keskiviikko 28. syyskuuta 2016
Kolme merkittävintä syytä Jesaja 17 ja Hesekiel 38 profetioiden täyttymiselle
lähitulevaisuudessa
Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän puhuu
Israelin kannalta merkittävien Raamatun profetioiden, eli Jesaja 17 ja Hesekiel 38 lukujen toteutumisesta
päivittäisissä uutisissa ja varsinkin menneen viikon uutistapahtumien perusteella. Pastori J.D. jakaa kolme
tärkeintä syytä miksi nämä profetiat ovat täyttymäisillään siteeraten erityisesti viime viikon YK:n yleiskokouksen
puheita arabimaiden edustajilta. Lisäksi Obaman Amerikka edesauttaa profeetallista kehitystä.
---------------------

Mid-East Prophecy Update – September 25th,
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 25.9.-16. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-09-25.pdf
Pastori J.D. jakaa kolme tärkeintä syytä miksi Jesaja 17 ja Hesekiel 38 profetiat ovat
täyttymäisillään ja miksi se on tärkeää ymmärtää niiden merkittävyys.

- Ennen kuin menemme tämänkertaiseen profetiapäivitykseen, aion tehdä hyvin lyhyen
kirkkorakennus-päivityksen ja toivoen, että se tulee olemaan meidän viimeinen.
- Tämä siksi, että jos saamme luvan, olemme vain noin 250,000 dollarin ja viikon
päässä ensimmäisestä jumalanpalveluksestamme meidän uusissa tiloissa.
- Kuten mainitsin meidän edellisessä kirkkorakennus-päivityksessä, joka oli noin kaksi

kuukautta sitten, olimme vain 60 päivän päässä lokakuun 2. päivästä.
- Samalla kun ensi sunnuntai on vielä mahdollinen avajaisiin, Herran suodessa, me
luotamme Jumalaan uskon kautta, jotta voisimme toimittaa tarvittavat rahat, jotka
tarvitaan projektin loppuunsaattamiseksi.
- Kuten monet teistä jo tietävät, me olemme Jumalan armosta ja Jumalan kansan
antamisen myötä maksaneet käteisellä uuden rakennuksen kunnostamisen.
- Niille teistä, jotka olette antaneet taloudellisesti, ja edelleen annatte, emme voi kiittää
teitä tarpeeksi anteliaisuudestanne.
- Toivon, että ystävällisesti kestätte minua hiukkasen kun näytän teille joitakin valokuvia,
jotta voitte nähdä kuinka lähellä olemme hankkeen loppuunviemistä.
- Teen niin toivomuksilla, että ne, joille Jumalan on antanut lahjaksi antaa, rukoilisivat
auttaakseen meitä pääsemään maaliviivan ylitse.
- Niille teistä, jotka saatatte loukkaantua tästä, haluan vain ehdottaa, että kelaatte
videota nopeasti eteenpäin profetiapäivityksen alkamiseen.
- Lopuksi, jos Herra johdattaa sinua antamaan, on kaksi tapaa tehdä niin, joista
ensimmäinen on verkossa osoitteessa www.calvarychapelkaneohe.com.
- Jos et halua käyttää luottokorttiasi PayPal'in kautta, voit postittaa shekin Calvary
Chapel Kaneohe'en tällä osoitteella:
- 39 Maluniu Avenue, STE #201, Kailua, Hawaii 96734. Rukoilkaa meidän puolestamme
ja kanssamme, kun me uskomme Jumalaan tätä ihmettä varten.
- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan jakaa kolme tärkeintä syytä, miksi
uskon, että Jesaja 17 ja Hesekiel 38 ovat täyttymäisillään.
- Niille, jotka eivät tunne näitä profetioita, tai miksi ne ovat merkitykseltään tärkeitä,
tarjoan nopean yleiskatsauksen.
- Ensinnäkin, Jesaja 17 on profetia Syyrian pääkaupungista, Damaskoksesta, josta
tulee hävityksellinen rauniokasa, niin suuresti, että se on asuinkelvoton.
- Toiseksi, Hesekiel 38 on profetia kansakuntien liitosta, jossa Venäjä ja Iran ovat
Israeliin kohdistuvan hyökkäyksen ruorissa.
- Tämän hyökkäyksen tarkoitus on ottaa saalista, jonka monet uskovat olevan
maakaasu ja öljy, eli löydöksiä, jotka molemmat Israel äskettäin havaitsi.
- Molempien profetioiden merkittävyys on se, että Syyrian uskotaan olevan katalyytti
välittömälle hyökkäykselle, joka on kuvattu Hesekielin luvussa 38.
- Se, mikä on hyvin mielenkiintoista Hesekielin 38. luvun profetian suhteen, ovat ne
kansat, jotka loistavat poissaolollaan listattujen kansakuntien liitosta.
- Nimittäin, Irak ja Syyria, jotka molemmat ovat nykyään Islamilaisen Valtion
kontrollissa, ja joilla lisäksi on kemiallisia aseita.
- Myöskään Jordaniaa ja Egyptiä ei mainita Hesekielin luvussa 38, ja monet uskovat,
että se johtuu niiden rauhansopimuksista Israelin kanssa tänäpäivänä.
- Vieläkin mielenkiintoisempaa on viittaus Saudi-Arabiaan Hesekielin jakeessa 38:13,
joka ainoastaan kyseenalaistaa ja protestoi hyökkäystä Israeliin.
- Tämän merkitys on se, että se osoittaisi jonkinlaiseen säröön Saudi-Arabian ja Iranin
välillä, puhumattakaan muista.
- Lisäksi jakeessa 13 on epämääräinen viittaus Tarsiiseen, ja sen nuoriin leijoniin, joista
jotkut uskovat, että ne saattavat olla Yhdysvallat ja Britannia.
- Oli miten oli, haluan vain sanoa, että jokainen kansakunta on näköjään ryhmittynyt

täsmälleen niin, kuten meille kerrotaan, että niiden pitäisi.
- Väitän, että viimeisten 10 vuoden aikana, ja lisään seuraavat 10 vuotta, nämä
kansakunnat eivät ole olleet ja eivät todennäköisesti tule olemaan näin linjassa
Raamatun profetian kanssa, kuin ne nyt ovat.
- Tällä tarkoitan, että näillä profetioilla on säilyvyysaika, ikäänkuin niin, että on olemassa
”viimeinen käyttöpäivä” niiden toteutumisen kannalta.
- Seuraavassa esitetään syitä, miksi uskon, että profetioiden vanhenemispäivä on
pikemmin kuin kukaan meistä ajatteleekaan, erityisesti kuluneen viikon tapahtumien
valossa.
- Näinollen aloittakaamme ensimmäisestä syystä. Se on ennennäkemätöntä ja
tyrmäävää retoriikkaa menneen viikon YK:n yleiskokouksesta.
- Se oli ennennäkemätöntä siinä mielessä, että se oli ensimmäinen YK:n yleiskokous
sitten Iranin ydinsopimuksen täytäntöönpanon.
Se kaikki alkoi sillä, kun Iranin presidentti Hassan Rouhani, joka muiden asioiden
ohella, pohjimmiltaan syytti sekä Israelia että Yhdysvaltoja ydinsopimuksen
rikkomisesta.
Torstaina, The Times of Israel julkaisi raportin siitä, miten Rouhani syytti 'siionisteja'
Yhdysvaltain 'rikkomuksista' ydinsopimusta koskien. Lainaten Times'ia: ”Rouhani
...syytti Israelia palestiinalaisten kiusaamisesta ”rainalla Apartheid-poliitiikkaa ja
julmuuksia” ja syytti ”siionistisia painostusryhmiä” Yhdysvaltain hallituksen
manipuloinnista rikkomaan Teheranin kanssa solmittua ydinsopimusta. ...Hän syytti
Yhdysvaltoja ”rajattoman väkivaltaisen ääriliikehdinnän ja terrorismin” luomisesta Lähiidän kiusaksi. Hän osoitti erityisen syytöksen Saudi-Arabian hallitukselle sekä
Yhdysvalloille.”
http://www.timesofisrael.com/rouhani-blames-zionists-for-us-violations-of-nuclear-deal/#
Voisi ajatella, että olisi voimakasta paheksuntaa ainakin osalla Yhdysvaltoja olemisesta
tämän syytöksen vastaanottavana päänä. Valitettavasti Obaman YK-puhe näytti
edelleen syyttävän Israelia, kun hän totesi, ja minä siteeraan, ”...Israelin on
myönnettävä, ettei se voi pysyvästi miehittää ja asuttaa Palestiinan maata.”
Kaiken kukkuraksi, Jordanian kuningas Abdullah säesti vakavalla varoituksella Israelia
sanoen, ”Ei millään vääryydellä ole karvaampia hedelmiä kuin Palestiinan valtion
kieltämisellä. Sanon: Rauha on tietoinen päätös”, ...”Israelin on omaksuttava rauha tai
se tulee lopulta ajautumaan vihan mereen sekasorron alueella.”
Sitten oli Abbas'in puhe, jossa hän vaati paluuta rajoille, joita alunperin ehdotettiin YK:n
vuoden 1947 jakosuunnitelmassa. YNet News'in mukaan, palestiinalaisjohtaja kehotti
myös Britanniaa pyytämään anteeksi Balfourin julistuksen antamisesta vuonna 1917,
joka ilmaisi Britannian tukea juutalaisten kotimaan perustamiselle Israelin maahan.
...Abbas lisäsi, että se johti ”syyllistymiseen kaikkein vastenmielisimpiin rikoksiin
rauhallisia ihmisiä vastaan heidän omassa maassaan, jotka eivät koskaan hyökänneet
ketään vastaan tai lähennelleet ketään sodalla.” Puheensa aluksi, palestiinalaisjohtaja
syytti Israelia kompastuskivien laittamisesta rauhaan, säilyttäen samalla selkeän
itsetietoisuuden. ...Abbas sanoi, ”Kehotan teitä julistamaan vuoden 2017
kansainväliseksi vuodeksi lopettamaan Israelin miehitys maastamme ja kansastamme.
Kesäkuussa 2017 on kulunut puoli vuosisataa tätä Israelin inhottavaa miehitystä... tämä
on pisin ja viimeisin miehitys nykyajan historiassa.”

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4858425,00.html
Kai sen ei pitäisi olla mikään yllätys, että Benjamin Netanyahu YK-puheessaan sanoi
seuraavasti: ”Hyvät naiset ja herrat, Yhdistyneistä Kansakunnista, joka aloitti
moraalisena voimana, on tullut moraalinen farssi.”
Oikeastaan sanoisin, että farssi on vähättelyä useista syistä johtuen, eikä vähiten sen
vuoksi, joka oli Syyrian ulkoministerin YK-puhe, jossa hän totesi, että Israelin terrorismi
uhkaa koko aluetta. Eilen, The Times of Israel siteerasi Walid Muallem'ia sanomasta,
että Syyrian valtio ei ole ollut tekemisissä pelkästään ”palkkasoturi-terroristien kanssa
alueellaan” sen viisivuotisessa sisällissodassa, vaan myöskin ”sillä on ollut pitkään
vastassaan toisenlainen terrorismi; Israelin terrorismi, joka on miehittänyt arvokasta
osaa maastamme Syyrian Golanilla kesäkuun 4. päivästä 1967 lähtien.” …Muallem
lisäksi väitti, että Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaisku syyrialaisia sotilaita vastaan
viikko sitten oli tahallinen, torjuen Yhdysvaltojen vakuutukset, että se oli erehdys.
”Syyrian hallitus pitää Yhdysvaltoja täysin vastuullisena tästä aggressiosta, koska
tosiasiat osoittavat, että se oli tahallinen hyökkäys, eikä virhearvio, vaikka Yhdysvallat
muuta väittääkin”, Muallem sanoi.
http://www.timesofisrael.com/syria-says-israeli-terrorism-threatens-entire-region/
Toinen syy sille, miksi uskon, että nämä kaksi profetiaa ovat toteutumaisillaan, johtuu
Israelin vihollisten rohkaistumisesta ja Yhdysvalloista, jonka näen pelinmuuttajana, josta
osoituksena Islamilaisen Valtion kemiallisten aseiden käyttö Yhdysvaltoja vastaan.
ISISin uskotaan hyökänneen USA:n tukikohtaan Irakissa kemiallisella vaikuttajalla. Fox
News'in mukaan, Yhdysvaltojen tukikohtaan Qayyarah'in ulkopuolella, 25 mailia
Mosul'ista etelään, iskettiin raketilla ja jälkiä ”sinappikaasusta” uskottiin olevan läsnä...
http://www.foxnews.com/world/2016/09/21/isis-may-have-attacked-us-base-in-iraq-withchemical-agent.html
Lisää tähän lisääntyvästi rohkaistunut Iran, joka Jerusalem Post'in mukaan on uhannut
muuttaa Tel Aviv'in ja Haifa'n tomuksi, jos Israel ottaa harha-askeleita. Lainaten Post'ia:
”Jos siionistihallinnon johtajat tekevät virheen, niin silloin islamilainen tasavalta muuttaa
Tel Aviv'in ja Haifa'n kaupungit tomuksi”, lukee armeijan rekan julisteessa
ohjusparaatissa. Yrityksessä kehua sotilaallista suorituskykyään keskiviikkona, Iran
uhkasi ”muuttaa Tel Aviv'in ja Haifa'n tomuksi” islamilaisen tasavallan asevoimien
paraatissa Teheranissa. Iran leimasi sen vuotta 1980 koskevan Irakin hyökkäyksen
vuosipäivän esittelemällä sen uusimpia laivoja ja ohjuksia sekä kehottaen Yhdysvaltoja
olemaan sekaantumatta Persianlahden asioihin. Teheranin paraatissa, joka näytettiin
maan valtiollisella TV-kanavalla, armeija esitteli monenlaisia pitkän kantaman ohjuksia,
tankkeja, sekä Venäjän toimittaman S-300 maasta-ilmaan -ohjuspuolustusjärjestelmän.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=468303
Kolmas syy sille, miksi uskon, että Jesaja 17 ja Hesekiel 38 ovat täyttymäisillään, johtuu
siitä, että Amerikan Yhdysvallat näyttää nopeasti hiipuvan hämäryyden taustamaille.
Voidaan väittää, että Amerikka nykyään on yhtä hampaaton, kuin se on
selkärangatonkin, vaikutusvallassaan maailmannäyttämöllä. Sen sijaan, että kulkisi
voimassa, Obama on pyytänyt anteeksi Amerikan vahvuutta, minkä johdosta meidän ei
pitäisi olla yllättyneitä Obaman viimeisestä puheesta Yhdistyneiden Kansakuntien

yleiskokouksessa, jossa erään webbisaitin mukaan, hän löysi 11 erillistä tilaisuutta
puhua alas omaa kotimaataan. Kaikkein ällistyttävin niistä oli hänen ehdotuksensa, että
ainoa tapa, jolla maailma tulee turvallisemmaksi, on se, että suurvallat, kuten Amerikka,
”hyväksyvät rajoitteita”. Hän myöskin vaati suurempaa kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta,
verraten rotusyrjintää Yhdysvalloissa etniseen syrjintään Burundissa ja uskonnolliseen
syrjintään Burmassa.
Rotusyrjinnällä uskon presidentin viittaavan muslimeihin Amerikassa, mikä selittäisi
tämän Fox News'in mielipidekirjoituksen mukaan sen, miksi valtamedia pyrkii
epätoivoisesti piilottamaan amerikkalaisia vastaan käyneiden hyökkääjien islamuskon.
Seuraavassa jotakin siitä, mitä tällä mielenkiintoisella artikkelilla oli sanottavaa: ”Kun
sinulla on ”48 tunnin hirmuvalta”, toimittajat yleensä kertovat sinulle epäillystä – paitsi
jos hän on muslimi. Toimittajat ovat jatkaneet tapaansa maanantaista lähtien
kätkeäkseen sen tosiasian, että New Yorkin pommiepäilty Ahmad Khan Rahami on
muslimi. Maanantaina kaikki kolme uutiskanavaa hautasivat tuon tosiasian syvälle
sarjassaan tarinoita hyökkäyksistä. Kaikki kolme käyttivät samaa epäsuoraa tapaa
mainita islamilainen yhteys käsittelemällä hänen perheensä oikeusjuttua väitetystä
syrjinnästä. Sitten siellä oli Minnesotan puukotusrellestys viikonloppuna, jonka teki
muslimi Dahir Ahmed Adan, joka tapettiin sen jälkeen kun oli puukottanut 10 ihmistä
ostoskeskuksessa. Molemmat hyökkäykset kuulemma tehtiin muslimien, jotka eivät ole
syntyneet Yhdysvalloissa, toimesta. Mutta katsojat jätettiin lukemaan raporttien rivien
välistä selvittääkseen kaiken tuon. Televisio- ja radiouutiset ovat liian poliittisesti
korrekteja rehellisyyden kannalta. Maanantai-iltana, kaikki kolme lähetyskanavaa
kätkivät islamyhteyden heidän toiseen uutisjuttuunsa asti hyökkäyksistä. NBC'n toiminta
oli tyypillistä. Se kävi läpi yhden kokonaisen raportin pidätyksestä ennenkuin se edes
mainitsi Rahami'n islamuskon. NBC'n ankkuri Lester Holt asetti näyttämön aivan kuten
muutkin uutiskanavat tekivät, kutsuen Rahami'a ”kansalaistetuksi Yhdysvaltain
kansalaiseksi Afganistanista”. Ne eivät sanoneet mitään hänen islamuskostaan.”
http://www.foxnews.com/opinion/2016/09/20/mainstream-media-desperate-to-hidemuslim-faith-attackers.print.html
Haluan jakaa kanssanne vielä yhden mielenkiintoisen artikkelin, joka sattui silmiini
kuluneen viikon aikana. Se on Breaking Israel News'istä, ja kyse on palestiinalaisen
papin puheesta Jerusalemin Al-Aqsa moskeijassa viime viikolla, jossa hän väitti
yleisölleen, että Allah on luvannut meille Valkoisen Talon ja Kremlin. Lainaten artikkelia,
”Viitaten pitkäaikaiseen islamilaiseen unelmaan valloittaa koko maailma, Abdallah Ayed
muistutti palvojia: ”Allah lupasi profeetta Muhammedille, että islam hallitsisi koko
maata.” Ayed rukoili lisää kansainvälistä terroria amerikkalaisia vastaan. ”Oi Allah,
räjäytä heidän suurimmat kaupunkinsa ja heidän lentokoneensa”, hän pyysi. ”Murskaa
heidän laivansa, ja tapa heidän sotilaansa.” Saarnaaja jatkoi, ”Oi Allah, me pyydämme
sinua kukistamaan heidät ja polttamaan heidät... Polta heidät kaikki tulellasi.” ”
http://www.breakingisraelnews.com/75924/shall-shout-allahu-akbar-atop-whitehouse/#gIlMUlF2QvH4HBC5.99
- Tässä hyvä uutinen lopuksi, eli vain tosi ja elävä Jumala voi tehdä lupauksia, kuten
että mikään meitä vastaan taottu ase ei tule voittamaan.
- Kuitenkin tämä lupaus on vain niitä varten, jotka ovat vedonneet Herran Jeesuksen
nimeen, ja syntyneet uudelleen Jumalan Hengestä.

- Viimeiseksi haluan vain sanoa, että jos et vielä tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja
Vapahtajanasi, niin nyt on aika kutsua Häntä, jo tänään!
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
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