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Mike Thompson: miltä viime aikaiset tapahtumat näyttävät hengen 
maailmassa

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7UPg7dG-CO8

Suomennos

Olen rukoustaistelija. Olen aina ollut ja tulen aina olemaan. … Me molemmat rukoilemme päivittäin
tunteja hengessä. Etsimme sitä, mitä tapahtuu hengen maailmassa. Emme ole vain riippuvaisia siitä, 
mitä näemme täällä luonnollisessa maailmassa vaan meidän täytyy kuulla Jumalan ääni. Ja liikuttava
vallassa (moving in the anointings). Ja tuon kaltaisia asioita. Ja minä olen rukoillut koko ajan sitten 
vuoden 2020 äänestyksen, josta vahvasti uskon, ja tulen asiaan hetken päästä: se tullaan korjaamaan.

Ja, kun rukoilin tällä viikolla ja satuin kävelemään tv:n ohi ja laitoin sen päälle. Ja minä katsoin 
uutista jostain levottomuudesta liittyen covid-19 -pakotteisiin ja -sulkutoimiin, joita oli meneillään. 
Eikä vain USA:ssa vaan myös Euroopassa. Ja, kuinka ihmiset eivät hyväksyneet asiaa ja näimme 
kansannousuja. Ja kun katsoin sitä, aivan yhtäkkiä, Herra otti minut hengen maailmaan. Ja hengen 
maailmassa minut nostettiin ylöspäin ja erittäin nopeasti tavallaan kiersin maapallon ympäri. 

Steve: Wau.

Ja kun katsoin kaikkia niitä valtioita, aloin näkemään, että jokin asia oli muuttumassa. Ja Herra 
puhui minulle ja sanoi: ”Olette globaalissa kriittisessä massassa.” Juuri nyt. Hengessä, USA ja iso 
osa maailmaa on lähestymässä kriittistä massaa. He ovat lähestymässä sitä pistettä, jossa… Itse 
asiassa minä tutkin tätä asiaa. Menin nettiin ja siellä oli kokonainen aihealue: kriittinen massa. Minä 
ymmärsin paljon siitä menneisyyteni vuoksi. Opiskelujeni takia. Mutta, minä vain halusin virkistää 
tuota ajatusta ja aloin näkemään, että jopa sosiologit selittivät, ettei sen tarvitse mennä yli 50%. Itse 
asiassa kriittinen massa voidaan saavuttaa milloin tahansa yli 10%:n, kun ajatukset alkavat 
juurtumaan.

Steve: Todellako? Mielenkiintoista.

Ja Herra selitti minulle. Minä aloin näkemään, kuinka tuo, iso osa tuosta wokeismista (tietoisuus 
rodullisesta syrjinnästä yhteiskunnassa) ja äärivasemmiston jutuista. Vaikka ne eivät ole enemmistöä
niillä on ollut sellainen vaikutus. Ja Herra sanoi, tuo on muuttumassa nyt. Hän sanoi, että uskovat 
ympäri maailman ovat tympääntyneet. Jumalan henki liikkuu heidän kanssaan. Ja Jumalan henki saa
heissä aikaan sen, että ovat muuttuneet tyytymättömiksi. Ja että se on saavuttanut käännepisteen 
(tipping point). 

Tämä on mielenkiintoista. Kuunnelkaa tätä terminologiaa. Hän sanoi: ”Tämä on saavuttamassa 
käännepisteen oikeamielisyyden vallankumoukselle.” (This is reaching a tipping point for a 
revolution of righteousness).

Steve: Wau. Wau.
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Ja minun piti kirjoittaa se paperille todella nopeasti. Hän sanoi, kristityt kaikkialla maailmassa ovat 
tympääntyneet ja valmiit tulemaan esiin hengen maailmassa ja myös luonnollisessa maailmassa. 

Tehkää työtä ensin hengen maailmassa. Hengessä. Kolmannen taivaan vallassa. Rukouksessa. 
Kahliten (binding). Vapauttaen (loosing). Tehden kaikkia niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä. Ja 
sitten tietenkin, luonnollisessa maailmassa, mikä tahansa siviiliammattimme onkin. Rukoilkaa 
oikeamielisyyden puolesta. Äänestäkää oikeita ihmisiä. Äänestäkää moraalin mukaisesti. 
Äänestäkää raamatullisten standardien mukaisesti. Mutta nouskaa esiin. On tapahtumassa tämä 
vallankumous, joka on meneillään hengen maailmassa parhaillaan. 

Joissain tapauksissa minä tavallaan. Minä hieman tavallaan epäröin hetken aikaa käyttää sanaa 
vallankumous, koska siihen liittyy niin monta asiaa, jotka ovat, te tiedätte tämän, luonnollisessa 
maailmassa haitallisia tai pahoja. Mutta, tiedättekö mitä, tässä on kysymyksessä hyvä vallankumous!
Herra sanoi, että se on oikeamielisyyden vallankumous (revolution of righteousness). Minä pidän 
tuosta! Oikeamielisyyden vallankumous.

Steve: Ja sinä sanot, minne tämä on menossa, että ihmiset nousevat esiin sekä hengen että 
luonnollisessa maailmassa. Mikä on mielenkiintoista, koska kirkolle on opetettu kokonaisuutena, 
tietenkin, että olemme väkivallattomia ja kaikkea sellaista. Mutta meille opetetaan, että tehkää 
taistelunne rukoushuoneessanne ja se on riittävästi. Mutta, mutta, viimeisten muutaman vuoden 
aikana profeettojen opetukset, joita me kuuntelemme, he sanovat, ettei se riitä taistella vain hengen 
maailmassa. Ihmisten täytyy tehdä jotain luonnollisessa maailmassa. 

Ehdottomasti. Minä uskon siihen. Tiesitkö, että Herra muutti näkemykseni juuri tuolla tavalla kuin 
sinä sen kuvailit Steve. Ja se tapahtui siksi, että minä olin tuon kaltainen. Minä olin johtanut kirkkoa 
jo niin monta vuotta. Ja se oli… Meillä oli niin monenlaisia ihmisiä seurakunnassamme. He 
edustivat eri poliittisia näkemyksiä. Ja etnisyyksiä. Ja kulttuuritaustoja. Ja kaikkia niitä asioita. Ja 
me vain halusimme säilyttää rauhan. Niin sanotusti.

Ja Herra otti tämän asian todella vakavasti minun kohdallani. Itse asiassa hän pakotti minut. Kun 
vuonna 2013 Herran enkeli ilmestyi minulle rukoushuoneessani. Todellisuudessa se oli 
rukouskokous. Hän seisoi vierelläni ja hän sanoi tuolla hetkellä, että helvetin koirat on päästetty 
vapaaksi hyökkäämään sitä vastaan, jonka päällä Herran käsi on. Ja sitten hän näytti ehdokkaana 
olleen Donald Trumpin kasvot. 

Steve: Wau. Wau.

Hän sanoi, rukoile vääriä todistajia, vihaa ja murhaa vastaan. Ja sitten puhuu totuutta ja 
oikeudenmukaisuutta ilmapiiriin. Ja me, viitaten rukoustaistelijoihin, murramme heidän hengelliset 
hampaansa. Tarkoittaen sitä, että heikennämme heidän vaikutusvaltaansa. Ja kun tuo tapahtui, menin
kotiin ja minä aloitin painin. Minä valvoin kaksi yötä. Kysyin Herralta, mitä minä teen tämän asian 
kanssa, koska en minä… En minä tee tällaisia asioita julkisesti. En koske pitkällä tikullakaan 
politiikkaan. 

En minä… Enkä minä vieläkään tee niin. Ainoa asia, mitä minä teen on sitä, mitä Herra käskee. Ja. 
Ja, hän sanoi: ”Oletko sinä profeetta?” Ja minä sanoin: ”Kyllä.” Ja hän sanoi tämän minulle. Hän 
sanoi, haluatko pysytellä tällä nykyisellä tasollasi vai haluatko täyttää sen, mihin minä olen sinut 
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kutsunut? Ja minä sanoin, totta kai haluan täyttää kutsumukseni. Sitten hän sanoi, siinä tapauksessa 
sinä noudatat minua. Ja, jos sinä et tottele minua etkä tuo tätä asiaa julkisuuteen niin sinä et koskaan 
täytä tehtävääsi. Palvelutyösi kokonaisuutta, joka minulla on sinua varten. Ja sinä olet jumissa tässä 
paikassa. Niinpä toin asian julkisuuteen.

Steve: Hämmästyttävää.

Minä vain. Tuolla nimenomaisella hetkellä, minä olen rehellinen tässä asiassa, meillä oli satoja 
kävijöitä youtube-kanavallamme. Ja tuolla hetkellä ajattelimme, tiedäthän, meillä menee hyvin. Ja 
kaikkea sellaista. Se oli 2013. Ja minä toin asian julkisuuteen. Se oli vaikea asia minulle. Ja, minä 
vain olin rehellinen ja avasin sydämeni ja kerroin asiasta ihmisille. Kerroin, mitä Jumala oli kertonut
, että minun pitää tehdä. Ja tuolla nimenomaisella hetkellä youtuben ja facebookin kautta meillä oli 
noin 350 000 kävijää. 

Steve: Wau.

Ja se oli tuon videon ansiota, koska ihmiset halusivat tietää. Ja tämä oli tapa, jolla Jumala mursi 
minussa tuon asian. Joten, mitä sanon ihmisille, on tämä: haluan rohkaista teitä. Että teidän ei 
tarvitse uppoutua täydellisesti poliittiseen prosessiin ellei teitä ole kutsuttu siihen. Jos olet ehdolla 
julkiseen virkaan tai vastaavaan. Mutta älä tee itsestäsi mitätöntä ja anna paholaisen saada tahtoaan 
läpi. On olemassa, niin uskon, uskovilla on velvollisuus nousta esiin ja alkaa vaeltamaan uskossaan. 

Steve: Meillä on ollut vallalla pitkään tämä asenne: ”Elä ja anna toisten elää.” Koska olemme 
ajatelleet, että se oli todellisuudessa enemmän Kristuksen kaltaista. Mutta tämä: anna ihmisten 
uskoa, mitä he haluavat uskoa ja sanoa, mitä he haluavat sanoa. Ja pidä omat uskosi omana tietonasi.
Elä ja anna elää. Mene eteenpäin ja sopeudu. Kaikki nuo ilmaukset. Ja me, kirkossa, käyttäydyimme
tuohon tapaan. Ja suurimman osan ajasta teimme niin, koska oletimme, että meidän pitää tehdä niin. 
Me ajattelimme, että Jumala sanoo meille niin. Eikä Jumala sanonutkaan sellaista! Me ajattelimme, 
että hän sanoi niin. 

Mike: Aivan oikein. Ja niinpä, Herra osoitti minulle, kuinka siellä on olemassa maailmanlaajuinen 
massa, tai, kriittinen massa, jonka olemme saavuttamassa. Ja, mitä hän sanoi, se aiheuttaa uudelleen 
oikeamielisyyden vallankumouksen. Ja sitten. Tämä on sitä, mitä hän kertoi minulle. Hän sanoi, 
presidentti Trump ja Jumalan profeetat ovat keskeisessä asemassa tässä asiassa. Ja se rohkaisi minua
hyvin paljon. Koska minä pohdiskelin, kuinka asiat alkavat muuttumaan nyt heti. Hän sanoi, ei, 
Trump ei ole vielä lopettanut. Profeetat eivät ole lopettaneet. Tämä on vasta alkua.

Siellä on niin paljon asioita meneillään. Ja se ilmenee maailmanlaajuisesti. Hän sanoi, Amerikassa, 
Trump on päähenkilö politiikassa, joka on yhteydessä kriittiseen massaan. Hän sanoi, poliittinen 
maisema on muuttumassa. Ja Jumala on valtuuttanut Trumpin sen keskiöön. 

Koko tämä ajatus valtuutuksista on ehkä jotain sellaista, josta voimme jutella pienen hetken tänään 
tässä ohjelmassa. Mutta,…, minä olen nähnyt sen hengen maailmassa. Minut on viety hengessä ja 
olen nähnyt. Puhun nyt asioista, jotka ovat tapahtuneet viimeisen kahden kuukauden aikana. Minut 
on viety presidentti Trumpin luokse ja olen nähnyt hänet hengessä ja katsonut häntä ja rukoillut. 
Herra teki sen. Hän vei minut myös Washington DC:hen ja osoitti minulle…, Bidenin… Yhtäkkiä 
näitte, miten mieleni alkoi pohtimaan, mitä sanoa. 

Steve: Ajattelit: ”Minkälaisen tittelin asetan hänelle?”
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Mike: Aivan. 

Steve: Kun sanoit, hän vei sinut, ihan vain selventääksemme asiaa ihmisille. Tarkoitatko, että näit 
kuvan mielessäsi ja se oli erittäin selvä vai tarkoitatko, että menit sinne?

Mike: Minä menin. Hyvin usein. Minulla on kaikenlaisia näkyjä. Näkyjä, joissa olen paikoillaan. Ja 
minulla on monia näkyjä. Tai minulla on kokonaisvaltaisia näkyjä. Mutta Herra myös vie minut. 
Hän vie minut hengen maailmaan. En mene fyysisesti sinne. Hän vie minut hengen maailmaan ja 
kuljettaa minut noihin paikkoihin. Ja minut siirrettiin Floridaan ja näin Trumpin. Minut siirrettiin  
hengen maailmassa Washginton DC:hen ja näin Bidenin.

Mitä yritän tässä sanoa on se, että hengen maailmassa, minun on helppoa nähdä henki, joka on asian 
taustavaikuttaja. Trumpilla se on, ja se siis yhä on hänellä juuri nyt, hohde. Ne ihmiset, jotka 
vihaavat Trumpia, puhuvat paljon sellaisesta, mikä voidaan tulkita luonteen heikkoudeksi tai 
persoonallisuuden ominaisuudeksi. Ja tuon kaltaiset asiat.

Steve: Hän kerskailee. Ja sanoo, tämä on tätä.  Tämä on tätä. Kaikki on parhainta mahdollista, mitä 
olette koskaan nähneet. Joten, ihmiset hämmentyvät siitä. Jumala ei hämmenny sellaista. Jumala loi 
tuon temperamentin ja persoonallisuuden Trumpille. 

Mike: Se on juuri noin, koska Herran käsi on hänen päällään. Joten, mitä hengen maailmassa 
tapahtuu: minä näen valtuutuksia (anointings). 

Steve: Mielenkiintoista.

Mike: Ja minä pystyin näkemään hehkun ja valtuutuksen ja Jumalan kosketuksen. Hänen 
kirkkautensa, jos niin haluatte, Trumpissa. Mutta Bidenin kohdalla: ei. Ei. En nähnyt. En sano, ettei 
hänellä ole suhdetta Herraan. Minun tehtäväni ei ole määritellä sitä asiaa, koska tiedän, että hän on 
katolinen. Ja tuon kaltaisista asioista voimme aina keskustella. Onko se sitä tai tätä. Mutta asia on 
siis hyvin yksinkertaisesti sanottuna tämä: valtuutus poliittiseen muutokseen Amerikassa ja 
valtuutus, joka tuo esiin oikeamielisyyden ja pitää liittosuhteen toteutuneena Amerikassa on 
Trumpilla. Se on päivänselvä asia. Hengellisessä maailmassa sellainen on näkyvissä.

Steve: Voinko minä kysyä sinulta tällä tavalla. Jos eläisimme Saulin ja Daavidin aikaa, kun Samuel 
sanoi, kuninkuus on otettu sinulta pois. Ja sitten hän menee ja valtuuttaa Daavidin. Jos sinä olisit 
ollut elossa noihin aikoihin, olisiko sinut siirretty, tuossa historian kohdassa. Olisitko sinä nähnyt 
valtuutuksen Daavidissa ja sen, että sellainen puuttui Saulilta, joka yhä oli kuningas?

Mike: Kyllä. Minä uskon niin. Minä uskon, että olisin nähnyt sen.

Steve: Koska, syy sille, miksi kysyn sinulta tätä. Tarkoitukseni on selvittää, miten selvää ja 
ilmiselvää se on, kun sinä sanot: ”Minä näen valtuutuksen.” Sinä käytät termiä ”hehku” (glow). 
Näitkö sinä kirjaimellisesti hehkun Trumpissa, joka edustaa valtuutusta. Kuulenko asian oikein? En 
halua asettaa omia sanojani sinun suuhusi.

Mike: Sinä totesit asian tarkasti. Kyllä, minä näen. Koska minä näen, um.., eri tasoisia… Jos jokin 
on saastainen (demonic), häneltä puuttuu täydellisesti kaiken muotoinen hehku tai valo. Minä näen 
henkilön fyysisen ulkomuodon. Hmm,… henkilön. Kaikki hänen yksityiskohtansa. Mutta, minä 
etsin oikeita sanoja… 

Steve: Hänessä ei ole elämää. 
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Mike: Hänessä ei ole valoa. Hänessä ei ole elämää on erittäin hyvä sana. Mutta visuaalisesti hänestä 
ei löydy valoa. Sitä ei vain ole havaittavissa. Ja kun Jumala on ihmisessä, hänestä löytyy eri tason 
hehkua, jonka minä näen ja koen. 

Steve: Wau. Wau.

Mike: Jos joku ihminen on uudestisyntynyt, minä näen hehkun. Mutta kun puhutaan valtuutuksista 
tiettyihin asioihin, hehku muuttuu. Se muuttuu kirkkaammaksi tai se on jonkin verran eri sävyinen. 
Ja sellainen on Trumpilla.

Steve: Tämä on niin hienoa. Vieläkö sinä… Ja ajattelen, että kysyin tämä asian Johnnylta toissa 
päivänä. No, siis, minä olen yhä vähemmän ja vähemmän varovainen näinä aikoina. Mutta sinun 
mielestäsi: ”Onko hän meidän presidenttimme juuri nyt?” Onko Donald Trump presidenttimme juuri
nyt?

Mike: Hm, kyllä. Minä uskon, että hän on laillisesti äänestetty presidentti. Ja vallassa on 
petoksellinen hallinto. Se on kuvitteellinen hallinto, joka näyttää olevan vallassa parhaillaan. Ja että 
2020 äänestys täytyy oikaista. Okei. Minä uskon niin aivan kuten sinäkin. Mutta me toimimme sen 
mukaan, mitä on edessämme juuri nyt. Ja niin monet ihmiset pohtivat: ”Mitä minun pitää tehdä?” 
Kuinka minä käsittelen tämän asian? Pysykää uskossa. Uskon ja pitkäjänteisyyden kautta me 
perimme lupaukset. 

Syy siihen, että tarvitaan pitkäjänteisyyttä on se, että monta kertaa, kun otit esille tuon Saulin 
tapauksen. Jumalan käsi. Me tiedämme, että kuninkuus oli otettu Saulilta pois. Ja vei aikaa noin. 
Uskon, että se oli noin 14 vuotta. 

Steve: Jotain siihen suuntaa. Se oli monta vuotta. Se oli yli vuosikymmenen. Joku sanoi kerran, että 
20 vuotta. Minä en koskaan tarkistanut asiaa. Se on jossain 14:sta ja 20:n välillä. 

Mike: Oikein. Mutta tässä me siis olemme kriittisessä massassa. Jotain on menossa hengen 
maailmassa. Minä haluan, että ihmiset ymmärtävät sen. Ympäri maailman hengen maailmassa 
uskovat muuttuvat aktiivisiksi. He tulevat pois sieltä uneliaasta tilastaan, jossa vain ollaan uskova 
eläen elämää tyyliin: ”Jumala siunaa minua ja ehkä jonain päivänä minä pääsen taivaaseen.” Siellä 
on olemassa jokin, joka antaa energiaa uskoville. Ja se jokin on päivänselvästi Pyhä Henki. Se on 
Jumalan työtä. 

Ja kysymys ei ole vain siitä, että uskoviin kohdistuu jokin käsky. Vaan kysymys on siitä, että Pyhä 
Henki nostaa uskovissa tämän kyvyn ja halun vastustaa jumalattomuutta. Uskovat näkevät 
jumalattomuutta niin paljon maassa. Enkä minä puhu ainoastaan avoimesta synnistä. Se on 
olemassa. Siellä on epäoikeudenmukaisuutta. Iisebelin hallintaa äärivasemmistossa. Iisebelin henki. 
Ja kontrolli, jota äärivasemmisto yrittää saada nousemaan maailmaa vastaan. Sosialismia. 
Kommunismia. Ateismia. Sekularismia. Niin monia ”ismejä”. Ja ne yrittävät tuhota kirkon. 

*** Onko tämä ohjelma siunannut elämääsi? ***

*** Tukeaksesi ElijahStreams, vieraile: elijahstreams.com/donate ***
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