
Otsikko: Onko David Owuor Jumalan profeetta? 
 
Tervehdys lukijoille! 
   
Seuraavassa jäljempänä olevassa sähköpostiviestissä Samuel Korhonen yrittää edelleen vakuuttaa että tri David 
Owuor on Jumalan mies, nykyajan profeetta Elia, joka valmistaa tietä Messiaan takaisintulolle ja sitä 
myötä pakanaseurakunnan tempaukseen. Voi kun haluaisin uskoa kaiken tuon Samuelin väittämän varsinkin 
katsottuani nuo viestissään olevat videot (esim. Jumalan Shekina-kirkkaus Owuorin päällä näkyy videolla) mutta 
jokin varoittaa minua että hän on kuitenkin väärä Elia. Todellinen Elia ilmestyy Israeliin sen Ahdistuksen aikana 
(vähän ennen tuhatvuotista valtakuntaa) ja on sama Elia joka esiintyy Vanhassa Testamentissa (hänet otettiin 
elävänä ylös Taivaaseen). Hänen tulostaan maan päälle ennustetaan Malakian kirjassa ja Ilmestyskirjan toisena 
säkkipukuisena todistajana (Mal. 4; Ilm. 11).  
 
Kenian herätys saattaa kuulua samaan sarjaan kuin Toronton, Pensacolan tai Lakelandin herätykset, joissa 
rellestettiin ihmeillä. Kyseessä olisi afrikkalainen versio feikkiherätyksestä. Owuor tekee ihmeitä esiintymislavalla 
mikä muistuttaa kovasti näitä Amerikan karismaatikoiden show-esityksiä (sirkusta) ja ihmiset kaatuvat selälleen, 
on eläinääniä yms. Näytetään rampojen vaivalloista kävelemistä, kuurojen ja sokeiden parantumisia, HIV-
viruksesta parantuneiden parantumistodistuksia sekä spitaalisten parantumisia jne. Samuel perustelee 
väitteensä uskon hedelmillä jotka Owuorin tapauksessa ovat hyviä (Ks. Matt. 7:15-23). Mene ja tiedä. Ehkä olen 
väärässä. Joka tapauksessa Owuorin monet profetiat ovat menneet pieleen ja hän on syyllistynyt väärien 
profetioidensa poistamiseen nettisivuiltaan jälkeenpäin. Tekeekö oikea profeetta noin? Ja eikö profetioiden 
pitäisi toteutua, jos kyseessä on aito profeetta? Vuonna 2011 Owuor ennusti maanjäristyksestä USA:n 
itärannikolla, josta tuli kuitenkin ”torso”. Järistyksen olisi pitänyt olla suuri, mutta se oli vain 5,9 richteriä. Lue 
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/ulkomaat/maanjaristys-ravisteli-washingtonin-seutua/1009028. Tästä 
ennustuksesta Owuor on ottanut suuren kunnian itselleen ja sitä mainostavat monet Owuoriin uskovat henkilöt 
todistuskappaleena profeetan oikeellisuudesta. Onko profetian vaillinainen toteutuminen kuitenkaan mikään 
todiste? Myöhemmin syyskuussa 2011 Owuor ennusti toistamiseen itärannikon maanjäristystä USA:han, mutta 
mitään ei ole tapahtunut tähän mennessä (Ks. http://www.youtube.com/watch?v=9_utwge9M0Y). Uusin 
Owuorin profetia huhtikuulta 2013 on että Venäjällä tapahtuu maanjäristys; mutta eipä ole ainakaan vielä 
kuulunut mitään uutista (Ks. http://www.youtube.com/watch?v=6SWVVsNZpcQ).  
 
Monet kristilliset tutkimuslaitokset sanovat Owuorin olevan väärä profeetta. Lue esim. 
http://www.bereanresearchinstitute.com/04_Endtime/E.0100_False_Prophet_Dr_Owuor_Christian_Conversion
_of_Kenyan_Raila_Odinga.html, jossa mainitaan Kenian pääministerin, Raila Odingan, vastaanottaneen 
Jeesuksen kun Owuor rukoili julkisesti hänen puolestaan. Epäilyksen varjo lankeaa kun Raila Odingan väitetään 
olevan presidentti Barack Obaman serkku ja tappaneen kristittyjä aikaisemmin. Tuon tutkimuslaitoksen mukaan 
Owuor petkuttaa ihmisiä kritisoimalla monia TV-evankelistoja vääriksi harhaopettajiksi, kuten Benny Hinn’iä, 
samalla kun opettaa itse samantyyppistä harhaoppia kuin nämä amerikkalaiset väärät profeetat. Kehotankin siis 
olemaan hyvin varovainen tämän miehen suhteen enkä nielemään kaikkea mitä Samuel seuraavassa sanoo 
hänestä positiiviseen sävyyn. Rukoillaan viisautta ja ymmärrystä Jumalalta että Hän voisi näyttää meille 
totuuden tässä asiassa Pyhän Henkensä kautta, sillä Owuor on tulossa Suomeen helluntaiviikonloppuna nyt 
toukokuussa. 
 
--------------------------------------------- 
 
  

From: Samuel Korhonen  

Sent: Thursday, May 09, 2013 2:46 PM 
To: Jorma Rasinen  

Subject: Re: Fwd: Owuorista 

  

Olen edelleen pikkuhiljaa tutkinut Owuoria ja näyttää, että mitä enemmän tutkin, sitä enemmän hän tuntuu 
todelliselta Jumalan mieheltä ja että Keniassa on käynnissä totinen herätys, kuten seurakunnassamme puhunut 
sisar sanoi. 
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Kun pyysit minua tutkimaan Owuorin taustoja, en ollut koskaan kuullutkaan hänestä vaikka olen varsin ahkerasti 
seurannut ”kristillistä” mediaa ja ensimmäinen reaktioni oli: Megapetkuttaja! Se johtui siitä, että ensin katselin 
vain kuvia hänen nettisivuiltaan ja luin joitain negatiivisia arvosteluja hänestä sivuilta, jotka kuitenkin totesin 
hereettisiksi. Olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi, että tuon sanan mega perään pitää laittaa jotain muuta kuin 
petkuttaja ja että hän on hyvin epätavallinen ja poikkeuksellinen mies ja hyvin POSITIIVISESSA mielessä.  

Nyt on niin, että eihän häntä voi tuomita, jos hänen kokouksissaan tapahtuu ihmeitä ja yliluonnollisia ilmiöitä! 
Fariseukset tappoivat Jeesuksen sellaisin perustein. Eikä ihmisten kaatuminenkaan todista, että hän olisi 
hereetikko. Esim. Johannes kaatui, Paavali kaatui, Daniel kaatui.  

Jeesus sanoo, että väärät profeetat tunnetaan hedelmistään. Owuor ei ainakaan ole mammonanpalvoja. Hän 
jätti huipputiedemiehen uran lääketeollisuudessa ja lähti saarnamieheksi. Tietääkseni hänellä ei ole edes omaa 
asuntoa puhumattakaan lentokoneista, kuten monilla ”megapastoreilla.” Hänen elämäntapansa on: ”absolute 
holiness.” Hänellä ei ole perhettä ja hän elää 24 tuntia Jumalalle. Jos hän ei palvele mammonaa eli rahaa, niin 
silloin hän Raamatun mukaan palvelee Jumalaa, koska kahta herraa ei kukaan voi palvella. Hänen mottonsa on 
sama kun Johannes Kastajalla: repent and prepare the way eli: tehkää parannus ja valmistakaa tie (messiaan 
tulemukselle).  

Youtubella on hyvin mielenkiintoinen video: The Elijah Promised in the Bible is Here Right NOW. (Raamatun 
lupaama Elia on täällä NYT) http://www.youtube.com/watch?v=N5PqVQQhA8c 
Siinä kenialainen tri. Augusto Maquengo kertoo Owuorista ja käsityksistään hänestä. Olen tehnyt siitä 
transkription. Myös saarnasta Gospel of Light (tunti ja 20 min) olen tehnyt transkription.  

Owuorin saarnat eivät keskity voiteluun ja voimaan (kuten Bentleyn ja Selkomaan). Maquengon mukaan hänellä 
on viisi saarnojen pääaihetta: 

 Parannus synnistä seurakunnassa (s.o. menestysevankeliumi ja seksuaaliset synnit. Sisaret, hävittäkää 
Joyce Meyerin kirjat! ) 

 Tien valmistaminen Herralle. Messias on tulossa 
 Pyhyys ja vanhurskaus, joita ilman kukaan ei voi nähdä Jumalaa 
 Seurakunnan tempaus, joka hänen mukaansa tapahtuu ennen 5. sinettiä. Neljä on jo avattu ja 

ratsumiehet ovat jo liikkeellä. Hän on nähnyt sen näyissä. Hän on jo vuodesta 2005 julistanut näkyään 
Israelin ja Iranin välisestä ydinsodasta, mutta ei tiedä tapahtuuko se ennen vai jälkeen tempauksen. 
Kuitenkin se on hyvin merkittävä tempauksen kannalta. Tuossa näyssä hän näki kuinka Israelin 
lentokoneet ampuvat kaksi ydinohjusta vuoren juurella olevaan Iranin ydinlaitokseen. Siitä seuraa sota, 
jonka seurauksena Israel tekee 7-vuotisen rauhansopimuksen ja vihan aika alkaa. On merkittävää, että 
viime maaliskuussa Iranissa paljastui valtava vuoren juurella sijaitseva ydinlaitos nimeltä Quds 
(=Jerusalem), josta lännessä ei ole tiedetty mitään ( katso WND:n artikkeli ja Googlen kuvat laitoksesta 
tästä). Googin sota (Hes. 38-39) on hänen mukaansa sama kuin Harmageddonin sota vihan ajan jälkeen.  

 Seurakunnan palauttaminen takaisin Kristukseen 

Nyt kun Owuor on tulossa Suomeen, niin menkääpä kuuntelemaan! 

Tässä vielä pari linkkiä: 

http://www.youtube.com/watch?v=LI356GSVYNM Tämä on todella hämmästyttävä video. Look and stun! Katso 
ja tyrmisty! Olen katsellut netistä huru-ukkojen shekinavideoita, mutta en ole nähnyt mitään vastaavaa. 

http://www.youtube.com/watch?v=_NdxKxK3VaE Tämä on hyvin mielenkiintoinen: Review of The 4 Apocalyptic 
Horsemen part 1. Liitteenä katkelma lopusta. Kannattaa kuunnella kaikki 4 osaa. Kuuneltuasi: ”you will never 
remain the same again”-- et ole enää sama mies.  

Aasi 
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5. huhtikuuta 2013 15.44 Jorma Rasinen <jorma.rasinen@pp.inet.fi> kirjoitti: 
 

Kiitos vaivan näöstäsi. 
Veljet päättivät ottaa vastaan erään sisaren kertomaan Kenian herätyksestä nyt sunnuntaina. 
Ei tämä ko. veli ole meille tulossa, vaan seurakunnalle vahvistukseksi, että Jumala toimii. 
Itse oli ennakkoluuloinen, mutta hyvä jos herätys on Jumalalta tullut. 
Siunattua kevättä Jorma 
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