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"Herran silmät ovat traumassa"
Lana Vawser, Adelaide, Etelä-Australia

Herra vaikutti vahvasti sydämeeni jakaakseni uudelleen tämän sanan vuodelta 2018. Hän sanoi, että 
tämä oli sana MONELLE ihmiselle juuri nyt ja ette te olette tulleet nyt TÄYDEN YMPYRÄN 
sisälle TÄYTTYMYKSEEN.

Kiihdytyksen tuuli puhaltaa lunastuksessa, palautuksessa ja kasvussa.

Herra näytti minulle monia ihmisiä, jotka yhä odottavat olosuhteita ja tilanteita menneisyydestä ja 
nykyhetkessä ja jotka pitää lunastaa ja palauttaa. Juuri nyt puhaltaa suuri kiihdytyksen tuuli, joka 
muuttuu yhä voimakkaammaksi. Tämä tuuli puhaltaa olosuhteisiin ja tilanteisiin, jonka seurauksena 
näemme suurimman lunastuksen ja palautuksen Jumalan käden kautta, mitä olemme koskaan 
nähneet.

Jos yhä odotat lunastusta ja palautusta tilanteisiin ja olosuhteisiin, minä tunsin, että Herra halusi 
minun puhuvan tämän profeetallisen sanan ja ilmoittavan sen sinulle tänään: "Olette tulleet sisälle 
ajanjaksoon, joka on Jumalan voiman suurin esitys, joka lunastaa (kadoksissa olevat) ja 
palauttaa (väärän polun kulkijat oikealle kapealle tielle)."

Juuri nyt on tapahtumassa kiihtyvä synnytys, jossa emme näe ainoastaan Jumalan lunastavan ja 
palauttavan menneisyyden olosuhteita ja tilanteita vaan tulemme näkemään Jumalan KASVUN.

Se on KAIKKI uutta!

Tunnen niin vahvasti, että Herra haluaa paljastaa sydämensä hyvyyden palauttaakseen ja 
lunastaakseen ja tehdäkseen KAIKKI asiat uusiksi. Saatoin kuulla nämä sanat hengessäni: "SE ON 
KAIKKI UUTTA! SE ON KAIKKI UUTTA! MINÄ TEEN KAIKISTA ASIOISTA UUTTA!"

"Älkää muistelko menneisyyden tapahtumia; älkää kiinnittäkö huomiota vanhoihin asioihin. 
Katsokaa, minä olen tekemässä jotain uutta; se on tekemässä tuloaan parhaillaan. Ettekö näe sitä?... 
(Jesaja 43:18-19, Christian Standard Bible)

Moni teistä on kulkenut tilanteisiin, joissa asiat eivät menneet kuten niiden ajateltiin menevän, ja 
nämä ovat yhä edelleen alueita, jotka aiheuttavat kipua, traumaa ja pettymystä. Herra näytti minulle, 
että te olette astuneet uuteen näkemisen aikakauteen, jolloin asiat LUNASTETAAN NOPEASTI 
(=palaset loksahtavat ajattelussasi kohdalleen ja palapelistä muodostuu selvä kuva). Te tulette 
näkemään NOPEAN lunastuksen ja NOPEAN palautuksen joihinkin kaikkein mahdottomimpiin 
tilanteisiin.
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Herran silmät ovat traumassa

Herran silmät katsovat traumaan. Herra katsoo sydämeen, joka on traumatisoitunut. Hän on 
järjestellyt käsittämättömiä tilanteita, joihin monet ovat alkaneet astumaan (ja jotka jatkavat 
radikaalisti samalla polulla) ja missä Herra PARANTAA traumoja.

Herra puhui minulle äskettäin ja sanoi: "Lana, monet minun lapsistani elävät traumatisoituneen 
sydämen kanssa. Minä tulin tuomaan elämän ja sen yltäkylläisesti. Minä järjestelen näyttämöä 
suurimmalle traumasta parantumiselle Kristuksen kehossa, mitä koskaan on nähty. Trauma, joka on 
painanut niin monia minun lapsiani alaspäin, NIIN pitkään, tulee nyt nopeasti parantumaan."

"Minä murran trauman aiheuttaman kahleen. Minä murran 'trauman odottamisen' kahleet 
koko oman väkeni joukosta. Monet minun ihmisistäni ovat kokeneet niin paljon traumaa 
elämässään, että he ovat odottamassa trauman tapahtuvan."

"Juuri nyt on tapahtumassa niin merkittävää parantumista, että se ei ainoastaan tuo merkittävää 
vapautumista minun ihmisille, mutta muuttaa myös heidän odotuksiaan. Usko on nousemassa 
jälleen! Trauma ei enää pidättele minun ihmisiä vaan tulemme näkemään niin merkittävän kasvun 
odotuksessa ja uskossa. On aika uskoa uudelleen."

Jumalaiset järjestelyt ja täydelliset uudet aloitukset

Herra osoitti minulle, että hän on järjestänyt "jumalaisia järjestelyjä" omalle väelleen tässä ajassa, 
missä tapahtuu nopea palautus, lunastus ja parantuminen olosuhteista ja tilanteista menneisyydessä. 
Herra osoittaa itsensä VAHVANA puolestasi. Herra osoittaa itsensä LUNASTAJANA ja 
AUTTAJANA.

Tunsin Herran sanovan: "TÄMÄ ON KOKONAAN UUSI ALKU." Hän johdattaa monia omistaan 
merkittäviin kiihtyviin voittoihin SUURISSA palautuksissa, lunastuksissa ja kasvussa. Se, mihin hän 
on sinua johdattamassa, tulee olemaan niin paljon parempaa kuin osaat kuvitella. Hän palauttaa 
sinulle enemmän kuin osaat kuvitella."

Minä pystyin kuulemaan tämä kuiskauksen: "Te ette pysty edes kuvittelemaan sitä lunastuksen ja 
palautuksen tasoa, jota olen tuomassa elämäänne, olosuhteisiinne ja tilanteisiinne. Te tulette 
olemaan häkeltyneitä minun hyvyydestäni, minun voimastani ja minun ystävällisyydestäni sitä 
mukaa kun lunastus, palautus ja hyvitys tulevat esiin elämässänne."

"TÄMÄ ON teidän aikanne, NYT! TÄMÄ ON ajanjakso, NYT! Aktivoikaa uskonne! Rukoilkaa 
suuria rukouksia! Kysykää minulta niitä mahdottomia paikkoja, jotka pitää lunastaa ja palauttaa, 
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koska mitä olen suunnitellut ja teen parhaillaan on SUUREMPAA kuin isoimmat palautus- ja 
lunastuspyyntönne."

Asiat tulevat olemaan hämmästyttävän erilaisia tällä kertaa!

Kuulin Herran sanovan: "Asiat tulevat olemaan hämmästyttävän eri tavalla tällä kertaa. Asiat 
EIVÄT tule olemaan samanlaisia tai pysymään samana."

Monelle ihmiselle on tulossa vahva LUNASTUKSEN MUUTOS. Älkää pelätkö! Olkaa rohkeita! 
Iloitkaa! Koska muutoksen tuuli puhaltaa niin vahvana ja se tulee jatkumaan ja kasvattamaan 
intensiteettiään.

Samalla kun vaellat polkuja, joita olet aikaisemminkin kulkenut, tulet näkemään, että asiat ovat 
HÄMMÄSTYTTÄVÄN ERILAISIA. Samalla kun kuljet tuttuja polkuja Herran voitto ja Hänen 
lunastuksensa ja palautuksensa voima ei ainoastaan paranna sydäntäsi vaan täyttää sinut 
SUURELLA ILOLLA, kun näet Jumalan voiton ja kasvun.

Asiat eivät ole samanlaisia tai pysy samana. Sinä olet astumassa tuohon täydellisen uuteen kasvun 
paikkaan, hedelmällisyyteen ja lepoon. Monet teistä olette tulossa niin syvään sydämen lepoon 
Jumalan lunastuksen ja palautuksen kautta.

Tämä on uusi aikakausi ja Jumala ei ainoastaan lunasta ja palauta kaikkein uskomattomimmilla 
tavoilla vaan nämä Hänen Henkensä voimakkaat liikkeet, tuoden mukanaan lunastuksen ja 
palautuksen, johdattavat sinut uskomattoman ILON ja LEVON aikakauteen Hänessä, Hänen 
hyvyydessään ja Hänen rakkaudessaan.

ILOA ILON PÄÄLLE!

Monet teistä ovat kokeneet, että ilo on varastettu teiltä kerta toisensa jälkeen. Mutta nyt olette 
astuneet uuteen aikakauteen, missä Hänen Henkensä liikkeen kautta (ja muuten, Hän ilmestyy ja 
tulee ilmestymään sinulle kiihtyvissä voitoissa ja lunastuksessa), tulette kokemaan AALLON 
AALLON jälkeen ILOA ILON päälle. Te ette enää tunne aikakausia, jolloin ilonne varastettiin yhä 
uudelleen ja uudelleen. Nyt te tunnette syvän ilon, joka löytyy kauniista Jeesuksestamme - ja Hänen 
tuntemisestaan ja Hänen lunastavan voiman ja Hänen Henkensä voiman katsomisesta räjähtävissä 
esiintymisissä.

Vihollinen on taistellut niin vahvasti varastaakseen ilosi, koska Herran ilmoitus kuuluu, että nyt on 
ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN ilon aikakausi kohdallasi! Sinä olet mennyt sisälle ja kulkemassa 
uuteen aikakauteen - ennennäkemättömän ilon aikakauteen!
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Ilon joet ovat nostamassa pintaansa! Sinun läheisyytesi Jeesuksen kanssa tulee radikaalisti 
muuttumaan syvemmäksi kuin koskaan. Sinä tulet TUNTEMAAN HÄNET tavalla, jolla et ole 
koskaan aikaisemmin tuntenut häntä. Traumat parantuvat ja pelot murtuvat, ne, jotka ovat haitanneet 
läheisyyttäsi. Täydellisen uusi virkistävän ILON jakso Hänen tuntemisessaan ja Hänen liikkeensä 
katsomisessa on purskahtamassa eteenpäin!

Lana Vawser
Lana Vawser Ministries
Email: info@lanavawser.com
Website: www.lanavawser.com

Lana Vawser on aktiivinen Australian profeetallisen yhteisön jäsen ja julkaisee profeetallisia sanoja 
Kristuksen keholle ja kansoille ja on esiintynyt useasti The Elijah List:lla ja Charisma Magazine:ssa. 
Hän on kiertävä saarnaaja ja herätyssaarnaaja, joka matkustaa säännöllisesti perheensä kanssa 
nähden voimakkaita Jumalan liikkeitä. Lanalla on vahva profeetallinen ääni ja sydäntä nähdä 
Kristuksen kehon kehittyvän syvään läheisyyteen Jeesuksen kanssa ja aktiiviseen Hänen äänensä 
kuulemiseen joka päivä. Hänellä on myös sydämen halu nähdä ihmisten vapautuvan ja vaeltavan 
kaikessa siinä, minkä Jeesus osti heille samalla kun he kantavat Kristusta omassa maailmassaan joka 
päivä, heräneenä Hänen luonteelleen ja siihen, mitä he ovat Hänessä. Lana on avioliitossa Kevinin 
kanssa ja he asuvat Adeleidessa, Etelä-Australiassa, perheensä kanssa.
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