keskiviikko 1. heinäkuuta 2015
Musta perjantai 26.6.2015 kun USA:n korkein oikeus laillisti homoavioliitot, Vatikaani
allekirjoitti ensimmäisen sopimuksensa 'Palestiinan valtion' kanssa ja John Kerry päätti
jatkaa Iran-neuvotteluja
Tässä muutaman päivän vanha pastori J. D. Farag'in profetiapäivitys maailman tapahtumista viime viikon
'mustana' perjantaina, jolloin maailma astui merkittävän askeleen lähemmäksi Jumalan profeetallista tuomiota kun
luopumuksellisia ja sielunvihollisen kannalta myönteisiä asioita tapahtui johtavien henkilöiden taholta. Tällä
kertaa suomensin profetiapäivityksen itse, koska halusin lisätä linkkejä ja kuvia artikkeliin, sekä suomentaa vähän
kirjaimellisemmin kuin Samuel.
-----------------------------

Mid-East Prophecy Update – June 28th, 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 28.6.-15. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-06-28.pdf
Yhdessä muiden tapahtumien kanssa, jotka tapahtuivat perjantaina 26.6. pastori J.D. puhuu
korkeimman oikeuden päätöksen profeetallisista implikaatioista sen laillistaessa samaa
sukupuolta olevien avioliitot jokaisessa 50 osavaltiossa.
- Tämänkertaista profetiapäivitystä varten sinä luultavasti jo tiedätkin, että tulen käsittelemään USA:n
korkeimman oikeuden päätöstä samaa sukupuolta olevista avioliitoista.
- Kuitenkin, ennenkuin menemme tähän kysymykseen, minun täytyy mainita muita asioita, joita myös
tapahtui perjantaina, jotka pitkälti jäivät huomiotta.
- Sinä päivänä, mitä nimitetään ”Terrorin päiväksi”, oli kolme Islamilaisen Valtion hyökkäystä ympäri

maailman Ramadanin alkamispäiväviestin jälkeen.
- Ne tapahtuivat Tunisiassa, Kuwaitissa ja Ranskassa, ja on raportoitu, että sellainen isku
todennäköisesti estettiin Lontoossa puolustusvoimien päivänä (Armed Forces Day).
- On myöskin raportoitu, että on olemassa mahdollinen terrori-iskun uhka meidän
itsenäisyyspäiväjuhlamme tienoilla, joka on tulossa 4. heinäkuuta 2015.
- Tämän ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, koska Koraani käskee tosimuslimia kylvämään kauhua
epäuskoisten mieliin.
- On jotain muutakin, jota tapahtui perjantaina, ja se on, että ulkoministeri John Kerry päätti jatkaa
Iranin kanssa käytäviä ydinohjelmaneuvotteluja.
- Se mikä tässä on mielenkiintoista, on, että Yhdysvallat on käytännöllisesti katsoen myöntynyt kaikkiin
Khamenein vaatimuksiin, mistä asiantuntijat ovat hyvin huolissaan.
- Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, me myöskin näimme perjantaina, kun Vatikaani allekirjoitti sen ihka
ensimmäisen sopimuksen 'Palestiinan valtion' kanssa.
Reuters – Perjantai, kesäkuun 26. päivä 2015 – Vatikaani allekirjoittaa ensimmäisen sopimuksen
'Palestiinan valtion' kanssa, Israel suuttui – Vatikaani allekirjoitti ensimmäisen sopimuksensa
”Palestiinan valtion” kanssa perjantaina, kehottaen ”rohkeisiin päätöksiin” Israel vs. Palestiina
-konfliktin lopettamiseksi ja palata kahden valtion ratkaisuun. Sopimus, joka käytännössä teki
Vatikaanin Palestiinan tunnustamisen viralliseksi lähtien vuodesta 2012, suututti Israelin, joka kutsui
sitä ”hätäiseksi askeleeksi vahingoittaen mahdollisuuksia edistää rauhansopimuksen saavuttamista”.
Israel lisäksi sanoi, että sillä voisi olla vaikutuksia maan diplomaattisiin suhteisiin Vatikaanin kanssa
tulevaisuudessa.
http://www.reuters.com/article/2015/06/26/us-vatican-palestinians-idUSKBN0P618120150626
- Olen siinä uskossa, että tällä on seurauksensa syyskuun tulevassa Yhdistyneiden Kansakuntien 70.
yleiskokouksessa ja turvallisuusneuvostossa.
- Olipa miten vain, käsitelkäämme käsillä olevaa asiaa, jota kuvaillaan historian tekemisenä, liittyen
profeetallisiin vaikutuksiin.
- Ehdottaisin, että maailma voi juhlia tätä historian tekemisenä, mutta tosiasia on, että se täyttää
Raamatun profetiaa.
Luukas 17:28-30 (KR 33/38) – ”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat,
myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä
taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”
Matteus 24:37-42 (KR 33/38) – ”Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat,
aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei
heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen
korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen,
ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.”
- Jotkut kommentaattorit ovat esittäneet, että yhteinen nimittäjä molemmissa kohdissa on samaa
sukupuolta olevien pervoilu avioliitossa.
- Toisin sanoen, sekä Lootin että Nooan päivinä, samaa sukupuolta olevien avioliitot olivat paitsi
vallalla, niin myöskin saattoivat olla laillisia.
- Tästä syystä johtuen jotkut uskovat, että Jeesus teki eron naimisiin menon ja naittamisen välillä
Matteuksen evankeliumissa.
- Toinen ajatus, joka tukisi tätä tulkintaa, on se, että ihmiset näköjään juhlivat avioliittojaan juomingeilla
ja juhlien pitämisellä.
- Jos näin on, ja se varmasti voi olla, niin se tavallaan muuttaa tämän Jeesuksen profetian
nimenomaisen näkökohdan luonnetta.
- Tällä tarkoitan sitä, että kuvaus maailmasta juuri ennen tempausta on kiistatta samanlainen kuin se
oli vähän ennen vedenpaisumustuomiota.
- Ystävällisesti salli minun viedä se askel pidemmälle ja esittää, että seksuaalivähemmistöjen (LGBT)
sateenkaari voi olla tahallista Jumalan tuomion uhmaamista.

- Näin tulen tähän johtopäätökseen – sateenkaaren tuli olla merkki Jumalan sitoumuksesta, ettei hän
koskaan enää hävittäisi maata vedenpaisumuksella.
- Löydämme tämän 1. Moos. 9:12-17 kohdasta; kuitenkin, näyttää siltä, että seksuaalivähemmistöjen
sateenkaari on uhmakas julistus heidän kieroutuneesta seksuaalisesta synnistä.
Jesaja 3:9 (KR 33/38) – ”Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki
niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.”
- On toinenkin syy, miksi uskon että sateenkaari on julistus heidän synnistään Jumalan kasvojen
edessä, ja sillä ei ole mitään tekemistä postauksen kanssa viime perjantaina.
- Perjantain iltapäivään mennessä, minä lopulta päätin mennä sosiaaliseen mediaan ja postata sekä
minun Facebook-sivuillani että omalla Twitter-tililläni.
- Siinä luki, maailma voi juhlia #SCOTUSMarriage'a (Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöstä
hyväksyä homoavioliitot) historian tekemisenä, mutta tosiasia on, että se toteuttaa Raamatun
profetiaa.
- Se ei ollut paljoa aikaisemmin kun yksi minun Facebook-ystävistäni postasi kommentin
seksuaalivähemmistöjen sateenkaaresta, jota en ollut koskaan ennen hoksannut.
- Voisit luulla, että asuessani Havaijilla, jossa sateenkaari on kaikkialla, koska meillä on
sateenkaarinäkymiä joka paikassa, minä olisin tajunnut sen.
- Kuten osoittautui, LGBT-sateenkaarella on vain 6 väriä, joka on ihmisen luku, kun taas Jumalan
liittosateenkaaressa on 7 väriä.

LGBT Bow

Liiton kaari – Covenant Bow

- Kun menin nettiin tutkistelemaan tätä lisää, yksi ensimmäisistä asioista joita löysin, oli Valkoisen
Talon valaisu heidän kuudella sateenkaarivärillä. Ks. http://aijaa.com/nYrMEA
- Aivan kuten ihminen on pyrkinyt uudelleenmäärittelemään Jumalan sateenkaariliiton, niin on ihminen
myöskin pyrkinyt määrittelemään uudelleen Jumalan avioliittosäädöksen.
- He eivät muuttaneet Jumalan lakia, vaan se mitä he tekivät, on Jumalan lain uudelleenkirjoittaminen
ja uudelleenmäärittäminen helpottaakseen ja mukauttaakseen ihmiskunnan synnintekoon.
- Totuus tiedettäväksi on, että heidän uhmakas #lovewins -julistus tulee pian antamaan tietä
Jeesukselle Kristukselle ja Hänen morsiamelleen, jotka lopussa voittavat.
- Minulle saatanallinen agenda turmella avioliitto kertoo avioliiton typologiasta (esikuvallisuudesta),
meidän avioliittomme Karitsan kanssa nojalla.
- Lopuksi, ehdottaisin että Ilmestyskirjassa, meillä saattaa hyvinkin olla maininta sateenkaaresta
(rainbow) tuomiokontekstissa.
Ilmestyskirja 6:1-2 (KR 33/38) – ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä,
ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja
katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi (bow=jousi, kaari), ja hänelle annettiin
seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.”

Kuva 2: Amerikka on todellakin
uusi Sodoma

Kuva 1: Vatikaani on portto,
Ilm. 17
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