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Netanyahu'n epäonnistumisen muodostaa koalitiohallitus 
Israeliin profeetallinen merkitys vuonna 2019

Tässä hyvinkin aiheellinen pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa 
pohditaan eri uutislähteiden avulla kummallista epäonnistumista muodostaa Israeliin koalitiohallitusta 
viime huhtikuisten vaalien jälkeen, mikä johtaa uusiin vaaleihin ensi syksynä. Ilmeisesti Israelin Jumala 
ei halunnut, että Trumpin rauhansuunnitelma etenisi normaalin kaavan mukaan kesällä 2019, vaan 
Herralla on jotain muuta mielessä. Ehkäpä ensin 3. maailmansota (ns. Googin sota) ja sitten vasta 
rauhansopimukseen + Israelin 70. vuosiviikon alkuun. Joka tapauksessa, jokin profeetallinen merkitys 
tällä kaikella on. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
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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 2.6.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta. Suom. huom.

https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät 
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. puhuu Netanyahu'n epäonnistumisen muodostaa koalitiohallitus profeetallisesta 
merkityksestä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua jostakin, joka tapahtui viime 
viikolla, josta väittäisin, että se on todellinen pelinmuuttaja (game changer).
- Nimittäin Benjamin Netanyahu'n epäonnistumisesta muodostaa koalitiohallitus hänen 
historiallisen uudelleenvalinta-voittonsa jälkeen tämän vuoden huhtikuun 
parlamenttivaaleissa.
- Näin tekemällä toivon voivani vastata kysymykseen, koska se liittyy tämän kaiken 
profeetalliseen merkitykseen ja mitä se tarkoittaa meille tänään.

Aloitan tällä Jerusalem Post -raportilla koskien sitä, kuinka täsmälleen kuukauden 
kuluttua siitä, kun 21. Knesset aloitti toimikautensa, enemmistö Knessetistä äänesti 
hajottaakseen itsensä ja pannakseen alulle ennennäkemättömät uudet vaalit 
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syyskuussa sen jälkeen, kun Netanyahu oli kykenemätön muodostamaan koalition. ”Se 
oli ensimmäinen kerta Israelin historiassa, kun pääministeriehdokas epäonnistui 
muodostamaan koalition saatuaan presidentiltä tämän tehtävän vaalien jälkeen.” 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=591044 

Kuten voitte kuvitella, tämä on eräänl. geopoliittinen maanjäristys useista syistä johtuen, 
joista tärkein on se vaikutus, joka sillä tulee olemaan kauan-odotettuun ”vuosisadan 
sopimukseen”. Fox News'in mukaan, Jared Kushner'in vierailu Jerusalemiin hänen Lähi-
idän rauhansuunnitelman edistämiseksi voisi menettää voimaa, kun Israel suuntaa kohti 
tuntematonta aluetta kalenterivuoden toisissa vaaleissa seuraten Benjamin Netanyahu'n
kyvyttömyyttä muodostaa hallitusta keskiviikkoillan määräaikaan mennessä. 

https://www.foxnews.com/world/kushner-trump-middle-east-peace-deal-israel-
election.print 

Kai sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, että Mahmoud Abbas on hyvin tyytyväinen 
tästä kaikesta tämän Breaking Israel News -raportin nojalla, jossa hänen kerrotaan 
sanoneen: ”'vuosisadan sopimus', tai häpeädiili, menee helvettiin...” Mitä tulee 
Yhdysvaltojen sponsoroimaan konferenssiin Bahrainissa, joka on ajoitettu kesäkuun 25.-
26. päiville, Abbas lisäsi, että ”taloudellinen projekti, jonka parissa konferenssin 
osanottajat työskentelevät ensi kuuta varten, menee myöskin helvettiin … sanoimme, 
ettemme aio hyväksyä tätä kokousta ja sen tuloksia, koska he myyvät meille illuusioita, 
jotka eivät johda mihinkään.” 

https://www.breakingisraelnews.com/130245/abbas-trump-peace-plan-can-go-to-hell/ 

Riittää kun sanon, että spekulointia on runsaasti asiantuntijoiden ja anlyytikkojen 
keskuudessa siitä, miten tämä kaikki tulee menemään. Jerusalem Post julkaisi yhden 
tällaisen analyysin otsikolla, ”Hello' elections means 'goodbye' Trump peace plan 
(Tervehdys vaaleille merkitsee 'jäähyväisiä' Trump'in rauhansuunnitelmalle)”. Jos 
Israel toivottaa uudet vaalit tervetulleiksi syyskuussa, niin on turvallista olettaa, että se 
voi jättää hyvästit Yhdysvaltain presidentti Donald Trump'in ”vuosisadan diilille”. Historia 
on osoittanut, että Yhdysvaltojen presidenttien paras aika rauhansuunnitelman 
esillepanoon on nelivuotisen virkakauden alussa, ei lähestyttäessä sen loppupuolta. 
...Jos Trump todella haluaa, että hänen "vuosisadansa diilinsä" toimisi, se vie paljon 
aikaa ja energiaa. Se ei mene ikäänkuin, että Washington tiputtaa suunnitelman 
maailmalle, ja sitten astuu syrjään. Se edellyttää Valkoisen Talon intensiivistä 
osallistumista – myöskin presidentiltä – paimentaa sitä eteenpäin. Mutta Trump ei 
todennäköisesti tee sitä vaalikampanjan aikana. Ensinnäkin, koska hän on liian kiireinen 
kampanjoidessaan, ja toiseksi, koska hän ei halua osallistua aktiivisesti asiaan, joka voi 
lopulta epäonnistua. Ei kukaan ehdokas halua mennä vaaleihin niin valtavan, korkean 
profiilin epäonnistumisen kanssa, joka on niin tuore hänen ansioluettelossaan. Joten jos 
Trump'in hallinto todella aikoo tuoda esiin kauan-odotetun suunnitelmansa poliittisen 
osan, sillä on siihen aikaa syyskuun ensimmäiseen maanantaihin asti, joka on Labor 
Day, yleinen vapaapäivä Yhdysvalloissa. Mutta jos Israel nyt päättää mennä vaaleihin, 
niin jopa tuokin ikkuna tulee sulkeutumaan. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=590874

- Yksi niistä asioista, joita olen oppinut kulkiessani Herran kanssa, on se, että kun et 
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tiedä, voit mennä sen yhden luokse, joka tietää.
- Ehkä olet kuullut sanottavan: ”Emme ehkä tiedä mitä tulevaisuus pitää sisällään, 
mutta me tiedämme, että Jumala on se, joka pitää käsissään tulevaisuutta.”
- Vien sen askeleen pidemmälle ja sanon, että emme ainoastaan tiedä Jumalan pitävän 
käsissään tulevaisuutta, vaan me myöskin tiedämme tulevaisuuden, niin kuin se on 
Jumalan Sanassa.

Johannes 14:29 (KR 33/38) – ”Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on 
tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu.”

Ilmestyskirja 1:17-19 (KR 33/38) – ”Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin 
kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: 
"Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja 
katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. 
Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.”

- 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 17.42
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