torstai 30. toukokuuta 2019
10 Raamatun huippuprofetiaa, jotka ovat alkaneet toteutua nykypäivänä
Tässä hieman poikkeava pastori J.D. Farag'in viikoittainen profetiapäivitys, jonka suomensin. Siinä on
kertauksenomainen luettelo kymmenestä merkittävästä Raamatun profetiasta, jotka ovat pelissä
tänäpäivänä ja jotka johtavat Herran Jeesuksen Kristuksen paluuseen seurakuntaansa ja Israelia varten.
--------------------------

Bible Prophecy Update – May 26th, 2019
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 Chapelseurakunnan 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 26.5.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä
puheesta. Suom. huom.
https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. murtautuu tavanomaisesta ja esittelee 10 tärkeintä Raamatun profetiaa, jotka ovat
pelissä nykyään.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan tehdä jotain hieman erilaista kuin
tavallista katsantoa edellisten viikkojen tapahtumiin.
- Näin siksi, että viimeisten kuukausien aikana Herra on vaikuttanut minuun tarpeesta
katsoa enemmän yleisnäkymää profeetallisesti.
- Näin ollen, haluaisin esitellä minun mielestä 10 Raamatun huippuprofetiaa, jotka ovat
alkaneet toteutua nykypäivänä.
10. Suuret maanjäristykset lisääntyvät esiintymistiheydessä ja voimakkuudessa –
Matteus 24:4-8
”Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta
tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte
kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy

tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja
valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.” (KR 33/38)
9. Tiedon lisääntyminen – Daniel 12:4
”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä
tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.” (KR 33/38)
8. Maailmanlaajuinen valuutta – Ilmestyskirja 13:16-17
”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,
panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä
myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” (KR 33/38)
7. Pahuuden lisääntyminen – Luukas 17:26-29
”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät,
joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja
vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 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,” (KR 33/38)
6. Jerusalem tulee olemaan päihdyttävä pakkomielle – Sakarja 12:1-3
”Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja
perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä
teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan
kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin
väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki
maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” (KR 33/38)
5. Maailman huuto rauhan ja turvallisuuden puolesta – 1. Tessalonikalaiskirje 5:3
”Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio,
niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.” (KR 33/38)
”For when they shall say, Peace and safety (=rauha ja turvallisuus); then sudden
destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not
escape.” (KJV)
4. Seitsemän vuoden rauhansopimus – Daniel 9:27
”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi
hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä
loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.” (KR 33/38)
”And he shall confirm the covenant with many for one week (=Hän vahvistaa liiton
monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi): and in the midst of the week he shall cause the
sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall
make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured
upon the desolate.” (KJV)
3. Syyrian Damaskoksen tuho – Jesaja 17:1

”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu
raunioiksi.” (KR 33/38)
2. Liittoutuneiden hyökkäys Israeliin pohjoisesta – Hesekiel 38:1-6
”Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin
maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan ja sano: Näin
sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja
Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan
sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja,
suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut
ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen
sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat
ovat sinun kanssasi.” (KR 33/38)
1. Herran paluun pilkkaaminen – 2. Pietarinkirje 3:3-4
”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia,
jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä on lupaus hänen
tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin
se on ollut luomakunnan alusta.” (KR 33/38)
- Siksi teemme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä ja päätämme ne Jeesuksen
Kristuksen evankeliumiin ja yksinkertaiseen pelastuksen ABC:hen.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös
kuolleista kolmantena päivänä ja palaa meitä varten jonain päivänä.
Pelastuksen ABC
- A on sen tunnustamista, että olet syntinen ja tarvitset Vapahtajaa, (Room. 3:10, 23;
6:23).
- B on sydämen uskoa siihen, että Jeesus on Herra ja Jumala herätti Hänet kuolleista,
(Room. 10:9-10).
- C on vetoamista Herran nimeen ja tunnustamista suun kautta, että Jeesus Kristus on
Herra, (Room. 10:9-10, 13).
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-19 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 0.01
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Törkeää vääristelyä Petri Paavolalta tuoreeltaan Daniel 9:27 kohdasta.
http://www.kotipetripaavola.com/danielinkirjanprofetiaviimeinenvuosiviikko.html (27.5.2019)
Kumoan Paavolan väitteen pelkästään tällä nettikirjoituksella:

https://www.endtime.com/blog/daniel-927/
Nopea suomennus kääntäjän avulla:
Vaikka monet sanovat, että ”hän” Daniel 9:27 kohdassa edustaa Jeesusta Kristusta, voimme todistaa, että se
viittaa Antikristukseen. Viimeinen maskuliininen substantiivi Daniel 9:26:ssa on "tuleva prinssi", ei
Messias. Tuleva prinssi on Daniel 9:27 jakeen "hän" ja viittaa Antikristukseen. Tämä käy selvemmäksi, kun
luemme, mitä tämä "hän" tekee. Luemme, että "hän" lakkauttaa teurasuhrit ja asettaa hävityksen
kauhistuksen. Jeesus ei saanut eläinuhrauksia poistetuksi, vaan pikemminkin Hän oli lopullinen uhri.
Ihmiset voisivat yhä tehdä uhrauksia Jeesuksen Kristuksen kuoleman jälkeen. Jeesuksen kuolema otti pois
Jumalan hyväksymisen eläinuhreille; se ei antanut päätöstä siitä, ettei eläinuhrauksia enää voitu suorittaa.
Jeesus ei myöskään asettanut hävityksen kauhistusta. Meillä on vakuuttavia todisteita siitä, että Antikristus
tekee molemmat näistä asioista Daniel 8:11-13:ssa ja Daniel 11:31 jakeessa. Niinpä on johdonmukaista, että
”hän” Daniel 9:27:ssa on Antikristus.

