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Lana Vawser: "Kutsu hänen sydämensä salaisuuksien pariin"

Lana Vawser
Heinkuun 24., 2022

Steve Shulzin ja Julie A. Smithin työpöydältä:
Jumala kutsuu meitä aina syvemmälle...koska hän rakastaa yhteyttä meihin ja oman sydämensä salaisuuksien 
jakamista.
Lana Vawser kertoo ilmestyksestä, joka hänellä oli viime aikoina:

Minä kuulen Herran sanovan: "Minä kutsun omaa väkeäni uusiin kirkkauden ulottuvuuksiin juuri nyt. Aseta 
itsesi omalle paikallesi. Marinoi itseäsi minun läsnäolossani. Älä mene ruuhkaan, älä uppoudu kiireeseen. 

Tule syvemmälle minun läsnäolooni, koska minulla on suuria ja piilossa olevia asioita, joita kerron sinulle. 
Kysy minulta!" 

Steve Shultz: "Kuka ei haluaisi ottaa osaan tähän kaikkein hämmästyttävimpään kutsuun Herralta?" Ota 
vastaan tämä sana Jumalalta Lana Vawserin kautta...se on kutsu sinulle löytämään enemmän hänessä!

Kristuksessa

Steve Shultz ja Julie A. Smith, yhteistoimittajia
Elijah List Publications

Kiitos että olette mahdollistaneen aina ilmaisen Elijah List Ministryn. Tullaksesi kumppaniksemme, klikkaa 
tästä.

Teidän lahjoituksenne todellakin auttavat meitä pitämään nämä sähköpostit ilmaisena juuri sinulle. Lahjoita:

ElijahLista Profeetalliset Lähteet
Anna kuukausittainen lahjoitus
Olisitko ystävällinen ja lähettäisit tämän kavereillesi! Rohkaise heitä tilaamaan Elijah Lista täältä: 
elijahlist.com/subscribe

Enjoy!
Nauttikaa!

Steve Shultz, Founder and Publisher
The Elijah List & Breaking Christian News
www.elijahlist.com
*************************************
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"Kutsu hänen sydämensä salaisuuksiin!

Lana Vawser, Adelaide, Etelä-Australia

Minulla on ollut monta kohtaamista tänä vuonna, kun olen kuullut Herran puhuvan kuuluvammin 
kuin olen koskaan aikaisemmin kuullut, sanoen sellaista kuten: "Tule syvemmälle", "etene hitaasti", 
"minä kutsun sinua marinoitumaan läsnäolossani", "viivy seurassani..."

Juuri nyt, tämä kutsu on laajennettu meille, hänen väelleen, pitääksemme kiinni hänestä ja 
tuijottaaksemme hänen kauneuttaan syvemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Tunsin niin vahvan rohkaisun Herran sydämestä, että nyt on aika painautua syvemmälle salaiseen 
paikkaan hänen kanssaan.

On aika marinoitua

Hänen läsnäolonsa ja kirkkautensa ovat kasvamassa ja on olemassa kutsu: "etene hitaasti" 
"marinoitumaan" hänen läsnäolossaan ja "viipymään" hänen kanssaan, hyljäten kaiken ruuhkan. 
Hänen kirkkautensa on tulossa sellaisella tavalla, että se saa ihmiset menemään lattialle kasvot 
lattiaa kohden samalla, kun hänen nerokkuutensa tulee rysähtäen salaiseen paikkaamme niin kuin ei 
koskaan aikaisemmin. 

Tämä löytyy Hesekielin paikasta 44:4: "Sitten hän vei minut pohjoisportin kautta temppelin 
edustalle, ja minä näin, ja katso: Herran kunnia täytti Herran temppelin. Niin minä lankesin 
kasvoilleni" (R1933/38). "Then He brought me by the way of the north gate to the front of the 
house; and I looked, and behold, the glory of the LORD FILLED the house of the LORD, and I fell 
face downward" (AMP, emphasis added). 

Hänen kirkkautensa paksut pilvet täyttävät huoneita sillä tavalla, mitä emme ole koskaan 
aikaisemmin nähneet.

Näyssä, näin ihmisiä salaisissa paikoissaan HÄNEN kanssaan, kun paksut pilvet - hänen 
kirkkautensa - tuli heidän koteihinsa, rukousryhmiin ja ylistyskokouksiin. Hänen painava 
kirkkautensa on päällämme. ETENE HITAASTI! Marinoidu! 

Koska salaisessa paikassa on asioita, jotka Herra kylvää sydämiinne ja elämäänne ja joiden täytyy 
marinoitua ja kasvaa. Hän vapauttaa syvempiä kohtaamisia oman sydämensä kanssa ja syvempiä 
ilmestyksiä hänen sydämestä, jotka tulee ottaa vastaan ja huolehtia hellyydellä, huolella ja aikaa 
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käyttäen, jotta sallimme tapahtuvan sen, mitä hän on tekemässä ja vapauttamassa kukoistamaan ja 
kukkimaan. 

Tuntien ja kohdaten hänet

Hänen sydämestään tulee "kutsu", vetäen meitä syvemmälle salaiseen paikkaan, ilman mitään toista 
tarkoitusta, ilman mitään muuta halua kuin, että TUNNEMME HÄNET ja kohtaamme hänet.

On olemassa syvä, syvä kutsu, kulkemaan eteenpäin rukouksessa ja välityksessä ennen 
näkemättömillä tavoilla. Ulina on kasvamassa. Eikä ole kysymys ainoastaan kutsusta 
käpertyäksemme syvemmälle hänen salaiseen paikkaansa - se on läheisyyden paikka hänen 
kanssaan - vaan myös Sanassa, opiskelemme Sanaa enemmän kuin koskaan. Tämä kutsu vetää meitä 
TUNTEMAAN Sanan, marinoitumaan Sanassa ja sallii Sanan tehdä kenttätyötä kauttamme.

Herran silmät tarkkailevat maata. Hän katsoo heitä, jotka VIIPYVÄT hänen läsnäolossaan, eikä vain 
uskonnollisesta velvollisuudesta käsin vaan RAKKAUDESTA häntä kohtaan. Hän etsii niitä, jotka 
etsivät häntä suurella ihastuksella ja jotka tekevät tilaa elämässään kiivaalla radikaalilla tavalla 
tehdäkseen kenttätyötä ensi sijassa Hänelle. 

Uusia kirkkauden ja mysteerien maailmoja ilmestyy!

Kuulin Herran sanovan: "Minä kutsun omaa väkeäni uusiin kirkkauteni maailmoihin juuri nyt. 
Asettakaa itsenne paikoillenne. Marinoitukaa läsnäolossani. Unohtakaa ruuhka, unohtakaa kiire. 
Tulkaa syvemmälle minun läsnäolooni, koska minulla on suuria ja tutkimattomia asioita, jotka 
kerron teille. Kysykää minulta!"

Ja sen jälkeen kuulin hänen sydämensä myrskyn: "ON AIKA PALJASTAA MYSTEERIT! ON 
AIKA PALJASTAA MYSTEERIT."

Kun hän puhui nuo sanansa, syvyys, jonka koin, sille ei löydy englannin kielisiä sanoja. Minä koin 
tuolla hetkellä näiden pyhien kirjoitusten myrskyn:

"Kutsukaa Minua ja minä vastaan teille, ja kerron teille [ja jopa osoitan teille] suuria ja mahtavia 
asioita, [asioita, jotka ovat olleet eristyksissä ja piilossa], ja joita te ette tunne ja ymmärrä ja ette osaa 
tunnistaa." (Jeremia 33:3, AMP).

"Hän joka paljastaa perustavia ja piilossa olevia asioita; Hän tietää, mikä väijyy pimeydessä, ja valo 
asuu Hänessä." (Daniel 2:22, AMP)
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"Tämän jälkeen minä katsoin, ja havahduin, Taivaaseen vievä ovi oli avoinna! Ja ensimmäinen ääni, 
jonka kuulin, se oli kuin [sota]torven puhetta minulle, sanoi, 'Tule tänne ylös, ja minä näytän sinulle, 
mitä täytyy tapahtua näiden asioiden jälkeen.'" (Joh.ilm. 4:1, AMP)

"Jumalan on kunnia salata asiat, mutta kuningasten kunnia on tuoda ne päivän valoon." (Sananlaskut 
25:2, AMP)

Heille jotka viipyvät

Siihen, mihin Herra kutsuu väkeään tässä ajassa, se on pyhyys. Mitä hän paljastaa ja vapauttaa 
ystävilleen salaisessa paikassaan on jotain, mikä on syvempää kuin olen koskaan tuntenut 
aikaisemmin.

Syvempiä kohtaamisia Kristuksen kanssa - eläminen ja vaeltaminen ja olemuksemme oleminen 
HÄNESSA (ap.teot 17:28); etsiminen tunteaksesi Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna (1.Kor.2:2); 
ankkuroiden itsemme Sanan tuntemukseen ja vaeltaen ilmestyksessä, joka virtaa Hänen suustaan 
(Matteus 4:4); löytäen sanoinkuvaamattomia maailmoita Hänen kirkkaudessaan ja yliluonnollisessa 
- nämä asiat ovat päällämme.

Jumalan sydän kaipaa paljastaa mysteereitä niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Mysteereiden aika on 
paljastua ja Hän etsii niitä, jotka viipyvät. Etene hitaasti. Marinoidu. Ole Hänen kanssaan. Ole kuin 
Joosua, joka viipyi (Exodus 33:11, 2.Moos.33:11).

Kuulin hänen sydämensä myrskyn, joka tuli minulle unessa, jossa hän puhui uudesta ajasta, joka on 
tulossa ja johon olemme nyt menneet: "Niille, jotka viipyvät, minä uskon haltuun Minun sydämeni 
salaisuuksia."

Mitä tahansa teetkin, älä jätä väliin yhtäkää ELIJA LIST -sähköpostia! 

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

Lana Vawser on aktiivinen Australian profeetallisen yhdistyksen jäsen ja julkistaa profeetallisia 
sanoja Kristuksen keholle kansakunnissa ja hän on säännöllisesti tärkeä osa Elijah List ja Charisma 
Magazine:a. Hän on myös matkustava julistaja ja herättäjä, joka vierailee säännöllisesti perheensä 
kanssa nähden voimakkaita Jumalan liikkeitä. Lanalla on vahva profeetallinen ääni ja sydän nähdä 
Kristuksen kehon kehittyvän syvempään läheisyyteen Jeesuksen kanssa ja aktiiviseen hänen 
kuulemiseen päivittäin. Hänellä on myös sydäntä nähdä ihmisten vapautuvan ja vaeltavan kaikessa 
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siinä, mihin Jeesus heidät osti samalla kun he kantavat Kristusta maailmaansa joka päivä, herättyään 
Hänen luonteeseensa ja siihen, mitä he itse ovat Hänessä. Lana on avioliitossa Kevinin kanssa ja he 
elävät Adeleidessa, Etelä-Australiassa perheensä kanssa.
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