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Muutoksen kynnyksellä oleva maailma on täynnä epävarmuutta siitä, mitä tulee 
tapahtumaan 
Tässä suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreessa Lähi-idän profetiapäivityksessä käydään läpi 
niitä epävarmuustekijöitä ja pelkoja, jotka ovat ottaneet vallan tämän vuoden [2020] alkupuolella ja 
saavat monet pelkäämään tulevaisuutta. Varsinkin koronaviruksen leviäminen viime aikoina on 
aiheuttanut suurta levottomuutta. Kuitenkin kaikki tämä on ennustettu Raamatunprofetiassa 
lopunpäiville, mikä varmasti lohduttaa Jeesuksen paluuseen uskovia, joiden vapautus on siis lähellä 
(Luuk. 21:28).

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

Bible Prophecy Update – March 8th, 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 8.3.-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 siitä, kuinka elämämme tässä maailmassa voi olla muutoksen kynnyksellä, 
jollaista emme ole koskaan ennen nähneet.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua kanssanne siitä, kuinka kaikki, 
mitä näemme nykyään tapahtuvan maailmassa, on epäselvyyden tilassa.
- Epäselvyydellä tarkoitan sitä, että kaikki globaalissa mittakaavassa tapahtuva näyttää 
olevan täynnä epävarmuutta siitä, miten se kaikki loppuu.
- Ei tarvitse katsoa kauemmas kuin nykyiseen vaalivuoteen täällä Yhdysvalloissa ja sen 
kanssa viime maanantaina Israelissa järjestettyihin kolmansiin vaaleihin yhden vuoden 
sisällä.

- Lisää tähän lisääntyvät pelot koronaviruksen leviämisestä ja jopa alkuperästä, mikä 
vain lisää epävarmuutta.

http://nokialainen.blogspot.com/2020/03/muutoksen-kynnyksella-oleva-maailma-on.html
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- Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, maailman rahoitusmarkkinat ovat 
vuoristoratamatkalla, mikä on merkkinä siitä, ettei kukaan tiedä mitä odottaa 
seuraavaksi.
- Vielä pahempaa, erityisesti Syyriaa koskevat Lähi-idän jännitteet kasvavat näköjään 
päivä päivältä.

- Kaikki tämä herättää kysymyksen siitä, onko maailmamme sellaisen muutoksen 
kynnyksellä, jota emme ole koskaan ennen nähneet.
- Jotkut ehdottavat, tahallisesti tai ei, että tämän koronaviruksen aiheuttamat pelot 
romahduttavat maailmantalouden.
- Lisäksi on pelkoa, että käteisrahan käsitteleminen levittää tätä virusta, mikä saa jotkut 
uskomaan, että se johtaa rahattomaan järjestelmään.

Ilmestyskirja 13:16-18 (KR 33/38) – ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että
köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei 
kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen 
luku. ssä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen 
luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

- Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että koskaan ei ole ollut kysymys siitä, tapahtuuko 
tämä; pikemminkin kysymys on siitä, että milloin ja kuinka pian.
- Voitaisiin väittää, että nopeus, jolla näemme kaiken tapahtuvan, on johtamassa uuden 
maailmanjärjestyksen suuntaan.
- Näin siksi, että nyt näyttää olevan tämä pysäyttämätön vauhti kohti sitä, mitä meille 
Raamatussa kerrotaan tapahtuvaksi loppuaikana.

Mieti tätä luetteloa vain kahdeksasta Raamatun profetiasta, jotka ovat nopeasti 
alkamassa toteutua
1. Edellä mainitun globaalin talouden lisäksi tulee olemaan myös globaali hallitus (Daniel
2:40-44)
2. Tappavat taudit ja virukset lisääntyisivät ja pyyhkäisivät pois suuren osan maapallon 
väestöstä (Ilm. 6:8)
3. Tulee olemaan kasvua koskien eksytyksiä, sotia, kansannousuja, nälänhätää, 
ruttotauteja ja maanjäristyksiä (Matt. 24)
4. Jerusalemin jakamisesta tulee kaikille maailman kansakunnille päihdyttävä 
pakkomielle (Sakarja 12:1-3)
5. Antikristus vahvistaa (tekee suuremmaksi) 7-vuotisen rauhansopimuksen ja 
jälleenrakentaa juutalaisten Temppelin (Daniel 9:27)
6. Syyrian Damaskoksesta tulee tuhoutunut rauniokasa, ja näin ollen asuttamaton 
kaupunkina (Jesaja 17:1)
7. Venäjä, Iran ja Turkki johtavat kansakuntien liittoa ja hyökkäävät Israeliin ottaakseen 
saalista (Hesekiel 38)
8. Kristittyjä, jotka uskovat Herran paluuseen ja tarkkailevat sitä, pilkataan ja tehdään 
naurunalaisiksi yhä enemmän (2. Piet. 3:3-4)

- Lopuksi väitän, että jokainen näistä ja monet muut vastaavat ovat kaikki ylittäneet 
sananlaskumaisen pisteen, josta ei ole paluuta.
- 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 16.43
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