keskiviikko 24. helmikuuta 2016
Profeetallinen kello osoittaa Amerikan tuomioon pikaisesti, jotta keskeiset Raamatun
profetiat voivat toteutua Israelia koskien
Tässä tuore viime viikon Lähi-idän profetiapäivitys pastori J. D. Farag'ilta, joka luettelee menneen viikon
mielenkiintoisia uutisotsikoita, jotka vihjaavat ajan lyhyyteen koskien tulevaa Amerikan tuomiota ja sitä seuraavia
profetioiden täyttymyksiä Israelin kohdalla, joka on eräänl. Jumalan profeetallinen kello. Israelin valtion
itsenäistymisestä v. 1948 on pian kulunut sukupolven mitta, eli 70 vuotta v. 2018! Tämän profetiapäivityksen,
joka on samalla 777. julkaistu artikkeli tässä blogissa (perustettu heinäkuussa 2009), suomensi: Olli R.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – February 21st,
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 21.2.-16. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-02-21.pdf
Pastori J.D. kääntää huomion viimeaikaiseen kehitykseen, jota on tapahtumassa Lähi-idässä,
erityisesti kun se liittyy siihen, mitä tapahtuu sekä Israelia vastaan että Israelissa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan meidän kiinnittävän huomiota
viimeaikaiseen kehitykseen, jota on tapahtumassa Lähi-idässä.
- Valitettavasti, paljon siitä, mitä tapahtuu sekä Israelia vastaan että Israelissa on jäänyt
suurelta osin huomiotta täällä Yhdysvalloissa.
- Näin siksi, koska presidentinvaalit ovat ”päihittäneet (trumped)”, tarkoituksellinen

sanaleikki (huom. Donald Trump, ”viimeinen pasuuna”), lukuisat geopoliittiset
tapahtumat, joilla on profeetallista merkitystä.
- Aloitan perusolettamuksella, josta me kaikki lienemme samaa mieltä, eli että Israel on
ikäänkuin Jumalan profeetallinen kello tietääksemme ajan myöhäisyyden.
- Toisin sanoen, jos todella haluat tietää mitä ajankohtaa elämme Raamatun profetian
kellossa, sinun ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin Israeliin.
- Jos ja kun teet sen, ei mene kauaa kunnes ymmärrät, että maailma tänään on
ihmiskunnan historian viime sekunneilla, kuten me tunnemmekin sen.
- Näen Jerusalemin toisena viisarina tässä profeetallisessa kellossa, sen tosiasian
nojalla, että koko maailma tulee olemaan juovuksissa pyhän kaupungin suhteen.
- Lisäksi, se tulee olemaan Jerusalemin jakaminen kahden valtion ratkaisun varjolla,
joka tuo koko maailman Israelia vastaan.
- Me tiedämme tämän melko yksityiskohtaisesta profetiasta koskien Jerusalemia, joka
kirjattiin ylös 2,500 vuotta sitten profeetta Sakarjan toimesta.
Pidän mielenkiintoisena sitä, että sunnuntaina, helmikuun 7. päivänä, Times of Israel
raportoi Netanyahu'n olevan huolissaan siitä, että Obama saattaisi käydä Israelia
vastaan kun hänen kautensa päättyy. Syy, miksi pidän tätä huomionarvoisena asiana,
on se, että mielestäni Netanyahu on riittävän älykäs tiedostamaan, että Obama on jo
itseasiassa ryhtynyt Israelia vastaan.
http://www.timesofisrael.com/netanyahu-said-worried-obama-may-go-against-israel-asterm-expires/
Totuus on, että koko maailma on joko parhaillaan kääntymässä Israelia vastaan, tai on
jo kääntynyt Israelia vastaan, jonka he näkevät syypäänä kaikille ongelmille Lähiidässä, joista päällimmäisin on niin sanottu ”Palestiina” -ongelma. Sen osoittaa tämä
Jerusalem Post'in artikkeli viime torstaina, jossa jopa katolinen kirkko syyttää Israelia
nykyisestä palestiinalaisten väkivallasta.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=445375
Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, niin viikko sitten sunnuntaina Arutz Sheva siteerasi
Hamas-johtajaa, joka sanoi, että he tulevat poistamaan juutalaiset heidän mailtaan.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/207972#.Vs2Upfl97IW
Lisää tähän Times of Israel'in julkaisu maanantaina, jossa he uutisoivat
palestiinalaishallinnon lausuneen, että palestiinalaiset ”eivät koskaan” enää neuvottelisi
suoraan Israelin kanssa.
http://www.timesofisrael.com/pa-says-palestinians-will-never-negotiate-directly-withisrael-again/
- Minusta tämä kuulostaa siltä, kuin se voisi johtaa Daniel 9:27 profetian toteutumiseen,
jolloin 7-vuotinen rauhansopimus pannaan täytäntöön.
- Se mikä käy selväksi Daniel 9:27 kohdasta, on, että se aloittaa 7 vuoden vaivanajan,
mutta kuitenkaan ei ole selvää, mitä tapahtuu ensiksi.
- Nimittäin, on paljon puhuttu profetiasta Hesekielin luvussa 38, yhdessä toisen
tunnetun profetian Jesajan luvussa 17 kanssa, joka koskee Syyriaa.
Ehdotan, että Jesaja 17 voisi hyvinkin täyttyä ennen Daniel 9:27 profetiaa, ja tähän on

useita syitä, eikä vähiten se, joka on mainittu tässä Jerusalem Post'in artikkelissa
maanantaina uutisoiden, että Syyrian kapinallisryhmän mukaan: Bashar Al-Assad on
rakentanut salaisen maanalaisen tukikohdan Damaskoksen alle.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=444978
On tärkeää ymmärtää, että Syyria on yhdysside Venäjän ja Iranin johtamalle
liittoumalle, joka hyökkää Israeliin, kuten on profetoitu Hesekielin luvussa 38, minkä
vuoksi sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, että sekä Venäjä että Iran tekisivät
uhkauksia koskemaan Saudi-Arabiaa. Sunnuntaina, Times of Israel julkaisi kaksi
erillistä raporttia, joista ensimmäinen oli se, kun Iran oli varoittanut Saudi-Arabiaa
väliintulosta Syyriassa.
http://www.timesofisrael.com/iran-warns-against-saudi-intervention-in-syria/
Toinen raportti oli se, kun Venäjä ja Saudi-Arabia olivat törmäyskurssilla Syyriassa. (On
huomautettava, että Saudi-Arabia mainitaan Hesekielin luvussa 38:13.)
http://www.timesofisrael.com/russia-and-saudi-arabia-on-course-to-collision-in-syria/
- Joidenkin mielestä ”nuoret Tarsiin leijonat” on viittaus Amerikkaan samalla kun toiset
ehdottavat, että USA ei ole profetiassa lainkaan. [Minusta nuo ”Tarsiin leijonat” viittaavat
pikemminkin Iso-Britanniaan, sillä sen symboli on leijona, kun taas Amerikan symboli on
valkopäämerikotka. Suom. huom.]
- Olipa tämä viittaus Amerikkaan tai ei, tosiasia on, että parhaimmillaan se, mitä
Amerikka tekee Saudi-Arabian suhteen, on protestointi.
- Syy miksi huomautan tästä on kummassakin tapauksessa, että se näyttäisi osoittavan,
että jotakin tapahtuu Amerikalle, nimittäin Jumalan tuomio. [Katso vihjettä tälle
Amerikan tuomiolle seuraavasta videosta 23.2.2016: https://www.youtube.com/watch?
v=rRehMJC7HlI (PROPHECY ALERT: "13 Dead Bald Eagles" Baltimore Maryland).
Suom. huom.]
Satuin menemään hyvin mielenkiintoisen mielipideartikkelin kohdalle, otsikolla, ”Justice
Antonin Scalia's Death: Is America Under God's Judgment? (Tuomari Antonin
Scalia'n kuolema: Onko Amerikka Jumalan tuomion alla?)” Sen on kirjoittanut
Susan Stamper Brown, joka on vieraileva kirjoittaja The Christian Post'ille. – Ole
ystävällinen ja anna minun lainata tästä pakkolukea -artikkelista. ”Juna on lähtenyt
asemalta ja on ilmeisesti aikataulussa, edellyttäen että uskot Vanhan ja Uuden
Testamentin profetioihin kuvaillen asioita, jotka menevät vain huonompaan suuntaan
kunnes Jumalan tuomiot lankeavat. ...Scalia'n kuolema antaa aihetta tauolle, koska
hänen kuolemansa voisi mahdollistaa Korkeimmalle oikeudelle liikkumavaran tehdä
joitakin hyvin isoja päätöksiä, jotka voisivat radikaalisti muuttaa Amerikkaa. Jos näin
tapahtuu, niin se mikä oli kerran liikkumassa hitaalla kaistalla tulee kytketyksi nopeaan
rataan. Jotkut sosiaalisessa mediassa kysyvät onko Scalia'n kuolema osa ”Jumalan
Amerikkaan kohdistamaa tuomiota”. Vaikka vain Jumala voi vastata tuohon
kysymykseen, niin historian ja raamatunprofetian tutkijat ymmärtävät, että Jumala
herätti toistuvasti johtajia tuomitsemaan kansaansa Hänen hylkäämisensä vuoksi.
...Joka tapauksessa, yksi asia on varma: Jumalalla ei ole mitään velvollisuutta siunata
mitään kansaa, joka ei pysty ylistämään Häntä. Vaikka en ole teologi, uskallan sanoa,
että saattaa olla aika kiinnittää turvavyömme kun me rukoilemme, ihmiset. Voisimme
pian olla mukana riehakkaalla ajelulla.”

http://www.christianpost.com/news/justice-antonin-scalia-death-america-god-judgment157703/#7db2fdv6FIKLdbzk.99
- Päätän tekemällä kolme huomiota sen valossa, jonka väittäisin olevan malliesimerkki
seinällä olevasta kirjoituksesta.
1. Tiedämme Jumalan Sanasta, että kaikki tämä tapahtuisi, (Joh. 13:19, Joh. 14:29).
2. Tiedämme sen olevan Jumala, joka sallii kaiken tämän tapahtua.
3. Tiedämme, että Jumala ei salli kaiken tämän (pahan) jatkuvaa tapahtumista.
- Kysymys kuuluu ollaanko valmiita, ja jaetaanko evankeliumia muille, jotta hekin voivat
olla valmiita Herran paluuta varten.
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 17.35

