
13.07.2021

Heinäkuun 6. 2021 - Robin D Bullock - Aikasi on loppumassa

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=vhs9_k2bhBQ&ab_channel=SkyTeam

Halleluja. Nyt, teidän täytyy palauttaa tämä. Minä..., minä haluan puhua tänään muutamasta asiasta,
jotka Herra on minulle antanut. Ja Hän sanoi, että nämä asiat täytyy kertoa teille. Nyt, aion puhua 
tänään jonkin verran mysteereistä. Tulemme kuulemaan mysteerejä. Ja se tulee olemaan... Ja tämä 
tulee olemaan hyvä päivä. Joka kerran, kun Jumala puhuu, kyseessä on hyvä päivä. Ja, niinpä me 
arvostamme Hänen sanaansa. Me emme ota Hänen sanaansa lainkaan olankohautuksella. Joten, me 
kunnioitamme Herran sanaa. Herran sana on hyvä. 

Nyt, haluan kertoa teille jotain, mikä... ja tämä saattaa alkaa kuulostamaan aika kovalta teille siellä. 
Mutta, minä haluan kertoa teille, mitä maailman hallitus on yrittämässä parhaillaan tehdä, juuri nyt 
tällä hetkellä. Nyt, älkää menkö harhaan tässä asiassa. Vihollinen yrittää tuota pedon merkin. 
Vihollinen yrittää saada antikristuksen valtaan. Kaikki ne muut pienemmät pelurit kaikkialla 
näyttämöllä, missä me heidät havaitsemme,..., ja minä siis puhun pahoista ihmisistä. Ja sinä sanot 
mielessäsi näin: "Kuinka tuolla ulkona voi olla ihmisiä, jotka tappavat ihmisiä tuhansittain ja 
tuhansittain, lapsia, noissa aborttiteurastamoissa, miljoonia ja miljoonia. Kuinka he voivat tehdä 
jotain sellaista? Kuinka sellainen toiminta voi olla hallitustemme laillistamaa toimintaa? Kuinka 
sellaista voi tapahtua?" Monet hallitukset tukevat sellaista toimintaa kaikkialla maailmassa. Koska 
me katsomme parhaillaan antikrituksen henkeä. Me katsomme Baalin henkeä. Se on Baalin 
ylistystä. Se on lapsiuhraamista. Ja se on maailmanlaajuista. Ja näkemämme ovat vain 
pikkutekijöitä. Ja minä sanon asian suoraan vaikka se onkin epämiellyttävää kuultavaa: jokainen 
henkilö, joka kykenee teurastamaan lapsia miljoonittain. Kuunnelkaa tätä, sellainen henkilö 
kykenee aivan mihin tahansa. Aivan mihin tahansa. Aivan mihin tahansa. 

Tiesittekö, että... haluan kertoa teille paholaisesta. Minulla oli tapana sanoa näin. Näettekö, että 
paholainen ja hänen enkelinsä (riivaajat, pahat henget, toim. huom.), heillä ei ole lainkaan verta. 
Heillä ei ole lainkaan verta. Joten heillä ei ole minkäänlaista kunnioitusta verta kohtaan tai 
minkäänlaista myötätuntoa. Ja, kun, ..., näin tämä asia on. Ja te ette kykene asiaa käsittämään, koska
teillä on veri. Teidät on luotu Jumalan kuvaksi ja enkelit eivät ole sitä. Ja niinpä, tapa jolla 
vihollinen toimii, menee näin: lattialla voi olla pikkulapsi makaamassa. Ja vihollinen laittaa jalkansa
hänen niskaansa tällä tavalla. Ja kun sinä näet sellaista, sinä sanot: "Voitko olla tekemättä 
tuollaista?" Koska myötätunto nousee sisältäsi. Ja se tulee esiin joka tapauksessa. Se on pienen 
pieni värähdys sisälläsi vaikka et olisi edes uudestisyntynyt. Me näemme ihmisissä suurta 
myötätuntoa. Ja etelässä meillä oli tapana kutsua sellaisia ihmisiä niin, että hänellä on 
myötätuntoinen sydän jotain henkilöä kohtaan. Se tarkoittaa vanhuksia, lapsia tai eläimiä. 

Mutta, vihollisella ei ole lainkaan myötätuntoa, koska hänellä ei ole lainkaan verta. Joten, kun hän 
laittaa jalkansa pikkulapsen niskan päälle ja sinä sanot, hei älä tee noin. Voisitko olla tekemättä 
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tuollaista? Älä tee tuollaista. Ja vihollinen voi siinä tilanteessa hymyillä sinulle. Ja hän sanoo, ok, ja 
polkaisee jalallaan niin että niska murtuu. Koska vihollisella ei ole myötätuntoa eikä minkäänlaista 
katumuksen tunnetta ketään kohtaan. Kaikkien ihmiskunnan kuolemassa olevien ja jo kuolleitten 
veri valuu hänen käsissään. Ja tulee päivä... Hän oli niin langennut olento, kun hän teki syntiä. Se 
kyky, johon hän pystyi, oli niin valtavaa ja suurta, että Jumala sanoi. Kuunnelkaa mitä hän sanoi. 
Hän sanoi: "Helvetti luotiin paholaista ja hänen enkeleitään varten." Joten, mitä. Mitä hän aivan 
alussa teki tai kykeni tekemään tai oli aikomassa tehdä, helvetti luotiin ja helvettiä ei ainoastaan 
luotu, vaan se luotiin häntä varten. Ja niitä varten, jotka seuraavat häntä. Me olemme nähneet vain 
jäävuoren huipun sellaisista ihmisistä kuten Adolf Hitler. Me näemme vain jäävuoren huippuja. Ja 
nekin ovat kammottavia asioita asioita, niin että 6 miljoonaa juutalaista tapettiin ja teurastettiin. 
Mutta näkemämme on vain pienen pieni jäävuoren huippu siitä, mikä paholainen on. 

Antikristus on paholaisen poika, häntä kutsutaan paholaisen pojaksi. Kadotuksen jälkeläinen (The 
son of perdition). Poika on paholaisen siemen. Joten voit kuvitella, jos siemen on noin jumalaton, 
millainen on henkilö, joka on kasvattanut sellaisen henkilön. Sellainen henkilö kykenee 
nielaisemaan maailman silmää räpäyttämättä tai katumuksen tunnetta. Ja mitä sellainen henkilö 
haluaa? Älkääkä menkö harhaan tässä asiassa. Hänelle on yksi lysti menetkö taivaaseen vai 
menetkö helvettiin. Koska hän itse ei ole kummassakaan niistä. Ainoa asia minkä hän haluaa tehdä 
sinulle: hän haluaa sinun kuolevan ja poistuvat hänen tieltään, koska olet esteenä hänen edessään 
täällä maassa - kaiken sen takia, mitä hän haluaa tehdä täällä maassa. Nyt, minä aion kertoa sinulle 
jotain sellaista, mitä en ollut suunnitellut kertovani. Mutta kerron tämän kuitenkin. 

Mitä paholainen... Raamattu sanoo Hesekielin 28:ssa, että hän on sopusuhtaisuuden sinetti. Hän on 
sopusuhtaisuuden sinetti. Mitä tuolla on mitään tekemistä asiamme kanssa? No, se kertoo meille 
yhden asian: hän on tiedemies. Hän ymmärtää, milloin vuorovesi nousee ja laskee. Mutta, mitä hän 
yrittää tehdä: hän odottaa koettelemuksen aikaa ja haluaa lukita sen paikalleen. Aikaa ei koskaan 
sen jälkeen kyetä liikuttamaan tuo sopusuhtaisuuden sinetin jälkeen. Hän haluaa sen olevan 
voimassa ikuisesti. Koska tuossa ajassa, Ilmestyskirjassa hänellä on mahdollisuus osoittaa koko 
voimansa ja kaiken sen mihin kykenee. Ja se on juuri sitä, mitä hän yrittää saada aikaan juuri nyt.

Joten, sanon asian aivan suoraan vaikka se onkin hieman epämiellyttävää kuultavaa. He yrittävät 
tuoda pedon merkin maailmaan. Juuri siksi tämä äänestys meni niin kuin meni. Se on vääryys. Jos 
pysähdyt ja kysyt itseltäsi kysymyksen, miksi he aloittivat saman iltana kun Donald Trump voitti 
presidentinvaalit, miksi he välittömästi alkoivat sanomaan: "Meidän täytyy nostaa syyte häntä 
vastaan. Meidän täytyy nostaa syyte häntä vastaan." Meidän täytyy kyseenalaistaa hänet. Muista 
kun Hillary Clinton sanoi tuota iltana, me emme voi antaa hänelle periksi 24 tuntia vuorokaudessa 
ja seitsemän päivää viikossa, meidän täytyy saada hänet pois virastaan, meidän täytyy saada hänet 
pois virastaan. Miksi? Miksi heidän täytyi saada hänet pois virastaan? No, koska jotain oli 
suunniteltu vuodelle 2021, jolloin Trump ei saisi olla virassa. Koska suunnitelma ei tulisi 
toteutumaan hänen ollessa presidenttinä. 
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Joten heidän täytyi... He tiesivät, että tämä oli tulossa. He tiesivät, olen vakuuttunut asiasta, he 
tiesivät viruksen olevan tekeillä. He tiesivät, että kaikki tämä tulee tapahtumaan. Ja Trumpin piti 
olla poissa kuvioista. Ja kuinka monesti olette kuulleet sanottavan? Kuulin jokin aika sitten jonkun 
sanovan, että presidentti sanoi: "He ovat teidän perässänne. Minä olen vain heidän tiellään." 
Jumalan kiitos, että joku on heidän tiellään. Koska he yrittävät tuoda maailmaan pedon merkin. Ja 
he suunnittelevat sen toteuttamista ja aloittamista tämän vuoden aikana. Ja asiat alkavat liikkumaan 
siihen suuntaan. Mutta, Jumala. Raamattu sanoo, että niin kauan kuin pidäke on paikallaan, mikä on
kirkko. Tuo jumalaton ei voi tulla maahan. Halleluja.

Nyt, haluan sanoa nämä profeetalliset asiat ja sitten puhumme mysteeristä, josta ette ehkä ole 
kuulleet aikaisemmin. Herra kirjoitutti tämän paperille, joten minä kirjoitin tämän paperille ja aion 
lukea sen teille. Hän sanoi, älkää menkö harhaan, paholainen on erittäin peloissaan. Sinä saatat 
kysyä: "Peloissaan äänestyksestä?" Ei, vaan siitä, mikä tulee olemaan seuraus. Vihollinen on 
peloissaan herätyksen suhteen! Hän pelkää herätystä. Hän pelkää, kun herätys tulee ihmisten 
joukkoon, hän tietää, mitä tapahtuu. Se on räjähdysmäistä. Kun se alkaa. Kun herätys alkaa, sitä ei 
voi hallita. Vihollinen ei kykene sitä hallitsemaan. Hallitukset eivät kykene sitä rajoittamaan. 
Herätys vie ihmiset syvimpiin ja synkimpiin sademetsiin, kun heillä on palava Kristuksen tuli 
sydämessään. He menevät noihin viidakoihin ja alkavat puhumaan Jumalan sanaa ihmisille, jotka 
eivät ole edes kuulleet sanaa Jeesus aikaisemmin. Eivätkä he ajattele omaa elämäänsä, koska se on 
sitä, mitä tapahtuu, kun herätyksen tuli palaa. Se vastaa sitä, kun Jeremia sanoi: "En voi lopettaa. 
Joka kerralla kun lopetan, tuli palaa luissani." Hänen oli noustava ylös. Ja tuo tuli on niin iso, että 
aivan kuten Elishan luitten kanssa kävi, kun kuollut mies heitettiin hänen hautaansa ja kun tuo 
kuollut mies kosketti profeetan luita, hän nousi ylös jaloilleen. Siinä on kyseessä Jumalan 
herätyselämä. Se on juuri sitä, mitä vihollinen pelkää.

Hän pelkää herätystä. Niin kuin Herra elää, hänen kirkkautensa täyttää tämän maan. Se on lupaus. 
Jumalan ihmiset ovat jakautuneet. Ja pitääkseen heidät erillään toisistaan ja jakaantuneena erillisiin 
leireihin, se pitää heidän mielensä jakaantuneena. Eikö se ole jakaantunut. Kun joku itseään 
kristityksi kutsuva sanoo: "Et voi äänestää Trumpia, koska, hän on rasisti ja töykeä." Ja niin 
edelleen. Eikö tässä ole kyseessä syyttäjän mielessä oleva erhe? Koska samaan aikaan sama henkilö
sanoo: "Äänestä Joe Bideniä." Ja kuitenkin, Joe Biden tappaa vähintään 345 000 syntymätöntä lasta 
omalla allekirjoituksellaan ensimmäisen virkavuotensa aikana. Eikö kysymyksessä ole 
jakaantuminen? Joten, me mieluummin tapamme. Ja koko Kristuksen kehossa. Siis, ihmiset, jotka 
kutsuvat itseään Jeesuksen seuraajiksi, ja jotka sanovat, että he mieluummin valitsevat henkilön, 
joka kynänsä musteella tappaa niin monta sataa tuhatta ihmistä ensimmäisen vuotensa aikana kuin 
että he valitsivat ihmiset, jota pitävät töykeänä. Eikö kyseessä ole jakaantuminen? Kyllä. Herra 
sanoo, että se on jakaantunut.

Liittyen Kamala Harrikseen, uskon, että hänellä on vielä mahdollisuus. Mutta hänen aikaikkunansa 
päätöksentekemiseen on loppumassa. Tämä on sitä, mitä kuulin. Parempi on olla 
oikeudenmukaisuuden puolella kuin siinä lammikossa, jossa on miljoonia litroja viatonta verta, 
Kamala. Kun Joe Biden on jo myynyt oman elämänsä ja perheensä ja tämän kansan, paholaiselle. 
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saadakseen lisää valtaa. Kuulin Herran sanovan sinulle, Kamala, sinulla on yhä edessäsi valinta. He 
valehtelevat sinulle. Sinä olet nyt suuressa riskissä, että olet myymässä pois ja antamassa pois 
kaikki ne lupaukset, jotka Jumala oli antanut perheellesi. Yhden sukupolven päähän. Sinun 
henkilökohtainen kokemuksesi, joka sinulla oli Jumalan kanssa tuossa pienessä rakennuksessa, oli 
vakuuttavampi kokemus kuin se, mitä demokraattinen puolue on antanut tyhjissä lupauksissaan 
sinulle. Nämä ovat sanat, jotka kuulin. 

Sitten kuulin uudelleen, paholainen pelkää herätystä. Kansan herätys tarkoittaa sitä, että ihmiset 
heräävät siihen totuuteen, mikä kerrotaan Jumalan sanassa. Kun he ovat nähneet sellaista kerran, he 
tulevat elämään sen mukaisesti - herätyksen vastakohta on juuri sitä, mitä he nyt tekevät. 
Kuunnelkaapa tätä. Marksismi väijyy ovella. Ja voimat, jotka siellä odottavat, nuolevat huuliaan 
päästäkseen syömään vapauden. Ja vapauden syötyään he ulostavat sen. Sen jälkeen ihmisten on 
tutkittava ulostetta löytääkseen pieniä palasia tuosta vapaudesta. 

Tästä muistuu mieleeni, kun Abel kertoi Kainille, että synti odottaa ovella. Mutta sinä voit hallita 
sitä. Mutta sen jälkeen kun vapaus on syöty ja ihmiset vaeltavat kuivassa kaudessa jätteiden 
keskellä, niin silloin ihmisten, sukupolvien ajan, täytyy tutkia ja etsiä jätteestä ihan vain löytääkseen
pieniä vapauden palasia sieltä täältä. Vihollinen tietää, että hänen aikansa on lyhyt ja näin ollen 
hänen täytyy toteuttaa tämä (vapauden tuhoaminen) ennen kuin hänen aikansa loppuu. Aikako? 
Kyllä, aika. Aika on oleellinen. Jos suorittaisit oman itsenäisen ovensuukyselysi, omassa 
yhteisössäsi, havaitsisit, että Herra sanoo: "Trump voitti." Ja hän voitti reilusti. 

Älkää menkö harhaan: herätys on juuri se asia, mitä vihollinen pelkää. Ja hän tekee aivan mitä 
tahansa, jotta se saadaan keskeytettyä. Halleluja. Toivon, että joku on kanssani tänään. Roxanne ei 
ole tänään täällä kertomassa minulle, onko asia niin. Kyllä, kyllä. Halleluja. Nyt, haluaisin teidän... 
Aion kertoa teille jotain. Katsotaan voinko... Haluan sanoa tämän oikealla tavalla. Jokin aika sitten 
Herra antoi minulle profeetallisen sanan ja Hän puhui kauttani: tulivuoren purkautumisesta. Siellä 
oli sulaa kiveä ja laavaa. Sen kaltaisia asioita. Haluan näyttää teille tuon profetian tänään. Ja haluan,
että kuuntelette sitä, koska uskon että siellä on avain ja mysteeri, jonka Herra näytti minulle tuossa 
profetiassa. Nyt, kuuntelijalla täytyy olla profeetalliset korvat kuullakseen, mitä siinä sanotaan. 
Kaikki te jotka katsotte minua parhaillaan siellä, kaikki te, jotka parhaillaan kuuntelette minua: 
herkistäkää profeetalliset korvanne. Come on! Veli-Copeland sanoisi, että levittäkää 
pyydysverkkonne. Nostakaa profeetalliset korvanne näkyville. Koska kuulette pian jotain.

Haluan näyttää teille tämän profetian, jonka sain jokin aika sitten. Kun olette nähneet sen, haluan 
että palaatte takaisin luoksedni ja minä aion puhua siitä muutaman minuutin. Kuunnelkaa tätä:

*** *** *** *** *** Profetia alkaa *** *** *** *** ***

Profetia 1.12.2020: 
Olen nähnyt viime aikoina paljon järistyksiä ja heilahteluita ja maanjäristyksiä on ollut. Ja, näin 
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jotain, kun olin rukouksessa. Siinä oli kysymykesssä tulivuorenpurkaus. Ja, tämä on... Meidän 
täytyy olla valmiina, kun se tapahtuu. Koska Jumala antaa merkkejä täällä maassa. (osa 1)

Profetia 8.12.2020:
Ja sitten näin jotain, joka sai minut heräämään unestani. Ja tämä aloitti koko asian. Näin 
tulivuorenpurkauksen. Se oli suuri. Ja se oli valtava. Ja näen laavan virtaavan. Ja näen, että 
mannerlaatat ovat epävakaita ja että ne liikkuvat. Näen, että maapallon navat muuttuvat sekä 
konkreettisesti että poliittisesti. Joten, Herra, me rukoilemme, että tämä tulivuorenpurkaus, Herra, 
että se on pienin mahdollinen, koska se tullaan näkemään pian. Ja tulemme näkemään valtavasti 
sulaa ainesta. Ja, Herra, rukoilen, että se on pienin mahdollinen ja me vastustamme kaikkea sitä, 
mikä yrittää tuhota sinun ihmisiä. Herra, anna ihmisten nähdä asia, kun se tapahtuu, että sinun 
kätesi oli siellä auttamassa ihmisiä. 

Uutiset 13.12.2020, Italia
Etnan tulivuoro on purkautunut lähettäen matkaan tuhkapilven ja tulivuori sylkee ilmaan laavaa 
useista lähteistä. Euroopan korkeimman toimivan tulivuoren purkautumista edelsi sarja räjähdyksiä 
Italiassa. 

Uutiset 21.12.2020
Havaijin Kilauea-tulivuori purkaantuu.

Uutiset 22.12.2020
Sakurajima-tulivuori purkautuu Kyushussa Japanissa.

Uutiset 28.12.2020:
Kagoshiman hallintoalue Japanissa, tulivuori purkaantuu. 

Uutiset 28.12.2020:
Popocatepetl, Mexico, tulivuori purkaantuu. 

Uutiset 29.12.2020:
Saint Vincent -saarelle seuraavaksi, missä hälytystaso on nostettu oranssiksi. Samaan aikaan 
kansalaisia saarella kehotetaan valmistautumaan kaikkeen mahdolliseen, mikä johtuu viime 
aikaisista havainnoista paikallisen tulivuoren aktiviteetin tason noususta...alueella on ollut vahva 
rikin hajua ja silminnäkijähavaintoja nousevasta savusta tulivuoren läheisyydessä. 
oli kasvattanut herätyksen tekijät tuota hetkeä varten. Ja hänen valtaistuintaan varten. Ja kirkko, 
joka oli synnyttämässä herätystä. Kuunteletteko te minua? 

Uutiset 30.12.2020
Guatemalassa purkautuu tulivuori.
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*** *** *** *** *** Profetian loppu *** *** *** *** ***

Nuo sanat tulivat joulukuun ensimmäisenä päivänä ja uudelleen joulukuun kahdeksantena, kun 
Herra herätti minut ja näytti minulle kaiken sen sulavan laavan. Nyt, tuohon hetkeen saakka emme 
ole nähneet minkäänlaista todellista vulkaanista aktiviteettia kahteen vuoteen. Mutta, välittömästi 8.
joulukuuta jälkeen, näytti siltä, että jokainen tulivuori alkoi heräämään. Ne vain heräsivät. Ja minä 
kuulin tuon olevan tulossa. Havaitsitteko, miten Herra kuuli rukouksen. Emme näe uutisissa 
todellisia kuolonuhreja. Mehän sanoimme, että, Herra, tee siitä pienin mahdollinen. Auta meitä 
tässä asiassa. No, kuitenkin tähän asiaan liittyy muutakin.

Haluan, että kuuntelette erityisen tarkasti... Ja, tuolla ulkona on paljon muitakin tulivuoria ja me 
otimme näytille vain muutaman, jotka aktivoituivat 8. joulukuuta jälkeen. Joku teistä tietää, että 
tulivuorenpurkauksia on ollut runsaasti ja ehkäpä joku teistä kommentoikin, että niitä on ollut 
paljon enemmänkin. Mutta meillä ei vain ollut aikaa osoittaa niitä kaikkia teille. Mutta, te siis voitte
kertoa keskustelu-alueella, missä muualla niitä on tapahtunut kahdeksannen päivän jälkeen. 

Nyt, haluan, että kiinnitätte tarkasti huomionne profetiaan. Profetia kuului: epävakautta 
mannerlaatoissa, liikettä, navat muuttuvat. Minä kyllä ymmärrän mannerlaattojen liikkeen. 
Maanjäristykset. Tulivuorenpurkaukset. Ja sitten navat: siellä on pohjoisnapa ja etelänapa. Ja tuon 
kaltaisia asioita. Mutta, tämä on asian ydin, koska sitten asia vaihtuu ja Hän sanoo: navat liikkuvat 
ja muuttuvat konkreettisesti ja poliittisesti. Poliittiset navat muuttuvat. Tuon kuultuamme alamme 
miettimään, mitä tämä tulivuoriprofetia, joka on aivan päivänselvä, ehdottoman selvä koska ei ole 
olemassa sellaista asiaa kuin sattuma, mutta näkemämme on liian valtavaa edes kutsuaksemme sitä 
sattumaksi. Joten, kysymyksemme kuuluu: mitä tuolla profetialla on mitään tekemistä poliittisten 
napojen muuttumisen kanssa. Tai poliittisen ilmapiirin kanssa?

No, haluan näyttää teille jotain. Haluan, että otatte Raamatuistanne Ilmestyskirjan kappaleen 12. 
Nyt, ennen kuin menemme asiaan. Ennen kuin aloitamme matkamme tuossa kappaleessa. 
Haluaisin, että ymmärrätte yhden asian nimeltään: vaikutelmat maan päällä. Näettekö, kaikki se 
mitä tapahtuu, kaikki se mitä näemme tapahtuvan, kaikki se mitä näemme tapahtuvan tällä 
planeetalla, tai mitä ikinä tulee tällä planeetalla koskaan tapahtumaan, kaikki se on kirjoitettuna 
tänne (Raamattu) jonnekin siellä. Jossain muodossa tai jollain tavalla. Se vastaa sitä, kun..., te 
tiedätte tämän. Kun Raamatun koodeja, kirjoituksia, Tooraa, ja niin edelleen, ajetaan tietokoneen 
läpi, sieltä löytyy jokainen nimi, joka ohjelmaan on syötetty. Sieltä löytyy jokainen tapahtuma. 
Kaikki löytyy Raamatusta. Kakki on siellä talletettuna. Raamattu on varmuuskopioitu ainakin 
kolme kertaa (The Bible is reduntant at least three times). Koska kolmiyhteinen olento on 
kirjoittanut sen. 

Ja, niinpä, kirjoituksien sisällä, kun näemme tapahtuman, se voi tapahtua tavalla tai toisella... 
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Sanoisinko asian tällä tavalla. Kun Aatami luotiin. Hänen henkensä luotiin ihan ensimmäiseksi. 
Sitten rakennettiin hänen kehonsa. Mutta, hänen henkensä luotiin Jumalassa, mutta hänen kehonsa 
luotiin maasta. Tarkkailkaa tätä. Hänen kehonsa on tehty maassa. Hänen henkensä on Jumalassa. 
Jumala puhalsi oman henkensä Aatamin kehoon. Joten, ihmisen kuva oli maassa ennen kuin 
ihminen tuli maahan. Ja näin ollen, aina tulee olemaan kuva, jokaisella tapahtumalla maan päällä 
tulee olemaan kuva, se löytyy kirjoituksista ennen kuin kyseinen tapahtuma näkyy maan päällä. 
Juuri tämä on se syy, miksi eräät ihmiset ajattelevat olevansa koettelemusten ajassa (Tribulation 
period), kun et oikeasti ole koettelemusten ajassa. Sinä olet todellisuudessa koettelemuksen ajan 
vaikutelman sisällä. Sinä olet samansuuntaisen vaikutelman sisällä. 

Minä muistan 9/11. Se oli lähestulkoon yhdenmukainen Ilmestyskirjan 18:19 kanssa. Siinä kerrottin
kaupankäynnistä ja siitä, miten he ovat käyneet kauppaa asioiden kanssa. Siinä oli kysymys 
laivoista, ja savusta, ja kaikesta siitä mikä palaa. Kaikki tuossa kirjoituksessa oli samansuuntaista 
sen kanssa, mitä tapahtui maassa. Mutta, siinä ei ollut kysymys koettelemuksesta vaan 
vaikutelmasta, joka tapahtui maassa ja tapahtumasta, joka on vielä tulossa. Nyt, haluan, että 
kuuntelette tätä asiaa koko mielellänne. Ilmestyskirjassa 12 sanotaan: "Ja näkyi suuri merkki 
taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä 
kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja 
näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja 
kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua; ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan 
taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon 
edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen 
lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa 
hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa 
kuusikymmentä päivää."

Nyt, tiedämme, tuon luettuamme, nainen joka synnyttää ja poikalapsi joka syntyy ja joka hallitsee 
kansakuntia rautaisella valtikalla, hän on Jeesus. Sen me tiedämme. Ja me tiedämme, että tuo 
tapahtuma on vielä tulossa. Ja koettelemuksen aika ja Israelin painostus ja niin edelleen... Mutta, 
minä haluan että ymmärrät jotain. Kuunnelkaa tätä. Tiestikö, että tuo lukemamme kirjoitusten 
kertoma asia tapahtui 2017, syyskuun 23. Monet ihmiset eivät sitä tiedä eivätkä edes muista sitä. 
Mutta, juuri noin tapahtui ja sitä yleisesti kutsuttiin maailmanlopun tapahtumaksi. Se siis löytyy 
Ilmestyskirjasta kappaleesta 12. Ja se oli jokaisessa uutisessa. Koska taivaissa, missä eläinradassa 
näkyi Virgon-tähdistö, aivan yhtäkkiä hänen päänsä päällä oli Leo-tähdistö ja hänen yhdeksän 
tähteään ja lisäksi vielä kolme planeettaa: Mars, Merkurius ja Venus. Ja niistä muodostui 12-
tähtinen kruunu hänen päänsä päälle. Ja hänen jalkojensa alapuolelta löytyi kuu. Ja hänen 
vatsassaan, yhdeksän kuukautta aikaisemmin, Jupiter-planeetta siirtyi hänen vatsaansa ja hänen 
kohtuunsa ja oli valmis tulemaan ulos. Se tapahtui syyskuun 23. vuonna 2017. Joten se oli ollut 
siellä yhtä montak kuukautta kuin nainen kantaa lasta. 

Ja, joten,... Tämä menee vielä pidemmälle. Naisen edessä oli Draco-lohikäärme, lohikäärmeen 
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tähtikuvio. Se vaikutti siltä ikään kuin lohikäärme oli odottamssa, että pääsee syömään lapsen. Heti 
sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Kaikki tämä tapahtui syyskuussa 23. päivä, 2017. Ja, totta kai, 
ihmiset alkoivat sanomaan: kyseessä on kirkon ylöstempaaminen (rapture of the church). Ja 
ajateltiin, että Herra tulee ja tempaa kirkkonsa ylös. Sellaista tulee tapahtumaan. Mutta, mitä 
oikeasti tapahtui, ja me tiedämme, ettei se tapahtunut. Mutta, mitä todella tapahtui oli se, että 
kyseessä oli merkki suurelle herätykselle, joka tulee syntymään maan päällä. Suuri herätys! Nyt, 
oletko kanssani? Onko kukaan mukana kanssani? Okei.

Lapsi oli suuri herätys! Se tapahtui 2017. Mutta jotain tapahtui. Se sanotaan tässä Ilmestyskirjassa, 
että nainen, lapsi, hänet vietiin Jumalan valtaistuimen eteen ja nainen vietiin erämaahan ja hänestä 
pidettiin huolta 1260 päivää. Siinä on aika tarkasti laskettu päiviä. Se on tuhat ja kaksisataa ja 
kuusikymmentä päivää. Kaksitoista ja kuusikymmentä. Ja näin ollen, kun tuo tapahtui 2017, herätys
syntyi. Herätys syntyi tuolloin ja lohikäärme olisi ollut mielissään tuhotessaan sen tuolla hetkellä. 
Tämä on... Tämä on jotain, ymmärrättekö, mitä olen sanomassa? Tämä on hengellistä. Ja vihollinen 
halusi tuhota sen tuolloin, tuolla hetkellä, mutta Jumala otti herätyksen itselleen ja 
valtaistuimelleen. Ja kirkko, joka oli synnyttämässä herätystä, Jumala otti senkin itselleen joksikin 
ajaksi. Kuunteletteko te minua? 

Juuri nyt, kun katsot tätä ohjelmaa. Tuosta tapahtumasta on kulunut 1200 päivää. 1200 päivää! Tuon
tapahtuman jälkeen. Nyt, mietipä asiaa. Me näimme tuon tapahtuman juuri sellaisena kuin sen oli 
tarkoitus tapahtuakin. Ja siitä tapahtumasta eteenpäin 1200 päivää, kaikki mitä me tunnemme ja 
tiedämme, yrittävät lopettaa herätyksen. Jos oikea presidentti ei mene omaan virkaansa, herätys 
pysähtyy. Mutta kirkko jäi kiinni ja herätystä pidäteltiin kunnes tämä ajankohta tuli. Ja tässä ajassa, 
vaimoa on syötetty, Kristuksen kehoa on syötetty, kirkkoa on syötetty ja siitä on huolehdittu, 1200 
kokonaista päivää. Joten, sinne on enää 60 päivää. Noihin tapahtumiin. Kuinka moni teistä näkee 
samankaltaisuutta näissä tapahtumissa? Kuinka moni teistä näkee samankaltaisuutta näissä asioissa,
nyökätkää niin että näen. Okei.

HUOM! Tällä hetkellä 23.9.2017-.13.7.2021 = 1389 päivää. Joten herätys on alkanut ja kovasti 
etenemässä!
23.9.2017-6.3.2021 = 1260 päivää. Joten 6.3.2021 herätys alkoi! Halleluja. Ylistäkää Jumalaa. Aamen. 
(Kursivoitu on toimittajan huomautusta.)

Kuinka moni teistä katsojista olette havainneet samankaltaisuutta tuossa asiassa, josta olen juuri 
puhunut, nyökätkää. Joten, tässä me olemme. 
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