tiistai 8. tammikuuta 2019
Hesekielin 38. luvun kansakunnat ovat jo liittyneet yhteen, joten Googin sota
on valmis alkamaan!
Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, joka on
tämän vuoden ensimmäinen. Profetiapäivityksessään pastori Farag käsittelee ns. Googin sodan (Hes. 3839) liittoutuneita kansakuntia, jotka hyökkäävät yhdessä Israeliin päivien lopulla. Kysymyksenä on, että
ovatko nämä muinaisessa profetiassa mainitut kansat jo yhteenliittyneitä. Uutisartikkeleita siteeraten
näytetään, että liittouma on valmis. Joten samalla kun hyökkäys Israeliin lähestyy, niin meidän on
pidettävä huolta siitä, että olemme valmiita hääjuhliin kun Herramme Jeesus Kristus palaa takaisin
seurakuntaansa varten.
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – January 6th, 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 6.1.-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. vastaa kysymykseen, joka koskee Hesekielin 38. luvun kansakuntia, jotka ovat jo
liittyneet yhteen.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan vastata kysymykseen siitä, ovatko
Hesekielin 38. luvussa listatut kansakunnat yhteenliittyneitä tänään.
- Näin siksi, että Hesekielin profetia luettelee kansat niiden vanhoilla nimillä, mikä on
johtanut runsaaseen spekulointiin.
- Toivon, että tämän päivän profetiapäivityksen päätteeksi ymmärrämme paremmin tätä

profetiaa ja miksi se on niin tärkeää.
- Jotta voisimme tehdä tämän, meidän on ensin tarkasteltava uudelleen Hesekielin 38.
luvun profetiaa, koska se liittyy siinä lueteltuihin nykypäivän kansakuntiin.
- On kuitenkin tärkeää myös tarkastella uudelleen niitä maita, jotka ovat selvästi poissa
tästä liittoutumasta, erityisesti Syyria.
- Ehdotan, että Syyrian poissaoloa selitetään toiseen profetiaan katsomalla, josta on
paljon puhetta, ja joka löytyy Jesajan luvusta 17:1.
- Vaikka vaarana on liiallinen yksinkertaistaminen, niin ne kansakunnat, jotka eivät ole
mukana tässä hyökkäyksessä, ovat Syyria, Irak, Egypti, Jordania, Libanon ja SaudiArabia.
- Mukana oleviin maihin kuuluvat Venäjä, Iran, Turkki, Libya, Sudan, Etiopia, Jemen, ja
kansakunta, mihin viittaan Keski-Aasian yhtenä ”stan”-maana, eli Afganistan.
- Tämä vie meidät edellä mainittuun kysymykseen siitä, ovatko nämä Hesekiel 38:ssa
luetellut kansat tällä hetkellä yhteenliittyneitä.
Väitän, että ne itseasiassa ovat, ja aloitan ”Gulf News'in” raportilla koskien Libyaa.
Venäjän rooli Libyassa on vivahteikkaampi kuin ulospäin näyttää. Tässä on lainaus
raportista, viime vuoden lokakuussa, kun Britannian tiedustelupalvelut kuulemma
varoittivat pääministeri Theresa May'ta siitä, että Venäjä siirtää joukkoja ja ohjuksia
Libyaan, sanomalla, että presidentti Vladimir Putin haluaisi tehdä Libyasta ”hänen uuden
Syyrian”. Väitettiin myös, että omaamalla sotilaallisen jalansijan Pohjois-Afrikan maassa,
Putin haluaa asettaa länsivaltiot kuristusotteeseen.
https://gulfnews.com/world/mena/russias-role-in-libya-more-nuanced-than-it-seems1.60825857
Tämä vie meidän Sudaniin ja tähän raporttiin Lähi-idän seurantakeskuksesta (The
Middle East Monitor eli MEMO), jonka mukaan Venäjä ja Sudan haluavat kehittää
sotilaallista yhteistyötä. Uskotaan, että Sudanin presidentin Omar Al-Bashir'in
äskettäinen vierailu Syyriassa oli vastaus Venäjän presidentti Vladimir Putin'ille, joka
raportin mukaan oli Al-Bashir'in mielestä tervetullut, kannustaen puolustusteknologian
siirtoihin ja sotilaalliseen yhteistyöhön: ”Näemme suuria vaihtoja Venäjän ja Sudanin
asiantuntijoiden välillä”, hän kertoi Putin'ille. ”Suuri määrä venäläisiä asiantuntijoita
työskentelee maassamme, ja siksi kiitämme suuresti sitä roolia, jota maanne näyttelee
valmentamalla Sudanin armeijan henkilökuntaa.” … Khartum'in hallitus toivoo
tehostavansa Venäjän investointeja Sudaniin, erityisesti kulta-, öljy- ja kaasukentillä,
sekä toivoo, että näitä tuloja käytetään armeijan aseistuksen nykyaikaistamisen
rahoitukseen.
https://www.middleeastmonitor.com/20180716-russia-and-sudan-look-to-developmilitary-cooperation/
Puhutaanpa Etiopiasta ja tästä All Africa -uutisraportista, joka koskee Etiopiaa ja Venäjää
astumassa uuteen rintamaan. Raporttien mukaan useista hyvämaineisista lähteistä,
Etiopia ja Venäjä ovat päässeet yhteisymmärrykseen ydinenergian kehittämisestä
yhdessä. ...Etiopia palautti hiljattain päivittäiset lennot Moskovaan, ja kun he omaksuvat
ydinvoiman uutena energiantuotantomuotona, Etiopian ja Venäjän rakkaussuhde ei
näytä merkkejä hidastumisesta vähään aikaan.
https://allafrica.com/stories/201804100937.html

Mitä tulee Jemeniin, katsokaamme tätä Washington Examiner'in raporttia siitä, miten
"Venäjän tuki Iranin proxy-sodalle Jemenissä on lisätodiste siitä, että se on vihollinen nro
1.” Lainaten Examiner'ia: ”Venäläiset ovat tehneet sen taas. He ovat kastroineet
Yhdistyneitä Kansakuntia ja supistaneet organisaatiota merkityksettömyyteen juuri
sellaisessa tilanteessa, johon se luotiin. …Venäjä loukkasi Yhdysvaltoja ja 10 muuta
valtiota YK:n turvallisuusneuvostossa käyttämällä vetoaan päätöslauselmaan, joka olisi
pitänyt Irania vastuullisena sen proxy-sodasta Jemenissä.”
https://www.washingtonexaminer.com/russias-support-for-irans-proxy-war-in-yemen-isfurther-proof-its-enemy-no-1
- Riittää, kun sanotaan, että ikäänkuin kaikki pelaajat ovat kentällä, mikä tarkoittaa sitä,
että se on vain ajan kysymys, ennen kuin kaikki tämä toteutuu.
- Näin ollen, se on meidän kaikkien velvollisuus tulkita aikainmerkkejä, ymmärtää ajat ja
tietää, mitä meidän on tehtävä.
- Siksi kaikki tämä on meidän suhteen tärkeää, niin että se osoittaa meille, kuinka lähellä
olemme Jeesuksen Kristuksen paluuta noutamaan seurakuntansa.
Matteus 16:1-3 (KR 33/38) – ”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja
kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja
sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa', ja
aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon te
osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.”
1. Aikakirja 12:32 (KR 33/38) – ”...isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä
Israelin oli tehtävä, kaksisataa päämiestä, ja kaikki heidän veljensä heidän johdollansa;”
Roomalaiskirje 13:11-14 (KR 33/38) – ”Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan,
että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin,
kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden
pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme
säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja
irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus,
älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.”
- Tästä syystä lopetamme viikoittaiset profetiapäivitykset Jeesuksen Kristuksen
evankeliumilla ja yksinkertaisen pelastuksen ABC:n kanssa.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös
kuolleista kolmantena päivänä ja palaa takaisin meitä varten jonain päivänä.
- Tämä on evankeliumi, ja pelastuksen ABC on yksinkertainen lapsenomainen selitys
siitä, miten vastata evankeliumiin ja olla pelastettu.
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 2014-18 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
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