
maanantai 10. helmikuuta 2020

Tammikuu 2020 oli erittäin hektistä aikaa profeetallisesti – 
luettelossa 10 esimerkkiä 
Tässä lyhyehkö suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys eiliseltä 
sunnuntaipäivältä, jossa kerrataan profeetallisia tapahtumia viime kuulta, joka oli hyvin kiireistä aikaa. 
Näyttää siltä, että Raamatun profetian toteutuminen on nopeutumassa presidentti Trumpin 
virkakaudella.

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

Bible Prophecy Update with Guest Speaker Barry Meguiar –
February 9th, 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 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 9.2.-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. puhuu kaiken sen merkityksestä, mitä tapahtui vain vuoden 2020 ensimmäisessä 
kuussa. Puhujavieras Barry Meguiar kertoo evankeliumin jakamisesta.

- Tämänkertaisen päivityksen osalta tunnen, että Herra haluaisi meidän ottavan 
askeleen taaksepäin ja pidättämään henkeä, ottaen huomioon kaiken sen mitä on juuri 
tapahtunut.
- Luulen, että hyväksyt sen, että vuoden 2020 ensimmäinen kuukausi on ollut kiireinen 
kaikkien merkittävien profeetallisten kehityskulkujen kannalta.
- Jos tämä olisi jokin osoitus siitä, mitä on edessäpäin, niin sitten meidän olisi hyvä sitoa 
hengelliset turvavyömme, ja kääriä hihamme ylös.

Tässä on luettelo vain kymmenestä asiasta, jotka tapahtuivat tammikuussa ilman 
mitään erityistä järjestystä:
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1.  Australian maastopalot, jotka alkoivat viime heinäkuussa, ovat nyt polttaneet yli 6.47 
miljoonaa hehtaaria maastoa
2.  Qassem Suleimani tapettiin Yhdysvaltain lennokki-iskussa Bagdadissa, sen jälkeen 
kun Iran hyökkäsi suurlähetystöömme
3.  Kiina vahvisti lopulta havainneensa uuden viruksen nimeltä Koronavirus, joka leviää 
nyt maailmanlaajuisesti
4.  Britannia lopultakin jätti EU:n siinä prosessissa, jota on kutsuttu nimellä Brexit, joka 
alkoi maaliskuussa 2017 jolloin Yhdistynyt kuningaskunta virallisesti ilmoitti siitä
5.  Venäjän hallitus Dmitri Medvedev'in toisen kabinetin muodossa erosi tehden Vladimir 
Putin'ista korkeimman hallitsijan
6.  Presidentti Trump julkisti kauan-odotetun rauhansuunnitelmansa, joka tunnetaan 
nimellä ”Vuosisadan sopimus”
7.  Benjamin Netanyahu ja Benny Gantz hyväksyvät Valkoisen talon kutsun Trump'in 
diilin julkistustilaisuutta varten ennen 2. maaliskuuta pidettäviä Israelin vaaleja
8.  Presidentti Trump'in virkasyyteoikeudenkäynti alkoi senaatissa johtaen syyttömäksi 
julistamiseen juuri tällä kuluneella viikolla
9.  Oli eskalaatioita nykyisissä sodissa, luonnonkatastrofeissa, ja oli myös lisääntyviä 
mielenosoituksia maailmanlaajuisesti
10.  Bulletin of the Atomic Scientists -tiedejärjestö siirsi Tuomiopäivän kelloa (Doomsday 
Clock) lähimmäksi keskiyötä (100 sekuntia) sitten sen alkuunpanemisen vuonna 1947

- Marraskuussa 2016, kun Trump valittiin presidentiksi, tunsin, että Raamatun profetian 
toteutuminen oli nopeutumassa.
- Täällä olemme melkein 3 ½ vuotta myöhemmin, ja minun on tunnustettava, että se 
nopeus, jolla kaikki tapahtuu, on melko yllättävää.
- Kai meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, koska tämä on juuri sitä, mitä meille kerrottiin 
Raamatussa tapahtuvaksi lopun aikaan.

Ilmestyskirja 22:12 (KR 33/38) – ”Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun 
kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.”

2. Pietarinkirje 3:9 (KR 33/38) – ”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin 
muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän
ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

2. Pietarinkirje 3:11b – 12a (KR 33/38) – ”...millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä 
vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän 
tulemista.”

- Kysymys kuuluukin, kuinka on mahdollista nopeuttaa Hänen tuloaan, ja vastaus on 
tavoittaa ja voittaa kadonneiden sieluja ennenkuin on liian myöhäistä.
- 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 2014-20 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 22.47
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