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Iranin protestien profeetalliset vaikutukset, erityisesti Iranin ydinsopimukseen 

Tässä tuore suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka puhuu Iranin parhaillaan 
käynnissä olevien joukkomielenosoitusten profeetallisesta merkityksestä, kun tavoitteena on kukistaa Iranin 
pappisvalta. Pastori Farag toteaa mielenkiintoisten uutislainausten jälkeen, ikäänkuin summaten asiat, että meille 
tämä kaikki merkitsee Raamatun lopunajan profetioiden entistä suurempaa toteutumista. Ja näin ollen, tule Herra 
Jeesus!

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

Mid-East Prophecy Update – January 7th, 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 7.1.-18. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-01-07.pdf

Pastori J.D. kertoo Iranissa käynnissä olevien protestien profeetallisesta merkityksestä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua Iranissa meneillään olevien 
mielenosoitusten profeetallisesta merkityksestä.
- Uskon, että protestien seurauksena on kolme profeetallista vaikutusta, joista 
ensimmäisenä se, että iranilaisia tulee Kristuksen tykö.
- Toinen ja kolmas eräällä tavalla yhdistyvät liittyen Iranin ydinsopimuksen kohtaloon, ja 
samalla kiireellisyyteen ajatellen sekä Irania että Venäjää.

Aloitan tällä perjantaisella Times of Israel'in artikkelilla siitä, kuinka Iran syyttää Israelia, 
joka CIA'n tukemana muka juonii näitä protesteja. Lehdessä sanotaan: ”Iran ...syytti 
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suoraan CIA:n virkamiestä ja Israelin Mossad'ia viikon kestäneistä mielenosoituksista, 
jotka vaativat islamilaisen tasavallan kukistamista. ...Trumpin hallinto on kieltänyt 
osallisuutensa näihin protesteihin millään lailla, ja CIA kieltäytyi kommentoimasta. 
...Associated Press ei julkaise CIA:n virkamiehen tunnistustietoja, koska virkamies voi 
olla sen salaisen palvelun agentti. Vanhempi Trumpin hallintovirkailija kiisti 
keskiviikkona ajatuksen siitä, että Yhdysvallat näyttelisi jotakin roolia protesteissa, 
sanomalla, ettei se odottanut niiden tapahtuvan. ”Protestit syntyivät spontaanisti”, sanoi
virkamies, joka puhui nimettömyyden tilassa keskustellakseen tiedusteluasioista. 
Pääministeri Benjamin Netanyahu on tarjonnut äänekästä tukea mielenosoittajille, 
mutta torjunut väitteet Israelin osallistumisesta ”naurettaviksi”, aiemmin tällä viikolla.” 

https://www.timesofisrael.com/iran-blames-israel-backed-cia-plot-for-week-of-protests/

Kai meidän ei pitäisi olla yllättyneitä siitä, että Iranin syyttäessä USA:ta lisäksi, Venäjä 
varoitti ja jopa uhkasi Yhdysvaltoja sen jälkeen kun Yhdysvallat oli kutsunut 
hätäkokouksen koolle YK:n turvallisuusneuvostossa osoittamaan tukea Iranin hallintoa 
vastaan toimiville mielenosoittajille. Ynet News'in mukaan Venäjän varapääministeri 
Sergei Ryabkov sanoi ...että Yhdysvallat vaatii poikkeuksellista YK:n 
turvallisuusneuvoston kokousta käsittelemään myllerrystä Iranissa, jossa puututaan 
maan itsemääräämisoikeuteen. Varapääministeri lisäsi, että Teheranin lausunnot, joiden
mukaan ulkoiset vaikutteet lietsoivat mielenosoituksia, eivät ole perusteettomia ja että 
Yhdysvallat käyttää kaikkia mahdollisia keinoja horjuttaakseen hallituksia, joista se ei 
pidä. 

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5066903,00.html

On tärkeää ymmärtää, että tässä on panoksena Iranin ydinsopimuksen kohtalo, jota 
mielenosoitukset voivat nyt ehkä uhata. Times of Israel julkaisi artikkelin siitä, kuinka 
protestoinnit voivat olla joko kuolemanisku tai pelastava lisäaika huojuvalle 
ydinsopimukselle. Lainaten Times'ia: ”Asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, tuottavatko 
levottomuudet tilaisuuden panna hallinto kuriin tekemällä lopun sopimuksesta, vai onko 
sopimus tärkeämpi nyt kuin koskaan. ...Iranilaisten yleisen suuttumuksen syvyys ja 
leveys on yllättänyt Lännen, ja ei missään niin paljon kuin Washingtonissa, jossa fokus 
on Iranissa, koska Donald Trumpin presidenttiyden olettamana on ollut se dilemma, että
säilyttääkö hän vuonna 2015 solmitun Iranin ydinsopimuksen. Joulukuun 28. päivään 
asti tämä oli kysymyksen asettelu: Tappaisiko Trump sopimuksen vai tyytyisikö hän sen 
hylkäämiseen historian ”huonoimpana sopimuksena”? Sopimus, joka luotiin Iranin ja 
kuuden merkittävän mahtivaltion kesken, tarjoaa helpotusta talouspakotteisiin 
vastineeksi Iranin ydinohjelman supistamiselle. Nyt kysymys kuuluu, että näkeekö 
Trump Teheranin mielenosoitukset ja niiden tukahduttamisen lisäkiihokkeena – tai jopa 
viimeisenä kortena keossa – joka vakuuttaisi hänet vetämään Yhdysvallat pois 
sopimuksesta.” 

https://www.timesofisrael.com/with-nuke-deal-tottering-iran-protests-could-be-death-
blow-or-saving-grace/

Samalla kuin tuomaristo voi yhä olla pohtimassa ydinsopimuksen kohtaloa, tuomio 
koskee iranialaisia, joita tulee Kristuksen tykö miljoonittain. Ehdotan, että näin ei ole 
huolimatta Iranin islamilaisesta hallinnosta, vaan se ennemminkin juuri johtuu siitä. 
Löysin mitä mielenkiintoisimman artikkelin, joka on julkaistu The Christian Post'issa. 
Tässä jotakin siitä, mitä heillä oli sanottavaa: ”Kun entinen Iranin presidentti Mahmoud 
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Ahmadinejad aluksi otti vallan, hän sanoi aikovansa julistaa sodan kristinuskoa vastaan,
erityisesti eri puolilla maata olevia kotikirkkoja vastaan, hän selitti. Yksi syy tähän on se,
että jo vuonna 2005 alkoi ilmaantua raportteja, että maassa oli jopa useita miljoonia 
käännynnäisiä kristinuskoon ja siellä oli pystytetty kotikirkkoja vallankumouskaartin, 
kansakunnan turvallisuusjoukkojen, sisällä. Ken Timmerman'in mielestä, joka on Iranin 
Foundation for Democracy -säätiön presidentti ja toimitusjohtaja, tämä on totta ja hän 
on henkilökohtaisesti puhunut Iranin evankelisille kristillisille johtajille, joista jotkut ovat 
entisiä muslimeja. Kotikirkko-liike on yleinen ja laajalle levinnyt, hän totesi, ja vaikka 
heitä vainotaan, hallinto ei ole ollut kovin menestyksekäs tilojen ratsaamisessa. Ja jos 
kotikirkot ovat todella vallankumouskaartin sisäpuolella, se todennäköisesti vaikuttaa 
siihen, miten nämä ihmiset tulevat reagoimaan, ja millaisia käskyjä he tulevat antamaan
joukoilleen näiden protestien aikana, hän sanoi. ”Epäilyni on, että koska he ovat 
uskollisia kristittyjä, niin he eivät tule antamaan joukoilleen käskyä avata tulta 
mielenosoittajia kohti.” ”Ja näin voitaisiin saada aikaan kasvua protesteille, kun ihmiset 
eivät toimi pelkästään vapauden halusta, vaan kristillisen vakaumuksensa vuoksi”, 
Timmerman sanoi, vertaamalla Iranin kotikirkko-liikettä ”voiman kertojaksi ilman että 
ollaan osa jotakin poliittista liikettä”. Messiaaninen juutalainen oppinut ja The Line of 
Fire (Tulilinjalla) -radio-ohjelman vetäjä Michael Brown kirjoitti aiemmin tällä viikolla, että
hän uskoo massiivisten muslimien kääntymisten kristinuskoon olevan yksi maailman 
parhaiten säilyneistä salaisuuksista, mikä on jotain, minkä hän uskoo olevan tärkeässä 
roolissa kasvavassa tyytymättömyydessä. Brown'in lähteet ovat kuulemma kertoneet 
hänelle, että ”on vain ajan kysymys ennenkuin näiden kääntymisten lukumäärä 
saavuttaa kriittisen massan ja mahdollistaa näiden uusien uskovien nousta esiin maan 
alta julkisuuteen.” ” 

https://www.christianpost.com/news/if-iran-protests-successful-its-much-better-for-
mideast-christians-experts-say-212589/

- Tässä se, mitä tämä kaikki tarkoittaa meille, kun aloitamme uutta vuotta: Kaikki mitä 
meille on kerrottu tapahtuvaksi Raamatussa, on nyt tapahtumassa.
- Yksinkertaistamisen uhallakin, olemme todistamassa Raamatun konkreettisten ja 
yksityiskohtaisten profetioiden toteutumisen alkamista.
- Jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluaisin jakaa hyvän 
uutisen pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.

Pelastuksen ABC – A on sen myöntämistä, että olet syntinen, (Room. 3:23).
B on uskomista, (Room. 10:9-10).
C on pyytämistä, (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 18.14
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