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Nykyinen globaali kuohunta ja kuinka Jumala ennusti Sanassaan sen 
tapahtuvan aikojen lopussa 

Tässä pastori J.D. Farag'in tuoreessa Lähi-idän profetiapäivityksessä, jonka suomensin, kerrotaan 
Raamatun profetian täsmällisyydestä, kun se ennustaa nykyisen maailmantilanteen juuri semmoiseksi, 
joka vallitsee ennen Jeesuksen Kristuksen paluuta noutamaan omansa taivaallisiin (uskovien 
ylöstempaus). Siksi onkin kiehtovaa elää tällaisessa historiallisessa murrosvaiheessa ja katsoa kuinka 
Jumalan profetioiden toteutuminen kiidättää meidät kohti autuasta toivoamme (Tit. 2:13).

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

Bible Prophecy Update – November 3rd, 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 3.11.-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, kuinka nykyinen maailmanlaajuinen kuohunta ennustettiin Jumalan 
sanassa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kiinnittää huomionne globaaliin 
kuohuntaan ja siihen, kuinka Jumala ennusti Sanassaan sen tapahtuvan.
- Kaikkien vuosien ajan, jolloin olen tutkinut ja opettanut Raamatun profetiaa, se on 
täsmällisyys, jolla Jumala ennustaa tulevaisuuden.
- Nimittäin se, että kaikki mitä näemme tapahtuvan nykymaailmassa, on täsmälleen niin, 
kuin Jumala sanoi sen olevan tempaushetkellä.

Matteus 24:1-8 (KR 33/38) – ”Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen 
opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin 
hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei
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ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat 
opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja 
mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi 
heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 
'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja 
sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole 
vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja 
nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien
alkua.”

- Pikakelauksella eteenpäin noin kaksituhatta vuotta myöhemmin ja näemme 
profeetallisten synnytystuskien lisääntyvän niiden esiintymistiheydessä ja 
voimakkuudessa.
- Niin paljon, että tämän profetian täyttymisen vuonna 70 jKr. jälkeen, Israel on palannut 
takaisin maahansa ja pyrkii rakentamaan kolmannen temppelin.
- Kuitenkin tarkkuus, jolla Raamatun profetia ennustaa tämän, osoittaa, että se tulee 
sodan ja tuhon kannoilla.

Sakarja 12:1-3 (KR 33/38) – ”Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka 
on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen 
sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille 
yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä 
päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, 
repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.”

Ehdotan, että ”tuo päivä” on tänään, kuten osoitetaan tällä Jerusalem Post -raportilla 
siitä, kuinka Avigdor Liberman, viittauksessaan kommentteihin IAF:n (Israelin 
ilmavoimat) komentajalta, kenraalimajuri Amikam Norkin'ilta, sanoo Israelin olevan 
hätätilanteessa turvallisuutensa kannalta. ”Kun IAF:n komentaja, kenraalimajuri Norkin, 
varoittaa, että ilmapuolustuksen haaste on muuttumassa monimutkaisemmaksi ja 
ohjusten sekä rakettien uhkaan ollaan nyt liittämässä droonit ja risteilyohjukset ja kun 
IDF ottaa käyttöön Daavidin Linko- ja Arrow-puolustusjärjestelmät, se tarkoittaa sitä, että
olemme hätätilanteessa...” 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=606551

Jos tämä ei ollut tarpeeksi negatiivista, Israelin turvallisuushätätilanne tulee aikana, 
jolloin Israel uskoo, ettei se voi enää katsoa tai laskea Yhdysvaltojen varaan – The 
Times of Israel'in mukaan ”pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi ryhmälle 
ministereitä, että heidän ei pitäisi odottaa Yhdysvaltojen ryhtyvän vakaviin toimiin Irania 
vastaan ainakaan ensi vuonna...” ... Raportin mukaan, Netanyahu kertoi useita viikkoja 
sitten kabinettinsa jäsenille suljettujen ovien takana pidetyssä kokouksessa, että 
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei toimisi Irania vastaan ainakaan ennen 
Yhdysvaltojen yleisvaaleja marraskuussa 2020. 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-told-ministers-us-cant-be-counted-on-against-
iran-report/?
fbclid=IwAR0AlJX0hm6DM1O4P6O_uYRR8fbIMDzB9gjsm_HEhAhiZW52LWGYF1D3y4
A 

Vaaleista puheenollen, Jerusalem Post raportoi, että kolmannet Israelin ennenaikaiset 
vaalit näyttävät todennäköisiltä, kun käynnissä olevat koalitioneuvottelut ovat 
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päättymässä umpikujaan. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=606356

Mielestäni tämän Ynet News -raportin ei pitäisi tulla minään yllätyksenä. Virastaan 
lähtevä Yhdysvaltojen Lähi-idän erityislähettiläs Jason Greenblatt sanoi torstaina Al-
Arabia -uutiskanavan haastattelussa, että nykyinen aika ei ole sopiva Trump'in hallinnon 
Israelia ja palestiinalaisia koskevan rauhansuunnitelman julkistamiselle, joka tunnetaan 
myös nimellä ”vuosisadan sopimus”, ottaen huomioon viivästymisen Israelin 
hallituskoalition muodostamisprosessissa.

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5616804,00.html

- Lopetamme siten kuin aloitimme liittyen siihen, että kuinka on niin, että vain Jumala voi 
ennustaa 100%:n tarkkuudella mitä tapahtuu lopussa.
- Tästä syystä missään muissa uskonnollisissa kirjoituksissa ei ole profetioita, jotka 
ennustavat tulevia tapahtumia; se on vain Jumala ja Jumalan Sana.

Jesaja 41:21-23 (KR 33/38) – ”Tuokaa esiin riita-asianne, sanoo Herra, esittäkää 
todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva 
on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on 
tullut, tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, 
tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me katsomme ja 
ihmettelemme.”

Jesaja 46:9-10 (KR 33/38) – ”Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, 
eikä toista ole; minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, 
mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun 
neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.”

- 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 16.39

http://nokialainen.blogspot.com/2019/11/nykyinen-globaali-kuohunta-ja-kuinka.html
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5616804,00.html
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=606356

	tiistai 5. marraskuuta 2019
	Nykyinen globaali kuohunta ja kuinka Jumala ennusti Sanassaan sen tapahtuvan aikojen lopussa


