264. Jeesus sanoo…
Tämä on Tyyntä Myrskyn edellä & Uni Tsunamista San Franciscossa
UNI MEGATSUNAMISTA SAN FRANCISCOSSA & TYYNTÄ MYRSKYN EDELLÄ
Jeesuksen sanoja Ezekielille & Uni, 2. Maaliskuuta, 2016.
( Clare ) Meidän suloisen Jeesuksemme suojelus ja siunaus on meidän kanssamme, Sydänasukkaat.
Ensimmäinen osa on uni ja toinen osa on Jeesuksen viesti Ezekielille. Tämä uni tuli samasta astiasta
jälleen, joka toi toisen unen vain muutama päivä sitten. Jälleen, hyvin voimakas uni.
Sisar Pam kirjoittaa…
Hyvää huomenta, Clare. Minä halusin jakaa unen, jonka näin aikaisin tänä aamuna, noin tunti sitten.
Minä kysyin Herralta, että halusiko Hän minun jakavan ja rukoilin Raamatun Lupauksia kirjan avulla ja
sain Apua Huoliin, ja joka säe sopi uneen, siispä tunsin, että Herra halusi minun jakavan sen.
Minä istuin ravintolassa Embarcaderolla, joka on vastapäätä Ferry Building`ia San Franciscossa ja
katsoin lahdelle ja sekunneissa valtava aalto tuli ja peitti kaiken ja peitti jokaisen näkyvillä olevan
rakennuksen veden alle.
Kun vesi tuli sisään, ääni takanani kertoi minulle, että vesi tuli sisään 600 mailin tuntivauhtia (=n. 965
kilometriä tunnissa). Vesi iski ravintolaan ja kiskoi minut alleen ja kuljetti minut usealta maililta
näyttävän matkan päähän. Minun ajatukseni oli, että minun aikani Maapallolla oli loppunut ja minä
kuolisin. Aluksi olin peloissani. Sitten päästin irti ja kerroin Herralle, että minä luotin Häneen ja sitten
pelko jätti minut.
Sitten näin itseni seisomassa valtameren rannalla, lähellä Cliff House rakennusta ja vesi oli vetäytynyt.
Joka paikassa oli kuolleita ruumiita, mutta silti monet olivat elossa. He olivat kaikki pökertyneitä ja
vaeltelivat ympäriinsä hämmentyneinä. Joka paikka oli mutaista sotkua ja maa oli niin uudelleen
järjestetty veden voimasta, että ihmisten oli mahdotonta hahmottaa, että missä he olivat.
Minä katsoin rannan yli ja näin Jeesuksen, Isän ja Pyhän Hengen. Isä ja Pyhä Henki lohduttivat Herraa,
kun Hän oli niin kovissa tunnetuskissa. Isä ohjasi ja auttoi Häntä ja näytti Hänelle mitä tehdä. Pyhä
Henki seisoi vierellä, Hän ikään kuin suojasi Isää ja Poikaa rakkaudella, huolenpidolla ja suojeluksella.
Ympärillä oli useita enkeleitä, jotka vaikuttivat seisovan alueilla, jotka olivat erityisesti nimetty heille ja
jokaisella oli ohjeensa, että mitä heidät oli määrätty tekemään.
Jokainen enkeli oli 7 jalkaa pitkä tai pidempi. (Jalka=0,3048 metriä, 7 jalkaa=2,13 metriä). Herra kääntyi
ja näki minut ja Hän huusi hyvin kovalla äänellä minulle juosta niin nopeasti kuin pystyin ja kertoa
heille Hänestä, lausua syntisen rukous jokaisen kanssa ja saada niin monta ihmistä pelastettua kuin
mahdollisesti pystyisin. Hän sanoi, että oli Taivaaseennoston aika! Hän sanoi minulle, että huuda niin
lujaa kuin pystyt ja tuo ihmisiä Hänen luoksensa. Minä juoksin joka paikkaan ja kerroin niin monelle
kuin pystyin.
Ihmiset olivat niin epätoivoisia, että he juoksivat minun luokseni, niin että heidät pelastettaisiin ja
heidät otettaisiin Taivaaseennostossa. Satoja ihmisiä juoksi, kun he kuulivat Jeesuksesta. Satoja ja
satoja ihmisiä tuli koko ajan rannalle. Hiekkaranta oli niin ihmisten peittämä, että ei voinut nähdä
maata ollenkaan, vain ihmisiä. Sitten minä heräsin.
Jälkeenpäin sain Pyhän Kirjoituksen… ”Kiittäkää Herraa, julistakaa Hänen nimeänsä, tehkää Hänen
suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. ” Psalmi 105:1.
( Clare ) Vau! Mikä uni! Herranen aika. Pamelaa on todella siunattu unilla, kaverit. Minä täysin uskon,
että se oli Herralta.

Ja nyt Jeesuksen viestiin Ezekielille
( Ezekiel ) Herra, Sinä sanoit… Tule Minun viereeni hiljaiseen Paikkaan… Siispä, Jeesus – tässä minä
olen.
Jeesus vastasi… ”Minä tiedän, että sinulla on ollut raskasta. Kuten on ollut monella muullakin. Mutta
on todellakin tyyntä myrskyn edellä. Ja siis, anna Minun auttaa sinua nyt. Kaikkia teitä. Te tiedätte
täsmälleen, mitä on tulossa, ja nämä asiat tulevat huipentumaan nopeassa tulen seuraamis
järjestyksessä – yksi seuraa toisen kantapäillä ja sitten seuraava ja seuraava. ”
” Mutta tästä Minä en halunnut puhua kanssasi tänään. Se mitä Minä tänään haluan tehdä, on tuoda
sinulle suurta ja vakaata Toivoa. Näinä viime viikkoina enne Minun tulemistani, Minä haluan vetää
teidän huomionne pois sodista ja sotahuhuista. Näiden asioiden täytyy ja ne tulevat kasvamaan ja
leviämään ympäri maailman. ”
” Kuitenkin on paljon mistä voidaan olla innoissaan! Milloin viimeksi annoit itsesi oikein ajelehtia
mielikuvituksesi mukana? Milloin viimeksi sallit itsesi oikein todella unelmoida? ”
( Ezekiel ) No niin Herra… Luulenpa… Minä en todellakaan muista. Siitä on aikaa.
( Jeesus ) ” Minusta näyttää, että meidän viimeisin todella suuri seikkailu oli valtameren pohjalla, missä
kaikki leimusi mitä kauniimmissa väreissä, korallit ja moni-ilmeiset olennot, jotka siellä elävät. ”
( Ezekiel ) Kyllä, Herra! Minä muistan sen – se kaikki oli niin ihmeellistä!
( Jeesus ) ” Ja muistatko myös sen suuren simpukan kuoren, jonka läpi me kirjaimellisesti kävelimme?
Avasimme oven kokonaan toiseen maailmaan? ”
( Ezekiel ) Vau! Minä muistan sen, Sinä jaoit sen minun kanssani. Se oli ihmeellistä. Se oli lapsen
maailma. Kaikki. Siellä oli lapsia joka paikassa ja se oli juuri täydellinen lapsille! Minä muistan. Minä
muistan sen niin selvästi. Minä muistan myös, että olin hieman pettynyt, kun se seikkailu loppui. Olisin
halunnut nähdä lisää.
( Jeesus ) ” Sinä tulet näkemään, Minun Kallisarvoiseni. Sinä tulet näkemään. Nyt, Minä haluan sinun
painavan tarkasti mieleesi, mitä Minä aion sinulle kertoa. Kyllä, loppu ON lähellä. Ei maailmalle, vaan
sinun ajallesi palvella täällä. Ei, Minä en kerro tarkalleen, että milloin. Se aika ja päivämäärä on varattu
yksin Isälle. ”
” Minä olen rohkaissut sinua nyt vuosia. Siksi, että Minä haluan sinun ja kaikkien Minun palvelijoitteni
jatkavan työskentelyä. Minä haluan teidän kaikkien jatkavan työskentelyä silmä palkintoa kohti, teidän
korkeassa kutsumuksessanne Minulle. Kun te rukoilette, ja heijastatte ja keskustelette näistä asioista,
Minun Henkeni virkistävä tuuli saa aikaan, että haluatte Uskon ja Toivon lahjoja sisällenne jälleen
kerran. ”
” On vaikeaa pysyä alhaalla, kun teitä on rohkaistu. Toistuvasti Minä laitan Minun Henkeni
virkistämään teitä, että te ette menettäisi Toivoa. Että te ette heikkenisi Uskossa. Syy, miksi otin asian
esille käyttämällä sinun mielikuvitustasi ja toiveikasta unelmointia, on yksinkertaisesti se, että Minä
haluan sinun kykenevän katsomaan tulevaisuuteen ja ajattelemaan kaikkia ihmeellisiä mahdollisuuksia,
jotka todella ODOTTAVAT sinua. Tällä tavalla sinä tulet aidosti elämään Taivaallisissa paikoissa. ”
” Pidä kätesi Minun sydämelläni ja etsi Minun kasvojani. Näe Minut aina edessäsi, sillä tästä sinun
voimasi tulee – kuten myös Minun iloni matkaa varten. ”

