
280. NEW YORK SORTUU TSUNAMIN ALLE… PROFEETALLINEN UNI 

Profeetallinen Uni, 29. Maaliskuuta, 2016. 

( Clare ) Herra on meidän kanssamme, kallisarvoiset Sydänasukkaat.  

Me saimme profeetallisen unen yhdeltä meidän vanhimmilta jäseniltämme ja haluan jakaa sen teidän 
kanssanne.  

Nainen aloitti… Olin New Yorkissa, yövyin korkeassa hotellissa. En ole varma, mitä osaa New Yorkia se 
oli, mutta se oli käytännöllisesti katsoen veden rajalla. Muistan, että se oli korkeimpia rakennuksia 
keskellä suurkaupunkia, missä jokainen sitä ympäröivä rakennus oli pienempi ja se oli kiiltävän 
kullanvärinen. Minun aviomieheni ja minä menimme nettiin ja etsimme korkeita hotelleja, jotka 
olisivat hyvin lähellä vettä New Yorkissa ja me löysimme kuvan, joka täsmäsi TARKALLEEN, AIVAN 
TÄSMÄLLEEN korkeaan rakennukseen unessani!  

Se oli Trump Tower New Yorkissa! Olin aivan ylimmässä kerroksessa ja olin valmiina vain kävelemään 
tähän valtavaan päätoimistoon, kun pysähdyin katsomaan ulos ikkunoista vettä. Tämän toimiston 
koko ylin kerros oli kokonaan ikkunoita ja vesinäkymä (valtameri) oli vaikuttava. Kun aloin kävelemään 
ikkunoiden luo, tunsin ”jytinää” jalkojeni alla ja rakennus huojui hieman. Tunsin itseni hieman 
pahoinvoivaksi.  

Käänsin päätäni ja katsoin toimiston aluetta, jossa kaksi naista ja mies työskentelivät pöytiensä 
ääressä. Kysyin heiltä, ”Tunsiko kukaan teistä sitä? Luulen, että meillä oli juuri maanjäristys!” Sitten 
katsoin ylös ja toimistossa riippuvat valot keinuvat puolelta toiselle ja sanoin, ”Katsokaa valoja!”  

Sitten käännyin ja näin naisen, joka oli lopettamassa puhelua (se oli outoa, koska hän käytti 
vanhanaikaista puhelinta, jossa on pyörivä numeronvalitsin kiekko) ja hän katsoi minuun täysin kauhu 
kasvoillaan ja ällistynyt ilme silmissään, kun hän laski puhelimen alas ja sanoi, ”He sanoivat, että se oli 
”10” Indonesiassa.” (Minulle tehtiin tiettäväksi, että tämä, joka tapahtui, oli suurempi New Yorkissa, 
missä me olimme) ja maanjäristyksiä oli alkamassa purkautumaan samanaikaisesti joka puolella 
maailmaa. Kaikki toimistossa vain seisoivat sokissa, kykenemättöminä puhumaan/ jähmettyneitä 
silkasta pelosta.  

Sitten kuulin Äänen sanovan, ”…ja heidän sydämensä tulevat pettämään heidät pelosta” ja käännyin 
katsomaan ikkunasta ja vesiseinä nousi ylös ja rullasi koko suurkaupungin päälle ja seisoin siellä ja 
katsoin, kun kaikki rakennukset kaatuivat kuin dominot. Sitten se iski rakennukseen, jossa me olimme 
ja se alkoi huojumaan edestakaisin, sitten se kaatui ja minä ja yksi naisista ja mies, olimme 
makaamassa seinällä, kun ikkunat alkoivat rikkoutumaan ja vesi syöksyi sisään, täyttäen huoneen.  

Sitten muistin, mitä Ääni oli juuri sanonut ja huusin Herraa ja pyysin Häntä auttamaan minua 
muistamaan jotakin ja kaikki, mitä minun täytyi katua ja jos oli jotakin, mitä en ollut muistanut (kun 
minä ja aviomieheni pysymme katuvina koko päivän ajan. Me aina muistutamme toisiamme 
vihkipukujemme puhtaina pitämisestä, ilman ryppyä, pilkkua tai tahraa).  

Siispä sitten, takaisin uneen. Käännyin ja katsoin mieheen ja naiseen, jotka makasivat seinällä 
vieressäni ja tiesin, että meillä oli vain muutama sekunti aikaa elää. Huusin heille, ”TEIDÄN TÄYTYY 
SANOA SYNTISEN RUKOUS JUURI TÄLLÄ SEKUNNILLA”TE ETTE PÄÄSE TAIVAASEEN, JOS TEITÄ EI 
PELASTETA! TEIDÄN TÄYTYY SYNTYÄ UUDELLEEN, NIIN ETTÄ PÄÄSETTE TAIVAASEEN! Jatkoin 
huutamista, ”KIIRUHTAKAA JA RUKOILKAA SYNTISEN RUKOUS MINUN KANSSANI! RUKOILKAA 
KANSSANI, ENNEN KUIN OLEMME MENNEET TAI TE ETTE PÄÄSE TAIVAASEEN. TE MENETTE 
HELVETTIIN!”  



Minä tiesin, että he eivät olleet pelastettuja. Minun sydämeni särkyi heidän puolestaan, kun katsoin, 
kun he jähmettyivät pelosta, kykenemättöminä puhumaan. Sitten vesi peitti meidät kaikki ja rakennus 
kaatui alas, tuhansien ja tuhansien vesikerrosten alle ja sitten se rullasi veden alle valtamerta kohti ja 
katosi näkyvistä. Haukoin henkeä ja hukuin veteen ja tiesin, että kuolisin muutamassa hetkessä, mutta 
tiesin myös, että Ikuisuus Jeesuksen kanssa Taivaassa oli odottamassa minua ja että minä olisin 
Jeesuksen kanssa ikuisesti – siispä muutama hetki kuoleman läpi käymistä, verrattuna ikuisuuteen, oli 
sen arvoista.  

Kun huusin miehelle ja naiselle unessa, minun aviomieheni oli ravistelemassa minua, koska minun 
huutoni olivat herättäneet ja säikäyttäneet hänet, mutta huuto tuli ponnistelevista vinkumisista, jotka 
luultavasti kuulostivat karmivammilta minun aviomiesparastani. Kuin olisi yrittänyt juosta unessa ja 
ponnistelee, kun ei voi juosta. Uni oli niin realistinen ja kauhistuttava, että nousin ylös hetkeksi ja 
istuin tuolissani, kunnes rauhoituin tarpeeksi mennäkseni takaisin nukkumaan. Aviomieheni kysyi 
minulta, ”Kulta, mikä ihme sinua on vaivannut viime aikoina?”  

Herra alkoi herättelemään minua 2009, enkä sen jälkeen ole ollut sama ihminen. Minun koko 
persoonallisuuteni on muuttunut. Minun perheeni ei halua olla tekemisissä minun kanssani ollenkaan, 
koska he sanovat, että minä olen hullu. Minun sisareni sanoi minulle, että minä tarvitsen lääkitystä ja 
vakavaa terapiaa. LOL! Uskossaan haalea kirkko ei vain ”tajua” sitä ja se on vain niin turhauttavaa. Se 
saa minut itkemään, koska kukaan ei kuuntele! Joskus minä vain nyyhkytän rukouspaikassani, kun 
näen meidän Herramme Sydämen särkyvän ja se särkee minun sydämeni! Mutta Hän sanoi, että olisi 
aivan samanlaista kuin Nooan päivinä ja tässä me olemme!   

Siispä katsoin unessani olevan säkeen: ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä 
maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.” Luukkaan Evankeliumi 21:26.  

Oi, kuinka minä kaipaan olla kotona Herran luona ja päästä eroon tästä paikasta. MIKÄÄN täällä EI 
kiinnosta minua enää. Tunnetteko tekin tällä tavalla myös?  

( Clare ) Ja siihen hänen unensa ja viesti loppui.  

No niin, ihmiset, me lähestymme sitä aikaa. Ja Herra kertoo eri ihmisille eri asioita. Hän ei näytä meille 
kaikille samoja asioita. Mutta, jos me olemme yhdistyneinä yhdeksi, jos me kuuntelemme toinen 
toisiamme ja jos me kuuntelemme sitä, mitä Herra sanoo toisten kautta muille, niin me voimme 
laittaa kaikki palaset yhteen. Koskaan Hänen toiveensa ei ollut, että Hänen Ruumiinsa olisi jakautunut. 
Hänen päämääränsä on aina ollut, että me työskentelisimme yhdessä ja kuuntelisime toinen 
toisiamme ja ymmärtäisimme täydemmin Hänen tutkimattomia suunnitelmiaan.  

Herra siunaa teidät, Sydänasukkaat. Pysykäämme katuvina ja rukouksessa. 


