maanantai 12. marraskuuta 2018
Mitä Yhdysvaltojen välivaalien tulos 2018 tarkoittaa profeetallisesti?
Tässä suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreessa Lähi-idän profetiapäivityksessä luvataan kertoa
totuus Yhdysvaltain äskeisistä välivaaleista, mutta (puheen muistiinpanojen mukaisesti) puhuja
ryhtyykin käsittelemään lähestyvää Amerikan tuhoa ja mitä se merkitsee Israelille. Ilmeisesti tarkoitus
on sanoa, että välivaalit osoittivat Amerikan syvän jakaantuneisuuden tai riitaisuuden, joka Raamatun
kielellä tarkoittaa sitä, että ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu
autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä.”
(Matt. 12:25) Profetiapäivityksessään pastori Farag lainailee uutisartikkeleita, joissa puhutaan mm.
Trumpin rauhansuunnitelman esittelemisestä ja Jerusalemin pormestarinvaaleista lähiaikoina.
------------------------

Mid-East Prophecy Update – November 11th,
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 11.11.-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, mitä Yhdysvaltojen välivaalien tulokset todella tarkoittavat.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua siitä, mistä mielestäni
Yhdysvaltain välivaalien tuloksissa oikeastaan oli kysymys.
- Minun on kuitenkin mainittava muutamia asioita, joista ensimmäinen on se, että

tänään on Veteraanipäivä (Veterans Day), jolloin kunnioitamme armeijaa.
- Jos ystävällisesti sallitte, haluaisin jakaa sähköpostiviestin, jonka sain onlineseurakunnan jäseneltä, joka on tällä hetkellä sijoitettu palvelukseen Afganistanissa.
Hyvä pastori JD, ”... olen ollut merentakainen seuraaja teidän saarnaamiselle jo useita
vuosia nyt. Tapasin teidät, kun olin sijoitettuna Merijalkaväen Havaijin sotilastukikohtaan
(MCBH) vuonna 2012 sen jälkeen kun esimieheni esitteli minut teille ja teidän ihanalle
seurakunnalle. Opiskelen eskatologiaa ja apologetiikkaa ja teidän opetuksenne ovat
olleet minulle suuri voimanlähde ja minä niin arvostan sitä, kuinka Herra toimii teidän
kauttanne. Olen tällä hetkellä sijoitettuna Afganistaniin ja olen ollut täällä ajan, joka
tuntuu ikuisuudelta. Tulin tänne tammikuussa, ja 15 pitkän kuukauden jälkeen, palaan
kotiin Kaliforniaan ollakseni perheeni kanssa ja tapaan ensimmäistä kertaa toisen
tyttäreni, joka syntyi minulle.”
- Syy, miksi halusin jakaa tämän, on se, että se puhuu siitä syvästä uhrauksesta, jonka
osa niistä, jotka palvelevat maatamme, ovat tehneet.
- Totuus on, että olemme hirvittävässä kiitollisuuden velassa niille, jotka ovat palvelleet
ja jotka nykyään ovat armeijan palveluksessa.
- Tällä kertaa haluaisin, että kaikki meidän armeijastamme nousevat seisomaan, jotta
voimme kunnioittaa teitä, kiittää teitä, ja mikä ehkä tärkeintä, rukoilla teidän puolesta.
- Mennäänpä profetiapäivitykseemme, ja siihen, mistä minun mielestä Yhdysvaltain
välivaaleissa todella oli kyse, kun riitautetut tulokset uuvuttavat.
- Sanoisin, että sillä, mitä me näemme geopoliittisessa maisemakuvassa täällä
Amerikassa, on profeetallista merkitystä koskien Israelia.
- Tarkemmin sanottuna, Amerikan tuho tekee siitä merkityksettömän Israelin tukemisen
kannalta, kun Israeliin hyökätään.
- Ettet ajattelisi, että luen liian paljon USA:n merkitykselle geopoliittisesti, niin
muistakaamme, että Yhdysvallat on profeetallisesti poissaoleva.
- Kun Israeliin hyökätään, kuten meille kerrotaan Hesekielin luvussa 38, ei ole mitään
kansakuntaa, muuta kuin Herra Jumala itse, joka puolustaa Israelia.
- Jotta tämä toteutuisi, jotain täytyy tapahtua, jotta Yhdysvallat voidaan ottaa pois
profeetallisesta kuvasta.
Haluan aloittaa tällä YNet News -raportilla, jota tarkastelimme pari viikkoa sitten koskien
sitä, että ”jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei onnistu esittelemään
rauhansuunnitelmaansa Yhdysvaltain marraskuun 6. päivänä järjestettävien välivaalien
jälkeisinä viikkoina, niin Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo esitellä oman
rauhansuunnitelmansa...”
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5378240,00.html
Nopea pikakelaus eilispäivään ja tähän Fox News'in raporttiin koskien presidentti
Trump'ia repimässä Macron'ia 'loukkaavan' vaatimuksen eurooppalaisesta armeijasta
vuoksi laskeuduttuaan Ranskaan. Tämä tuli Trump'in twiitin kautta, jossa hän twiittasi,
että ”Ranskan presidentti Macron on juuri ehdottanut, että Eurooppa rakentaa oman
armeijan suojellakseen itseään Yhdysvalloilta, Kiinalta ja Venäjältä. Hyvin loukkaavaa,
mutta ehkä Euroopan pitäisi ensin maksaa tasapuolinen osuutensa NATOsta, jota
Yhdysvallat rahoittaa suuresti!”
https://www.foxnews.com/politics/trump-rips-macron-after-landing-in-france-over-

insulting-call-for-european-army
Näyttää siltä, että paine on päällä, kello tikittää, ja tuomaristo on yhä poissa koskien
sitä, miten tämä kaikki tulee menemään. Perjantaina, Jerusalem Post julkaisi artikkelin,
jossa he kysyvät: ”Mikä tulee ensin - Israelin vaalit vai Yhdysvaltojen
rauhansuunnitelman aukikääriminen?” Siinä he sanovat, ”Kaksi kelloa tikittää, yksi
Jerusalemissa ja yksi Washingtonissa. Ongelmana on, että toistaiseksi ne eivät ole
synkronoituja keskenään. Yhdysvaltojen välivaalien mentyä, presidentti Trump'illa on
nyt aikaa ja energiaa siirtää fokuksensa takaisin ulkopolitiikan kysymyksiin, kuten niin
sanottuun ”vuosisadan diiliin”, jonka hän haluaa välittää Israelin ja palestiinalaisten
välille. Viimeisiä yksityiskohtia ollaan laittamassa suunnitelmaan, ja se voitaisiin kääriä
auki jo ensi kuussa tai tammikuussa.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=571432
Mennäänpä Jared Kushner'iin ja toiseen Jerusalem Post -raporttiin koskien Kushner'ia
valmistautumassa ensiesiintymiseensä Lähi-idän rauhansuunnitelman kanssa.
”Trump'in vävy tulee olemaan julkinen kasvo hänen Valkoisen talon
rauhanponnistelusta, joka rikkoo kaksivuotisen toimintatavan kulissien takana.
...Matkan varrella hän on myöntänyt vain kourallisen haastatteluja, joista mikään ei ole
antanut paljoakaan suunnitelman olennaisesta sisällöstä, joka on tähän asti pysynyt
hallinnon mitä tiiviimmin varjeltuna salaisuutena. Mutta tulemme näkemään paljon
enemmän Jared Kushner'ista. Kun hän asettelee viimeisiä yksityiskohtia projektiinsa,
jonka hän toivoo olevan kruununjalokivi-saavutuksensa hallituksessa, Kushner
valmistautuu myymään sitä suurelle yleisölle.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=571224
Minulle tämän kaiken ajoitus on hyvin mielenkiintoista, varsinkin kun otetaan huomioon
tämä Breaking Israel News -raportti siitä, kuka Jerusalemin pormestariehdokkaista tulee
rakentamaan Temppelin? Lainaten raporttia: ”Jerusalemilla on uusi pormestari ensi
viikolla ja enemmän kuin mikään muu vaali tänä vuonna, niin se ratkaisee Israelin
pääkaupungin uskonnollisen luonteen. Orastava Sanhedrin (uskonnollinen neuvosto)
on lähettänyt kirjeen kahdelle ehdokkaalle korostaen Kolmannen Temppelin roolia
nykyisessä kaupunkipolitiikassa. ...Sanhedrin kirjoitti vastaavan kirjeen Yhdysvalloille.
Presidentti Donald Trump'ia, voitettuaan vaalit, kehotettiin ottamaan rooli Kolmannen
Temppelin rakentamisessa aivan kuten Persian kuningas Koores auttoi juutalaisia
rakentamaan Toisen Temppelin Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen kuudennella
vuosisadalla.”
https://www.breakingisraelnews.com/116619/sanhedrin-jerusalem-mayor-temple/
- Riittää kun sanon, että kaikki, mitä Raamatun profetia kertoo meille tapahtuvaksi, on
nyt alkamassa toteutua ja aika on käsillä.
- Tästä syystä lopetamme profetiapäivityksemme jakamalla hyvää uutista
pelastuksesta, eli Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.
- Teemme niin tavalla, joka tunnetaan pelastuksen ABC:nä, ollen yksinkertainen ja
lapsenomainen selitys siitä, kuinka voit pelastua.
Pelastuksen ABC
- A on sen tunnustamista, että olet syntinen ja tarvitset Vapahtajaa, (Room. 3:10, 23;
6:23).

- B on sen uskomista sydämessäsi, että Jeesus on Herra ja Jumala herätti Hänet
kuolleista, (Room. 10:9-10).
- C on vetoamista Herran nimeen ja tunnustusta suullasi, että Jeesus Kristus on Herra,
(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 18.36

