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(Elisabet) Rakas Herra, auta meitä olemaan kadottamatta Sinua näkyvistämme ja pysymään 

vakaasti Jumalallisella polulla, jonka Sinä olet levittänyt meidän eteemme… Amen 

(Minun Uneni) John ja minä olimme juuri saapuneet pieneen asumispaikkaan, joka oli savitiilinen, 

puhdas valkoinen, ja jossa oli kaksi pitkää piknik pöytää päästä päähän. Vedin esille 

Ruusukkorukoukseni aloittaakseni rukoilemaan ryhmämme kanssa ja huomasin, että krusifiksi 

puuttui. Aloin etsiä sitä kaikkialta lattialta ja pyysin muita auttamaan minua. 

Yhtäkkiä kaunis lapsi, noin kuusivuotias, oli istumassa pöydän päässä. Hän sanoi: ’Siinä on 

krusifiksisi,’ osoittaen lattiaa lähellä paikkaa, missä Äiti Clare oli seisomassa. Sanoin: ’Kiitos sinulle’ 

ja ajattelin: ’Kuka ihmeessä sinä olet?’ Lapsi jatkoi: ’Te ette koskaan halua kadottaa Jeesusta 

näkyvistänne. Hän on laivanne Kapteeni, siispä teidän tarvitsee pitää silmänne Hänessä.’ Ajattelin: 

’Tämä nuori poika on oikeassa sanoissaan’ – ja kysyin häneltä… ’Kuka sinä olet?’ Hän vastasi… 

’Palvelija, aivan kuten sinä’ – ja oivalsin, että Jumala oli lähettänyt hänet. Istuin hänen viereensä ja 

sanoin… ’Minä kuuntelen…’ 

Enkelillisen näköinen poika jatkoi… ’Voimakkaat ja rajut kosket ovat aivan nurkan takana. Teidän 

kaikkien tarvitsee vain pysyä veneessä, jota Herra on ohjaamassa ja navigoimassa. Jos kukaan 

teistä lähtee pois veneestä, hänellä eivät asiat mene niin jouhevasti.’ 

Olin ajattelemassa… ’Mitä hän tarkalleen ottaen tarkoittaa sillä’ – kun hän tuli ajatuksiini… ’Herra 

on sanomassa, että jos te kaikki pysytte Hänen hyvässä suunnitelmassaan, joka Hänellä on teitä 

varten, ettekä hairahdu Hänen polultaan, silloin te tulette säilymään hengissä siitä, mitä on 

tulossa.’ Sanoin… ’Mitä on tulossa?’ 

’Ruokapulaa, hyperinflaatiota, ihmisten tunteiden tunnottomiksi tekemistä, erityisesti rakkauden. 

Ihmiset tulevat kritisoimaan toinen toisiaan ja tavallisesti heidän lähimpiään, kun heiltä riistetään 

jopa pienimmätkin mukavuudet. Viholliselta on vapautettu vahva vihanpidon paha henki. 

Valittaminen ja arvosteleminen murskaavat armot ja Jumalan voima ei voi manifestoitua teissä.’ 

’Teidän kaikkien täytyy vartioida sanojanne ja ajatuksianne… Se on sama Jeesukselle. Hän kuulee 

kaiken, siispä pyydän, ajatelkaa vain hyviä asioita. Hän ei voi siunata teitä, jos te kuljette 

ympäriinsä valittaen kylmästä säästä, tai lähimmäisestä veljestä tai sisaresta, tai ettei ole 

internettiä tai sähköä. Nämä kaikki ovat hyvin pieniä asioiden suuressa mittakaavassa. Pienissä, 

jokapäiväisissä asioissa työskenteleminen tulee pitämään teidät pois kasvamisesta armossa ja 

pyhyydessä. Antakaa mennä näiden ajatusten ja korvatkaa ne  Jumalallamme ja taivaallisilla 

asioilla.’  

’Ne teistä, jotka ovat tottuneet eliniän ajan valittamiseen, ovat petkuttamassa itseltään 

siunaukset, siispä pyydän, puhukaa uskon sanoja ja olkaa sopusoinnussa sen kanssa, mitä 

Raamattu sanoo, jopa kun te ette näe läpimurtoja. Israelin lapset pysyivät erämaassa monia vuosia 

enemmän, kuin heidän oli tarkoitus, valittamisen vuoksi.” 

”Nauttiaksenne Jumalan siunauksesta, teidän täytyy oppia kuinka olla kärsivällinen. Meidän täytyy 

kärsivällisesti odottaa Jumalan lupauksia elämissämme, aivan kuten Aabrahamin, Saaran, Joosefin 

ja Daavidin, heidän kaikkien täytyi. Jumala ei tee Hänen asioitaan meidän aikataulumme mukaan; 

Hän tekee sen Hänen ajallaan. Teidän lupauksenne voi viedä kauemmin, mutta se tulee, koska te 



palvelette uskollista Jumalaa, joka vartioi Hänen sanojaan ja täyttää ne. Älkää tulko 

kärsimättömiksi, sillä Hän, joka lupasi, on uskollinen.” 

Sitten kysyin… ’Rakas Lapsi ja Jumalan viestinviejä, miksi sinä olet niin tuttu minulle?’ Juuri silloin 

hän kasvoi aikuiseksi ja hymyili lämpimästi minulle, hymy levisi leveäksi virneeksi. Hän oli minun 

suojelusenkelini! Hän oli vahva ja voimakas ja täynnä Jumalan kunniaa. Ja juuri silloin, heräsin 

unesta. Sen jälkeen, kun kerroin Veli Johnille unesta, hän sanoi… ’Kyllä, se on hyvä, älkäämme 

huomioiko asiattomasti pikkuasioita.’ Hyvin sanottu Veli! Jumala siunatkoon teitä, rakas Perhe, ja 

pitäköön Hän teidät pyhällä polulla, jonka Hän on asettanut eteenne! 


