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Mitä seuraavaksi, kun Yhdysvallat on tappanut Iranin ylimmän
sotilaallisen virkamiehen, Qassem Suleimanin?
Seuraavassa suomentamassani tuoreessa pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivityksessä vastataan
siihen, mitä tapahtuu nyt, kun Yhdysvallat tappoi äskettäin lennokillaan Iranin merkittävimmän
sotilashenkilön, joka on kansallissankarin maineessa. Tiedämme, että Iran on luvannut kostaa ankarasti
Yhdysvalloille Qassem Suleimanin murhan ja tämä ei ennakoi hyvää maailmanrauhalle. Jos Iran pitää
lupauksensa ja kostaa, 3. maailmansodan syttyminen ei ole kaukana. Raamatun profetiat ovat
ennustaneet tällaisesta lopun ajasta, jolloin Lähi-itä kiehuu Israelin ollessa keskipisteenä. Profeetalliset
sodat ovat siis toteutumaisillaan ja samalla uskovat voivat rohkaista mielensä ja katsoa ylös, sillä autuas
toivomme on täyttymässä (Tit. 2:13).
PS. MV-lehti uutisoi jatkuvasti muuttuvasta Lähi-idän tilanteesta ja on ottanut oikean kannan Trumpin
seikkailupolitiikkaan. Tässä tuorein kirjoitus tältä päivältä.
https://mvlehti.net/2020/01/06/ex-cia-agentti-yhdysvallat-on-sodassa-irania-vastaan-roistovaltioyhdysvallat-vuonna-2020/
-----------------------------

Bible Prophecy Update – January 5th, 2020
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 5.1.-20. 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. vastaa kysymykseen siitä, mitä tapahtuu nyt, kun Yhdysvallat on tappanut Iranin
ylimmän sotilaallisen virkamiehen, Qassem Suleimani'n.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua Lähi-idän ällistyttävästä
kehityksestä tämän viikon torstaina julkaistujen uutisten myötä.
- Epäilemättä olet kuullut Yhdysvaltain iskusta, joka tappoi Iranin ylimmän
sotilasvirkamiehen, kenraali Qassem Suleimani'n, Irakin Bagdadissa.

- Toivon vastaavani kysymykseen, jota kaikki esittävät siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu,
koska tämä on maailmanlaajuinen pelinmuuttaja (game changer).
Aloitetaan tästä Fox News -raportista, kun presidentti Trump määräsi peliä-muuttavan
Yhdysvaltain armeijan hyökkäyksen, joka tappoi Suleimani'n, Islamilaiseen
vallankumouskaartiin kuuluvien Quds-eliittijoukkojen komentajan, ja lisäksi muita
armeijan virkamiehiä Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä varhain perjantaina. ...
Heidän kuolemansa merkitsi potentiaalista käännekohtaa Lähi-idässä, ja tämän
odotetaan vetävän Irania ja sen Lähi-idässä tukemia joukkoja ankariin
kostotoimenpiteisiin Israelia ja Amerikan etuja vastaan. ...Yöllinen hyökkäys tapahtui
keskellä kiristyneitä jännitteitä Yhdysvaltojen kanssa sen jälkeen kun Iranin tukemat
puolisotilaalliset joukot hyökkäsivät USA:n suurlähetystöä vastaan Bagdadissa, joka oli
tiistaina vihaisten väkijoukkojen kohteena, jotka protestoivat äskettäisiä Yhdysvaltain
ilmaiskuja.
https://www.foxnews.com/world/rockets-baghdad-airport-injuries-reported
Kuten voitte kuvitella, tämä on herättänyt Iranin vihan, jolle tämä tappaminen on
mahdoton asia hyväksyä. Al Arabiya'n mukaan, Iranin presidentti Hassan Rouhani oli
sanonut, että Iran ja alueen vapaat kansakunnat tulevat kostamaan Yhdysvalloille
Vallankumouskaartin komentajan Qassem Suleimani'n ja Iranin tukemien
puolisotilaallisten joukkojen apukomentajan Abu Mahdi al-Mohandes'in surmaamisen.
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/01/03/Iran-and-free-nations-ofregion-to-avenge-general-s-killing-Rouhani.html
The Jerusalem Post julkaisi perjantaina raportin Netanyahu'n palaamisesta Ateenasta
Israeliin turvallisuushuolien vuoksi. Ulkoministeriö ja turvallisuusvirkamiehet ovat
asettaneet Israelin suurlähetystöille ja konsuleille ympäri maailmaa korkean hälytystilan
johtuen kohdennetusta Suleimani'n tappamisesta. ...Netanyahu kiitti Yhdysvaltain
presidenttiä Donald Trump'ia sanomalla, että hän ”ansaitsee kunnianosoituksen
nopeasta, voimakkaasta, ja päättäväisestä toiminnasta. Israel seisoo Yhdysvaltojen
rinnalla sen oikeudenmukaisessa taistelussa rauhan, turvallisuuden ja itsepuolustuksen
puolesta.”
https://www.jpost.com/Middle-East/Bennett-Kochavi-meet-embassies-placed-on-highalert-following-US-strike-612973
Se, mikä on mielenkiintoista, oli Netanyahu'n Kreikassa olemisen tarkoitus.
Tarkoituksena oli allekirjoittaa sopimus megakaasuputkilinjasta Kreikan ja Kyproksen
kanssa. The Times of Israel'in mukaan Israel, Kreikka ja Kypros allekirjoittivat torstaina
sopimuksen valtavasta putkistohankkeesta kaasun kuljettamiseksi Välimeren itäosasta
Eurooppaan huolimatta Turkin vihamielisyydestä diiliä kohtaan. Tämä siirto tulee
keskellä jännitteitä Turkin kanssa johtuen sen aktiviteeteista alueella ja
merenkulkusopimuksesta Libyan kanssa laajentaen Ankaran vaatimuksia suuresta
kaasurikkaasta merialueesta.
https://www.timesofisrael.com/israel-inks-mega-gas-pipeline-deal-with-greece-cyprus/
- Tämä vie meidät edellä mainittuun kysymykseen ”mitä tapahtuu seuraavaksi?” – ja
onneksi, meillä on vastaus Jumalan Sanassa.
- Meille on kerrottu, että Venäjä, Iran ja Turkki tunkeutuvat Israeliin Syyrian kautta

ottaakseen itselleen Israelissa tänäpäivänä olevan öljyn, maakaasun ja kullan.
- Sitten, kun Jumala itse on nopeasti kukistanut tämän kansakuntien liiton, maailma
huutaa johtajaa tuomaan ”rauhan ja turvallisuuden”.
- Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että saatamme hyvinkin olla tämän toteutumisen
kynnyksellä, mikä tarkoittaa sitä, että ylöstempaus on hyvin lähellä.
- 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).
SUOMENTAJAN LISÄYS
Tässä lainaus Cutting Edgen suomennetusta artikkelista 13 vuotta sitten:
http://www.heinola.org/~patato/artikkelit/cef2199.php
"Sanomme vielä kerran, hyökkäys Irania vastaan tapahtuu vain, jos kolmannen
maailmansodan alku on käsillä. H.G. Wells julisti kirjassaan "The Shape of Things To
Come (Tulevien asioiden muoto)" vuodelta 1933 hyvin mielenkiintoisen Illuminaatin
suunnitelman:
".. suunnitelma 'nykyaikaista maailmanvaltiota' varten onnistuisi kolmannella
yrityksellään (kolmas maailmansota) ja olisi tulos sellaisesta, joka tapahtuisi
Basrassa Irakissa.” ["The Globalists: The Power Elite Exposed", by Dr. Dennis
Cuddy, p. 50.]
Siis entäpä jos Illuminati on harhauttanut jonkin verran tai he eivät tiedä tarkasti kaikkea ja tämä Basran
kaupunki Irakissa olisikin pääkaupunki Bagdad, jossa Qassem Suleimani yllättäen tapettiin?! Maa on
oikein, mutta kaupungista vain 2 ensimmäistä kirjainta. Koska pastori Faragin mielestä tämä
Yhdysvaltain lennokki-isku Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä oli pelinmuuttaja -- mahdollisesti 3.
maailmansodan sytyttäjä -- niin voi olla hyvinkin niin, että H.G. Wells'in ennustus täyttyi tässä
Suleimanin salamurhassa. Aika näyttää.
-----------------------Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-20 löytyy osoitteesta:
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 17.03

