Rabbi Judah Ben Samuelin ennustus vuodelta 1217 ja lopun ajat
Tässä minun ja erään lukijani tuoretta kirjeenvaihtoa jossa lukija tekee aluksi mielenkiintoisia laskelmia
seurakunta-ajan tai nykyisen maailmanajan päättymisestä lähitulevaisuudessa liittäen laskelmansa erään juutalaisen
rabbin ennustukseen Israelin riemuvuosista (kymmenen 50 vuoden jaksoa) jotka päättyisivät v. 2017. Omalta
osaltani huomasin professori Johan Malanin tulkinnassa tästä ennustuksesta v. 2010 3,5 vuoden virheen joka on
syytä tuoda tässä esille. Näin ollen seurakunnan (Kristuksen morsian) ylösotto on käsillä 3,5 vuotta myöhemmin
kuin näissä vuoden 2010 artikkeleissa esitetään eli aivan lähiaikoina.
-------------------------------

From: Pirjo Pesonen
Sent: Saturday, November 23, 2013 5:06 PM
To: nokialainen.info@gmail.com
Subject: Lopun ajat.
Kiitos, kun pidät meitä hereillä ja valveilla, ymmärtääksemme, miten lähellä olemme Herramme
luokse pääsemistä..
Olen Raamattua tutkiessani tullut pohdinnoissani samankaltaiseen tulokseen kanssasi ylöstempauksen
aikajärjestyksistä.
Äskettäin minut pysäytti Raamattua lukiessani Matt.1:17. Siinä puhutaan 14:stä sukupolvesta
sidottuina Israelin kohtaloihin. Kun Jumala on järjestyksen Jumala, aloin aprikoida, mitä nuo
sukupolvet laskennallisesti tarkoittaa lopun aikoja ajatellen.
14 sukupolvea kerrotaan sukupolven eli ihmisen elämän pituudella 70 v.= 980 v. Eli Aabrahamista
Daavidiin on 980 v, Daavidista Babylonin pakkosiirtolaisuuteen = 980 v. Pakkosiirtolaisuudesta
Jeesuksen syntymään on 980 v. Eli yhteensä 2940 v. (3000 pyöristettynä).
Olavi Syväntö on profetoinut, että pakanain ajat täyttyvät v.2017, eräs nainen srk:n tilaisuudessa oli
profetoinut, että nykyinen maailmanaika päättyy v. 2017. Lisäksi joku Ben Samuel (sukunimi
unohtunut) on profetoinut Israelin riemuvuosien määrän (muistat varmaan profetian), jonka mukaan
Israelin riemuvuodet päättyvät vuoteen 2017. Nämä profetiat varmaan tarkoittavat, että alkaa Israelin
ennalleenasettaminen, (seitsenvuotiskausi), jonka aikana he alkavat uhraamaan temppelissään ja
pakanain ajat ovat todellakin päättyneet, srk on ylöstemmattu..

Jatkoin laskelmia.
Kristuksen syntymästä vuosilukuun 2017 sisältää 144 kpl 14:sta sukupolven kautta. Kun sukupolveksi
lasketaan 70 v, se on 2 kpl 14:sta sukupolven kautta, kolmas 14:sta sukupolven kausi olisi näin ollen
tuhatvuotinen valtakunta. Israelin valtio perustettiin v.1948, siihen lisätään 70 v, tullaan vuoteen
2018, jolloin Israel on ennalleenasetettu, ja alkaa 7 vuotinen Israelin ahdistus.
Mitä olet mieltä näistä ajatuksista? Olet varmaan itsekin laskeskellut samat laskelmat, ja ehkä
jossakin vaiheessa kirjoittanutkin tästä aiheesta, on vain jäänyt huomaamatta.
Siunausta sinulle, voimia tärkeään työhösi meidän valistajana, Herran rauha ja ilo sydämeesi!
Siunaten, Pirjo.
--------------------23. marraskuuta 2013 19.07 Olli R <nokialainen.info@gmail.com> kirjoitti:
Hei, enpä ole itse yhdistänyt Jeesuksen sukuluetteloa lopunaikoihin. Hyvin loogista yhdistellä noin
mutta muistutan että Aabraham eli n. 2200 - 1900 eKr. ja Daavid voideltiin kuninkaaksi n. 3000 vuotta
sitten (1000 eKr.) sekä Baabelin pakkosiirtolaisuus alkoi n. 600 eKr. Näin Aabrahamin syntymästä
Jeesuksen syntymään on vain n. 2000 vuotta. Sinun laskelmiesi mukaan olisi 3x980 vuotta, eli ei ihan
täsmää.
Mutta kyllä tuollainen teorisointi 14 sukupolvella lopunaikoja ajatellen on mahdollista kun vain
oletetaan jokaisen sukupolven iäksi 70 vuotta ja ihmiskunnan olemassaolo jaetaan seitsemään noin
tuhannen vuoden jaksoon (kussakin 14 sukupolvea). Ja puhuuhan viikunapuuvertaus Raamatussa
sukupolvesta joka näkee Israelin valtion syntymän ja Jeesuksen tulemuksen. Tällöin 1948+70 vuotta =
vuosi 2018. Jeesuksen syntymästä laskettu 144x14=2016 sopii myös Jeesuksen tulemuksen
ajankohtaan, sillä 144=12x12 ja luku 12 kuvaa Israelin 12 sukukuntaa tai 12 apostolia. (144 on muuten
enkelten luku joiden kaltaisia me olemme Taivaassa)
Juu, ei tässä mene varmaan kauaa ylösottoon ja 7-vuotisen vaivanajan alkuun. Mutta olisiko tuo
vuosiluku 2017 jo vaivanajan puoliväli?! Eli ylösottomme olisi lähempänä kuin kuvittelemmekaan,
mahdollisesti tänä tai ensi vuonna? Vuonna 2017-18 alkaisi sitten Israelin 3,5-vuotinen Jaakobin
ahdistus ja Israel ennallistetaan silloin. Vaivanajan ensimmäiset 3,5 vuotta Israel on eksyksissä palvoen
Antikristusta eli valemessiasta joka paljastuu puolivälissä vaivanaikaa. Mielestäni koko 7-vuotisena
vaivanaikana pelastuu vielä paljon ihmisiä (pakanoita) ja heidät temmataan puolivälissä vaivanaikaa
sekä vaivanajan lopussa. He tulevat olemaan häävieraita Karitsan häissä (Ilm. 19:7-9). Kristuksen
morsian temmataan ennen 7-vuotista vaivanaikaa ja sen lukumäärä on vähäinen. Näin minä olen asiat
tulkinnut.
Ollaan hereillä nyt sillä tempauksemme voi olla hyvin lähellä (huom. komeetta ISON vuoden lopulla
aikainmerkkinä).
Kiitos kirjeestäsi ja siunausta elämääsi!
T: Olli
--------------------From: Pirjo Pesonen
Sent: Sunday, November 24, 2013 11:14 AM
To: Olli R
Subject: Re: Lopun ajat.

Hei,
kiitos, kun jaksoit vastata ja antaa tyhjentävät perustelut juuri siihen ristiriitaisuuteen, joka minuakin
hämmensi laskelmia tehdessäni.
Olen ollut juuri samassa käsityksessä, kuten sinäkin, että Aabrahamista Jeesukseen on n.2000 v.
Muistellessani sitten Vanhan testamentin Israelin hallitsijoita, heidän elämänkaarensa vaihtelivat
suuresti. Mutta Jumala piti kiinni asettamastaan 14:sta sukupolvesta ja ohjasi maailmanhistorian
tapahtumat kulkemaan säätämässään aikataulussa. Hän hallitsee väkevällä kädellään ja ohjaa
kansojemme johtajia tekemään päätöksiään toteuttaakseen tahtoaan.
Löysin sen mainitsemani juutalaisen rabbin Judah Ben Samuelin profetian. Profetian lopussa
mainitaan: " Kymmenennen (v. 1967-2017) riemuvuoden aikana Jerusalem on juutalaisten hallinnassa
ja messiaaniset lopunajat alkavat."
Raamatun mukaan ja myös näkemyksesi mukaan antikristus asettuu vaivanajan puolivälissä
Jerusalemiin, temppelin pyhimpään ja julistautuu kaikkien herraksi eli jumalaksi. Tällöin
juutalaisethan eivät enää hallitsisi Jerusalemissa, vaan hallitsija olisi antikristuksen kolminaisuus
(s:tana, antikristus ja väärä profeetta), joten näkemyksesi on profetian mukainen.
Odotan myös ylösoton tapahtuvan joko nyt loppuvuoden aikana tai viimeistään ensi keväänä. Ahdistus
maailmassa on jo niin suuri, että ihmiskunta ei jaksa enää tämän pahuuden keskellä! Tule Herra
Jeesus, pian!
Kiitos Herralle sinusta, joka olet huutavan ääni pimeydessä, että heräisimme, kun vielä on
armonaikaa!
Herramme rauha, ilo, rakkaus ja toivo sydämeesi!
Siunaten,
Pirjo.
--------------------24. marraskuuta 2013 14.59 Olli R <nokialainen.info@gmail.com> kirjoitti:
Hei Pirjo,
Löysin blogistani (alhaalla oleva täsmähaku) pari kirjoitusta tuon rabbi Judah Ben Samuelin
ennustuksista (julkaistu v. 2010) ja todellakin hän on ennustanut että kymmenennen riemuvuoden
aikana Jerusalem olisi juutalaisten hallinnassa (1967-2017). Joten Antikristus asettuu Jerusalemin
temppeliin vuonna 2017 joka on vaivanajan puoliväli. Ylösottomme täytyy olla siis hyvin lähellä. Nyt
jos koskaan meidän tulisi valvoa aikaamme ja herätellä läheisiämme ajan lyhyydestä. Armonaika on
käymässä vähiin ja tulee yö jolloin ei työtä voi enää tehdä.
http://nokialainen.blogspot.fi/2010/03/juutalaisten-rabbien-ennustuksia.html
Lainaus: "Eikä siinä vielä kaikki. Sama Rabbi profetoi myös, että kymmenennen riemuvuoden aikana
Jerusalem olisi juutalaisten hallinnassa ja messiaaniset "lopunajat" alkaisivat. Kymmenes riemuvuosi
alkoi vuonna 1967 ja päättyy vuonna 2017. Rabbin profetia on toteutunut kirjaimelleen tähän päivään
saakka. Ei siis ole mitään raamatullista syytä uskoa, ettei se voisi jatkaa toteutumistaan täsmälleen,
kuten se annettiin, aina seitsenvuotisen Ahdistuksen loppuun vuonna 2017. Silloin tämä merkitsee, että
Uuden Testamentin uskovien ennen ahdistusta tapahtuva ylösnousemus tapahtuu tänä vuonna,
2010 ja että Israelin Messias ja Vapahtaja palaa ja perustaa Millenniuminsa vuonna 2017 jälleen
toteuttaen tämän Rabbin profetian kirjaimelleen."
Tässä siis odotettiin tempausta jo v. 2010 mutta kuten sanoit niin juutalaiset eivät hallitse

Jerusalemia silloin kun Antikristus on Jerusalemin temppelissä vaivanajan puolivälistä lähtien.
Professori Johan Malanin kirjoituksessa on 3,5 vuoden virhe.
Ilmestyskirjan 11. luku puhuu tästä Antikristuksen hallinnasta Jerusalemin suhteen (42 kk):
1. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja
ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat.
2. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu
pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.
Tämän kohdan mukaan pakanat hallitsevat Jerusalemia vuodesta 2017 lähtien 42 kk.
Jerusalemin 3. temppelin rakentaminen alkaa luultavasti ensi vuonna. Israelin temppelikulttuurin
elvyttämisestä kertoo seuraava artikkeli vuodelta 2010 jossa on rabbien ennustuksia.
http://nokialainen.blogspot.fi/2010/03/juutalaisten-kolmannen-temppelin.html
Lainaus: "Kuuden päivän sodan aikana kesäkuussa 1967 Israel valtasi koko Vanhan Kaupungin ja koko
Länsirannan, minkä seurauksena koko Jerusalem oli pelkästään juutalaisten valvonnassa ensi kerran
Babyloniin karkottamisen jälkeen. Näin 50-vuotinen kahakointi Jerusalemin ja suurten osien Israelin
maata omistajuudesta loppui. Tätä seuraisi rabbin mukaan 50 vuotta juutalaista kaupungin valvontaa
vuoteen 2017 saakka, jolloin messiaanisen rauhan hallinnon odotetaan alkavan."
Tässäkin on 3,5 vuoden virhe. Vuonna 2017 alkaa Antikristuksen viimeiset 42 kuukautta (Ilm. 13) eikä
Jeesuksen tuhatvuotinen rauhanvaltakunta. Mutta ehkä ajatus juutalaisen temppelin
jälleenrakentamisesta heräsi henkiin juuri vuonna 2010 jolloin Hurva'n synagooga vihittiin
Jerusalemissa ollen merkkinä lopunajoista.
Lainaus: "Toinen tärkeä uskonnollinen tapahtuma on vuodesta 2005 jatkunut kuuluisan Hurva'n
synagoogan jälleenrakentaminen Jerusalemissa. Tämä synagooga on nyt valmis ja vihitään maaliskuun
15. päivänä 2010. Maaliskuun 16. päivänä ilmoitetaan suunnitelmista Kolmannen Temppelin
jälleenrakentamiseksi – kaksi viikkoa ennen tämän vuoden Pääsiäistä ja pääsiäiskaritsan uudistettua
uhria."
Tämä asia on niin tärkeä että ehkä olisi syytä tehdä korjaus blogiini näiden kirjoitusten suhteen (mm.
morsiamen ylösoton ajankohta). Ethän pahastu jos julkaisen kirjeenvaihtomme?
Siunauksin,
Olli
----------------Hei,
voit julkaista kirjeenvaihtomme, ihan asian tärkeyden ja ajankohtaisuuden vuoksi.
Siunaten,
Pirjo.

