
maanantai 17. joulukuuta 2018

Asetelmat Lähi-idässä kehittymässä kohti Jesaja 17:1 ja Hesekiel 38 
profetioiden täyttymistä piakkoin! 

Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag’in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa 
mainitaan kaksi erityistä Raamatun lopunaikojen profetiaa, jotka ovat pian täyttymässä viimeaikaisen 
kehityksen perusteella. Pastori Farag lainailee uutisartikkeleita, joissa esillä ovat erityisesti Israelin 
päävihollinen Iran ja juutalaisvaltion yllättävä uusi ystävä Saudi-Arabia, joka on USA:n liittolainen Lähi-
idässä. Venäjän, Iranin ja Syyrian liittolaissuhteella puolestaan on erittäin suuri merkitys tulevaa Googin
sotaa silmälläpitäen.

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

Mid-East Prophecy Update – December 16th,
2018

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 16.12.-18. Ne ovat erinomainen 
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät 
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. esittää uskottavan skenaarion erityiseen Raamatun profetiaan liittyen.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan, että ikään kuin kuorimme kaikki 
kerrokset pois päältä päästäksemme siihen, mitä näen ytimessä.
- Tällä tarkoitan sitä, että on niin paljon poliittista melua, niin sanoakseni, erityisesti täällä
Yhdysvalloissa, että on vaikea erottaa ydinkysymyksiä.
- Erityisesti se kysymys, mihin kaikki näyttää olevan suunnattuna Israelin suhteen, kun 
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tämä kysymys esittäytyy Venäjän ja Iranin uhkien edessä.

- Samalla kun ymmärrän, että useimmat ovat täysin tietoisia Raamatun kahdesta 
tärkeästä profetiasta, mielestäni olisi hyvä mainita ne lyhyesti.
- Toisin sanoen Jesaja 17:1 koskien Damaskosta Syyriassa ja Hesekiel 38, joka koskee 
Venäjän, Iranin ja Turkin johtamaa hyökkäystä Israeliin.
- Tämä siksi, että Hesekielin luvussa 38 luetellut kansat ovat tänään valmiina Syyriassa, 
ja Syyria on näkyvästi poissaoleva Hesekielin 38. luvussa.

- Palattuani Israelista ja nähdessäni jännitteen Israelin ja Syyrian välisellä rajalla, uskon, 
että se on vain ajan kysymys.
- Syy tähän on se, että näissä kahdessa profetiassa on yksityiskohtaista spesifisyyttä, 
erityisesti Hesekielin jakeessa 38:13 koskien Saudi-Arabiaa.
- Ehdotan, että täsmälliset yksityiskohdat antavat meille osoituksen siitä, kuinka lähellä 
olemme näiden profetioiden toteutumista.

- Jos ystävällisesti kuuntelette minua, haluan ehdottaa näihin yksityiskohtiin perustuvan 
uskottavan skenaarion siitä, miten tämä kaikki voisi tapahtua.
- Syyrian Damaskoksen tuhon jälkeen, Venäjän, Iranin ja Turkin johtama liittouma 
hyökkää Israeliin sen pohjoisrajalta.
- Sitten, kun ne ovat kohdanneet hävityksellisen tappion, Antikristus nousee näyttämölle 
ja tekee suurenmoisen 7 vuoden rauhansopimuksen.

Aloitan tällä Times of Israel’in raportilla siitä, kun USA:n ulkoministeri Mike Pompeo 
kehotti YK:n turvallisuusneuvostoa kieltämään kaikenlaisen toiminnan Iranilta, joka liittyy 
ydinaseita kuljettaviin ballistisiin ohjuksiin. …Hän jatkoi sanomalla, että Iranilla on ”satoja
ohjuksia, jotka uhkaavat kumppaneitamme alueella”, viitaten todennäköisesti Israeliin ja 
arabiliittolaisiin, kuten Saudi-Arabiaan. 

https://www.timesofisrael.com/pompeo-at-un-says-iran-stocking-up-on-ballistic-missiles

Sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, että Venäjä kävi puolustamaan Irania ja haukkui 
YK:n Iranin politiikan. YNet News’in mukaan, Venäjän YK-suurlähettiläs sanoi, että ”Iran 
on valmis vuoropuheluun”, mutta Yhdysvallat ja muut turvallisuusneuvoston jäsenet 
näyttävät olevan kiinnostuneempia kärjistämään edelleen sitä, mitä hän kutsuu ”Iranin 
vastaiseksi hysteriaksi ja yritykseksi demonisoida Irania”. Hän hyökkäsi myös Trump’in 
hallintoa vastaan, Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike Pompeo’n kuunnellessa, kun se 
hylkäsi vuoden 2015 Iran-sopimuksen ja ”yrittäen rangaista kaikkia muita jäsenvaltioita", 
jotka toteuttavat sopimusta ja turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, joka tukee sitä. 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5424948,00.html 

Kuten voitte kuvitella, Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei istu hiljaa Venäjän ja 
Yhdysvaltojen kiistellessä Iranista. Jerusalem Post’in mukaan ”Netanyahu sanoi, että 
Israel ei sulje pois sotilaallisia toimia Iranin rajojen sisäpuolella, jos se katsoo sen 
tarpeelliseksi turvallisuudelleen...” Kun Netanyahu’lta kysyttiin, onko Saudi-
kruununprinssiä tahrattu Lähi-idässä Khashoggi’n tappamisen takia Turkissa ja mitä se 
tarkoittaa Israelin kannalta, niin Netanyahu sanoi, että se, mitä tapahtui, oli 
”kauhistuttavaa” ja että jokainen maa, jolla on siteitä Saudi-Arabiaan, käsittelee tapausta
”omalla tavallaan”. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=574228 
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Ehkä tämä selittää sen, miksi Times of Israel’in mukaan, Netanyahu pyrkii virallistamaan 
suhteet Saudi-Arabian kanssa, ja toivoo tekevänsä suhteista viralliset ja julkiset ennen 
seuraavia Israelin yleisvaaleja… Seuraavat Israelin yleisvaalit on suunniteltu 
marraskuuksi 2019, vaikka monet poliittiset vallanpitäjät uskovat, että ne tullaan 
siirtämään aikaisemmalle ajankohdalle ensi vuonna. Times of Israel jatkoi sanomalla, 
että monet demokraateista Washingtonissa olivat kuulemma raivostuneita Netanyahu’n 
saudien puolustamisesta. 

https://www.timesofisrael.com/pm-said-seeking-to-formalize-relations-with-saudi-arabi-
before-next-election/

En tiedä, onko mahdollista suurennella sitä merkitystä, joka Saudi-Arabian 
lämmenneellä suhteella Israelin kanssa on, ja kuinka se kaikki liittyy isompaan 
profeetalliseen kuvaan. Times of Israel julkaisi mielenkiintoisen artikkelin joidenkin 
vihjauksista, että saudiprinssi Mohammed bin Salman käyttää Israelin ja Palestiinan 
välistä konfliktia hyväksi saadakseen Kushner’in tuen, jonka myötä saisi Valkoiselta 
Talolta ratkaisevaa tukea Khashoggi’in murhan jälkeen. Syy, miksi mainitsen tästä, 
johtuu siitä, että tällä kaikella näyttää olevan vaikutusta suuresti odotettuun Trump’in 
rauhansuunnitelmaan, jonka odotetaan tulevan auki-käärityksi ”tulevina kuukausina”. 

https://www.timesofisrael.com/saudi-prince-said-to-use-israeli-palestinian-conflict-to-get-
kushners-support/

Kysymys kuuluukin, että kuinka kauan on nämä ”tulevat kuukaudet”? Arutz Sheva 
julkaisi raportin, johon sisältyi video haastattelusta Fox News’issä Sean Hannity’n ja 
Jared Kushner’in kesken. Siinä Kushner sanoi, että ’Israelin ja Palestiinan konflikti on 
jatkunut liian kauan’, ja kauan-odotettu Lähi-idän rauhansuunnitelma, joka on nimeltään 
’Vuosisadan sopimus (Deal of the Century)’, julkaistaan muutaman kuukauden sisällä, 
Trump’in johtava neuvonantaja ja vävy Jared Kushner sanoi maanantai-iltana. 

http://www.israelnationalnews.com/Generic/Generic/SendPrint?
print=1&type=0&item=256000

- Tässä tärkein asia: Kun, ei jos, tämä kaikki laskeutuu, se käynnistää Raamatun 
profetian toteutumisen ja hyvin äkkiä.
- Minulle tämä on oppikirja-tapaus kehittymisestä, jota on tapahtunut useita vuosia ja 
etenkin viime kuukausien aikana.
- Tiedättehän, ettei se ole liioittelua sanoa, että se on vain ajan kysymys ennenkuin se, 
mitä Raamattu ennustaa tapahtuvaksi, toteutuu!

- Tästä syystä lopetamme viikoittaiset profetiapäivitykset Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumilla ja yksinkertaisella pelastuksen ABC:lla.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös 
kolmantena päivänä, ja tulee takaisin meitä varten jonain päivänä.
- Tätä on evankeliumi, ja pelastuksen ABC on helppo lapsenomainen selitys siitä, miten 
vastata evankeliumiin ja tulla pelastetuksi.

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 
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Herra, (Room. 10:9-10, 13).

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 23.15
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