torstai 11. toukokuuta 2017
Trumpin ja Abbasin tapaaminen Valkoisessa Talossa, 2. Tess. 2:3 jakeen tulkinta, sekä
muinaisten juutalaisten häätapojen rinnastuminen Kristuksen morsiamen tempaukseen ja
taivaallisiin hääjuhliin!
Tässä tuore pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän käsittelee kolmea tärkeää
asiaa eli Paavalin Toisen Tessalonikalaiskirjeen kohtaa tempaukseen liittyen, viime viikon tapaamista
presidenttien Trump ja Abbas kesken, sekä lopuksi uskovien ylösoton typologiaa Herran ehtoollisen yhteydessä,
joka liittyy ennen Ahdistusta tapahtuvaan morsiamen tempaukseen (pre-tribulation rapture). Seuraavan
suomentamani profetiapäivityksen jälkeen siis taulukko, jossa havainnollistetaan ja samalla todistetaan tämän
juutalaisen hääperinteen ja Uuden liiton kristittyjen (morsian) ennen 7-vuotista vaivanaikaa tapahtuvan ylösoton
rinnasteisuus. Taulukko julkaistiin ensimmäisen kerran blogissani 6.5.2016 J.D. Farag'in silloisessa
profetiapäivityksessä, ks. http://nokialainen.blogspot.fi/2016/05/muinaiset-juutalaiset-haatavat.html.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – May 7th, 2017
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 7.5.-17. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2017-05-07.pdf
Pastori J.D. käsittelee kolmea asiaa, joista ensimmäinen koskee hengellistä lähtöa vs. fyysistä
lähtöä 2 Tess. 2:3 jakeessa; toiseksi, merkittäviä tapahtumia viime viikolta; ja kolmanneksi,
Ahdistusta ennen tapahtuvan tempauksen typologiaa Herran ehtoollisessa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä toivon, että kestät minua, kun käsittelen
kolmea asiaa yhdessäoloaikanamme tänään.

- Ensimmäinen asiani liittyy kommentteihini viime viikolla eli hengellinen lähtö (spiritual
departure) vs. fyysinen lähtö (physical departure), jotka mainitaan Toisen
Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2:3.
- Toinen asia liittyy viime viikolla tapahtuneeseen merkittävään kehitykseen, ja kolmas
asia koskee ennen Ahdistusta tapahtuvaa tempausta (pre-tribulation rapture).
- Ensinnäkin koskien jaetta 2 Tess. 2:3, tietäkää, että haluan puhua sekä Tri. Andy
Woods'in että Tri. Mark Hitchcock'in suulla.
- Minulla on äärimmäinen kunnioitus näitä miehiä kohtaan, jotka näen todellisina
Raamatun tutkijoina, ja omaan etuoikeuden liittyä heihin ensi lokakuussa.
- Näin ollen haluan nöyrästi ja ystävällisesti pyytää tämän keskustelun molempia
osapuolia käymään totutusta poikkeavalle tielle suostumalla olemaan ilman mitään
mukinoita eri mieltä yleiseen linjaan nähden. [Eli pastori Farag tulkitsee tässä
Raamatun jakeessa kreikan sanan ”apostasia” tarkoittavan ”fyysistä lähtöä (physical
departure)”. Voi, voi mikä eksytys! Suom. huom.]
Nyt toisen asian suhteen aloitan presidentti Trumpin ja Mahmoud Abbasin tapaamisella
Valkoisessa Talossa. Seuraavaksi on molempien miesten antamia lausuntoja. Ensiksi
Trump: ”Herra presidentti, kirjoititte nimenne ensimmäiseen Israelin ja Palestiinan
väliseen rauhansopimukseen. ...Ja haluan tukea sinua palestiinalaisjohtajana, joka
allekirjoittaa nimensä lopulliseen ja mitä tärkeimpään rauhansopimukseen, joka tuo
turvallisuutta, vakautta, ja hyvinvointia molemmille kansoille ja alueelle. ...Ja tulen
tekemään kaiken tarpeellisen sovittelun helpottamiseksi – toimimaan välittäjänä
sovittaakseni kaiken sen mitä he haluavatkin tehdä. ...Ja saamme tämän tehdyksi.
Haluamme luoda rauhan Israelin ja palestiinalaisten välille. Tulemme pääsemään
siihen. Tulemme tekemään niin kovasti töitä, jotta valmista tulisi. Se tulee viemään
aikaa, mutta toimimme ahkerasti. Ja mielestäni on erittäin hyvä mahdollisuus, ja luulen,
että tunnet sen samalla tavoin.” Abbas: ”Herra presidentti, strateginen vaihtoehtomme,
strateginen valintamme on saada aikaan rauha perustuen näkemykseen kahdesta
valtiosta – Palestiinan valtio, jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem, joka asuu rauhassa
ja tasapainossa Israelin valtion kanssa vuoden 1967 rajoilla.” Todettuaan, että
”ISISillä ...ei ole mitään tekemistä jalon uskontomme kanssa”, Abbas jatkoi sanomalla,
”Herra presidentti, uskomme, että olemme kykeneviä ja pystymme saamaan aikaan
menestyksen ponnisteluillemme koska, herra presidentti, teillä on päättäväisyyttä ja
teillä on halua nähdä sen toteutuvan ja menestyvän. Ja me, herra presidentti, jos Allah
suo, ...olemme käymässä uuteen tilaisuuteen, uuteen horisonttiin, joka mahdollistaa
meille rauhan aikaansaamisen tässä valossa. ...Herra presidentti, Israelin on aika
lopettaa kansamme ja maamme miehitys kuluneen 50 vuoden jälkeen. Olemme ainoa
jäljellä oleva kansa maailmassa, joka yhä asuu miehityksen alla. Pyrimme ja haluamme
saavuttaa vapautemme, arvokkuutemme, ja oikeutemme itsemääräämiseen. Ja
haluamme myös, että Israel tunnustaa Palestiinan valtion aivan kuten palestiinalaisetkin
tunnustavat Israelin valtion. Herra presidentti, vakuutan teille, että kasvatamme
nuorisomme, lapsemme ja lastenlapsemme rauhan kulttuurissa. Ja pyrimme saamaan
lapsiamme varten turvallisuutta, vapautta ja rauhaa, jotta he voisivat elää kuten muutkin
lapset maailmassa, eläen yhdessä israelilaisten lasten kanssa rauhassa, vapaudessa ja
turvallisuudessa. Herra presidentti, tuon mukanani tänään ...toiveita ja pyrkimyksiä
palestiinalaisten Pyhästä maasta, siitä maasta, jossa kolme monoteistista uskontoa
kukoistivat, eli juutalainen usko, kristillinen usko ja muslimi-usko, jotka kaikki toimivat
yhdessä edistääkseen turvallista, rauhallista ja vakaata ympäristöä sekä tuodakseen
rakkautta kaikille.” Sitten, Trump antoi seuraavan loppulausunnon vastauksena

Abbasille, sanoen, ”Elinaikanani, olen aina kuullut, että kenties kaikkein haastavin diili
solmittavaksi on israelilaisten ja palestiinalaisten välinen sopimus. Katsokaamme, josko
voimme todistaa heidät väärässä oleviksi. Okei?”
http://www.timesofisrael.com/full-text-of-trump-abbas-joint-white-house-statements/
Se oli keskiviikkona, ja sitten perjantaina Ynet News julkaisi raportin, jonka mukaan
läntisissä uutislähteissä väitetään, että Donald Trumpin hallitus hylkäsi Israelin
tarjouksen lykätä presidentin vierailua alueelle kesäkuuhun, eli silloin kun vietetään
Kuuden päivän sodan 50-vuotisjuhlaa. Arabi-lehti Al-Hayat raportoi tästä lauantaina.
Samat lähteet väittivät, että Israelin puolelta ehdotettiin muutosta vierailupäivämäärään,
jonka odotetaan tapahtuvan 22. toukokuuta aina kesäkuun alkuun asti, mutta Valkoinen
Talo kieltäytyi ehdotuksesta. He väittivät muun muassa, että ajoitus voisi vahingoittaa
Amerikan asemaa, koska se sijoittaisi Yhdysvallat hyvin puolueelliseen asemaan
Israelin rinnalla.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4957982,00.html
Se, mikä on mielenkiintoista Trumpin tulevan vierailun suhteen, on, että spekulaatioita
on runsaasti koskien Trumpia tunnustamassa Jerusalemia Israelin pääkaupungiksi, ja
ehkä tärkeämpää, Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystön siirtämistä Jerusalemiin.
Tiistaina Times of Israel kertoi, että Israelin presidentti Reuven Rivlin kehotti maailman
valtioita tunnustamaan Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtämään
suurlähetystönsä sinne. Minuuttien sisällä siitä kun Yhdistyneiden Kansakuntien
kulttuurivirasto (UNESCO) äänesti päätöslauselmasta, jossa kiellettiin Israelin siteet
kaupunkiin, presidentti sanoi Israelissa oleville ulkomaisille suurlähettiläille, että se on
”absurdia”, kun maailma kieltäytyy tunnustamasta sitä, että Jerusalem on juutalaisen
kansan ja Israelin valtion pääkaupunki. ”...Ulkomaiset arvohenkilöt ovat käyneet
Jerusalemissa 70 vuoden ajan osallistuakseen virallisiin tapaamisiin Knessetissä,
presidentin residenssissä ja pääministerin toimistossa”, Rivlin sanoi. Puhuessaan
suorasanaisesti paikalla olleille diplomaateille, 77-vuotias Rivlin sanoi, että kun suurin
osa heistä syntyi, Jerusalem oli jo Israelin pääkaupunki. ”Synnyitte siihen tosiasiaan,
että Jerusalem on Israelin pääkaupunki. Ette tiedä mitään muuta todellisuutta.
Kuningas Daavidin päivistä lähtien, ei ollut, ei ole, eikä tule koskaan olemaankaan
mitään muuta todellisuutta”, hän sanoi.
http://www.timesofisrael.com/president-urges-world-to-recognize-jerusalem-moveembassies/
- Aikamme kulumista ajatellen ja riskin vuoksi, että yksinkertaistan liikaa, esittäisin, että
tämä kehitys on toteuttamassa keskeisiä profetioita.
- Erityisesti Sakarjan luvun 12 ja Danielin luvun 9, jotka liittyvät toisiin keskeisiin
profetioihin, kuten Jesajan lukuun 17 ja Hesekielin lukuihin 38-39.
- Tästä syystä uskon, että olemme hyvin lähellä tempausta näiden profetioiden
täyttymisen ansiosta 7-vuotisessa Ahdistuksen ajassa.
- Tämä tuo meidät kolmanteen asiaan, joka koskee sitä, miksi seurakunnan
tempauksen on tapahduttava ennen 7-vuotista Ahdistusta.
- Vuonna 2011 tein luentosarjaa tämän otsikon alla ja puhuin typologiasta, joka on
kudottuna muinaisten juutalaisten häätapojen kankaaseen.
- Syy, miksi halusin palata tähän tänään, on se, että tänään on ehtoollissunnuntai, ja

Herran pöytä on osa tätä typologiaa.
Juutalaiset häät

Meidän häämme

Kirjoitukset

Sulhasen isä tekee sopivuustestin
(Shiddukhin) ja valitsee morsiamen, ja
sulhanen hyväksyy valinnan.

Isä valitsee meidät
morsiameksi, ja Jeesus
hyväksyy valinnan.

Joh. 10:28; 15:16

Avioliitto-sopimus (Ketubah) tehdään
kirjallisesti morsiamelle lupaukseksi
hänelle, että se täytetään.

Uusi liitto tehdään
kirjoitetussa Jumalan
Sanassa, meille,
morsiamelle. Vanhan
liiton lupaus täytetään.

2. Kor. 3:5-6

He mursivat sitten leivän ja joivat
maljasta sinetöidäkseen kihlauksen
(Kiddushin) ja uuden liiton.

Hän murtaa leivän ja juo Matteus 26:27-29
maljasta viimeisellä
Luukas 22:14-20
ehtoollisella
sinetöidäkseen Hänen
uuden liittonsa Hänen
veressään.

Sulhanen maksaa hinnan (Mohar)
osoittaakseen morsiamelle rakkautensa
häntä kohtaan.

Jeesus maksoi hinnan
1. Kor. 6:20
meistä ristillä. Tämä
Joh. 15:23
osoittaa meille,
morsiamelle, miten ei ole
suurempaa rakkautta
meitä kohtaan.

Sulhanen pitää lupauspuheen
Jeesuksen puhe
Joh. 14:1-3
morsiamelleen, että hän tulisi hakemaan kirjataan lupauksena
hänet pian.
meille, Hänen
morsiamelleen, että Hän
tulee uudestaan meitä
varten pian.
Sulhanen valmistelee paikkaa
morsiamelleen ja rakentaa uutta
huonetta hänen isänsä taloon.

Jeesus sanoo, että Hän
menee valmistamaan
sijaa meille Isänsä
talossa, jossa on monta
huonetta.

Joh. 14:1-3

Isä on ainoa, joka tietää päivän tai
hetken sulhasen paluulle morsiantaan
varten.

Jeesus sanoi, ettei
kukaan muu kuin Isä
tiedä päivää tai hetkeä
Hänen paluulle meitä
varten, jotka olemme
Hänen morsiamensa.

Mark. 13:32-33

Sulhanen antaa morsiamelle rakkauden
lahjoja (Mattan).

Jeesus, sulhasemme,
antaa meille
morsiuslahjanaan
rakkautta, ikuisen
elämän, rauhan, jne.

Joh. 10:22-28
Joh. 14:13-14, 27

Isä antaa morsiuslahjoja (Shiluhim)
varustaakseen hänet uutta elämää
varten, perinnöksi.

Meille annetaan Pyhän
Joh. 14:16-17
Hengen lahjoja ja meidän 2. Kor. 1:21-22
hengelliset lahjamme
Gal. 5:22
ovat Isältä meille
uudessa elämässä
Hänessä, ja Hänen
kanssaan.

Morsian ottaa sitten puhdistavan kylvyn Meidät kastetaan
Apt. 1:4
tai Mikveh'in, joka on hebrealainen sana Pyhässä Hengessä, joka
kasteelle.
puhdistaa meidät.
Morsiamen naimattomat ystävät
(morsiusneidot) hoitavat morsianta ja
antavat valoa sulhaselle, joka tulee kuin
varas yöllä.

Me valmistaudumme
morsiamena antamalla
oman valomme loistaa,
joten morsian on valmis
sulhasta varten, joka
tulee kuin varas yöllä.

Matteus 25:1-13

Kun ylkä tulee, rengit juoksevat edeltä ja Kun meidän Ylkämme
Ilm. 4:1 / 1. Tess.
huutavat, että hän on tulossa
tulee, se tapahtuu
4:16-17 / 1. Kor.
puhaltamalla shofariin.
pasuunan (trumpet)
15:51-52
soidessa, että Jeesus on
tulossa.
Sulhanen tempaa ja sieppaa
morsiamensa pois.

Jeesus, meidän
sulhasemme, tempaa
meidät pois kun Hän
ryöstää meidät
morsiamekseen.

Luuk. 17:34-36

Sulhanen vie morsiamensa kammioon:
he yhtyvät (Nissuin), ja juhlivat
seitsemän (Shavuah) päivän ajan.

Jeesus vie meidät Hänen Jooel 2:15-16
morsiuskammariinsa
Daniel 9:27
jossa me täydellistämme
liittomme ja juhlimme
seitsemän (Shavuah)
vuoden ajan.

Seurue odottaa ulkona kunnes sulhanen
kertoo bestmanille, että liitto on
täydellistetty. Sitten häävieraat
riemuitsevat seitsemän päivän ajan.

Meidän seitsemän
Ilm. 19:7-8
vuoden juhlinnan aikana,
maailma kulkee 7vuotisen vaivanajan läpi.

On iso ateria, (hääateria), häiden
juhlinnan jälkeen.

Me myöskin,
juhlittuamme seitsemän
vuotta, osallistumme
Karitsan hääaterialle.

Ilm. 19:9

Häissä oli läsnä kolme ryhmää:
sulhanen, morsian, ja kutsutut vieraat.

Karitsan häissä tulee
myöskin olemaan läsnä
kolme ihmisryhmää:
Sulhanen eli Jeesus,
morsiusseurakunta, ja

2. Kor. 11:2
Ef. 5:23-27
Ilm. 21:9-10
Ilm. 7:13-14

häävieraat eli ne, jotka
pelastetaan tempauksen
jälkeen, 7-vuotisen
vaivanajan lopussa.
Morsiamen uusi koti oli Jerusalem ja se Uudesta Jerusalemista
oli ylkä, joka tuli morsiamen luo asumaan käsin Messiaaseen
hänen kanssaan.
uskovat messiaanisella
aikakaudella, tai
Milleniumissa, tulevat
hallitsemaan Messiaan
kanssa.

Ilm. 21:1-4
Hes. 43:1-2,7
Jes. 2:2-4
Miika 4:1-5

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-17 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 23.50

