keskiviikko 3. heinäkuuta 2019

Täyttyneet Raamatun profetiat, jotka johtavat meidän aikamme
täyttyviin profetioihin, joissa Israel näyttelee keskeistä roolia
Tässä lyhyehkössä pastori J.D. Farag'in tuoreessa profetiapäivityksessä, jonka suomensin, luodaan
katsaus jo täyttyneisiin Israelia koskeviin lähimenneisyyden Raamatun profetioihin, jotka myöhemmin
johtavat kahteen merkittävään lopunaikojen profetiaan, joiden myötä nykyinen aikakausi (tai
armotalouskausi) päättyy. Tämän vuoksi viimeaikojen lisääntyneet jännitteet Iranin suhteen on otettava
vakavasti.
-------------------------

Bible Prophecy Update – June 30th, 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 30.6.-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. varoittaa tarpeesta ottaa lisääntyvät jännitteet Iranin kanssa erittäin
vakavasti.

- Tämänkertaisen päivityksen osalta haluan tehdä jotain hieman erilaista ja tehdä
tarkistuslistan Raamatun profetioista, jotka on täytetty.
- Näin tekemällä toivon, että kaikki meistä lähtevät tilaisuudesta pois hyvin tarpeellisen
näkökulman kanssa, koska se liittyy siihen, mitä tapahtuu tänäpäivänä.
- Erityisesti, miten profetiat, jotka on täytetty tähän mennessä, johtavat niihin profetioihin,
jotka tullaan täyttämään meidän sukupolvemme aikana.
#1 – Israelin kansakunta syntyisi uudelleen päivässä
Jesaja 66:8 (KR 33/38) – ”Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö
maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi
kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa.”

#2 – Juutalaiset palaisivat kotimaahansa
Hesekiel 37:11-12, 21 (KR 33/38) – ”Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat
koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on
mennyttä, me olemme hukassa'. Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra,
Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös
haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. ...niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra:
Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat
kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa.”
#3 – Israelista tulisi yksi maailman suurimmista vientituotteiden viejistä
Jesaja 27:6 (KR 33/38) – ”Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja
täyttää maanpiirin hedelmällänsä.”
#4 – Israel istuttaisi viinitarhoja
Joel 3:18 (KR 33/38) – ”Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat
vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta
juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.”
#5 – Israel istuttaisi metsiä ja puita
Jesaja 41:18-20 (KR 33/38) – ”Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen
pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Minä kasvatan
erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan arolle kypressejä,
jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös
ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä sen luonut.”
#6 – Israel valtaisi uudelleen Jerusalemin ja asuttaisi sitä
Sakarja 12:6 (KR 33/38) – ”Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin
tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat
oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua
paikoillansa-Jerusalemissa.”
#7 – Jerusalemista tulisi maailman pakkomielle
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.”
- Tämä tuo meidät nykyiseen aikaan ja Raamatun erityisiin profetioihin, joista uskon, että
ne tullaan täyttämään ennen Ahdistusta ja sen aikana.
- Nimittäin, profetiaan Jesajan luvussa 17, joka on Damaskon tuho, ja profetiaan
Hesekielin luvussa 38, joka on hyökkäys Israeliin.
- Väitän, että olemme näiden profetiatäyttymysten kynnyksellä, koska edellämainitut
listan profetiat on täytetty.
Pohdi tätä Breaking Israel News -raporttia, joka julkaistiin keskiviikkona ja jossa he
esittävät kysymyksen, että onko Goog ja Maagog kuumenemassa? Tämä johtuu siitä,
että Venäjä selventää kantaansa, jonka mukaan he asettuvat Iranin puolelle
Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan. Venäjän tärkein kansallinen

turvallisuusneuvonantaja ...puolusti Iranin väitteitä kolmenvälisessä kokouksessa hänen
Israelin ja Amerikan kollegojensa kanssa Jerusalemissa tiistaina. Hän selvensi tukeaan
Teheranin syytöksille Yhdysvaltoja vastaan ja tukee heidän nykyistä armeijan läsnäoloa
Syyriassa, jota Israel pitää uhkana sen kansalliselle turvallisuudelle.
https://www.breakingisraelnews.com/132198/russia-sides-with-iran-over-israel/?
mc_cid=a860de91e7&mc_eid=94de441b34
- Kysymys kuuluu, että tapahtuuko ylöstempaus ennen, tai yhdessä, näiden kahden
täyttyvän profetian suhteen.
- 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
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