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Golanin kukkulat yritetään ryöstää Israelilta – koko maailma
juutalaisvaltiota vastaan ja näin profetiat toteutuvat
Tässä pastori J. D. Farag'in ajankohtainen Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän käy
läpi Raamatun Israelia koskevien profetioiden kannalta mielenkiintoisia uutisaiheita kuluneelta viikolta
ja vähän siitä ylikin. Nyt näyttää siltä, että koko maailma, myös Yhdysvallat, on kääntymässä Israelia
vastaan ja keskeiseksi kiistanaiheeksi on noussut hallinta Golanin kukkuloista, jotka Israel valtasi
Syyrialta kuuden päivän sodassa v. 1967. Yleisesti vaaditaan Israelia luovuttamaan kyseinen
vuoristoalue takaisin Syyrialle. Obaman hallinto on muutenkin osoittanut suurta närkästystä Israelin
nykypolitiikkaa vastaan, mutta onneksi pääministeri Netanyahu on pysynyt tiukkana, eikä anna
tuumaakaan periksi ulkovaltojen vaatimuksille. Venäjän ja Syyrian Golania koskevien
luovutusvaatimusten takana lienee Golanilta viime vuonna löydetty suuri öljyesiintymä. Lue
https://arielfi.wordpress.com/2015/10/08/golanin-kukkuloilta-valtava-oljyloyto/. Profetiapäivityksen
suomensi: Olli R.
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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 24.4.-16. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php/teach/prophecy-updates/sermon/11260prophecy-update-2016-04-24
Pastori J.D. puhuu useiden uutistapahtumien, vain menneeltä viikolta, profeetallisesta
merkityksestä, jotka kertovat liikehdinnästä, joka on käynnissä maailmanlaajuisesti poistamaan
Israel geopoliittiselta kartalta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä aion jatkaa tielläni suuntaamalla huomiomme

moniin kehitysaskeleihin viime viikolla.
- Erikoisesti julistamalla sen liikehdinnän, joka maailmanlaajuisesti tällä hetkellä pyrkii
poistamaan Israelin geopoliittiselta kartalta, profeetallista merkitystä.
- Aloitan keskittymällä kolmeen Raamatun profetiaan, jotka kuvaavat saatanallisia
suunnitelmia tuhota Israel kansakuntana lopunajassa.
Profetiat: Psalmi 83, Sakarja 12, Hesekiel 38:10-13
Seuraavaksi, ei missään erityisessä järjestyksessä, on useita kehityskulkuja vain
menneeltä viikolta, jotka kaikki viittaavat edellämainittuihin kolmeen profetiaan, monien
muiden joukossa, alkaen tästä Arutz Sheva'n raportista viime viikon lauantailta, jossa
he lainaavat Israelin pääministeriä Benjamin Netanyahu'a sanomasta, että YK on
saavuttanut uuden ala-arvoisuustason kieltämällä juutalaisten siteet Temppelivuoreen.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/210970#.VxNiCE3MtaQ
Lisäyksenä tähän yritykseen poistaa kaikki juutalaisviittaukset Temppelivuoreen,
Israelissa on jälleen herännyt pelkoja terrori-iskuista Jerusalemissa, kun The Times of
Israel raportoi maanantaina, että pommi räjähti jerusalemilaisessa bussissa,
haavoittaen ainakin 21 ihmistä.
http://www.timesofisrael.com/several-injured-in-bus-blaze-in-jerusalem/
Kaiken kukkuraksi, tiistaina, Fox News julkaisi raportin lainaten USA:n varapresidenttiä
Joe Biden'ia, joka ilmeisesti läimäytti Netanyahu'a vain tuntien kuluttua tästä terroriiskusta Jerusalemissa. ”Varapresidentti Joe Biden tokaisi maanantai-iltana, että Israelin
pääministeri Benjamin Netanyahu'n hallitus oli johtamassa maata ”väärään suuntaan”
kun vain muutama tunti oli kulunut Jerusalemin bussi-pommituksesta, joka haavoitti
ainakin 21 ihmistä.
http://www.foxnews.com/politics/2016/04/19/biden-slams-netanyahu-hours-afterjerusalem-attack.html
Valitettavasti Biden ei lopettanut tähän. Samana päivänä, The Guardian myöskin lainasi
Biden'ia sanomasta, että Yhdysvallat tuntee 'äärimmäistä turhautumista' Israelin
hallitukseen. Biden kuvaili Obaman hallinnon ”äärimmäisen turhautumisen” Israelin
suhteen, lisäten että ”perustavanlaatuisia kysymyksiä” oli olemassa siitä kuinka maa
voisi pysyä sekä juutalaisena että demokraattisena.
http://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/19/joe-biden-us-overwhelmingfrustration-israeli-government
Jos kehitys, joka ympäröi Temppelivuorta ja terrori-isku Jerusalemissa eivät olleet
tarpeeksi, niin samana päivänä myöskin, Israel joutui hyökkäyksen kohteeksi koskien
Golanin kukkuloita, kuten kaksi YNet News'in raporttia todistivat, joista ensimmäinen oli
Yhdysvaltojen kanta, että Golanin kukkulat eivät ole osa Israelia. ”USA:n
ulkoministeriön tiedottajan mukaan, 'alueet eivät ole osa Israelia'. Varapresidentti Joe
Biden sanoo siirtokuntien johdattavan Israelin kohti 'yhden-valtion todellisuutta'.”
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4793527,00.html
Toinen YNet News'in raportti tiistaina oli se, että USA:n lisäksi, EU ei myöskään
tunnusta Israelin ylläpitämää Golanin miehitystä. ”Euroopan Unionin korkea

ulkopoliittinen edustaja … toisti tiistaina, ettei EU tunnusta Israelin Golanin kukkuloiden
valtausta, kajahdellen vastaavaa lausuntoa Yhdysvalloilta päivää aikaisemmin.”
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4793821,00.html
On mielenkiintoista, että kaksi päivää aikaisemmin, joka oli sunnuntai, Syyria kaatoi
bensiiniä tuleen vannomalla että he käyttäisivät ”kaikkia tarvittavia keinoja” ottaakseen
Golanin takaisin itselleen. Seuraavassa on pari lainausta The Times of Israel'in
raportista, ”Syyria iski Israelia takaisin sunnuntaina muutaman tunnin kuluttua siitä kun
pääministeri Benjamin Netanyahu vannoi, että Golanin kukkulat pysyy Israelin käsissä.”
http://www.timesofisrael.com/syria-vows-to-use-any-means-necessary-to-take-backgolan/
Vieläkin mielenkiintoisempaa oli tämä Arutz Sheva'n artikkeli, jossa he ilmoittivat, että
tämä kaikki oli tullut ”keskelle raportteja siitä, että Netanyahu oli soittanut USA:n
ulkoministeri John Kerry'lle valittaakseen tekstistä, jossa julistetaan Golanin olevan osa
Syyriaa, sisällytettäväksi osana rauhansopimusta jota ollaan laatimassa lopettamaan
Syyrian sisällissota.”
http://www.timesofisrael.com/us-rejects-netanyahus-pledge-to-hold-on-to-golan-forever/
Se oli juuri tiistaipäivä, joka vie meidät Netanyahu'n matkaan Venäjälle, jonka aikana
Moskovassa hän totesi Vladimir Putin'ille, että Golanin kukkulat on 'Punainen viiva (Red
Line)' Israelille. Haaretz'in mukaan, Netanyahu oli sanonut, ”Nämä ovat meidän
punaisia viivojamme, ja me tulemme edelleen varmistamaan, ettei niitä ylitetä”,
Netanyahu sanoi. ”Sopimuksella tai ilman sopimusta, Golanin kukkulat jää Israelin
suvereniteetin alaisuuteen.”
http://www.haaretz.com/israel-news/1.715737
Sillä aikaa kun Netanyahu oli Venäjällä puhumassa peloista Golanin ja Syyrian
suhteen, Obama oli Saudi-Arabiassa keskustelemassa peloista Iranin ja
ydinsopimuksen suhteen. Torstaina, The Jerusalem Post raportoi, että ”Obama ja
Persianlahden arabijohtajat aloittivat keskustelut Riad'issa ...huippukokouksessa, jonka
tarkoituksena oli muovata yhteistoimintaa havaittuja turvallisuusuhkia vastaan, jotka
ovat peräisin Iranista ja Islamilaisesta Valtiosta, ja tasoittaa kantoja heidän
liittolaissuhteissaan.” Jos sanotaan, että hän kohtasi kylmän vastaanoton, niin se olisi
karkeaa vähättelyä.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=451936
- Yhteinen nimittäjä kaikissa näissä uutistapahtumissa on poikkeuksetta se, että ne
puhuvat tietyistä Raamatun profetioista.
- Nimittäin, että Damaskos, Syyriassa, luhistuu rauniokasaksi Jesajan luvun 17
mukaan, ja niin suuresti, että siitä tulee asuinkelvoton.
- Tämän erityisen profetian lisäksi, meillä on myös tarkkaan kerrottu profetia Hesekielin
luvussa 38, kun siinä viitataan nykypäivän Saudi-Arabiaan.
- Tässä tulee tärkein asia: kaikki mitä meille Raamatussa on kerrottu, mikä alkaa
toteutua ihmiskunnan historian loppupäivinä, on tapahtumassa.
- Tästä syystä johtuen, ja kun lähes kolmasosa Raamatusta on profetiaa, niin Jumala
haluaa meidän tietävän, mitä tulee tapahtumaan.

- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan, että Jeesus itse oli hyvin tarkka
raamatunprofetian merkityksestä koko ihmiskunnalle.
Johannes 14:29 (KR 33/38) – ”Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on
tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.”
Johannes 13:19 (KR 33/38) – ”Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu,
että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se.”
Luukas 21:28 (KR 33/38) – ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne
ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 18.23

