PARANNUKSENTEON & PYHYYDEN
PALVELUSTYÖ

HERRA oli puhunut HÄNEN Profeetalleen tämän syntymästään ramman lapsen parantumisesta.
HERRA nosti lapsen kävelemään juhlinnan keskellä HERRAN Alttarilla. ELDORETIN HERÄTYS / 2015.

P

arannuksenteon & Pyhyyden Palvelustyö, jota Jumalan Mies, Profeetta Dr. David Owuor johtaa,
on tänä päivänä valtava kansainvälinen Palvelustyö, joka on levinnyt maailmanlaajuiseksi kattaen kaikki
kuusi maanosaa, mukaan lukien Australian ja Uuden-Seelannin. Kun Jumalan Mies, JEHOVAN Profeetta
käynnisti tämän valtavan maailmanlaajuisen Palvelustyön, niin se yllätti Kristuksen ruumiin, sillä se täytti
kaikki upouuden kutsumustyön tunnusmerkit, joka oli syntynyt uskomattomasta, historiallisesta Jumalan
Itsensä vierailusta. Aikana, jolloin modernismi ja postmodernismi ovat syöneet syvältä pelastuksen
ehjyyttä, tämä uusi Jumalan liikehdintä omasi Jumalan ja miehen välisen epätavallisen kohtaamisen
tunnusmerkit tavalla, joka voi ainoastaan sopia Raamatun täydelliselle toistolle. Kun Herra Jumala
Kaikkivaltias lähetti Hänen Palvelijansa liikkeelle, niin JUMALA antoi Hänelle toimeksiannon julistaa
periksi-antamatonta soihtuna palavaa evankeliumia, joka pääasiassa alkoi kutsumaan koko ihmiskuntaa
parannuksentekoon ja pyhään, erottautuneeseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa.
Tämä Jumalan tiukka OHJEISTUS sai Jumalan Miehen, Profeetan lähtemään liikkeelle ja yllättämään
hengellisen yhteisön myrskyn lailla. Ja koska Hän ryhtyi saarnaamaan parannuksentekoa, synnin
hylkäämistä ja nykypäivän luopumuksesta kääntymistä, niin Jumalan Miehen palvelustyö kääntyi
suoraksi sanomaksi tien valmistamiselle Messiaan paluuta varten. Tämä taukoamaton kutsumustyö
nuhdella seksuaalisyntiä, valehtelua, siveettömyyttä, vääriä profeettoja, valheapostoleja, vääriä
opettajia ja rahan rakkautta Kristuksen sijasta ei alkanut yhdestä ainoasta Jumalan vierailusta, vaan se
alkoi useiden Jumalan sinnikkäiden vierailujen seurauksena, joissa Hän puhui Palvelijalleen suoraan
jatkuvien unien, ilmestysten sekä suoraan Hänen Peljättävän Äänensä kautta. Yhdessä tämän kaltaisessa
vierailussaan Kutsuessaan Hänet palvelukseensa Herra Jumala vei Hänen Palvelijansa Valtaistuinsaliinsa
ja esitteli Hänelle Herran Uuden Liitonarkin. Siinä paikassa Herran Kirkkaus ilmestyi Pilvenä
Armoistuimella ja Puhui Palvelijalleen. Lisäksi, toisessa vierailussa 2. huhtikuuta 2004 ilmestyi Johannes
Kastaja Hänen Palvelijansa eteen ja ohjeisti Häntä lähtemään liikkeelle maailman neljään ääreen

valmistamaan kansakunnat Messiaan loisteliaaseen tulemukseen. Aivan kuten tämä ei vielä olisi ollut
tarpeeksi, vielä uudelleen ällistyttävässä vierailussaan Jumala Kaikkivaltias esitteli Hänen Palvelijalleen
Herran Uuden Liitonarkin, ja yhdellä puolella Armoistuinta istui Jumalan Mies, Mooses sekä Herran
Peljättävä Profeetta Elia; toisella puolella Armoistuinta istui JEHOVAN Peljättävä Profeetta Daniel.
Ei ole siis hämmästyttävää, että aurinkoisena kesäpäivänä 5. kesäkuuta 2005 Kakamegan Bukhungu
stadionilla JUMALAN Mies, Profeetta ällistytti Kenian kansaa suuresti seisoessaan suoraan seurakunnan
edessä ja käskiessään Taivasta aukenemaan ja vapauttamaan sateen. Tässä tyrmistyttävässä,
eriskummallisessa tapahtumassa Taivas totteli miestä tuona päivänä ja avautui ja alle yhdessä
minuutissa vapautti ihmeellisen sateen, joka laskeutui maahan ainoastaan Bukhungu stadionin alueen
sisällä. Vasta jälkeenpäin ihmiset tajusivat, että tämä eriskummallinen tapahtuma oli itseasiassa
hämmästyttävä, täydellinen Raamatun Sanan toisto Ensimmäisen Kuninkaiden kirjan luvusta 18:16-45,
kun Herran Profeetta Elia lähti ennallistamaan Herran alttaria Karmelin vuorelle.

Lisäksi, peräti niin hiljattain, kuin 21. MARRASKUUTA 2012 Jumalan Mies ällistytti Kenian kansaa Hänen
antaessaan ainutlaatuisen uskaliaan julistuksen Jesus is LORD Radion suorassa lähetyksessä Keniassa
105.3FM ja 105.9FM taajuuksilla sekä maailmanlaajuisesti saman-nimisen nettiradion välityksellä, ja
sanoi, että tulevassa Kisumun Herätyskokouksessa 31. joulukuuta 2012 Taivas tulisi avautumaan ja
Jumala Kaikkivaltias Itse tulisi laskeutumaan alas TYRMISTYTTÄVÄSSÄ KIRKKAUDEN PILVESSÄÄN, joka on
vieraillut maan päällä ainoastaan Mooseksen raamatullisella aikakaudella. Ja kaikkien niiden
ällistykseksi, jotka olivat tulleet ympäri maailmaa todistamaan tätä ällistyttävää profetoitua tapahtumaa,
kun tuo 31. päivä joulukuuta 2012 vihdoin koitti, niin MITÄ EPÄTODENNÄKÖISIMMÄSSÄ
TAPAHTUMASSA TAIVAAN JUMALA TOTISESTI KUNNIOITTI HÄNEN PALVELIJANSA PROFEETAN SANOJA,
TAIVAAN AVAUTUESSA JA JUMALAN PELJÄTTÄVÄN KIRKKAUDEN PILVEN LASKEUTUESSA ALAS SUORAAN
KISUMUN HERÄTYSKOKOUKSEEN KESKELLÄ KIRKASTA PÄIVÄÄ. Vielä enemmän ällistytti, että ihmiset
pystyivät taltiomaan tämän mahtavan JUMALAN KIRKKAUDEN Pilven, HÄNEN laskeutuessaan alas
Taivaasta kokoukseen. Siitä lähtien netti on ollut tulvillaan materiaalia tästä JUMALAN Pilven vierailusta,
kun ihmiset ympäri maailmaa ovat olleet ällistyneitä, mykistyneitä ja ihmeissään tapahtumasta (katso
Youtube).

SANOMA
Näiden ennätysmäisten vierailujen keskellä yksi asia on kuitenkin pysynyt samana; se että Herra on
päättymättömästi jatkanut Hänen Palvelijansa Profeetan opettamista nykypäivän Kristuksen
seurakunnan surkeasta tilasta. Jo Hänen julistuksestaan voidaan helposti päätellä, että HERRAN Palvelija
on todella lähetetty vakavana itkuvirtenä tämän päivän seurakunnassa vallitsevan vaarannetun
pelastuksen tilan vuoksi. Hänen julistuksissaan Jumalan Mies, Profeetta on tuonut selvästi esille, että
rappeutunut pelastuksen tila ei ole tunkeutunut ainoastaan saarnastuoliin, vaan myös syönyt syvältä
Kristittyä elämäntapaa. Tämä on ajanut Herran Profeetan käyttämään viimeiset 10 vuotta elämästään
matkustamaan maasta toiseen ympäri maailmaa nuhdellen ankarasti syntiä ja pahuutta Kristuksen
seurakunnassa. Synnin hylkäämisestä saarnatessaan Jumalan Mies on nuhdellut ja vaikeroinut
kammoksuttavaa seksuaalista moraalittomuutta seurakunnassa, valheita ja valheellisuutta
seurakunnassa, rahan rakkautta Kristuksen sijaan ja sitä vastaavaa menestysteologian evankeliumia
(maallisen menestyksen ja vaurauden saarnaamista evankeliumin varjolla) seurakunnassa sekä kaiken
muotoista luopumusta, joka tänä päivänä kiusaa Kristuksen ruumista. Samaan hengenvetoon Jumalan
Mies, Profeetta jatkaa parannuksenteon ja pyhyyden sanoman saarnaamista maailmanlaajuisesti, tähän
päivään saakka. Pitää kuitenkin mainita, että jo alusta alkaen tämä parannuksenteon ja pyhyyteen
palaamisen sanoma, jonka Hän toi, jätti katkeran jälkimaun kristittyjen suihin. Se ei pääpiirteiltään
miellyttänyt keskivertoa nykypäivän kristittyä! On kuitenkin todella ihmeellistä huomata, että mitä
enemmän tämä kutsu parannuksentekoon ja pyhyyteen sai vauhtia, sitä enemmän se paljasti kätketyn
aarteensa, joka oli muutoin ollut piilossa.
Pääasiassa parannuksenteon ja pyhyyden sanoma, jota Jumalan Mies alkoi saarnaamaan, synnytti
raamatullisissa mittasuhteissa olevan ennennäkemättömän muotoisen Herätyksen. Tämän Herätyksen
ilmenemismuodon takia JEHOVA vapautti valtavan Parantumisvoitelun Profeettansa
Herätyskokouksissa. Tällä seurauksena, tähän päivään mennessä suuri joukko rampoja on noussut ylös ja
lähtenyt kävelemään ja monet sokeat silmät ovat avautuneet. Viimeisimmässä Kakamegan
Herätyskokouksessa 1. tammikuuta 2014, lähes vuoden ajan täysin sokeana ollut hyvin tunnettu
Poliisivarapäällikkö, sai näkönsä takaisin hänen silmiensä poksahtaessa auki KTN TV-kanavan suorassa
lähetyksessä kameroiden täydessä loisteessa. Tässä historiallisessa lopunajan Herätyksessä kuurot ja
mykät eivät ole unohtuneet, sillä monet koulut ovat tuoneet kuurot ja mykät oppilaansa kokouksiin ja
osa heistä on täysin parantunut siinä mittakaavassa, että aiemmin kuurot korvat ovat tulleet jopa liian
herkiksi äänelle ja näin ollen oppilaat ovat liittyneet normaaleihin kouluihin. Näiden parantumisten
keskellä on sanottava, että kohokohtaa ei saavutettu ennen kuin HIV-AIDS potilaat vihdoin paranivat. He
palasivat lääkäreidensä luo, heidät tutkittiin uudelleen ja heidän testituloksensa palasivat negatiivisina

käytettäessä Bioline, Determine, Unigold, Long Elisa sekä jopa DNA PCR HIV-testiä. Siitä lähtien näistä
parantumisista on tullut HERRAN Profeetan palvelustyön suurin tunnusmerkki, kun lääkärit NASCOPista,
CDCsta, KEMRIsta, WALTER REEDista Lääkintälaitoksen ylimpiin varajohtajiin saakka, mukaan lukien
Lääkintälaitoksen varajohtaja Dr. Catherine Wangui, OVAT TULLEET HERRAN PROFEETAN LUO
TUNNUSTAMAAN, ETTÄ LÄÄKETIETEEN HISTORIAA ON RIKOTTU. Tämä on tänä päivänä saanut koko
Kristuksen ruumiin ympäri maailmaa pitämään muutoin niin kitkerästä parannuksenteon ja pyhyyden
evankeliumista. Se on tullut niin rakastetuksi, että siitä on tänä päivänä kehittynyt ikään kuin levinnyt
metsäpalo, joka kirjaimellisesti kuluttaa jokaista kansakuntaa ympäri maailmaa, ja pastorien
veljeskunnat maasta toiseen anovat jatkuvasti Jumalan Miestä vierailemaan maassaan julistamassa tätä
evankeliumia vanhurskauteen ja puhtauteen palaamisesta. Siinä sivussa spitaaliset ovat puhdistuneet,
verenvuodot ovat tyrehtyneet, käpristyneet kädet ja jalat ovat suoristuneet, halvaantuneet ovat
nousseet ylös ja lähteneet kävelemään, uusia silmiä on luotu kokouksissa tavalla, joka on siitä lähtien
tuonut esiin Raamatun loisteliaan toiston.
Kaikkein keskeisintä on kuitenkin se tosiasia, että Herra Jumala Kaikkivaltias on Puhunut Hänen
Palvelijalleen Messiaan loisteliaasta tulemuksesta seurakunnan ylöstempauksessa. Tästä on siitä lähtien
tullut keskeinen teema Herran Profeetan sanomassa Hänen matkustaessaan kansakunnasta toiseen
valmistaen niitä siihen eniten odotettuun Herran tulemukseen. Yhdessä tämän kaltaisessa ilmestyksessä
Jumala Kaikkivaltias on esitellyt Hänen Palvelijalleen Kaksi Kultaista Loisteliasta Hääsormusta Taivaalla
sekä kirkkauden Vaatteen, johon seurakunnan tulisi olla koristeltuna juuri tänä ajankohtana.
Lue lisää:
Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyön (Repentance & Holiness Ministry) viralliset nettisivut:
www.repentandpreparetheway.org

