keskiviikko 23. tammikuuta 2019
Ennakkotietoja Trumpin rauhansuunnitelmasta Israelin mediassa, jotka
kenties ovat epätarkkoja
Tässä uusin suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa
käsitellään ristiriitaisia raportteja Trumpin hallinnon rauhansuunnitelmasta Israelin ja palestiinalaisten
välille. Profeetalliset seuraukset riippuvat paljolti siitä, tullaanko Jerusalem jakamaan, mutta joka
kuitenkin tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, sillä Raamattu on ennustanut sen (Jooel 3:2). Nämä
tuoreet raportit Israelissa näyttävät Jerusalemin osalta pahaenteisiltä, mutta polemiikkia riittää niiden
tarkkuudesta.
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – January 20th, 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 20.1.-19. 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. käsittelee presidentti Trumpin rauhansuunnitelmaa koskevia ristiriitaisia raportteja.

- Koskien tämänkertaista profetiapäivitystä olisin mielestäni karkean huolimaton, ellen
käyttäisi aikaa ja puhuisi elefantista huoneessa.
- Näin erityisesti ristiriitaisten raporttien vuoksi, jotka koskevat tuoreita uutisia presidentti
Trump'in vielä julkistamattomasta ”rauhansuunnitelmasta (Peace Plan)”.
- Tarkemmin sanottuna sen profeetallisia seurauksia riippumatta siitä, ovatko
suunnitelmasta ilmoitetut yksityiskohdat tarkkoja, vai eivät.
Sakarja 12:1-3 (KR 33/38) – ”Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka

on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen
sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille
yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä
päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat,
repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.”
Aloitan tästä keskiviikkoisesta Jerusalem Post -raportista koskien presidentti Trump'in
”vuosisadan diiliä”, jota nyt odotetaan julkistettavaksi Israelin 9. huhtikuuta järjestettävien
vaalien jälkeen, ja siihen sisältyy Palestiinan valtio ollen 85-90% Länsirannasta ja
Jerusalemin jako, israelilaisen Channel 13 -uutisraportin mukaan. Raportti, perustuen
lähteeseen, joka osallistui ohjeistustilaisuuteen Washingtonissa ylemmän amerikkalaisen
virkamiehen ruotiessa suunnitelmaa, sanoi, että siinä vaaditaan suurten siirtokuntien
liittämistä ja Israelin lain mukaan laittomiksi katsottujen syrjäisten setlementtien
evakuointia. ...Jerusalemin osalta raportissa todettiin, että kaupunki jaettaisiin, LänsiJerusalemin ja eräiden Itä-Jerusalemin alueiden muodostaessa Israelin pääkaupungin,
ja Itä-Jerusalemista, johon otetaan mukaan suurin osa arabikaupunginosista,
muodostettaisiin Palestiinan valtion pääkaupunki. Israel säilyttäisi suvereniteetin
Vanhastakaupungista ja sen lähiympäristöistä, Temppelivuoresta ja Länsimuurista, mutta
niitä hallinnoitaisiin yhdessä palestiinalaisten, jordanialaisten ja kenties muiden maiden
kanssa. ...Beit El'in alueneuvostojohtaja Shai Alon ...hylkäsi kaikki keskustelut
Jerusalemin jakamisesta. ”Emme palanneet Jerusalemiin tuhansien vuosien
maanpakolaisuuden jälkeen, jotta jordanialainen vartija tarkastaisi meidät Länsimuurin
sisäänkäynnissä.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=577664
Seuraavan torstaipäivän Arutz Sheva -raportin mukaan, Jason Greenblatt, joka on
Yhdysvaltain erityisedustaja kansainvälisissä neuvotteluissa (US Special Representative
for International Negotiations), sanoi Channel 13 -raportin ongelmaksi sen
epätarkkuuden koskien Trump'in hallinnon rauhansuunnitelmaa. ”Vaikka kunnioitan
Barak Ravid'ia, hänen raporttinsa Israelin Channel 13 -kanavalla ei ole tarkka.
Spekulaatiot suunnitelmasta eivät ole hyödyllisiä. Hyvin harvat ihmiset planeetalla
tietävät, mitä se pitää sisällään... toistaiseksi...”, Greenblatt twiittasi. ”Tulevan ajanjakson
aikana nimettömät lähteet levittävät kertomuksia medialle ja muille sellaisilla
motivaatioilla, jotka ovat kaukana puhtaista. Väärien, vääristeltyjen tai ennakkoluuloisten
tarinoiden levittäminen medialle on vastuutonta ja vahingollista prosessille. Israelilaiset
ja palestiinalaiset ansaitsevat parempaa”, hän lisäsi, todeten, että hän ”suosittelee
kovasti”, että ihmiset kuuntelisivat virallisia lausuntoja suunnitelmasta ainoastaan
presidentti Donald'ilta, Yhdysvaltain suurlähettiläältä David Friedman'ilta, Jared
Kushner'ilta, tai Greenblatt'ilta itseltään.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/257732?
fbclid=IwAR22O215m71xXg-2tzkkdcJQEXhTqhYttMf4fLTwvn8v5HL0OS5Nf4C7_SA
Tämän Ynet News -raportin mukaan, toinen ongelma tässä kaikessa on se, että
Jordanian kuningas Abdullah ja Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi olivat
sanoneet ...että ”Israelin ja palestiinalaisten välisten neuvottelujen uudelleen
alkamisen ...pitäisi perustua kahden valtion ratkaisuun ja arabien rauhan aloitteeseen,
jonka tavoitteena on saavuttaa oikeudenmukainen ratkaisu, jossa kunnioitetaan
palestiinalaisten oikeutta perustaa valtio vuoden 1967 rajojen puitteissa, Itä-Jerusalem
pääkaupunkinaan”, kaksi johtajaa sanoivat lausunnossaan.

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5446007,00.html
- Kuten mainitsin alussa, haluan käsitellä tämän suunnitelman profeetallisia vaikutuksia
raporttien tarkkuudesta riippumatta.
- Näin siksi, että tuleepa edellä mainittu ”kahden valtion ratkaisu” Trump'in hallinnolta
tahi ei, se tulee joka tapauksessa esiintymään jossain vaiheessa.
- Vaikka emme tiedä, milloin se tapahtuu, voimme tietää, että se tulee tapahtumaan, ja
voimme myös tietää, miksi sen on tapahduttava pian.
- Jotta voisimme ymmärtää paremmin, miksi sen täytyy tapahtua, meidän on ensin
ymmärrettävä, että se kaikki alkoi ihka ensimmäisestä Raamatun profetiasta.
1. Moos. 3:15 (KR 33/38) – ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun
siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet
pistävä sitä kantapäähän.”
- Tästä syystä saatana on pyrkinyt alusta alkaen tuhoamaan ”siemenen” ja vaimon, josta
Hän tuli.
Ilmestyskirja 12:13-14 (KR 33/38) – ”Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan
päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle
annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille
paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen
näkyvistä.”
- Esitän, että olemme tämän viimeisen luvun kynnyksellä ei ainoastaan Israelin
historiassa, vaan ehkä tärkeämmin ihmisen historiassa.
- Siksi teemme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä ja lopetamme Jeesuksen Kristuksen
evankeliumilla ja yksinkertaisella pelastuksen ABC:llä.
- 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 15.10

