keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Onko Dr. Owuor Jumalan profeetta (Osa 2)?
Hei veljet ja siskot!
Tässä Samuel Korhosen vastaus (sähköpostiviesti) erään siskon (Riitta) varoitukseen Dr. Owuorista
joka käväisi Helsingissä helluntaiviikonloppuna ja puhui maanantaina (20.5.2013) TV7:lla. Samuel on
edelleen järkkymätön kenialaisen David Owuorin suhteen eikä pidä häntä vääränä profeettana.
Kirjoitin aikaisemmin tässä kuussa Dr. Owuorista otsikolla: Onko David Owuor Jumalan
profeetta? Lue ensimmäinen osa tästä aiheesta:
http://nokialainen.blogspot.fi/2013/05/onko-david-owuor-jumalan-profeetta.html
Tässä jatkoa edelliseen sähköpostiviesteineen.
Pelkään pahoin että Samuel on eksynyt. Ystäväni Pekka Immonen varoitteli seuraavassa viestissään
minua Samuelin suhteen:
Lyököön Herra minua vasten suuta ja kojauttakoon vielä varmuuden vuoksi vitsallaan ja sauvallaan
jos nyt kirjoitan vasten Herraa; mutta minusta tuntuu, että Samuel on eksynyt. Menihän saatana
Pietariinkin. Suosittelisin, että Herraamme Jeesusta Kristusta ja Pyhän Hengen johdatusta avuksesi
pyytäen osoittaisit erikoista tarkkuutta niihin suomennoksiin joita Samuel sinulle lähettää. Ettei
kaiken valheen ja viettelysten isä, saatana pääsisi juurtumaan blogiisi eikä vieraskirjaasi.
T: armonveljesi Pekka
Seuraavassa sähköpostiviestien ketju jossa sekä puolletaan että vastustetaan Dr.
Owuoria. Näitten jälkeen on MP3-äänitiedosto joka on ote David Owuorin Kakamegavideosta ja Samuel Korhonen tulkkaa Owuorin puhetta. Se on n. 10 minuutin mittainen
puhe. Ihan lopuksi sitten muutama viesti blogini vieraskirjasta.
From: Samuel Korhonen
Sent: Wednesday, May 22, 2013 10:36 AM
To: Riitta Lämsä
Subject: Re: Lopunajat

Raamatun mukaan profeetat tulee arvostella hedelmiensä perusteella. Se on elämänsä, opetuksensa
ja profetioidensa, toteutuvatko ne. On totta, että Owuorin kokouksissa kaatuukin ihmisiä, kun hän
ojentaa kätensä ja sanoo: touch ja yhtä totta on, että ihmisiä paranee ja paljon ja hyvin vaikeistakin
sairauksista. Katselin juuri Owuorin Kagamega-videota (sain sen lauantaina Owuorilta), jossa ihmisiä
tuli toista tunnin ajan lavalle todistamaan parantumisistaan. Siinä oli rampoja, sokeita, kuuroja, mykkiä,
mielisairaita ja kaikkein vaikuttavin oli pitalinen lapsi, joka oli karmean näköinen. Lopussa Owuor pitää
lyhyen puheen, joka on niin vaikuttava, että tein osasta siitä äänifailin. Onnistuin audio-ohjelmalla
laittamaan siihen swahilin tilalle suomea. Laitan liitteeksi.
Myönnän kyllä heti, että minut on eksytetty, kun osoitat sen tosiasioilla hänen elämästään (elää
synnissä, palvoo mammonaa), vääristä opetuksistaan ja vääristä profetioista (kaikki hänen profetiansa
eivät onneksi ole vielä toteutuneet, mutta paljon on). Ihmisten kaatuminen ja ”sätkiminenkään” ei riitä
perusteeksi. Ne ovat ”lillukanvarsia.” Kaatuminen nimittäin voi johtua kolmesta tekijästä: Jumalan
voimasta, pahan voimista ja ihmisen sielusta ja kaikki tekijät ovat aina paikalla. Kun lukee selostuksia
Azusa-kadulta, niin Owuorin tilaisuuksissa on tosi rauhallista.
Owuorin lauantain tilaisuus on netissä ladattavissa täältä: http://www.armo.info/profeetta.html
OIin siellä. Hän puhui tauotta 4,5 tuntia ja kolme miestä tulkkasi ja yleisö kuunteli herpaantumatta.
Sitten maanantaina hän oli TV7:lla. Se tulee uusintana ja varmaan menee arkistoon.

Olen vuosien ajan suomennellut parhaiden apologeettien tekstejä, kuten Dave Hunt, Roder Oakland,
Jakob Prasch. Owuor on parempi kuin he kaikki yhteensä. Ja vain pari kuukautta sitten kuulin eka
kerran hänestä, kun pastorimme pyysi tutkimaan hänen taustojaan. Nyt alan olla sitten FAN. Olen
kuitenkin sisar sinulle tosi kiitollinen, jos vielä pystyt palauttamaan minut tästä eksymyksestä ja
osoittamaan, että Owuor on väärä profeetta. Mutta se pitää perustua faktoihin eikä lillukanvarsiin!
Aasi (Samuel Korhonen)
11. toukokuuta 2013 12.58 Riitta Lämsä <pippuri55@hotmail.com> kirjoitti:
Hei Samuel. Olit laittanut noita Owuerin juttuja ja olen nyt aika ihmeissäni, koska minä en edelleenkään pidä
häntä Jumalan miehenä, vaan vääränä profeettana joka on vain ns "varastanut" muiden profeettojen sanoja ja
puhuu ne nyt kuin ominaan. Ja kyllä sillä on väliä, että porukkaa kaatuu, kun mies kääntyy esim kuorolaisiinsa
päin ja osoittaa sormellaan heitä ja ne kaikki kaatuu kuin viikatteen lyöminä ja jotkut alkavat jopa sätkiä...
Kaatuminen taaksepäin ei ole Herran tahto, vaan eteenpäin kaatuminen.
Kaikkihan sen tietää sanomattakin jo että Messias on tulossa ja aika on vähissä, ei sitä tartte jonkun Owuerin
kertoa kuin ennustaen. Olit jakanut noita positiiviisia ajatuksiasi Owuerista kaikille postituslistallasi oleville ja se
mua vasta ihmetyttikin, koska on aika rohkeaa alkaa puolustaan/ mainostaan/kehuun jotain, joka ei ole
Herrasta, sanot mitä sitten sanotkin, niin minun päätäni ei käännetä uskomaan, että; se mies ois muka Jumalan
mies ja..Saat toki pitää mielipiteesi ja en aio alkaa tästä vääntään, vaan pysyn mielipiteessäni yhä vain
vahvemmin ja varoitan ennemminkin sua jakamasta tietoa, joka on erittäin kyseenalaista.
Yhden asian olen huomioinut ja olen sitä samaa kuullut monilta muiltakin, jotka ovat katselleet Owuerin
videoita, että, kun niitä katselee/kuuntelee, niin se henki joka siinä miehessä on saa vahvankin uskovan
mieltymään siihen lopulta, se kuin koittaa sitoa ja harhauttaa, sokaista ja jos niitä videoitaan paljon katselee ja
kuuntele, niin on SUURI VAARA EKSYÄ VÄÄRÄÄN AJATTELUUN siitä miehestä ja opistaan ym..Näinkö kävi
sinullekin veljeni? Siltä ainakin nyt vaikuttaa..
Viisautta ja valvomista ja mua ei kiinnosta enää saada mitään postia Owuerista, koska en aio muuttaa
mieltäni sen miehen suhteen!
Tv Riitta

Date: Fri, 10 May 2013 22:56:03 +0300
Subject: Fwd: Lopunajat
From: smlkorhonen@gmail.com
To:
---------- Edelleenlähetetty viesti ---------Lähettäjä: Venla Varis <venla.orvokki.varis@gmail.com>
Päiväys: 10. toukokuuta 2013 21.45
Aihe: Lopunajat
Vastaanottaja: smlkorhonen@gmail.com, jorma.rasinen@pp.inet.fi
Tervehdys teille Hirvaskankaalta !
Terveiset Keniasta. Olin viime elokuussa Profeetan seminaarissa.
Paikalla oli jonkun lehtitiedon mukaan 2,5 milj. ihmistä ja siltä se kyllä näytti.
Profeetta oli varannut ja maksanut ison hotellin laskut, majoitus,aamiainen ja ilallinen ulkomaalaisille
konfrensiin osallistujille.
Istin jossain katoksen alla pari tuntia ja ihmettilin voimakasta PH:n läsnäola, rauhaa ja järjestystä.

Profeetta ei siinä vaiheessa rukoilut henkilökohtaisesti kenenkääm puolesta,
mutta ylesesti kyllä: "Saakoon kuurot kuulonsa ! Saakoon sokeat näkönsä !"
jne. Sityten hän pyysi parantuneita henkilöitä lavalle kertomaan, mitä tapahtui.
Omaiset, lääkärit, tai lääkärintodistukset todistivat sairaiden taustoista.
Rukoilin: Rakas Taivaan Isä, lähetä tuo profeetta myös Suomeen !
Vain pari minuuttia profeetta juoksi kansan joukon läpi valokuvaaja 5 m. jäljessä ja profeetta osoitti minua ja
sanoi: "Minä tulen Suomeen"
Tietenkin vastasin: "Tervetuloa". Helmikuussa ollessani Nairobissa- ihmiset osoittelivat minua ja sanoivat
toisilleen " Tuo on se henkilö, jonka luokse profeetta juoksi.
Siunausta !
Venla
-------------------------------------MP3-äänitiedosto Dr. Owuorin Kakameda-videosta (Samuel Korhonen tulkkaa puhetta):
https://kotisivukone.fi/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/kagamega_conclusion.m
p3
Lopuksi tämänpäivän vieraskirja-kirjoituksia liittyen Samuel Korhosen ajatuksiin Dr. Owuorista. Viestit
on aikajärjestyksessä (vanhin ensin). Huom. päivitin julkaisuani 23.5.2013 uusilla vieraskirjaviesteillä.

Vieraskirja
Nimi : Pekka
Viesti : Esitän avoimen kysymyksen Samuel Korhoselle, hänen kirjoittaessaan Owuorin toteutuneista
profetioista:
"kaikki hänen profetiansa eivät onneksi ole vielä toteutuneet, mutta paljon on"
Voisitko mainita hänen toteutuneet profetiansa lähteineen ja päivämäärineen?
22. toukokuuta 2013 16:14:39

Nimi : Pekka
Viesti : Sitten Samuel tämä lauseesi: "kaikki hänen profetiansa eivät onneksi ole vielä toteutuneet"
Jos profetia tulee Herralta niin meidän tulee iloita jokaisesta toteutuneesta profetiasta; koska se vie
meidät lähemmäksi Messiaamme paluuta.
Luuk. 21:28
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä."
Olisitkohan Samuel nyt veljellisen nuhtelun tarpeessa?
22. toukokuuta 2013 18:00:32

Nimi : Pekka
Viesti : Uskon, että ajassamme Herran antamat profetiat eivät ole kiinni ihmisen toiveista
aikataulujen suhteen. Herra ei varmasti tee menetelmä tai aikataulu virheitä; vaan profetiat
toteutuvat tismalleen ja oikeaan aikaan kuinka Herra on sen tarkoittanut.
22. toukokuuta 2013 18:06:58

Nimi : Pekka
Viesti : Tässä on Herran määrittämiä aikoja ja hetkiä:
Luuk. 21:24
ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on
oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
Room. 11:25
Sillä minä en tahdo, veljet ettette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä
salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi
luku on sisälle tullut,
Dan. 12:7
Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja
vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä
aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä
kaikki täyttyvät."
Ilm. 6:10-11 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias,
siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"
11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa
pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden
tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.
Matt. 24:14
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille
kansoille; ja sitten tulee loppu.
22. toukokuuta 2013 18:42:01

Nimi : Pekka
Viesti : Nyt minusta vahvasti tuntuu siltä, että Samuel korottaa ihmistä Kristuksen sijaan:
"Olen vuosien ajan suomennellut parhaiden apologeettien tekstejä, kuten Dave Hunt, Roder Oakland,
Jakob Prasch. Owuor on parempi kuin he kaikki yhteensä. Ja vain pari kuukautta sitten kuulin eka
kerran hänestä, kun pastorimme pyysi tutkimaan hänen taustojaan. Nyt alan olla sitten FAN."
23. toukokuuta 2013 11:57:14

Nimi : Pekka
Viesti : Samuel kirjoitti:
"Myönnän kyllä heti, että minut on eksytetty, kun osoitat sen tosiasioilla hänen elämästään (elää
synnissä, palvoo mammonaa), vääristä opetuksistaan ja vääristä profetioista (kaikki hänen
profetiansa eivät onneksi ole vielä toteutuneet, mutta paljon on)."
Kukaan ei tule autuaaksi siitä, että hän "fanittaa" puhdastekoista ihmistä.
Room. 3:23
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
23. toukokuuta 2013 12:12:06

Nimi : Pekka
Viesti : Tämähän on suoraan kuin saatanan suusta sillä jokainen Herran toteuttama profetia vie hänet
lähemmäksi tulijärveä.
Samuel kirjoitti: "kaikki hänen profetiansa eivät onneksi ole vielä toteutuneet"
Ilm. 12:12
Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on
astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!"
23. toukokuuta 2013 12:34:48

Nimi : Pekka
Viesti : Niinkuin Samuel kirjoitit Riitalle:
"Kaatuminen nimittäin voi johtua kolmesta tekijästä: Jumalan voimasta, pahan voimista ja ihmisen
sielusta ja kaikki tekijät ovat aina paikalla"
Tämä sanan kohta todistaa mielestäni sen, että myös oikeaan osuneet profetiat/ennustukset voivat
tulla saatanalta.
2. Tess. 2:9-11
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet
vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
Matt. 24:24
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä,
niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
Matt. 7:22-23
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni,
te laittomuuden tekijät'.
Nyt hälytyskellot soimaan:
Tässä Owuor puhuu Jumalan auktoriteelilla ja suulla totuuksia ja kuitenkin "puutä heinää":
"Second earthquake coming to the US-Dr Owuor prophecy", 16 syyskuuta 2011:
https://www.youtube.com/watch?v=9_utwge9M0Y
Joh. 17:17
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus.
Todennäköisesti tämän enempää en aio enää aiheesta kirjoittaa. Lukijat päättäköön itse mitä mieltä
ovat Owuorista. Tapahtukoon Kristuksen totuudessä ja pyhässä väristyksessä, amen.
23. toukokuuta 2013 13:58:46

Nimi : Pekka
Viesti : Tähän mielestäni tarvitaan vähintään saatanan suulla puhuvan profeetan oikeaan osuneet
profetiat:
Matt. 24:24
Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin
että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
Ef. 2:2
joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen
hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
23. toukokuuta 2013 14:04:38

Nimi : Pekka
Viesti : Äskeiset kaksi kirjoitustani perustuvat Samuelilta saamaani sähköpostiin Owuorin
toteutuneista ennustuksista:
"Tunnetuimpia ovat: Aasian tsunami, Hurrikaanit Katrina ja Irene, Haitin ja Chilen maanjäristykset,
Mustan hevosen profetia pankkikriisistä ja nälänhädästä, hallavan hevosen profetia. Hänen
sivustollaan on luettelo toteutuneista profetioista (46 kpl). Niissä on linkit youtube-videoihin, joissa
alussa on päivämäärät. Mustan hevosen profetiaa en löytänyt tuosta luettelosta. Olen lukenut siitä
50-sivuisen selostuksen hänen lehdestään (joka on netissä). Hän näki tuon näyn elokuussa 2008 ja
neljän päivän kuluttua julisti sen Nakurussa yli 2 miljoonan yleisölle. Syyskuussa Lehman Brothers
meni konkurssiin ja siitä se alkoi ja jatkuu."
http://www.repentandpreparetheway.org/
Ja kohta "Prophecies Accurately Fulfilled"
23. toukokuuta 2013 14:15:24

Näin siis Pekka avautui blogini vieraskirjassa aivan aiheesta.
Lähettänyt Olli-R klo 21.58 0 kommenttia
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