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Kaikki huipentuu tulevina päivinä kun Länsirannalla, Gazassa, 
Libanonissa ja Syyriassa on epävakaata aiheuttaen sodanuhan 
Lähi-itään

Tässä vähän viivästyneenä reilun viikon takainen pastori J.D. Farag'in profetiapäivitys, jossa lähinnä 
ajankohtaisia uutisjuttuja Lähi-idän rauhansuunnitelmaa koskien. Israelin uusintavaalit ovat huomenna 
ja pian sen jälkeen presidentti Trumpin pitäisi julkistaa tämä rauhanehdotuksensa, joka on alkua 
profeetalliselle Dan. 9:27 liitolle, jonka Antikristus vahvistaa. Ilmassa on samaan aikaan sodan tuntua, 
varsinkin kun Irania pidetään syyllisenä tuoreeseen iskuun Saudi-Arabian öljynjalostamoita vastaan, 
mikä puolitti saudien öljyntuotannon. Yhdysvallat uhkaa näin sotilaallisella iskulla Iraniin. Saa nähdä 
miten asiat kehittyvät. Jo valmiiksi epävakaita alueita riittää Israelin asutuksen ympärillä. 
Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
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Bible Prophecy Update – September 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 8.9.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta. Suom. huom.

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

Pastori JD puhuu siitä, mitä hän uskoo olevan tulossa tulevina päivinä, kun kaikki on 
huipentumassa. Tämä johtuu epävakaudesta Länsirannalla, Gazassa, Libanonissa ja Syyriassa, 
missä Iran on valmis hyökkäämään Israeliin. Lisää tähän tulevat Israelin vaalit, jotka ovat tästä 
päivästä lukien vain 9 päivän päässä, ja sitten heti perään Trumpin rauhansuunnitelman 
julkistaminen.

- Tämänkertaisen päivityksen osalta haluan puhua siitä, mitä mielestäni on tulossa 
tulevina päivinä, kun kaikki on huipentumassa.
- Tämä johtuu epävakaudesta Länsirannalla, Gazassa, Libanonissa ja Syyriassa, missä 
Iran on valmis hyökkäämään Israeliin.
- Lisää tähän tulevat Israelin vaalit, jotka ovat tänään vain 9 päivän päässä, ja sitten heti 
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perään Trump'in rauhansuunnitelman paljastaminen.

Tiistaina The Times of Israel lainasi Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahu'a 
sanomalla, että Trump'in rauhansuunnitelma paljastetaan 'välittömästi' vaalien jälkeen. 
Hän kertoi tämän kannattajilleen ja kysyi seuraavaa: ”Kenen haluat käyvän neuvotteluja 
presidentti Trump'in vuosisadan diilin suhteen, jotka ovat tulossa vain kotvan päästä...?” 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-says-trump-peace-plan-to-be-released-
immediately-after-vote/?fbclid=IwAR3udkMZi170B0vFzXew1v7iSnnuc0piJhwy3mqL-
0ZmlhxMF2fxxcssmic 

Se oli tiistaina, sitten torstaina Fox News kertoi, että presidentti Trump ilmoitti Lähi-idän 
erityislähettilään Jason Greenblatt'in (yksi Trump'in rauhansuunnitelman arkkitehdeista 
Jared Kushner'in rinnalla) äkillisestä lähdöstä hänen hallinnostaan. Se mikä on 
mielenkiintoista, on, että Greenblatt'in roolin perii oletettavasti Kushner'in avustaja ja 
läheinen ystävä Avi Berkowitz, joka on 30-vuotias. 

https://www.foxnews.com/politics/jason-greenblatt-diplomat-pushing-middle-east-peace-
plan-to-leave-trump-administration 

Kuten voitte kuvitella, ajoitus Greenblatt'in lähdölle ja Jared Kushner'in tekemä valinta 
hänen korvaajaksi on ollut aiheena paljolle spekuloinnille, jonka tiimoilta ei vain miksi, 
vaan myös, että miksi juuri nyt. The Times of Israel'in mukaan Greenblatt, 
ortodoksijuutalainen, on ollut kauan odotetun rauhansuunnitelman keskiössä. Samalla 
kun Greenblatt mainitsee henkilökohtaiset syyt poistumiselleen, joista päällimmäisenä 
se, että hän haluaa viettää enemmän aikaa vaimonsa ja kuuden lapsensa kanssa, on 
myös niitä, jotka ehdottavat siihen olleen jokin suurempi syy. Nimittäin se, että 
luottamuksen puute itse rauhansuunnitelmaan on ottanut tuulta alleen. 

https://www.timesofisrael.com/the-strange-timing-of-greenblatts-white-house-departure/

Minulle tämä Jerusalem Post'n mielipidekirjoitus on hyvin puhuva monista syistä johtuen,
joista vähäisin ei ole Jared Kushner'in korostunut rooli. Nimittäin niin paljon, että 
kirjoittaja pani sen otsikoksi: ”Kushnerin suunnitelma on kokeilemisen arvoinen.” 
Siinä kirjoittaja ehdottaa, että Netanyahu todennäköisesti valitaan uudelleen, mutta 
kuitenkin hän uskoo, että Netanyahu'n suurin sokea piste on edelleen kysymys 
Palestiinan asiasta, johon hän ei juurikaan kohdista toimintaa. Näin ollen hän päätteli, 
että ”Kushner'in suunnitelma on kokeilun arvoinen”, ja lisäsi, että ”kukaan muu ei yritä 
vakavasti parantaa palestiinalaisten elämää. Ja Netanyahu'n pitäisi ottaa sama suunta, 
ennen kuin hän menettää historiallisen tilaisuuden.” 

https://www.jpost.com/Opinion/Palestine-Israel-fundamental-issues-600325

- Ehdotan, että voimme hyvinkin olla kaiken muuttumisen kynnyksellä, kuten tiedämme 
sen, ja se voi olla hyvin pian ja äkillinen.
- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan myös, että näin on lähes oltava sen vanhan 
sanonnan ”pitää takoa silloin kun rauta on kuumaa” nojalla.
- Uskallan sanoa, että profeetallinen rauta, niin sanoakseni, on kuumempaa kuin se on 
koskaan ollut, ja on vain ajan kysymys ennenkuin profeetallinen isku tapahtuu.

- Onneksi Jeesuksen Kristuksen seurakunta poistetaan ennen Antikristuksen 
ilmestymistä ja ennen 7-vuotista Ahdistusta.
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- Kuitenkin vartiomiehenä muurinaukossa olisin karkeasti huolimaton, jos en tekisi 
hälytystä siitä, että asiat voivat pahentua suuresti.
- Haluan kiireellisesti sanoa, että pahoilla asioilla, jotka tulevat tähän maailmaan, on 
tarkoitus vaikuttaa siihen, että kaipaamme enemmän Taivasta.

2. Tim. 4:6-8 (KR 33/38) – ”Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. 
Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes 
on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on 
antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen 
ilmestymistään rakastavat.”

- 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.

Ennen kuin menemme pelastuksen ABC:hen, haluan jakaa kiitosraportin Pia'lta, josta 
olin maininnut useita kuukausia sitten. Pia'lla on kristillinen ministeriö Sveitsin punaisten 
lyhtyjen alueella. Tässä se, mitä hän sanoi sähköpostissaan minulle: ”Viime kuukausina 
paljon asioita tapahtui punaisten lyhtyjen alueella. Uskon, että se johtuu rukouksistasi ja 
koska Jeesus haluaa nähdä nämä naiset vapaina. Useat naiset pystyivät lähtemään 
punaisten lyhtyjen alueelta ja ovat nyt oppisopimuskoulutuksessa saadakseen 
työpaikan. Yksi naisista halusi puhua kanssamme ja kysyi, voisimmeko auttaa häntä, 
koska hän ei halua enää myydä ruumistaan. Hän antoi minulle hänen puhelinnumeronsa
ja seuraavana päivänä ilmoitin siitä päämajaamme ja joillekin uskonsisarilleni, jotka 
myöskin käyvät katsomassa naisia punaisten lyhtyjen alueella. Kaikki kävi hyvin 
nopeasti. Ystävälläni oli yksi vapaa paikka oppisopimuskoulutukseen pienessä 
yrityksessään ja hän sanoi, että hän haluaa puhua naisen kanssa. Ongelma oli ensin se,
kun huomasimme, että hän oli useita vuosia ollut kuin pomo prostituoitujen 
keskuudessa. Mutta kun puhuimme hänen kanssaan, huomasimme, että hän oli jo 
muuttanut elämäänsä (hän ei ole vielä uudestisyntynyt uskova) ja niin hän aloitti 2 
viikkoa sitten harjoittelujakson kauneusinstituutissa. Seuraavien kuukausien aikana 
katsomme hänen peräänsä säännöllisesti ja jaamme evankeliumia hänen kanssaan. 
Hän on vain yksi esimerkki; joillakin on nyt työpaikka ja he ovat uudestisyntyneitä 
uskovia, toiset taas ovat matkalla tullakseen uskoviksi. Tärkeää on, että heidän ei 
tarvitse enää myydä ruumistaan seksin vuoksi. Kiitämme Jumalaa ja meidän 
Herraamme Jeesusta, että Hänellä on sydäntä tälle naiselle ja että Hän avasi niin monia 
ovia viime kuukausina. Se rohkaisee meitä näkemään, että Jeesuksen kanssa meillä on 
voitto ja näin myös yhdessä tämän maailman pimeimmissä paikoissa… ihmiskaupassa. 
Nyt minä toivotan sinulle, perheellesi ja Golgatan kappeli Kaneohe'lle kaikkea hyvää ja 
Jumala siunatkoon sinua runsain mitoin.” Siunauksia Sveitsistä, Pia

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 23.04
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