tiistai 8. toukokuuta 2018
Kolme tärkeää profeetallista kehitystä toukokuun alussa 2018, jotka vievät kohti Jeesuksen
toista tulemusta omilleen!
Tässä hyvin tärkeä suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta viime sunnuntaina, joka kertoo
uutisartikkeleita siteeraten hälyttävästä maailmantilanteesta varsinkin Lähi-idän suunnalla, kun monet Raamatun
lopunaikojen profetiat lähestyvät toteutumistaan aivan lähitulevaisuudessa tänä vuonna. Pastori Farag ottaa esille
kolme profeetallista kehitystä viime viikolta, jotka lyhykäisyydessään koskevat seuraavia asioita: 1) Iranin
ydinsopimuksen vahvistaminen presidentti Trumpin toimesta 12. toukokuuta mennessä 2) Lähi-idän
rauhansuunnitelma, jonka Trump julkistaa heti Israelin itsenäisyyspäivän 14. toukokuuta jälkeen 3) Danielin
kirjassa ja Ilmestyskirjassa ennustettu kymmenvaltioliitto, joka J.D. Farag'in mukaan nousee EU:n sisältä Ranskan
presidentti Macron'in johdolla.
Jännittäviä aikoja siis eletään, kun Jeesuksen morsiusseurakunnan ylösotto lähestyy (Ilm. 3:10)!
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – May 6th, 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 6.5.-18. Ne ovat erinomainen
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-05-06.pdf
Pastori J.D. puhuu kolmesta kehityksestä omaten profeetallista merkitystä.

- Kai sen pitäisi olla sanomattakin selvää, mutta tämä kulunut viikko oli yksi
vilkkaimmista kaikenlaisen profeetallisen kehityksen suhteen.
- Ajan kulumisen vuoksi haluaisin kohdistaa huomion kolmeen merkittävään kehitykseen,
joita on tapahtunut muutaman viime päivän aikana.

- Sitten tämän päivityksen päätteeksi haluan selittää, mitä tämä kaikki tarkoittaa meille
edessäolevina päivinä ja viikoina.
Aloitan tällä Breaking Israel News -raportilla, joka koskee Israelin ällistyttävää löytöä ja
salaista tehtävää kaapata noin 55 000 asiakirjaa, jotka osoittavat, että ”Iran valehtelee
räikeästi, kun se sanoo, ettei sillä koskaan ole ollut ydinaseohjelmaa.” Israelin
pääministeri Benjamin Netanyahu piti maanantai-iltana henkeäsalpaavan ja leuat
loksauttavan puheen Israelissa, jossa hän näytti kätkön täynnä raskauttavia asiakirjoja,
kaavioita, esityksiä, piirustuksia, valokuvia, videoita ja paljon muuta. ...Puheessaan
Netanyahu myöskin huomautti, että Israel jakoi tiedot Iranista Yhdysvaltojen kanssa ja
hän uskoo, että Yhdysvaltain presidentti Trump tulee ”tekemään oikein” toukokuun 12.
päivän määräaikaan mennessä koskien sitä, vetäytyykö hän Iranin ydinsopimuksesta.
https://www.breakingisraelnews.com/106867/netanyahu-iran-lied-big-time-about-nuclearprogram-2/
Perjantaina Fox News julkaisi kappaleen lehden pääkirjoituksesta, miten Iranin
ydinsopimus on kuollut, koska Iran tappoi sen. Kirjoittaja ehdottaa, että presidentti
Trump'in ei tarvitsisi edes ilmoittaa sitä, että Yhdysvallat vetäytyy sopimuksesta. Iran
tappoi sopimuksen omien tahallisten toimiensa ja räikeiden valheiden kautta, jopa ennen
kuin sopimus virallisesti pantiin täytäntöön tammikuun 16. päivänä 2016. Hän jatkaa
sanoen, että maanantain paljastus Israelin pääministerin Benjamin Netanyahu'n taholta
pitäisi olla pelinmuuttaja.
http://www.foxnews.com/opinion/2018/05/04/iran-deal-is-dead-iran-killed-it.html
Tämän Ynet News'in raportin mukaan, ”Pelinmuuttaja tai ei; sopimuksen korjaaminen tai
hylkääminen, niin Venäjä tekee hyvin selväksi sen, varsin selväsanaisesti, että mitkä
tahansa muutokset Iranin ydinsopimukseen ovat ei-hyväksyttäviä.”
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5250872,00.html
Eilen, The Times of Israel'illa oli mielenkiintoinen artikkeli siitä, kuinka muu maailma
tullaan sysäämään tuntemattomalle alueelle, jos Trump toteuttaa uhkauksensa vetää
maa pois Iranin ydinsopimuksesta toukokuun 12. päivänä, mikä on ensi lauantaina.
https://www.timesofisrael.com/trump-exit-from-iran-nuclear-deal-will-thrust-world-intouncharted-territory/
Tämä tuo meidät toiseen kehitykseen, joka on Trumpin kauan odotettu
rauhansuunnitelma koskien Jerusalemia. Perjantaina Arutz Sheva julkaisi artikkelin
uudesta raportista, jossa kerrotaan, että Trump'in rauhansuunnitelma sisältää Israelin
osalta neljän Jerusalemin kaupunginosan luovuttamisen palestiinalaishallinnolle
(PA). ...Nämä kaupunginosat muodostaisivat tulevan Palestiinan valtion pääkaupungin.
Suunnitelman mukaan Jerusalemin vanhakaupunki tunnustettaisiin kansainväliseksi
alueeksi.
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245427
Jerusalem Post raportoi myöskin tästä sanomalla, että Trump'in hallinto pyytää Israelia
vetäytymään neljästä Itä-Jerusalemin arabi-kaupunginosasta … Kaupunginosien
valvonnan siirtäminen ...esiteltiin ...vain yhtenä osana laajempaa rauhansuunnitelmaa,
jota hallinto on työstänyt viimeisen vuoden aikana. Virkamiehet ovat ilmaisseet, että

Israelin odotetaan hyväksyvän suunnitelma heti, kun se esitellään, huolimatta
mahdollisista kivuliaista myönnytyksistä. Uutinen vaatimuksesta tulee alle kaksi viikkoa
ennen kuin Yhdysvaltain suurlähetystö virallisesti siirtyy Jerusalemiin 14. toukokuuta.
Koko suunnitelma odotetaan julkistettavaksi pian sen jälkeen kun suurlähetystö on
siirretty.
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=553491
Kolmas menneellä viikolla tapahtunut kehitys oli breikkiuutinen Politico'lta, jonka mukaan
Ranskan presidentti Emmanuel Macron kokoaa 10 halukkaan kansakunnan koalitiota
ensi kuuksi, jonka tarkoituksena on valmistella eurooppalaisia asevoimia toimimaan
yhdessä mahdollisissa hätätilanteissa... Ranskan viranomaiset väittävät, että Macron'in
aloite on täydentävä ja yhteensopiva PESCO:n ja NATO:n kanssa eikä tee tyhjäksi
ponnisteluja rakentaa voimakkaampia puolustusvalmiuksia kaikkien halukkaiden EUmaiden kesken. Mutta todellisuus on se, että väin pienen ryhmän koalitiot ovat
todennäköisesti valmiita ja halukkaita ryhtymään vahvoihin sotilaallisiin toimiin Euroopan
ulkopuolella. Kuten ehkä voitte kuvitella, tämän sai monen huomion profetioiden nojalla
Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa, jotka molemmat ennustavat 10 kansakunnan
koalitiota tulevaksi esiin elvytetystä Rooman valtakunnasta. Kysymys kuuluu, onko tämä
alku profetian toteutumiselle.
https://www.politico.eu/article/emmanuel-macrons-eu-defense-army-coalition-of-thewilling-military-cooperation/amp/
- Tässä tärkein asia: Tekisimme kaikki hyvin pitämällä silmällä tätä ja monia muita
kehityskulkuja, jotka omaavat profeetallista merkitystä.
- Tämä johtuu useista syistä, joista vähäisin ei ole se, että Venäjän ja Iranin johtama
allianssi on valmiina täyttämään Hesekiel 38 profetian.
- Näyttää siltä, että profetia Sakarjan luvussa 12 liittyen pakkomielteeseen jakaa
Jerusalem on myös toteutumaisillaan milloin tahansa nyt.
- Meille uskoville tämä on jännittävää, koska Jeesus sanoi, että meidän
ruumiinlunastuksemme lähestyy, kun nämä asiat alkavat tapahtua.
- Niille, jotka eivät ole uskossa Jeesukseen Kristukseen, tämän pitäisi olla hyvin
hälyttävää, koska ei ole paljon aikaa jäljellä.
- Jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluan jakaa hyvän uutisen
pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
1. Korinttolaiskirje 15:1-4 (KR 33/38) – ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen
evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa
myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin
minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen
kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme
tähden, kirjoitusten mukaan.”
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
Olli-R klo 17.16

