
Pastori J.D. Farag'in profetiapäivityksiä vuosilta 2014-20 
(aikajärjestyksessä, tuorein ensin)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.4.2020 -- Uusi maailmanjärjestys koronaviruskriisin 
myötä?! – Tarkoittaa myös seurakunnan pikaista ylösottoa? (pdf) (uusin 24.4.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.4.2020 -- Pääsiäisen profetia toteutui Jeesuksen 1. 
tulemisessa ja sillä on merkitystä Tempausta ja Jeesuksen 2. tulemista 
ajatellen! (pdf) (uusin 15.4.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.4.2020 -- Bill and Melinda Gates -säätiö kehittää 
koronavirusrokotetta, joka voi liittyä Raamatun Pedonmerkkiin! (pdf) (uusin 10.4.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.3.2020 -- Muutoksen kynnyksellä oleva maailma on 
täynnä epävarmuutta siitä, mitä tulee tapahtumaan (pdf) (uusin 9.3.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.3.2020 -- Koronavirus aiheuttaa paljon pelkoa ja 
paniikkia maailmalla, mutta Jumala on ohjaksissa (pdf) (uusin 2.3.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.2.2020 -- Maailman vaarat ja ruttotaudit saattavat 
kääntää ihmisiä Herran puoleen nykypäivänä (pdf) (uusin 26.2.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.2.2020 -- Kolme merkittävintä profeetallista kehitystä 
seurattaviksi lähitulevaisuudessa helmikuun puolivälistä 2020 lähtien by J.D. 
Farag (pdf) (uusin 18.2.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.2.2020 -- Tammikuu 2020 oli erittäin hektistä aikaa 
profeetallisesti – luettelossa 10 esimerkkiä (pdf) (uusin 10.2.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.2.2020 -- Trumpin rauhansuunnitelma on kahden 
valtion ratkaisu, jossa Jerusalemia pilkotaan (pdf) (uusin 4.2.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 26.1.2020 -- Rauhansuunnitelman julkistus tällä viikolla 
Washingtonissa, kun Trump tapaa Netanyahun ja Gantzin (pdf) (uusin 27.1.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.1.2020 -- Nykyiset geopoliittiset epävarmuustekijät 
aiheuttavat huolta maailmassa pannen kysymään ”entä jos” (pdf) (uusin 20.1.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.1.2020 -- Profetiapalapelin palasia ollaan asettamassa 
paikoilleen hyvin nopeasti (pdf) (uusin 15.1.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.1.2020 -- Mitä seuraavaksi, kun Yhdysvallat on tappanut 
Iranin ylimmän sotilaallisen virkamiehen, Qassem Suleimanin? (pdf) (uusin 6.1.2020)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.12.2019 -- Jakaantuminen ja erimielisyys Kristuksen 
ruumiissa liittyen presidentti Trumpiin (pdf) (uusin 30.12.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.12.2019 -- Britannian Brexit-vaalien, Israelin 
ennennäkemättömien kolmansien vaalien ja tulevien USA:n presidentinvaalien 
profeetallinen merkitys (pdf) (uusin 19.12.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.12.2019 -- Illuminatilla kiire toteuttaa NWO-agendansa 
ja tämä näkyy maailmanlaajuisena kaaoksena, kun kansakunnissa osoitetaan mieltä 
demonisen jakaantumisen kasvaessa (pdf) (uusin 9.12.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.12.2019 -- Yhdysvallat ja Israel jakaantuneina kun 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Yhdysvallat_ja_Israel_jakaantuneina_kun_demoninen_maailma_kiihdyttaa_hyokkayksiaan_ajan_loppuessa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Illuminatilla_kiire_toteuttaa_NWO-agendansa_ja_tama_nakyy_maailmanlaajuisina_mielenosoituksina.pdf
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https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Britannian_Brexit-vaalien_Israelin_ennennakemattomien_kolmansien_vaalien_ja_tulevien_USAn_presidentinvaalien_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Britannian_Brexit-vaalien_Israelin_ennennakemattomien_kolmansien_vaalien_ja_tulevien_USAn_presidentinvaalien_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Britannian_Brexit-vaalien_Israelin_ennennakemattomien_kolmansien_vaalien_ja_tulevien_USAn_presidentinvaalien_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Jakaantuminen_ja_erimielisyys_Kristuksen_ruumiissa_liittyen_presidentti_Trumpiin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Jakaantuminen_ja_erimielisyys_Kristuksen_ruumiissa_liittyen_presidentti_Trumpiin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Mita_seuraavaksi_kun_Yhdysvallat_on_tappanut_Iranin_ylimman_sotilaallisen_virkamiehen_Qassem_Suleimanin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Mita_seuraavaksi_kun_Yhdysvallat_on_tappanut_Iranin_ylimman_sotilaallisen_virkamiehen_Qassem_Suleimanin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Profetiapalapelin_palasia_ollaan_asettamassa_paikoilleen_hyvin_nopeasti.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Profetiapalapelin_palasia_ollaan_asettamassa_paikoilleen_hyvin_nopeasti.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Nykyiset_geopoliittiset_epavarmuustekijat_aiheuttavat_huolta_maailmassa_pannen_kysymaan_enta_jos.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Nykyiset_geopoliittiset_epavarmuustekijat_aiheuttavat_huolta_maailmassa_pannen_kysymaan_enta_jos.pdf
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https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Trumpin_rauhansuunnitelma_on_kahden_valtion_ratkaisu_jossa_Jerusalemia_pilkotaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Tammikuu_2020_oli_erittain_hektista_aikaa_profeetallisesti__luettelossa_10_esimerkkia.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Tammikuu_2020_oli_erittain_hektista_aikaa_profeetallisesti__luettelossa_10_esimerkkia.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_merkittavinta_profeetallista_kehitysta_seurattaviksi_lahitulevaisuudessa_helmikuun_puolivalista_2020_lahtien_by_J.D._Farag.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_merkittavinta_profeetallista_kehitysta_seurattaviksi_lahitulevaisuudessa_helmikuun_puolivalista_2020_lahtien_by_J.D._Farag.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_merkittavinta_profeetallista_kehitysta_seurattaviksi_lahitulevaisuudessa_helmikuun_puolivalista_2020_lahtien_by_J.D._Farag.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Maailman_vaarat_ja_ruttotaudit_saattavat_kaantaa_ihmisia_Herran_puoleen_nykypaivana.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Maailman_vaarat_ja_ruttotaudit_saattavat_kaantaa_ihmisia_Herran_puoleen_nykypaivana.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Koronavirus_aiheuttaa_paljon_pelkoa_ja_paniikkia_maailmalla_mutta_Jumala_on_ohjaksissa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Koronavirus_aiheuttaa_paljon_pelkoa_ja_paniikkia_maailmalla_mutta_Jumala_on_ohjaksissa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Muutoksen_kynnyksella_oleva_maailma_on_taynna_epavarmuutta_siita_mita_tulee_tapahtumaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Muutoksen_kynnyksella_oleva_maailma_on_taynna_epavarmuutta_siita_mita_tulee_tapahtumaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Bill_and_Melinda_Gates_-saatio_kehittaa_koronavirusrokotetta_joka_voi_liittya_Raamatun_Pedonmerkkiin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Bill_and_Melinda_Gates_-saatio_kehittaa_koronavirusrokotetta_joka_voi_liittya_Raamatun_Pedonmerkkiin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Paasiaisen_profetia_toteutui_Jeesuksen_1._tulemisessa_ja_silla_on_merkitysta_Tempausta_ja_Jeesuksen_2._tulemista_ajatellen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Paasiaisen_profetia_toteutui_Jeesuksen_1._tulemisessa_ja_silla_on_merkitysta_Tempausta_ja_Jeesuksen_2._tulemista_ajatellen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Paasiaisen_profetia_toteutui_Jeesuksen_1._tulemisessa_ja_silla_on_merkitysta_Tempausta_ja_Jeesuksen_2._tulemista_ajatellen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Uusi_maailmanjarjestys_koronaviruskriisin_myota__Tarkoittaa_myos_seurakunnan_pikaista_ylosottoa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Uusi_maailmanjarjestys_koronaviruskriisin_myota__Tarkoittaa_myos_seurakunnan_pikaista_ylosottoa.pdf


demoninen maailma kiihdyttää hyökkäyksiään ajan loppuessa (pdf) (uusin 2.12.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.11.2019 -- Nykyinen globaali kuohunta ja kuinka Jumala 
ennusti Sanassaan sen tapahtuvan aikojen lopussa (pdf) (uusin 5.11.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.10.2019 -- Erityisiä yksityiskohtia Raamatun 
profetiassa, jotka ovat nopeasti asettumassa riviin tarkastelemalla nykytilannetta Lähi-
idässä (html) (uusin 28.10.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 20.10.2019 -- Globaali epävarmuus syksyllä 2019 asettaa 
profeetallista näyttämöä ja valmistaa maailmaa Antikristukselle (pdf) (uusin 21.10.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.10.2019 -- Turkin hyökkäyksen Syyriaan profeetallinen 
merkitys presidentti Trumpin kiistanalaisen päätöksen vetää joukot pois Pohjois-
Syyriasta jälkeen (pdf) (uusin 15.10.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.10.2019 -- Maailmanlaajuinen hätätila ja varsinkin 
Israelissa sen vaalien jälkitunnelmissa kun hallitusta ei saada kokoon (pdf) (uusin 
8.10.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.9.2019 -- Profeetallinen mahdollisuuksien ikkuna kun 
Israel ei pysty muodostamaan hallitusta (pdf) (uusin 30.9.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.9.2019 -- Maailma on levottomassa tilassa nykyään, 
mikä saa meidät luottamaan Herraan eikä ihmiseen (pdf) (uusin 17.9.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.9.2019 -- Kaikki huipentuu tulevina päivinä kun 
Länsirannalla, Gazassa, Libanonissa ja Syyriassa on epävakaata aiheuttaen sodanuhan 
Lähi-itään (pdf) (uusin 16.9.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.9.2019 -- Hyökkäys Israeliin ja sitä seuraava 
rauhansopimus Israelin kanssa on vain ajan kysymys syksyllä 2019 (pdf) (uusin 2.9.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 25.8.2019 -- Lopunajan luopumus uskosta käy nyt villinä 
kristillisessä maailmassa (pdf) (uusin 26.8.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.8.2019 -- Maan päälle tuleva pelko viimeisinä päivinä eli 
NYT! (pdf) (uusin 17.8.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 4.8.2019 -- Kaksi merkittävää profeetallista kehitystä ja 
rohkaisua väsyneille Herran paluun odottajille elokuun alkupäivinä 2019 (pdf) (uusin 
6.8.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 21.7.2019 -- Jumalalla on hyvin pian viimeinen 
sana (pdf) (uusin 23.7.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 7.7.2019 -- Profeetallisia varoitusmerkkejä kun maa järisee
Kaliforniassa ja jännitteet Iranin kohdalla kasvavat (pdf) (uusin 9.7.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.6.2019 -- Täyttyneet Raamatun profetiat, jotka johtavat 
meidän aikamme täyttyviin profetioihin, joissa Israel näyttelee keskeistä 
roolia (pdf) (uusin 3.7.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.6.2019 -- Lisääntyvät jännitteet Iranin kanssa otettava 
erittäin vakavasti kesällä 2019 (pdf) (uusin 25.6.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.6.2019 -- Nykysanomisten mukaan Iranin kriisiä 
koskien äkillinen tuho voi tulla samaan aikaan seurakunnan ylöstempauksen 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Nykysanomisten_mukaan_Iranin_kriisia_koskien_akillinen_tuho_voi_tulla_samaan_aikaan_seurakunnan_ylostempauksen_kanssa.html
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kanssa (html) (uusin 17.6.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.6.2019 -- Iranin uhka ja kuinka nopeasti kaikki voi 
muuttua yhden yön aikana (pdf) (uusin 11.6.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.6.2019 -- Netanyahu'n epäonnistumisen muodostaa 
koalitiohallitus Israeliin profeetallinen merkitys vuonna 2019 (pdf) (uusin 3.6.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 26.5.2019 -- 10 Raamatun huippuprofetiaa, jotka ovat 
alkaneet toteutua nykypäivänä (pdf) (uusin 30.5.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.5.2019 -- Lisääntyvät jännitteet Iranin suhteen omaavat 
profeetallisen merkityksen vaikka eivät johtaisikaan välittömään sotaan (pdf) (uusin 
20.5.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.5.2019 -- Onko käsillä viimeinen varoitus ennen 
tempausta ja tuomiopäivää vuonna 2019?! (pdf) (uusin 14.5.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.5.2019 -- Amerikan hengellinen nykytila ja mitä tehdä 
sen suhteen (pdf) (uusin 9.5.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.4.2019 -- Lisääntyvä vaino kristittyjä kohtaan 
luonteenomaista näille viimeisille päiville aikakaudessamme (pdf) (uusin 29.4.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.4.2019 -- Trumpin rauhansuunnitelman julkistus 
Israelin huhtikuisten vaalien jälkeen ja kehitys Googin rintamalla (pdf) (uusin 18.4.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 7.4.2019 -- Skenaario, jossa Golan voisi olla rauhaan ja 
Kolmanteen Temppeliin johtava laukaisin (pdf) (uusin 9.4.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.3.2019 -- Trumpin Golan-tunnustus tulee aikaan, jolloin
se on kuin bensan heittämistä liekkeihin, sillä Googin sodan hyökkääjätaho on valmiina 
Israelin pohjoisrajalla (pdf) (uusin 25.3.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.3.2019 -- Miten omata rauhallinen sydän hyvin 
levottomassa maailmassa? (pdf) (uusin 19.3.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.3.2019 -- Tässä lopunajassa paha on käännetty hyväksi 
ja hyvä pahaksi – miksi? (pdf) (uusin 12.3.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.3.2019 -- Netanyahu ja Trump virkasyytteisiin, kun 
Raamatun profetia alkaa toteutua toden teolla?! (pdf) (uusin 5.3.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.2.2019 -- Trumpin rauhansuunnitelma on valmis, jonka
vuoksi Herran paluu on hyvin lähellä! (pdf) (uusin 26.2.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.2.2019 -- Jumalallinen tuomio on tulossa tämän 
maailman ylle johtuen sen pahuudesta (pdf) (uusin 22.2.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.2.2019 -- Paavin historiallinen vierailu Yhdistyneisiin 
arabiemiirikuntiin helmikuun alussa 2019 toteutti antikristillisen maailmanuskonnon 
agendaa (pdf) (uusin 11.2.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.2.2019 -- Onko Raamatun profetia vain häiriötekijä 
kristillisyydessä? (pdf) (uusin 5.2.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.1.2019 -- Tuoko Trumpin rauhansuunnitelman julkistus
vuonna 2019 Googin sodan ja äkillisen tuhon? (pdf) (uusin 28.1.2019)
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J. D. Farag'in profetiapäivitys 20.1.2019 -- Ennakkotietoja Trumpin 
rauhansuunnitelmasta Israelin mediassa, jotka kenties ovat epätarkkoja (pdf) (uusin 
23.1.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.1.2019 -- Miten Raamatun profetia vaikuttaa elämiimme
näinä viimeisinä päivinä ja mikä on kärsimyksen tarkoitus kristityn 
elämässä? (pdf) (uusin 17.1.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.1.2019 -- Hesekielin 38. luvun kansakunnat ovat jo 
liittyneet yhteen, joten Googin sota on valmis alkamaan! (pdf) (uusin 8.1.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.12.2018 -- Googin sodalle luotiin puitteita menneenä 
vuotena 2018 ja sama kaava jatkuu nyt vuonna 2019 (pdf) (uusin 3.1.2019)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.12.2018 -- Asetelmat Lähi-idässä kehittymässä kohti 
Jesaja 17:1 ja Hesekiel 38 profetioiden täyttymistä piakkoin! (pdf) (uusin 17.12.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.11.2018 -- Mitä Yhdysvaltojen välivaalien tulos 2018 
tarkoittaa profeetallisesti? (pdf) (uusin 12.11.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.10.2018 -- Yhdysvaltain marraskuun välivaaleista 
johtuvia tapahtumia lokakuun viikolla 43, jotka ovat merkityksellisiä (pdf) (uusin 
3.11.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 21.10.2018 -- Kollektiivista pelinmuutosta ilmassa 
lokakuun jälkipuoliskolla 2018 liittyen maailmantilanteeseen (pdf) (uusin 22.10.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.10.2018 -- Merkittävää kehitystä kohti Lähi-idän 
rauhansuunnitelman julkistusta Trumpin hallinnon taholta lokakuussa 2018 (pdf) (uusin 
17.10.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.9.2018 -- Edessä kaksi ennennäkemätöntä viikkoa 
syksyllä 2018, kun YK:n yleiskokous alkaa viikolla 39! (pdf) (uusin 25.9.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.9.2018 -- Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma 
saattaa käynnistää merkittävän profeetallisen kehityksen (pdf) (uusin 18.9.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.9.2018 -- Vakava Syyrian tilanne syyskuussa 2018 luo 
profeetallisen merkittävyyden alueelle (pdf) (uusin 11.9.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.9.2018 -- Profeetallinen myrsky kehittymässä, jonka 
keskiössä ovat Venäjä, Iran, Turkki, Syyria ja Israel (pdf) (uusin 4.9.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.8.2018 -- Venäjä, Iran ja Turkki taloudellisesti 
kuritettuina USA:n taholta, kun Googin sota lähestyy (Hes. 38, 39) (html) (uusin 14.8.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.8.2018 -- Raamatunprofetia osoittaa Jeesukseen 
Kristukseen ja sen tarkoitus ei ole korottaa profetian sanansaattajia (pdf) (uusin 17.8.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.7.2018 -- Juutalaisten kansallisvaltiolaki ja toivon 
perustus, joka meillä on tärkeän profeetallisen kehityksen edessä (pdf) (uusin 18.8.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.7.2018 -- Trump-Putin kokous heinäkuussa 2018 ja sen 
merkitys profeetallisesti (pdf) (uusin 19.8.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.7.2018 -- Israelia uhkaa suuri maanjäristys nyt, jollaista 
Hesekielin profetia ennustaa Googin sodan aikaan tapahtuvaksi (pdf) (uusin 22.8.2018)
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https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Asetelmat_Lahi-idassa_kehittymassa_kohti_Jesaja_17_ja_Hesekiel_38_profetioiden_tayttymista_piakkoin.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Googin_sodalle_luotiin_puitteita_menneena_vuotena_2018_ja_sama_kaava_jatkuu_nyt_vuonna_2019.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Googin_sodalle_luotiin_puitteita_menneena_vuotena_2018_ja_sama_kaava_jatkuu_nyt_vuonna_2019.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Hesekielin_38._luvun_kansakunnat_ovat_jo_liittyneet_yhteen_joten_Googin_sota_on_valmis_alkamaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Hesekielin_38._luvun_kansakunnat_ovat_jo_liittyneet_yhteen_joten_Googin_sota_on_valmis_alkamaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Miten_Raamatun_profetia_vaikuttaa_elamiimme_naina_viimeisina_paivina_ja_mika_on_karsimyksen_tarkoitus_kristityn_elamassa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Miten_Raamatun_profetia_vaikuttaa_elamiimme_naina_viimeisina_paivina_ja_mika_on_karsimyksen_tarkoitus_kristityn_elamassa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Miten_Raamatun_profetia_vaikuttaa_elamiimme_naina_viimeisina_paivina_ja_mika_on_karsimyksen_tarkoitus_kristityn_elamassa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Ennakkotietoja_Trumpin_rauhansuunnitelmasta_Israelin_mediassa_jotka_kenties_ovat_epatarkkoja.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Ennakkotietoja_Trumpin_rauhansuunnitelmasta_Israelin_mediassa_jotka_kenties_ovat_epatarkkoja.pdf


J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.7.2018 -- Syyrian raja Israelin kanssa on iso uhka 
Israelille toteuttaen Raamatunprofetiaa (pdf) (uusin 20.8.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.7.2018 -- Raamatun profetia Jerusalemista täyttyy nyt, 
kun kaupungista kiistellään Trumpin rauhansuunnitelman julkistamisen 
edellä (pdf) (uusin 5.7.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.6.2018 -- Jumalan tuleva tuomio kaikesta 
rauhanpuheesta huolimatta kesällä 2018 (pdf) (uusin 29.6.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.6.2018 -- Lopunaikain uupumus ja vihamielinen 
siirtyminen pois Raamatun profetiasta (pdf) (uusin 19.6.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.6.2018 -- Lisääntyneiden tulivuorenpurkausten ja 
maanjäristysten profeetallinen merkitys (pdf) (uusin 12.6.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.6.2018 -- Nykyinen ”rauhan” petos johtaa lopulta 
äkilliseen tuhoon, kuten on profetoitu Raamatussa (pdf) (uusin 6.6.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.5.2018 -- Raamatun profetian tarkoitus nopeasti 
kehittyvien tapahtumien valossa (pdf) (uusin 30.5.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 20.5.2018 -- Trumpin 'kooresmainen' suurlähetystön siirto
Jerusalemiin aiheuttaa närää Lähi-idän muslimeissa, mutta kuuluu Israelin 
jumalalliseen restaurointiohjelmaan (pdf) (uusin 22.5.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.5.2018 -- Kolme tärkeää profeetallista kehitystä 
toukokuun alussa 2018, jotka vievät kohti Jeesuksen toista tulemusta 
omilleen! (pdf) (uusin 8.5.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.4.2018 -- Lähi-idän profetia-palapeli asettumassa 
kohdalleen kun sodanuhka Iranin ja Israelin välillä kasvaa päivä päivältä (html) (uusin 
1.5.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.4.2018 -- Viha kristinuskoa ja kristittyjä vastaan 
kasvanut länsimaissa ja muualla ollen ennustettua Pyhässä kirjassa (pdf) (uusin 24.4.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.4.2018 -- Rohkaisun ja toivon sana uskoville, jotka 
odottavat ylöstempausta, Lähi-idän tilannetta silmällä pitäen huhtikuussa 
2018 (pdf) (uusin 18.4.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.4.2018 -- Kolme tärkeää Raamatun profetiaa, jotka 
liittyvät Lähi-itään, ovat alkamassa toteutua! (pdf) (uusin 10.4.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 25.3.2018 -- Kehityskulkuja maaliskuun lopulla 2018, jotka
viittaavat Raamatun profetioiden pikaiseen täyttymiseen (html) (uusin 28.3.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 18.3.2018 -- Israel valmistautuu täysimittaiseen sotaan, 
jossa Syyrian sisällissota toimii katalyyttina (pdf) (uusin 21.3.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.3.2018 -- Kaikkien asioiden nopeutumista 
geopoliittisesti, mikä vihjaa Jeesuksen paluun läheisyyteen kun Raamatun profetiat 
alkavat toteutua vauhdilla (pdf) (uusin 13.3.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 25.2.2018 -- Lähi-idän ruutitynnyri räjähtää tänä vuonna 
2018 kaikista merkeistä päätellen??!! (pdf) (uusin 4.3.2018)

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lahi-idan_ruutitynnyri_rajahtaa_tana_vuonna_2018_kaikista_merkeista_paatellen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lahi-idan_ruutitynnyri_rajahtaa_tana_vuonna_2018_kaikista_merkeista_paatellen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kaikkien_asioiden_nopeutumista_geopoliittisesti_mika_vihjaa_Jeesuksen_paluun_laheisyyteen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kaikkien_asioiden_nopeutumista_geopoliittisesti_mika_vihjaa_Jeesuksen_paluun_laheisyyteen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kaikkien_asioiden_nopeutumista_geopoliittisesti_mika_vihjaa_Jeesuksen_paluun_laheisyyteen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Israel_valmistautuu_taysimittaiseen_sotaan_jossa_Syyrian_sisallissota_toimii_katalyyttina.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Israel_valmistautuu_taysimittaiseen_sotaan_jossa_Syyrian_sisallissota_toimii_katalyyttina.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kehityskulkuja_maaliskuun_lopulla_2018_jotka_viittaavat_Raamatun_profetioiden_pikaiseen_tayttymiseen.html
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kehityskulkuja_maaliskuun_lopulla_2018_jotka_viittaavat_Raamatun_profetioiden_pikaiseen_tayttymiseen.html
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_tarkeaa_Raamatun_profetiaa_jotka_liittyvat_Lahi-itaan_ovat_alkamassa_toteutua.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_tarkeaa_Raamatun_profetiaa_jotka_liittyvat_Lahi-itaan_ovat_alkamassa_toteutua.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Rohkaisun_ja_toivon_sana_uskoville_jotka_odottavat_ylostempausta_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Rohkaisun_ja_toivon_sana_uskoville_jotka_odottavat_ylostempausta_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Rohkaisun_ja_toivon_sana_uskoville_jotka_odottavat_ylostempausta_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Viha_kristinuskoa_ja_kristittyja_vastaan_kasvanut_lansimaissa_ja_muualla.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Viha_kristinuskoa_ja_kristittyja_vastaan_kasvanut_lansimaissa_ja_muualla.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lahi-idan_profetia-palapeli_asettumassa_kohdalleen_kun_sodanuhka_Iranin_ja_Israelin_valilla_kasvaa_paiva_paivalta.html
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lahi-idan_profetia-palapeli_asettumassa_kohdalleen_kun_sodanuhka_Iranin_ja_Israelin_valilla_kasvaa_paiva_paivalta.html
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_tarkeaa_profeetallista_kehitysta_toukokuun_alussa_2018_jotka_vievat_kohti_Jeesuksen_toista_tulemusta_omilleen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_tarkeaa_profeetallista_kehitysta_toukokuun_alussa_2018_jotka_vievat_kohti_Jeesuksen_toista_tulemusta_omilleen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kolme_tarkeaa_profeetallista_kehitysta_toukokuun_alussa_2018_jotka_vievat_kohti_Jeesuksen_toista_tulemusta_omilleen.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Trumpin_kooresmainen_suurlahetyston_siirto_Jerusalemiin_aiheuttaa_naraa_Lahi-idan_muslimeissa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Trumpin_kooresmainen_suurlahetyston_siirto_Jerusalemiin_aiheuttaa_naraa_Lahi-idan_muslimeissa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Trumpin_kooresmainen_suurlahetyston_siirto_Jerusalemiin_aiheuttaa_naraa_Lahi-idan_muslimeissa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profetian_tarkoitus_nopeasti_kehittyvien_tapahtumien_valossa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profetian_tarkoitus_nopeasti_kehittyvien_tapahtumien_valossa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Nykyinen_rauhan_petos_johtaa_lopulta_akilliseen_tuhoon.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Nykyinen_rauhan_petos_johtaa_lopulta_akilliseen_tuhoon.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lisaantyneiden_tulivuorenpurkausten_ja_maanjaristysten_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lisaantyneiden_tulivuorenpurkausten_ja_maanjaristysten_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lopunaikain_uupumus_ja_vihamielinen_siirtyminen_pois_Raamatun_profetiasta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Lopunaikain_uupumus_ja_vihamielinen_siirtyminen_pois_Raamatun_profetiasta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Jumalan_tuleva_tuomio_kaikesta_rauhanpuheesta_huolimatta_kesalla_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Jumalan_tuleva_tuomio_kaikesta_rauhanpuheesta_huolimatta_kesalla_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profetia_Jerusalemista_tayttyy_nyt_kun_kaupungista_kiistellaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profetia_Jerusalemista_tayttyy_nyt_kun_kaupungista_kiistellaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profetia_Jerusalemista_tayttyy_nyt_kun_kaupungista_kiistellaan.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Syyrian_raja_Israelin_kanssa_on_iso_uhka_Israelille_toteuttaen_Raamatunprofetiaa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Syyrian_raja_Israelin_kanssa_on_iso_uhka_Israelille_toteuttaen_Raamatunprofetiaa.pdf


J. D. Farag'in profetiapäivitys 18.2.2018 -- Saatanallinen musiikki ja huumeet aiheuttavat
demonisia riivaustiloja nuorille, jotka sitten päätyvät Floridan kouluampumisen 
kaltaisiin hirvittäviin murhatekoihin (pdf) (uusin 21.2.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.2.2018 -- Israelin pohjoisrajalla kiehuu kun Iran 
pystyttää sotilasasemiaan sinne Syyrian myötävaikutuksella (pdf) (uusin 15.2.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 4.2.2018 -- Jotain suurta tapahtumassa pian varsinkin 
Palestiinan ja Israelin suhteen! (html) (uusin 8.2.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.1.2018 -- Israel tapahtumien keskipisteessä, kun 
Raamatun profetia etenee toteutumisessaan nyt lopun päivinä (html) (uusin 2.2.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 21.1.2018 -- Huonot uutiset muuttuvat hyviksi tänäpäivänä 
Jumalan ansiosta, joka kääntää pahan hyväksi! (pdf) (uusin 26.1.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.1.2018 -- Väärä hälytys Havaijilla P-Korean ohjusuhalle 
oli varoitusta ja kehotusta Jumalalta?! – Tarkoituksena oli kiinnittää ihmisten huomio 
ikuisuuden todellisuuteen (pdf) (uusin 17.1.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 7.1.2018 -- Iranin protestien profeetalliset vaikutukset, 
erityisesti Iranin ydinsopimukseen (pdf) (uusin 9.1.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 31.12.2017 -- Vuoden 2017 profeetallisten tapahtumien 
merkitys ja vaikutus vuodelle 2018 (pdf) (uusin 2.1.2018)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.12.2017 -- Palestiinalaisten halu Jerusalemiin perustuu 
petokselle – ei ole historiallista Palestiinan kansaa! (pdf) (uusin 24.12.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.12.2017 -- Presidentti Trumpin Jerusalem-julistuksen 
profeetallinen merkitys (pdf) (uusin 12.12.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.12.2017 -- Spekulointia Yhdysvaltain suurlähetystön 
siirrosta Jerusalemiin sekä pyhän kaupungin tunnustamisesta Israelin pääkaupunkina 
Yhdysvaltain presidentin, Donald Trumpin, toimesta, kun Raamatun Israel-profetiat 
ovat huipentumassa (pdf) (uusin 6.12.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 26.11.2017 -- Putinin tapaaminen Erdoganin ja Rouhanin 
kanssa todisti profeetta Hesekielin ennustaman Googin sodan olevan lähellä! (pdf) (uusin 
29.11.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.11.2017 -- Massiivinen geopoliittinen muutos Lähi-
idässä ja yksinkertaisen evankeliumin saarnaaminen by J.D. Farag (pdf) (uusin 26.11.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.10.2017 -- Liikehdintä Amerikkaa vastaan on 
kasvamassa, jotta maa tuhottaisiin niin, ettei se pysty tulemaan enää Israelin avuksi, 
mikä on edellytyksenä useille Raamatun profetioille, jotka ovat toteutumaisillaan 
aikainmerkeistä päätellen – puhetta myös vakavasta harhaopista eli ns. 
herruuspelastuksesta (Lordship Salvation) (pdf) (uusin 1.11.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.10.2017 -- Raamatun profeetallinen sana valmistaa 
Kristuksen morsianta tällä hetkellä Jeesuksen pikaista paluuta varten ylöstempauksen 
muodossa! (pdf) (uusin 27.10.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.10.2017 -- Käynnissä hengellinen taistelu Amerikasta, 
joka liittyy Jumalan profeetalliseen suunnitelmaan Israelia varten (pdf) (uusin 4.10.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.9.2017 -- Rohkaisua koskien Herran paluun läheisyyttä,

https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Rohkaisua_koskien_Herran_paluun_laheisyytta_johon_viittaa_useat_tapahtumat_syyskuussa_2017.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kaynnissa_hengellinen_taistelu_Amerikasta_joka_liittyy_Jumalan_profeetalliseen_suunnitelmaan_Israelia_varten.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Kaynnissa_hengellinen_taistelu_Amerikasta_joka_liittyy_Jumalan_profeetalliseen_suunnitelmaan_Israelia_varten.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profeetallinen_sana_valmistaa_Kristuksen_morsianta_talla_hetkella_Jeesuksen_pikaista_paluuta_varten.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profeetallinen_sana_valmistaa_Kristuksen_morsianta_talla_hetkella_Jeesuksen_pikaista_paluuta_varten.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Raamatun_profeetallinen_sana_valmistaa_Kristuksen_morsianta_talla_hetkella_Jeesuksen_pikaista_paluuta_varten.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Liikehdinta_Amerikkaa_vastaan_on_kasvamassa_jotta_maa_tuhottaisiin_niin_ettei_se_pysty_tulemaan_enaa_Israelin_avuksi.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Liikehdinta_Amerikkaa_vastaan_on_kasvamassa_jotta_maa_tuhottaisiin_niin_ettei_se_pysty_tulemaan_enaa_Israelin_avuksi.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Liikehdinta_Amerikkaa_vastaan_on_kasvamassa_jotta_maa_tuhottaisiin_niin_ettei_se_pysty_tulemaan_enaa_Israelin_avuksi.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Massiivinen_geopoliittinen_muutos_Lahi-idassa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Massiivinen_geopoliittinen_muutos_Lahi-idassa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Putinin_tapaaminen_Erdoganin_ja_Rouhanin_kanssa_todisti_profeetta_Hesekielin_ennustaman_Googin_sodan_olevan_lahella.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Putinin_tapaaminen_Erdoganin_ja_Rouhanin_kanssa_todisti_profeetta_Hesekielin_ennustaman_Googin_sodan_olevan_lahella.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Spekulointia_Yhdysvaltain_suurlahetyston_siirrosta_Jerusalemiin_seka_pyhan_kaupungin_tunnustamisesta_Israelin_paakaupunkina_presidentti_Trumpin_toimesta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Spekulointia_Yhdysvaltain_suurlahetyston_siirrosta_Jerusalemiin_seka_pyhan_kaupungin_tunnustamisesta_Israelin_paakaupunkina_presidentti_Trumpin_toimesta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Spekulointia_Yhdysvaltain_suurlahetyston_siirrosta_Jerusalemiin_seka_pyhan_kaupungin_tunnustamisesta_Israelin_paakaupunkina_presidentti_Trumpin_toimesta.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Presidentti_Trumpin_Jerusalem-julistuksen_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Presidentti_Trumpin_Jerusalem-julistuksen_profeetallinen_merkitys.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Palestiinalaisten_halu_Jerusalemiin_perustuu_petokselle__ei_ole_historiallista_Palestiinan_kansaa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Palestiinalaisten_halu_Jerusalemiin_perustuu_petokselle__ei_ole_historiallista_Palestiinan_kansaa.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Vuoden_2017_profeetallisten_tapahtumien_merkitys_ja_vaikutus_vuodelle_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Vuoden_2017_profeetallisten_tapahtumien_merkitys_ja_vaikutus_vuodelle_2018.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Iranin_protestien_profeetalliset_vaikutukset_erityisesti_Iranin_ydinsopimukseen.pdf
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https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Huonot_uutiset_muuttuvat_hyviksi_tanapaivana_Jumalan_ansiosta_joka_kaantaa_pahan_hyvaksi.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Huonot_uutiset_muuttuvat_hyviksi_tanapaivana_Jumalan_ansiosta_joka_kaantaa_pahan_hyvaksi.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Israel_tapahtumien_keskipisteessa_kun_Raamatun_profetia_etenee_toteutumisessaan_nyt_lopun_paivina.html
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johon viittaa useat tapahtumat syyskuussa 2017! (pdf) (uusin 27.9.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.9.2017 -- Jumala haluaa saada huomion viimeaikaisilla 
luonnonkatastrofeilla, jotka ovat Hänen varoitusta ihmiskunnalle parannuksen tekoa 
varten! (html) (uusin 19.9.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.9.2017 -- Syy hurrikaani Harvey'n syntymiselle USA:n 
Lähi-idän politiikassa nykyään?! – Myöskin kärsimyksen ongelman pohdintaa pastori 
J.D. Farag'ilta (pdf) (uusin 7.9.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.8.2017 -- Maailman nykyinen tila ei voi jatkua enää 
samanlaisena kovin kauaa, koska Raamatun profetia kertoo sen! (pdf) (uusin 30.8.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 20.8.2017 -- Barcelonan terroristihyökkäys ja islamin 
vähäinen maininta valtamediassa puhututtaa pastori Farag'ia, joka näkee Jumalan 
tuomioiden alkavan Herran huoneesta! (pdf) (uusin 22.8.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.8.2017 -- Pohjois-Korea uhkaa Israelia Iranin kautta, 
koska mailla on sotilaallista ja taloudellista yhteistyötä (pdf) (uusin 17.8.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.8.2017 -- Nykyään kahdentyyppisiä kristittyjä 
kristikunnassa, joko Filadelfian seurakuntaan kuuluvia tai Laodikean seurakuntaan 
kuuluvia – Suhtautuminen Raamatun profetiaan lopunajoista ratkaisee sen kumpi 
olet! (pdf) (uusin 10.8.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.7.2017 -- Pastori J.D. Farag pohdiskelee kristittyjen 
lisääntyneitä riitoja ei-pelastusta koskevissa kysymyksissä nykyään sekä omaa 
kutsumustaan Kristuksen ruumiissa (pdf) (uusin 1.8.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.7.2017 -- Tapahtumat Jerusalemin Temppelivuorella 
voivat sytyttää täydellisen profeetallisen tulimyrskyn! (pdf) (uusin 29.7.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.7.2017 -- Israelin arabien terroristi-isku 
Temppelivuorella voi lietsoa profeetallisen sodan Lähi-itään (pdf) (uusin 20.7.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.7.2017 -- Väkevä eksytys nykyään pastori J.D. Faragin 
mukaan – Antikristus paljastuu pian ja Syyrian Damasko-profetia toteutuu 
rauhanponnisteluista huolimatta! (pdf) (uusin 11.7.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.7.2017 -- Herran paluu on kuin varkaan tulo yöllä ja se on
lähellä! – Näin vahvistaa pastori Farag äskettäisen kokemuksensa myötä (pdf) (uusin 
6.7.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 18.6.2017 -- Rohkaisun ja lohdutuksen sanoja Jeesuksen 2. 
tulemusta odottaville – J.D. Faragin erikoisprofetiapäivitys 18.6.2017 (pdf) (uusin 
23.6.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.6.2017 -- Geopoliittiset tapahtumat nykypäivänä 
viittaavat Raamatun ennustamiin vaarallisiin aikoihin lopun aikoina, joita nyt elämme – 
eräs tällainen vaarallinen kehitys on Qatarin eristäminen useiden Lähi-idän 
sunnimuslimimaiden taholta (pdf) (uusin 14.6.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.5.2017 -- Trumpin puhe Saudi-Arabiassa sai aikaan 
uskovien jakautumisen sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa – monet ovat 
alkaneet epäillä presidentti Trumpia! (pdf) (uusin 1.6.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 21.5.2017 -- Donald Trump on paljastunut huijariksi 
pastori J.D. Faragin mukaan – Trumpin Israel-mielisyys vain 
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vaalikampanjapuheita (pdf) (uusin 23.5.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.5.2017 -- Rohkaisua tempaususkovaisille, jotka ovat 
väsyneitä ja miltei lannistuneita Herran paluun odotuksessaan! (pdf) (uusin 18.5.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 7.5.2017 -- Trumpin ja Abbasin tapaaminen Valkoisessa 
Talossa, 2. Tess. 2:3 jakeen tulkinta, sekä muinaisten juutalaisten häätapojen 
rinnastuminen Kristuksen morsiamen tempaukseen ja taivaallisiin 
hääjuhliin! (pdf) (uusin 11.5.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.4.2017 -- Maailman tilan vakavuus nykypäivänä kun 
sotien ja sodanuhkien rummunlyönnit voimistuvat keväällä 2017 (pdf) (uusin 9.5.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.4.2017 -- Israel ja Jerusalem kaiken keskipisteenä kun 
geopoliittinen kehitys huhtikuun 2017 jälkipuoliskolla ennakoi Raamatun lopunaikojen 
profetioiden pikaista täyttymystä varsinkin Lähi-idän kohdalla! (html) (uusin 25.4.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.4.2017 -- Ennakoiko kemiallisten aseiden isku Syyriassa 
huhtikuussa 2017 ja Yhdysvaltojen voimakas sotilaallinen reaktio siihen Raamatun 
profetioiden, kuten Jesaja 17:1 ja Hesekiel 38, pikaista täyttymystä?! (pdf) (uusin 12.4.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.4.2017 -- Uusi rauhanponnistus Lähi-idässä siintelee 
arabimaiden ja Israelin silmissä uuden Yhdysvaltain presidentin johdolla – tämä kaikki 
on kuitenkin vain tyyntä myrskyn edellä! (pdf) (uusin 7.4.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.3.2017 -- Putinin ja Netanyahun tapaaminen 
Moskovassa johdatti sananvaihtoon juutalaisvastaisesta Iranista juuri lähestyvän 
Israelin Purim-juhlan alla (pdf) (uusin 18.3.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.3.2017 -- Trumpin hallinto sodassa vasemmiston ja 
valtamedian kanssa Amerikassa, josta voi olla tuloksena apokalyptinen ja äkillinen 
tuho! (html) (uusin 10.3.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 26.2.2017 -- Yhdysvaltojen poissaolo Raamatun profetiasta
sovitettuna maan nykypolitiikkaan mm. Israelia kohtaan (pdf) (uusin 2.3.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.2.2017 -- Trumpin ja Netanyahun tapaaminen 
Washingtonissa poiki ällistyttäviä uutisia – jopa uuden aikakauden maittensa 
suhteissa (html) (uusin 23.2.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.2.2017 -- Uhkaako muslimien maahanmuutto läntistä 
sivilisaatiota vai onko se vain illuminaattien juoni saattaa länsimaissa autoritaarinen 
(natsi)hallinto valtaan kera Antikristuksen?! (pdf) (uusin 16.2.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.2.2017 -- Trumpin toimet presidenttinä kiihdyttävät 
Raamatun profetian toteutumista (pdf) (uusin 7.2.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.1.2017 -- Kaksi pääsyytä sille miksi Trumpin 
presidenttiys voi itseasiassa nopeuttaa Raamatun profetian täyttymistä (pdf) (uusin 
3.2.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.1.2017 -- Trumpin presidenttiys kiihdyttää Raamatun 
profetian toteutumista nyt lopunajalla (pdf) (uusin 27.1.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.1.2017 -- Kaksi suurinta profeetallista liipaisinta vuonna 
2017, jotka molemmat tähtäävät Jerusalemiin! (pdf) (uusin 12.1.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 31.12.2016 -- Israel-vastaisen YK:n turvallisuusneuvoston 
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päätöslauselman vaikutukset v. 2017 ja kysymyksiä/vastauksia Raamatun profetioista 
tänä kriittisenä aikana (pdf) (uusin 5.1.2017)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.12.2016 -- Israelin Damaskos-iskujen profeetallinen 
merkitys nyt ja pääsyyt sille miksi ihmiset ovat epätietoisia tämän vakavuudesta 
geopoliittisesti (pdf) (uusin 16.12.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 4.12.2016 -- Jumalan tuomio Obaman kaudesta seuraa, 
mikä on mahdollista etenkin näinä välipäivinä ennen uuden presidentin 
virkaanastujaisia (pdf) (uusin 8.12.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.10.2016 -- Hyökkäyksiä Raamatun profetian 
opettamista vastaan tällä hetkellä kun maailma kulkee kohti katastrofia ja Jeesuksen 
toinen tulemus on lähellä (html) (uusin 1.11.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.10.2016 -- USA:n presidentinvaalien profeetalliset 
vaikutukset, ei vain Amerikalle, vaan myös koko maailmalle, ja erityisesti koskien 
Israelia, Venäjää ja Irania (pdf) (uusin 27.10.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.10.2016 -- UNESCOn onneton päätöslauselma 
Jerusalemista kun Israelin Jumala on laittanut nimensä kaupungin päälle (pdf) (uusin 
19.10.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.10.2016 -- Googin sota on välitön!!!! – Hesekiel 38 ja 
Jesaja 17:1 toteutumaisillaan!!! (pdf) (uusin 13.10.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.10.2016 -- USA ja Venäjä riitelevät Syyriasta vaarantaen 
samalla Israelin turvallisuuden – seuraavan Yhdysvaltain presidentin asenne Israelia 
kohtaan on ratkaisevaa Amerikan kohtalon kannalta (pdf) (uusin 9.10.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 25.9.2016 -- Kolme merkittävintä syytä Jesaja 17 ja 
Hesekiel 38 profetioiden täyttymiselle lähitulevaisuudessa (pdf) (uusin 28.9.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 18.9.2016 -- Jännitteet Lähi-idässä kiristyvät liittyen 
Hesekielin lukuun 38 ja Jesajan lukuun 17 – sodat ja sodanuhat 
lisääntymässä (pdf) (uusin 20.9.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.9.2016 -- Nyt on tyyntä myrskyn edellä kuten oli ennen 
9/11-iskuja v. 2001! (pdf) (uusin 15.9.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 4.9.2016 -- Uskontojenvälinen palvontakeskus avataan 
Jerusalemissa nyt syyskuussa 2016, joka ennakoi maailmanuskonnon syntymistä pian 
paavin johdolla! (pdf) (uusin 7.9.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.8.2016 -- Syyria polttopisteessä nyt elo-syyskuussa 2016
ja profeetalliset synnytyskivut kasvussa ennakoiden seurakunnan pikaista 
ylösottoa! (pdf) (uusin 31.8.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.8.2016 -- Raamatun profetiat Jesajan luvussa 17 ja 
Hesekielin luvussa 38 ovat toteutumisen partaalla mikä osoittaa seurakunnan 
tempauksen läheisyyteen! (pdf) (uusin 16.8.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 31.7.2016 -- Mitä pastori J.D. Farag ajattelee USA:n 
presidentinvaaleista 2016, asioimisesta Jeesuksen takaisintulon edellä sekä juutalaisen 
pääsiäisaterian viidennen maljan merkityksestä?! (pdf) (uusin 3.8.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.7.2016 -- Venäjä ja Iran johtavat Googin liittoumaa 
aikakauden lopussa, jossa myös islamilainen Turkki on mukana (pdf) (uusin 26.7.2016)
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J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.7.2016 -- Turkin vallankaappausyritys sekä terrorismin 
lisääntyminen maailmalla 2016 osoittavat nykyisen aikakauden lopputapahtumien 
alkamiseen (pdf) (uusin 23.7.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.7.2016 -- Kaikenlainen laittomuus ja hyökkäys vapaata 
kristillisyyttä vastaan lisääntynyt tänä vuonna ollen merkkinä tempauksen 
läheisyydestä (pdf) (uusin 12.7.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.7.2016 -- Kulku kohti profetioiden täyttymistä 7-
vuotisessa vaivanajassa on lähtenyt liikkeelle Brexitin, tuoreiden islamilaisten terrori-
iskujen sekä Venäjän, Turkin ja Israelin viimeaikaisella lähentymisellä (pdf) (uusin 
6.7.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 26.6.2016 -- Brexitin profeetalliset vaikutukset – mitä on 
odotettavissa lähitulevaisuudessa? (pdf) (uusin 1.7.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 19.6.2016 -- Miten olla tempausvalmis kristittynä 
äskettäisen Orlandon islamisen terrori-iskun valossa? (pdf) (uusin 1.7.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 12.6.2016 -- Maailma on nyt kypsä ja valmis Uutta 
Maailman Järjestystä (NWO) varten, josta osoituksena useat uutisjutut viime 
aikoina (html) (uusin 14.6.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 5.6.2016 -- Lähi-idän rauhanaloitteita ponnahtelee nyt 
esiin kaikkialla, mikä valmistaa tietä Antikristukselle ja väärään rauhaan (Dan. 9:27) – 
Jeesuksen toinen tulemus verrattavissa raskaana olevan naisen tiheneviin ja 
voimistuviin synnytyskipuihin tällä hetkellä (pdf) (uusin 9.6.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.5.2016 -- Israelia vastaan yhdistytään ja maata 
painostetaan ”Kahden valtion ratkaisuun”, mikä täyttää Sakarjan profetiaa luvussa 
12 (html) (uusin 31.5.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.5.2016 -- Maailman kova pyrkimys rauhaan ja 
turvallisuuteen keväällä 2016 kertoo Antikristuksen ilmestymisen 
läheisyydestä (pdf) (uusin 28.5.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.5.2016 -- Iranin ydinsopimuksen synnyssä Obaman 
hallinto johti tarkoituksella harhaan Israelia ja Amerikkaa (pdf) (uusin 27.5.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.5.2016 -- Amerikan ja Israelin tuleva suuri onnettomuus 
häämöttää uutisjuttujen perusteella, jotka ovat profeetallisia (pdf) (uusin 10.5.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.5.2016 -- Muinaiset juutalaiset häätavat rinnastuvat 
Kristuksen morsiamen tempaukseen ja taivaallisiin hääjuhliin (pdf) (uusin 6.5.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.4.2016 -- Golanin kukkulat yritetään ryöstää Israelilta –
koko maailma juutalaisvaltiota vastaan ja näin profetiat toteutuvat (pdf) (uusin 26.4.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.4.2016 -- Profeetallinen myrsky käynnissä joka ennakoi 
mullistuksia maailmalle – käsillä vuoden tärkein kehitysaskel Israelia 
koskien (pdf) (uusin 21.4.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.4.2016 -- Palmyran Riemukaaren kopio Lontooseen 
Baalin temppelin holvikaaren sijaan huhtikuussa 2016 (pdf) (uusin 15.4.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.4.2016 -- Mitä VT:n Israel edellä, sitä Amerikka nykyään 
eli Baalin, väärien jumalien, palvonta tuo Jumalan tuomion tälle entiselle suurelle 
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kansakunnalle (pdf) (uusin 5.4.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 20.3.2016 -- Merkkejä Raamatun loppuprofetioiden 
täyttymisestä koskien Syyriaa, Israelia, Googin liittoumaa ja Amerikan 
Yhdysvaltoja (pdf) (uusin 23.3.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.3.2016 -- Jerusalemin jakaminen pakkomielle koko 
maailmalle nykyään (pdf) (uusin 16.3.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.3.2016 -- USA:n vaaliprosessi häiritsee Raamatun 
profetioiden seuraamista – petos, joka peittää lähellä olevan Amerikan romahduksen ja 
hyökkäyksen Israeliin (pdf) (uusin 10.3.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 28.2.2016 -- Raamatun profetia on täyttymässä Syyrian 
kohdalla etenkin ja kolme tärkeää indikaattoria yleisesti profeetallisessa kehityksessä 
kohti Antikristuksen aikaa (pdf) (uusin 1.3.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 21.2.2016 -- Profeetallinen kello osoittaa Amerikan 
tuomioon pikaisesti, jotta keskeiset Raamatun profetiat voivat toteutua Israelia 
koskien (pdf) (uusin 24.2.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 14.2.2016 -- Raamatun profetian ymmärrys nykyään 
tärkeämpää kuin koskaan ennen, jotta käsittäisimme miten lähellä Jeesuksen 
takaisintulo on! (pdf) (uusin 17.2.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 7.2.2016 -- Käärmeen pää on jo murskattu vaikka paha 
tuntuu menestyvän nykymaailmassa! (pdf) (uusin 10.2.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 31.1.2016 -- Profeetallisia kehitysaskelia tammikuun 
lopussa 2016 by J.D. Farag (html) (uusin 4.2.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 24.1.2016 -- Jeesuksen toisen tulemuksen merkit selviä 
vuonna 2016 (pdf) (uusin 7.2.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 17.1.2016 -- Maailma nukkuu kun valvova seurakunta 
valmistautuu Jeesuksen tulemukseen ja ylösottoon (pdf) (uusin 20.1.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 10.1.2016 -- Vuoden 2016 alku profeetallisesti 
merkityksellinen joka viittaa Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen 
läheisyyteen (pdf) (uusin 13.1.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 3.1.2016 -- Varoitus vuodesta 2016, joka tulee olemaan 
profeetallinen vuosi ”huonojen näkymiensä” kanssa (pdf) (uusin 5.1.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.12.2015 -- Profeetallinen katsaus vuoteen 2015 ja mitä 
on odotettavissa vuodelle 2016 (html) (uusin 2.1.2016)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.12.2015 -- Mitä islam oikeasti on ja mitä se ei ole, kun 
ISIS-järjestön islamin tulkinnasta tarjotaan jatkuvasti valheita (pdf) (uusin 16.12.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.12.2015 -- Islam tunkeilee kaikkialle maailmanherruutta 
tavoitellen – Amerikka vaarassa kun Obaman hallinto myötäilee 
muslimimaahanmuuttoa (html) (uusin 16.12.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 29.11.2015 -- Demoninen agenda ajaa Syyriaa ja 
Yhdysvaltoja kohti tuhoa – Raamatun loppuprofetiat täyttyvät! (pdf) (uusin 2.12.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 22.11.2015 -- Syyrian pakolaiset Troijan hevosena 
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Amerikassa ja muualla läntisessä maailmassa (pdf) (uusin 26.11.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 15.11.2015 -- Pariisin terrori-iskujen syyt ja seuraukset, 
kun ääri-islamilainen ISIS on ottanut kohteekseen länsimaat (pdf) (uusin 21.11.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 8.11.2015 -- Raamatunprofetian detaljit alkaneet toteutua, 
joiden on määrä toteutua lopullisesti 7-vuotisessa Ahdistuksessa, jota ennen seurakunta 
on temmattu ylös (html) (uusin 18.11.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.11.2015 -- Raamatun profetioiden yksityiskohdat 
täsmäävät hyvin nykytapahtumien kanssa ja erityisesti Lähi-idässä, kun Israel-
vastaisuus nousee (pdf) (uusin 5.11.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 25.10.2015 -- Paljastukset Hitlerin uskotusta suurmuftista 
Arafatiin kertovat karua kieltä palestiinalaisten aikomuksista Israelin suhteen – monia 
tapahtumia viime aikoina, jotka kielivät lopunaikojen profetia-täyttymystä Lähi-
idässä (pdf) (uusin 4.11.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 18.10.2015 -- Palestiinalaisten valheita nykyisessä 
intifadassa kun he haluavat vain Israelin tuhoa (pdf) (uusin 27.10.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 11.10.2015 -- Googin sota ottaa muotoaan syksyllä 2015 
Lähi-idässä kun Syyriasta kamppaillaan (html) (uusin 15.10.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 4.10.2015 -- Netanyahu ja Putin puhuivat tunteikkaasti 
YK:n 70. yleiskokouksessa, joka oli alku Venäjän ilmaiskuille Syyriassa – Raamatun 
profetia on näin täyttymässä koskien erityisesti Israelia (pdf) (uusin 6.10.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 1.10.2015 audiona (mp3) (uusin 6.10.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 27.9.2015 -- Paavin vierailu USA:ssa 2015 ja hänen 
petolliset puheensa ym. eksytys sillä viikolla (html) (uusin 30.9.2015)

Pastori J.D. Farag profetiapäivityksessään 20.9.2015: ”Jumalan tuomio on 
käsillä!” (pdf) (uusin 24.9.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 13.9.2015 -- Syyskuun 2015 tapahtumat enteilevät Israelia 
koskevien lopunajan profetioiden toteutumista (pdf) (uusin 15.9.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 6.9.2015 -- CERN, Shiva ja Kali kytkeytyneenä toisiinsa elo-
syyskuussa 2015 ja kristittyjen ahdinko gay-kulttuurin vallitessa nykyään 
Amerikassa (pdf) (uusin 9.9.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 30.8.2015 -- Petrodollarin päivät luetut johtuen Iranin 
ydinsopimuksen mahdollisesta purkautumisesta USA:n kongressin taholta? (pdf) (uusin 
3.9.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 23.8.2015 -- Jerusalem kaiken keskellä kun islamilaiset 
profetiat saivat vauhtia tuoreesta Iranin ydinsopimuksesta sekä syyskuun 23. päivän 
arvoitus 2015 (pdf) (uusin 31.8.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 16.8.2015 -- USA:n talousromahdus syyskuussa 2015? ja 
kristityn luottamus Jumalaan omassa taloudenpidossa (pdf) (uusin 18.8.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 9.8.2015 -- Geopoliittiset tapahtumat maailmalla 
ennakoivat Herran Jeesuksen pikaista tulemusta omilleen 2015 (pdf) (uusin 16.8.2015)

J. D. Farag'in profetiapäivitys 2.8.2015 -- Uskovien ylösotto mahdottomuus 20 vuoden 
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