tiistai 30. kesäkuuta 2015
Aikakauden päätös syyskuussa 2015? – Osa 2
Tässä profetiapäivityksessä pastori J. D. Farag jatkaa aiheen käsittelyä, jonka hän aloitti viikkoa aikaisemmin
14.6.2015. Tämä on toinen osa ensi syyskuuta tarkastelevaan analyysiin, jonka ensimmäisen osan voit lukea
suomennettuna tästä. Aihe on vakava ja samalla myös mielenkiintoinen, sillä Herran Jeesuksen tulemus
noutamaan morsiusseurakuntansa maan päältä taivaallisiin saattaa olla hyvinkin lähellä oleva tapahtuma. Nykyiset
aikainmerkki-tapahtumat lähestyttäessä syyskuuta 2015 osoittavat Jeesuksen sanoihin Luukkaan luvussa 21:28,
”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne
on lähellä.” Tämän profetiapäivityksen suomensi: Samuel Korhonen
---------------------------

Mid-East Prophecy Update – June 21st, 2015
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?
option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos

J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary
Chapel-seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen
arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän
osaa käyttää internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten
ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut
”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 21.6.-15. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-06-21.pdf
Pastori J.D. jatkaa useiden merkittävien tapahtumien tarkastelemista, jotka ovat tulossa syyskuussa 2015,
mutta jälleen varoittaa päivämäärien asettamisesta kehottaen jatkamaan valvomista ja asioimista, kunnes
Herra todella tempaa seurakuntansa. Sabia, pastorin 8-vuotias tytär, päättää tilaisuuden isänpäivän
laululla.
- Tämänkertaisessa päivityksessä jatkamme useiden ensi syyskuussa esiintyvien tapahtumien
tarkastelemista.
- Toivon, että sallit minun jälleen hairahtua liiallisen varoittamisen puolelle käsitellessäni kaikkea
tapahtuvaa.
- Olen lähestymistavassani hyvin varovainen ja rukoilevainen etupäässä siksi, koska ihmisillä on

taipumus haaksirikkoutua, jos Herra viipyisi.
- Toinen syy lähestyä tätä niin varovasti, on, että meidän tulee jatkaa valvomista ja asioimista, kunnes
Herra todella palaa.
- Puhuisin myös mieluummin ensi syyskuusta, vaikka mitään ei tapahtuisi, kuin etten puhuisi siitä ja
jotakin tapahtuisi.
- Ainakin tästä puhuminen tuo sen esille ja näin voi herättää niitä, jotka vielä nukkuvat hengellisesti.
Room. 13:11-12 "Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta;
sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä
on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin."
- Ennenkuin aloitamme, käyn nopeasti läpi jo tarkasteltuja tapahtumia niiden eduksi, jotka missasivat
viime viikon päivityksen.
- Ensimmäinen on auringonpimennys, joka tapahtuu pasunansoitonjuhlan eli Rosh Hashanah'in,
juutalaisen uudenvuoden, aikaan.
- Syy, miksi tämä on niin merkittävää, on, että jotkut uskovat pasunansoitonjuhlan toteutuvan
seurakunnan tempauksessa.
- Tämä tavallaan liittyi toiseen tapahtumaan, joka on neljäs neljästä verisestä kuusta ja joka esiintyy
lehtimajanjuhlan aikaan.
- Verisen kuun aiheuttavien kuunpimennysten ja auringonpimennysten merkitys on, että ne nähdään
merkkeinä Jumalan tuomiosta.
- Tarkemmin sanoen kuunpimennykset nähdään Jumalan tuomiona Israelille, kun taas
auringonpimennykset ovat tuomio kaikille kansoille.
- Se toi meidät kolmanteen tapahtumaan, joka on, että ensi syyskuu merkitsee seitsemättä
sapattivuotta, joka tunnetaan 7. shmita-vuotena.
- On ehdotettu, että shmita-vuoden merkitys liittyy siihen, mitä tapahtui taloudellisesti aikaisempina
shmita-vuosina.
- Nimittäin vuoden 2001 syyskuun 11. päivän taloudellinen kriisi ja sen jälkeen 7 vuotta myöhemmin
viime shmita-vuonna syyskuussa 2008.
- Tämä liittyi myös neljänteen tapahtumaamme, joka on, että tämä on 7 kertaa 7, eli 49 vuotta, jotka
tekevät siitä alun riemuvuoden uudellevuodelle.
- Riemuvuoden merkitys 50. vuotena liittyy siihen, mitä tapahtui ennen, erityisesti Israelin kansaan
liittyen.
- Nimittäin Balfour'in julistus vuonna 1917, joka oli riemuvuosi ja kuuden päivän sota vuonna 1967,
joka myös oli riemuvuosi.
- Tämä toi meidät viime viikolla viidenteen ja viimeiseen tapahtumaan, joka on sir Isaac Newton'in
tulkinta Danielinkirjan profetiasta.
- Tarkemmin sanoen jakeesta Daniel 9:25 Newton'in kirjassa, “Observations upon the Prophecies of
Daniel and the Apocalypse of St. John (Huomioita Danielin profetioista ja pyhän Johanneksen
ilmestyksestä).”
- Newton laskee (calculates, voidaan kääntää myös arvioi) perustuen tulevaan päivämäärään, tuohon
aikaan hänelle tuntemattomaan kesäkuun 7. päivään 1967 ja tulee syyskuun 23. päivään 2015. (Em.
kirjassa Newton ei kylläkään laske mitään, mutta esittää arvion, että Danielin 70 vuosiviikon profetian
7 vuosiviikkoa toteutuvat Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Suom. huom.)
- Tämä tuo meidät seuraavaan tapahtumaan tarkkailulistallamme ja se liittyy paaviin, joka tulee
Yhdysvaltoihin syyskuussa 2015.
- Se ei ole paljon, että hän on tulossa, vaan se, miksi hän on tulossa ja mitä hän on tulossa tekemään
Yhdysvalloissa.
- Itseasiassa paaville syyskuuksi suunniteltuja tapahtumia voitaisiin pitää historiallisesti
ennenkuulumattomina.
- Ensimmäisellä USA:n vierailullaan ja ensimmäistä kertaa historiassa paavi puhuu kongressin
yhteiselle kokoukselle ensi syyskuun 24. päivänä.
- Sen lisäksi, että tapaa Obama'n seuraavana päivänä 25.9., hän puhuu myös tulevalle YK:n 70.
yleiskokoukselle.

- Se, mikä on mielenkiintoista, on, että jotkut kertovat, että Ranska voi esitellä päätöksen, joka
itseasiassa tunnustaisi Palestiinan valtion.
- Se, mikä tekee YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen vieläkin mielenkiintoisemmaksi, on
presidentin asenne.
- Jotkut uskovat, että johtuen Netanyahu'n ällistyttävästä voitosta Obama tukee nyt päätöstä
Palestiinan valtiosta.
- Ellei tämä ole tarpeeksi pahaa, niin YK voi myös ensi syyskuussa toteuttaa ”kestävän kehityksen
Agenda 21 -toimintaohjelman (Sustainable Development Agenda 21).”
Tutkittuani ”kestävää kehitystä” kävi selväksi, että se itseasiassa voisi olla ”uusi maailman järjestys.”
On mielenkiintoista, että Wikipedia sulkeissa määrittelee uuden maailman järjestyksen
salaliittoteoriana.
https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory )
- Tämä tuo meidät listamme seuraavaan tapahtumaan, joka tunnetaan nimellä Jade Helm 15 ja on
todellinen sotilaallinen harjoitus täällä USA:ssa.
- Se käsittää useita valtioita, kuten Teksas, Colorado ja Arizona muiden muassa ja se toteutetaan
heinäkuun 15. päivästä syyskuun 15. päivään.
- Tämän merkitys, josta monet ovat huolissaan, on, että se voisi olla tilaisuus USA:n hallitukselle
toteuttaa sotatilalaki.
- Aika ei salli minun puhua muista huolenaiheista, kuten CERN, jonka Ray mainitsi ollessamme
Israelissa.
- CERN on suurin hiukkaskiihdytin ja suurin koskaan historiassa tehty kone, 17 mailia ympäri ja 300
jalkaa syvä.
- Kuuluisa tiedemies ja fyysikko tri. Stephen Hawking sanoi siitä: “CERN:in löytämä 'jumala-hiukkanen'
voisi tuhota maailmankaikkeuden.”
- Aika ei salli minun puhua Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius'in varoituksesta 13.5.2014.
- Hän toisti kolmesti hyytävän varoituksen, että ”meillä on 500 päivää välttää ilmastokaaos.” 500
päivää täyttyy ensi syyskuussa [Fabius'in puheesta laskien tarkalleen ottaen 25.9.2015, ”Nokialainen”
huom.].
- Tuskin pitäisi olla yllätys, että paavi vaati ”ekologista parannusta (conversion)” ympäristöä
koskevassa kiertokirjeessään.
- Muilla vakavilla huolenaiheilla, vaikka tapahtuvat nyt kesäkuussa, voi olla merkittäviä profeetallisia
implikaatioita syyskuussa.
- Tarkoitan tulevaa korkeimman oikeuden tuomiota samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja etenevää
ydinsopimusta Iranin kanssa.
- Niiden profeetallista merkitystä meidän ei tarvitse etsiä sen kauempaa kuin Hes. 38, mitä tulee Iraniin
ja Mt. 24, mitä tulee avioliittoon.
- Päätän samoin kuin aloitin ja sanon vain, että vaikka meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, niin ei ole
epäilystä, että meidän pitäisi myös olla hyvin innoissamme.
- Vien sen askelta pitemmälle ja sanon, että jos sinua innostuksen sijasta pelottaa, niin se osoittaa,
ettet ole oikeassa suhteessa Herraan.
- Jos tämä koskee sinua, niin rukoilen sinua huutamaan Herran nimeä uskoen sydämessäsi ja
tunnustaen suullasi.

Suomentajan kommentti:
Kuun- ja auringonpimennykset ovat luonnollisia ilmiöitä eivätkä mitään tuomion merkkejä. Raamatun
perusteella on melkein varmaa, ettei tempaus tapahdu ainakaan syyskuussa, koska: ”hetkenä, jona
ette luule, Ihmisen Poika tulee” (Mt. 24:44). Se kuitenkin on varmaa, että elämme armotalouskauden
viimeisiä hetkiä ja siitä on runsaasti todisteita pastori J D:n mainitsemien lisäksi. Jeesus voi tulla ennen
syyskuuta, tai jopa syyskuussa ja varmasti tulee viimeistään sen jälkeen. Alla yksi todiste, joka on
kaavio pohjoisen Tyynenmeren pintalämpötilan poikkeamista normaalista alkaen vuodesta 1982. Siihen

voisi laittaa toisen punaisen nuolen osoittamaan vuotta 1986 ja kirjoittaa Tshernobil. Tämä kaavio on
todella järkyttävä, kun ajattelee viimeaikaisia uutisia Kalifornian kuivuudesta ja Pohjois-Amerikan
länsirannikon merieläinten joukkokuolemista.
http://www.examiner.com/article/fukushima-linked-to-california-drought-independent-experts-say
http://www.livingtreecommunity.com/store2/newsletter01-06-14.asp

Lähettänyt Olli-R klo 15.20

