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Profeetallisia varoitusmerkkejä kun maa järisee Kaliforniassa ja
jännitteet Iranin kohdalla kasvavat
Tässä profeetallista merkitystä omaavien tapahtumien selvittelyä viime ajoilta tuoreessa
suomentamassani pastori J.D. Farag'in profetiapäivityksessä. Ennen kaikkea Kaliforniassa heinäkuun
alussa tapahtuneet maanjäristykset ovat profeetallisia varoitusmerkkejä siitä, mitä on tulossa.
Raamatullista Googin sotaa silmälläpitäen kasvavat jännitteet Iranin suhteen ovat myöskin varoitusta ja
merkitsevät sitä, että Kristuksen morsiusseurakunnan ylöstempaus lähenee. Kristittyjen onkin tärkeää
tietää, millä yövartiolla varas eli Jeesus tulee! (Matt. 24:43)
------------------------

Bible Prophecy Update – July 7th, 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 7.7.-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. vertailee Kalifornian maanjäristyksiä profeetallisiin varoituksiin siitä, mitä on tulossa.

- Tämänkertaista päivitystä varten, huomasin itseni eräällä tavalla muserretuksi kaikesta
siitä profeetallisen merkityksen omaavasta, jota on käsiteltävä.
- Syy, miksi mainitsen tämän, johtuu siitä, että se puhuu Raamatun profetian
yhteentulemisesta, joka alkaa muodostaa täydellisen myrskyn.
- Toisin sanoen Raamatussa on erityisiä profetioita, jotka alkavat täyttyä nopeasti ja
samanaikaisesti.
- Ensinnäkin Bahrainissa järjestettiin ”The Peace to Prosperity (Rauha
menestykseen)” -huippukokous, jossa Jared Kushner julkisti presidentin taloudellisen
suunnitelman.
- Sitten oli itsenäisyyspäivän kunnianosoitus ja juhla, johon vastattiin protestoinnilla ja
tyrmistyksellä, jollaista ei olla koskaan ennen nähty.

- Lisää tähän kaikkeen maanjäristykset Kaliforniassa, sekä monet jälkijäristykset, jotka
ovat osavaltion pahimmat 20 vuoteen.
- Kaiken tämän ja monien muiden profeetallista merkitystä omaavien kehityksien
tapahtuessa, on myös olemassa valtava Iranin uhka.
- Minulle tämä nousee tasolle, joka tekee oikeutetuksi meidän kiireellisen huomiomme,
kun ajatellaan tunnettua profetiaa, joka löydetään Hesekielin luvusta 38.
- Tästä syystä tunsin, että Herra haluaisi minun puhuvan siitä, minkä uskon olevan
ennennäkemätön jännitteiden eskaloituminen.
Aloitan tästä Breaking Israel News -raportista koskien sitä, että Iran uhkaa tuhota
Israelin 30 minuutissa. Siinä he esittävät kysymyksen, ”Vahvistaako tämä profetian
nopeasta Googin sodasta?” Merkittävä iranilainen virkamies uhkaili Israelia, mutta
korjasi uhkauksensa seitsemästä minuutista totaaliseen tuhoon asti, johon menisi
puolisen tuntia. Tämä herätti kysymyksen siitä, miten kauan tarkalleen ottaen Googin ja
Maagogin sota kestää.
https://www.breakingisraelnews.com/132663/iran-threatens-destroy-israel-30-minutesdoes-comply-with-prophecy-speedy-gog-magog/
Keskiviikkona Arutz Sheva julkaisi raportin siitä, kun presidentti Trump oli varoittanut
Irania maan presidentin Hassan Rouhani'n annettua ultimaatumin Iranin ydinsopimuksen
jäljellä oleville allekirjoittajille, että hän lopettaisi kaikki uraanin rikastamisen rajoitukset,
jos Iranin vaatimuksiin ei suostuta. Tämä sai presidentin twiittaamaan: ”Iran on juuri
antanut uuden varoituksen. Rouhani sanoo, että he rikastavat uraania "haluamaansa
määrään”, jos uutta ydinsopimusta ei synny. Ole varovainen uhkailujesi kanssa, Iran. He
voivat tulla takaisin puremaan sinua, niin kuin ei kukaan aiemmin ole purrut!”
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/265480?fbclid=IwAR18JPp4fYpuvEaD2m7_zZttx-1D3B4ICNChcT3aeBbGwsf8a6DrYLIpFM
Se oli keskiviikkona; sitten torstaina, iranilainen öljytankkeri pysäytettiin, joka The Times
of Israel'in mukaan saa jo ennestään sotaisan Iranin reagoimaan vielä lisäuhkauksilla.
https://www.timesofisrael.com/iran-condemns-illegal-interception-of-oil-supertanker-ingibraltar/
Se oli tämä Jerusalem Post -raportti, joka todella kiinnitti huomioni, kun Turkki ilmoitti
elokuussa järjestettävästä kokouksesta, joka tulee olemaan ”kolmenvälinen
huippukokous” Ankaran, Teheranin ja Moskovan kesken. Tämä on viimeisin lukuisista
kokouksista, joita näillä kolmella maalla on ollut Syyrian vuoksi alkaen tulitauosta vuonna
2016. Se kuvastaa myös Venäjän kasvavaa vaikutusvaltaa ja sen kykyä yrittää estää
Syyrian kriisiä eskaloitumasta samalla kun maa työskentelee tiiviisti Turkin kanssa kohti
sotilaallisia sopimuksia.
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=594688
- Kun katselin Kaliforniassa tapahtuneiden maanjäristysten selostuksia, minua löi
ällikällä tämä yksi kommentti siitä pelosta, joka ihmisillä on.
- He ovat niin peloissaan, että jotkut nukkuivat ulkosalla, koska he eivät tienneet, jos ja
milloin uusi isompi maanjäristys iskisi.
- Näin, kun jälkijäristykset, joista jotkut melko suuria, jatkuvat, joita eilisestä lähtien on

laskettu yli 1700 ja luku kasvaa edelleen.
- Uskallan sanoa, että tämä profeetallinen ravistelu, jos näin halutaan sanoa, yhdessä
jälkijäristysten kanssa, on varoitus siitä, mitä on tapahtumaisillaan.
- 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 22.59

