tiistai 10. huhtikuuta 2018
Kolme tärkeää Raamatun profetiaa, jotka liittyvät Lähi-itään, ovat alkamassa toteutua!
Tässä tuore suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka puhui viime sunnuntaina
Havaijilla lähinnä Syyrian lauantaisesta kaasuiskusta, mutta sisällytti päivitykseensä myös seuraavan osuuden,
jossa silmäillään viime viikon uutisjuttuja joiden perusteella kolme keskeistä Raamatun lopunaikojen profetiaa,
keskipisteenään Israel, on toteutumaisillaan. Tämä tietenkin merkitsee sitä, että Herramme Jeesus Kristus on
tulossa pian takaisin morsiusseurakuntaansa varten, joka temmataan ylös taivaallisiin.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – April 8th, 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 8.4.-18. Ne ovat erinomainen
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-04-08.pdf
Pastori J.D. puhuu merkittävästä viimeaikojen kehityksestä liittyen kolmeen Raamatun Lähi-itää
koskevaan profetiaan.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä minun on pyydettävä jälleen kerran, että kestätte
minua kun käyn läpi kaikkea sitä mitä on tapahtumassa.
- Lähtien viime päivityksestä kaksi viikkoa sitten on ollut merkittävää kehitystä liittyen
kolmeen erityiseen Raamatun profetiaan.
- Jesaja 17:1 koskien Syyriaa, Hesekiel 38 koskien Venäjää, Irania ja Saudi-Arabiaa, sekä
Sakarja 12 koskien Jerusalemia.
- Tiedättehän, etten millään tavoin halua sillä mitä aion sanoa olla sellainen, että minua
jotenkin pidettäisiin hyper-sensaatiohakuisena tai provokatiivisena.

- Uskon todella sydämessäni, että olemme todistamassa edellä mainittujen profetioiden
alkavan toteutua hyvinkin nopeasti.
- Haluan esittää perusteluja näiden profetioiden pikaiselle täyttymiselle, ja mikä ehkä
tärkeämpää, niin mitä se tarkoittaa meille.
Aloitan tällä keskiviikkoisella Haaretz'in artikkelilla Turkin presidentti Tayyip Erdogan'in,
Venäjän presidentti Vladimir Putin'in ja Iranin presidentti Hassan Rouhani'n kesken
järjestetystä heidän toisesta huippukokouksestaan keskustellakseen Syyriaa
tulevaisuudesta. Ensimmäistä kertaa nämä kolme johtajaa tapasivat viime marraskuussa
Venäjän Sotchi'ssa.
https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/putin-erdogan-and-rohani-discuss-syria-sfuture-in-ankara-1.5976495
Perjantaina Jerusalem Post julkaisi artikkelin Turkki-Iran-Venäjä -kokouksen laskeumasta.
Siinä he sanovat: ”Iranin hallitusmedia kerskailee Turkin onnistuneen huippukokouksen
jälkeen, jossa olivat mukana Turkin, Venäjän ja Iranin presidentit. Mutta Iran ei ollut ainoa
voittaja kokouksessa, jonka tarkoituksena oli keskustella Syyrian tulevaisuudesta. Sekä
Venäjä että Turkki kokevat saavuttaneen tavoitteensa Syyriassa Yhdysvaltojen
kustannuksella. ...Ongelmana on se, että USA:lla ei ole selkeää suunnitelmaa tällä hetkellä
Syyriaa varten, kun taas sen vastustajilla näyttää olevan sellainen.”
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=549022
Newsweek toisteli tätä tiistaisessa artikkelissa, miten Venäjä, Turkki ja Iran suunnittelevat
Syyrian tulevaisuutta ilman Yhdysvaltoja, huomauttaen, että Yhdysvaltojen ja muiden
länsimaiden edustajat olivat näkyvästi poissa kokouksesta. Artikkeli jatkuu sanomalla, miten
tämä kolmen alueellisen suurvallan keskinäinen yhteisymmärrys pyrkii myös korostamaan
sitä, kuinka merkityksetöntä Yhdysvaltojen politiikasta aluetta kohtaan on tullut...
http://www.newsweek.com/russia-turkey-and-iran-are-planning-syrias-future-without-us870072

Tämän ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, kun otetaan huomioon Trump'in ilmoitus, että hän
haluaa vetää Yhdysvallat pois Syyriasta. Tämän Times of Israel'in raportin mukaan,
”Keskiviikkoinen puhelinsoitto pääministeri Benjamin Netanyahu'n ja USA:n presidentin
Donald Trump'in välillä kasvatti kireyttä Israelin vastalauseiden suhteen kun Yhdysvallat
aikoo lähteä Syyriasta, sanoivat USA:n hallinnon viranomaiset keskiviikkona, lisäten, että
Trump haluaa vetää kaikki joukot pois kuuden kuukauden sisällä maan tärkeimpien
turvallisuusviranomaisten ja liittolaisten tyrmistykseksi. ...Trump on pyytänyt Saudi-Arabiaa,
joka on kiinnostunut pitämään Iranin poissa Syyriasta, osallistumaan 4 miljardin dollarin
jälleenrakennukseen ja vakauttamispyrkimyksiin, joihin Yhdysvallat ei enää aikonut ruveta.
Hän päätti puhelunsa kuningas Salman'in kanssa maanantaina luottaen siihen, että kuningas
suostuu antamaan rahaa, kaksi Yhdysvaltain virkamiestä kertoivat keskustelusta AP:n
mukaan.”
https://www.timesofisrael.com/us-officials-trump-netanyahu-call-grew-tense-over-plans-toleave-syria/
Epäilemättä olet kuullut ilmaisun ”minun viholliseni vihollinen on ystäväni”. Näin on varmasti
asianlaita Saudi-Arabian, Amerikan, ja mikä merkittävämpää, Israelin suhteen. Tiistaina Fox
News julkaisi raportin siitä kun Saudi-Arabian kruununprinssi läimäytti Obaman Iran-

ydinsopimusta ja tuki Israelin oikeutta olemassaoloon. ...Kruununprinssi Mohammed bin
Salman oli myös sanonut, ”Hitler ei tehnyt sitä mitä Iranin ylin johtaja yrittää tehdä”, ...”Hitler
yritti valloittaa Euroopan. Tämä on paha asia. Mutta ylin johtaja yrittää valloittaa maailman.
Hän on Lähi-idän Hitler. Hän uskoo omistavansa maailman. He ovat molemmat pahoja
tyyppejä. Hän on Lähi-idän Hitler. 1920- ja 1930-luvulla kukaan ei nähnyt Hitleria vaarana.
Vain muutama ihminen näki. Kunnes se tapahtui.”
http://www.foxnews.com/world/2018/04/03/saudi-arabias-crown-prince-slams-obamas-irannuclear-deal-backs-israels-right-to-exist.html
Al Arabiya julkaisi raportin prinssin isästä, Saudi-Arabian kuningas Salman'ista, jolla oli
puhelinkeskustelu maanantai-iltana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, jossa
hän keskusteli alueellisista päivityksistä. ...kuningas ilmaisi kiitoksensa ja arvostuksensa
Trump'ille siitä tavasta, jolla Saudi-kruununprinssi Mohammed bin Salman vastaanotettiin
Yhdysvaltain kiertueen aikana, ja ”hedelmällisistä kokouksista ja tärkeiden sopimusten
allekirjoittamisesta, jotka hyödyttävät kahta toisilleen ystävällismielistä maata.” ...Kuningas
Salman korosti kansainvälisiä ponnistuksia, joita tarvitaan Lähi-idän rauhanprosessin
eteenpäin viemiseksi, sekä korosti kuningaskunnan järkkymättömiä kantoja
palestiinalaiskysymykseen ja Palestiinan kansan legitiimeihin oikeuksiin ja itsenäisen valtion
perustamiseen pääkaupunkinaan Jerusalem. ...Kuningas korosti myös tarvetta löytää
ratkaisu Syyrian kriisiin, joka täyttäisi Syyrian kansan toiveet.
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2018/04/03/Saudi-King-Salman-Donald-Trumpdiscuss-regional-updates-in-call.html
- Kuten alussa mainitsin, halusin perustella noiden kolmen hyvin erityisen Raamatun
profetian pikaista täyttymystä.
- Näin siksi, että kaikki on tulossa yhteen täsmälleen niin kuin meille kerrotaan, että se
tapahtuisi lopun ajalla juuri ennen Herran paluuta.
- Näin ollen, tämän vaikutukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska ne liittyvät jokaiseen
meistä, olimmepa kristittyjä tahi emme.
- Ensinnäkin, kun se liittyy meistä niihin, jotka olemme kristittyjä, niin minkään näistä
profetioista ei tarvitse toteutua ennenkuin ylöstempaus tapahtuu.
- Niiden on vain alettava toteutua, jotta voimme tietää, että ruumiinlunastuksemme on
lähellä, joka on sitä, mistä Jeesus puhui Luukkaan luvussa 21:28.
- Rohkenen sanoa, että kristittyjen on katsottava ylös, ja joidenkin kristittyjen ja ei-kristittyjen
tarvitsee herätä ennenkuin on liian myöhäistä.
Johannes 14:29 (KR 33/38) – ”Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on
tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.”
- Jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluan jakaa hyvän uutisen
pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
Pelastuksen ABC – A on sen tunnustamista, 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 15.26

