
Mid-East Prophecy Update – April 27th, 2014

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 27.4..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin puhua muutamien viimeaikaisten ja tärkeiden tapahtumien profeetallisesta 
merkityksestä koskien Israelia.  
- Näyttää, että muutaman viimeisen viikon aikana, erityisesti viime viikolla, jolloin oli pääsiäissunnuntai, on tapahtunut 
paljon Israeliin liittyvää. 
- Aloitan viime torstaista huhtikuun 24. päivästä ja tavallaan kelaan taaksepäin antaakseni päivityksen, mitä on 
tapahtunut ja sitten selitän, mitä se merkitsee. 

Haluan kiinnittää huomiosi tähän BBC:n otsikkoon, “Hamas and Fatah unveil Palestinian reconciliation deal (Hamas ja 
Fatah paljastavat palestiinalaisen sovintosopimuksen).” “Kilpailevat palestiinalaiset ryhmittymät Fatah ja Hamas ovat 
ilmoittaneet sovinnosta … pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aiemmin, että herra Abbas'in olisi valittava joko rauha 
Israelin kanssa, tai rauha Hamasin kanssa. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27128902

Keskiviikkona 23.4. Balfour Post julkaisi artikkelin otsikolla, “Jerusalem is not up for grabs (Jerusalem ei ole jaossa).” 
“USA:n ulkoministeri John Kerry on vierittänyt syyn Israelin ja Palestiinan hallituksen välisten rauhanneuvottelujen 
äkilliseen umpikujaan Israelin suunnitelmille rakentaa lisää asuntoja … eteläiseen Jerusalemin lähiöön...

http://balfourpost.com/jerusalem-is-not-up-for-grabs/

Keskiviikkona 16.4. Jerusalem Post raportoi Temppelivuoren mellakasta Jerusalemissa, jossa sadat palestiinalaiset ottivat 
yhteen poliisin kanssa. ”Keskellä kasvaneita jännitteitä palestiinalaisten ja israelilaisten välillä, kun rauhanneuvottelut 
horjuvat, ...väkivalta puhkesi keskiviikko-aamuna, heti kun poliisi avasi portin Temppelivuorelle vierailijoille, joita oli 
kokoontunut eri puolilta maapalloa. … Keskiviikon mellakan jälkeen – lajissaan kolmas alle kahdessa viikossa – tuhannet 
juutalaiset kaikkialta maasta ja ulkomailta, kokoontuivat läheisellä Länsimuurilla noudattamaan pääsiäistä.” 

http://www.jpost.com/National-News/Temple-Mount-riot-in-Jerusalem-Two-police-officers-lightly-injured-348620

Sitten oli tämä USA Today'n artikkeli otsikolla, “Leaflet tells Jews to register in East Ukraine (Lehtinen käskee juutalaisia 
rekisteröitymään Itä-Ukrainassa).” Siinä sanottiin näin, ”Juutalaisille ...ojennettiin lehtisiä, joissa määrättiin kaupungin 
juutalaiset antamaan luettelo omaisuudestaan ja maksamaan rekisteröitymismaksu ”tai muutoin heidän 
kansalaisuutensa peruutetaan, heidät karkotetaan maasta ja heidän varansa takavarikoidaan...” Toinen uutistoimisto 
raportoi näin, ”Huolestuneisuus on kasvanut senjälkeen, kun lehtistä, joka toi mieleen Natsi-Saksan, jaettiin Donetskissa 
vaatien, että yli 16-vuotiaiden juutalaisten pitää rekisteröityä viranomaisille.”

http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/04/17/jews-ordered-to-register-in-east-ukraine/7816951/

- Kuinka olkoonkin, menkäämme eteenpäin ja katsokaamme, mitä tämä kaikki merkitsee Raamattuun liittyvän 
profeetallisen merkityksen kannalta.
- Samalla kun tiedostan, että tästä on nopeasti tulossa vahva käsitys todellisuudesta, niin koko maailma vastustaa tätä 
pientä Israelin maata, joka syntyi uudelleen toukokuussa 1948.
- Eräässä mielessä tämä on tyyppiesimerkki taistelusta jättiläismäistä Goljatia edustavan koko maailman ja pientä 
Daavidia edustavan Israelin välillä ja se on hyvä asia.

- Sanon näin johtuen kammottavan samalaisista yhtäläisyyksistä, joita olemme tutkineet syvällisesti torstai-iltaisin 1. 
Samuel 17. luvussa. 
- Aivan kuten Daavid vastoin kaikkia odotuksia ihmeellisesti voitti Goljatin, Jeesus, meidän Daavidia suurempamme, tulee
voittamaan vihollisen. 
- Ja tätä todistaa se, kuinka Daavid on Kristuksen esikuva, joka on se, mitä haluaisin lyhyesti jakaa kanssasi lopuksi, ellet 
loukkaannu.
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DAAVID JEESUS RAAMATUNKOHDAT

Daavidia kutsuttiin Jumalan esikoiseksi Jeesus oli ainosyntyinen esikoinen Ps. 89:27, Kol 1:15

Daavid syntyi Betlehemissä Jeesus syntyi Betlehemissä 1.Sam. 16, 17:12 Ruut 4:22, Miika 5:2, Mt. 2:1

Daavid oli lammasten paimen Jeesus on ihmisten hyvä paimen 1.Sam. 16, Joh. 10

Daavidilla oli Jumalaa kaipaava sydän Jeesuksella on Jumalan sydän 1.Sam. 16,1.Kun. 11:4, Joh. 5,10, Kol 1, Fil. 2

Daavid otettiin alhaisista oloista Jeesus tuli alhaisista oloista 1.Sam. 16, Mt. 2, Joh. 1:46, Jes. 7:15, 53:2

Daavid oli voideltu kuningas Jeesus on voideltu kuningasten 
kuningas

1.Sam. 16:13, 2.Sam. 2:4, Apt. 4:27, 1.Tim. 
6:15

Daavidin ei odotettu olevan kuningas Jeesuksen ei odotettu olevan 
Messias

1.Sam. 16, Joh. 7:27

Isä lähetti Daavidin taisteluun Isä lähetti Jeesuksen maailmaan 1.Sam. 17:17, Joh. 3:16, 1.Joh. 4:14

Daavid oli Iisain 8. poika Jeesus on (uusi alku) Jumalan 
Poika

1.Sam 16:10-11, 2.Kor. 5:17, Joh. 1:1-14

Daavid toi leipää veljilleen Jeesus on elämän leipä veljilleen 1.Sam. 17:17, Joh. 6:35

Daavid lähetettiin mukanaan 10 leipää
ja 10 juustoa

Jeesus lähetettiin täyttämään laki 
(”10”)

1.Sam. 17:17-18, Mt. 5:17

Daavidilla oli 3 veljeä sodassa Jeesus vietti 3 päivää haudassa 1.Sam. 17:14, Mt. 12:40

Daavid oli hyljätty ja halveksittu 
veljiensä taholta

Jeesus on juutalaisten veljiensä 
hylkäämä

1.Sam 17:28-30, Joh. 1:11, 7:5

Daavid tuli Israelin menettämään 
maahan

Jeesus tuli etsimään ja 
pelastamaan sitä, mikä oli 
menetetty

1.Sam. 17:1-3, Lk. 19:10

Daavid kuuli Goljatin haastavan 
Israelin

Jeesus kuuli paholaisen haastavan
ja koettelevan Häntä

1.Sam 17:23, Mt. 4:1-11

Daavid lähetettiin 40 päivän jälkeen 
sotaan

Jeesus vietti 40 päivää paastoten 
erämaassa

1.Sam. 17:16, Mt. 4:1-11

Daavid oli Israelin ainoa edustaja 
taistelussa

Jeesus on ainoa edustajamme 
Saatanaa vastaan

1.Sam. 17:8-11, Room 5:18-19

Daavid vastasi Goljatille, joka sanoi: 
antakaa minulle mies

Jeesus ei vastannut Pilatukselle, 
joka sanoi: katso ihmistä

1.Sam. 17:10, Joh. 19:5

Daavid löi pedot, leijonan ja karhun, 
aikaisemmin

Jeesus tulee luömään pedon, sekä
leijonan että karhun

1.Sam 17: 34, Dan. 7

Daavid voitti filistealaisen vain yhdellä
kivellä

Jeesus tulee voittamaan Saatanan
yhtenä ja ainoana kalliona

1.Sam. 17:50, Ps. 78:35, 42:9, 89:26

Daavid toi pelastuksen yhdellä kivellä 
viidestä

Jeesus on pelastuksemme kallio 
armosta (”5”)

1.Sam. 17:40-50, Ef. 2:8-9

Daavid tappaa 6 kyynärää pitkän 
Goljatin, jolla oli 6 panssaria ja 600 
sekeliä painava keihäänkärki

Jeesus tappaa pedon, jonka luku 
on 666

1.Sam. 17:4-7, Ilm. 13:15-18, 19:20-21

Daavid käyttää Goljatin miekkaa 
hänen päänsä leikkaamiseen

Jeesus tappaa suunsa miekalla 1.Sam 17:51, Ilm. 19:21

Daavid saa perinnön ja morsiamen Jeesus on meidän perintömme ja 
me Hänen morsiamensa

1.Sam. 17:25, 1.Piet. 1:3-5, 2.Kor. 11:2

Daavid vapauttaa Israelin 
filistealaisten orjuudesta

Jeesus vapauttaa meidät synnin 
orjuudesta

1.Sam. 17:9, Joh. 8:36, Room. 8:2

Daavid vei filistealaisen pään 
Jerusalemiin

Jeesus murskasi käärmeen pään 
Jerusalemissa

1.Sam. 17:54, Gen. 3:15, Joh. 19:30

Daavid voitti, oli hyvä uutinen, jota on 
levitetty

Jeesus voitti meille voiton, hyvää 
uutista levitetään

1.Sam. 17:52-53, Mk. 16:15, Fil. 1:3-5



Daavidista kysyttiin, kenen poika tämä
on

Jeesus kysyi koskien itseään, 
kenen poika Hän on

1.Sam. 17:55, Mt. 22:42

Mt. 22:42 "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." 

1.Sam. 17:55 Kun Saul näki Daavidin menevän filistealaista vastaan, kysyi hän sotapäälliköltään Abnerilta: "Kenen poika tuo 
nuorukainen on, Abner?" Abner vastasi: "Niin totta kuin sinä, kuningas, elät, minä en sitä tiedä." 


