
Spiritual dream # 1
Hengellinen uni, osa 1

Hei kaikki,
Minulla oli tässä eräänä yönä hengellinen uni jossa Herra oli mukana, mikä on hyvin
harvinaista, mutta siitä kannattaa kertoa. Olin kysellyt Isältä, mitä oli seuraavaksi tulossa,
mutta en odottanut tätä unta, joka oli sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta varten.

Olin mekaanikko, automekaanikko ryhmän muita mekaanikkoja seistessä yhdessä
päällystetyltä pysäköintialueelta näyttävällä paikalla aivan vilkasliikenteisen kadun vieressä.

Muuri
Katsoessani kadulle huomasin muurin kulkevan pitkin jalkakäytävää, mutta meille muuri oli
läpinäkyvä ja kenelle tahansa kadulla olevalle se saattoi myös olla läpinäkyvä, mutta näytti
pelottavan ihmisiä. Jotkut näkivät sen jollain tavoin epämääräisenä, toisille se oli kiinteä, ja
toisille se oli kirkas. Oli myös mielenkiintoista, että joillekuille se näytti olevan kadulta
katsottuna puinen yksityisaita, toisille verkkoaita, toisille lasinen ja toisille se näytti olevan
kuin pelkkää ilmaa oleva muuri.

Ymmärsin, että oli kristittyjä, jotka näkivät aidan eri tavoin uskosta osattomien nähdessä sen
eri muotoa olevina kiinteinä ja läpinäkymättöminä, kuitenkin meihin liittymisen suuaukko oli
leveä ja helppokulkuinen.

Jotkut pysähtyivät ja katsoivat muurin läpi meitä ja sitten jatkoivat eteenpäin kiireistä
elämäänsä, asioiden hoitamista ja sellaista. Erään ihmisen kohdalla näin, että hän ajatteli
sisälle tulemista, mutta jotenkin tuntien hänen ajatuksensa tiesin hänen sanoneen itselleen:
'Myöhemmin'.

Mekaanikot
Vaikken tuntenut mekaanikkokavereitani tiesin, että olimme saman tiimin jäseniä. Jotkut
olivat kuitenkin sokeita minun suhteeni keskittyen omaan projektiinsa jättäen toiset
huomiotta silloinkin, kun ilmaisin aitoa kiinnostusta siihen, mitä he olivat tekemässä.

Jotkut halusivat yhteyttä, mutta vain hyvin kevyesti ja jotkut tulivat luokseni pyytämään
neuvoa, kuinka korjata jokin asia, mutteivät koskaan halunneet oppia tuntemaan minua
syvemmin tai olemaan mukana minun projektissani. Jotkut vain vaeltelivat ympäriinsä ottaen
pieniä osia toisilta mekaanikoilta kuin vaelteleva myymälävaras ja yhdessä vaiheessa eräs
mekaanikko, jolta oli juuri viety jotakin osapinostaan, katsahti minuun hymyillen samalla kun
varas, jonka molemmat näimme vievän osan, käveli pois.

Kuten useimpien hengellisten unien kohdalla (ainakin minulla) en tajunnut, että kyseessä oli
uni ennen kuin pomomme käveli luoksemme ja tajusin, että kyseessä oli Jeesus ja että olin
unessa. Hän oli Mestarimekaanikko ja tiesi kaiken siitä mitä oli meneillään ja liittyi
joukkoomme katsomaan ohi meneviä autoja ja ihmisiä vähäisen määrän tullessa sisään
ajoittain puhumaan ja hankkimaan apua mekaanikkokavereiltani. Minuun teki vaikutuksen se,
että Mestarimekaanikko käytti samaa sinistä haalaria kuin me muut, mikä oli jotenkin
lohdullista ja samanaikaisesti vei nöyräksi.

Auto



Sitten yksi auto ajoi hitaasti sisälle ja ajoi luokseni ja hitaasti pysähtyessään naiskuski pyysi
ohjeita uuteen kotiinsa, lähellä olevalle leirintäalueelle. Leirintäalue oli tilapäinen koti siihen
saakka, kunnes hän menisi pysyvään kotiinsa, hän sanoi, ja jotenkin tiesin, että tuo
leirintäalue oli CWOWI ja minun kotini myös, ja taivas oli pysyvä kotimme.

Tuossa kohdassa jostakin syystä katsahdin ylöspäin ja vasemmalle puolelleni ja näin takana
puiden peittämän kukkulan, joka oli ehkä korttelin päässä tai lähempänä siitä
asennusalueesta, jolla olimme. Itse asiassa kukkulan reunama alkoi kohota aivan
takamuurin/aidan ulkopuolella, vaikka sinne pääseminen merkitsi ulos alueelta lähtemistä ja
alueen kiertämistä.

Leirintäalue
Puut olivat valtavia ja vankkoja ja terveitä ja tarjosivat ihanan varjon, ja oli ruohoa ja rauhan
tunne kun katsoin siihen suuntaan. Minua kummastutti, että se voitiin nähdä kadulta ja
kuitenkin se oli kaupungissa olevien rakennusten peitossa kuten myös sinne vievä polku, ellei
sitä etsinyt.

Auto oli kiiltävän punainen ja ulkoapäin hyvässä kunnossa, kaksiovinen viistoperämalli ilman
ilmastointia tai yhtään mitään lisävarusteita. Tämä oli vanha auto ilman turvatyynyjä ja siinä
oli sellainen hyvin ohut kapea ja kova ratti 1970-luvulta, keppivaihde, vinyyli-istuimet ja se
oli sisältä likainen. Vastakohta ulkoisen olemuksen ja sisällä olevan todellisuuden välillä pisti
syvästi silmääni, mutta minulla ei ollut aikaa viipyä noissa ajatuksissa.

Nainen ja tytöt
Kuskina oli nainen, jolla oli maantienväriset hiukset ja hän oli luiseva ja väsyneen näköinen
muistuttaen minusta huumeiden käyttäjää syvällä olevine silmineen ja luisevine kasvoineen.
Takaistuimella oli kaksi tyttöä, noin 9-vuotiaat kaksoset, jotka näyttivät aivan äidiltään joka
suhteessa, yhtä luisevilta ja väsyneen näköisiltä. Naisen kysyessä ohjeita uuteen kotiinsa
Mestari käveli luoksemme ja nainen pysähtyi keskellä virkettä tilanteen pysähtyessä
paikalleen kun Hän sanoi:

"Tytöt ovat Viisaus ja Tieto ja he ovat aliravittuja. Heidän äitinsä edustaa suurta osaa
seurakunnasta. Hän (seurakunta) ei kykene ruokkimaan Viisautta ja Tietoa, koska hän itse on
aliravittu ja on kuljeskellut ympäriinsä sinne ja tänne ruokkien itseään pelkästään
roskaruoalla siihen pisteeseen asti, että hänestä on tullut aliravittu, uupunut, vaeltamiseen
väsynyt ja äärirajoillaan oleva. Nuo kolme ovat itse asiassa yksi; sen tähden ne ovat identtisiä
toisiinsa nähden."

Hän jatkoi: "Nyt, vasta nyt, hän on halukas panemaan syrjään kaiken sen, mikä näyttää
ulkoapäin hyvältä, mutta on mätää sisältä, etsiäkseen kotia johon asettua. Menneinä aikoina
hän on mennyt tästä ohi monet kerrat kun hän on ajanut takaa suurta show'ta ajatellen, että
se olisi yliluonnollista, mutta tullen hitaasti aliravituksi. Nyt, vasta nyt, hän on halukas
asettumaan aloilleen alkaakseen syödä sitä mitä hänen on koko ajan pitänyt syödä."

Ohjeet
"Haluan sinun menevän heidän kanssaan ja saattavan heidät leirintäalueelle, vaikka se onkin
kävelymatkan päässä, kuten tiedät." Ja kun Hän päätti lauseensa, tilanteen 'pysähtyminen
loppui' ja nainen jatkoi saumattomasti virkettään tietämättä niitä suunnitelmia, mitä taivas
oli tehnyt häntä varten hänen puhuessaan ja pyytäessään suuntaohjeita. Ajattelin itsekseni,



että kuinka ironista olikaan, että Mestari seisoi siinä aivan minun vieressäni eikä nainen
nähnyt Häntä.

Sanoin, että lähtisin hänen kanssaan ja veisin hänet leirintäalueelle ja hän liukui toiselle
etuistuimelle antaen minun ajaa. En sopinut paikalle lainkaan, polveni olivat ihan taipuneina
eikä pääntilaa ollut tarpeeksi, symbolista, tajusin, sillä tavalla, etten sopinut perinteiseen
auditorioon tai kristillisyydessä esiintyviin villityksiin, mutta tehtäväkseni oli annettu naisen
auttaminen hänen siirtyessään siitä pois.

Ajoimme ulos liikenteen poikki, käännyimme vasemmalle kulkeaksemme noin puoli
korttelinväliä ja ajoimme kujalle kahden rakennuksen väliin – rakennukset edustivat ihmisen
rakentamia rakenteita ja uskontoa, jotka itse asiassa estivät ihmisiä kokemasta Jumalaa.

Leirintäalueella
Leirintäalue oli ylhäällä kukkulalla, vaikka pikku auto selviytyikin sinne päättäväisesti ja
päämäärätietoisesti. Saatoimme katsoa alaspäin sinne missä olimme olleet ja
Mestarimekaanikko katsahti meihin ylöspäin ja hymyili. Muistan nähneeni naisen ja lasten
katsovan Häntä ja hymyilevän heidän hymyjensä kertoessa, että he olivat vihdoin kotona ja
rauhassa ja innokkaita tulemaan terveiksi.

Leirintäalue oli täynnä täysikasvuisia puita, ruohoa ja oli viileä ja virkistävä. Tytöt näkivät
niin puhtaan ja puhtoisen virtaavan joen, joka oli kukkulan takapuolella, että sitä oli
mahdotonta nähdä kadulta sillä kukkula ja puut estivät sitä näkymästä. He innostuivat ja
halusivat välittömästi hypätä jokeen ja pestä itsensä puhtaaksi, ja he lähtivät autosta
välittömästi juoksemaan joelle.

Heidän äitinsä halusi myös pestä itsensä puhtaaksi joessa, mutta ensin hän sanoi minulle:
"Kiitos sinulle suuresti, että toit minut tänne. Minulla ei ole mitään millä voisin kiittää sinua
kuin oma itseni, ja voit saada minut, jos haluat." Olin kauhuissani ja nousin äkkiä autosta
kertoen naiselle, että sen mitä minulla on, jaan ilmaiseksi, jaan vain sitä mitä
Mestarimekaanikko on minulle opettanut.

Nainen näytti nolostuneen ehdotuksestaan ja nousi autosta ja käveli hitaasti joelle vilkaisten
minua hämillään vielä kerran kävellessään. Hänen näin tehdessään tajusin, että tuo oli vain
osa maailmasta, joka yhä piti hänestä kiinni, eikä hän voinutkaan ymmärtää, ja koska olimme
yhä autossa sisällä, kun hän sanoi noin, kyse oli jollakin tavalla seurakunnan symbolista (ja
olin kiitollinen siitä, että nainen pääsi ulos). Juuri sitten käännyin ja katsoin alas kukkulaa
Mestarimekaanikon suuntaan, joka oli katsonut ja kuunnellut kaikkea tuota ja katsoi ylöspäin
meitä hymyillen.

Hän katsoi minua ja sanoi: "Seurakunta on pitkään myynyt itseään vuosisatojen ajan eri
tavoin, mutta on aina myös ollut niitä, jotka ovat kieltäytyneet tekemästä niin. He eivät ole
koskaan olleet aliravittuja ravitessaan aina itseään Hengen asioilla ja etsiessään viisautta ja
tietoa Minussa…"

Pahoittelen, että keskeytän Hänet kesken virkettä – kirjoitustila lopussa. Uni jatkuu ensi
viikolla mukaan luettuna profeetallinen osuus…
Siihen saakka, siunauksin
John Fenn



Spiritual dream # 2
Hengellinen uni, osa 2

Hei kaikki,
Uni jatkuu...
Hän oli sanomassa seuraavaa viime viikolla...

Hän katsoi minua ja sanoi: "Seurakunta on pitkään myynyt itseään vuosisatojen ajan eri
tavoin, mutta on aina myös ollut niitä, jotka ovat kieltäytyneet tekemästä niin. He eivät ole
koskaan olleet aliravittuja ravitessaan aina itseään Hengen asioilla ja etsiessään viisautta ja
tietoa Minussa.

Opettaessasi Isän teitä aliravitsemuksesta tulee itsestään selvää niille, jotka ovat aliravittuja,
ja niille jotka eivät ole, he tunnistavat Isän tiet…"

Yhtäkkiä silmänräpäyksessä Herra seisoi vieressäni puiden keskellä, ja nyt Hän oli pukeutunut
niin kuin olen Hänet nähnyt aiemmin useimmilla näyssä tapahtuneilla vierailuilla:
pukeutuneena vasemman olkansa yli kulkevaan punaiseen nauhaan, joka ulottui alhaalla
Hänen oikean puoleisen lanteen yli. Siihen oli kirjoitettu "Jumalan Sana" kielellä, joka
ensimmäisellä vilkaisulla oli vieras, mutta jos sitä katsoi, kirjaimet järjestäytyivät uudelleen
silmiisi kieleksi, johon olet tottunut – ja jopa lukutaidottomat ihmiset voivat lukea sen, koska
se kommunikoi tuon ilmestyksen sydämelle, ei mielelle.

Aloimme kävellä yhdessä puiden keskellä katsoessamme naista ja hänen tyttäriään, Viisautta
ja Tietoa, peseytymässä joessa täysin pukeutuneena. Heidän peseytyivät kuin ihmiset, jotka
eivät ole nähneet puhdasta vettä hyvin pitkään aikaan seisten lähes vyötärön syvyydeltä
vedessä, ottaen vettä kämmenellä ja kaataen sitä hitaasti käsivarsilleen, siihen
uppoutuneina, roiskuttaen vettä kasvoilleen, nauttien täysin siemauksin jokaisesta pesusta.
Heidän niin tehdessä heidän vaatteensa 'parantuivat' paremman termin puutteessa näin asian
ilmaisten. Mitä tahansa vesi koskettikin, siitä alueesta, joka oli ollut likainen ja rähjäinen, tuli
jollain tapaa läpikuultamaton ja samalla uutta materiaalia oleva läpikuultavan valkoinen -
sitä oli hämmästyttävää katsoa, sillä se tapahtui vain niillä alueilla, joita vesi koski, ja näytti
siltä, että nainen oli päättänyt pestä jokaisen alueen kunnes hänen koko vaatetuksensa oli
muuttunut tuoksi kauniiksi valkeaksi vaatteeksi.

Tajusin myös jotenkin vedellä, tai ehkä vedessä olevalla Elämällä, olevan kyky imeytyä heihin
ja poistaa emotionaaliset kivut ja taakat, ja jokaisen heidän keholleen tulevan loiskauksen
myötä jälleen yksi taakka irrotettiin pois samalla kun annettiin tuoretta ja tasapainoista
totuutta, ja toistuvat pesut samalla alueella poistivat vähän lisää joka kerran, kunnes mitään
taakkaa ei ollut jäljellä. Sitten nainen pesi toista kehonsa aluetta, esimerkiksi vasenta
käsivarttaan kerta toisensa jälkeen, mikä näytti pesevän kerroksittain tietyn taakan tai
muiston tai kivun.

Sitten naisen vasempaan käsivarteen, huuhtele, toista… ja sitten hänen olkapäähänsä, ja niin
edelleen ikään kuin hän olisi tiennyt, että vesi jokaisella tietyllä alueella kohdistuisi tiettyyn
kipuun tai taakkaan tai korjaisi jonkin virheen, johon hän oli uskonut. Naisen peseytyessä
tytöt Viisaus ja Tieto siirtyivät häntä lähemmäksi ja lähemmäksi ja sitten yhtäkkiä he
tavallaan sulautuivat häneen niin, että Viisaus ja Tieto olivat nyt osa naista, seurakunta
yhdessä.



Ja tämä on outoa, mutta joelle tulevat ihmiset olivat jotenkin myös osa häntä, ikään kuin hän
olisi heidän äitinsä ja he olivat yhteydessä, ja kuitenkin joidenkin kohdalla näytti kuin heidän
täytyisi tutustua uudelleen – ja naisen peseytymiset eivät olleet vain häntä itseään varten,
vaan kaikkia niitä varten jotka olivat osa häntä – seurakuntaa. Jotenkin ymmärsin tämän
naisen olevan myös tuleva morsian, ja olevan valmistautumassa. En koskaan nähnyt hänen
lähtevän joelta; hän vain jatkoi peseytymistä.

Puut edustavat viisautta ja tasapainoa jokaiselle ihmiselle, ja joki on Sana kun taas tuuli on
Pyhä Henki. Ihmisiä tuli pois vedestä kuivaamatta itseään, ja kuitenkin veden antama ilmestys
ja rauha pysyivät heissä syvällä sisällä, ja jokainen ihminen oli mietteliäs ja hiljainen
kävellessään pois vedestä. Melkein jokainen löysi puun alta paikan jossa istua, vaikka jotkut
viivyttelivät seisten, omaksuen – mutta heti kun he olivat 'oman' puunsa luona, he istuutuivat
selkä runkoa vasten pohdiskellen syvän henkilökohtaisia asioita.

Näytti siltä kuin heidän tullessaan pois joesta vesi ei vain haihtunut pois, vaan pikemminkin
sen sijaan se imeytyi heidän olemukseensa melkein kuin heidän kehonsa olisivat imeneet
veden heidän vaatteistaan iholle ja sitten ihoon ja olemukseen… eräänlaista sen kaiken
imeytystä ikään kuin he itse olisivat olleet kuin sieniä, kerran kuivia mutta nyt imien itseensä
kaiken minkä kykenivät Herrasta ja ilmestyksestä kunnes olivat toistaiseksi kyllästettyjä. Ja
samalla kun tätä tapahtui, oli myös jonkin laista tiimityötä luonnolliseksi kuivaamiseksi
lempeässä tuulessa, joka on Pyhä Henki, joka toi raikkauden ja tuoreuden samalla tavalla kuin
vesi vilvoittaa sen haihtuessa iholta, minkä sanoisimme 'piristävän ihmistä' nopealla viileydellä
joka tuntuu vastakohtana veden lämmölle. Tämä 'piristäminen' sai heidät tulemaan eläviksi,
valppaiksi, mieleltään nopeiksi ikään kuin he olisivat aiemmin olleet mieleltään ja
hengellisesti sumeita.

Kun Herra ja minä kävelimme puiden joukossa olin tietoinen siitä, että samalla kun Herra
puhui minulle, Hän myös järjesteli jokaisen vedestä tulevan ihmisen muistoja ja ilmestystä
heidän kulkiessaan puun luo ikään kuin kirjoittaen uudelleen heidän historiansa jotta he
näkisivät asiat Hänen näkökulmastaan. Tämä osoitettiin heille luonnollisesti syvän
henkilökohtaisella ja yksityisellä tavalla – jokainen kohta heidän elämässään, jolloin he olivat
poikenneet Hänen polultaan tai uskoneet jonkin väärän asian. Mitä tahansa kommunikointia
Hengen kautta Hänen kanssaan olikaan sitten meneillään, minulle ei koskaan kerrottu
yksityiskohtia, sillä jokaisen ihmisen elämä oli hänen omansa eikä se kuulunut minulle, mutta
huomasin Herran tekevän monia asioita yhtäaikaisesti, ja kuitenkin Hän kykeni jotenkin
antamaan täyden huomion jokaiselle ihmiselle.

Hän sanoi jokaisella ihmisellä olevan puun, ja jokainen puu edusti heidän elämäänsä Hänen
muuttamanaan ja pyysin siitä Raamatunkohtaa. Hän sanoi: "Olet lukenut psalmin yksi, sillä
heti kun tulit tuntemaan Minut, luit sen ja sanoit minulle, että halusit olla tuon kaltainen
hyväksyen tuon psalmin sisällä olevan prosessin: että olisit kuin jokien varrelle istutettu vahva
puu ja tuottaisit hedelmää, joista ihmisjoukot voisivat tulla ravituksi. Minä annoin jopa
(Jannylle) profetian ja näyn sinulle siitä, kuinka sinun elämäsi ja avioliittosi olisi kuin
vesivirtojen varrelle istutettu puu, muistatko? Jokainen yksilö, joka sitä halajaa ja haluaa
maksaa siitä hinnan, on kuin tuo puu."

Jokainen puu oli yksilöllinen, kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta, joka teki tuosta
alueesta niin virkistävän ja rauhallisen kuin se oli. Meidän kävellessämme katsoin alaspäin
rakennuksia ja katua ja oli niin suuri vastakohtaisuus sen kaikenkattavan rauhan, joka oli
siellä missä olin veljien ja sisarten kanssa ja sen kiireen ja ihmisten omassa voimassa



juoksentelun ja omaan elämäänsä kadulla keskittymisen välillä… alhaalla kadulla ihmiset
hikoilivat ja tekivät töitä niin lujasti vain mennäkseen eteenpäin pitkin katua pikku osana
elämäänsä.

Nähdessään minun katsovan alaspäin tuota katua Herra lakkasi kävelemästä, joten niin tein
minäkin, ja Hän kääntyi katsomaan alaspäin katua ja sanoi: "Katso tätä." Yhtäkkiä monet
noista aliravituista olivat kääntymässä sinne missä heidän koko ajan olisi pitänyt olla kyeten
yhtäkkiä näkemään muuri läpi ja jopa tulemaan sisälle sille alueelle, jossa mekaanikot
tervehtivät heitä, ja jotkut näkivät ja lähtivät tulemaan suoraan kohti tuota polun kaltaista
pikku kujaa rakennusten välissä kiivetäkseen kukkulalle meidän luoksemme. Oli kuin lamppu
olisi syttynyt, ikään kuin he olisivat olleet sumussa ja yhtäkkiä heränneet siihen, mikä oli
todellista ja mitä he etsivät – oli ihmeellistä katsoa sillä kun he toimivat, yhtäkkiä se mikä oli
tärkeää tuli selväksi heidän silmilleen ja he tekivät äkillisiä ja elämää muuttavia päätöksiä.

Ja yhtäkkiä mekaanikot ja ihmiset liittyivät meihin tyhjentäen sen kadun vierellä olleen
alueen, jossa he olivat olleet, ja kävelivät nyt ylös kukkulaa tullakseen Herran innostuneesti
vastaanottamaksi, jonka ohi he kulkivat melkein välittömästi mennessään joelle.

"Huomaa kuinka monet ovat tulossa joelle – sillä juuri siinä joessa, joka virtaa Isän
valtaistuimesta, läheisessä seurassa ja suhteessa muiden kanssa tulet näkemään enemmän ja
enemmän, kuten olen sinulle aiemmin kertonut. Osa kutsuasi on palvella aliravittuja, tuoda
heille hyvää ruokaa tasapainoiseen ruokavalioon sekä niitä, jotka ovat jo hyvin ruokittuja,
mutta haluavat tulla parempikuntoisiksi Minussa."

Kävellessämme Hän tuli aika vakavaksi, melkein ankaraksi asiallisuudessaan. Hän sanoi:
"Oletko pohtinut sitä, mikä motivoi suurinta osaa näistä ihmisistä tulemaan tähän paikkaan
tullakseen puhdistetuiksi ja löytämään tasapainon ja rauhan ja sitten istumaan puunsa alle
ehyenä? Minkä ajattelet auttaneen heitä viemään heidät tuohon selkeyden hetkeen, jossa he
yhtäkkiä ymmärtävät, mikä on tärkeää ja ovat myös halukkaita toimimaan sen pohjalta?
Ilmestys? Tietysti; mutta mikä on saanut monet heistä etsimään Isää vastausten saamiseksi?"

"Muistatko kun Isä kertoi sinulle v. 2005 että kymmenen vuoden päästä, tänä vuonna, et
tunnistaisi tätä maata siitä millaiseksi se on tullut? Sanon sinulle totuuden, että kahden
vuoden kuluttua et kykene tunnistamaan sitä uudelleen. Se mikä vei kymmenen vuotta
muuttaa tätä maata, tullaan tekemään ja paljon enemmän, kahden vuoden aikana, ja tällä
kertaa koko maailma on mukana eikä sitä voida tunnistaa kahden vuoden kuluttua. Joten
minkä ajattelet olevan sen syyn, että kaikilla näillä ihmisillä on yhtäkkiä selvyys siitä, mikä on
heille tärkeää ja joka tekee heidät halukkaiksi vakavoitumaan Minun kanssani vaeltamisensa
suhteen?"

Ja jälleen minulta loppuu tämänviikkoinen kirjoitustila… pysy mukana unen päätökseen ensi
viikolla… siihen saakka siunauksin,
John Fenn

Spiritual dream # 3
Hengellinen uni, osa 3

Hei kaikki,
Uni jatkuu... lopetimme viime viikolla tähän:



"...Minkä siis uskot olevan syyn siihen, että kaikilla näillä ihmisillä on yhtäkkiä selvyys siitä,
mikä on heille tärkeää ja mikä tekee heidät halukkaiksi vakavoitumaan Minun kanssani
vaeltamisen suhteen?"

"Kuten niin usein tapahtuu, kyse on luonnollisessa olevien asioiden ja hengellisten asioiden
yhdistymisestä, joka kääntää ihmisen sydämen minun puoleeni. Romahdus tulee, kun
konservatiivit ovat vastuussa, ja heitä tullaan syyttämään tämän maan vaikeuksista, vaikka se
mikä tulee tapahtumaan, on itse asiassa tulosta niistä huonoista päätöksistä, joita monet ovat
tehneet ennen heitä. Konservatiiveja, kristittyjä ja juutalaisia tullaan syyttämään edistyksen
tiellä olemisesta; sitten tulevat tapahtumaan ne sanat, jotka Minä sinulle kerroin 2003:

'Lakeja joiden tarkoituksena oli suojella minun kansaani, tullaan eräänä päivänä käyttämään
heitä vastaan.' Yhdysvaltain kulttuuri on muuttumassa sillä tavalla, jolla monet luulivat, ettei
se koskaan voisi tapahtua. Muista mitä kerron sinulle 2005, että kymmenen vuoden päästä et
tule tunnistamaan maatasi sitä, millaiseksi se on tullut ja totisesti se on tapahtunut. Ja
muista ne muut asiat, jotka Minä sinulle kerroin, sillä ne jatkavat kiihtymistään.' (Silloin kun
Isä kertoi minulle muutoksista vuodesta 2005 vuoteen 2015, Herra lisäsi tietoa maamme
moraalisesta ja hengellisestä tilasta, mitä en ole kertonut, osasta siitä on tullut itsestään
selvää kenelle tahansa uutisia katsovalle.)

'Muista se kun kerroin, että maa kohtaisi katastrofeja, luonnollisia, poliittisia, taloudellisia
ja muunkinlaisia, ikään kuin tapahtumien ja olosuhteiden salaliitto yksi toisensa jälkeen, mikä
tulee häkellyttämään maata. Nuo päivät ovat pian tulossa, mutta nuo ovat päivät ovat
sellaisia, jolloin monet niistä, jotka tuntevat minut ja vaeltavat siinä, mitä Minä olen heille
sanonut, ja kuten Minä olen sanonut sinulle, he tulevat kukoistamaan ja olemaan valoja
pimeässä maailmassa. He ovat niitä, joita ei tulla ravistelemaan, vaan jotka tulevat
kävelemään jättiläisinä maassa, ja monet tulevat nousemaan ja olemaan siunattuja monilla
alueilla tämän ajan kuluessa ja tulemaan johtajiksi ympärillään oleville. Kotiseurakunnasta
tulee SE tapa olla seurakunta Yhdysvalloissa ja suuressa osassa maailmaa ja yksi tuntuvista
eroista kristityissä, minkä tulet erottamaan, on ne, jotka ovat ajautuneita pelkoon ja ne,
jotka vaeltavat harkitsevasti rauhassa.'

"Sinä tunnet historiaa, sen että historiallisesti vaino ja taloudelliset vaikeudet ovat
erottaneet aidot opetuslapset teeskentelijöistä, ja niin tulee olemaan pian lähestyvinä
päivinä melkein kaikkialla maailmassa, mutta on monia rauhan ja turvasatamien saarekkeita.
Se mitä sinä olet tekemässä, on yksi noista turvasatamista, joita ei määritellä
maantieteellisesti, vaan hengellisesti, ja vastaanotat minun suosioni ja suojeluni, sillä he
jotka liikkuvat Hengen kanssa raivaavat itselleen tien eteenpäin turvassa, vaikka kaikkialla
heidän ympärillään tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät kykene kontrolloimaan sitä mitä heille
tapahtuu. Sellaiset ajat tulevat, jolloin ihmisillä täytyy olla viisautta ja ilmestystä Isältä oman
tien raivaamiseksi elämän halki, esteiden väistämiseksi ja Hänen huolenpitonsa
vastaanottamiseksi."

"Monien prioriteetit ovat muuttumassa pois asioista jotka ovat 'maailmassa' siihen, mikä on
aidosti tärkeää, ja monet tulevat menettämään monia niistä asioista, joita he ovat itselleen
keränneet tästä maailmasta. Monet tekevät parannuksen aviorikoksestaan maailman kanssa ja
palaavat Minun, ensirakkautensa, luo, mutta monien kohdalla edellytyksenä ovat suuret
vaikeudet kun heidän hengellinen alastomuutensa* paljastetaan."



(* Ks. Ilm. 3:17-18 erityisesti, sillä alaston ja haalea Laodikean seurakunta, joka luuli
olevansa vanhurskas haaleudessaan koska oli rikas ja sillä oli materiaalista omaisuutta ja
sanoi, etteivät he tarvinneet mitään; mutta Hän sanoi heille, että he olivat niin sokeita, ettei
heillä ollut aavistustakaan siitä, että olivat köyhiä, sokeita ja alastomia,)

"Monet ovat jopa nyt sen suuren virheen vallassa, että he etsivät jotakin yhtä yksittäistä
hetken määrittävää tapahtumaa tajuamatta, että kyse on ajan kuluessa tapahtuvasta
prosessista, jossa osana tuota prosessia on harvoja huomattavissa olevia tapahtumia, ja itse
asiassa nämä prosessit ovat jo käynnissä. Koska he etsivät yhtä yksittäistä tapahtumaa, heiltä
jää huomaamatta käynnissä oleva laajempi prosessi. Kaikki asiat ovat yhteydessä toisiinsa ja
jopa suuret tapahtumat ovat yhteydessä suurempaan kokonaisuuteen. Älä tule sellaiseksi kuin
ne, jotka juoksentelevat edestakaisin vaatien yhtä yksittäistä tapahtumaa muuttamaan
maailma, sillä muodonmuutosprosessi on jo tapahtumassa."

"Kansani joukossa on liike palata uskon yksinkertaisuuteen, mutta sinä tunnet tämän hyvin, ja
pian niiden, jotka ovat istuskelleet aidan päällä yhtäältä hullaantuneina seurakunnan ja
maailman kulttuurin ulkoisiin merkkeihin ja toisaalta haluten olla niiden kanssa jotka haluavat
aidon uskon, täytyy päättää."

Muista, tapa jolla Minä katson menestystä ja kukoistusta on erilainen kuin maailman ja
suuren osan seurakuntakulttuuria. Minä olen hiljainen ja sydämeltä nöyrä, ja ne jotka
haluavat, tulevat ja oppivat Minusta ja tulevat Minun kaltaisekseni. He tulevat korvaamaan
sydämensä epäjumalat aidolla uskolla palvellen keskellään olevia puutteenalaisia ja kasvaen
rakkaudessa toisiaan kohtaan. Mitä he pitävät 'siunattuna' ja mitä Minä pidän 'siunattuna' ovat
usein kaksi hyvin erilaista asiaa. Jopa nyt on suuri erottava juopa niiden välillä, joilla on
Minun prioriteettini sydämessään ja niiden, joilla ei ole, ja juopa noiden kahden välillä jatkaa
leventymistään. Minun prioriteettini tulevat luonnollisesti niille, jotka vaeltavat Minun
kanssani ja virtaavat sydämestä ulospäin toisille."

"Monet niistä seurakunnista, joita pidettiin ennen 'huippupaikkoina' ovat jo kulkemassa
maailman menossa menetettyään ensirakkautensa ja sen tähden ne jatkavat haalistumistaan
merkityksettömyyteen. Tämä on toinen pääasia, jonka tulet näkemään tapahtuvan hyvin
nopeasti tulevina kuukausina – monet ihmiset ovat tulossa pois monista seurakunnista koska
heillä on Minun nälkäni, ja osoittamaan eroa pelkkien uskovien ja aitojen opetuslasten väliltä.
Nämä ovat niitä päiviä, jolloin haaleudesta tulee ilmeistä aidoille opetuslapsille ja tulee
tapahtumaan suuri erottelu, ja todellakin se on jo tapahtumassa lähes kaikkialla maailmassa."

(Minä lisäämässä nyt) Kun kuulet profetiaa tai unia ja kuulet Herran puhuvan loisteliaista,
voittoisista ihmisistä, Hän ei puhu pankkitileistä ja pinnallisesta tavanomaisesta elämästä.
Hänellä kypsyys ja voitto liittyvät siihen, että ihmisistä tulee hiljaisia ja sydämeltään nöyriä,
palvellen toisiaan rakkaudessa. Hänelle loistelias ja uskollinen seurakunta on sellainen, joka
arvostaa asioita ja ihmisiä kuten Hän tekee ja elää elämässä todeksi noita arvoja.

Jeesus sanoi Matt. 25:33-40:ssä, että Hänen palatessaan Hänen lampaiksensa kutsumat
ihmiset ovat vaatettaneet alastomat, ruokkineet nälkäiset, antaneet juomaa janoisille,
käyneet sairaiden ja vangittujen luona ja he olivat niin syventyneitä toisten palvelemiseen,
etteivät he tajua palvelleensa Häntä.

Nuo kuvaavat rakkauden teot, jotka Jeesus mainitsi, on tarkoitettu pelkiksi esimerkeiksi eikä
kaiken kattavaksi luetteloksi. Teetkö ystävällisiä tekoja toisille, autatko toisia heidän koti- tai



piha-askareissaan, löydätkö tapoja tehdä hyvää? Apt. 10:38 sanoo, että Jeesus 'vaelsi ympäri
ja teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet'. Aivan ensimmäinen mainittu asia
on, että Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää – onko se miltä Kristuksen ruumis näyttää nyt, vai
yrittävätkö monet näyttää maailman kaltaiselta?

Tässä kohdassa olimme korkealla puiden täyttämän kukkulan harjulla katsomassa alas
joelle, joka oli leveällä kaartuvalla mutkalla ja amfiteatterimainen lavea tasanko vietti kohti
vettä, ja peseytymässä oli nyt tuhansia. Katsoin Häntä Hänen katsoessa kiinteistä koko
näkymän ylitse hymyillen. Siinä kohtaa tajusin, etten ollut kuullut takanamme
alapuolellamme olevan kaupungin jyskettä koko sen ajan kuluessa, kun olin keskittynyt
puihin, jokeen, ihmiseen ja siihen, mitä Hän sanoi. Mutta kun keskeytin niihin asioihin
kohdistuneen tarkkaavaisuuteni, yhtäkkiä kaupungin melu tuli äänekkäämmäksi ja näytti
kilpailevan tarkkaavaisuudestani.

Yhtäkkisellä ilmestykselle se kaikki selveni – mitä tahansa maailmassa tapahtuukaan, se on
sivuasia verrattuna siihen, mitä Hän tekee ihmisten sydämessä ja elämässä – ja Hän halusi
minun olevan yhtä syventynyt siihen, mitä Hän on tekemässä, kuin mitä Hän on.

Hän kääntyi minun puoleeni ja sanoi: "Älä anna sen minkä Minä olen sinulle kertonut järisyttää
sinua, sillä sinut on valmistettu näitä päiviä varten, kuten Minä kerroin sinulle heti kun tulit
Minut tuntemaan. Monilla, monilla, jotka Minut tuntevat, on tuo sama ilmestys, että heidät
on varattu näitä päiviä varten ja he odottavat innokkaasti sitä mikä on tulossa tietäen
sisällään, että heillä on tärkeä osa tehtävänä ja he odottavat sitä, kuinka elämä heidän
edessään etenee. Monet ovat kysyneet Minulta: 'Koska minun vuoroni on?' tietäen, että heidän
aikansa on tulossa. Ja Minä sanon sinulle, nuo päivät ovat lähestymässä nopeasti, joten iloitse
ja riemuitse ja myös kaikki ne, joiden rakkaus ja prioriteetit ovat Minun puolellani, sillä
opetuslasten edessä ovat suurenmoiset päivät."

Hän sanoi joitakin henkilökohtaisia asioita minulle ja sitten heräsin.

Uusi aihe ensi viikolla… kuitenkin kaikkeen tähän liittyvä… siunauksin,

John Fenn


