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Video: https://www.youtube.com/watch?v=FKp7trSmZPQ

5781: Hämmästyttävät profeetalliset näkymät juutalaiseen uuteenvuoteen

Sid: Monet ihmiset tietävät, että on kaksi eri kalenteria, joita me uskovat tarkkailemme. Toinen 
niistä on juutalainen kalenteri. Toinen on juutalainen kalenteri ja toinen on roomalainen kalenteri. 
Se on kalenteri, jota suurin osa ihmisistä käyttää. Vuosi vaihtuu jokaisen Rosh Hahanah aikaan. Se 
on Feast of Trumpets juutalaisuudessa. Vuosi nyt on. Troy Brewer, joka on numerotyyppi. Sinä 
rakastat numeroita ja minä olen nähnyt yliluonnollisen ilmestyksen. Minä haluan selvittää, mitä 
Jumala on näyttänyt sinulle. Koska, tässä me olemme, juutalaisen kalenterin mukaan, 5781.

Troy: Kyllä.

Sid: Mitä se tarkoittaa ja kuinka se on liitty roomalaiseen kalenteriin?

Troy: Kyllä, todellisuudessa nyt on kahden eri kalenterin yhteenliittymä tapahtumassa. Nyt, kun 
olemme tulossa lähemmäs, lähemmäs, ja yhä lähemmäs Jeesus-kuninkaan paluuta. Ja viime vuonna,
minä todella keskityin tähän asiaan valtavasti. Ja totta kai, gregoriaanisessa kalenterissa me olimme 
2021:ssä. Olen pahoillani, olimme vuodessa 2020. Mutta, me menimme yhdestä vuosikymmenestä 
uuteen ja se sama tapahtui heprealaisessa kalenterissa. 

Sid: Tiedätkö mitä, minä näin sen. Ja minä ajattelin, että Hänellä täytyy olla jotain uudenvuoden 
varalle. Minä en nähnyt mitään siinä, joten minä hankin sinut tänne studioon. Joten, minä haluan 
tietää, mitä Jumalaa näyttää sinulle.

Troy: No, 5781 on... Me siirrymme 5780:stä 5781:een. Ja totta kai, me puhumme nyt heprealaisesta
kalenterista, joka on kuukalenteri. Joka on kiertävä kalenteri. Päinvastoin kuin aurinkokalenteri, 
joka on kreikkalainen ja roomalainen kalenteri tai gregoriaaninen kalenteri. Ja se on lineaarinen 
kalenteri. Joten, toinen on vuodenaikoihin liittyvä ja toinen on aikakauteen liittyvä. Aikakaudet ovat
aina lineaarisia ja vuodenajat ovat aina kiertäviä. Okei. Niinpä, on tärkeää, että ymmärrämme 
molempia kalentereita.

Troy: Vuodesta 5780 me siirrymme, emme ainoastaan vuodella vaan vuosikymmenellä pey:ssä 
[pey on hepreaa tarkoittaen "suu"]. 80 edustaa, se itse asiassa edustaa suuta. Se edustaa suuta tai 
pey:tä. Ja miten kiehtovaa on tämä: vuosi jolloin siirryimme vuosikymmenelle, jolloin on tarkoitus 
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puhua Jumalan asioita, meidän suumme käsketään peitettäväksi kaikkialla maailmassa. Kuinka 
hämmästyttävää se on, kun meidän pitäisi aloittaa vuosi, jolloin meidän on tarkoitus julistaa 
Jumalan henkeä (breath of God). Sanonta, jonka jokainen on kuullut: "En saa henkeä." (I can't 
breath - linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/I_can%27t_breathe).  

Troy: Välittömästi, välittömästi kun vuosi oli alkanut, siellä oli joitain erilaista, joka alkoi 
tapahtumaan. Valtavaa vastustusta. Mutta, vuonna... Vuonna 5780 mikä on vuosi 2020, me näimme 
viinileilien vaihdoksen sellaisena, mitä emme ole koskaan, koskaan, koskaan nähneet. Me olemme 
nähneet maailmanlaajuisen mandaatin: teidän on vaihdettava viinileilinne. Koska minä uskon, että 
tulee tapahtumaan Pyhän Hengen virtaus ja Herra ei halua heittää hukkaan tätä viiniä. Joten, hän 
laittoi meidät kaikki vaihtamaan viinileilimme. Tällaista ei ole tapahtunut koskaan maan historiassa,
että koko maa-planeetan täytyi oikeasti muuttua. Kaikki heidän menetelmänsä ja kaikki se, miten 
me teemme asioita. Koko... Koko Jeesuksen kehon kaikkialla maailmassa on täytynyt muuttaa 
kaikki.

Sid: Tämä on kuin 9/11, me emme ole koskaan enää sen jälkeen olleet samanlaisia. 

Troy: Aivan niin.

Sid: COVID, sen jälkeen, me emme ole enää samanlaisia.

Troy: Kyllä, ja jopa vielä radikaalimmin. Mutta, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on 
ylenpalttista. Eikö? Me näemme Herran vapauttavan innovaatioita ja luovia ajatuksia koko maa-
planeetalla parhaillaan. Niille, joilla on näkevät silmät ja kuulevat korvat. Mutta, veli, me elämme 
hyvin erilaisessa maailmassa nyt. Nyt ei ole ainoastaan pey-vuosi vaan vuosikymmen. Me olemme 
yhä sen sisällä. Mutta, nyt meillä on siihen liitettynä ykkönen: 5781. Ja me tiedämme: yksi on pää. 
Se on alku, se on pää, se on valta. Joten, jos vain katsomme. Jos katsomme lukuja: 5, 7, 8, 1. Minä 
tiedän, että sinä tiedät tämän veli. Mutta aion selittää tämän jokaiselle, joka ei tiedä. 

Troy: Jokaisella yksittäisellä heprealaisella kirjaimella on kolme erillistä arvoa. Siinä on 
foneettinen äänne. Okei. Ja sitten siinä on numeerinen arvo. Koska he eivät käytä numeroita vaan 
aakkosia.  Ja sitten siinä on myös profeetallinen kuva. Joten, jos katsomme 5 7 8 1. Siinä on jo 
valtava ilmestys edessämme, jos ymmärrämme, mitä 5 tarkoittaa ja 7 ja 81. Okei. Joten, numero 
viisi hepreaksi, kirjaimellisesti on hey. Ja, tässä kohdassa minä teurastan heprean kielen, koska minä
juuri ja juuri kykenen puhumaan englantia. 

Sid: Se on aivan ok, koska me olemme vain Israelissa.
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Troy: Tarkalleen. Juuri siksi minä sanoin tuon. Joten, minä en edes halua yrittää ääntää sitä oikein, 
koska ihmiset ovat: "Mitä?" Okei. Mutta, 5, 7, 8 ja 1. Tämä toimii näin. Se sanoo näin. Olkaa 
vahvoja ja katsokaa. Olkaa erillään. Koska numero viisi edustaa silmää. Seitsemän edustaa auraa. 
Yksi edustaa... Olen pahoillani. Hat tai kahdeksan edustaa aitaa. 

Sid: "Mikä?"

Troy: Aita. Aita tai muuri. Ja sitten yksi edustaa härkää. Silmä, aura, aita ja härkä. Mitä tuo voi 
tarkoittaa? Okei. Silmä tarkoittaa, että teidän on katsottava/nähtävä ja teidän on oltava 
tarkkaavaisia. Aura tarkoittaa, että teidän on toimittava. Ja teidän on oltava mukana elonkorjuussa. 
Teidän täytyy olla mukana elonkorjuussa. Teidän on oltava yhteydessä kuningaskuntaan ja teidän on
toimittava. Seuraavana on aita: teidän oltava erillään. Teillä tulee olemaan eri henki. Teillä tulee 
olemaan... Teidän uusi lähteenne tulee olemaan erilainen, uusi lähde tänä vuonna. Ja sitten härkä. 
Härkä tarkoittaa: olkaa vahvoja ja johtakaa. Ajattelen, että tulemme tänä vuonna näkemään joitain 
samoja asioita kuin viime vuonna - ne tulevat edellisestä vuodesta. Mutta, voin kertoa sinulle 
tämän: tulee olemaan myös uusi asia. Tulemme näkemään selvän eron kuningaskunnan ihmisten 
joukossa tänä vuonna - sellaisen, jota emme ole aikaisemmin nähneet. Ja näemme vallan, joka on 
annettu kuningaskunnan ihmisille. Tarkoituksena voittaa sieluja Herralle.

Troy: Muista, Sid, meidän kaikkien on täytynyt uudistaa viinileilimme. Jeesus sanoo, ellet uudista 
viinileiliäsi, aina kun Hän antaa uutta viiniä, silloin sinä pilaat sekä viinileilin että uuden viinin. 
Tämä uusi viini, joka tulee virtaamaan, ei mene hukkaan. On myös toinen kiehtova asia aina, kun 
katson tätä. Koska, kun katson 8 plus 1. 81. Siitä tulee yhdeksän. Ja minä tiedän myös, että 9*9=81. 
Ja yhdeksän on raamatullinen kuningaskunnan numero lopullisuudelle/täyttymykselle (fruit 
bearing). Okei. Joten, uudistettu versio äskeisestä on tämä: Pyhän Hengen hedelmiä on yhdeksän 
kuten galatalaisille 5:22 sanoo. Muuten, 5 + 2 + 2 tekee 9. Ja galatalaisille on Uuden Testamentin 
yhdeksäs kirja. 

Sid: Sinä todella olet numerotyyppi! 

Troy: En mahda asialle mitään. Minä löydän Herran ilon siitä. Joten, yhdeksän edustaa Pyhän 
Hengen hedelmää. Okei, me tiedämme, mitä Pyhä Hengen hedelmät ovat: rakkaus, ilo, rauha, 
pitkäjänteisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Ja sellaista 
vastaan ei ole laki. Tässä emme voi mennä harhaan ja minä pidän siitä. Okei. Galatalaisille on 
todellisuudessa kristittyjen vapauden julistus. Sinä voit olla vapaa! Joten kaiken tämän keskellä, 
minä kerron sinulle, että yhdeksän on lopullisuus/täyttymys (fruit bearing). Kaikkialla Raamatussa 
se kertoo täyttymyksestä. Muuten, nainen kantaa lasta yhdeksän kuukautta. 
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Sid: Tietenkin.

Troy: Joten, tämä on vuosi, jolloin lapsi syntyy. Ja, jos et ole varma asiasta. Niin, 81. jae 
Raamatussa on... Muista, että nyt on 5781. Kahdeksaskymmenesensimmäinen jae koko Raamatussa
on Genesis 4:1 (1.Moos. 4:1). "Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti 
Kainin..." (Raamattu 1933/38). Ja sitten hän sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla." Tänä 
vuonna monet ihmiset tulevat sanomaan, että minun lapseni on vihdoin ja viimein syntynyt. Asia, 
joka oli koko ajan piilossa sisälläni ja asia, jota olin aina toivonut ja asia, jonka eteen olin tehnyt 
paljon työtä. Katso, mitä Herra on tehnyt. 

Troy: Herra antoi minulle myös tämän. 9*9=81. Kuulin tämän Herralta, kun paastosin ja etsin 
Herraa. Kuulin tämän sanan: "Double for your trouble." Suomeksi: tuplapalkka vaivoistasi. 
Ajattelin tuolloin: "Todellako..." 

Sid: Minä kuulen sinua ja sinä sanot, että jos olet laaksossa. Jumala sanoo: "Tuplapalkka 
vaivoistasi!" 

Troy: Kyllä, sir. Minä pidän siitä. Tarkoitan, minä tunnen Herran läsnäolon, kun sanon tuon asian 
ääneen. Minä tunnen Jumalan läsnäolon juuri nyt. 

Sid: Minä myös.

Troy: Olemme olleet paikoissa, joissa olemme tunteneet itsemme niin lyödyiksi ja olemme olleet 
niin hämmentyneitä... Ja olemme sanoneet itsellemme: "Mitä tämä tarkoittaa?" Mitä tuo voi 
mahdollisesti tarkoittaa? Ja, kuinka me kykenemme tekemään kaiken tämän. Ja Herra sanoo, ei, ei, 
ei, minä annan armoni ja laitan tämän asian syntymään sisälläsi. Minä annan tuplapalkan vaivoistasi
vuonna 5781. 

Sid: No, miten on vuoden 2021 kanssa? 

Troy: No, aina kun katson vuotta 2021, eräs asia, joka kiehtoo minua on se,... Olin niin 
hämmästynyt vuodesta 2020, koska olen odottanut vuotta 2020 koko elämäni. Herra sanoi, kun olin 
nuori mies. Ole valmiina vuotta 2020 varten. Ja olen siis odottanut vuotta 2020 koko elämäni ajan. 
Se tulee olemaan niin upeaa. Ja sitten, voi pojat, miten vaikea vuosi se on ollutkaan. Kuitenkin, 
Herran sana oli kuitenkin todellisuutta. Ja mitä Jumala sanoi, on yhä totta. Ja olen nähnyt Jumalan 
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tekevän suurimpia ihmeitä juuri tänä vuonna [2020]. Ei siis kaksi vuotta sitten tai kolme vuotta 
sitten. Vaan tänä vuonna.

Sid: Me olemme havainneet palvelutyömme uskomattoman kiihtymisen, koska minut pakotettiin 
tekemään asioita eri tavalla. 

Troy: Viinileilit on vaihdettu uusiin. Kyseessä on uusi aikakausi. Nyt on uusi aika. Nyt on uusi 
aikakausi. Se on täydellisesti erilainen, mitä on ollut ennen tätä. Ja Herra odottaa ihmisten tekevän 
yhteistyötä kanssaan tässä uudessa aikakaudessa. Minä tiedän... Minä kerron yhden pienen 
makupalan vuodesta 2021. Kun siirrymme nollasta ykköseen, se on sama heprealaisessa 
kalenterissa [5780 -> 5781]. Ja me tiedämme Jeesuksen sanoneen, että tulee olemaan merkkejä 
auringossa, kuussa ja tähdissä. Me tiedämme sen. Mutta, kun Jumala sanoo saman asian 
aurinkokalenterissa ja Jumala sanoo saman asian kuukalenterissa ja kun taivaat julistavat Jumalan 
kirkkautta ja sana on kaikkialla samanlainen, voi hyvänen aika. Se on niin voimakasta. Voin kertoa 
sinulle tämän, mitä tulee numeroon 21. Kyseessä on hyvin erityinen numero. Koska, se on 
yksinkertaisesti 7*3. Se on 7 7 7. 

Troy: Ja minä muistan heprealaisen vuoden 5777, joka oli siis 2016 gregoriaanisessa kalenterissa. 
Se oli vuosi, jolloin kaikki asiat muuttuivat niin monella tavalla niin monen ihmisen elämässä 
kaikkialla kuningaskunnassa. Vuonna 5777 tapahtui valtava edistysaskel kuningaskunnan ihmisille 
kaikkialla maailmassa. Minä kerron sinulle, tämä vuosi 5781, on eräs noista vuosista. Ja, 
gregoriaanisessa kalenterissa kyseessä on vuosi 2021. Joten, 20 tarkoittaa odotetta/odotusta.

Sid: Joten, meillä on se ja 21, molemmat.

Troy: Oikein. Meillä on molemmat, veli. Joten, me olemme tässä. Ja me tulemme näkemään sen. 
Ja, minä profetoin sinulle ja kerron sinulle, että tämä on erinomainen vuosi sinulle, Sid. Tämä on 
erinomainen vuosi sinulle. Edessäsi on ollut monta asiaa, joiden läpi olet mennyt taistelemalla. Olet 
hiljaisuudessa taistellut itsesi niiden läpi. Sinulla on ollut nämä taakat ja tämä on vuosi, jolloin 
Herran näkyvä olemus siirtää taakat ja tuhoaa ikeet puolestasi. Ja se tapahtuu aina, kun on kolme 
seiskaa on rykelmässä, 777. Joten, puhun tämän sinun päällesi ja julistan tämän päällesi, tämän 
vuoden, ystäväni. Ja julistan tämän saman myös jokaiselle yksilölle, joka on sinua kuuntelevassa 
yleisössä.

Sid: Kaksinkertainen! 7 7 7. Mitä muuta sinä ylipäätään voit pyytää? Mutta, tulemme näkemään 
sellaisen purkauksen... Uskon, että tämä vuosi tulee olemaan Jumalan näkyvän olemassaolon vuosi. 
Se on maailmanlaajuinen Jumalan kirkkauden läsnäolo. Se on, mitä luonnollinen pähkinäaivomme 
ei kykene ymmärtämään, koska kyseessä on juuri Jumala, joka vapauttaa nuo teidän rakkaanne. 
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Juuri Jumala on Hän, joka kääntää taloudellisen tilanteenne parempaan. Ja se on Jumala, joka 
palauttaa terveytenne ennalleen. Se on Jumala, joka palauttaa avioliittonne [paremmaksi]. 
Tuplapalkka vaivoistasi!
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