tiistai 14. toukokuuta 2019
Onko käsillä viimeinen varoitus ennen tempausta ja tuomiopäivää vuonna
2019?!
Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in profetiapäivitys, jossa pohditaan nykyistä Lähi-idän
tilannetta kenties viimeisenä varoituksena uskovien ylöstempaukselle, eli Jeesuksen toiselle
tulemukselle pilvissä. Tähän antaa syytä viimeaikainen USA:n sotakaluston siirtäminen Lähi-itään
vastaukseksi Iranin aiheuttamaan uhkaan. Retoriikka molemmin puolin on ollut kärjekästä, kun
pelätään Iranin ja sen välikäsien iskua Israelin kohteisiin tai Amerikkalaisiin tukikohtiin. Itse nostan
esille Tel Aviv'in Israelissa, joka toimii tällä viikolla euroviisujen pitopaikkana ja jonne Iran
liittolaisineen on uhannut iskeä määräaikana.
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – May 12th, 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 12.5.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä
puheesta. Suom. huom.
https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. esittää kysymyksen siitä, onko tämä viimeinen varoitus ennen ylöstempausta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kertoa teille jotakin, mitä Herra on
puhunut minulle viime kuukausina.
- Se liittyy siihen, onko olemassa jonkinlainen viimeinen varoitus, kansallisella tai jopa
maailmanlaajuisella tasolla, vai ovatko nämä nykyiset varoitukset sitä?
- Toisin sanoen, onko se, mitä me näemme tapahtuvan tänäpäivänä, ainoa varoitus, joka
meillä on ennenkuin Herra palaa varkaana yöllä.
- Uskon, että se, mitä näemme nyt, on ikäänkuin joukko varoitusmerkkejä, kuten on
varoitusvalot autoissa, joilla ajamme.
- Kun tällainen valo syttyy, se on varoitus siitä, että aika on loppumassa, ja on jotain,

joka tarvitsee välitöntä huomiota.
- Niinpä tämä on totta myös tämän päivän varoitusvalojen kanssa, niin että aika on
käsillä, ja meidän on kiinnitettävä huomiota tähän.
Aloitan tästä Al Arabiya -raportista perjantaina, joka koskee sitä, että Yhdysvallat
varoittaa kauppalaivoja mahdollisesta Iranin hyökkäyksestä Lähi-idässä. Yhdysvaltain
kauppalaivat, kuten öljytankkerit, jotka seilaavat läpi tärkeimpien Lähi-idän vesiväylien,
voitaisiin ottaa kohteeksi Iranin taholta yhtenä mahdollisena uhkana Yhdysvaltain
eduille, minkä Teheran aiheuttaa... Yhdysvaltain armeija sanoi tällä viikolla, että joukko
B-52 -pommikoneita olisi osa Lähi-itään lähetettävistä lisävoimista torjumaan sitä, jota
Trump'in hallinto kutsuu ”selkeiksi osoituksiksi” Iranin aiheuttamasta uhasta Yhdysvaltain
joukoille siellä.
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/05/10/US-warns-merchant-shipsof-possible-Iranian-attacks-in-Middle-East.html
Myöskin perjantaina, The Times of Israel kertoi Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike
Pompeo'n uhkaavan ”nopealla ja päättäväisellä” USA:n vastauksella kaikkiin Iranin
hyökkäyksiin, viimeisimmässä sarjassa kärjistyviä lausuntoja ja toimia. ”Hallinnon
Teheranissa pitäisi ymmärtää, että mihin tahansa heidän tai heidän välikätensä (esim.
islamilainen Jihad) hyökkäykseen Yhdysvaltojen etuja tai kansalaisia kohtaan vastataan
nopealla ja päättäväisellä Yhdysvaltojen reaktiolla”, Pompeo sanoi lausunnossaan.
”Meidän tähänastista pidättyvyyttä ei pitäisi erehtyä luulemaan Iranin taholta
määrätietoisuuden puutteeksi.” The Times jatkoi lainatakseen presidentti Trump'ia, joka
sanoi: ”Meillä on tietoja, joista ette halua tietää”, ...”Ne olivat hyvin uhkaavia, ja meidän
on saatava suurempaa turvallisuutta tälle maalle ja monille muille paikoille.” Kun kysyttiin
sotilaallisen yhteenoton mahdollisuudesta, hän sanoi: ”En halua sanoa ei, mutta
toivottavasti sitä ei tapahdu.”
https://www.timesofisrael.com/us-threatens-iran-with-swift-decisive-action-as-tensionsescalate/
Älä erehdy sen suhteen, Iran ei ainoastaan ole vastuussa alueellisesta eskaloitumisesta,
he ovat myöskin vastuussa Gazan tilanteen kärjistymisestä, välikätensä kautta. Näin
Jerusalem Post'in mukaan, joka siteerasi entistä kansallista turvallisuusneuvonantajaa
Yaakov Amidror'ia, joka esittää kysymyksen: ”Miksi islamilainen Jihad teki tämän?”
”Vastaus on jälleen ja yhä uudestaan – Iran.” ...”Iran, palestiinalais-islamilaisen Jihad'in
kautta – sen edustaja Gazassa – on tämän nykyisen eskalaation takana etelässä.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=588796
Suomentajan kommentti: Itseasiassa islamilainen Jihad oli vain tuntien päässä
ennenkuin olisi pommittanut Tel Aviv'ia kostoksi Israelin iskuista Gazan kaistaleelle
toukokuun alkupäivinä, jolloin viimeisin tulitauko solmittiin Egyptin välityksellä Hamas'in
ja Israelin välille.
Islamic Jihad: 'It was only hours before we would have bombed Tel Aviv'
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/263080 (13.5.2019)
Nyt kun 64. euroviisut järjestetään tällä viikolla Tel Aviv'issa, niin on suuri mahdollisuus,
että sinne isketään. Se voi olla Jumalan tuomioiden alku raamatullisen Googin sodan

sytyttämiselle, kun homomyönteiset viisut järjestetään 3. kerran Israelissa (4. kerta
Euroopan ulkopuolella) ja nyt vielä maailman homojen+lesbojen pääkaupungissa. Tämä
onnettomuus Israelissa, sen syntisimmässä paikassa, voisi olla Jaakobin ahdistuksen
alku, jolloin Israel ”pakotetaan” ottamaan oikea Messias vastaan. Monet Illuminatin
vihjeet puhuvat myös Tel Aviv'in puolesta NWO:n synnyttämiselle, esim. I, Pet Goat II
-elokuva, jonka yksityiskohtiin en nyt suuremmalti mene, mutta kohtaus, jossa kuvataan
tunnettu amerikkalainen pop-laulajatar Madonna tuomiopäivän koittaessa, on jollain lailla
paljastava, kun Madonnan hameessa näkyy viikunapuun (=Israel) lehtiä ja Madonna
(porttonainen, kabbalisti) juurikin esiintyy euroviisujen loppukilpailussa tänä vuonna.
Katso IPG2:n Madonna -kohtaus tästä (vanha leidi tornissa; Huom: euroviisujen tunnus
on sydän). Huomaa Madonnan kengät, joissa vihjataan Madonnan ikään, 60 vuotta, kun
oikeassa ja vasemmassa kengässä on molemmissa merkintä XXX=30 (Madonna täytti
60 viime elokuussa). Lisäksi kengät ovat erilaiset, vanhan ja nuoren naisen, mikä viittaa
siihen, että Madonna yrittää olla yhä nuori vaikka on jo iäkäs. Sitten rinnat paljaana
oleva Madonna on kuvattu neitsyenä (alapää veressä) joka viittaa hänen
menestysbiisiinsä Like A Virgin. Katsokaahan lopuksi Tel Aviv'ista tämä video:
Tel Aviv Attack Rev 911 WW3 Illuminati Freemason Symbolism
https://www.youtube.com/watch?v=6p28JzS0QaE (8.6.2016)
Iran muuten kuvaa Israelia termillä Pieni Saatana ja Amerikkaa termillä Suuri Saatana.
Näinköhän kaikki alkaa Israelista ja päättyy Amerikan tuomioon (Hes. 39:6)?!
- Uskallan sanoa, että kaikki nämä raportit ja monet niiden kaltaiset viittaavat edellä
mainittuihin varoitusvaloihin profetian kojelaudassa.
- Erityisesti Hesekielin luvun 38 varoitusvalo ja sen kanssa Jesajan luvun 17
varoitusvalo, jotka profetioina ovat molemmat täyttymisen kynnyksellä.
- Jos tämä on ainoa varoitus, joka meillä on, ja se voisi hyvinkin olla, niin eikö
velvollisuutenamme ole tällöin ottaa niistä vaarin?
- Lopuksi anna minun kiiruhtaa sanomaan, että varoitusten sivuuttaminen tapahtuu
jokaisen omalla vastuulla olitpa sitten uskova tahi ei-uskova.
- 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 16.13 2 kommenttia
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Olli-R 14. toukokuuta 2019 klo 16.46
Tuore uutinen:
Report: Trump considering sending 120,000 troops to the Middle East
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/457634 (14.5.2019)
https://edition.cnn.com/2019/05/14/politics/us-troops-middle-east-iran/index.html

2.
Olli-R 14. toukokuuta 2019 klo 17.18
Madonna ei peru esiintymistään euroviisuissa ja on rauhan asialla.
----------------Vaatimukset Madonnan Euroviisu-esiintymisen perumiseksi jatkuvat – Laulaja: Rukoilen rauhan
puolesta
https://yle.fi/uutiset/3-10782975 (20 min sitten)

