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"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea;
sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole
minun nimeäni kieltänyt" (Ilm. 3:8).
En koskaan jätä lukematta Rapture Ready -sivuston Nearing Midnight -osiota; se ei koskaan
kyllästytä minua, vaan on varmasti positiivinen viikon aloitus. Se, mitä rakas veljemme Todd kirjoitti
viimeisimmässä postauksessa, antoi minulle todella oivalluksen siitä, missä RR:n aktiviteetit ovat
tärkeitä. Suunnilleen kaikki lukemani heijasteli Filadelfian seurakuntaa; se oli todellakin
hämmästyttävää!
Tämä rakas verkkosivusto on epäilemättä mitättömän pieni soutuvene epäuskon ja luopion
opetuksen vihamielisellä merellä. Mikä tahansa paheksunnan aalto tällä julmalla merellä olisi
voinut laittaa sen tehtävästä poistettujen listalle. Mutta enemmän kuin sinnikkäästi se on jatkanut
näinä koettelevina aikoina ollen merkityksellinen profeetallisen kehityksen kannalta, joka etenee
hurjalla nopeudella. Herra on ollut todella uskollinen pitäen asiat käynnissä huolimatta
ylitsepääsemättömistä vastoinkäymisistä, jotka ovat todellisuutta kellon ympäri joka päivä!
Voin kuvata henkilökunnan kokoonpanoa yhtä hyväksi kuin pelkät perusasiat, mutta
hämmästyttävän paljon hengellisesti terveellistä materiaalia tulee esiin heidän työstään. Aineistoa,
jota on vaikea löytää näinä rehottavien puolitotuuksien hetkinä, asetetaan saatavaksi suunnilleen
kaikille maailman maille. Tuoreita postituksia säännöllisesti; tarpeeksi tyydyttämään monien
nälkää, jotka vaeltavat Sanassa kaikkialla eri maanosissa - sen myötä heidän uskonsa Herraan ei
koskaan pala loppuun!
Huolimatta luontaisista rajoituksista ja hetkellisesti esiin nousevista esteistä, Herra tunnustaa
rakkaudella nämä heikkoudet – Hän antaa heille tarvittaessa kipeästi kaivatun pistoksen
käsivarteen!
Yksi asia, joka enemmän kuin raapaisi mieltäni, koski vaikeutta saada uusia ideoita - kuulostaa
enemmänkin kirjoittajan esteeltä! Pidä tämä mielessä; mikään, mikä liittyy Herraan, ei ole koskaan
vanhentunutta, koska Hänen Sanansa on elävä Sana. Tarpeettomat häiriötekijät ovat tavanomaisia

esteitä Pyhän Hengen työlle.
Tätä silmällä pitäen tarvitaan enemmän hetkiä hiljaisessa rukouksessa ja mietiskelyssä – keskity
Herraan äläkä langenneen planeetan olemukseen. Tästä on tullut minulle vakiokäytäntö. Kun Pyhä
Henki johtaa esteettömästi ajatteluprosessiasi, sinun ei tarvitse kynsiä päätäsi, koska sinulle
annetaan selkeä ja jämpti ajatuskulku Hänen tahtonsa mukaisesti. Monesti Herra on heittänyt
minulle jotakin ollessani tee- tai kahvikupin parissa, ellen rennolla kävelyllä!
Ajatukset varmasti avautuvat aineiston kautta, joka risteää polkujamme. Huomasin näin käyvän
seuratessani sellaisia esityksiä kuin Understanding the Times ja Hope for our Times. Herra
todellakin puhuu näiden innoituksen välineiden kautta. Lukekaa oikeaa aineistoa; tämä on toinen
tapa, jolla Herra voi avata mieliä saamaan lisää tietoa, viisautta ja ymmärrystä ylhäältä.
Kaikkein tärkeintä on, että kaiken kirjoitetun täytyy rohkaista ja kasvattaa lukijoita. Tämän on oltava
käyttövoima näppäimistön takana. Anna Pyhän Hengen voitelun pukea ajatukset sanoiksi. Tunteilla
ja ennakkoasenteilla ei saa olla mitään sananvaltaa tässä Hyvässä Taistelussa!
Kaikki eivät pysty kirjoittamaan, mutta on todella huomattava määrä niitä, joilla on Jumalan antama
lahja ja kyky tehdä sitä. Sillä ei ole merkitystä, mistä päin planeettaa tulet. Sinun ei tarvitse olla
isosta maasta; Jumala käyttää ja valitsee ihmisiä tavalla, jota maailma ei ymmärrä. Esimerkiksi
minä olen kotoisin pienestä pisteestä, joka on yhden leveysasteen päässä päiväntasaajasta
pohjoiseen, eikä se mitenkään estä minua olemasta olennainen osa Hänen äänitorveaan. Voisin
lisätä, että kukaan Singaporessa ei koskaan lue säännöllisiä artikkelejani - olen iloinen voidessani
elää sen kanssa ja jatkaa asioimista, kunnes Hän kutsuu meidät tulemaan sinne ylös!
Sanoisin kaikille, jotka ovat tuttuja nimiä ja myös niille, jotka eivät ole niin tuttuja, että te pidätte
monet järjissään. Maailma muuttuu hurjaa vauhtia yhä oudommaksi; artikkelinne ovat todellakin
aidon toivon tiputusta nopeasti tuhoutuvalla planeetalla. Älkää koskaan päästäkö höyryä
loppumaan älkääkä laittako päätänne pensaaseen.
"Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.
Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille"
(Gal. 6:9-10).
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