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Johnny Enlow, Nashville, TN

Johnny Enlow julkaisi sanan 11.3.2022:

Taivas on niin erilainen kuin näkymä maasta juuri nyt, että se voi näyttää lähes tunteettomalta. 
Näettekö, Taivas ei ole kaiken sen pimeyden, mitä näemme ja tunnemme, alaisuudessa. Siellä ei 
kerrata paholaisen oletettuja nykyisiä "voittoja". Eikä siellä, Taivaassa, ole surua eikä "todistuksia", 
jotka johtavat suruun. He eivät julkaise toisilleen videon katkelmia kuolemasta ja tuhosta maassa ja 
katso toisiaan pudistaen päätään ahdistuneena. Kyllä, se näyttää niin tunteettomalta. Taivas ei "itke 
niiden kanssa jotka itkevät", koska Taivaassa ei ole kyyneliä, lukuun ottamatta kategoriaa "liian 
hyvää ollakseen totta" -kyyneleet.

Isän kertomus

Taivas elää jo tulevaisuudessa ja on jo nähnyt lunastavan lopputuloksen kaikissa asioissa, joita me 
nykyisellään kohtaamme. Joten suru ja kyyneleet eivät ainoastaan ole merkityksettömiä vaan 
mahdottomia rummuttaa. Taivaassa ei paastota, jotta asiat muuttuvat.

Kaikkialla Taivaassa ON olemassa yksimielisiä rukouksia, jotka huolehtivat rakkaistaan ja joille on 
näytetty Jumalan tulevaisuus tilanteessa. Mutta kaikki toimii voiton ja ilon ilmapiirissä. Kun Isä 
haluaa Taivaan tietävän jostain todella jännittävästä maassa, hän kertoo heille ilontäyteisen 
päätöksen asiassa ja heillä on massiivinen juhla Taivaassa. 

Isän kertomus siitä, mitä tapahtuu, kerrotaan kaikille ja jokainen huutaa äänekkään 
ilonhuudahduksen. Se on Taivaan "valmistaudu juhla-aikaan" - vaikka samalla maassa me koemme 
kyyneleitä, pelkoja, paastoa ja rukousta. Kuuluu asiaan, että koemme sellaista täällä, MUTTA jos 
näkisimme Taivaan, se tasapainottaisi paljon kokemaamme ja sallisi meidän, aivan kuten Paavali ja 
Silas, jotka olivat lukittuna vankiselliin kun heitä oli ensin pahoinpidelty, yhdistyä Taivaan iloon 
ennenaikaiselta näyttävään tapaan.

Pilkahdus Taivaaseen: juhla on NYT

Näettekö, minulle annettiin vain pilkahdus Taivaasta tässä hetkessä. Isä on järjestänyt suuren 
voitonjuhlan nykyisessä maailmanlaajuisessa tasapelissä pimeyden kanssa, jossa siis olemme 
mukana. Kyseessä on tärkeä asia Isälle ja enkeleille.

Minä kuulin sanat "juhlan odotusaika" ja näin, että se on NYT todellisuutta. Kun katson eteenpäin, 
näen itse juhlan ja se on villi ja hullu ja kokonaan taivaan tapainen. Se on ekstaattista. Mutta juuri 
nyt, siellä kiirehditään ja kipitetään suuren juhlan valmisteluissa, jollaista ei ole nähty pitkään 
pitkään aikaan. Hän valmistelee jotain lähes ennennäkemätöntä.

Pilkahduksessani näin erittäin iloisen naisen, joka oli valmistautunut tekemällä suuren määrän 
keksejä. Hän järjesteli sitä erittäin suurella intohimolla ja jännityksellä ja näyttää siltä, että hänen 
keksinsä ovat kuuluisia Taivaassa. Hän valmistelee keksejä, joista hän itse puhuu "juhlakekseinä" ja 
kun katsoin tulevaisuuteen, ne ovat hyvin värikkäitä ja niissä on erityisesti vaaleanpunaista 
kaikkialla. Minä jopa tunsin niiden tuoksun.
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Onko jokainen valmiina täällä maassa siihen niin kuin se on Taivaassa? No, tukekaa kaikkea sitä 
hyvää, mitä olemme profetoineet viimeiset pari vuotta. Mikään ei ole muuttunut isossa kuvassa. 
Jumalan uudelleenjärjestely mitätöi paholaisen uudelleenjärjestelyn ja se on JO TAPAHTUNUT.

"Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun
valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;" (Matteus 6:9-10). 
Ehkäpä menet eteenpäin kurkistamalla Taivaaseen hengellisillä silmilläsi. Samaan aikaan kun 
kirjoitan tätä, minä valmistaudun siirtymään jonottamaan juhlakeksejä. Ehkäpä saan ensimmäisenä 
osuuteni. 

"Juhlan odotus" on todellista ja se vahvistaa sinua!

Rosh Hashanah 2020 sana

Johnny luki myös osan sanasta, jonka hän julkaisi aikaisemmin Elija-listalla vuoden 2020 Rosh 
Hashanah aikaan. Siinä hän muistutti meitä siitä, mitä tapahtuu parhaillaan:

Jumala käynnistää varavirralla sitä 20 vuotta:

Tämä on nyt profeetallinen osio. Vuosista 2020-2040, Jumala käynnistää varavirralla tätä käännöstä 
lähes yksipuolisesti. Sillä tarkoitan sitä, että hän pyytää meitä yhteistyöhön siinä, mitä on tekemässä,
mutta hän ei tule toisiin ajatuksiin vaikka emme tee yhteistyötä. 

Seuraavat 20 vuotta HÄN valitsee presidenttimme USA:ssa - koska se hyödyttää kansakuntia. Sen 
jälkeen, hän antaa meidän itse valita ja luottaa, että olemme niin selvillä asioista, että havaitsemme 
hänen suosikkinsa. Mutta hän käynnistää varavirralla omaa "kansakuntien hallitsijan" oikeuttaan 
tehdäkseen joitain yksipuolisia asioita. Hänellä on kaksinkertaiset oikeudet Luojana ja sitä 
seuranneena Lunastajana. 

Olemme menossa Luukkaan 14:23 aikaan, jos he, joiden on tarkoitus työskennellä hänen kanssaan 
eivät niin tee, hän hankkii yhteistyökumppaneita "valtateiden ja sivuteiden" varsilta. Hänellä on 
"suuri illallinen" valmisteilla kaikille kansakunnille ENNEN KUIN hän tulee takaisin ja kaikki 
kirkon suuntaukset ja lahkot voivat jäädä asiasta osattomiksi, jos he eivät tee 180-asteen 
täyskäännöstä. "Katukaa" hänen kuningaskuntansa prioriteetteja. Jeesus yhä sanoo: "Tulkoon sinun 
kuningaskuntasi!" Ja hänellä on yhä kuurot korvat: "Olisitko ystävällinen ja ottaisit meidät täältä 
pois."

Heitä oli vain pienen pieni mikroskooppinen vähemmistö, joka vastusti julminta antikristus-
hallitusta ja kuitenkin Johanneksen 17:15, hän sanoi: "MINÄ EN RUKOILE, ETTÄ TE 
POISTATTE HEIDÄT MAAILMASTA..." Kuinka paljon enemmän nyt, kun hän on kuollut ja 
lähettänyt Pyhän Henkensä meidän AUTTAJAKSI? Onko tämä AUTTAJA täällä kertomassa meille 
pakosuunnitelmasta vai kuningaskunnan salaisuuksista? Pakosuunnitelmat eivät tarvitse auttajaa. 
Tässä on joitain asioita, joita kuulin ja näin.

Eläminen 120:neen:

Vuodelle 5781 suunnitellut lapset tulevat elämään keskimäärin 120 vuotta. Me lopetamme sallimasta
seitsemällä vuorella olevia rikollisia tappamasta meitä haitallisilla rokotuksilla, myrkyllisellä 
ruoalla, vaarallisilla lääkkeillä, saastuneella vedellä, itse aiheutetuilla taloudellisilla romahduksilla ja
keinotekoisilla sodilla. Monet piilossa olevat tautien hoitokeinot tulevat pian julkisiksi. Monet 
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piilossa olevat elämää ja hyvinvointia parantavat teknologiat tullaan pian julkistamaan. Resurssien ja
vaurauden ylitarjonta tulee aaltoina osana Jumalan 20:n vuoden varavirralla käynnistystä. 

Kuningaskunnan miljardöörit tulevat olemaan yleinen asia. KAIKKI tulevat työskentelemään 
Jesajan 61 agendan mukaisesti raunioituneiden kaupunkien ja kansakuntien 
uudelleenrakentamisessa. Nämä tulevat "vaurauden ministerit" tulevat eriytymään tavallisista 
miljardööreistä (niistä jotka eivät ensin etsi Jumalan kuningaskuntaa). Kommunismi Kiinassa kuolee
pian ja sen mukana pääsee valloilleen uusien realiteettien aaltoja kaikkialla maailmassa. Aivan kuten
Rautaesiripun äkillinen katoaminen, myös tämä, tulee tapahtumaan yhtäkkiä. 

Tiedä, että Jumala on henkilökohtaisesti tullut väliin kiihdyttämään asioita, kun, pian, erittäin vahva 
maanjäristys (8:n ja 9:n Richterin asteen välissä tai 8,9 Richterin asteikolla) iskee 
etelänapamantereelle. Sen ansiosta käsitellään joitain asioita ja se on myös merkki. Tämä saa aikaan 
puristavan pelon niissä, jotka ovat asemoineet itsensä Hänen vihollisekseen maassa. Korkeimmassa 
oikeudessa avautuu vielä toinen tuomarin istuin pian.

Nämä ovat kaikki nykyisiä merkkejä tiellä takaisin Eedeniin. Kasvanut Jumalan läsnäolo on suurin 
uusi realiteetti.

Johnny Enlow
Johnny  ja Elizabeth
Email: contact@johnnyandelizabeth.com
Website: www.restore7.org

Johnny Enlow on sosiaalinen uudistaja, kansainvälinen puhuja, hengellinen mentori. Hän on 
kirjoittanut RISE, Becoming a Superhero, The Seven Mountain Mantle, Rainbow God ja The Seven 
Mountain Prophecy. Hän ja hänen vaimonsa Elizabeth ovat keskittyneet herättämään yksilöitä 
kutsumukseensa antamalla käytännön ratkaisuja Jumalan sydämestä jokaiseen ongelmaan 
yhteiskunnassa kunnes todellinen kaiken elämän Jumala tulee näkyviin seitsemällä pääalueella 
kulttuurissamme kaikissa kansakunnissa: media, taide ja viihde, hallitus, perhe, uskonto, 
elinkeinoelämä ja opetus.
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