tiistai 9. huhtikuuta 2019
Skenaario, jossa Golan voisi olla rauhaan ja Kolmanteen Temppeliin johtava
laukaisin
Tässä tuore viime sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, jonka suomensin näin
Israelin vaalipäiväksi. Israelissa on parlamenttivaalit tänään 9.4.2019, mutta pastori Farag keskittyy
tässä laajempaan profeetalliseen kuvaan, joka on kehittymässä Lähi-idässä nykyisten tapahtumien
perusteella. Pääosassa on tietenkin Amerikan presidentti Donald Trump, tuleva Israelin valemessias
(Antikristus), joka antaa hyvin Israel-mielisiä lausuntoja ja viimeisin koski Golanin kukkuloita. Näin hän
heittää bensaa hyvin tulenaralle alueelle, joka voi räjähtää milloin tahansa. Golanin kukkuloiden
tunnustus Trumpin taholta on vaarallista peliä, joka kuitenkin lienee Jumalan aivoitus, jotta Raamatun
lopunaikojen profetiat täyttyisivät Israelin kohdalla.
---------------------------

Mid-East Prophecy Update – April 7th, 2019
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 7.4.-19. 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. ehdottaa skenaariota, jossa Golan voisi olla rauhaan ja Kolmanteen Temppeliin
johtava laukaisin.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä pyydän ystävällisesti teitä kestämään minua,
kun maalaan profeetallista vaalitaistelua leveällä siveltimellä niin sanoakseni.
- Tällä tarkoitan, että sen sijaan, että menisimme kaikkien erityisten yksityiskohtien
pikkuseikkoihin profeetallisesti, niin haluan ottaa tänään laajemman lähestymistavan.
- Toivon näin, että voimme kaikki saada paremman profeetallisen näkökulman siitä,

mihin kaikki se, mitä tänään tapahtuu, on kehittymässä.
- Tehdäksemme näin, värjään taustaksi useita profetioita, jotka puhuvat tarkasti siitä,
mitä nyt tapahtuu geopoliittisesti.
- Ensinnäkin, koko Jesajan 17. luku, joka on profetia Syyrian Damaskoksen tuhosta
Golanin kukkuloiden kautta.
- Jesajan luvun 17 jälkimmäinen osa näyttää osoittavan, että Damaskoksen tuho toimii
katalysaattorina Hesekielin 38. luvun profetialle.
Jesaja 17:12-14 (KR 33/38) – ”Voi paljojen kansojen pauhua-ne pauhaavat, niinkuin
meri pauhaa, ja kansakuntien kohinaa-ne kohisevat, niinkuin valtavat vedet kohisevat!
Kansakunnat kohisevat, niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä, ja ne
pakenevat kauas; ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät
lehdet rajuilmassa. Katso, ehtoolla on oleva kauhu, aamun tullen ei heitä enää ole.
Tämä on riistäjäimme osa, ryöstäjäimme arpa.”
- Tästä syystä jotkut ovat ehdottaneet, että Jesajan luvun 17 kolme viimeistä jaetta ovat
sopusoinnussa Hesekielin 38. luvun kolmen viimeisen jakeen kanssa.
Hesekiel 38:21-23 (KR 33/38) – ”Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni
miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta
hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja
tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle,
jotka hänen kanssansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni
tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä
olen Herra.”
- Sekä Jesaja 17 että Hesekiel 38 kuvaavat nopeaa ja hävittävää tappiota, joka Jesajan
mukaan voi olla 24 tunnin sisällä.
- Jos näin käy, ja mitä luultavimmin voisikin käydä, niin silloin se saisi aikaan välittömän
rauhansopimuksen hyväksynnän.
- Lisäksi Hesekiel 38:19 sanoo, että Israelissa tulee olemaan suuri maanjäristys, jolla on
taipumusta muuttaa topografiaa.
- Vaikka en missään tapauksessa halua poseerata itseäni dogmaattisena tämän edellä
mainitun skenaarion suhteen, haluan ehdottaa sitä silti.
- Tämä johtuu useista syistä, joista vähäisin ei ole se, että se ratkaisisi kiistan
Temppelivuoren ja Kolmannen Temppelin suhteen.
- Tämä on se, minne todellakin uskon kaiken kehittyvän, niin suuresti, ettei ole kysymys
siitä, että jos se tapahtuu, vaan milloin se tapahtuu, ja kuinka nopeasti se tulee
tapahtumaan.
Ettei minua syytettäisi siitä, että rajoitun sensaatiohakuiseksi yhdistäessäni näitä pisteitä
ja viittaamalla siihen, kuinka nopeasti asiat voisivat tapahtua, niin anna minun kertoa
kolmesta uutisartikkelista viime päiviltä juuri tämän aiheen tiimoilta, alkaen tällä Times of
Israel -raportilla koskien Syyriaa, kun se vannoo valtaavansa Israelilta Golanin takaisin
”kaikin keinoin”. The Times siteerasi Syyrian ulkoministeriä Walid Muallem'ia, joka oli
sanonut, ”Syyria vapauttaa miehitetyn Golanin kaikin keinoin ja kaikki vaihtoehdot ovat
pöydällä. Meillä on tahtoa ja päättäväisyyttä, ja meidän sodan tarkoitus vuodesta 2011
lähtien on suojella Syyrian suvereniteettia ja riippumattomuutta sekä vapauttaa jokainen
tuuma sen alueista.”
https://www.timesofisrael.com/syria-vows-to-recapture-golan-from-israel-by-all-means/?

fbclid=IwAR133CqvVUw10BPnqfZZOfNg8puf-8d3s88m-J3dAny-_g-SRK7Ccvhuie4
Se oli torstaina, mutta keskiviikkona Times of Israel julkaisi toisen raportin
äärioikeistolaisen Zehut-puolueen puheenjohtajasta, Moshe Feiglin'istä, joka nauttii
kasvavasta suosiosta ja hän sanoo haluavansa rakentaa Kolmannen Temppelin heti!!!
Hän kertoi Maariv/Jerusalem Post -lehdistötilaisuudessa Tel Aviv'issa: ”En halua
rakentaa (Kolmatta) Temppeliä yhden tai kahden vuoden kuluessa, haluan rakentaa sen
nyt.”
https://www.timesofisrael.com/zehuts-feiglin-says-he-wants-to-build-third-temple-rightaway/
Tämä vie meidät viimeiseen uutisartikkeliin, joka julkaistiin Jerusalem Post'issa, otsikolla,
”Trump Isn’t Cyrus, Yet (Trump ei ole Koores, vielä)”. Tässä pari lainausta
artikkelista. ”Presidentti Trump'in maanantaisen julistuksen jälkeen, jossa tunnustetaan
Israelin itsemääräämisoikeus Golanin kukkuloihin, pääministeri Netanyahu vertasi
Amerikan johtajaa Kyyros II Suureen (Koores). …On varmasti merkittävää, että
Yhdysvaltain presidentti tunnusti Israelin suvereniteetin Golanin kukkuloihin ja olemme
kiitollisia siitä, että hän julisti Jerusalemin olevan juutalaisen kansan ikuinen
pääkaupunki. Kuitenkin, jotta presidentti Trump ansaitsisi todellakin vertailun Kyyros II
Suureen, on olemassa yksi viimeinen pala kiinteää omaisuutta, joka ansaitsee hänen
huomionsa.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=584831
Esra 1:1-2 (KR 33/38) – ”Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena
herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta,
Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja
myös käskykirjassa julistutti näin: "Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan
valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun
rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa.”
- On merkillepantavaa, että he ovat lyöneet kolikon Trumpin ja Kooreksen kuvalla,
etupuolella, ja Kolmas Temppeli näkyy kolikon takapuolella.
- Jaan tämän kaiken, koska se on suuri kannustinlähde niille meistä, jotka kaipaavat ja
jopa kipuilevat seurakunnan ylöstempausta.
- Olen kuitenkin tietoinen myös siitä, että sen sijaan, että olisi rohkaisevaa, se on
pelottavaa niille, jotka eivät tunne Jeesusta Vapahtajanaan.

Trump ja temppelikolikko
- 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
Lähettänyt Olli-R klo 17.05

