
maanantai 21. lokakuuta 2019

Globaali epävarmuus syksyllä 2019 asettaa profeetallista 
näyttämöä ja valmistaa maailmaa Antikristukselle

Tässä tuoreessa suomentamassani pastori J.D. Farag'in profetiapäivityksessä selitetään kuinka monet 
merkittävät kiista-asiat eri puolilla maailmaa ovat edelleen ratkaisematta, luoden epävarmuutta, ja näin 
tällä täytyy olla profeetallinen merkitys eli Jumala ikäänkuin valmistaa näyttämöä Antikristukselle, herra
Ratkaisijalle, joka tulee johtamaan Uutta Maailmanjärjestystä (NWO). Tässä päivityksessä käsitellään 
mm. Israelin vaalien jälkiseuraamusta kun maassa ei saada hallitusta millään kasaan. 

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

Bible Prophecy Update – October 20th, 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 20.10.-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. selittää kuinka globaali epävarmuus asettaa profeetallista näyttämöä ja valmistaa 
maailmaa Antikristukselle.

- Tämänkertainen profetiapäivitys liittyy opetukseen 1. Tessalonikalaiskirjeestä, ja 
uskallan sanoa, ettei tämä ole ensimmäinen kerta.
- Syynä on, että ensimmäinen kirje, jonka Paavali kirjoitti, oli Tessalonikan seurakunnalle
ja koski seurakunnan tempausta.
- Haluaisinkin puhua tästä tänään, nimittäin siitä, ettet lannistu tai menetä toivoa siinä, 
minkä tiedämme olevan meidän autuas toivomme.

- Kun etsin Herraa tämänpäiväistä päivitystä varten, tunsin, että Hän haluaisi minun 
käsittelevän sitä, minkä näen ”profeetallisena epävarmuutena”.
- Tarkoitan tällä, että kaikki näyttää olevan ikäänkuin "ratkaisematta", etenkin kun se 
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liittyy epävarmuuteen, hallituksellisesti.
- Täällä Yhdysvalloissa, on liikehdintää asettaa presidentti Trump virkasyytteeseen, ja 
Israelissa, ei ole tapahtunut mitään liikettä hallituksen muodostamiseksi.

Aloitetaanpa tästä mielenkiintoisesta Washington Examiner -raportista, jossa he 
lainaavat mielipidekyselyn tuloksia, joiden mukaan useimmat ajattelevat, että Trump 
asetetaan virkasyytteeseen ja hän voittaa vuoden 2020 uudelleenvalinnan presidentiksi. 
”Amerikkalaiset odottavat, että presidentti Trump joutuu mukiloitavaksi 
edustajainhuoneen virkasyytteessä, mutta sotilas voittaa uudelleenvalinnan 
viimeisimmän kyselyn mukaan Valkoisen Talon kriisiä koskien.” 

https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/exclusive-poll-most-think-
trump-will-be-impeached-and-win-2020-reelection

Olettaisin, että voisit sanoa tuomariston (jury) olevan niin sanoakseni edelleen poissa 
presidentti Trump'ia ja seuraavan vuoden vaaleja koskevissa asioissa, ja samaa 
voitaisiin sanoa Israelin viime kuukauden vaalien tuloksista. The Jerusalem Post'in 
mukaan, lähteet lähellä presidentti Reuven Rivlin'iä kertoivat, että pääministeri Benjamin
Netanyahu'n valtuutusta hallituksen muodostamiseen ei jatketa yli torstain 24. lokakuuta,
joka on takaraja. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=604476

Kuten voitte kuvitella, vastuu on Netanyahu'lla, koska kello tikittää, mutta The Times of 
Israel'in mukaan, se ei näytä hyvältä pääministeriä ajatellen. Netanyahu antoi torstaina 
uuden ehdotuksen Sinivalkoisen puolueen (Blue and White party) johtajalle Benny 
Gantz'ille liittyä yhtenäisyyshallitukseen, joka sisältää pääministerin Likud-puolueen ja 
hänen liittolaisensa uskonnollisessa oikeistossa. Gantz hylkäsi tarjouksen nopeasti 
vilpillisenä, ja Sinivalkoisten johtaja sanoi, että Netanyahu ”ei pyri yhtenäisyyteen, vaan 
koskemattomuuteen”, kun viitataan pääministerin vaatimukseen säilyttää pääministeriys 
– väitetysti niin, että vältytään astumasta syrjään, jos hänelle esitetään syytteet 
kolmessa häntä vastaan nostetussa rikosasiassa. 

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-floats-new-offer-for-unity-government-gantz-
swiftly-rejects-it/

Näyttää siltä, että Israelin tilanne on niin epävarma, että Ynet News'in mukaan vanhempi
Yhdysvaltain virkamies sanoo, että presidentti Donald Trump'in tärkein Lähi-idän 
neuvonantaja Jared Kushner tulee vierailemaan Israelissa kuukauden lopussa. 
Kushner'in, joka on myös Trump'in vävy, on tarkoitus tavata pääministeri Benjamin 
Netanyahu ja hänen tärkein poliittinen kilpailijansa Benny Gantz. Virkamies puhui 
nimettömänä, koska hänellä ei ollut lupaa puhua julkisesti. Valkoinen Talo sanoo, että 
Kushner valmistelee viivästyneen Lähi-idän rauhansuunnitelman julkistusta, vaikka ei ole
sanottu, milloin hän aikoo tehdä niin. Hänen ei odoteta esittävän suunnitelmaa 
vierailunsa aikana. 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5609187,00.html

Lisää tähän Syyriaa koskeva epävarmuus huolimatta tulitaukosopimuksen 
aikaansaamisesta. Fox News kertoi presidentti Trump'in julistaneen torstain ”suureksi 
voitoksi sivilisaatiolle” kun varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo 
ilmoittivat tulitaukosopimuksen ehdoista, jotka lopettaisivat Turkin ja kurdien välisen 
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väkivallan Syyriassa, kokouksen jälkeen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan'in 
kanssa Ankarassa. Diili on tarkoitettu 120 tunnin tulitaukoon, jonka aikana kurdijohtoiset 
joukot voisivat vetäytyä suunnilleen 20 mailin (=32 km) levyiseltä turvavyöhykkeeltä 
Turkin ja Syyrian rajalla. Kaikki Turkin sotilasoperaatiot äskettäisen hyökkäyksen, joka 
tunnetaan nimellä Operaatio Rauhankevät (Operation Peace Spring), alaisuudessa 
keskeytyvät tuon ajan kuluessa, ja itse operaatio päättyy kokonaan, kun kurdien 
vetäytyminen on saatettu päätökseen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

https://www.foxnews.com/politics/pence-pompeo-secure-cease-fire-agreement-in-syria-
after-meeting-with-turkish-president

- Aika ei salli minun käsitellä kaikkia muita merkittäviä geopoliittisia kehityskulkuja, jotka 
ovat tällä hetkellä epävarmuuden puhkomia.
- Epävarmuus Brexit'in lopputuloksesta on yksi, ja sen kanssa presidentin 
rauhansuunnitelma, joka näyttää siltä kuin olisi jälleen odotustilassa.
- Ehdotan, että epävarmuus on tosiasiassa asettamassa profeetallista näyttämöä, joka 
liittyy maailmaan, jota valmistetaan Antikristukselle.

1. Joh. 2:18 (KR 33/38) – ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette 
kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me 
tiedämme, että nyt on viimeinen aika.”

- Uskon, että Antikristus on elossa ja on jo näyttämöllä kulissien takana, mutta häntä ei 
voida paljastaa ennenkuin seurakunta on poistettu tieltä. [Tämä on väärä oppi 2. Tess. 
2:3, 7-8 jakeista. Yleisen luopumuksen ja laittomuuden ihmisen eli Antikristuksen täytyy 
ilmestyä ennen Herran päivää, jolloin on ylöstempaus. Tämä kaikki on toteutunut 
Antikristus Trumpin seuraamisen muodossa, kun joukko kristittyjä on luopunut uskosta 
ihmisen palvontaan. Paavalin ”pidättäjä” ei ole seurakunta, vaan supervalta Yhdysvallat, 
elpynyt Rooman valtakunta. Trump saa kuolinhaavan, joka paranee ihmeenomaisesti 
(Ilm. 13:3-5). Trumpista tulee sitten koko maailman hallitsija ja Israelin valhemessias. 
Suom. huom.]
- 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 23.39
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Olli-R 22. lokakuuta 2019 klo 0.05

Juuri  tulleen  tiedon  mukaan  Netanyahu  antoi  periksi  ja  ilmoitti
maanantaina  presidentti  Reuven  Rivlinille  lopettavansa  yritykset  muodostaa
hallitus.  Presidentti aikoo pyytää sinivalkoisen vaaliliiton johtajaa Benny Gantzia
hallitustunnustelijaksi.

https://yle.fi/uutiset/3-11030437
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