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Trumpin toimet presidenttinä kiihdyttävät Raamatun profetian toteutumista 

Tässä tuore viime sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka käy lyhyesti läpi kaikkea sitä 
mitä on tapahtunut kuluneen viikon aikana presidentti Trumpiin liittyen. Erityisesti nostetaan esille Trumpin 
hallinnon määräämä maahantulokielto tiettyjen muslimimaiden kansalaisille, mikä on herättänyt vastustusta myös 
valtaosalla kristityistä kun se liittyy lähimmäiseen rakkauteen. Pastori Farag selittää miksi tuttua Raamatun 
vertausta Laupiaasta Samarialaisesta ei voida soveltaa yksiselitteisesti tähän tapaukseen, kun kyseessä on 
Amerikka ja muslimit. Yleisesti ottaen tullaan siihen tulokseen, että Donald Trumpin tähänastiset toimet 
presidenttinä ovat lisänneet Raamatun profetian toteutumisen nopeutta nykyään. Profetiapäivityksen suomensi: 
Olli R.

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

Mid-East Prophecy Update – February 5th, 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 5.2.-17. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2017-02-05.pdf

Pastori J.D. käsittelee presidentti Trumpin kiistanalaista maahantulokieltoa ja vastaa 
kysymykseen kristittyjen reaktiosta sallia pakolaisten esteetön pääsy Yhdysvaltoihin.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä pyydän ystävällisesti teitä olemaan 
kärsivällisiä minun suhteeni, jotta voimme käsitellä niin paljon profeetallista kenttää kuin
mahdollista.
- Niin paljon on tapahtumassa niin nopeasti ja se johtuu suurelta osin siitä, että Trump 
todellakin tekee sitä mitä hän lupasi tehdä presidenttinä ollessaan.
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- Tämä on syynä sille miksi olen väittänyt, että Trumpin presidenttiys on lisännyt 
nopeutta, jolla Raamatun profetia on alkanut toteutua.

- Tähän päivään mennessä Trump on ollut virassaan 17 päivää, ja on yhä vaikeampaa 
pysyä kärryillä siitä kaikesta mitä on tapahtunut.
- Erityisesti kun se liittyy Venäjään ja Iraniin, USA:n korkeimman oikeuden 
tuomarinimitykseen, uskonnonvapauteen, ja ”kahden valtion ratkaisuun”.
- Lisää tähän Yhdysvaltain maahantulokielto ja väkivaltaiset protestit, joita on seurannut
jälkeenpäin, ja se mitä saat, on hyvin epävakaa tilanne maailmanlaajuisesti.

Aloitetaan tällä Ynet News'in artikkelilla torstailta, jossa he raportoivat twiitistä 
presidentti Trumpilta, joka varoitti Iranin 'leikkivän tulella' ja etteivät he ymmärrä sitä 
miten 'mukava' presidentti Obama oli ollut heille. Sitten hän sanoo, ”En ole 
samanlainen!” 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4917218,00.html

Jerusalem Post'in mukaan, Iranin vastaus oli pilkata Trumpin varoitusta maan 
jatkuvasta ballististen ohjusten testaamisesta ja he sanoivat, että uusi Yhdysvaltain 
presidentti on paasaava äärimmäisyysmies, jota kukaan ei ota vakavasti. Iranin 
ylimmän johtajan vanhempi neuvonantaja sanoi Islamilaisen tasavallan etenevän 
”tarmokkaasti” ohjusohjelmansa suhteen huolimatta Yhdysvaltain kansallisen 
turvallisuusneuvonantajan Michael Flynn'in uhkauksesta, että Irania oltaisiin virallisesti 
laittamassa ”jäähylle” sen viimeaikaisten toimien vuoksi. Johtavat Trumpin virkailijat 
sanoivat myöhemmin päivällä hallinnon harkitsevan ”monenlaisia vaihtoehtoja” kuinka 
edetä jos Iran jatkaa ohjustensa testausta. 

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=480372

Näyttää siltä, että Iranilla on vakaa aikomus jatkaa sen ohjustestausta, josta 
osoituksena tämä Times of Israel'in raportti Iranin uhmakkuudesta kun he järjestivät 
”massiiviset” ohjusharjoitukset päivä sen jälkeen kun Yhdysvallat määräsi pakotteet. 
Lainaten Times'ia, ”Washingtonin ja Teheranin väliset suhteet ovat huonontuneet 
selvästi siitä lähtien kun Donald Trump astui virkaansa viime kuussa luvaten tiukkaa 
linjaa siinä minkä hän näkee Iranin harrastamana sotaisuutena Yhdysvaltain intressejä 
ja sen liittolaisia kohtaan. Muutaman tunnin kuluttua siitä kun Yhdysvaltain pakotteista 
ilmoitettiin, Pentagonin pomo James Mattis syytti, että Iran on ”suurin yksittäinen 
valtiopohjainen terrorismin tukija maailmassa”.” 

http://www.timesofisrael.com/defiant-iran-in-missile-exercise-day-after-us-sanctions/

Samalla kun osoitan suosiota Trumpin varoitukselle Irania kohtaan, minun on 
sanottava, että olen syvästi huolestunut Trumpin varoituksesta Israelille. Torstaina, 
Washington Post julkaisi raportin siitä kuinka Trump oli 'lempeästi' varoittanut Israelia, 
että uudet tai laajennetut siirtokunnat Länsirannalla ”eivät todennäköisesti auta” rauhan 
saavuttamisessa Lähi-itään, vaikka väittikin, ettei USA:lla ole ”virallista kantaa 
siirtokuntatoimintaan”. ...Hallinto on lisäksi vetänyt takaisin jonkin verran lupauksestaan 
siirtää nopeasti USA:n Israelin-suurlähetystö Tel Aviv'ista Jerusalemiin, jota 
palestiinalaiset myöskin pitävät pääkaupunkinaan.

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-warns-israel-that-new-settlements-may-
not-help-achieve-middle-east-peace/2017/02/02/69ff84a4-e9a5-11e6-b82f-
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Tämä johtaa meidät Yhdysvaltojen määräämään maahantulokieltoon ja 
uskonnonvapauteen. Torstaina, Reuters julkaisi raportin, jossa Trump puolustaa hänen 
tilapäistä määräystään sulkea portti seitsemän muslimienemmistöisen maan 
kansalaisilta, toimenpide, joka on saanut aikaan voimakasta kritiikkiä kotimaassa ja 
ulkomailla, ja Trump sanoi, että oli tärkeää taata uskonnonvapaus ja sietokyky 
Amerikassa. Jälleen minun on sanottava Trumpin ansioksi, että hän on tehnyt 
täsmälleen sen mitä hän lupasi tehdä ja erityisesti kun on kyse hänen kristillismielisestä
politiikasta, johon kuuluu ”The Free Speech Fairness Act”, ollen sananvapauden 
kohtuullistamislaki, joka korjaisi Johnsonin vuoden 1954 Perustuslain lisäystä. 

https://www.yahoo.com/news/trump-says-tough-phone-calls-needed-because-world-
145056187.html

- Luultavasti kestät minua jälkelläolevan yhdessäoloaikamme verran tänään, kun kerron
teille tämän kaiken profeetallisesta merkityksestä.
- Ensinnäkin, koskien edellämainittua uhkaa Iranista ja maalle annettua varoitusta, me 
tiedämme, että Hesekiel 38 puhuu venäläisiranilaisesta ydinhyökkäyksestä Israelia 
vastaan.
- Toiseksi, me tiedämme, että Sakarja 12, Daniel 9:27, ja jopa 1. Tess. 5:3 puhuvat 
Jerusalemista ja kahden valtion ratkaisusta.

- Se on tämä kolmas asia, jota haluan varsinaisesti käsitellä, ja sillä on tekemistä 
kollektiivisen reaktion kanssa kristityiltä koskien Trumpin määräämää 
maahantulokieltoa.
- Reaktion aiheena on, pitäisikö kristittyjen rakastaa ja hyväksyä pakolaiset Syyriasta 
sen sijaan, että heiltä kielletään pääsy Yhdysvaltoihin.
- Usein tämä reaktio tulee sen vertauksen nojalla, jossa Jeesus opetti Laupiaasta 
Samarialaisesta auttamassa juutalaista.

Luukas 10:25-37 (KR 33/38) – ”Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten 
häntä: "Opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" 
Niin hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet?" Hän vastasi ja 
sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja 
kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Hän sanoi 
hänelle: "Oikein vastasit; tee se, niin sinä saat elää". Mutta hän tahtoi näyttää olevansa 
vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: "Kuka sitten on minun lähimmäiseni?" Jeesus vastasi 
ja sanoi: "Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka 
riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. 
Samoin leeviläinenkin: kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta 
kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin
hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti 
niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. 
Ja seuraavana aamuna hän otti esiin kaksi denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi:
'Hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan'. Kuka 
näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut 
ryövärien käsiin?" Hän sanoi: "Se, joka osoitti hänelle laupeutta". Niin Jeesus sanoi 
hänelle: "Mene ja tee sinä samoin".”

- On kaksi pääsyytä miksi Laupiaan Samarialaisen vertaus ei oikeuta antamaan kaikille 
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pakolaisille esteetöntä pääsyä Amerikkaan.
- Ensinnäkin, Laupias Samarialainen ei vaarantanut hänen perheensä turvallisuutta 
sallimalla autetun tulla kotiinsa; pikemmin, hän maksoi hänen laskunsa majatalossa.
- Toiseksi, Laupias Samarialainen auttoi häntä omasta tahdostaan, niin että sitä ei 
pakotettu kenenkään kontolle vasten tahtoaan.

- Kysymys, jonka jokaisen kristityn pitäisi esittää itselleen, on se, että miksi toiset 
muslimimaat eivät välitä ja ota sisään näitä pakolaisia.
- Lisäksi, jos Amerikka on niin paha, ja muslimit vihaavat meitä niin paljon, niin miksi he 
sitten haluavat tulla Amerikkaan ensisijaisesti?
- Ehdotan, että syy on soluttautuminen ja alistaminen, mikä on islamin todettu 
päämäärä sen maailmanherruustavoittelussaan.

- Tässä tärkein asia lopuksi: Kaikki Raamatun profetian kalenterissa on etenemässä 
täsmälleen aikataulussa niin sanoakseni.
- Näin ollen, me kaikki teemme hyvin, jos olemme valppaita tulevina päivinä ja viikkoina,
kun näemme Herran paluun olevan lähempänä kuin koskaan.

- Lopuksi haluan sanoa, että jos et ole koskaan vedonnut Herran Jeesuksen nimeen 
pelastuaksesi, niin kerjään 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; 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
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