tiistai 4. elokuuta 2015
Maailma on valmis Antikristuksen nousulle, jota ennen tapahtuu seurakunnan ylösotto
Tässä pastori J. D. Farag'in profetiapäivitys heinäkuun puolivälin tienoilla 2015, jolloin elettiin akuuttia Kreikkakriisiä ja Iranin ydinsopimuksesta vielä neuvoteltiin. Farag lainaa uutisartikkeleita, jotka osoittavat maailman
taloudellisen tilanteen pahenemiseen globaalien markkinoiden murentuessa vähitellen. Tämä kriittinen
maailmantalouden huonontuminen on otollinen hetki pelastajahahmolle, Antikristukselle, luomaan aivan uusi
globaali talousjärjestelmä ihon alle istutettavine pedonmerkkeineen. Profetiapäivityksen suomensi: Samuel
Korhonen (huom. korjailin joitakin virheitä)
-----------------------

Mid-East Prophecy Update – July 12th, 2015
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 12.7.-15. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-07-12.pdf
Pastori J.D. puhuu siitä, kuinka viime viikolla ilmitulleet tapahtumat osoittavat Raamatun
profetiaan, joka lopulta löytää toteutumisensa ahdistuksen ajassa ja jos joskus on aika uskoa,
että seurakunnan tempauksen on tapahduttava ennen seitsemän vuoden ahdistusta, niin se on
nyt.
- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluaisin puhua villistä viikosta, joka meillä oli kaiken sen
myötä, mitä tapahtui eri puolilla maailmaa.
- Viikko alkoi tilanteella Kreikassa ja neuvottelulla Iranin kanssa, jotka kumpikin jäävät
ratkaisemattomiksi täksi viikonlopuksi.
- Tämä huolestuttaa monia asiantuntijoita ja oikeutetusti useistakin syistä, joista vähäisin ei ole
kasvava epävarmuus.

- Jos tämä ei ole kyllin paha, niin keskiviikkona New York'in pörssi, United Airlines ja Wall Street
Journal sulkeutuivat.
- Näin kävi, kun Kiinan osakemarkkinat romahtivat sellaisessa, jonka jotkut sanovat olleen 30 – 40
prosentin pudotus niiden arvosta.
- Sen havainnollistamiseksi joku arvioi, että Kiinassa menetetty paperivarallisuuden määrä oli 15
kertaa suurempi kuin Kreikan bruttokansantuote (BKT).
- Kuten voisit kuvitella, niin ei ollut pulaa niistä, jotka ehdottivat, että kaiken tapahtuneen välillä oli
yhteys.
- Ei tullut yllätyksenä, että jonkinlaisen pahan kiistäminen seurasi nopeasti huolimatta tämän
samanaikaisuuden pienestä todennäköisyydestä.
- Vaikka tuomaristo ei vielä ole ratkaissut, mitä tapahtuu ensi viikolla, on varmaa, ettei se ennusta
hyvää huteralle maailmantaloudelle.
Minusta tämä CNBC:n artikkeli, joka oli otsikoitu, “For stocks—the Four Horsemen of the Apocalypse?
(Osakkeille – apokalypsin neljä ratsastajaa)”, oli mitä mielenkiintoisin. Salli minun lukea jotakin siitä,
mitä heillä oli sanottavaa: ”Onko Wall Street juuri kohdannut apokalypsin neljä ratsastajaa? Kenties. 1)
Kreikka voi pian lähteä eurovyöhykkeestä keskellä syvenevää talouskriisiä ja ilman helpotusta
velkojiltaan. 2) Maanantaina Shanghain osakkeet laskivat 3.3% huolimatta PBOC:n uudesta
koronlaskusta ja varantovelvoitteiden vähennyksestä, mikä sallii pankkien lainata vapaammin, ja
jälleen, alhaisemmilla kustannuksilla lainaajille. 3) Puerto Rico sanoo voivansa maksaa 72 miljardin
dollarin velkansa velkojilleen ja haluaa keskeytyksen maksuissa, kunnes se voi neuvotella uudelleen
ulkoisen velkansa. 4) New York'in keskuspankin presidentti Bill Dudley, sanoi, että USA:n
keskuspankin koron nosto pysyy paljolti pöydällä ottaen huomioon viimeaikaisten kotimaan
taloudellisten tietojen vahvuuden.
http://www.cnbc.com/2015/06/29/for-stocks-the-four-horsemen-of-the-apocalypse-commentary.html
Keskiviikkona heinäkuun 8. päivänä Reuters julkaisi raportin otsikolla, “U.S, UK, China economies
weakening further, OECD says (Yhdysvaltojen, UK:n ja Kiinan taloudet heikkenevät edelleen, sanoo
OECD)” Tässä lainaus raportista: ”OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
sanoi keskiviikkona ...tärkein indikaattori, mittari, joka on tarkoitettu liputtamaan käännepisteitä
kansainvälisessä taloudessa, osoitti toukokuussa laskua Yhdysvalloille, Englannille ja muille tärkeille
talouksille, kuten Kiina ja Brasilia.”
http://www.reuters.com/article/2015/07/08/us-oecd-economy-idUSKCN0PI12720150708
Kaksi päivää aiemmin maanantaina 6.7. Bloomberg Business julkaisi artikkelin otsikolla, “Good Luck
Finding a Place to Hide as Global Markets Crumble. (On hyvää onnea löytää piilopaikka, kun
globaaalit markkinat murenevat)” Näin siinä sanottiin: ”Sijoittajat pyrkivät reagoimaan lähestyvään
tuomiopäivään myymällä riskialtista tavaraa ja piiloutumalla turvallisempiin varoihin – nimittäin
obligaatioihin sellaisissa paikoissa kuin Saksa ja USA. Tällä kertaa tuossa kaavassa on kuitenkin
ongelma: Kauppiaat eivät ole niinkään varmoja, että voivat löytää mitään, joka olisi todella turvallista
juuri nyt.”
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-06/good-luck-finding-a-place-to-hide-as-globalmarkets-crumble
Edellisenä päivänä, joka oli sunnuntai 5. heinäkuuta, New York Post julkaisi artikkelin, joka kysyi näin:
“Think Greece can’t happen here? You’re wrong (Luuletko, ettei Kreikka voi tapahtua täällä? Olet
väärässä)” -- “Useimmat amerikkalaiset katselevat Kreikan eurokriisin uusiutumista tuntein, jotka
vaihtelevat omahyväisestä huvittuneisuudesta ylimieliseen paheksuntaan. Milloin nuo tuhlailevat
kreikkalaiset saavat taloutensa järjestykseen ja lakkaavat odottamasta muita pelastamaan heitä?
Pitäisikö taloudellisissa lasitaloissa elävien ihmisten kuitenkaan viskellä kiviä? Loppujen lopuksi
Yhdysvaltojen hallitus on elänyt yli varojensa kasvattaen suunnattoman velan, joka lopulta täytyy
maksaa takaisin.”
http://nypost.com/2015/07/05/think-greece-cant-happen-here-youre-wrong/
- Sanoisin kaikille, että saimme todistaa menneen viikon osoittavan Raamatun profetiaan, joka lopulta

toteutuu ahdistuksessa.
- Vien sen askelta pitemmälle ja sanon, että maailma on nyt valmiimpi, kuin koskaan, pelastajalle
korjaamaan kaikki ongelmat globaalisesti.
- Tämä ns. Messias, tulee näyttämölle ja toteuttaa globaalin talouden, globaalin hallinnon ja globaalin
uskonnon.
- Ajanpuutteessa viittaan vain kohtaan Ilm. 13:11-18, joka ennustaa tämän tulevan maailmanjohtajan
ja pedonmerkin.
- On mielenkiintoista, että juutalaiset uskovat heidän Messiaansa olevan ilmestymässä ja myös
muslimit uskovat heidän Mahdinsa ilmestyvän.
- Syy, että huomautan tästä, on, koska se osoittaa, että Jeesus, todellinen Messias, tulee ensin
viemään morsiamensa pois tästä maailmasta.
- Jos joskus on aika uskoa, että seurakunnan tempauksen on tapahduttava ennen seitsenvuotista
ahdistusta, niin se aika on nyt.
- Menneellä viikolla valmistautuessani tämän viikon päivitykseen, oli ikäänkuin Herra olisi antanut
minun maistaa maailman pelonmaljasta.
- Onneksi ei mennyt kauan, kun tuo pelko korvattiin luottamuksella olla rohkea ja rohkaista niitä, jotka
ovat Kristuksessa.
1.Ts. 5:1 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin
hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää
mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse
pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä
kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka
nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me,
jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja
kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan
pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me,
valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sentähden kehoittakaa toisianne ja
rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.
Ilm. 3:10-11 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan
sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan
niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun
kruunuasi.
Lähettänyt Olli-R klo 17.04

