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Trumpin 'kooresmainen' suurlähetystön siirto Jerusalemiin aiheuttaa närää Lähi-idän 
muslimeissa, mutta kuuluu Israelin jumalalliseen restaurointiohjelmaan 

Tässä tuore suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka näkee viime viikon tapahtumissa
yhden tärkeän profeetallisen kehityksen, kun USA avasi Israelin 70. itsenäisyyspäivänä presidentti Donald 
Trump'in johdolla uuden Jerusalemin suurlähetystönsä, kun lähetystö siirtyi Tel Aviv'ista Israelin pääkaupunkiin. 
Nimenomaan presidentti Trump'illa on tässä suuri osuus, koska hän samalla täytti kampanjalupauksensa siirtää 
Yhdysvaltain Israelin-suurlähetystö. Jotkut vertaavatkin nyt Trump'ia muinaiseen Persian kuningas Koorekseen, 
joka auttoi juutalaisia. Mielestäni Jumala voi todellakin käyttää Antikristus Trump'ia aluksi Israelin 
ennalleenasettamiseen, mm. Kolmannen Temppelin rakentaminen. Tällä Israel-mielisellä politiikallaan Trump 
toteuttaa myös monia Raamatun Antikristus-profetioita, kun hän tulee 'eksytyksen siivillä', jotta juutalaiset 
Israelissa ottaisivat hänet vastaan (vale)messiaanaan (Joh. 5:43). 

----------------------------

Mid-East Prophecy Update – May 20th, 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 20.5.-18. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-05-20.pdf

Pastori J.D. puhuu siitä, minkä väittää yhdeksi tärkeimmistä menneen viikon kehityksistä mitä 
tulee profeetalliseen merkittävyyteen. Tässä päivityksessä hän käsittelee nimittäin Yhdysvaltain 
suurlähetystön tuoretta siirtoa Jerusalemiin.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua siitä, minkä uskon olevan yksi 
tärkeimmistä kehityksistä mitä tulee profeetalliseen merkittävyyteen.
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- Nimittäin se, että presidentti Trump on täyttänyt kampanjalupaustaan siirtää 
Yhdysvaltain suurlähetystö Tel Aviv'ista Jerusalemiin.
- Päivityksen päätteeksi haluan selittää, miksi tämä voisi hyvinkin käynnistää tiettyjen 
profetioiden toteutumisen.

Aloitan tällä Breaking Israel News -artikkelilla, jonka otsikkona on ”End-of-Days Guide 
to Embassy Move (Viimeiset päivät ohjaavat suurlähetystön siirtoon)”. – 
Maanantaina USA:n suurlähetystö avattiin virallisesti Jerusalemissa presidentti Donald 
Trump'in määräysten mukaisesti, minkä monet uskovat olleen olennainen osa 
messiaanista prosessia, joka huipentuu toisessa arkkitehtonisessa maamerkissä: 
Kolmannen temppelin rakentaminen. Useat huomattavat rabbit heittävät väliin 
mielipiteitään siitä, mitä tämä todella merkitsee ja miksi se ei ole vain uusi lyhytikäinen 
poliittinen ohjelma. ...Rabbi Jeremy Gimpel, Land of Israel Network'in perustaja näkee 
Yhdysvaltain suurlähetystön avaamisen Jerusalemissa osana profetiaa ja vastausta 
juutalaisten rukouksiin. ...Rabbi totesi, että jotkut uskonnolliset ihmiset olivat 
epäileväisiä presidentti Trump'in tekemän poliittisen siirron uskonnollisesta perustasta. 
”Rohkaisisin niitä, jotka sanovat, että presidentti Trump ei ole pyhä mies ja näin ollen 
hänellä ei voisi olla mitään sijaa tässä jumalallisessa prosessissa, tarkastelemaan 
Jesajan ja Esran kirjoja, joissa jumalallinen restaurointiohjelma tehtiin miehen nimeltä 
Koores (Cyrus) avulla”, Rabbi Gimpel sanoi. ”Se olisi traaginen virhe tarkastella tätä 
historiallista liikettä tahattomana tai sattumana, joka tulee kuin tuleekin, Israelin 70-
vuotisjuhlan aikaan.” ...”Tämän prosessin loppu tunnetaan nimellä: geula (lunastus). 
Siitä asti kun presidentti Trump on ryhtynyt toimiin, jotka tuovat maailmaa lähemmäksi 
geulaa, hän on onnistunut siinä, missä muut ovat epäonnistuneet. Ei kukaan muu 
presidentti ole tuonut suurlähetystöä Jerusalemiin, joten Trump'illa on ollut 
odottamatonta menestystä. Hänen suurin askeleensa tässä prosessissa oli Iranin 
kanssa tehdyn sopimuksen peruuttaminen, joka ytimeltään tähtäsi Jerusalemin 
tuhoamiseen.” 

https://www.breakingisraelnews.com/107721/an-end-of-days-guide-to-the-embassy-
move/

Tuomari Jeanine Pirro Fox News'istä toistelee tätä näkemystä siitä, että Trump on kuin 
kuningas Koores. Maanantaina, The Christian Post julkaisi artikkelin, jossa Pirro'n 
kerrotaan sanoneen: ”Donald Trump tunnusti historian. Hän, kuten kuningas Koores 
ennen häntä, täytti juutalaisten, kristittyjen ja kyllä, muslimien, palvomien jumalten 
antamaa Raamatun profetiaa, että Jerusalem on juutalaisvaltion ikuinen pääkaupunki ja
että juutalaiset ansaitsevat oikeudenmukaisen, vapaan ja suvereenin Israelin.” … 
Maaliskuussa, Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu itse vertasi Trump'ia 
Koorekseen, joka Raamatussa tunnustetaan Persian kuninkaana, joka pelasti 
juutalaisen kansan Babylonian vankeudesta. 

https://www.christianpost.com/news/trump-fulfilled-biblical-prophecy-king-cyrus-judge-
jeanine-pirro-223976/

Samalla kun tämä oli juutalaisten ja kristittyjen juhla-päivä, se oli Nakba, joka omalla 
arabian äidinkielelläni tarkoittaa ”Katastrofin päivää” palestiinalaisille. Tästä syystä 
Gazan mellakoita esiintyi, joissa tapettiin 50 Hamas'in terroristia. Tämän torstaisen 
Breaking Israel News -raportin mukaan, Hamas'in virkailija myönsi haastattelussa, että 
50 noin 62:sta palestiinalaisesta, jotka kuolivat yhteenotoissa Israelin 
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turvallisuusjoukkojen kanssa pitkin Gazan rajaa, olivat palestiinalaisen terroristiryhmän 
jäseniä. ...Paljastus, että monet mielenosoittajista, jotka kuolivat Gazan rajalla, olivat 
Hamas'in jäseniä, vahvistaa Israelin johtajien selontekoja siitä, että palestiinalainen 
terroristiryhmä käytti USA:n suurlähetystön avaamista Jerusalemissa maanantaina 
propagandapisteiden saamiseen. 

https://www.breakingisraelnews.com/107916/hamas-official-admits-50-killed-in-gaza-
riots-were-terrorists/

Jos tämä ei ollut tarpeeksi pahaa, niin The Times of Israel'in mukaan, yksi Hamas'in 
perustajista, Mahmoud al-Zahar, jopa myöntää, että he harhauttavat yleisöä 
rajaprotesteilla. Al Jazeera -haastattelussa hän totesi, että terroristiryhmä oli 
”harhauttamassa yleisöä”, kun se puhui ”rauhanomaisesta vastustuksesta” päivää 
ennen kuin 60 ihmistä kuoli väkivaltaisissa mielenosoituksissa Gazan rajalla. 

https://www.timesofisrael.com/hamas-co-founder-admits-we-are-deceiving-the-public-
about-peaceful-protests/

Lisätäksemme tilanteen vakavuutta, Jerusalem Post ilmoitti presidentti Erdogan'in 
sanoneen, että Turkki ei salli Israelin varastaa Jerusalemia palestiinalaisilta. 
...Puhuessaan päivällisillä muslimien pyhän kuukauden Ramadan'in ensimmäisenä 
päivänä, Erdogan sanoi, että enemmistö kansainvälisestä yhteisöstä oli epäonnistunut 
reagoimaan Gazan tapahtumiin, ja varoitti samalla, että jääminen hiljaiseksi tarkoittaisi 
”hyvin vaarallisen oven avaamista.” ...Gazan tapahtumat ovat myös kipinöineet 
diplomaattisen riidan Turkin ja Israelin välille molempien maiden karkottaessa toistensa 
johtavia diplomaatteja tiistaina. [Tämä tulee toisen raportin kannoilla, joka koskee sitä, 
kun Turkin pääministeri vaatii ylimääräistä huippukokousta kansakunnille yhdistymään 
Israelia vastaan. Tähän huippukokoukseen ottaisivat osaa Venäjä, Iran, Turkki ja 
Sudan.] 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=556681

- Oletan, että luultavasti tiedät jo, mihin olen menossa kaiken tämän kanssa, joten 
menen suoraan ”profeetalliseen pointtiin”, niin sanoakseni.
- Kaikki se, mitä näimme tällä kuluneella viikolla, on mielestäni siirtänyt meitä yhä 
lähemmäksi kolmen erityisen Raamatun profetian toteutumista.
- Hesekiel 38 liittyen Venäjään, Iraniin, Turkkiin; Sakarja 12 liittyen Jerusalemiin, ja 
Daniel 9:27 liittyen Antikristukseen.

- Jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluan jakaa hyvän 
uutisen pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.

1. Kor. 15:1-4 (KR 33/38) – ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, 
jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 
ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen 
teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi
sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, 
kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena 
päivänä, kirjoitusten mukaan.”

Pelastuksen ABC – A on sen tunnustamista, että olet syntinen, (Room. 3:23).
B on uskomista, (Room. 10:9-10). C on pyytämistä, (Room. 10:9-10, 13).
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Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
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