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Iranin uhka ja kuinka nopeasti kaikki voi muuttua yhden yön aikana 

Tässä tuoreessa pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivityksessä halutaan muistuttaa kristittyjä 
siitä, kuinka kaikki voi muuttua äkillisesti nyt, kun geopoliittinen tilanne Iranin suunnalla on käymässä 
yhä kireämmäksi ja arvaamattomammaksi erityisesti USA:n lisääntyvien talouspakotteiden vuoksi. Juuri
eilen maanantaina TV7:n Israel -uutisissa, jotka katsoin, näytettiin Iranin ulkoministeri sanomassa, että 
USA ei voi pysyä enää turvassa, koska on aloittanut taloussodan Irania vastaan. Näin ollen meidän 
valvovien kristittyjen pitäisi olla valmiita, sillä nyt Raamatun profetiassa mainittu vertauskuva varkaan, 
eli Jeesuksen, tulemisesta yöllä on ajankohtainen asia. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

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

Bible Prophecy Update – June 9th, 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 9.6.-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. puhuu siitä, kuinka nopeasti ja yhtäkkiä kaikki voi muuttua yhden yön aikana.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua teille siitä, kuinka nopeasti ja 
yhtäkkiä kaikki voi muuttua ilmeisesti yhdessä yössä.
- Tiedä, etten millään tavoin halua kuulostaa sensaatiohakuiselta, mutta sanon sen tällä 
tavalla siksi, mitä meille on kerrottu tapahtuvaksi Pyhissä Kirjoituksissa.
- Kylläisenä läpi Raamatun profetian sivujen yleisenä teemana on se, kuinka 
odottamattomasti se kaikki tapahtuu eli kuten varkaan saapuminen yöllä.

Matteus 24:42-44 (KR 33/38) – ”Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän 
Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee,
totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, 
sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.”

http://nokialainen.blogspot.com/2019/06/iranin-uhka-ja-kuinka-nopeasti-kaikki.html
https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://3.bp.blogspot.com/-CDtxilrcXP4/Ux-KfuXLp_I/AAAAAAAAEqE/_uLJrdo4MOA/s1600/J.D.+Farag.jpg


- Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jos meillä joskus olisi ajankohta Herran paluun 
tarkkailemiseksi ylöstempauksessa, niin se hetki on nyt!
- Jos ystävällisesti sallitte, haluan kertoa teille miksi se on niin, että kaikki mitä tapahtuu, 
voi muuttua hetkessä.
- Tällä tarkoitan, että olemme mahdollisesti kynän vedon päässä siitä, mikä voisi 
hyvinkin olla tiettyjen Raamatun profetioiden täyttymys.

Aloitan tästä Israel Hayom -raportista, joka koskee Israelin iskuja Syyriassa oleviin 
sotilaallisiin kohteisiin toista päivää peräkkäin. ”Syyrian median mukaan, Israelin isku 
kohdistui T4-ilmatukikohtaan keskeisessä Homs'in provinssissa – pitkään Iranin 
joukkojen käyttämä Syyriassa – vähän ennen keskiyötä sunnuntaina. ...Israel on 
myöntänyt suorittaneensa kymmeniä ilmaiskuja Syyriassa Iranin kohteita ja Teheranin 
liittolaisia vastaan viime kuukausina.” 

https://www.israelhayom.com/2019/06/03/for-second-straight-day-israel-strikes-military-
targets-in-syria/ 

Nämä iskut ovat ennaltaehkäiseviä Iranin asekapasiteetin vuoksi. Tiistaina Jerusalem 
Post julkaisi raportin siitä, kuinka Saksan tiedustelupalvelu vahvistaa Iranin ostaneen 
ohjusteknologiaa valmistaakseen ”ydinaseita sekä biologisia tai kemiallisia 
joukkotuhoaseita.” 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=591472

Tämän Arutz Sheva -raportin mukaan Iran on vain 'kuuden kuukauden päässä 
atomipommista' ja entinen IAEA:n virkamies sanoo Israelille ja Persianlahden valtioille, 
että ”on oltava huolissaan” Iranin kehittyvistä ydinasevalmiuksista. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/264205 

Onneksi Iranin uhka otetaan vakavasti. Torstaina Al Arabiya siteerasi USA:n korkeaa 
komentajaa Persianlahden alueella, joka sanoi, että Iranin uhka on 'hyvin todellinen'.

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/06/06/US-commander-for-
Mideast-says-Iran-threat-very-real-.html

Älä erehdy sen suhteen; Israel ottaa myöskin Iranin hyökkäysuhan hyvin vakavasti. 
Jerusalem Post siteerasi Israelin merivoimien vanhempaa upseeria, joka oli sanonut: 
”Olemme valmiita mihin tahansa Iranin proxy-hyökkäykseen.” Jännitteiden ollessa yhä 
korkeat, merivoimien komentajat ovat valmiita kaikkeen, missä tahansa. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=591363

- Oletan, että kysymys, joka meidän on esitettävä, on se, että otammeko me kristittyinä 
tämän vakavasti, ja olemmeko valmiita kaikkeen, milloin tahansa?
- 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, 
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(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 1.06
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