keskiviikko 17. lokakuuta 2018
Merkittävää kehitystä kohti Lähi-idän rauhansuunnitelman julkistusta
Trumpin hallinnon taholta lokakuussa 2018
Tässä tuore pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän kertoo
uutisartikkeleita siteeraten menneen viikon tapahtumista, jotka ovat merkittävää kehitystä tulevalle
Lähi-idän rauhansuunnitelman julkistukselle Trumpin hallinnon toimesta. Tämä julkistus, jos se pitää
sisällään kahden valtion ratkaisun Israel-palestiinalaiset konfliktiin, voi aikaansaada monien
merkittävien Raamatun profetioiden täyttymisen, mikä puolestaan johtaa Kristuksen paluuseen.
Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – October 14th, 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 14.10.-18. Ne ovat erinomainen
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. kertoo merkittävästä kehityksestä kohti Lähi-idän rauhansuunnitelmaa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua asioista, joiden väittäisin olleen
tärkeää kehitystä kohti Lähi-idän rauhansuunnitelmaa.
- Nimittäin, kauan odotettu rauhansuunnitelma Trumpin hallinnolta, joka monien mielestä
tullaan viimeinkin esittelemään ja hyvin pian.
- Ehdotan, että kun, ei jos, se tapahtuu, niin se käynnistää äkkiä merkittävien
profetioiden täyttymisen Raamatussa.

Aloitan tällä tiistaisella Times of Israel'in raportilla koskien Yhdysvaltojen YKsuurlähettilään, Nikki Haley'n, shokeeraavaa ja äkillistä eroa tehtävästään. Kuten ehkä
voitte kuvitella, spekulointia on runsaasti siitä, että miksi ja miksi juuri nyt, huolimatta
väitteistä, että hän kertoi tästä presidentti Trump'ille jo kuusi kuukautta sitten, että hän
haluaisi viettää jonkun aikaa vapaata. Se, mitä pidän hyvin puhuvana, oli Haley'n
huomautukset Jared Kushner'ista, Trump'in erityisneuvonantajasta ja vävystä, koskien
Lähi-idän rauhansuunnitelmaa. Kushner'ista Haley sanoi, ja minä lainaan, ”Katsoen sitä,
mitä olemme tehneet Lähi-idän rauhansuunnitelmalle... Se on niin uskomattoman hyvin
tehtyä työtä”, ...”Jared on sellainen piilevä nero, jota kukaan ei ymmärrä.”
https://www.timesofisrael.com/in-surprise-move-haley-resigns-as-us-ambassador-to-un/
Haley'n äkillinen eroaminen herättää kysymyksen siitä, kuka hänen korvaajansa tulee
olemaan, tai ehkä tärkeämpää, The Jerusalem Post'in mukaan, tuleeko hänen
seuraajansa olemaan yhtä paljon Israelia tukeva, kuin hän itse on ollut. Lainaten Post'ia:
”Haley oli Israelin näkökulmasta kuin taivaanlahja YK:ssa, joka palavasti, kauniisti ja
tyynesti puolusti juutalaisvaltiota ja valitti maailmaa tekopyhäksi ja täynnä
ennakkoluuloja olevaksi tuota maata kohtaan. Kenet tahansa presidentti Donald Trump
nimittääkin korvaamaan lähtevän YK-suurlähettilään, niin Nikki Haley'lla on hyvin suuret
saappaat täytettäviksi, sanoi Israelin YK-suurlähettiläs Danny Danon, reaktiona Haley'n
yllättävään eroamiseen tiistaina. ...Ei kauaakaan siitä, kun Haley oli ilmoittanut
lähdöstään, niin jo spekulointi alkoi siitä, kenet Trump naputtelisi hänen seuraajakseen.
Yksi ensimmäisistä nimistä, joita mainittiin, oli presidentin tytär Ivanka, joka Trump'in
mukaan olisi ”aivan uskomaton” työssään. Hän (she) teki kuitenkin selväksi, ettei ole
tulossa virkaan, twiitaten tiistai-iltana, ”Tiedän, että presidentti nimittää suurenmoisen
korvaajan suurlähettiläs Haley'lle. Tämä korvaaja en ole minä.” ”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=569040
Sen ei kai pitäisi tulla minään yllätyksenä, että 24 tunnin sisällä Haley'n järkyttävästä
erosta Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo pyrki rauhoittamaan Israelia, että
Yhdysvaltojen ja Israelin välinen suhde, ”...on kaikki kaikessa, jos haluamme koko Lähiidän näyttävän siltä, että se menee eteenpäin.” Hän jatkoi sanoen: ”Tärkeintä on, että
USA:n ja Israelin välinen suhde on tänäpäivänä vahvempi kuin se on koskaan ollut, ja se
on hyvä asia molemmille maille”, ...Pompeo totesi myös, että hallinto on tekemässä
”todella historiallisen ponnistuksen rauhalle Israelin ja palestiinalaisten välillä”, ollen
viittaus Lähi-idän rauhansuunnitelmaan, jota Trump'in johtava neuvonantaja Jared
Kushner ja hänen edustajansa kansainvälisissä neuvotteluissa, Jason Greenblatt, ovat
valmistelleet. Ulkoministeri ei antanut mitään muuta yksityiskohtaa kuin sanoi, että
suunnitelma julkistetaan ”ennenkuin on mennyt liian kauan aikaa, ja toiveenamme on,
että molemmilla osapuolilla on rakentavia keskusteluja, jotka johtavat siihen.”
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/253067
Vaikka ymmärrän, että minua voitaisiin syyttää lukemasta liian paljon tämän ajoituksen
osalle, niin se on parhaimmillaankin epäilyttävää, kun jotkut ehdottavat, että hurrikaani
Michael muodostui yhtäkkiä ja jopa samanaikaisesti edellä mainitun ”historiallisen
ponnistuksen rauhalle Israelin ja palestiinalaisten välillä” kanssa. Al Arabiya kutsui
myrskyä, joka hävitti Luoteis-Floridan Panhandle'n aluetta, ”vuosisadan hurrikaaniksi”.
Toiset lähteet raportoivat, että se on nyt kolmanneksi voimakkain myrsky, joka on
koskaan iskenyt manner-USA:han jääden vain hieman kategorian 5 hurrikaanista eli 2

mph (=0.894 metriä/sekunti). Tiedättehän, etten koskaan halua olla dogmaattinen
jostakin näin vakavasta asiasta luonnossa, mutta kuitenkin, on vakuuttavia todisteita
siitä, että aina kun Yhdysvaltain presidentti on painostanut Israelia maa-alueisiin liittyen,
katastrofaalinen tapahtuma tuhoaa meidän maa-alueitamme täällä Amerikassa.
https://english.alarabiya.net/en/News/world/2018/10/10/-Hurricane-of-a-century-bearsdown-on-Florida-s-Panhandle.html
- Uskallan sanoa, että tämä on todella huono uutinen, jonka pitäisi itseasiassa toimia
katalyyttina hyvälle uutiselle pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
- Tästä syystä lopetamme viikoittaiset päivitykset Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin ja
siihen kuinka pelastutaan Jeesuksen Kristuksen tähden.
- Toivon, että ystävällisesti kestätte minua, kun jaan jotakin, jonka Herra laittoi
sydämelleni tällä kuluneella viikolla, kun olen evankeliumin julistaja.
1. Kor. 9:16 (KR 33/38) – ”Sillä siitä, että julistan evankeliumia, ei minulla ole
kerskaamista; minun täytyy se tehdä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!”
Room. 10:14 (KR 33/38) – ”Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko?
Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla,
ellei ole julistajaa?”
Helen Wright – ”Minun on vain kiitettävä teitä yksinkertaisesta ABC-evankeliumista.
Olen kirjastoapulainen ja eräs nainen tuli etsimään kirjoja liittyen Katolisen kirkon
katekismukseen. Vein hänet osastolle ja huomasin Pyhän Hengen kannustavan ja
puhuvan hänen kanssaan... Hän sanoi minulle vain haluavansa tulla kristityksi ja kysyi
onko minulla mitään kirjoja tästä aiheesta ja sanoin, että kyllä, Raamattu, ja jatkoin
Johanneksen lukuun 3:16 ja selitin, että Isä Jumala ei halunnut suhdetta ainoastaan
kaikkiin näihin uskontokirjoihin, ja sitten puhuin hänelle tarpeesta syntyä uudelleen ja
kerroin ABC-evankeliumista, ja sanoin, että voimme lausua rukouksen nyt ...hän itki kun
johdatin hänet katumusrukoukseen ja sitten hän pyysi Pyhää Henkeä tulemaan ja
elämään hänessä. Oi kiitos Herralle!! Hän tulee takaisin huomenna puhumaan
uudelleen. Kamppailen sen kanssa, mihin seurakuntaan kutsun hänet, koska meidän
seurakunta ei saarnaa koko evankeliumia, vaan heitä kiinnostaa ekokirkko ja
planeetta...arvostaisin kovasti rukouksianne. Kiitos vielä kerran ja Jumalan siunausta JD
Farag. Kiitän Jumalaa teistä ja rukoilen, että Hän pitää teidät siipiensä suojissa. Aamen”
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 13.32

