tiistai 15. lokakuuta 2019
Turkin hyökkäyksen Syyriaan profeetallinen merkitys presidentti Trumpin
kiistanalaisen päätöksen vetää joukot pois Pohjois-Syyriasta jälkeen
Tässä erittäin valaiseva suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime
sunnuntailta, jossa ruoditaan uutisjuttuja siteeraten Turkin hyökkäyksen Syyriaan profeetallista
merkitystä. Semminkin, kun presidentti Trump yllättäen näytti ikäänkuin vihreää valoa tälle
hyökkäykselle, joka voi eskaloitua Israelia koskevaksi. Pian Israelia vastaan hyökkää kansakuntien
liittouma, joka on profetoitu Hesekielin kirjassa, ja tämä profetia tunnetaan ns. Googin sotana
aikakauden lopussa.
CNN: Yhdysvaltalaiset sotilaat ja puolustusviranomaiset kokevat pettäneensä kurdit –
”Häpeän maatani”
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006273501.html (15.10.2019)
”Kurdien johtamat SDF-joukot taistelevat voimaa vastaan, joka uhkaa tuhota heidät, koska me näytimme
heidän operaatiolleen vihreää valoa”, viranomainen kommentoi CNN:lle.
------------------------

Bible Prophecy Update – October 13th, 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 Chapelseurakunnan 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 13.10.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä
puheesta. Suom. huom.
https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat engl.
PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. käsittelee Turkin hyökkäyksen Syyriaan profeetallista merkitystä sen jälkeen kun
presidentti Trump teki kiistanalaisen päätöksen vetää Yhdysvaltojen joukot pois alueelta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua kanssanne Syyriaa koskevan
kehityksen profeetallisesta merkityksestä.

- Nimittäin koskien Turkin hyökkäystä Syyriaan sen jälkeen kun presidentti Trump teki
kiistanalaisen päätöksen vetää Yhdysvaltain joukkojamme pois.
- Vaikka Raamatun profetian opiskelijoiden ei pitäisi olla yllättyneitä, niin mikä on hiukan
yllättävää, on se nopeus, jolla kaikki tapahtuu.
- Se, mitä pidän mielenkiintoisena, on niiden reaktiot, jotka tukevat presidenttiä
väittämällä, ettei hän ole hylännyt kurdeja tai Israelia.
- Toisaalta on muita Trump'in kannattajia, jotka ovat hyvin huolissaan, ja he katsovat,
että tämä oli ja on erittäin iso virhe.
- Erityisen mielenkiintoista ovat evankeliset johtajat, jotka ovat aina olleet presidentin
uskollisia kannattajia ja nyt ilmaisevat huolta.
Aloitan tällä Haaretz'in raportilla koskien harvinaista nuhtelua osalta evankelisia johtajia,
jotka lehden mukaan soimaavat presidentti Trump'ia Turkin tekemän hyökkäyksen
kurdeja vastaan vuoksi. Pat Robertson sanoi, että 'presidentti, joka antoi Khashoggi'n
leikattavaksi paloiksi ilman minkäänlaisia jälkiseurauksia, antaa nyt turkkilaisten surmata
joukoittain kristittyjä ja kurdeja'. Raportti jatkuu siteeraamaan muita johtajia, joista yksi
on Franklin Graham, joka käytti Twitter'iä ilmaistakseen huolensa ja pyytäen rukousta.
https://www.haaretz.com/us-news/trump-syria-evangelical-turkey-1.7964376
Kahdesta twiitistä ensimmäisessä Graham kirjoitti: ”TÄNÄÄN pyydän, että liittyisit
minuun rukoilemaan niiden ihmiselämien puolesta, joihin Valkoisen Talon päätös vetää
Yhdysvaltain joukot pois Pohjois-Syyriasta vaikuttaa. Sekä demokraattien että
republikaanien johtajat ovat syvästi huolissaan siitä, että tämä olisi pohjimmiltaan
meidän lähimpien liittolaistemme siellä – kurdiväestön – hylkäämistä.”
Toisessa twiitissä luki: ”Kurdit ovat niitä, jotka ovat johtaneet ISISin vastaista taistelua
Syyriassa. Rukoile myös kristittyjen puolesta, joita kurdit ovat suojelleet. Heidät voitaisiin
tuhota. Rukoilisitko kanssani, että presidentti @realDonaldTrump harkitsisi uudelleen?
Tuhannet ihmiselämät ovat vaakalaudalla.”
Presidentin päätökseen ei reagoinut vain Yhdysvaltojen evankeliset johtajat, vaan
etenkin Israelin johtajat, ja varsinkin pääministeri Benjamin Netanyahu, joka oli myöskin
nopea reagoimaan. Arutz Sheva julkaisi torstaina raportin, jossa he lainaavat
Netanyahu'a, joka puhui muistojumalanpalveluksessa Yom Kippurin sodassa kuolleille
sotilaille. Tässä se, mitä hän sanoi: ”Emme halua olla 'yksin asuva kansa', mutta niin
meidät pakotettiin olemaan Yom Kippur -sodan alussa – sodan, jonka lopussa vasta
Yhdysvaltain apu saapui. Kuten vuonna 1973, arvostamme edelleen suuresti
Yhdysvaltojen tukea, joka on lisääntynyt suuresti viime vuosina, samoin kuin USA:n
kohdistamaa valtavaa taloudellista painetta Irania vastaan.” ”Kuitenkin muistamme aina
ja noudatamme meitä ohjaavaa perussääntöä: Israel puolustautuu itsenäisesti jokaisen
uhan edessä. IDF on valmiina ennaltaehkäisemään kaikki uhat, käyttämällä puolustusta
ja hyökkäystä, musertavalla voimallaan. Asevoima ja hengen voima. Tämä on se suuri
henki, jonka Yom Kippur -sodan sukupolvi on meidän päällemme antanut”, pääministeri
painotti.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/269973
- Suonet anteeksi ankaruuden, jolla sanon tämän, mutta sillä ei todellakaan ole väliä,
mitä jollakulla on sanottavanaan, vaan sillä, mitä Jumala sanoo.
- Oikeastaan, Hän on jo sanonut sen, koska Hän kertoi meille Sanassaan, että se mitä
me näemme tapahtuvan, on täsmälleen niin kuin Hän sanoi, että tapahtuisi.

- Erityisesti koskien kansakuntien liittoa, joka hyökkää Israeliin pohjoisesta, Syyrian
vuoksi, sen jälkeen kun Damaskoksen kaupunki on tuhottu.
Jesaja 17:1 (KR 33/38) – ”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan
kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.”
Syy, miksi tiedämme, että Jesaja 17:1 toteutuu todennäköisesti ennen Hesekielin kirjan
luvussa 38 olevaa yksityiskohtaista profetiaa, johtuu Syyrian näkyvästä poissaolosta
liittoutuneiden maiden luettelossa. Hesekiel 38 profetiassa on muitakin yksityiskohtia,
jotka mielestäni ovat osoitus sille, kuinka lähellä olemme sen toteutumista, ja
päällimmäisenä asiana on se, että Saudi-Arabia ainoastaan protestoi liittoutuneiden
hyökkäystä, koska se liittyy siihen, mikä useimpien mielestä on öljy Israelissa. Toinen
yksityiskohta tässä profetiassa löytyy jakeen 23 lopusta, ja se on se, ettei mikään
kansakunta tule Israelin puolustuksen avuksi, jotta kaikki tulisivat tietämään, että se oli
Israelin Jumala.
Hesekiel 38:23 (KR 33/38) – ”Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni
tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä
olen Herra.”
- Haluan väittää, että viimeaikainen kehitys, jota juuri kuluneella viikolla on tapahtunut,
viittaa ajan, jossa nyt elämme, myöhäisyyteen.
- 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 17.01

