maanantai 30. syyskuuta 2019
Profeetallinen mahdollisuuksien ikkuna kun Israel ei pysty muodostamaan
hallitusta
Tässä tuore viime sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, jonka suomensin.
Käsiteltävänä on ennenkaikkea Israelin uusintavaalien ratkaisematon tulos ja sen profeetallinen
merkitys aikana, jolloin Israelin viholliset pauhaavat YK:n yleiskokouksessa, joka äskettäin pyörähti
käyntiin tämän vuoden osalta. Nyt Lähi-idän tapahtumien vanavedessä jopa valtavirran uutismedia
Yhdysvalloissa ottaa esille 2500 vuotta vanhan profetian Raamatusta, joka tunnetaan Hesekielin
ennustamana Googin sotana aikojen lopussa.
-----------------------------

Bible Prophecy Update – September 29th, 2019
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
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J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapelseurakunnan 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 29.9.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä
puheesta. Suom. huom.
https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat engl.
PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. puhuu profeetallisesta mahdollisuuksien ikkusta sen vuoksi, että Israel ei pysty
muodostamaan hallitusta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kiinnittää huomionne tapahtumiin, joilla
on profeetallista merkitystä, kahden viime viikon aikana.
- Näin siksi, että olemme todistamassa nopeatempoista liikettä kohti tiettyjen Raamatun
profetioiden toteutumista.
- Ehdotan, että nyt on olemassa profeetallinen mahdollisuuksien ikkuna Israelin
kyvyttömyyden ja epäonnistumisen vuoksi muodostaa hallitus.
Aloitan tällä Times of Israel -raportilla siitä, kuinka Likudin ja Sinivalkoisten (Blue and
White party) 4 tunnin neuvottelut päättyivät ilman edistystä, ja sen sijaan, syytöksiä sateli
edestakaisin neuvottelujen romahtamisesta. ”...Sen jälkeen kun kaksi johtajaa

epäonnistuivat sopimaan yhtenäishallinnosta Rivlin'in aiemmin tällä viikolla koolle
kutsumissa kokouksissa, presidentti antoi keskiviikkona Netanyahu'lle ensimmäisen
mahdollisuuden kyhätä kokoon koalitio. Netanyahu'lla on nyt 28 päivää aikaa muodostaa
hallitus, mahdollisesti kahden viikon lisäajalla. Jos yritys epäonnistuu, Rivlin voi sitten
antaa tehtävän toiselle Knessetin jäsenelle (MK).” On huomautettava, että Israelissa on
niitä, jotka haluavat saada Netanyahu'n syytteeseen, aivan kuten Yhdysvalloissa on
niitä, jotka haluavat nähdä Trump'in syytettynä virkavirheestä.
https://www.timesofisrael.com/likud-blue-and-white-officials-meet-for-latest-round-ofunity-talks/
On tärkeää ymmärtää, että YK:n yleiskokous oli esillä Israelin toisten vaalien kannoilla,
jotka olivat edellisellä viikolla. Läsnä YK:ssa ei ollut kukaan muu kuin Iranin presidentti
Hassan Rouhani, joka oli Sky News'in mukaan sanonut, että hänen maansa viesti
maailmalle on ”rauha ja vakaus”. ...Puhuessaan New Yorkista käsin, missä hän
osallistuu YK:n yleiskokoukseen, Hassan Rouhani lisäsi: ”Haluamme kertoa maailmalle,
että Persianlahden tilanne on erittäin tulenarka.”
https://news.sky.com/story/iran-our-message-to-the-world-is-peace-and-stability11818144
Se oli maanantaina, mutta päivää aiemmin Hurriyet Daily News julkaisi raportin Turkin
presidentti Erdoğan'ista, joka sanoi, että hän käsittelisi kansainvälistä rauhaa ja
turvallisuuskysymyksiä YK:n yleiskokouksessa yleisen keskustelun (General Debate)
ensimmäisenä päivänä 24. syyskuuta.
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-in-new-york-to-attend-un-general-assembly146760
Oletan, että tämän Jerusalem Post -raportin ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, sillä ei ole
vain olemassa Iranin, Turkin ja Venäjän liittoa, vaan itseasiassa, se on nousemassa
selvästi esiin ja kehittymässä, aivan kuten meille sanotaan Hesekielin luvussa 38.
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=602787
Pidän tätä Breaking Israel News -raporttia mielenkiintoisena, koska siinä lainataan Iranin
Ajatollah Ali Khamenei'n edustajaa, joka sanoi, että Iranilla on kyky muuttaa Israel
tomuksi ”puolessa päivässä”. Syy, miksi pidän tätä kiintoisana, on sen kaikkinainen
ironia, nimittäin Hesekiel 38 profetian mukaan, se on Venäjän, Turkin ja Iranin liitto, joka
muuttuu tomuksi aikavälillä, minkä jotkut uskovat olevan alle yksi päivä.
https://www.breakingisraelnews.com/137686/iran-threatens-to-turn-israel-into-dust-inhalf-a-day/
Olen sitä mieltä, että Hesekielin 38. luvun profetia on pelissä tänään, ja sen todistaa se,
mitä näemme tapahtuvan, kun Iranin ohjushyökkäykset kohdistuvat Saudi-Arabian
öljylaitoksia vastaan. Keskiviikkona CBN News julkaisi artikkelin, jonka kirjoitti Ray
Bentley, joka on pastori Maranatha Chapel -seurakunnassa San Diegossa. Tässä jotakin
siitä, mitä hänellä oli sanottavanaan: ”Iran ja Saudi-Arabia ovat olleet riidoissa jo kotvan
aikaa, mutta tämä viimeisin saaga jatkuvasti kasvavassa jännitteessä näiden kahden
maan välillä on johdattanut minut jälleen kohtiin Hesekielin kirjan luvuissa 37, 38 ja 39.
Sieltä löytyy 2 500 vuotta vanha profetia, joka on melko tarkka. Hesekiel kertoo meille,

että tulossa on sota. Sodan yhdellä puolella on Persia. Historian opiskelijat muistavat,
että Persia on muinainen nimi maalle, jota tänään miehittää nykypäivän Iran. Tämän
konfliktin, johon itse Jumala puuttuu, toisella puolella on se, mihin viitataan nimellä Saba
ja Dedan (Hes. 38:13), jota nyt hallitsee – arvasit oikein – Saudi-Arabia.”
https://www1.cbn.com/cbnnews/world/2019/september/are-the-attacks-on-saudi-oilfields-foretold-in-scripture
Mutta Jumala!!! Mutta Jumalalla on viimeinen sana Lähi-idässä, etenkin Iranissa, missä
tämän Fox News -raportin mukaan on 'maailman nopeimmin kasvava kirkko', vaikka sillä
ei ole rakennuksia. ”Uusi elokuva kertoo tarinan maailman ”nopeimmin kasvavasta
kirkosta”, joka on maanalainen, vainottu kristillinen liike maassa, joka tunnetaan
radikaalin islamilaisen terrorismin viennistä – Iran. Ihmiset Iranissa,
muslimienemmistöisessä kansakunnassa, pakenevat islamia laumoittain, kun uskovat
polvistuvat Jeesuksen eteen ja tulevat aggressiivisen Israel-mielisiksi, dokumentin
”Sheep Among Wolves Volume II (Lammas susien keskellä, 2. vuosikerta)”
mukaan.”
https://www.foxnews.com/faith-values/worlds-fastest-growing-church-womendocumentary-film
Lopuksi jaan kiitosraportin odottaessamme rukouskokoustamme tiistai-iltana. ”Muutama
viikko sitten lähetin rukouspyynnön kriittisessä tilassa olevasta lukio-opiskelijasta hänen
pyörähdysonnettomuutensa jälkeen kuorma-autoa ajaessaan. Röntgenkuvan mukaan,
hänen selkäytimensä katkesi samoin kuin muita vaurioita aiheutui hänen aivo-aorttaan ja
solisluuhun. Pian rukouskokouksen jälkeen sinun kirkossasi, lääkärit päättivät tehdä
leikkauksen hänen selkärankaansa korjatakseen mitä pystyisivät, mutta kertoivat hänen
vanhemmille, ettei hän koskaan enää kävelisi. Heidän hämmästyksekseen selkäranka
osoittautui täysin ehjäksi. Tämä ihme on levinnyt kauttaaltaan meidän yhteisöön ja
osavaltiorajojen ylitse ja Jumala saa kaiken kunnian. Kolmen viikon jälkeen hän on
edelleen sairaalassa, mutta paranee vähitellen kaikista vammoistaan. Tämä nuori mies
tulee kristillisestä kodista ja rakastaa Herraa. ...Jumala siunatkoon sinua ja
seurakuntaruumistanne, kun jaoitte taakkamme rukoillessanne Ethan'in puolesta. Hän
on hyvin läheinen ystävä meidän tyttärentyttärillemme ja tämä ihme on vaikuttanut
hänen (her) elämäänsä myös.”
- Siksi teemme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä ja päätämme ne Jeesuksen
Kristuksen evankeliumiin ja yksinkertaiseen pelastuksen ABC:hen.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös
kuolleista kolmantena päivänä ja palaa meitä varten jonain päivänä.
Pelastuksen ABC
- A on sen tunnustamista, että olet syntinen ja tarvitset Vapahtajaa, (Room. 3:10, 23;
6:23).
- B on sydämen uskoa siihen, että Jeesus on Herra ja Jumala herätti Hänet kuolleista,
(Room. 10:9-10).
- C on vetoamista Herran nimeen ja tunnustamista suun kautta, että Jeesus Kristus on
Herra, (Room. 10:9-10, 13).
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-19 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
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