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Illuminatilla kiire toteuttaa NWO-agendansa ja tämä näkyy 
maailmanlaajuisena kaaoksena, kun kansakunnissa osoitetaan mieltä 
demonisen jakaantumisen kasvaessa 

Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys eilispäivältä, jossa hän puhuu
ennenkaikkea siitä kiireestä, joka koskee Yhdysvaltojen presidentin ja Israelin pääministerin 
erottamisasiaa. Illuminati haluaa nopeuttaa etenemistä kohti Uutta maailmanjärjestystä ja siksi 
maailman kansakunnissa vallitsee nykyään suuri jako, joka luo kaaosta ja hämminkiä. Tästä 
demonisesta epäjärjestyksestä voi syntyä maailmanpalo eli 3. maailmansota, jonka seurauksena Ordo Ab
Chao, eli kaaoksesta uusi järjestys, jolloin Antikristus hallitsee. Ennen Antikristuksen aikaa Jeesus 
noutaa omansa taivaallisiin, joten Kristuksen paluu nopeutuu kun illut järjestävät enemmän kaaosta 
maailmaan.

----------------------------

Bible Prophecy Update – December 8th, 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 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 8.12.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta. Suom. huom.

https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat engl. 
PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. puhuu siitä, miksi joillakin on kiire agendojensa toteuttamisen nopeuttamiseksi.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua siitä, minkä näen kiirehtimisenä 
joidenkin osalta heidän agendojensa toteuttamisen nopeuttamiseksi.
- Nimittäin, näin on Yhdysvaltojen presidentin ja Israelin pääministerin erottamisasiassa, 
jotka molemmat seisovat nykyään heidän tiellään.
- Kysymys, johon toivon vastaavani lopussa, on se, että mistä hoppu, miksi on tällainen 
kiire, tietävätkö he jotain, mitä me emme tiedä?

Aloitetaan tästä Yahoo News -raportista koskien Nancy Pelos'ia, joka asettaa 
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edustajainhuoneen liikkeelle kohti historiallista äänestystä panemaan presidentti Donald 
Trump virkasyytteeseen nopealla aikataululla, joka saattaisi prosessin päätökseen 
ennen joulun pyhiä. ...Trump oli uhmakas torstaiaamuna sanomalla Twitterissä, että 
demokraateilla ”ei ole mitään virkarikostapausta” ja haastamalla heitä etenemään 
nopeasti, jotta kansakunta voi siirtyä eteenpäin. ”Jos aiotte syyttää minua virkarikkeestä,
tehkää se nyt, nopeasti, jotta voimme käydä reilun oikeudenkäynnin senaatissa, ja niin 
että maamme voi palata takaisin normaaliin päiväjärjestykseen”, presidentti sanoi 
parissa twiitissään vähän ennen Pelos'in puhetta. 

https://news.yahoo.com/pelosi-says-house-draft-impeachment-142150991.html 

Kai sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, että vain kaksi päivää sitten perjantaina, The 
Wall Street Journal -uutissivuston mukaan, edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman, 
joka tukee kahden valtion ratkaisua Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Jotkut 
republikaanilainsäätäjät sanovat, että demokraatit käyttivät äänestystä hyväksi 
hämmentääkseen Israelia ja Trump'in hallintoa, korostamalla demokraattien ja 
republikaanien välistä jännitettä alueen politiikassa.

https://www.wsj.com/articles/house-passes-resolution-backing-two-state-solution-
11575653283 

Myöskin perjantaina, The Jerusalem Post julkaisi raportin pääministeri Benjamin 
Netanyahu'sta, joka kertoi toimittajille Lissabonin tiedotustilaisuudessa, että hän 
rajoittaisi itsensä kuuteen kuukauteen pääministerin virassa, jota seuraa puolitoista 
vuotta kestävä Sininen ja valkoinen -puolueen johtaja Benny Gantz'in toimikausi 
pääministerinä, ja sitten Netanyahu palvelisi loput puolitoista vuotta pääministerin 
virkakaudesta, jos hänet vapautetaan syytteistä. ... Sinivalkoisten virkailija sanoi 
vastauksena, että Netanyahu ei ole vieläkään tehnyt tarjousta julkisesti. 

https://www.jpost.com/Israel-News/Likud-Netanyahu-ready-to-serve-only-six-more-
months-610075 

- Tämä vie meidät edellämainittuun kysymykseen siitä, miksi tällainen kiire, ja miksi he 
haluavat edetä niin nopeasti tässä suhteessa.
- Olen erittäin tietoinen siitä, että vaarana on yksinkertaistaminen, mutta uskon sen 
johtuvan siitä, että kaikki on kehittymässä huippuunsa maailmanlaajuisesti.
- Ehdotan, että kansakunnissa jokaisen selkä on seinää vasten niin sanoakseni, ja he 
tietävät, että heidän aikansa on loppumassa.

- Ei tarvitse katsoa kauemmas kuin protesteihin maailmanlaajuisesti, mutta erityisesti 
Lähi-idässä tapahtuviin mielenosoituksiin.
- Erityisesti Iranissa, Irakissa ja Libanonissa, puhumattakaan hallituksen vastaisista 
mielenosoituksista Etiopiassa, Guineassa, Chilessä ja Hong Kongissa.
- Jopa Ranska on menossa kaduille yli 800,000 ihmisen kanssa, jotka marssivat 
Macron'ia vastaan, mikä vie maata pysähdykseen.

- Yhteinen nimittäjä on tämä demoninen jako, jos näin halutaan ilmaista, ja se pakottaa 
maailman kansat kaaokseen ja häiriötilaan.
- Näin ollen, häiriötila johtaa uuteen maailmanjärjestykseen ja sen myötä Antikristuksen 
hallitsemaan maailmanhallitusta, -taloutta ja -uskontoa.
- Näyttää siltä, että nopeus, jolla kaikki tämä tapahtuu, tuottaa sitä, jota haluan kutsua 
”pysäyttämättömäksi vauhdiksi”.
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Roomalaiskirje 8:22 (KR 33/38) – ”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä 
huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;”

Markus 13:8 (KR 33/38) – ”Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta 
valtakuntaa vastaan, tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on 
synnytystuskien alkua.”

1. Tessalonikalaiskirje 5:3 (KR 33/38) – ”Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää 
mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, 
eivätkä he pääse pakoon.”

1 Thessalonians 5:3 (KJV) - While people are saying, “Peace and safety,” destruction 
will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not 
escape.

- Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että edellämainittu maailmanlaajuinen protestointi ja
levottomuus viittaa siihen, että Herran paluu tapahtuu nopeammin kuin kukaan meistä 
voi kuvitellakaan.
- 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
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http://nokialainen.blogspot.com/2019/12/illuminatilla-kiire-toteuttaa-nwo.html
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

	maanantai 9. joulukuuta 2019
	Illuminatilla kiire toteuttaa NWO-agendansa ja tämä näkyy maailmanlaajuisena kaaoksena, kun kansakunnissa osoitetaan mieltä demonisen jakaantumisen kasvaessa


