perjantai 27. tammikuuta 2017
Trumpin presidenttiys kiihdyttää Raamatun profetian toteutumista nyt lopunajalla
Tässä tuore viime sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka uutisartikkeleita siteeraten
tutkii aluksi menneen Pariisin rauhankonferenssin lopputulemaa ja siirtyy sitten pohtimaan Yhdysvaltain uuden
presidentin, Donald Trumpin, vaikutusta lähitulevaisuuteen ja Raamatun profetioiden toteutumiseen. Epäilystä on
ilmassa, että päinvastoin kuin jotkut luulevat, niin Trumpin presidenttiys pistää vain vauhtia Jumalan lopunaikojen
suunnitelmien täyttymiseen ja näin Jeesuksen Kristuksen paluu seurakuntaansa varten on entistä lähempänä.
Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
-----------------------

Mid-East Prophecy Update – January 22nd,
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 22.1.-17. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2017-01-22.pdf
Pastori J.D. tarjoaa syitä siihen, miksi Trumpin presidenttiys voi itseasiassa nopeuttaa
Raamatun profetian täyttymistä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä minun täytyy ystävällisesti pyytää sinua
kestämään minua, kun käyn läpi hyvin kiireistä viikkoa profetian kannalta.
- Kuitenkin, ensiksi, uskon että on velvollisuuteni tarjota sekä selvennystä että
anteeksipyyntö koskien viime viikon päivitystä.

- Kiitos berealaisille täällä paikallisesti ja meidän verkossa toimivalle seurakunnalle
maailmanlaajuisesti, että julkaisin seuraavan viestin Twitterissä, Facebookissa ja
YouTubessa.
Selvennykseksi ja anteeksipyynnöksi koskien Obamaa toimimassa puheenjohtajana
YK:n turvallisuusneuvostossa, puhuin väärin ja minun olisi pitänyt sanoa, että hän ”oli”
(vuonna 2009) eikä ”tule olemaan” (vuonna 2017) ensimmäinen presidentti historiassa,
joka tekee näin.
Lisäksi tiellä seuraavaan tarkasteluun haluan nopeasti mainita, että tiistaina, niin
kutsuttu Pariisin rauhankokous liittyen Palestiinan valtioon ja Jerusalemin jakamiseen
näyttää olleen merkityksetön, ainakin toistaiseksi, ja siitä tuli sellainen Iso-Britannian
avulla, joka ei lopulta antanut tukeaan lopulliselle tiedonannolle vedoten heidän
varauksiinsa rauhan edistämisen suhteen osapuolten välillä, jotka eivät ole mukana
prosessissa vain muutama päivä ennenkuin uusi Yhdysvaltain presidentti astuu
virkaansa.
Jerusalem Post'in mukaan pääministeri Theresa May ei lähettänyt ulkoministeriään,
Boris Johnson'ia, eikä hänen Ranskan-suurlähettilästään kokouspaikalle. Sensijaan
Britannialla oli tarkkailijan asema konferenssissa. ”Meillä on tiettyjä varauksia
kansainvälisen konferenssin suhteen, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa
osapuolten välillä, jotka eivät ole osallistujina – todellakin, mikä toteutuu vastoin
israelilaisten toivomuksia – ja joka järjestetään vain muutama päivä ennen siirtymistä
uuden Amerikan presidentin virkakauteen, kun Yhdysvallat tulee olemaan lopullinen
takaaja mille tahansa sopimukselle”, ulkoministeriön lausunnossa luki. ...samalla kun
useimmat osallistujamaat allekirjoittivat kommunikean kehottaen kahta osapuolta
sitoutumaan jälleen kahden valtion ratkaisuun, ja lopettamaan ”yksipuoliset
toimenpiteet”, jotka vakiinnuttavat konfliktin, niin Lontoo vastusti, päättäen lopulta olla
antamatta tukeaan asiakirjalle.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=478511
Tiistaina Ynet News julkaisi mielipidekirjoituksen entiseltä Israelin YK-suurlähettiläältä,
Ron Prosor'ilta, jota minulla oli etuoikeus pitää kokousvieraanani, kuten jotkut teistä
tiedättekin, kun hän oli puhumassa täällä Havaijilla. Tajuan että voin olla puolueellinen
hänen näkökulmaansa johtuen tästä ja haluan jakaa hieman siitä mitä hänellä oli
sanottavanaan Pariisin rauhankonferenssista, joka oli väärä viesti, väärään aikaan, ja
väärässä paikassa. ”...Vain muutama viikko sitten, ranskalaiset ja britit nostivat kätensä
Israel-vastaisen päätöslauselman puolesta YK:n turvallisuusneuvostossa, ja
sunnuntaina he kutsuivat koolle maailman valtioita Pariisiin uutta hulluuden marssia
varten, jonka tarkoituksena oli tukea päätöslauseman sisältöä harhaanjohtavan otsikon
alla, että konferenssi edistää rauhaa. ...Ulkopuolella etiketin, joka sisälsi ilotulituksia ja
rapeita croissantteja, tällä konferenssilla ei ole todellista sisältöä. Kansainvälisten
konferenssien on tarkoitus toimia kehyksinä, joissa osapuolet työskentelevät
saavuttaakseen sopimuksen samaan aikaan kun ne käyvät suoria neuvotteluja. Niin se
oli Madridissa, Oslossa ja Camp David'issa. Kansainvälisen yhteisön tehtävänä on
kannustaa molempia osapuoli, jotta ne voivat istua alas neuvottelupöytään ja tehdä
heille selväksi, että ilman neuvotteluja ne molemmat häviävät, mutta näyttää siltä, että
ollaan tekemässä kaikkea muuta kuin tätä. ...Pariisin konferenssi järjestettiin … vain
muutama päivä ennenkuin Yhdysvaltain uusi hallinto auktorisoidaan sekä taustalla vielä
tulevat Ranskan vaalit. Kylmä ja mauton jälkiruoka tuotuna Obaman hallinnon

kohteliaisuutena Israelille, jossa on mukana improvisoituja alkupaloja ranskalaisesta
keittiöstä palveli hetkisen ennenkuin kokki vaihdettiin. Ongelmana on, että kokki haluaa
kajota toisten asioihin täysin piittaamatta muista kiehuvista padoista, kuten Syyrian
kansanmurhasta, Euroopan sisäisestä terrorista ja maahanmuutto-ongelmista – jotka
kiehuvat yli laidan niiden alla olevan tulen voiman valossa. ...Kansainvälisen yhteisön
on aika ymmärtää, että Palestiinan johto ei tarvitse amerikkalais-ranskalaista foorumia,
vaan jonkun, joka tietää, miten ravistaa sitä ja tuoda se takaisin neuvottelupöytään.”
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4907728,00.html
Mennäänpä uuteen presidenttiin ja Times of Israel'in mukaan, ”uuteen aikakauteen”,
jota Israel tervehtii ennakoimalla uutta suhdetta ja liittoa Yhdysvaltojen ja Israelin välillä.
Lainaten Times'ia, Israel suhtautui myönteisesti presidentti Donald Trumpin
virkaanastujaisiin kahdeksan, usein kireän, Obaman hallinnon vuoden jälkeen, vannoen
tekevänsä Israelin ja USA:n välisestä liitosta ”suuremman kuin koskaan” ja ennustaen
”uuden aikakauden” alkua. …Israelin YK-suurlähettiläs Danny Danon sanoi tämän
ennakoivan suurta muutosta, erityisesti YK:ssa, jossa Israel kärsi äskettäin yhden sen
pahimmista vastoinkäymisistä viime vuosina, kun presidentti Obama kieltäytyi
käyttämästä USA:n vetoa päätöslauselmassa, joka tuomitsi Israelin siirtokunnat.
”Todellinen Israelin ystävä astuu tänään Valkoiseen Taloon”, Danon sanoi
lausunnossaan. ”Kiitos teille presidentti Trump suorasta tuesta, kun odotamme innolla
voidessamme toivottaa teidät tervetulleeksi pääkaupunkiimme Jerusalemiin.” Artikkeli
jatkaa puhuen joistakin mahdollisista huolenaiheista uuden Yhdysvaltain presidentin
suhteen, jotka sisältävät Trumpin taipumuksen olla seurallinen Putinin kanssa, jolla on
läheiset suhteet Iraniin varsinkin kun se liittyy Syyriaan. Lisäksi, on huolia Israelissa
Israelin vuoksi, koska ne liittyvät Israelin vihollisiin, jos Trumpin aikomuksena on
toteuttaa lupauksensa suurlähetystönsä uudelleensijoittamisesta Tel Aviv'ista
Jerusalemiin.
http://www.timesofisrael.com/israel-hails-new-era-of-relations-with-president-trump/
Lisää tähän ällistyttävä ilmoitus, että Trump on turvautunut vävyynsä, Jared Kushner'iin,
joka on nimitetty Valkoisen Talon vanhemmaksi neuvonantajaksi ”välittämään
rauhansopimusta Lähi-itään”. The Jerusalem Post'in mukaan Trump sanoi Times of
London'in haastattelussa, että Kushner, Ivanka Trumpin aviomies, ottaisi tehtäväkseen
neuvotella rauhasta israelilaisten ja palestiinalaisten välillä – nimitys, jota Trump on
aiemmin liehuttanut johtuen siitä tosiasiasta, että Kushner ”tuntee alueen, tuntee
ihmiset, tuntee pelaajat”, Trump kuvaili aiemmassa haastattelussa. … Kushner ja hänen
vaimonsa, joka kääntyi judaismiin heidän avioliittonsa solmimisen aikoina vuonna 2009,
ovat molemmat ortodoksijuutalaisia.
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=478554
- Seuraavassa tulen siihen mihin pyrin tällä kaikella, eli näyttäisi siltä, että presidentti
Trump antaa kristityille sen mitä kutsutaan tuomion peruutukseksi.
- Vaikka lykkäyksen tapainen armonaika on varmasti uskottava, väitän että se
itseasiassa voisi olla juuri vastakkaista, niin että se pätee kristittyjen kohdalla.
- Sanon tämän useista syistä johtuen, eikä vähiten sen takia, että on jo hyvinkin yö, kun
miljoona kristittyä koki marttyyrikuoleman viimeisen 10 vuoden aikana.
Maanantaina The Christian Post julkaisi raportin, jossa he arvioivat, että yli 900,000

kristittyä koki marttyyrikuolman uskonsa vuoksi viimeisen 10 vuoden aikana. ...Vaikka
tutkimus julkaistiin tässä kuussa, he havaitsivat, että 90,000 kristittyä – tai yksi kristitty
joka kuudes minuutti – tapettiin vuonna 2016.
http://www.christianpost.com/news/over-900000-christians-martyred-for-their-faith-inlast-10-years-report-173045/#.WH41ZkabkWA.facebook#4Wflg9ERrmtCT6Vv.99
- Toinen syy, miksi sanon näin, johtuu siitä nopeudesta, jolla Israel on tervehtinyt ”uutta
aikakautta” suhteessa uuteen Yhdysvaltain presidenttiin.
- Nimittäin, uudet ”kannustimet” uuden ”jonkun” kautta, joka tietää kuinka tuoda takaisin
juutalaiset ja palestiinalaiset neuvottelupöytään.
- Ehdotan, että kaikella, mitä on Raamatun profetian pöydällä liittyen Israeliin, on
potentiaalia liikkua jopa nopeammin.
- Raamatun ennustukset, joista puhun, ovat juuri niitä joita olemme tarkastelleet viime
päivityksissämme, niin että ne ovat kaikki pelissä tänäpäivänä.
- Jesajan luvusta 17 Danielin lukuun 9:27 ja kaikkiin profetioihin siltä väliltä, Trumpin
presidenttiys voi todella nopeuttaa niiden toteutumista.
- Salli minun kiiruhtaa sanomaan, etten millään tavoin usko, että Trump tai hänen
ortodoksijuutalainen vävynsä voi olla Antikristus, kuten jotkut ehdottavat. [Uskomatonta
hengellistä sokeutta ja tosiasioiden kieltämistä pastori Faragilta. Tulee mieleen
Jeesuksen ajan fariseukset, jotka eivät tunnistaneet Israelin oikeaa Messiasta ja
odottivat toista. Suom. huom.]
Eilen kun valmistelin tämänkertaista päivitystä, sain kaksi sähköpostiviestiä perätysten
ja luulen, että olisin karkeasti huolimaton jos en puuttuisi niiden sisällykseen, koska sillä
on tekemistä Donald Trumpin kanssa jota ollaan asettamassa maan korkeimpaan
virkaan Jumalan pasuunana. Jos olet hiukankin minun kaltainen, ja epäilen että oletkin,
niin luultavasti olet kuullut tästä profetiasta ja monista muista sen ohella, jotka kaikki
viittaavat Trumpiin Jumalan miehenä juuri tällaista aikaa varten. Huomaa, että vaikka en
halua suoralta kädeltä hylätä tätä, minun on oltava arvostelukykyinen tämän suhteen.
Näin siksi, että oli monia profetioita Barack Obamasta viimeisenä USA:n presidenttinä.
Näin ollen, meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun tulee kyse tämänkaltaisista
profetioista. Yksi niistä asioista, jonka olen oppinut Raamatun profetiasta, on se, että
ellet tiedä, niin pysy siinä mitä tiedät, ja se mitä tiedät, on, että Jumalan Sana on aina
viimeinen sana.
2. Pietarinkirje 1:19-21 (KR 33/38) – ”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana,
ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta
lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää
ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin
selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan
Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.”
1. Joh. 4:1-3 (KR 33/38) – ”Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa
henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen
Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta
Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan
tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.”
5. Moos. 18:21-22 (KR 33/38) – ”Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me

tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran
nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa
Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä.”
- Lopetan tämänkertaisen päivityksen yksinkertaisesti sanomalla, että tulemme kohta
tietämään ja hyvinkin pian, jos kaikki, josta on puhuttu, on Jumalasta.
- Lisäksi saamme myöskin tietää kohta ja hyvin pian, että Jumalan sitäkin lujempi
profeetallinen Sana on nykyään alkamassa toteutua.
- Ei tarvitse katsoa muuhun kuin siihen mitä on tapahtumassa Israelin suhteen,
Israelissa, ja kenties vielä tärkeämpää, mitä tapahtuu Israelia vastaan jo nyt.
- Lopuksi haluan sanoa, että jos et ole koskaan vedonnut Herran Jeesuksen nimeen
pelastuaksesi, niin kehotan hartaasti sinua tekemään niin jo tänään.
- Selitän miten, jakamalla sinulle sen mitä kutsutaan pelastuksen ABC:ksi. A on
tunnustamista. Myönnä että olet syntinen.
- B on uskomista. Usko koko sydämestäsi, että Jeesus on Herra. C on pyytämistä.
Vetoa Herran nimeen, ja niin sinä pelastut.
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 23.56

