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Lisääntyvät jännitteet Iranin kanssa otettava erittäin vakavasti
kesällä 2019
Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys, joka keskittyy lisääntyviin
jännitteisiin Iranin kanssa, jotka voivat johtaa Raamatussa ennustettuun Googin sotaan ja muihin
profetiatäyttymyksiin. Tämänkertainen profetiapäivitys onkin varoitusta sekä uskoville että
epäuskoisille, niin että jännitteiden kiristyminen varsinkin Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on otettava
hyvin vakavasti. Kolmas maailmansota häämöttää ovella!
------------------------

Bible Prophecy Update – June 23rd, 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 23.6.-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. varoittaa tarpeesta ottaa lisääntyvät jännitteet Iranin kanssa erittäin vakavasti.
- Minun on esiteltävä tämänkertainen profetiapäivitys jakamalla havainto ja sen jälkeen
johtopäätös Iraniin liittyvistä jännitteistä.
- Nimittäin se, että monien osalta reaktio on olla ottamatta tätä vakavasti, kun tilanne
tosiasiassa vaatii kiireellistä huomiota.
- Tällä tarkoitan sitä, että sillä, mitä tällä hetkellä tapahtuu Lähi-idässä, on taipumusta
täyttää nyt tietyt profetiat Raamatussa.
- Samalla kun ymmärrän, että tämän sanominen saattaa aiheuttaa tyrmistystä ja pelkoa,
totuus on, että Amerikka ei ole Raamatun profetiassa. [Väärin. Amerikka on lopunajan
Babylon ja siitä mainitaan mm. Jeremian kirjassa (luvut 50-51) ja Ilmestyskirjassa (luku
18). Suom. huom.]
- Syy, miksi mainitsen tämän, on se, että Jumalalla on ikuinen liitto vain yhden
kansakunnan kanssa ja tuo kansakunta on Israel eikä Amerikka.
- Toisin sanoen, jos Yhdysvaltoihin kohdistuu hyökkäys, meillä ei ole samaa lupausta

Jumalalta, kuin Israelilla on.
Aamos 9:14-15 (KR 33/38) – ”Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he
rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat
niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan
maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo
Herra, sinun Jumalasi.”
- Jos ystävällisesti sallitte, haluaisin esittää väitteen, että lisääntyvät jännitteet Iranin
kanssa on otettava vakavasti.
- Tietäkää, etten millään tavoin halua herättää pelon henkeä, vaan toivon, että se, mitä
jaan, johtaa heräämiseen.
- Tarkemmin sanottuna, liittyen meidän taipumukseen päätyä liialliseen hyvänolon
tunteeseen sen suhteen, mikä näyttää olevan näennäinen rauha ja vauraus Amerikassa.
Aloitan tällä Fox News -raportilla, joka koskee Yhdysvaltain merivoimien miehittämätöntä
lennokkia, joka ammuttiin alas iranilaisella ohjuksella Hormuzin salmen yllä, josta USA:n
asevoimien Lähi-idän päämaja (Central Command) sanoo, että se oli 'provosoimaton
hyökkäys'. ...Lennokin pudottaminen, maasta-ilmaan -ohjuksella, on vain viimeisin Iranin
provokaatio alueella, tullen perässä kiisteltyä hyökkäystä kahta öljytankkeria vastaan
Omaninlahdella viime viikolla. Yhdysvaltojen viranomaiset sanovat, että Iran oli tankkeriiskujen takana, mutta islamilainen tasavalta ei ole ottanut vastuuta ja jopa ehdotti
Amerikan osallisuutta juoneen. Vallankumouskaartin komentaja, kenraali Hossein Salami,
sanoi ...”Meillä ei ole mitään aikomusta ryhtyä sotaan minkään maan kanssa, mutta
olemme täysin valmiita siihen.”
https://www.foxnews.com/world/us-navy-drone-shot-down-by-iranian-missile-over-strait-ofhormuz-source
Tämä oli torstaina, mutta tiistaina, ennenkuin Iran ampui alas Yhdysvaltain droonin, Al
Arabiya julkaisi raportin, jossa mainitaan ulkoministeri Mike Pompeo'n sanoneen, että
Yhdysvalloilla on oltava kyky vastata mihin tahansa Iranin hyökkäykseen Yhdysvaltojen
etuja vastaan. Tämä päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi lähettäneensä vielä 1000
sotilasta alueelle vastauksena siihen, mitä se kutsui vihamieliseksi Teheranin
käyttäytymiseksi.
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/06/18/Pompeo-US-must-be-ableto-respond-to-any-Iranian-attack-.html
Tämän Times of Israel'in liveblogin mukaan; Venäjä varoittaa USA:ta vahvistamasta
joukkojensa läsnäoloa Lähi-idässä, syyttäen Washingtonia yrityksestä saada aikaan sota
Irania vastaan. Venäjän varaulkoministeri myös tuomitsi Yhdysvallat siitä, mitä hän kutsuu
”suorien uhkien kielenkäytöksi” Irania vastaan.
https://www.timesofisrael.com/liveblog-june-18-2019/
Breaking Israel News julkaisi mielenkiintoisen artikkelin, jossa he esittävät kysymyksen,
"Sota matkallako?" Siinä he lainaavat Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin
Salman'ia, joka varoitti, että Saudi-Arabia ”ei epäröi käsitellä mitään uhkaa”, kun hän
syytti Irania vastuulliseksi hyökkäyksistä kahta öljysäiliöalusta vastaan lähellä strategista
Hormuz'in salmea torstaina, keskellä kasvavia jännitteitä Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.
https://www.breakingisraelnews.com/131607/war-on-the-way-saudi-prince-blames-iran-fortanker-attacks/
Uskon, että edellamainittu varoitus sodasta olisi otettava vakavasti, ja siitä osoituksena se,
että presidentti Trump hyväksyi sotilaallisen kostoiskun Irania vastaan, vain peruakseen
sen 10 minuuttia ennen sotatoimien käynnistämistä. Arutz Sheva raportoi, että jo klo 19
torstai-iltana, sotilaalliset ja diplomaattiset virkamiehet odottivat iskua intensiivisten
keskustelujen jälkeen Valkoisessa Talossa presidentin tärkeimpien kansallisten

turvallisuusviranomaisten ja kongressijohtajien kesken. ...Operaatio oli käynnissä sen
varhaisissa vaiheissaan kun se peruttiin, johtava hallinnon virkamies sanoi. Ei ollut selvää,
muuttiko Trump yksinkertaisesti mieltään iskuista vai vaihtoiko hallinto kurssia logistiikan
tai strategian vuoksi.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/264903
- Ettei minua syytettäisi pelon lietsojaksi, varoittaisin mieluummin ja sitten mitään ei
tapahtuisikaan, kuin että en varoittaisi ja jotakin tapahtuu.
- Sanon tämän, koska en voi kuvitella sellaista skenaariota, jossa joku olisi toivonut, että
he eivät olleet valmiita ja valmistautuneita.
- Anna minun rientää sanomaan myöskin, että se on minun velvollisuuteni tehdä niin,
koska seison Jumalan edessä jonain päivänä ja teen tiliä tekemisistäni.
Hesekiel 33:7-9 (KR 33/38) – ”Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle
vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.
Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et
puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä,
mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta
hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee
synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut.”
- Niille, jotka uskovat, tämä on varoitus siitä, mitä on tulossa, ja niille, jotka eivät ole
uskovia, tämä on varoitus kääntyä Kristuksen puoleen.
- 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 15.32

