torstai 8. joulukuuta 2016
Jumalan tuomio Obaman kaudesta seuraa, mikä on mahdollista etenkin näinä välipäivinä
ennen uuden presidentin virkaanastujaisia
Tässä pitkästä aikaa pastori J.D. Farag'in tuore Lähi-idän profetiapäivitys, jossa metaforisesti epäillään Jumalan
tuomion lankeamista maailman ylle vielä Obaman virkakauden aikana, kun Israelia ja Jerusalemia ollaan
mahdollisesti jakamassa YK:n turvallisuusneuvostossa lähiaikoina. Odotamme jännityksellä mitä presidentti
Obama tekee virkansa loppupäivinä Israel-Palestiina -konfliktin suhteen. Pastori Farag jakaa siis tuoreiden
uutisartikkeleiden sisältöä, jotka osoittavat Jerusalemin olevan nyt keskipisteessä, aivan kuten Raamatun profetia
ennakoi viimeisinä päivinä olevan. Ei ole väliä kuka on seuraava USA:n presidentti, kun tuomaristo on
pohtimassa tuomiotaan, jonka esiintuloaikaa ei kukaan tiedä. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – December 4th,
2016
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 4.12.-16. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-12-04.pdf
Pastori J.D. puhuu siitä kuinka maailma tänään profeetallisesti ja pelottavasti muistuttaa
punnitsevaa valamiehistöä, niin että kukaan ei enää tiedä päivää tai hetkeä, jolloin tuomioon on
päästy ja syylliseksi tuomitsemisen perään, Jumalan tuomio seuraa, mikä puolestaan aloittaa
seitsemän vuoden Ahdistuksen.

- Ennenkuin menemme tämänkertaiseen profetiapäivitykseen, haluan lyhyesti mainita

pari asiaa, koska ei ole ollut päivityksiä kahteen viikkoon.
- Ensiksi haluan kiittää kaikkia, jotka rukoilivat poikani puolesta, ja hän voi nyt paljon
paremmin oltuaan sairaalassa Kiitospäivän aikana.
- Viime viikolla tapasimme Elias'in neorologin, ja jälleen kerran, se oli selvästi Herran
käsi, joka johdatti meidät tälle nimenomaiselle lääkärille.
Postasin Facebookiin ja Twitteriin että, ”Ikäänkuin Herra olisi ollut sen takana, Elias'in
neurologi, Tri. Kore Liow Havaijin Tyynenmeren neurotieteen osastolta (Hawaii Pacific
Neuroscience), joka on vahva kristitty, oli oikeassa paikassa täsmälleen oikeaan aikaan
ja meidän tapaamisemme aikana hän johdatti Elias'in ja minut rukoukseen, kun me
kiitimme Jumalaa siitä, että hän oli vastannut kohtauksia estävällä lääkehoidolla, ja nyt
hän voi mennä takaisin töihin. Näin ollen, tulen takaisin saarnastuoliin tänä sunnuntaina
puhumaan Toisesta Korinttolaiskirjeestä, tekemään raamatullisen profetiapäivityksen, ja
johtamaan ehtoollista.
- Toinen asia, jonka haluan nopeasti mainita, on se, että perheeni ei lähtenyt risteilylle
näinä kahteena kuluneena viikkona, kuten jotkut olivat ajatelleet.
- Se ei tarkoita sitä, ettemme hyväksy ystäväni tarjousta vielä joskus tulevaisuudessa
kustantaa edelleen kaikki kulut risteilystä perheeni lomaa varten.
- Huomaa, en halua olla poissa saarnastuolista pitkäksi aikaa, johtuen erityisesti
geopoliittisesta tilanteesta profeetallisesti.
- Kolmas asia, jonka haluan mainita, on, että useat ihmiset ovat kysyneet Billy Crone'n
tempausta käsittelevästä dokumentista.
- Se on nyt saatavana sekä kirjana että DVD-kokoelmana, ja sinä voit saada ne
verkkosivulta www.getalifemedia.com, josta ne voidaan ostaa.
- Tämä on paljon-kaivattu lähde ajassa, jolloin ääni esitempausopista (pre-tribulation
rapture) on lisääntyvän hyökkäyksen alla.
- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä aion lainata oikeudellista metaforaa
tuomaristosta, joka on poissa näkyvistä, ja puhun tuomion lähestyvästä tulemisesta.
- Nykypäivän maailma muistuttaa pelottavasti harkitsevaa valamiehistöä, niin että
kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä, jolloin tuomioon päästään.
- Profeetallisia todisteita tutkitaan ja se on vain ajan kysymys ennen kuin päätös
saadaan ja tuomio esitetään.
- Tästä syystä johtuen haluan esitellä eräänlaisen johtopäätösargumentin, koska se
liittyy kaikkiin todisteisiin, jotka osoittavat tuomion olevan tulossa.
- Uskon että profeetalliset ja oikeusopilliset todisteet osoittavat kohtuullisella
varmuudella siihen, että tuomaristo tulee päätymään syylliseksi julistamisen tuomioon.
- Myöhempi asia koskien tätä syylliseksi tuomitsemista, Jumalan tuomio joka seuraa, on
puolestaan 7-vuotisen vaivanajan alkaminen.
- Suonet anteeksi sanaleikin, mutta aloitan sanomalla, että republikaanipuolue (GOP)
on elefantti huoneessa, mikä tarkoittaa republikaanista presidenttiyttä,
edustajainhuonetta ja senaattia.
- Se on ensimmäinen kerta, kun republikaanipuolue on naulannut itselleen suurimman
enemmistön sitten vuoden 1928, joka oli 88 vuotta sitten.
- Olen erittäin tietoinen niistä, joiden mielestä meillä on nyt enemmän aikaa; mutta olen
kunnioittavasti eri mieltä, ja ehdotan, että asia on aivan päinvastoin.
Yksi syistä, miksi uskon näin olevan, johtuu Trumpin mahdollisista kabinettivalinnoista,

mistä osoituksena tämä Times of Israel'in artikkeli yhdestä Trumpin johtavista
ehdokkaista puolustusministerin virkaan, eli eläkkeellä oleva merijalkaväen kenraali
James Mattis. Jos tämä on jokin viite siitä, mitä on tulossa, niin se voi hyvinkin olla niin,
että Trumpin hallinto kipinöi valtavan profeetallisen tulimyrskyn. Sanon näin johtuen
edellämainitun Mattis'in lausunnosta, jossa hän totesi, että Israelin setlementtihanke
voisi muuttaa maan apartheid-valtioksi ja että Yhdysvallat maksaisi sen tuestaan
Israelille. Mattis'in ansioluettelosta The Times kirjoittaa, että se käsittää yli kaksi vuotta
Yhdysvaltain sotilaallisen komentokeskuksen Central Commandin (CENTCOM)
johtamista presidentti Barack Obaman alaisuudessa elokuusta 2010 maaliskuuhun
2013 ...Heinäkuussa 2013, ...Mattis sanoi, että nykytilanne Israelissa on ”kestämätön”
ja että siirtokunnat ovat esteenä mahdolliselle kahden valtion ratkaisulle Israelin ja
palestiinalaisten välillä, ollen kommentteja, jotka näyttävät lentävän Trumpin mielipiteen
eteen, kuten hänen Israelin neuvonantajansa ovat raportoineet.
http://www.timesofisrael.com/trumps-top-pentagon-pick-said-settlements-were-creatingapartheid/#
Kaikella oikeudenmukaisuudella vastavalittua presidenttiä kohtaan, Trump allekirjoitti
asiakirjan marraskuun 2. päivänä, jossa hän toteutti sen, mikä tunnetaan Jerusalemin
suurlähetystölakina vuodelta 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995), mikä minusta olisi
pelin-muuttaja (game-changer) sanan joka suhteessa. Näin siksi, että se tarkoittaisi
sitä, että USA:n suurlähetystö Israelissa siirrettäisiin Tel Aviv'ista Jerusalemiin. Syy
miksi sanon tämän olevan pelin-muuttaja, on, että se jotenkin pakottaisi Yhdysvallat
tunnustamaan Jerusalemin Israelin pääkaupunkina, jolla puolestaan voisi olla
syvällekäyviä profeetallisia vaikutuksia pääasiassa koska se liittyy Temppelin
uudelleenrakentamiseen sekä profetiaan, joka löydetään Sakarjan kirjan luvusta 12:1-3.
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.”
Pidän melko kiintoisana sitä, että Israel-vastainen entinen presidentti Jimmy Carter
kehotti samalla tavalla Israel-vastaista nykyistä presidenttiä, Barack Obamaa, jakamaan
Jerusalemin. The New York Times julkaisi mielipidekirjoituksen otsikolla, Jimmy Carter:
America Must Recognize Palestine (Jimmy Carter: Amerikan täytyy tunnustaa
Palestiina). Siinä Carter, jonka ansioksi luetaan rauhan välittäminen Egyptin ja Israelin
välille, on kehottanut Obamaa tekemään tämän ennenkuin hän jättää virkansa
tammikuussa. Lisäksi Carter kehotti Obamaa tukemaan YK:n turvallisuusneuvoston
päätöslauselmaa, joka esittäisi parametrit Israel-Palestiina -konfliktin ratkaisemiseksi
toteamalla, ja minä lainaan, ”Turvallisuusneuvoston pitäisi ...vahvistaa kaikkien Israelin
siirtokuntien, jotka sijaitsevat vuoden 1967 rajojen ulkopuolella, laittomuus, mutta
jättämällä avoimeksi mahdollisuus, että osapuolet voisivat neuvotella muutoksista.
Turvatakuut sekä Israelille että Palestiinalle ovat välttämättömiä, ja päätöslauselman
täytyy tunnustaa sekä Israelin että Palestiinan valtioiden oikeus elää rauhassa ja
turvassa.” Ehkä on sanomattakin selvää, mutta on olemassa useita vakavia ongelmia
tämän suhteen, eikä vähiten sen tosiasian vuoksi, että se erottaisi Itä-Jerusalemin,
jolloin siitä tulisi palestiinalaisten pääkaupunki heidän laittomalle valtiolleen. Jos tämä

toteutuisi, olen henkilökohtaisesti siinä uskossa, että se voisi itseasiassa täyttää
apostoli Paavalin profetian Tessalonikan seurakunnalle.
http://www.nytimes.com/2016/11/28/opinion/jimmy-carter-america-must-recognizepalestine.html?_r=2
1. Tessalonikalaiskirje 5:3 (KR 33/38) – ”Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää
mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon,
eivätkä he pääse pakoon.”
Jos kysyisit minulta, mihin suuntaan luulisin tämän menevän, minun täytyy vastata, että
meidän ei ehkä tarvitse odottaa virkaanastujaispäivään asti, koska tuomaristo on yhä
ulkopuolella pohtimassa mitä Obama tekee ennen virkasuhteensa jättämistä. Viime
lauantaina, The Jerusalem Post julkaisi artikkelin otsikolla, jossa esitetään kysymys, Is
the Obama administration at a boiling point with Israel? (Onko Obaman hallinto
kiehumispisteessä Israelin suhteen?) Lainaten Post'ia, ”Spekulointi on ollut yleistä jo
jonkin aikaa, että presidentti Barack Obama käyttää hyväksi presidentillistä väliaikaa
antaakseen perintölausuman koskien Israel-Palestiina -asiaa. Korteissa ovat
presidentin puhe, joka asettaisi näytteille ehdotetut puitteet kahden valtion mallille, tai,
mikä olisi diplomaattinen pommi: käyttää YK:n turvallisuusneuvostoa päätöslauselman
puskemiseksi, joka joko tuomitsisi siirtokunnat tai jopa määräisi suuntaviivat ja
aikataulun lopullisen statuksen omaavalle sopimukselle Israelin ja palestiinalaisten
välillä.”
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=472488
- Syy miksi hakkaan tätä Jerusalemin profetiarumpua, johtuu siitä, että se on
ensiarvoisen tärkeää riippumatta siitä, kuka on presidenttinä.
- Toisin sanoen, kaikki keskittyy Jerusalemiin ikuisena Israelin pääkaupunkina, ollen
kaupunki, johon Jumala on kirjaimellisesti laittanut nimensä.
- Oletan, ettei meidän tarvitse katsoa enää pidemmälle syytä varten, miksi muslimit
pyrkivät kirjaimellisesti polttamaan Israelin käynnistämällä massiivisia tulipaloja.
The Washington Post raportoi Israelin poliisin sanoneen perjantaina, että ainakin 12
ihmistä oli pidätettyinä epäiltynä valtavien tulipalojen sytyttämisestä, jotka ovat
pakottaneet tuhannet ihmiset evakuoimaan kotinsa ja jättäneet laajoja tuhoja eri puolille
maata. Viranomaiset ja poliitikot sanoivat, että ainakin puolet paloista, jotka raivosivat
Jerusalemin alueelta aina maan pohjoisosaan asti, oli sytytetty tahallaan. He olivat
nopeita leimaamaan tulipalot uudeksi terrorismin muodoksi, mutta poliisi ei ole
julkistanut pidätettyjen ihmisten identiteettejä. Puhuessaan toimittajille, Israelin
pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi Israelin joutuneen tekemisiin uudenlaisen
hyökkäyksen, pyro-terrorismin, kanssa. Hän sanoi, että oli todisteita siitä, että ainakin
jotkut tulipaloista oli sytytetty tahallaan, mikä osoittaa, että nuo, joita todennäköisimmin
tulisi syyttää, ovat palestiinalaisia kansallismielisine vihollisuuksineen Israelia vastaan.
https://www.washingtonpost.com/world/israel-arrests-12-people-on-suspicion-of-arsonin-connection-with-massive-fires/2016/11/25/53dc9112-b2f5-11e6-840fe3ebab6bcdd3_story.html?utm_term=.83c322a6c4ef
Niille, jotka saattavat epäillä, että tämä on tahallista, haluaisin esittää, että valamiehistö
ei ole enää ulkopuolella, mistä osoituksena tämä Breaking Israel News'in raportti viime
sunnuntailta, otsikolla, #IsraelIsBurning: Arab Social Media Jubilant Over Israel

Fires (#Israel palaa: Arabien sosiaalinen media riemukkaana Israelin tulipalojen
vuoksi). Lainaten raporttia, ”Tulipaloja, jotka raivoavat eri puolilla Israelia ja joista noin
puolen uskotaan olevan tuhopolttoja, ovat kannustaneet juhlavaan mylläkkään ja
kiihottaneet sosiaalisen median postauksiin palestiinalaisten keskuudessa ja
laajemminkin arabimaailmassa. Eräs viesti Twitterissä ja muut sosiaalisen median
foorumit totesivat, että ”juutalaiset rukoilevat sadetta sammuttaakseen tulipalot, jotka
tuhoavat koteja, joita he ovat rakentaneet miehitetyn Palestiinan pyhille maille, ja me
rukoilemme, että 95-oktaanista bensiiniä putoaa taivaalta ja tekee tulen
voimakkaammaksi.” ...Sosiaalisen median käyttäjä Saif Bilal, kotoisin Yhdistyneistä
Arabiemiraateista, jakoi valokuvia tulipaloista ja kirjoitti, ”...nyt Israelin kaupungit
palavat. Israelin kansalaiset nukkuvat kaduilla tänä yönä. Saakoon Allah polttaa kaikki
Israelin kaupungit.” ”
https://www.breakingisraelnews.com/79187/arab-social-media-jubilant-israel-fires-starthashtag-israelisburning/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign
- Lopetan kuten aloitin metaforalla tuomion läheisyydestä, johon ollaan pääsemässä
heti kun valamiehistö on aloittanut pohtimisen.
- Aivan kuten jokainen odottaa ja tarkkailee, eikä tiedä päivää tai hetkeä, jolloin
tuomioon päästään, niin myös me odotamme ja tarkkailemme.
- Kuitenkin massat ovat ilmeisen tietämättömiä lähestyvästä tuomiosta ja näin ollen
eivät ymmärrä, että kysymys on elämästä ja kuolemasta.
- Tajutaanpa sitä tai ei, niin jokaista meistä tullaan pitämään syyllisenä Jumalan lain
rikkomiselle, josta seuraa kuolemanrangaistus.
Roomalaiskirje 3:10 – ”niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei
ainoatakaan”
Roomalaiskirje 3:23 – ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla”
Roomalaiskirje 6:23a – ”Sillä synnin palkka on kuolema...”
- Tämä on huono uutinen; nyt hyvään uutiseen, myöskin tunnettu evankeliumina,
nimittäin että Jeesus astui oikeusaliin meidän puolesta.
- Heti kun meidät on tuomittu kuolemaan, Jeesus tarjoutuu maksamaan kokonaan
meidän kuolemanrangaistuksemme, kun Hän menee ristille ristiinnaulittavaksi.
- Paitsi että Jeesus maksoi kokonaisuudessaan meidän kuolemanrangaistuksemme,
hän voitti kuoleman, kun Hän nousi ylös haudasta 3 päivää myöhemmin.
Roomalaiskirje 6:23b – ”...mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä
Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”
Efesolaiskirje 2:8-9 – ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne
kautta-se on Jumalan lahja-ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.”
Roomalaiskirje 10:9-10 – ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Roomalaiskirje 10:13 – ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".”
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 0.33

