on täydellinen
näkymä.’ Samalla kun viittoi häntä tulemaan lähemmäksi. Ajattelin itsekseni, ’Mitä he ovat katsomassa?’ Hyvä
kun olin saanut sen ajateltua, kun näin vilauksen kalliomoskeijasta.
Sillä välin, laivat olivat yhä merellä. Muslimialus oli aikomassa ampua plasmapallon, mutta kolme kertaa
laitteisto jumiutui ja todella iso plasmapallo oli pienentynyt kolmasosaan sen alkuperäis koosta, kun se lopulta
laukaistiin.
Kun siirryin takaisin sinne, missä miehet olivat katsomassa kalliomoskeijaa ja oli ilmeistä, että he odottivat sen
räjähtämistä. Ja lopulta, melko pitkän ajan jälkeen, muslimi komentaja sanoi, ’Jokin on mennyt pieleen, Se
ampui ohi, tai jokin on mennyt vikaan.’ Kuulin omassa mielessäni, ’Tai Jumala on pysäyttänyt sen; Sitä ei tulla
koskaan enää näkemään.’
Sitten heräsin, koska joku koputti ovellemme. Arvelen, että Herra lähetti heidät koputtamaan, että heräisin ja
muistaisin unen.
Etsin Herraa saadakseni merkityksen unelle ja kuulin Hänen sanovan, ”Joel 2”. Niinpä otin Raamatun ja aloin
lukemaan sitä. Ja ajattelin, että tämä on todella mielenkiintoista, koska tämä koko Joelin kirjan toinen kappale
kertoo ihmisten katumuksen kääntäneen Jumalan tuomion pois. Nyt, Joelin toisesta, kirjaimellisesti ottaen, en
usko, että sillä on tekemistä tämän tapauksen kanssa. Arvelen sen olevan vertauskuvallista. Arvelen Herran
selittäneen dynamiikkaa, mikä johti plasmapallon pysäyttämiseen.
Ja jotkut ovat kyselleet minulta meteoriitista, joka on tulossa tuhoamaan maailman, tai jotain vastaavaa –
Herra ei ole puhunut siitä mitään minulle yhtään mitään. Mutta unen plasmapallot muistuttavat meteoriitteja.
En tiedä, jos niitä edes voi erottaa toisistaan kun ne ovat tulessa.

En tiedä, että onko mahdollista erottaa niitä toisistaan. On spekuloitu, että se mitä tapahtui neuvostoliitossa, oli
plasmapallo, eikä meteoriitti. Ja siihen aikaan siellä ammuttiin paljon plasmapalloja. No, oli todella vaikea
sanoa, mitä oli tapahtumassa, mutta unessa oltiin varmasti ampumassa muslimilaivasta plasmapalloa
kalliomoskeijaan.
No, sen jälkeen, kun olin etsinyt Herralta unen merkitystä ja luettuani Joelin kirjan toisen kappaleen – Kaksi
asiaa pisti merkille minkä tunsin indikoivan dynamiikkaa ja ne olivat;
1. Vaviskaa, kaikki maan asukkaat: Herran päivä tulee. Se on lähellä.
2. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, niin
levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää ole, ei
tulevienkaan sukupolvien aikana…
12. Vielä nytkin Herra sanoo: -Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää
ja valittakaa.
13. Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on
anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä,
peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.
14. Ehkä hän vielä leppyy ja siunaa jälleen sadon…
Ja silloin Herra alkoi taas puhumaan minulle. Ja Hän sanoi, ”Merkityksen pitäisi olla ilmeinen sinulle, rakkaani.
Olen viivästyttänyt tapahtumaa, joka olisi laittanut kaiken liikkeelle.”
Muistattehan, Hän kertoi, että Hän odottaa tietyn asian tapahtuvan ennen kuin kaikki lähtisi liikkeelle?
Sitten kysyin Häneltä, ’Kalliomoskeijan tuhoko?’
”Juuri niin.”
’Onko tämä se tapahtuma, jota odotit viime keväänä?’
”On se. Kaikki oli asetettu lähtemään liikkeelle kuin kellokoneisto. Mutta jälleen kerran Me lepyimme, koska
niin monet rukoilivat ja paastosivat ympäri maailmaa, erityisesti Australiassa. Australialaisten joukkorukous oli
virstanpylväs ja sillä oli paljon tekemistä tämän maan kansalaisten katumukseen. Näethän, nostan
palvelijoitani kunniaan kun he ovat valmiita täyttämään tyhjiön ja Australialla oli paljon tekemistä tuomion
lykkääntymisen kanssa. Sen vuoksi jokaisen amerikkalaisen olisi syytä olla äärimmäisen kiitollinen.”
”Tilanne on muuttunut nyt kun olen leppynyt ja jättänyt täytäntöönpanematta sen, mikä oli suunniteltu alkavan
kesäkuussa. Prioriteetit ovat muuttuneet ja jälleen kerran siirtänyt hyvin orkestroitua suunnitelmaa, jolla
saatetaan kansakunnat tuhoamaan kaksi kolmasosaa (2/3) maailman väestöstä.”
”Tämä aiheuttaa uusia ongelmia Minun ihmisilleni ja ne vaativat myös uusia korjaustoimenpiteitä. Ja Minä
tulen ottamaan askeleen eteenpäin hurskaista sieluista koostuvan armeijani kanssa taistellakseni etenevää
pimeyttä vastaan. Se tulee koitumaan kunniakseni, sillä voitot tulevat olemaan suuria. Älä tee väärää
johtopäätöstä, kristittyjen pelastuksen oli tarkoitus tapahtua kesäkuussa.”
”Tämän takia Olen valmistellut teitä jokaista, jotta pysyisitte pystyssä ja ottaisitte asemanne. Nyt ei ole aika
istua ja odottaa; On aika heittäytyä työhön. Tämän takia kehoitin teitä ottamaan asemanne; Sillä

ahkeruudellanne, millä olette palvellut Minua tänä lisäaikana, tulee olemaan suora vaikutus siihen, kuinka
kauan voin pitää loitolla tapahtumia, jotka edeltävät kristittyjen pelastusta.”
”Tiedän kyllä, kuulen sen jo nyt – Monet teistä haluavat istua ja itkeä, luovuttaen taakkansa Minulle. Mutta
Minä sanon teille, mikään ei tule vetämään vertoja palkkioille, jotka uskollisuudellanne tänä aikana lunastatte.”
’Herra, ajattelen vuosia… Tuletko lykkäämään sitä vuosilla?’
”En, ajattelen kuukausia.”
”Sillä välin, Minä myös annan tuleville morsiamilleni toisen mahdollisuuden. Niille morsiamille joita ei olisi otettu
kesäkuussa, annan toisen mahdollisuuden herätä ja valloittaa uutta aluetta Minulle. Pyydän heitä
heittäytymään työhön ja sitoutumaan siihen tehtävään, joka kantaa satoa kuningaskunnalle, eikä vaan
istumaan ja odottamaan. Monet ovat pilanneet tämankaltaisella ajattelulla sen suunnitelman, jonka olen
heidän varalleen laatinut. Myös he saavat uuden mahdollisuuden. Voi, tämä on niin tärkeää, Clare. Yli puolet
heistä, jotka ajattelivat, että heillä oli kesäkuussa kaikki kasassa, ovat silti jääneet kauaksi tavoitteista, joita
olen heiltä odottanut. Heidän huomionsa kiinnittyminen heihin itseensä tekee heidät epäkelvollisiksi.”
’Herra, onko todella tulossa meteoriitti vai onko se vain hypeä?’
”Sinä pitäydyt siinä, minkä Minä olen sinulle antanut ja jätät maailman seuraamaan profeettojaan. Jos sinun
olisi tärkeää tietää sellaista, olisin kertonut siitä sinulle. Riittääkö tämä sinulle, rakkaani?”
’Kyllä, Herra.’
”Kerron, mikä sinun on tärkeää tietää, Minä en spekuloi. Annan sen, mikä on todella tärkeää ja jätän loput. Niin
monet ihmiset ovat nyt kovin kiihtyneitä eivätkä tiedä, mitä tekisivät itsensä kanssa. He ovat sitoneet itsensä
solmuihin. He ovat solmineet itsensä kaikkiin niihin profetioihin: Tämä profetia, tuo profetia. Kun he kuulevat
jotain, he heittävät sen kaiken kuulemansa sekaan ja ovat sitten perusteellisesti sekaisin. Siihen pisteeseen,
että eivät ole enää rationaalisia.”
”Tämän takia olen opettanut sieluille, jotka ovat herkistyneet tälle kanavalle, pysymään pois kaikesta mediassa
vallitsevasta spekuloinnista. Siellä ei ole mitään mieltä ylentävää tai kehittävää. Mutta paljon horjuttavaa ja
tuhoavaa sitä kohtaan, mitä Minulla olisi ollut heille tehtävänä. Tämä on tarkoituksen mukaista saatanan
toimesta. Kiinnittää heidän huomionsa heidän selviytymiseensä pois Minusta. Jotkut ovat jopa sairastuttaneet
itsensä huolesta. Kun olet seurannut jotakin kanavaa ja olet sen jälkeen paniikissa, silloin sen kanavan
hedelmät eivät ole hyviä. Ellet tietysti tulkitse väärin sen sanomaa.”
”Monilla on ongelmia kuulemisen suhteen ja he ovat taipuvaisia panikoimaan ilman, että kuuntelisivat tarkasti,
mitä Olen sanonut. Demonit osaavat myös hyvin kauniisti liioitella ja vääntää sanomaani niin paljon, että se ei
enää muistuta alkuperäistä sanaa. Sen vuoksi, arvokkaimpani, kuunnelkaa aina hyvin takasti ja kuunnelkaa
uudestaan jos alatte tuntea paniikkia. No, kaikki kaikessa, koko tämän iltainen viestini tarkoitus on saada
aikanne tuottamaan. Älkää löysätkö tai laiskistuko. Nouskaa ennemmin ylös ja tarttukaa auraan älkääkä
katsoko taaksenne tai väsykö hyvästä työstä. Kun alatte väsyä, muuttakaa balanssia rukouksen ja työn välillä;
rukoilkaa enemmän ja työskennelkää vähemmän. Tällä tavoin koette jatkuvaa voimaantumista seuraavaa
kierrosta varten. Minä olen teidän kaikkien kanssa, oikealla puolellanne, vahvistaen teitä ehtoollisella, piristäen
teitä ylistyksessä, suojellen teitä pitkin päivää ja laulaen rakkauslauluja teille. Kuunnelkaa suloista ääntäni;
Ottakaa vastaan ilman syyllisyyden tuntoa tai tuomitsemista kaikki, mitä Minä toivoisin voivani teille antaa. Me
teemme tämän yhdessä, olette todella Minun apulaisiani. Kuinka silloin voisin jättää teidät nääntymään yksin?
Ei, Olen tässä aivan vieressäsi kyntäen rinnallasi.”
”Minä siunaan teitä toivolla, joka on teidän kaikkien yllänne. Amen.”

