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Ensinnä kiitän kaikkia rukoilijoita, parannuksen tekijöitä ja työntekijöitä. On runsaasti hedelmällistä työtä. Halua ja pyrkyä
hedelmälliseen työhön on kuitenkin vielä enemmän kuin hedelmällistä työtä, mutta monin paikoin on esteitä edistykselle,
siksi pyrin auttamaan asiaa.
Meilini 22.10. pyrki käytännöllisen pakoonpääsemättömästi ohjaamaan kohtaamaan ilmassa oleva lamaannushaaste siten,
ettei se olisi tuottanut tuultenkuljetettavia vaan sen sijasta olisi käännytty tietoisesti eteenpäinmenouralle, askeliin kohti
vallankäyttöä. Kuten myöhemmästä rukouskehityksestä ja ilmapiiristä näkyy, hanke kokonaisuutena epäonnistui. Tilaa on
kyllä siellä missä sitä on tehty, mutta yleisesti ahtaalla ollaan. Elävätkö laiskimmat toiveajatuksissa?
Epäilen, että tässä mahalaskun syy oli se, että ohjeeni yksinkertaisesti jätettiin omaan arvoonsa. Niinpä halusin - ja haluan
edelleen, että kukin viestin saanut toimittaa ensi sunnuntaihin 23.11. mennessä ao. yhteytensä vetäjän kautta Alille muutaman
rivin siitä, mitä teki asialle ennen viime sunnuntaita eli 22.10.-15.11., sekä siitä, mitä on tehnyt sen jälkeen. Otitko vallan,
kohtasitko asian, voititko pelot, parannuksenteko, miten meni jne., mistä kirjoitettavaa on. Haluan Alin kautta kootun raportin
siitä, 1. kuka teki mitä ja 2. kuka on kohdannut asian nyt.
Kyseinen meiliaihe on portti (1Moos 28:17). (Huom. Älä jatka lukemista lukematta ensin värssyä, niin että ymmärrät asian
alustavasti. Niitä ei voi jättää toiseen lukukertaan.) Jos voit (eli tahdot) kohdata yhden asian, jos jokin saa maksaa sen verran,
että Jumalalla on lupa muuttaa jopa tottumuksesi, voit voittaa muutkin haasteet yksi toisensa jälkeen. Voit ottaa paikan, voit
käyttää valtaa, vallankäyttö alkaa aueta, vietävänä olemisesta viejäksi. Jos et voi kohdata yhtä yksinkertaista asiaa, vaan
sluivaat siten, ettei mikään muutu (vaikka Jumala on sormensa siihen pannut, kuten hyvin tiedät, jos vähänkään rukoilet), et
voi kohdata muitakaan asioita. Ei vallankäyttöä. Jatketaan ihmettelyä, että on se ilmoja pitänyt, mistähän taas tuulee. Matt
7:21-27.
Jotkut teistä liikkuvat hyvin eteenpäin. Toiset ovat tottuneet siihen, että ne muutamat liikkuvat, ja antavat vedättää itseään.
Minä käytän jatkossa vähäistä valtaani siihen, että kepitän laiskureita. Laiskurit laiskottelevat tietoisina tilanteestaan, siis
tahallaan. Minulla ei ole suoraa valtaa (vrt. ennaltaehkäisymeilini 22.10. tulos), koska kuulemiseni ei huvita. Siis on
kuritettava. Alan selvittämään rukousyhteyksiä henkilö henkilöltä, missä mennään. Laiskurit niittäkööt kylvönsä mukaan,
ahkerat eteenpäin. Kuviot uusitaan tarvittaessa jatkossa yhä nopealiikkeisemmin, melkein online. Matt 21:28-31, kumpi teki
isänsä tahdon sinun mielestäsi? Olettehan monet jo nähneet miten nuoremmat tulevat, jae 32. ”Vaikka näitte, ette
jäljestäpäinkään katuneet”. Nyt vielä voi. Vai luuletteko, että asemanne riittää? Jumala saattoi sanoa valituilleen juutalaisille
kuten Matt 21:43 kertoo.
Jotkut teistä ovat toimineet eräissä muissa asioissa suoraan opetukseni vastaisesti. Seurauksena on ollut säännönmukaisesti
vetäytyminen minusta etäälle. On helpompi jättää minut maalle touhuamaan omiani, ja keskittyä enemmän telkkarinkatseluun
kuin rukoukseen. Mitä voin sanoa? Ellet itse käänny ja kohtaa ylimielisyyttäsi, en minä voi sitä poistaa. Useat joukostanne
ovat hengellistäneet syntejään, kuin ilmoittaen, että tämä onkin oikein, mikä tarkoittaa, että tähän ei saa kajota.
Mieti nyt asiaa, minä hoidan omaa vastuutani, ja koetan pysäyttää huonon kehityksen, jonka tulkinnassa ei alunalkaenkaan
ole ollut mitään ongelmaa, olenhan niistä yleensä etukäteen opettanutkin. Herra antaa opetukset ajallaan määrätarkoitukseen.
Jos sinä juokset karkuun, eikö ole vinkeä tilanne? Ellei olisi niin kovat panokset, naurattaisi koko touhu. ”No, sano nyt
suoraan” -pyyntöjä tulee ajoittain. En tietenkään sano, sillä avainasiat olen alleviivatun selkeästi puhunut, ja jos sitä ei halua
kohdata, ei auta vaikka joku kuolleista heräisi kertomaan. En minä tarvitse tässä lisäkokeiluja, olen nähnyt homman aivan
riittävän monta kertaa. Niinpä tie tästä eteenpäin vie siten, että on nöyrryttävä rukoilemaan, ja pysyttävä kertapaukun sijasta
siinä kestävänä. Eikä mitään neuroottista suoritusta, vaan pelot voittaen asiallista reipasta tuloshakuista Herran kanssa
seurustelua, joka johtaa välittömiin tekoihin saman tien. Herran armosta ja valinnasta yksin olemme siinä missä olemme,
itsessämme täysin mahdottomat. Ja armoa riittää, jos on halua parannukseen. Mutta jos armo ei kelpaa, niin mikään temppu ei
auta, tie vie alas.
Minä siis väitän, että sinä tiedät syntisi joko heti tätä lukiessasi, ja tarkoitan todellakin juuri niitä, joita pakenet ja pelkäät, tai
että asiat sykerömmässäkin tapauksessa selviävät oitis kun kysyt Herralta. Äläkä yritä tässäkään selittää itsellesi olevasi ehkä
maailmanhistorian ensimmäinen poikkeus. Syntien kanssa ei tule rukouksesta mitään ja toisekseen se on yleensä asiattomilla
poluilla ja turhaa. En kanna huolta siitä, onko rukousta päällekaatuvien ongelmien suhteen, sillä nehän ovat seurauksia, ja
voinhan minä itsekin rukoilla. Ja viime aikoina tilan tekeminen onkin pääsääntöisesti jäänyt omatoimihommiksi. Siitä en
valita, vaan siitä, että synnit rehottavat niiden ensimmäisten keskuudessa, joiden pitäisi mennä edeltä. En nytkään ole
kiinnostunut niistä tekosynneistä sinänsä, vaan sydämistä, Jumalasta poispäin kääntyvästä mielenlaadusta. En voi puhua, en

opettaa. Pyytelen toistuvasti. Voi synnin tuottamaa ylimielisyyttä. Eikö ketään sydämessä itketä? En hae tunteellisia itkijäisiä
vaan parannuksen hedelmiä, tekoja nyt heti! Ja nimenomaan joka ainoan kohdalla, ei vain muutaman. Aloita itsestäsi!
Maksaako se mitä sanon? Ellei, kohta saat omalla kohdallasi olla enemmän rauhassa. Jos maksaa, sitoudun työyhteyteen
iankaikkista elämää varten kanssasi. Se on parasta ja lähes kaikki mitä voin antaa ja tarjota. Puitteet tulevat sitten Herralta, en
ole koskaan ollut niistä huolissani, eikä teidänkään tartte, siis jos eteenpäin menette. Laiskurin päälle puute käy joka
tapauksessa Sanan mukaan.
Niille, joita syyllisyys haastaa, sanon, että älkää ruoskiko itseänne, ei se mitään hyödytä, vaan rukoilkaa ja tehkää kuten Herra
sanoo Sanassa ja sydämessänne ja menkää eteenpäin, heti, sen sijasta että lötsähdätte paikoillenne ja etsitte laiskasti leijonaa,
jonka syyksi voisi laittaa sen, ettei viitsi lähteä eteenpäin. En minä ole sanonut, ettei ulkona ole kylmä, mutta ulos kylmään
menevät ne, jotka haluavat määränpäähän, miettikää sitä!
Mulla ei ollut tilaa juuri edetä tänäkään maanantaina, ja se on keskeiseltä osin teidän vastuunne. Ruvetaanko makaamaan vai
mennäänkö johonkin, saako maksaa? Oikeat teot lähtevät Herrasta, ovat lahjojaan, me suorastaan olemme niitä varten. Pitää
tehdä tulosta koko ajan, mutta sen pitää lähteä aina rukouksesta, Herran herrauden ja vallan tunnustamisesta. Se puolestaan ei
ole teoriaa. Jos Herralla on valta, pitää tulla tekoja, ei ole edes uskoa ilman tekoja (Jaak 2).
Luettakaa tämä rouvillanne, he ovat tarkoitetut teille avuksi. Hoivatkaa joukkueitanne, pyrkikää rukoilemaan yhdessäkin,
rohkaiskaa toisianne, ja antakaa toisillenne valta auttaa parannukseen, ampua fasadit alas rakkaudessa. Pois paosta,
suojautumisesta, erillisyydestä avoimeen yhteyteen. Parannus tuo yhteen, meidätkin.
Niinpä taas pyydän, kohdatkaa 22.11. meilin asiat, käyttäkää sitä ensiaskeleena vallan ottamiseen, kepittäkää hallitsevat pelot,
ne lähtevät kun käskette, jos sydämenne on aito. Etsikää Herran valtaa, antautukaa sille. En tiedä parempaa sijoitusta, sitä ei
kukaan kadu. Joku juttu pitää olla heti sovelluksena, ettei pyrkimys valu hengellistetyksi lusmuhöpinäksi, siksi se meili. En
silloinkaan ollut niin kiinnostunut siitä aiheesta, niinkuin siinä olisi jotain ihmeellistä ollut, niin kuin jotkut luulivat, vaan
sydämistä ja sitä myöten käytännön askelista, ennen muuta pelkojen voittamisesta. Ilman voittoa peloista ei ole tekoja,
tottumusten muuttumista, ei ole kuin näennäinen pikaparannus, hetken muutos, joka ei kestä ja joka jää vaille hedelmää. Siis
soveltakaa. Tuo askel, hengellisen kotivastuun ottaminen, pakottaa kohtaamaan pelot, siksi se on niin vaikeaa. Olisi
kannattanut silloin, kannattaa nyt. Jos haluat valtaa, aloita valtataistelu itsenäisyyden saavuttamiseksi ja voita se.
Sinulla on vapaa valinta, eihän minulla ole suoraa valtaa, mutta minä valvon edistymistänne. Siksi minulla kyllä tarvittaessa
on se valtakin. Haluaisin että sinullakin on. Antautuisimmeko Kuninkaan vallan käyttöön yhdessä?
Joku voi syystä kysyä kuinka meille, jotka teemme työtä ja kannamme hedelmää, kirjoitetaan näin kovasti. Siksi juuri,
armosta. Teistä on toivoa, vaikka ei puolisydämisinä. Ja minä puolestani rakastan teitä. Yhteytemme on ikuista. Joten
hoidetaan putiikki niin, ettei ikuisesti tartte harmitella, ja ollaan esikuvina toisille. On aika.
Ja jos huomaat, että vauhtisi on suurempi kuin toisten, lisää vauhtia entisestään, siitä on hyötyä sekä itsellesi että toisille.
Kaveria nimittäin pitää auttaa. Jos joku ei halua toimia näissä meileissä esitetyllä tavalla, ilmoittakoon rukouskuvioista
poisjäämisestään välittömästi Alille, joka raportoi mulle. Jos joku sanoo tekevänsä, eikä tee, aion auttaa asiaa tarvittaessa
avoimesti nimillä. Velvoitan Alin myös toimimaan näin rukouskuvioiden sisällä. Puolisydämisiä ei saa olla rukousporukoissa,
täysillä tai ulos. Puolisydämisiä itseään autetaan myös parhaiten muovaamalla rukouskuviot Sanan tekijöistä, että jäljelle
jäävä rukouskone saadaan niin tehokkaaksi, että se kykenee jarruttajitta näidenkin taakkoja kantamaan. Parempi voittoisa
nöyrä rukoilija pivossa kuin kymmenen oksalla, kaksi pivossa taasen on kyllä enemmän kuin yksi + yksi jne, tämän opin jo
nuorena.
Koska Daniel ja kumppanit (Dan 3) eivät suostuneet väärän vallan, pelon, hallittaviksi, vaan pelkäsivät Herraa, Herra antoi
heille vallan, mutta koetteli ensin.
Mitäs muuten sanotte, kun sanon teille, että lukekaa joskus Raamattua. Perheellekin. Jollekin voi olla voitettavaa siinä, että
pystyy ylipäätään lukemaan, jollekin että lukee perheelle, jollekin että lukee enemmän kuin pikaspotin, jollekin että hallitsee
tilanteen. Kannattaa olla Herra talossaan. Anni, 9v, sai muuten vastikään Raamatun luettua läpi. Hän kertoi lukeneensa 17
viimeistä lukua pikkusisaruksille. Siis yhdeksänvuotias tyttökin lukee pikkusisaruksilleen yli ¾ Ilmestyskirjasta noin vain
laakista. Anni ei aio olla häntä. Pärjäätkö tytöille? Herraksi talossasi? Tekoja?

