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284. Prophetic dreams – Enneunia 
Kolmas maailmansota, Korea miehittää & Perhe jää jälkeen 
 
02.04.2016 Unia ja Jeesuksen sanoja 
 
Olkoon Jeesuksen uskollinen ja rohkaiseva läheisyys kanssanne, sydänasukkaat. 
 
Noniin, aion jakaa kanssanne muutaman unen. Näin unen noin pari tuntia sitten ja se on tämän viestin 
lopussa. Me olemme keränneet yhteen muutamia visioita ja unia, joita on lähetetty meille. Uskon niiden olevan 
hyvin relevantteja, tullen suureksi avuksi ja rohkaisuksi meille kaikille, jotka odottavat kristittyjen 
taivaaseenottoa. 
 
Okei, ensimmäinen uni… 
Olkoon herramme Jeesus kristuksen suloinen rakkaus meidän kanssamme. Pikainen huomio vain tiedoksi, 
että kaksi merkittävää ja odotettua herran työtä on nyt saatavilla. Ne ovat kaksi elokuvaa; Miracles from 
Heaven ja God’s not Dead 2. 
 
Muistatko kun kysyit Jeesukselta, että ehditkö saattamaan valmiiksi muistitikun ja Jeesus vastasi sinulle; 
“Kyllä, ne tulevat olemaan jakelussa ennen kuin Kristittyjen pelastus tapahtuu.” No, ihan lähipäivinä ne tulevat 
jakeluun ja elokuvat on julkaistu. 
 
Ja vielä huomioksi. Ne tulevat tällä viikolla myyntiin Amazoniin. Jossain vaiheessa tällä viikolla. En tiedä 
tarkalleen, milloin. Ja kun sanon “myyntiin”, en tarkoita tehdäksemme voittoa. Vain kustantaaksemme 
postitusmaksun. Meillä on useita ihmisiä auttamassa, jotka ovat tulleet ja kustantaneet tämän. Pakattu 
muistitikku ja pakattu äänitiedosto tulevat olemaan Amazonissa ja äänitiedosto ITunesissa jollain aikavälillä 
tällä viikolla. 
 
Hän jatkaa vielä… 
Ennen tämän päiväistä viestiäsi, eilen iltapäivällä töiden jälkeen rukoilin ja itkin, että olin epäillyt Herran sanoja 
kristittyjen taivaaseen otosta. (Huh, emmekö me kaikki ole olleet epäileväisiä?) Hän sanoi sen tapahtuvan 
viikkojen, ei kuukausien sisään. Monet meistä ovat odottaneet Hänen saapumistaan aikaisemmin. Minä 
puhuin Hänelle, niin kuin voisin kyseenalaistaa hänen päätöksiään. Hän sanoi viikkoja, ei kuukausia ja nyt on 
mennyt jo melkein kaksi kuukautta siitä, kun Herra kertoi tämän. 
 
Itkin katumuksesta. Sitten Herra antoi tämän ihanan viestin meille. 
 
No, melkein kaksi kuukautta ei ole kuukausia!! (kirjoitin tämän myös vastauksena hänelle.) Ja Herra sanoi, että 
Hän antaa lisää aikaa pienin lisäyksin, että kaikki saadaan jakeluun. Meillä on vielä tämä viikko saada ne ulos. 
Muistitikut ja äänitiedostot on juuri lähetetty Amazoniin. 
 
No, kun sain pääni tyynyyn viime yönä (hän jatkoi) Ennen kuin suljin silmät, kysyin Häneltä tempauksesta. 
Otatko minut? Hän antoi minulle uskomattomimman unen ikinä. 
 
Olin mieheni kanssa ja yhtäkkiä ruumiini alkoi täristä. Ja välittömästi siirryin jonkinlaiseen vaunuun. Sitten 
huoneeseen kummankin, jo edesmenneiden vanhempieni kanssa. Kysyin mielessäni/hengessä Herralta, 
“Onko tämä tempaus?” 
 
Herra vastasi… “Kyllä.” 
 
Kului muutama sekuntti ja tyttäreni (joka ei halua kuulla mitään kristittyjen pelastuksesta ennen Johanneksen 
ilmestyksen suurta koettelemusta.) ilmestyi huoneeseen. 
 
Herra sanoi… “Kyllä, se on hän.” 
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Meni vielä muutama sekuntti ja yksi veljistäni ilmestyi paikalle. Toinen veljeni ei koskaan ilmestynyt ja Herra 
sanoi… “Muista, hän ei enään usko minuun ollakseen lapseni. Hän kääntyi juutalaisuuteen.” Hänet siis jätettiin 
jälkeen. 
 
Muutaman sekunnin kuluttua kysyin tyttäreni pojasta, hän on kolmen vanha. Herra vastasi… “Etkö kuule 
hänen askeliaan?” 
 
Pysyin hyvin vaiti ja kuulin hänen askeleensa. Kun hän tuli huoneeseen, oli kuin tuulenpyörre olisi tuonut 
hänet. Hän oli yltäpäältä likainen nousun johdosta ja ravisteli itseään niin kuin koirat tekevät ja sitten kaikki lika 
oli poissa. Siinä hän sitten leikki ja kikatteli isoäidin kanssa. 
 
Sitten kysyin pojastani. Alkuun ei vastausta, mutta sitten Hän sanoi… “ Myös hän on jäänyt taakse.” 
 
Kummallista on se, että hän opettaa evankeljumia. En ole koskaan kuullut hänen saarnaavan, koska hän asuu 
Puerto Ricossa. Voimme soittaa videopuheluita puhelimillamme, mutta niin tapahtuu harvoin. En tiedä missä 
kirkossa hän käy. Hän ei paljon puhu siitä. Kun kerroin hänelle Jeesuksen viesteistä sinun kauttasi, hänen 
vastauksensa oli, että ne eivät ole Jeesukselta. Tiedäthän miten se menee. En paljon puhu hänelle. Minä vain 
rukoilen kunnes sydämeni halkeaa. Tiedän, että kaikki on Jeesuksen käsissä. 
 
Sen jälkeen näin mieheni maan päällä kävelemässä hänen äitinsä kanssa. Herra on niin hyvä. Minulla ei ole 
koskaan ollut samanlaista kohtaamista Hänen kanssaan, niin kuin sinä olet Hänet kohdannut, mutta Hän 
antaa sen sijaan unia. Hyvin hajanaisesti. 
 
Heräsin unesta kun olin kiittämässä Herraa. Heräsin ja mieheni nauroi ja leikki tyttäreni pojan kanssa. Olen 
niin kiitollinen tästä unesta. 
 
Niin, hän sai toisen unen lokakuussa 2014 ennen hänen matkaansa Israeliin. Se uni meni näin; Jeesus näytti 
minullle sodan DC:ssä (District Capital Washington) Alkuun luulin olevani linnassa, mutta nyt tiedän, että se oli 
valkoinen talo. Unen mennessä eteenpäin, kirjahylly ilmestyi ja katosi kirjoineen. Sitten uni jatkui eteenpäin. 
 
Hyökkäävän armeijan komentajalla oli kädessään kirjoituslevy ja sen papereissa kirjoitettuna kaikki, mitä oli 
meneillään. Sodan edetessä maaperällämme, tämä kenraali selitti minulle, miksi tämä kaikki tapahtuu. 
 
Tietenkin, joidenkin unien kohdalla Herra ei anna minun muistaa kaikkea ja tämä keskustelu oli yksi niistä. 
 
Sen jälkeen kun olin nähnyt kaiken sen tuhon ja pommittamisen, muistan, kuinka päädyimme DC:lle. 
Valkoinen talo oli melkein hävitetty ja he olivat vaihtamassa lippuja sen katolla Amerikan lipusta mustaan 
lippuun. Kirjahylly jatkoi ilmestymistään kunnes Herra antoi minun lukea, mitä kirjojen kansissa luki: 
 
Elämän kirja 
Elävien kirja 
Kyyneten kirja 
Muistojen kirja 
Totuuden kirja 
 
Sitten kuulin Hänen äänensä kertovan minulle… “On tullut aika avata ne.” Sitten heräsin. 
 
 
Ja tässä uni Merkistä… 
 
Näin kolme lasta leikkimässä. Yhdellä pojista oli vaalean ruskeat hiukset ja siniset silmät. Hänet oli vedetty 
eroon muista ja hän seisoi joidenkin aikuisten edessä. Yksi aikuisista injektoi pojan oikeaan käteen mikrosirun. 
Sitten tämä poika kääntyi ympäri minua kohti. Hänen silmänsä olivat muuttuneet kiiltäviksi, kuin hänellä ei olisi 
sielua, ei yhteyttä maailmaan tai ihmisiin hänen ympärillään. Muut lapset jatkoivat leikkimistä, mutta hän vain 
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seisoi siinä. 
 
 
Toinen uni häneltä… 
 
Olin koulussa ja näin vihollisemme osoittelemassa aseillaan oppilaita ja opettajia. Näin yhden naisen 
pukeuteneena muslimeille perinteisellä tavalla. Hän oli nuori ja piteli käsiasetta oikeassa kädessään. Hän 
erotteli kristittyt lapset vasemmalle antaen muslimien jatkaa matkaa. Sitten uni siirtyi eteenpäin ja näin aaltojen 
iskeytyvän rantaan. Nostin ylös sanomalehden. Katsoin sen päiväystä. Siinä oli ollut alkuun kesäkuu 2015. 
Viiva oli vedetty päiväyksen yli. Toinen päiväys oli kirjoitettu vuosiluvulla 2016. 
 
Vau! No, me tiedämme, että Herra antoi meille armoa viime kesäkuussa. Tämä on siis vielä yksi varmistus. 
 
 
07.01.2016 
 
Kävelin keittiööni mieheni kanssa. Pystyin näkemään, mitä vaatteita ylläni oli. Aivan yhtäkkiä aloin hehkua. 
Käännyin mieheni puoleen ja sanoin, “Rakastan sinua.” Sitten katosin välittömästi ja näin, kuinka vaatteeni 
putosivat lattialle. Kelloni osui kolahtaen lattiaan viimeisenä. 
 
Vau! Uskomatonta! 
 
 
08.01.2016 
 
Näin otsikon sanomalehdestä. Siihen oli kirjoitettu “Israel piiritetty.” 
 
 
09.01.2016 
 
Otin unessani osaa juhlatilaisuuteen. Ihmiset juhlissa puhuivat jostain kauheasta tapahtumasta maailmalla. 
Katsoin pöydällä makaavaa sanomalehteä. Otsikossa luki: “Yhdysvallat sodassa.” Näin lehden kansikuvassa 
lentokoneiden tulevan yhdysvaltoihin pohjoisesta. Artikkeli jatkui kolmesta kuuteen sivua. 
 
Jokut naiset keskustelivat ja sanoivat; “Kuinka kauheaa tämä on.” Minä sanoin heille; “Siitä teidän ei pidä olla 
huolissanne. Teidän pitää saada asianne kuntoon Jeesuksen kanssa, koska Hän on tulossa hakemaan 
omansa. Siis suosittelen teille tästä eteenpäin antamaan elämänne jokainen hetki Jeesukselle, koska meillä 
on hyvin vähän aikaa jäljellä.” 
 
Tässä yhden kuulijakuntaamme kuuluvan uni… 
Hyvä Clare ja tiimi. Muistan kun annoit viestin koskien joitakin meistä, jotka ovat “valinneet” jäädä jälkeen 
johdattaakseen ihmisiä Jeesuksen luo pelastukseen. Se oli sopimus Jeesuksen kanssa ja tehty ennen kuin 
olimme edes syntyneet. Se viesti puhutteli minua, mutta se mitä tapahtui seuraavaksi, varmisti asian täysin. 
 
Muutama päivä aikaisemmin kyselin Herralta paljon kysymyksiä kuten… Vakuutatko perheelleni, että 
halloween on paha? (Tämä on äiti, joka nyt puhuu.) Kerrotko minulle, jos mielytän sinua? Niin, eräänä yönä 
minun seitsämän vuotiaalla pojallani oli hienoista kuumetta ja hän meni nukkumaan viideksi – kymmeneksi 
minuutiksi. Nukkuessaan hän mutisi; “Tiedätkö, mikä risti on?” (LoL… Vau!) Ja vastasin, “Kyllä, tiedän.” Hän 
toisti; “Tiedätkö, mikä risti on?” Ja sanoin; “Kyllä!” Sitten hän sanoi; “Tiedätkö, mikä kruunu on?” Minä sanoin, 
“Kyllä, tiedän.” Sitten hän sanoi; “Ne ovat sama asia!” 
 
Tässä kohtaa tiesin, että jotain on tekeillä. Kenen kanssa hän oikein puhui? Tämä on jotain todella syvällistä! 
 
Niin, herätin hänet ja ensin hän oli pökerryksissä. Sitten kysyin häneltä, että kenen kanssa hän oikein puhui ja 
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hän sanoi: “Jeesuksen, Äiti. Eivätkö kaikki tee niin?” Sanoin, “No Ei…!” 
 
Tietenkin kysyin häneltä paljon kysymyksiä. Hän kertoi, että Jeesuksella oli jaloissa ja käsissä kynnet ja 
hänellä oli kyyneleitä silmissään. Hän oli kaunis ja kirkas. Kysyin häneltä, mitä Jeesus sanoi minusta. Hän 
sanoi: “Sinun äitisi tulee tekemään jotain ihmeellistä minulle jonakin päivänä.” Sitten kysyin teinityttärestäni, 
joka ei ole kaikkein rakastettavimpia näinä päivinä. Hän vastasi: Jeesus sanoi, että kaikki tyttäreni ja mieheni 
tulevat olemaan pyhimyksiä jonakin päivänä ja kuolevat Jeesuksen tähden.” 
 
Ja niin tulee tapahtumaan myös pojalleni ja minulle. Ja että hänen isovanhemmistaan tulee suuria pyhimyksiä 
minun ja mieheni johdosta. Jeesus itki kun näytti hänelle helvetin. Hän itki, koska vihaa kun ihmiset juotuvat 
sinne. Hän myös kertoi minulle, että hän näytti kaksi kaupunkia punaisella merella (Sodoman ja Gomoran). 
Hän sanoi, kun Jumalan lapset ovat taivaassa, Jumala lähettää tulipalloja maahan tappamaan kaikki pahat 
ihmiset. 
 
Ja silloin Jeesus oli surullinen, koska niin monet sielut joutuisivat helvettiin. 
 
Clare, Minulla on aina ollut kutsumus saarnaamaan, mutta tähän mennessä kovin moni ovi ei ole auennut. 
 
No, tiedätkö mitä? Hyvin pian sinulle aukeaa Paljon ovia. Hyvin, hyvin pian. Uh, antakoon Herra sinulle 
rohkeutta. Miten uskomaton tulevaisuus! 
 
Ja nyt jaan oman uneni, jonka sain tänä yönä… 
 
Ezekiel ja minä olimme ruokailu huoneessa jonkinlaisessa pienessä kokoontumisessa vanhan katolisen kirkon 
läheisyydessä. Siellä ollut pappi oli laittamassa pois rukouspalvelussa käytettävää messupukua ja puhui 
piispasta. Minulla oli tunne, että he olivat valmistelemassa kirkollismenoa, jossa olisi osallisena muitakin 
pappeja. Mutta me olimme ryhmässä, joista jotkut olivat juuri vankilasta vapautuneita henkilöitä. 
 
Jotenkin ymmärsin, että yksi miehistä, todella kovan näköinen hahmo, suunnitteli kirkon ryöstämistä ja odotti 
kavereidensa ilmestymistä ovelle. Se oli ennemmin aika köyhän näköistä seutua. Ei kovin kaukana 
huvipuistosta ja suuresta asuntovaunuasuinalueesta. Menin ulos yhden naisen kanssa varoittaakseni heitä 
siitä, että yöllä saattaa tapahtua ryöstö entisen vangin ja hänen kavereidensa toimesta. 
 
Me kävelimme läpi pitkän pihanurmen ja seisoimme kirkkotiellä, joka kiersi kukkulan päällä olevaa kirkkoa. 
Alapuolellamme oli meri – se näytti lahdelta, koska vesi oli hyvin tyyni ja pystyin näkemään maata 
kummallakin puolella. Ja kaunis auringon lasku oli juuri asettunut. 
 
Käännyin ystäväni puoleen ja sanoi, “Miten kaunis paikka! Rakastaisin asua täällä.” Sen sanoessani, salama 
iski noin 12 mailin (19km) päässä rannikolla. Salama laajeni hieman, mutta jatkoi kohoamistaan 
pylväsmuodostelmassa. Sitten sipulimainen osa jatkoi kohoamistaan ja sitten toinen samanlainen osa ja 
lopulta se laajeni sienipilveksi. Suhteellisen pienikokoiseksi. En kuullut mitää ääntä, näin vain valon. 
 
Me kaksi seisoimme siinä hölmistyneinä ja sitten näimme ihmisten ilmaantuvan rantavesistä, yksi kerrallaan 
nousivat rannalle. Oli niin pimeää, etten pystynyt kertomaan, olivatko he pukeutuneet maastokuvioon vai 
mustaan, mutta sain selvää yhden miehen piirteistä ja he olivat korealaisia. Meitä oltiin miehittämässä!! Näytti 
siltä, että olisimme Floridassa, suojaisassa lahdessa ja räjähdys tapahtui meistä oikealla kun katsoimme 
mertakohti. Saatoimme olla josain Miamin pohjoispuolella, mutta se ei ollut iso räjähdys tai avomerta mitä 
näin. Ennemmin lahti meksikon lahden puolella. Mahdollisesti jossain Houstonin tuntumassa. En osaa sanoa. 
 
Ja huomioksi tähän, olen nähnyt ennenkin unia pohjois-Korean joukkojen miehittävän yhdysvaltojen eteläosia, 
kuten missisippin ja  Arkansanin seutuja. Tarkka-ampujat piiloutuneina metsiin ja he olivat pohjois-Korealaisia. 
 
Ennen kuin heräsin, kuulin; “Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään.” Luuk. 17:27 Ja 
minä ajattelin itsekseni, “Vapautuen vankiloista ja suunnitellen seuraavaa ryöstöä, myös?” 
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Sitten heräsin 
 
Kysyin Herralta, “Onko sinulla mitään lisättävää tähän, Jeesus?” 
 
Hän aloitti, “Minua inhottaa se päivä, kun tämä koittaa. Koko sydämestäni toivon, että olisi keino välttää tämä. 
Toivoisin, että asiat olisivat toisin. Mutta koska muutamat ovat rukoilleet ja pyytäneet anteeksiantoa, 
(muutamat suhteessa koko väestöön) monet säästyvät kärsimyksiltä tässä niin kokonaisvaltaisessa sodassa. 
Olen pikkuhiljaa siirtänyt monia pois alueilta, jotka kokevat kovimmat kärsimykset. Mutta vaikutukset ulottuvat 
koko maahan. Kaupankäynti lakkaa, tulee olemaan ruoka pula ja vesi pula. Taudit, pelko ja paniikki leviävät 
laajalle. Köyhät tulevat kärsimään kauheasti, koska heille ei ole mitään ylimääräistä annettavaa.” Herra, 
tästäkö sinä halusit puhua minulle? 
 
“Sen pitäisi olla selvää.” Hän sanoi. “Kuulen ilkkumista jokapuolelta, ‘viimeisten päivien pilkkaajat nauravat ja 
sanovat “Onko Hän muka tullut, niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkeneet pois, ja kaikki on entisellään, niin 
kuin on ollut maailman luomisesta asti.”’ 2 Piet. 3:4 
 
“Annan sinulle nämä varoitukset, koska aika on hyvin lähellä. Juuri niin kuin koit shokin katsellessasi veden yli 
rannalla, samoin tulee koko kansakunta olemaa shokissa samaan aikaa kun sotajoukkonne on hajautettu 
ympäri maailmaa, kykenemättöminä puolustamaan omaa maataan.” 
 
“Myös tämä on orkestroitu amerikan kuolemaksi.  Jos vielä olisit polvistunut, amerikka, ja katunut 
maanmiehesi puolesta, pahin olisi voitu välttää. Yksinkertaisesti vain ei ole riittävästi oikeamielisiä tässä 
maassa kääntämään suuntaa pahuudelta.” 
 
“Ja niin se koittaa.” 
 
Ja se oli unen ja viestin loppu. 

 


