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Trump-Putin kokous heinäkuussa 2018 ja sen merkitys profeetallisesti 

Tässä neljän viikon takaa pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys, joka keskittyy presidenttien 
Trump ja Putin tapaamiseen Helsingissä 16.7.2018 ja siellä puhuttuihin asioihin erityisesti Israelia ja 
Syyriaa koskien. Se, mikä olisi Iranin tuleva rooli Syyriassa, nostetaan esille, koska Israel vastustaa 
Iranin läsnäoloa maassa. Kuitenkin Raamatun profetia tekee selväksi sen, että Iran-vapaata Syyriaa ei 
tule enää olemaan. Suomentamassani profetiapäivityksessä pastori Farag puhuu yleisesti ns. Googin 
sodan läheisyydestä ja Amerikan ”katoamisesta kartalta”. 

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

Mid-East Prophecy Update – July 22nd, 2018
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 22.7.-18. 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. kertoo Trump-Putin kokouksen merkityksestä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua presidentti Trumpin ja 
presidentti Putinin välisen tapaamisen merkityksestä.
- Samalla kun uutisjutut täällä Yhdysvalloissa olivat kaikkea muuta kuin mistä tässä 
kaikessa on todella kysymys, niin uskon, että jopa tällä on merkitystä.
- Tämä johtuu siitä, että tuomaristo on edelleen poissa koskien sitä, otetaanko Amerikka
pois geopoliittisesta maisemakuvasta vaiko ei, ja tämä poistaminen tulee sisältäpäin.
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- Valitettavasti tämä liittyy siihen, minkä me tiedämme olevan totta pyhissä kirjoituksissa
koskien Amerikan selkeää poissaoloa Raamatun profetiassa. [Öhöm Hra 
Farag..Amerikka mainitaan ainakin Ilmestyskirjan luvun 18 suurena taloudellisena 
Babylonina, joka kukistuu. Suom. huom.]
- Totuus on, että Amerikan Yhdysvallat on kaikki, mikä on Antikristuksen alaisuudessa 
toimivan Uuden maailmanjärjestyksen tiellä. [Tästä olen samaa mieltä, eli nykyinen 
mahtava Yhdysvallat on Paavalin ”pidättäjä” UMJ:n tulemiselle (2. Tess. 2:6-7). Suom. 
huom.]
- Mielestäni on kysyttävä, voiko tämä nykyinen käynnissä oleva liikehdintä tämän maan 
tuhoamiseksi onnistua joskus pian.

- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan, että toinen kysymys, joka on kysyttävä, 
liittyy Syyriaan, Venäjään, Iraniin ja Turkkiin.
- Erityisesti liittyen ristiriitaisiin raportteihin Venäjän suhteesta Iraniin ja heidän 
halukkuudestaan saada heidät pois Syyriasta.
- Minulle henkilökohtaisesti, kun en tiedä, peräännyn siihen, mitä minä tiedän, ja se mitä
tiedän, on se, mitä Jumalan Sana sanoo tapahtuvaksi.

Hesekiel 38:1-6 (KR 33/38) – ”Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, käännä 
kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja 
ennusta häntä vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun 
kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, 
panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun 
sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja 
pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa,
kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo 
pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.”

Ezekiel 38:1–6 (KJV) - 1 The word of the LORD came to me: 2 “Son of man, set your 
face against Gog, of the land of Magog, the chief prince of Meshek and Tubal; 
prophesy against him 3 and say: ‘This is what the Sovereign LORD says: I am against
you, Gog, chief prince of Meshek and Tubal. 4 I will turn you around (  käännän sinut 
takaisin  ), put hooks in your jaws and bring you out with your whole army—your 
horses, your horsemen fully armed, and a great horde with large and small shields, all 
of them brandishing their swords. 5 Persia, Cush and Put will be with them, all with 
shields and helmets, 6 also Gomer with all its troops, and Beth Togarmah from the far 
north with all its troops—the many nations with you.

- Syy, miksi halusin mennä tämän profetian erityisyyteen, johtuu siitä, että siinä 
kerrotaan kuinka Jumala itse kuljettaa Googia (kääntää hänet takaisin).
- Hän tekee tämän panemalla koukun hänen leukaansa ja nostamalla hänet sotaan 
suurella armeijallaan eli hyökkäämään Israeliin saaliin saamiseksi.
- Me tiedämme tämän johtuen yksityiskohdasta Hesekielin 38. luvun jakeesta 13, joka 
kertoo meille, että Saudi-Arabia tulee protestoimaan tätä ryöstelyä.

- Tämä ja monet muut syyt antavat minun uskoa, että kaikki asiat jokaista henkilöä 
myöten ovat valmiina ja alkavat nyt toteuttaa profetiaa.
- Anna minun kiirehtiä sanomaan, ettemme tiedä ”milloin” se tapahtuu, mutta mitä 
voimme tietää on, että ”se” tapahtuu, koska Jumala sanoo sen tapahtuvan.
- On tärkeää ymmärtää, että Jeesus ei sanonut, että lunastuksemme lähestyy, kun se 
tapahtuu, vaan pikemminkin, kun se alkaa tapahtua.

http://raamattu.fi/1933,38/2Tess.2.html


- Väittäisin ilman mitään järkevää epäilystä, että olemme näkemässä näiden asioiden 
alkavan toteutua henkeäsalpaavalla nopeudella.
- Ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin siihen, mitä todella on tapahtumassa Israelissa ja 
tarkemmin sanottuna katsahtaa Israelin rajalle sen ymmärtämiseksi.
- Esittäisin, että kaikki, mitä tapahtuu, on juuri sitä, mitä Jumala sanoi tapahtuvaksi 
lopun päivinä koskien Israelia.

- Raamattu on täynnä profetioita 7 vuoden rauhansopimuksesta Israelin kanssa, 
hyökkäyksestä Israeliin, ja Israelin pelastuksesta.
- Ajan kulumisen vuoksi, tarjoan vain yhteenvedon, joka on sellainen, että se [Israelin 
pelastus] alkaa, ja se on 7-vuotisen Ahdistuksen tarkoitus.
- Näin ollen, kun alat nähdä asioita, joita toteutetaan Ahdistuksen aikana ja alkavat 
tapahtua jo nyt, voit turvallisesti päätellä, että se aika on hyvin lähellä.

Selailtuani läpi suuren määrän raportteja Trump-Putin kokouksesta, törmäsin tähän 
Times of Israel'in artikkeliin, joka todella kertoo kaiken minulle. Kyse on eroista, joita on 
runsaasti huolimatta siitä, että Putin ja Trump esittelivät yhteistä rintamaa Syyriaan. 
Tässä jotain siitä, mitä heillä oli sanottavaa: ”Venäjän johtaja antaa ymmärtää, että 
Irania ei suljeta pois koko maasta, ja sijoittaa Moskovan ja Washingtonin tasavertaiseen
asemaan alueella. ...Trump sanoi huomautuksissaan, että Israelin turvallisuus on 
vertaansa vailla oleva asia sekä Amerikan että Venäjän näkökohdissa Syyriaa 
koskien. ...Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu puolestaan ilmaisi 
tyytyväisyytensä. Lausunnossaan, hän kiitteli ”Yhdysvaltojen ja presidentti Donald 
Trumpin jatkuvaa sitoutumista Israelin turvallisuuteen”. Netanyahu myös arvosti ”hyvin 
paljon” presidentti Putinin ilmaisemaa selkeää kantaa tarpeeseen vaalia vuoden 1974 
joukkojen erottamista koskevaa rajasopimusta Israelin ja Syyrian välillä (the 1974 
Separation of Forces Agreement between Israel and Syria). [Kuitenkin]...kaiken 
kohteliaisuuden alla [tarkoittaen huomaavaisuutta] vaani useita merkittäviä eroja siinä, 
miten kumpikin osapuoli näkee neuvottelujen tulokset. Times sitten jatkaa esittämällä 
kysymyksen, ”Tuleeko Iran jäämään Syyriaan?” Tähän kysymykseen he kirjoittavat, 
”Ehdoton asia Putinin painotuksessa koskien Israelin turvallisuutta ”etelässä” on, että 
Iran, joka tosiasiallisesti on Venäjän liittolainen Assadin hallinnon avustamisessa 
selviytyäkseen, tulee poistumaan tuolta alueelta, kuten myös sen välikäsi, 
libanonilainen Hizbollah-järjestö. Mutta Netanyahu haluaa Iranin kokonaan ulos 
Syyriasta, piste. Ennen Putinin tapaamista viime viikolla Venäjällä, Israelin johtaja 
tapasi johtavia venäläisiä virkamiehiä ja sanoi lausunnossaan, että hän ”teki selväksi 
sen, ettei Israel suvaitse Iranin tai sen välikäsien sotilaallista läsnäoloa missään päin 
Syyriaa.” Netanyahu tapasi Putinin ja on puhunut hänen kanssaan, koska; ei ole vielä 
selvää, onko Putin halukas sitoutumaan Iranista vapaaseen Syyriaan.” 

https://www.timesofisrael.com/putin-and-trump-presented-unified-front-on-syria-but-
differences-abound/

- Se on tämä viimeinen toteamus koskien sitä, ettei ole vielä selvää, onko Putin valmis 
sitoutumaan ”Iranista vapaaseen Syyriaan”, jonka kanssa lopetan.
- Syynä on se, mitä meille kerrotaan Jesajan luvussa 17:1, joka on profetia Syyrian 
Damaskoksen täydellisestä tuhosta.
- Ei tule koskaan olemaan ”Iranista vapaata Syyriaa”. Hesekiel 38 sanoo, että he 
hyökkäävät Israeliin Syyriasta käsin, Syyrian pääkaupungin Damaskoksen tuhon 
jälkeen.

https://www.timesofisrael.com/putin-and-trump-presented-unified-front-on-syria-but-differences-abound/
https://www.timesofisrael.com/putin-and-trump-presented-unified-front-on-syria-but-differences-abound/


- Lopetan sanomalla yksinkertaisesti, että sen pitäisi olla hyvin selvää, että nämä asiat 
ovat todellakin alkaneet toteutua nyt.
- Tästä syystä lopetamme profetiapäivityksemme hyvällä uutisella pelastuksesta 
Jeesuksessa Kristuksessa, joka tunnetaan myös evankeliumina.
- Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, 
haudattiin, nousi kolmantena päivänä ylös, ja tulee jälleen kerran eräänä päivänä.

Pelastuksen ABC – A on sen tunnustamista, että olet syntinen, (Room. 3:23).
B on uskomista, (Room. 10:9-10). C on pyytämistä, (Room. 10:9-10, 13).

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 15.54 
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