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Britannian Brexit-vaalien, Israelin ennennäkemättömien 
kolmansien vaalien ja tulevien USA:n presidentinvaalien 
profeetallinen merkitys 
Tässä suomentamani pastori J.D. Farag'in tuore Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa 
uutisia tärkeistä vaaleista, joita on käyty Britanniassa ja joita on tulossa ensi vuonna Israeliin ja 
Yhdysvaltoihin. Näillä kaikilla on tässä maailmanajassa syviä profeetallisia vaikutuksia kun ne liikuttavat
tärkeitä pelureita geopoliittisella kentällä, jossa Israel Jumalan profeetallisena kellona on keskipisteenä.

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

Bible Prophecy Update – December 15th, 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 15.12.-
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 sekä nykyisten että tulevien vaalien profeetallisesta merkityksestä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua sekä nykyisten vaalitulosten 
että tulevien vaalien profeetallisesta merkityksestä.
- Nimittäin Yhdistyneen kuningaskunnan vaalien tulokset, Israelin ennennäkemättömät 
kolmannet vaalit ja tulevat presidentinvaalit täällä Yhdysvalloissa.
- On tärkeää ymmärtää, että kaikki menee täydellisesti sen mukaan, mitä meille sanottiin
tapahtuvaksi Raamatun profetiassa.

Aloitan tuoreilla uutisilla Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja vaalien tuloksista kun Boris 
Johnson sai ratkaisevan voiton. Tämän merkitys on se, että Brexit'iä kannattavalla 
konservatiivipuolueen ehdokkaalla tulee olemaan syvät vaikutukset tulevina viikkoina ja 
kuukausina. Al Arabiya julkaisi artikkelin, jossa lainataan pääministeri Boris Johnson'ia, 
joka sanoi: ”Saamme Brexit'in päätökseen ajoissa 31. päivä tammikuuta mennessä, ei 
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jossittelua, ei muttia, ei epäröintejä.” 

https://english.alarabiya.net/en/News/world/2019/12/13/Britain-will-leave-EU-on-Jan-31-
no-ifs-no-buts-UK-s-Johnson.html

Ehdotan, että Yhdistyneen kuningaskunnan vaalien tärkeys jätetään varjoon sillä, millä 
on tärkein merkitys ja mikä näyttää väistämättömiltä kolmansilta vaaleilta Israelissa. 
Haaretz'in mukaan israelilaiset suuntaavat kolmansiin parlamenttivaaleihinsa yhden 
vuoden sisällä sen jälkeen kun Knesset hajotti itsensä keskiviikkona johtuen pääministeri
Benjamin Netanyahu'n ja kilpailija Benny Gantz'in epäonnistumisesta muodostaa 
yhteinen koalitiohallitus. 

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-knesset-dissolves-as-political-
impasse-thrusts-israel-into-3rd-election-in-year-1.8259125

The Times of Israel julkaisi torstaina artikkelin siitä, kuinka presidentti Reuven Rivlin 
pyrki rauhoittamaan Israelin kansalaisia, jotka olivat juuri nähneet, että heidän poliittiset 
johtajansa epäonnistuivat toisen kerran peräkkäin muodostamaan hallituksen, siivittäen 
näin maan kolmansiin vaaleihin 11 kuukaudessa. ”Kahden vaalikierroksen jälkeen ja 
kolmannen vaalikampanjan alkaessa, uskon tämän olevan myös kriittinen hetki Israelin 
yleisölle, joka valitsee johtajansa. Israelin demokratia oli ja on edelleen ylpeyden lähde, 
ja tiedämme että demokraattisella järjestelmällä voi olla hintansa”, Rivlin sanoi 
lausunnossaan. ”Rukoilen, että nykyisen poliittisen kriisin syvyys ja sen aiheuttamat 
erimielisyydet keskuudessamme johdattavat meitä yhteiskuntana ja maana taistelemaan
paitsi oikeudesta olla eri mieltä toistemme kanssa – mutta myös velvollisuuteen löytää 
se, mistä voimme sopia”, hän lisäsi. 

https://www.timesofisrael.com/rivlin-urges-israelis-not-to-lose-faith-in-democracy-
despite-third-elections/

Se, mikä todella kiinnitti huomioni, oli tämä pyrkimys iskostaa luottamusta heidän 
demokratiaansa. Taannoin marraskuun 1. päivänä, Breitbart toimitti artikkelin, jossa he 
mainitsevat Donald Trump'in sanoneen, että radikaalidemokraattien virkasyyteäänestys 
on hyökkäys demokratiaa itseään vastaan. Lainaten presidenttiä: ”...Demokraatit 
äänestivät mahdollisesti mitätöidäkseen 63 miljoonan amerikkalaisen äänet häpäisten 
näin itsensä ja tuoden häpeää edustajainhuoneelle.” [Tässä näemme millainen 'trumpisti'
J.D. Farag todella on, joka ottaa selvästi poliittisen kannan ikäänkuin republikaanit 
olisivat niitä hyviksiä ja demokraatit pahiksia, vaikka todellisuudessa kyse on vain 
Illuminatin shakkilaudan valkoisista (eksyttävistä, farisealaisista) ja mustista 
(liberaaleista, avoimen syntisistä) ruuduista, joilla illuminaatit tekevät siirtojaan luoden 
kaaosta ideologisen kamppailun myötä yhteiskunnassa. Suom. huom.] 

https://www.breitbart.com/politics/2019/11/01/donald-trump-democrat-impeachment-
vote-an-attack-on-democracy/ 

- Tämä johtaa meidät siihen, minkä väittäisin olevan kaksi syytä sille, että kaikella mitä 
näemme tapahtuvan, on syvällisiä profeetallisia vaikutuksia.
- Ensinnäkin, kuten olemme puhuneet parina viime viikkona, vaikuttaa siltä kuin oltaisiin 
asettamassa näyttämöä, joka tuo tullessaan Antikristuksen maailmannäyttämölle.
- Toinen syy liittyy erittäin tarkkaan profetiaan Hesekielin kirjan luvussa 38:13, etenkin 
kun otetaan huomioon Boris Johnson'in maanvyörymävoitto.
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Hesekiel 38:13 (KR 33/38) – ”Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret
jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää 
ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja 
omaisuutta, suurta saalista saamaan?'”

Saarnaaja 9:11-12 (KR 33/38) – ”Taas minä tulin näkemään auringon alla, että ei ole 
juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten 
eikä suosio taitavain vallassa, vaan aika ja kohtalo kohtaa kaikkia. Sillä ei ihminen tiedä 
aikaansa, niinkuin eivät kalatkaan, jotka tarttuvat pahaan verkkoon, eivätkä linnut, jotka 
käyvät kiinni paulaan; niinkuin ne, niin pyydystetään ihmislapsetkin pahana aikana, joka 
yllättää heidät äkisti.”

- Syy, minkä vuoksi päätin lopettaa tällä tavalla, on se, että uskon todella maailman 
olevan ”pahojen aikojen pyydystämä” ja se kohtaa yllättäen meitä.
- 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 2014-19 löytyy osoitteesta: 
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 17.22
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