
FL/27 - Epäusko lopettaa Sateen 

Marraskuun 11. 2011 – Herralta, Jumalaltamme ja Pelastajaltamme – Herran Sanat Puhuttuna 

Timothylle, Jayselle ja Kaikille Niille Joilla On Korvat Kuulla 

Jayse: Veli Kristuksessa pyysi tulla takaisin Miesten Yhteisöön, siispä minä rukoilin. Eikä Herra 

sanonut mitään, mutta tunsin YahuShualta, että minun pitäisi lisätä hänet takaisin, siispä minä 

lisäsin hänet takaisin. Sitten hän kysyi minulta, rukoilinko minä ensin, sitten Herra sanoi tämän: 

”Tulisiko pojan kieltäytyä lahjasta Hänen isältään? Sen vuoksi lankea eteenpäin ja palaa takaisin 

Minun luokseni, pysy Minussa, sanoo Herra; sillä Minä en ole hylännyt sinua.” 

Näin sanoo Herra… Amen, Minä sanon sinulle. Sinä olet kuullut ja niin kirjoittanut, mikä on oikein 

ja hyvää. Kuitenkin Minä kerron sinulle totuuden, sinä olet kuullut niin kuin joku kuulee äänen 

tuulessa. Sen vuoksi, Minun poikani, sinun täytyy päästää irti kaikesta ollessasi Minun 

läsnäolossani, haluten päästää irti ja kuunnella, tulisella halulla istua Minun jaloissani ja kuulla. Ja 

jos Minun ääneni on hidas tulemaan, ole tyytyväinen odottamaan, pysyen rauhassa, kärsivällisenä 

kaikella luottamuksella, hiljaa mielessä ja hengessä, pysyen Minun läsnäolossani… Rauhassa. 

Ajattelitko, että Minun läsnäoloni on kaukana poissa, että Minä olen lähellä vain, kun sydämesi 

jättää lyönnin välistä tai kun tunnet aivan kuin halkeaisit?... Minä olen lähellä, Minä olen aina 

sinun kanssasi.  

Epäily pidättelee näitä vesiä, ja luottamuksen puutteesta virtausta pidätellään… Katsokaa, epäusko 

lopettaa sateen!...   

Kuitenkin Minä kerron sinulle, hänet, joka tekee loikan, tullaan pesemään, ja hänet, joka luottaa 

irti päästämisellä, tullaan täysin upottamaan; kuitenkin hän, joka uskoo esteettä, tulee 

kävelemään vetten päällä.  

Sen vuoksi, kun sydämesi sisin mielihalu on tuotu esiin ja uskosi on vapaa ja esteetön ja kun 

luottamuksesi on tullut täyteen, sitten me tulemme tapaamaan, sitten se, minkä Minä olen 

luvannut, tulee täysin; kappas, se tulee täysin realisoitumaan. Sillä ne, jotka loikkaavat, eivät 

millään muotoa tule lankeamaan, sillä Minun käsivarteni voima tulee nostamaan heidät ylös, 

Minun rakkauteni voima tulee ympäröimään heidät, ja he tulevat olemaan poissa tästä paikasta, 

eivätkä he koskaan enää tule lähtemään pois Minun luotani, koskaan enää he eivät tule 

tuntemaan epäilyä tai pelkoa, koskaan enää ei heidän lihansa tule hallitsemaan heitä… Minun 

läsnäolossani, Minun kanssani siellä, missä Minä olen, he tulevat asumaan ikuisesti.  

Siispä sitten, ota se, minkä olet kuullut Minulta ja se, minkä Minun Henkeni on paljastanut ja jaa se 

veljesi kanssa ja sano hänelle, ”Tämän Minä olen vastaanottanut Herralta; ja vaikka se on 

osittaista, se ei tule pysymään niin. Sillä se, mikä on kuultu tuulessa, on hyvin vaikea käsittää, 

kuitenkin se, mikä on otettu Herran rinnuksille, tullaan tekemään kokonaiseksi. Ja tämä on lahja, 

joka odottaa sinua.”  

Jayse: Siispä minä jaan tämän kaiken hänen kanssaan?  

Herra: Minun poikani, sinä voit jakaa kaiken, jonka Minä olen juuri kertonut sinulle, sanoo Herra. 


