Kenya Times'in uutinen: Maitreya, Akatsa & Bonnke
Noin 6,000 rukoilijaa Kawangware'n muslimikylässä, Nairobissa, uskoo nähneensä
Jeesuksen Kristuksen kirkkaassa päivänvalossa viime viikolla
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NAIROBI (Kenya Times)
Voi olla vaikea uskoa, mutta mikään ei horjuta heitä, koska "Jeesus" puhui heille ja vakuutti heidät
hyvin pikaisesta paluustaan.
Paikka oli Betlehem kirkko, jossa Mary Sinaida Akatsa pitää ihmerukouksia, rukoillen sairaiden,
sokeiden, rampojen, mielenvikaisten, lapsettomien ja muiden kaikenlaisten ongelmaisten puolesta.
Lauantaina 4.6.1988 rukoilijat näkivät suuren kirkkaan tähden. Se oli epätavallisen kirkas verrattuna
tavallisiin tähtiin. Kello oli 1 iltapäivällä.
Mutta seuraavana lauantaina 11.6. oli erilaista. Rukoilijat lauloivat innokkaasti suosittua Swahilin
kielistä laulua "Mungu ni Mwema", kun Mary Akatsa keskeytti. Hän ilmoitti Jumalan puhuneen
hänelle ja käskeneen häntä "odottamaan ihmettä, koska hyvin tärkeä vieras olisi tulossa antamaan
hänelle hyvin tärkeän sanoman." Ihmiset 'varustautuivat tuntemattomaan' samalla, kun toiset
tuijottivat häntä ilmeettömästi suut auki pelosta ja hämmennyksestä.
Viisi minuuttia myöhemmin hän pyysi niitä, jotka lauloivat ja tanssivat lopettamaan, koska kauan
odotettu sanoma oli saapunut. "Jeesus! Jeesus! Nasaretin Jeesus!" kuului äänekkäitä kuiskauksia
joukosta, kun he nostivat kätensä antautumisessa ja jumalallisessa tervetulleeksi toivottamisessa.
Pitkä, paljasjalkainen, valkeaviittainen ja parrakas mieshahmo ilmestyi tyhjyydestä ja seisoi yleisön
keskellä. Hän käveli hitaasti kohti uutta kirkkorakennusta poispäin teltasta. Mary Akatsa käveli hänen
rinnallaan.
Hän (Mary) yritti selittää, että 20 rampaa oli onnistunut jälleen kävelemään joitakin minuutteja
aikaisemmin, johtuen tuon päivän siunauksista, mutta ei kukaan, paitsi ehkä harvat, kuulivat tämän.
He puhuivat innokkaasti "Herralle". Katsoin kelloani. Se oli 4.15 iltapäivällä. Hänen äänensä hukkui
huutoihin ja äänekkäisiin huokauksiin "Jeesus! Jeesu. Jeeeesu! Sinä olet tullut. Tervetuloa Jeesus!
Pese meidän syntimme. Auta meitä Jeesus!" Monille se oli viimeinen rukous. Heistä näytti, että
"Ihmisen Poika" oli vihdoin täyttänyt lupauksensa tulla takaisin maan päälle. He polvistuivat
tunteellisessa rukouksessa hurjassa ponnistuksessa pelastaa sielunsa 11. hetkellä. Eräs lähelläni
makaava mies virtsasi housuihinsa, mutta minä vain tuijotin muukalaista kokouksessa silmää
räpäyttämättä. Outo ajoittainen valo leijui hänen turbaanin peittämän päänsä, jalkojensa ja koko
ruumiinsa ympärillä.
Rukoilijoiden käytös ja mielentila muistuttivat Baabelin tornin ajoista VT:ssa, kun kielet
"sekoitettiin" (1.Moos.11). Jokainen mutisi jotakin. Toiset makasivat maassa itkien hillittömästi
ylistyksessä ja palvonnassa täysin tilanteeseen antautuneina. Äiti Akatsa pyysi hiljaisuutta, mutta se
oli vaikeaa. "Pyhä Henki" oli laskeutunut. Kawangware'n turmeluksen ja rikollisuuden kyllästämät
slummit oli muutettu 'pyhäksi maaksi'. Mies kuiskaili noin pari minuuttia jotakin Akatsalle, joka
myöhemmin ilmoitti yleisölle, että outo mies puhuisi heille.
Selvällä Swahilin kielellä, jossa ei ollut jälkeäkään murteesta, outo mies ilmoitti, että Kenialaiset
olivat siunattuja, varsinkin ne, jotka olivat kokoontuneet kokouspaikalle tänä iltapäivänä. Hän sanoi,
että (neitsyt) Marialla oli tärkeä tehtävä yhdistää kaikki rodut ja heimot Jumalan sateenvarjon alle
Jeesuksen kautta.
"Minä lempeästi rukoilen teitä kestävinä pysymään uskossanne, koska maailmaa ei ole oleva enää.
Me olemme lähestymässä taivaan hallinnon aikaa, mutta sitä ennen minä tulen takaisin ja tuon

ämpärillisen siunauksia teille kaikille. Kunnioittakaa Mariaa, koska hän on oikea 'Korkeimman'
edustaja", mies sanoi ja muistutti yleisöä elämään Raamatun opetusten mukaan.
Kun outo mies oli lähtemässä, kaksi naista jättivät paikkansa ja ryntäsivät eteen, jossa mies ja Mary
Akatsa seisoivat. He lähestyivät häntä polvillaan kyynelten virratessa poskillaan. "Shetani
Rhihswaah!" mies sanoi näille kahdelle ja alas maahan he menivät, että jysähti, kun muinainen
heprealainen kirosana kajahteli kaikkialla. Tätä sanaa käytettiin 2000 vuotta sitten demonien ja
pahojen henkien nuhtelemiseen.
Kesti 20 minuuttia ennenkuin yleisö toipui miehen lähdettyä autossa, joka kuului herra Gurnam
Singh'ille, joka tarjosi hänelle kyytiä. Herra Singh kuitenkin todennäköisesti toipuu lopun ikänsä
shokista, jonka hän koki pari minuuttia myöhemmin. Kun tultiin bussien päätepysäkille KBS reitillä
No 56, mies pyysi herra Singh'iä pysäyttämään auton, koska hän halusi nousta pois autosta ja lähteä
taivaaseen. Päästyään ulos hän ei noussut. Hän käveli muutamia askelia tien sivussa ja vain hävisi
ohueen ilmaan. Useat, jotka todistivat tämän, olivat hämmästyneitä hänen salaperäisestä
katoamisestaan.
Muutaman minuutin kuluttua huolestunut herra Singh palasi huohottaen mukanaan joukko ihmisiä
bussipysäkiltä ja kuvaili tapahtumien outoa kehitystä. Mary Akatsa vakuutti kokoukselle, että
"Jeesus" oli mennyt taivaaseen.
Monia hämmensi se, että puhuessaan yleisölle oudon miehen läsnä ollessa Mary Akatsa oli sanonut,
että pieni tihkusade, jota silloin koettiin, todisti "Jeesuksen" läsnäoloa. Hän oli myös julistanut, että
myöhemmin tulisi rankkasade todistamaan, kun "Jeesus" olisi taas "Taivaallisella Valtaistuimellaan".
Ja helvetillisellä varmuudella sateet tulivat. Tuona iltana kaupungissa oli tulvia, jotka yllättivät
ihmiset äkkiarvaamatta. Myöhemmin monet olivat vastahakoisia lähtemään kokouspaikalta ja heitä
täytyi suostutella tekemään niin.
Aikaisemmin Uhuru puistossa pastori Bonnke oli luvannut tuhansille palvojille ja miljoonille
kuulijoille suorassa TV- ja radiolähetyksessä, että Jumala oli torstaina ilmoittanut hänelle, että he
tulisivat kokemaan Jeesuksen läsnäoloa ja suuria ihmeitä lauantaina. Jeesus todella tuli Nairobiin,
vaikkakin eri paikkaan.
Mary Akatsa'n kokouksissa on aina mukana 'paikallinen' valokuvaaja. Hänellä on tapana ottaa kuvia
eri tilanteista ja myöhemmin kaupitella niitä kokousvieraille 10 shillinkiä per kuva. Aikaisemmin
hänen ottamissaan kuvissa, kun kirkkaat tähdet ilmestyivät vielä päivänvalossa Kawangware'n ylle,
oli vain pilviä ja sininen taivas.
Mutta nyt, valokuvaaja, jonka nimi oli Francis Kaburu, sai otettua kuusi onnistunutta kuvaa oudosta
miehestä. On väitetty kaiken jälkeen, että tämä voi olla huijaus. On jo raportoitu, että outo mies oli
"Jinn" (hyvä tai paha henki muslimien mytologiassa) tai salaperäinen henki, mistä johtui hänen
salaperäinen katoamisensa.
Mary Akatsa tyrmää tämän väitteen: "Se oli meidän Herramme. Hän on luvannut Raamatussa tulla
takaisin erilaisissa muodoissa ... Joka tapauksessa hän syntyi naisesta ja eli maan päällä", hän sanoi
myöhemmin ja ne tuhannet, jotka olivat episodin todistajina, ovat hänen kanssaan täysin samaa
mieltä.
Herra Tofias Onyango, eräs Nairobilainen lakimies, kirjoittaa parhaillaan kirjaa Mary Akatsa'n
ihmeistä. Hän oli sisällä kirkkorakennuksessa, kun "Jeesus" tuli, mutta sisällä huoneessa noin 100
yardin päässä sieltä, missä tämä tapahtui, valmistamassa käsikirjoitustaan. "Tähän mennessä ainoa,
mitä olen voinut todistaa, on kirkas tähti päivänvalon aikana", hän sanoo ja valittaa, kun menetti "ison
ihmeen".

Times Report: Maitreya, Akatsa & Bonnke
About 6,000 worshippers at Muslim Village, Kawangware, Nairobi, (Kenya)
believe they saw Jesus Christ, in broad daylight last week.
© Kenya Times. First published in the Kenya Times, 22 June 1988.
NAIROBI (Kenya Times) It may be hard to believe, but nothing will move them, because "Jesus"
addressed them and assured them of a come-back, very soon.
The scene was at the Church of Bethlehem, where Mary Sinaida Akatsa conducts miracle prayers,
praying for the sick, the blind, cripples, mad people, the barren and others facing all sorts of personal
problems. On Saturday 4 June 1988 a big, bright star was sighted above the skies by worshippers. It
was unusually brighter than ordinary stars. The time was 1 p.m.
But on Saturday 11 June it was different. Worshipers were busy singing Mungu ni Mwema, a popular
Swahili hymn, when Mary Akatsa interjected. She announced that God had spoken to her and told her
to "await a miracle because a very important guest would be coming to give her a very vital
message." People 'braced themselves for the unknown' while others stared blankly at her, their
mouths agape with awe and bewilderment.
Five minutes later, she asked those who were singing and dancing to stop as the long-awaited
message had arrived. "Jesus! Jesus! Jesus of Nazareth!" went the loud whispers from the crowd as
they raised up their hands in submission and divine welcome.
The tall figure of a barefooted, white-robed and bearded man appeared from nowhere and stood in the
middle of the crowd. He was walking slowly towards the new church building away from the tent.
Mary walked with him, side by side.
She tried to explain that 20 cripples had managed to walk again a few minutes ago because of the
day's blessings. But nobody, except perhaps a few, heard this. They were busy talking to "The Lord".
I looked at my watch. It was 4.15 pm. Her voice was drowned by cries and loud moans of "Jesus!
Jesu. Yeeesu! You have come. Welcome Jeesus! Wash our sins. Help us Jeesus!" For many, it was
the last prayer. It appeared to them the "Son of Man" had at last fulfilled His promise of coming back
to earth. They knelt down in emotional prayers in a frantic effort to save their souls at the 11th hour.
A man lying near to me urinated in his trousers. But I stared back at the stranger in the meeting
without blinking. Strange, sporadic light wafted on top of his turbaned head, his feet and his entire
body.

The scene and mood of the worshipers reminded one of the Old Testament times of the Tower of
Babel when languages became "confused" (Genesis Chapter 11). Everyone was murmuring
something. Others were flat on the ground weeping uncontrollably in praise and worship, in total
submission to the occasion. Mama Akatsa appealed for calm. But it was difficult. The "Holy Spirit"
had descended. Yes, the vice and crime-infested slums of Kawangware had been transformed into 'a
holy ground'. The man whispered something to Akatsa for about two minutes. She later informed the
crowd that the strange man would address them.
In clear Swahili, which had no traces of accent, the strange man announced that the people of Kenya
were blessed, especially those who had gathered at the venue that afternoon. He said Mary had an
important mission to unify people of all races and tribes under the umbrella of God through Jesus.
"I implore you kindly to steadfastly hold on to your faith as the world will be no more. We are
nearing the time for the reign of heaven. But before that I shall come back and bring a bucketful of
blessings for all of you. Please respect Mary as she is a true representative of 'The Most High' ", the
man said and reminded the crowd to live to the teachings of the Bible.
As the strange man was about to leave, two women left their seats and surged forward to where the
man and Mary stood. They advanced towards him on their knees, tears streaming down their cheeks.
"Shetani Rhihswaah!" the man told the two, and down to the ground they went with a thud, as the
ancient Hebrew curse word sent echoes everywhere. The word was used 2,000 years ago to rebuke
demons and evil spirits.
It took the crowd nearly 20 minutes to recover after the man left the meeting in a car belonging to a
Mr. Gurnam Singh, who offered to give him a lift. But it will probably take Mr. Singh his lifetime to
recover from the shock he got two minutes later. On reaching the bus terminus for KBS Route No 56,
the man informed Mr. Singh to stop the car as he wanted to alight and head for heaven. On getting
out, he did not ascend. He walked a few paces beside the road and simply vanished into thin air.
Several people who witnessed this were astonished by his mysterious disappearance.
A few minutes later, a worried Mr. Singh came back panting like a cross-channel swimmer
accompanied by a group of people from the bus stage, and narrated the strange development. Mary
assured the meeting that "Jesus" had gone to heaven.
What baffled many was that Mary, while addressing the crowd in the presence of the strange man,
had said the light drizzle being experienced then was to signify the presence of "Jesus". She had also
announced that there would be a heavy downpour later to signify that "Jesus" was back in his
"Heavenly Throne". And, as sure as hell, the rains came. There were floods all over town that
evening that caught people unawares. Later, many were reluctant to leave the religious venue an had
to be convinced to do so.
Back at Uhuru Park, Rev. Bonnke was promising thousands of worshippers and millions of listeners
during a live TV and radio transmission that God had, on Thursday, informed him that they would
experience the presence of Jesus and great miracles on Saturday. Jesus did indeed come to Nairobi
but in a different venue.
There is always a 'resident' photographer at Mary Akatsa's meetings. He takes snapshots of various
episodes and later sells them to worshipers at Shs10 each. In the past, when bright stars appeared in
broad daylight above Kawangware, there were only clouds and the blue sky in the photos he had
taken.
But this time, the photographer, known as Francis Kaburu, managed to take about six snapshots of
the strange man, successfully. It is alleged that this may have been a hoax, after all. Already, reports
have it that the person cited was a "Jinn" or a mysterious spirit, hence his mysterious disappearance.
But Mary Akatsa discounts this contention: "This was Our Lord. He promised in the Bible to come
back in different forms ... In any event he was born of a woman and lived on earth", she said later.
And the thousands who witnessed the episode concur with her entirely.

Mr Tofias Onyango, a Nairobi lawyer, is currently busy writing a book on Mary Akatsa's miracles.
He was within the church compound when "Jesus" came but inside a room 100 yards away from
where the action was, preparing his manuscript. "So far, the only thing I have been able to witness is
a bright star during daylight", he says, and laments that he missed the "big miracle".
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