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Voimasanat – tri. Kevin Zadai

Kevin Zadai on Jumalan mies. Tohtori, teologian sellainen. Hän on kirjoittanut kirjoja. Viimeisin 
taitaa olla nimeltään "Mystery of the Power Words". Tilasin sen häneltä tai hänen organisaatioltaan. 
Kirjoitin suomeksi sen takakannen ja etukannen tuohon alle, koska Jumala halusi niin. Myös kirjan 
sisältämät voimasanat on lueteltu tuossa alla suomeksi.

Suomennos:

PUHUKAA SANOJA JOTKA SAAVAT HELVETIN VAPISEMAAN!

On olemassa ajattomia sanoja, suoraan pyhistä kirjoituksista (=Raamattu 1992/33/38), jotka - kun ne 
puhutaan ääneen ja toteutetaan käytännössä - halvaannuttavat paholaisen ja saavat aikaan kiihtyvän 
yliluonnollisen siirtymän. Nämä sanat karkottavat epäpuhtaat voimat, parantavat sairaudet, 
kiihdyttävät taloudellista kasvua, voittavat houkutukset ja murskaavat mielen linnakkeita. Nämä 
ovat voimasanoja… ja paholaisen todellinen tarkoitus on poistaa nämä sanat uskovan sanavarastosta.

ON AIKA AUKAISTA SUUMME JA PÄÄSTÄÄ VALLOILLEEN TAIVAAN MYRSKY!

Kevin Zadai, menestynyt kirjailija (Praying from the Heavenly Realms / The Agenda of Angels) 
vietiin taivaallisen väliverhon taakse (=viittaus Vanhan Testamentin temppeliverhoon kaikkein 
pyhimmässä), missä Herra kertoi hänelle tiettyjä voimasanoja, jotka voivat tuoda Taivaan voiman 
maan päälle ja jotka voivat kahlita Helvetin strategiat kyvyttömiksi.

Näihin voimasanoihin kuuluvat muun muassa: The Blood * Repentance * New Covenant * 
Kingdom Dominion * The Fear of the Lord * Resurrection Power * Holy Fire * Visitation * 
Habitation * Divine Prosperity ja paljon muitakin!

Ja sama suomeksi: Veri * Uusi Liitto * Kuningaskunnan Hallinta * Herran pelko * 
Ylösnousemusvoima * Pyhä Tuli * Vierailu * Asuminen * Jumalainen vauraus * 

Mystery of the Power Words auttaa sinua...

-Ymmärtämään polkuja, joilla kuljet kohtalosi suuntaan maan päällä
-Saamaan käsiisi Taivaan taistelustrategioita, jotka kertovat sinulle Jumalan tarkoituksen elämällesi
-Dekoodaamaan (=ymmärtämään) voimasanojen peittona olevan salaisuuden, jotka Jumala haluaa 
sinun ymmärtävän ja puhuvan rohkeasti ääneen
-Havaitsemaan kirkkaasti Jumalan tahdon sinulle ja perheellesi
-Tunnistamaan ja voittamaan vihollisia, jotka estävät edistymistäsi
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-Muodostamaan yhteyden kielillä rukoilemisen ja Kuningaskunnan vallassa vaeltamisen kesken
Koko Taivas odottaa, että puhut ääneen nämä yliluonnolliset sanat. Ota käyttöösi kielen voima 
Kuningaskunnan tähden. Ilmoita ja julista voiton sanoja elämällesi!

KEVIN ZADAI, teologian tri., on omistautunut harjoituttamaan kristittyjä elämään ja toimimaan 
kahdella alueella samaan aikaan - yliluonnollisessa ja luonnollisessa. Hänet kutsuttiin 
palvelutyöhön, kun hän oli 10. Hän opiskeli Central Bible College:ssa Springfieldissä, Missourissa, 
missä hän sai ylemmän korkeakoulututkinnon teologiassa. Myöhemmin Kevin harjoitteli Rhema 
Bible College:n tehtävissä ja sai teologian tohtorin tutkinnon Primus yliopistosta. 31-ikäisenä, 
rutiinileikkauksen aikana, hän havaitsi olevansa "toisella puolella väliverhoa" Jeesuksen kanssa 
taivaallisessa tapaamisessa, mikä merkitsi koko hänen elämänsä ikuisesti. Tämä kohtaaminen työnsi 
hänen palvelutyönsä uusiin voiman ulottuvuuksiin, aktivaation ulottuvuuksiin ja osallistamisen 
ulottuvuuksiin. Kevin on eläkkeellä oltuaan 29 vuotta Southwest Airlines:in palveluksessa; hän ja 
hänen vaimonsa, Kathi, asuvat New Orleansissa, Lousianassa, ja heidät on vihkinyt palvelutyöhön 
tri. Jesse ja tri. Cathy Duplantis.

Kirjan etukansi:

Alkusanat Michael L. Brown

Mystery of the Power Words

Puhu sanoja, jotka siirtävät vuoria ja saavat helvetin vapisemaan

Menestynyt kirjailija: Agenda of Angels - Kevin Zadai

Huom.   En ole kysynyt lupaa Kevin Zadailta, mutta esitän tässä 20-24 voimasanaa, jotka hän on   
kirjaansa laittanut. Jos joku vetää herneen nenään ja haastaa minut oikeuteen tai vaatii 
tekijänoikeuskorvauksia tai muuta korvausta kirjan kirjoittajalle, kustantajalle ja muille osallisille, 
minä sanon, että tämä on promo-työtä. Tämä kirja ei ole ihmisen ajatuksen tuote vaan Pyhän Hengen 
lahja seurakunnalle, kirkolle, Jeesuksen Kristuksen keholle vuonna 2022. Siksi laitan tämän esittelyn 
kirjasta suomeksi tähän artikkeliin. 

Rohkaisen jokaista englannin kielen taitoista ostamaan kirjan. Rohkaisen suomalaisia kustantajia, 
suomentajia ja alan ammattilaisia: suomentakaa tämä kirja yhteistyössä Kevin Zadain ja hänen 
organisaationsa kanssa. Olisi erittäin tärkeää saada tämä kirja suomeksi, koska enemmistö 
suomalaisista uskovista ei ymmärrä englantia.
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Voimasanat:

-Sanoissa on voimaa (Words Have Power)
-Herran pelko (The Fear of the Lord)
-Katumus (Repentance)
-Hengellinen nälkä (Spiritual Hunger)
-Pyhä alttari (The Holy Altar)
-Rikkinäisyys ja nöyryys (Brokenness and Humility)
-Ristiinnaulittu elämä (The Crucified Life)
-Jumalan sana (The Word of God)
-Uusi liitto (The New Covenant)
-Kuningaskunnan hallinta (Kingdom Dominion)
-Jeesuksen veri (The Blood of Jesus)
-Ylösnousemusvoima (Resurrection Power)
-Uskovan kohtalo (The Believer's Destiny)
-Pyhä tuli (Holy Fire)
-Jumalainen vauraus (Divine Prosperity)
-Luonne (Character)
-Jumalainen terveys (Divine Health)
-Vastuullisuus (Accountability)
-Jumalainen luonne (Divine Nature)
-Ehdoton totuus (Absolute Truth)
-Ilmestys (Revelation)
-Kohtaaminen (Visitation)
-Asuminen (Habitation)
-Herran odottaminen (Waiting on the Lord)

Rukoilen, että nämä voimasanat herättävä suomalaisessa lukijassa nälän - Sanan nälän. Ostakaa 
tämä kirja, te, jotka osaatte englantia. Te, jotka osaatte suomentaa ja jotka työskentelette 
ammattilaisina alalla - kääntäkää kirja suomeksi. Se olisi hyvä teko ja johtaa suuriin voittoihin 
Jeesuksen Kristuksen kehossa. Herran nimessä. Menkää rauhassa. Aamen.

J.K. Kaikki yhteistyö pitää tapahtua kirjan tekijän, tri. Kevin Zadain, ja hänen organisaationsa 
kautta. Minä en halua rikkoa tekijänoikeuslakia tai muutakaan lakia Suomessa tässä asiassa.
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