sunnuntai 6. syyskuuta 2020
Tuleeko tuomio Yhdysvalloille, kun UAE:n ja Israelin välinen
rauhansopimus allekirjoitetaan maan pääkaupungissa Washington DC:ssä
juutalaisen uudenvuoden aikoihin?!
Tässä tuore suomentamani artikkeli William Frederick'in ylläpitämästä EndTimesForecaster -blogista,
jossa William käsittelee Yhdistyneiden arabiemiraattien (UAE) ja Israelin välisen rauhansopimuksen
seuraamuksia varsinkin Yhdysvalloille, joka on toiminut välittäjänä, ja jonka pääkaupungissa aiotaan
järjestää tämän ”aabrahamilaisen sopimuksen” juhlallinen allekirjoitustilaisuus tässä kuussa juutalaisen
uudenvuoden eli Rosh Hashanah'in eli pasuunansoitonjuhlan aikoihin. Ajoitus on merkittävä, kun
kyseessä on valheellinen väärä rauha, joka on todennäköisesti ensiaskel Israelin maan jakamiselle, jonka
Jumala tuomitsee Raamatussa, ja tämän ensiaskeleen lopputulema mainitaan Danielin profetiassa
Antikristuksen rauhana kun hän vahvistaa liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi (Dan. 9:27). UAE
lienee ensimmäinen näistä monista arabimaista. Nyt siis ”rauha” Rosh Hashanah'ina, josta tulee mieleen
Paavalin julistus 1. Tess. 5:1-5 kohdassa, jonka mukaan Herran päivä tulee silloin kun sanotaan ”rauha ja
turvallisuus (peace and security)”. Lisäksi juutalaisten pasuunansoitonjuhla (Rosh Hashanah) on
yleisesti yhdistetty Kristuksen toiseen tulemiseen (tai Tempaukseen), jolloin pasuuna soi (1. Tess. 4:1318). On tulkittu, että Raamatun pelastushistoria kulkee merkittävien juutalaisten juhlapyhien rinnalla.
Jeesuksen ensimmäinen tulemus täytti kevään kolme juhlaa sekä helluntain Pyhän Hengen
vuodatuksena 10 päivää Herramme taivaaseen astumisen jälkeen, ja Jeesuksen toinen tulemus täyttää
sitten loogisesti syksyn kolme juutalaista juhlaa, jotka alkavat tästä pasuunansoitonjuhlasta (The Feast
of Trumpets).
-----------------------------

Päivämäärää kuoleman kanssa ollaan asettamassa –
Arabiemiraattien ja Israelin välisen
rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuus (The Date With
Death is Being Set—The Signing of the UAE Peace Deal)
https://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/09/the-date-with-death-isbeing-setthe.html
Perjantai, 4.9.2020 (Päivitetty 5.9.2020)

Kuva sivulta: https://www.arabnews.com/node/1728466/middle-east

On ilmoitettu, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat (UAE) ja Israel yrittävät saada aikaan
allekirjoitustilaisuuden UAE "Abraham Accords" -sopimukseen Washington DC:ssä Rosh
Hashanah'iin (juutalaisten uusivuosi) – 18. syyskuuta 2020 mennessä.
"Tämän [normalisointi] -sopimuksen odotetaan tulevan allekirjoitettavaksi syyskuussa
Washingtonin kaupungissa", Akunis sanoi.
"Sen on tarkoitus olla yksi seuraavien 24 tunnin neuvottelujen tuloksista Arabiemiraateissa
– asettamalla päivämäärän allekirjoittamiselle."
Akunis lisäsi, että Netanyahu'n hallitus toivoo seremonian pidettäväksi "ennen meidän
Rosh Hashanah -juhlaamme" eli juutalaisten uuttavuotta, joka on 18. syyskuuta.
https://www.dawn.com/news/amp/1577161
Nyt tässä on tärkeä osa; tätä rauhansopimusta ollaan julistamassa tärkeäksi askeleeksi
kohti Palestiinan valtion luomista vuoden 1967 rajojen mukaisesti – ei hyvä juttu.
UAE announces peace deal with Israel, revives hope for Palestinian state (Arabiemiirikunnat
ilmoittaa rauhansopimuksesta Israelin kanssa, herättää toivon Palestiinan valtiosta)
After UAE-Israel peace deal, a Palestinian state is the next step (UEA-Israel
rauhansopimuksen jälkeen seuraava askel on Palestiinan valtio)
Katso, olen kaikkiseltaan rauhan puolesta, mutta en hinnalla millä hyvänsä. Yritykset jakaa
Israelin maa on tuonut tuomiota aiemmin ja uskon näin olevan tulevaisuudessakin. Vilkaise
julkaisujani: The Israeli Palestinian Map of Death (Israel-Palestiina kuolemankartta),
Hurricane Laura, Israel, and the Palestinian State (Hurrikaani Laura, Israel ja Palestiinan
valtio).
Uskon, että jokainen prosessi, jolla pyritään "maan jakaminen" -aloitteeseen, tulee
kohtaamaan tuomiot, jotka laskeutuvat asianosaisten päälle. Ja ajatellen tätä
rauhansopimusta USA:n välittämänä ja Washington DC:ssä allekirjoitettuna, niin se tulee
varmasti laittamaan kohdistuksen tuohon kaupunkiin.
Ota myös huomioon, että Iran on Israelin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja
Yhdysvaltojen katkera vihollinen, joten se ei olisi minulle yllättävää nähdä heidän yrittävän
jotain merkittävää sabotoidakseen rauhansopimusta.
Jälleen kerran, kannatan rauhaa, mutta se on tehtävä oikealla tavalla, eikä Israelin maan
jakaminen ole oikea tapa edetä tässä.
On mielenkiintoista huomata, että tämä syksy on todettu tärkeäksi katseluajaksi
tuomioiden laskeutumiselle. Tässä on pari postausta tämän linjan mukaisesti.
Fall 2020: Asteroids, Missiles, and Tsunamis!? (Syksy 2020: Asteroidit, ohjukset ja
tsunamit!?)
I Pet Goat 2; Is the Apple About to Split and the Lotus Bloom? (I, Pet Goat 2 -filmi;
Onko omena halkeamaisillaan ja lootus puhkeamassa pian kukkaan? (suomennettu))
Tässä on mielenkiintoinen synkronointi;
The White House Siege: Occupation starts Sept. 17, 2020 (Valkoisen talon piiritys:

Miehitys alkaa 17. syyskuuta 2020)
Kanadan Vancouver'issa, Brittiläisessä Kolumbiassa, itseään adbustereiksi (Adbusters)
kutsuva ryhmä julkaisi äskettäin sosiaalisen median ilmoituksen, jossa kehotettiin
"kymmeniä tuhansia meidän kansalaistovereita piirittämään Valkoista taloa" syyskuun 17.
päivänä 2020 (Valkoisen talon piiritys – Taktinen tiedotus #1). Piirityksen on tarkoitus
kestää viisikymmentä päivää, päättyen vaalipäivään 3. marraskuuta.
Esite alkaa sanoin: "Okei, kaikki te aktivistit" ja erityisesti mainitsee ryhmät #MeToo,
#BLM, #ExtinctionRebellion ja kutsuu kaikkia Trump'in vastaisia mielenosoittajia.
"Haluamme ... herättää vallankumouksen kanssanne." "Oletteko valmiita
vallankumoukseen? Mekin olemme." "Saarramme Valkoisen talon. Ja pidämme sitä yllä
tarkalleen viisikymmentä päivää."
Mietin kuinka se tulee näkymään? Ja sitten on tämä synkronointi; seuraava Nibirun
aiheuttama maanjäristystarkkailujaksomme on aikavälillä 6.-26.9.2020.
”Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä
kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” (Luukas 21:36)
Päivitys 5/9: (nimimerkki Karen)
"Noin kahden viikon kuluttua 20. syyskuuta, Iraniin kohdistuvat maailmanlaajuiset
pakotteet – jotka poistettiin viisi vuotta sitten ja joihin sisältyi tavanomaisten aseiden
vientikielto – napsahtavat takaisin voimaan johtuen Yhdysvaltojen päätöksestä käyttää
veto-oikeuttaan mihin tahansa YK:n turvallisuusneuvoston toimeen pakotteiden
välttämiseksi."
https://www.youtube.com/watch?v=_wYrKoDYyJ4
----------------

Kirjoitin kommentin tähän Williamin blogijuttuun 5.9.2020 klo 15:00.
Hello William and thanks for your recent posts! You are an endtimes watchman. Signing ceremony of the
peace deal is important event. Have you thought that skeleton scene with fireworks in I, Pet Goat 2 film
could describe Jewish New Year (Rosh Hashanah) celebrations on September 18, 2020?! Skeleton
(wearing Uncle Sam's hat) means death that connects it with Isaiah 28:15 (a covenant with death). Oh,
God! BTW; skeleton has a wedding (or engagement) ring on the left anonymous meaning covenant! See
Jason's (jkbugout) new Pet Goat 2 interpretation video.
Pet Goat II September Date Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=kYs31nmZY98 (9/3/2020)
If you will, see my comments on it (Olli R).
Suomennus:
Hei William ja kiitos viimeaikaisista julkaisuistasi! Olet lopunaikojen vartiomies. Rauhansopimuksen
allekirjoittaminen on tärkeä tapahtuma. Oletko ajatellut, että luuranko ilotulituksineen I, Pet Goat 2
-elokuvassa voisi kuvata juutalaisen uudenvuoden (Rosh Hashanah) juhlallisuuksia 18. syyskuuta
2020?! Luuranko (yllään Setä Samulin hattu) tarkoittaa kuolemaa, joka yhdistää sen Jesaja 28:15:een
(liitto kuoleman kanssa). Voi luoja! Muuten, luurangolla on vihkisormus (tai kihlasormus) vasemmassa
nimettömässä merkiten liittoa! Katso Jason'in (jkbugout) uusi Pet Goat 2 -tulkintavideo (Pet Goat II
September Date Analysis (3.9.2020)).

Jos haluat, katso kommenttini siitä (Olli R).
---------------Lopuksi sokerina pohjalla blogini vieraskirja-postaukseni eilispäivältä liittyen
Rosh Hashanah & I, Pet Goat 2 -kytkökseen.
Päivämäärä: 05/09/2020, 15:42:50
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 918
Erinomaista havaintokykyä Jasonilta hänen uusimmassa Pet Goat -videossaan kun hän näkee
omenatytön (Lily) kädessä keltaista tai kullan väriä eli hunajaa tytön pudotettua omenan. Tiedetään,
että juutalaisten Rosh Hashanahiin liittyy omenat ja hunaja, jota käytetään dippikastikkeena
omenalohkoille.
Laita Google-hakuun sanat: "rosh hashanah apples and honey"
Linkistä: https://www.history.com/topics/holidays/rosh-hashanah-history
"Apples and honey: One of the most popular Rosh Hashanah customs involves eating apple slices
dipped in honey, sometimes after saying a special prayer. Ancient Jews believed apples had healing
properties, and the honey signifies the hope that the new year will be sweet."
Sitten Jasonilta IPG2-tulkintaa videolla:
Live Pet Goat II Rosh Hashana Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=H8jnL5xi8WI (11 tuntia sitten)
Tässä omenakohtaus, jossa tytön kädessä näkyy hunajaa kullanvärisenä. Myöskin itse omenassa näkyy
hunajaa kun se vierii.
https://youtu.be/H8jnL5xi8WI?t=2109 (kohdasta 35:09)
Joten IPG2 vihjaa voimakkaasti pasuunansoitonjuhlaan (Rosh Hashanah). Jason puhuu alussa paljon
trumpeteista, jotka soivat filmissä. Yhdistelee niitä Ilmestyskirjan pasuunatuomioihin.
Meidän ei todennäköisesti tarvitse odottaa ensi vuoden helluntaihin a'la Jarmo Eklund.
Lähettänyt Olli-R klo 15.07

