
tiistai 19. toukokuuta 2015

Todisteita tempauksen läheisyydestä keväällä 2015 

Tässä pastori J. D. Farag'in profetiapäivitys huhtikuulta 2015, jossa hän puhuu merkeistä, jotka osoittavat 
Jeesuksen takaisintulon läheisyyteen pelastamaan valvovat kristityt tulevasta vihasta. Kaiken keskipisteenä on 
Israel, jonka olemassaoloa uhkaavat tahot nostavat päätään juuri nyt ennakoiden Hes. 38-39 profetiassa mainitun 
ns. Googin sodan alkamista lähitulevaisuudessa. Lisäksi hyökkäykset pretribulatiivista tempausta vastaan ovat 
lisääntyneet eräiden taholta. Profetiapäivityksen suomensi: Samuel Korhonen

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

Mid-East Prophecy Update – April 19th, 2015
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 19.4.-15. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-04-19.pdf

Pastori J.D. esittää todisteita, joita ei mitenkään järkeenkäyvästi voi kyseenalaistaa, jotka 
osoittavat ennen vihaa tapahtuvan tempauksen läheisyyteen, joka näyttää olevan tulossa 
viimeaikaisen vahvistuvan hyökkäyksen nojalla. Pastori JD on huonossa kunnossa, johtuen 
sairaudesta, jonka jakaa tyttärensä kanssa. 

Pastor J.D. provides evidence, which beyond any reasonable doubt, points to the nearness of the pre-
tribulation rapture, which seems to be coming under increased attack as of late. Pastor JD is under the 
weather due to an illness he shares with his daughter. 

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin jakaa kanssanne jotakin, joka on ollut raskaana 
sydämelläni menneellä viikolla. 
- Jos olette yhtään minun kaltaisiani, olette ehkä huomanneet kasvavan hyökkäyksen niitä kristittyjä 
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vastaan, jotka ovat innostuneet tempauksesta. 
- On surullista, että nämä hyökkäykset itseasiassa tulevat kanssakristityiltä, joista jotkut nuhtelevat 
niitä, jotka puhuvat lopunajoista. 

- Törmäsin erääseen artikkeliin menneellä viikolla, joka todella teki juuri tätä. Artikkeli oli niin 
epäraamatullinen, että minun kävi sääliksi kirjoittajaa. 
- Onneksi siellä oli niitä, jotka olivat niin armollisia, että kommentoivat artikkelia ja oikaisivat kirjoittajaa.
- En tarkoituksella referoi artikkelia, koska en halua edistää sekavuutta, joka on kudottu sen 
kankaaseen. 

- Tämän vuoksi haluaisin puhua siitä, minkä näen todisteena, jota ei mitenkään voi järkevästi 
kyseenalaistaa, että Jeesus on ovella. 
- On varmaa, että meillä on vakuuttavia todisteita Iranista ja Venäjästä, jotka molemmat ovat Israelia 
vastaan tapahtuvan ydinasehyökkäyksen ruorissa. 
- Näin on johtuen profetiasta Hes. 38-39, josta puhuimme viime viikolla koskien iranin ydinaseita 
koskevaa puitesopimusta. 

Oletan, ettei pitäisi olla yllätys, että viime maanantaina 13.4. kuultiin tuore uutinen, että Venäjä oli 
poistanut kiellon toimittaa S-300 maasta-ilmaan ohjussysteemejä Iranille. Lainaan tätä raporttia Wall 
Street Journal'ista: “Maanantaina... Putin poisti kiellon toimittaa puolustuksellisia ohjussysteemejä, 
vaikka Venäjä ei ole ilmoittanut minkään uuden sopimuksen valmistumisesta... 'Tässä vaiheessa 
uskomme että tällaisen kauppasaarron tarve, koskien myös Venäjän erillistä vapaaehtoista 
kauppasaartoa, on täysin kadonnut,' Lavrov sanoi maanantaina mainiten viimeaikaisen edistyksen 
ydinaseneuvotteluissa. Hän kutsui ohjussysteemiä ”luonteeltaan yksinomaan puolustukselliseksi” ja 
sanoi, ettei 'se uhkaa minkään hallituksen turvallisuutta alueella, Israel tietysti mukaanlukien.' Israel oli
kuitenkin eri mieltä sanoen Kremlin siirron havainnollistavan oikeutusta, jonka Iran on saamassa 
ydinsopimuksesta, jota Israelin johtajat ovat sanoneet harkitsemattomaksi.” 

http://www.wsj.com/articles/russia-lifts-its-ban-on-sales-of-s-300-missiles-to-iran-1428935224 

- Minusta tämän kaiken ajoitus on aika milenkiintoista ottaen huomioon, että viime keskiviikko 15.4. oli 
Israelissa holokaustin muistopäivä.
- Syy siihen, että tämä on minusta mielenkiintoista, on, että uskon meidän olevan jonkin sellaisen 
partaalla, joka perustellusti voitaisiin nähdä viimeisenä holokaustin yrityksenä. 
- Sanon yrityksenä, koska antikristuksen yritys tuhota Israel 7-vuotisen ahdistuksen aikana tulee 
viimeisen kerran täydellisesti epäonnistumaan. 

Viime torstaina 16.4. The Jewish Press julkaisi artikkelin otsikolla “Netanyahu Warns ‘Bad Deal’ with 
Iran Repeats Appeasement to Hitler (Huono sopimus Iranin kanssa toistaa periksiantamisen 
Hitlerille).” Tässä jotakin siitä, mitä siinä sanottiin: ”Lausunnoissaan holokaustin muistopäivän 
alkaessa pääministeri sanoi: 'Aivan kuten natsit halusivat murskata sivilisaation vahvistaakseen 
”herrarodun” sen tilalle maailman valvontaan samalla tuhotakseen juutalaiset, niin myös Iran pyrkii 
saamaan hallinnan alueella, josta se voisi levitä edelleen nimenomaisella tarkoituksella hävittää 
juutalaisvaltio.' Pääministeri sanoi, että ennen toista maailmansotaa 'vapaa maailma yritti lepytellä 
natsihallintoa saavuttaakseen sen luottamuksen, kosiskellen sen suosiota eleillä. Oli niitä, jotka 
varoittivat, että tämä sovittelupolitiikka vain kiihottaisi Hitlerin ruokahalua, mutta näitä varoituksia ei 
huomioitu johtuen ihmisluonnon luonnollisesta halusta rauhallisiin oloihin hinnalla millä hyvänsä. Ja 
todellakin, ei mennyt kauan, kun hinta selvisi ja se oli liian raskas kestää – kuusi miljoonaa 
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kansastamme tapettiin holokaustissa....' ...Pääministeri Netanyahu lainasi profeetta Jesajaa: 'Sillä 
katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat.' Hän kommentoi: 'Se päättäväisyys ja opetukset, jotka 
hankittiin veren kautta 70 vuotta sitten, ovat nyt haihtumassa ja todellisuuden kieltämisen pimeys ja 
sumu ovat ottamassa niiden paikan. Kun sivistynyt maailma tuudittautuu uneen illuusioiden sänkyyn, 
Iranin hallitsijat jatkavat vallankumousten ja terrorismin kannustamista levittäen tuhoa ja kuolemaa. 
Supervallat ovat kuuroja kansanjoukoille Iranissa, jotka huutavat: 'Kuolema Amerikalle; Kuolema 
Israelille.' ”

http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/netanyahu-warns-bad-deal-with-iran-repeats-
appeasement-to-hitler/2015/04/16/0/?print

- Vakuuttavien todisteiden lisäksi on toinen todiste, jota yleensä ei todella nähdä tempaukseen 
viittaavana. 
- Niin ironiselta kuin tämä kuulostaakin, tempauksen läheisyyttä todistavat lisääntyneet hyökkäykset 
pretribulatiivista tempausta vastaan. 
- Juuri menneellä viikolla lukuisat ihmiset viestittivät minulle, koska olivat hämmentyneitä artikkeleista, 
jotka haukkuvat pretribulatiivista tempausta. 

- Edellämainutussa artikkelissakin, jonka luin, kirjoittaja sanoo edustavansa pantribulatiivista kantaa 
sanoen: ”Uskon, että se kaikki onnistuu lopussa!” (engl. pan out = onnistua. Suom. huom.).
- En voi edes alkaa kertomaan teille, kuinka tuskallista se on, että tämän tyyppinen artikkeli sallitaan 
suositussa kristillisessä julkaisussa. 
- Ja mikä surettaa vieläkin enemmän, on, että enimmäkseen tunnustavat kristityt omaksuvat ja jopa 
tyrkyttävät tätä epäraamatullista käsitystä. 

- Olen hyvin tietoinen, että jotkut voivat sanoa, että oppi tempauksesta ennen vihaa ei ole pelastuksen
kysymys. 
- Vaikka pretribulatiivinen tempaus ei ehkä ole pelastuksen kysymys, se on pyhityksen kysymys.
- Minun on tunnustettava, että viimeaikoina olen uudelleen pohtinut ja arvioinut oppia tempauksesta 
ennen vihaa sen vastaisten hyökkäysten nojalla. 

- Riittäköön, kun sanon, että Raamattu on täynnä varoituksia, kehotuksia ja käskyjä valvoa ja olla 
valmiina tempaukseen. 
- Yksin Jeesuksen kertomien vertausten luvuissa Matteus 24-25 pitäisi palvella varoituksena kaikille 
uskoville olla valmiina tempaukseen. 
- Mitä tulee siihen, että oppi tempauksesta ennen vihaa on pyhityskysymys, meidän ei tarvitse katsoa 
sen kauemmas, kuin Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. 

1. Joh. 3:2-3 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. 
Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet 
sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän
on puhdas. 

- Lopetan yhdellä viimeisellä kommentilla toisen varoituksen kautta, nimittäin; se vain pahenee, kun 
lunastuksemme lähenee. 
- Näin on, koska Saatana on valheen isä, veljien syyttäjä ja sekaannuksen aiheuttaja ja hän onnistuu 
kaikilla kolmella osa-alueella. 
- Tässä Jumalan Sanan oikea jakaminen ja hengellinen erottaminen tulevat välttämättömyyksiksi 
näinä aivan viimeisinä päivinä. 

Lähettänyt Olli-R klo 15.38
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