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Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma saattaa käynnistää merkittävän 
profeetallisen kehityksen 

Tässä tuore suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, jossa keskitytään tulevaan 
presidentti Trumpin 'vuosisadan diiliin', joka ratkaisisi kiistan Israelin ja palestiinalaisten välillä. 
Kuitenkin näyttää siltä, että tämä rauhansuunnitelma olisi yksipuolinen tuen osoitus Israelille ja 
palestiinalaiset jäisivät nuolemaan näppejään, kun he eivät saa haluamaansa. Seurauksena useat 
Raamatun profetiat voisivat käynnistyä, joiden päämääränä on Israelin lopullinen lunastus 7-vuotisella 
Ahdistuksen ajalla.
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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 16.9.-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 siitä, kuinka kauan odotettu Lähi-idän rauhansuunnitelma saattaa käynnistää 
merkittävän profeetallisen kehityksen.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan, että keskitymme presidentti Donald 
Trump'in kauan odotettuun Lähi-idän rauhansuunnitelmaan.
- Sen toteaminen, että tällä on alttiutta muuttaa Lähi-idän luonnetta, olisi karkeaa 
vähättelyä niin sanoakseni.
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- Tällä tarkoitan sitä, että tämän rauhansuunnitelman paljastaminen tuo mahdollisesti 
mukanaan merkittävää profeetallista kehitystä.

- Ehdotan, että tämä rauhansuunnitelma voisi tasoittaa tietä sille, että juutalaiset saisivat 
vihreää valoa jälleenrakentaakseen vihdoinkin kolmannen temppelin.
- Tiedämme tämän erityisistä Raamatun profetioista johtuen, jotka puhuvat siitä, miten 
Antikristus panee täytäntöön seitsemän vuoden rauhansopimuksen.
- Sitten, 7 vuoden puolivälissä hän asettaa hävityksen kauhistuksen ja vaatii itseään 
palvottavaksi Jumalana.

Daniel 9:27 (KR 33/38) – ”Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi,
ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee 
kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän 
ylitse.”

2. Tess. 2:4 (KR 33/38) – ”...tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä 
jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja 
julistaa olevansa Jumala.”

- Näiden kahden profetian yhteisenä nimittäjänä on, että kaikki edellyttää temppelin 
olevan jo valmiiksi rakennettu.
- Tämän vuoksi monet uskovat, että seitsemän vuoden rauhansopimukseen liitetään 
juutalaisten temppelin jälleenrakentaminen.
- Uskon, että tämä on se, minne kaikki on suuntautumassa siinä mielessä, että kehitys ei
todennäköisesti mene toiseen suuntaan eikä koe viivästymistä.

Aloitan tällä Jewish Press'in artikkelilla mitä mielenkiintoisimmasta ja paljon puhuvasta 
haastattelusta Jason Greenblatt'in kanssa, joka toimii yhtenä Donald Trump'in 
tärkeimmistä Lähi-idän lähettiläistä, jolla yhdessä Jared Kushner'in kanssa on suunnaton
tehtävä auttaa Trump'ia neuvottelemaan rauhansuunnitelma israelilaisten ja 
palestiinalaisten välille. Samalla kun suosittelen artikkelin lukemista kokonaisuudessaan,
haluan kiinnittää teidän huomionne hänen vastaukseensa kun häneltä kysyttiin: 
”Menemättä mihinkään erityisiin yksityiskohtiin, mikä tekee tästä rauhan ponnistuksesta 
Israelin ja palestiinalaisten välille olennaisesti erilaisen kuin aikaisemmat yritykset?” 
Tässä hänen vastauksensa: ”No, ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, ettette pyytäneet 
yksityiskohtia. Olette ainutlaatuinen aloittaessanne kysymyksenne tällä tavoin. Minun on 
yleensä aloitettava haastattelu sanomalla, ”En aio antaa teille mitään yksityiskohtia”, 
joten arvostan sitä erittäin paljon. Mielestäni suunnitelmamme alkaa todellisuudesta. 
Tietenkin se tunnustaa konfliktin historian, mutta [muut suunnitelmat] perustuivat aina 
väsyneisiin käsityksiin siitä, mitä sen pitäisi olla. Sen sijaan suunnitelmamme keskittyy 
siihen, mitä se voisi olla. Suunnitelma ei ole vain kahden sivun kääntölakana; se on laaja
dokumentti, jonka olemme kehittäneet, joka selittää, miten mielestämme konflikti 
voidaan ratkaista. Siinä esitellään kukin ongelma ja ehdotetut ratkaisut hyvin selkeästi, 
jotta molemmat osapuolet voivat ymmärtää yli tavoitteellisen kääntölakanan mitä 
ratkaisut todella ovat ja aikovatko he olla valmiita elämään näiden ehdotettujen 
ratkaisujen kanssa. Se on tulosta laaja-alaisesta konsultaatiosta israelilaisten kanssa, 
sekä palestiinalaisten, ennen tuota Jerusalem-ilmoitusta, koska tällä hetkellä 
palestiinalaisten johto ei puhu meille—paljolti heidän vahingokseen, lisäisin. Se on myös 
laadittu laajan keskustelun jälkeen alueellisten johtajien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Kaikki heidän kysymyksensä ja huolenaiheensa ovat auttaneet meitä muokkaamaan 
suunnitelman diiliksi, jonka uskomme olevan realistinen, oikeudenmukainen, ja 
yhtäläisesti suurimerkityksinen, toteutettavissa oleva.” 



http://www.jewishpress.com/indepth/interviews-and-profiles/qa-special-envoy-jason-
greenblatt-details-the-thinking-behind-the-mideast-peace-plan/2018/09/08/

Israel Hayom -raportin mukaan sen lisäksi, että Greenblatt totesi, ”hallinto ei laita esille 
rauhansuunnitelmaa, joka ei kohtaa kaikkia Israelin turvallisuuskysymyksiä, jotka ovat 
äärimmäisen tärkeitä meille”, hän oli myöskin maininnut Trump'in sanoneen viime 
viikolla, että hän haluaisi tämän vuoden olevan ”rauhan vuosi”. Raportti jatkoi sanomalla:
”Viimeisten kuukausien aikana Greenblatt on hiljaa luonnostellut Trump'in 'vuosisadan 
diiliä' ja pitää korttejaan lähellä rintaansa. On epäselvää milloin suunnitelma julkistetaan 
ja huolimatta vahvistamattomista raporteista, että se paljastettaisiin pian, hallinto on 
tehnyt selväksi, että se esittelisi suunnitelman vasta sitten, kun se on valmis, ja vain 
silloin, kun sen julkaisupäivä on sopiva kaikille osapuolille.” Greenblatt lisäsi, että 
Trump'in päätöksellä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi ja Yhdysvaltojen 
suurlähetystön siirtämisellä sinne ”ei ollut tarkoitus vaatia Israelilta jotakin hintaa 
maksettavaksi. Israelille ei ole erityistä vaatimusta vastineeksi näistä päätöksistä.” 

http://www.israelhayom.com/2018/09/09/envoy-us-wont-present-peace-plan-that-fails-to-
meet-israels-security-needs/

Mikä on mielenkiintoista tuon viimeisen lainauksen suhteen, eli kunnioituksella olla 
pakottamatta Israelia tekemään mitään myönnytyksiä, minulle alkoi valjeta, että se 
saattaisi hyvinkin koskea niin kutsuttuja palestiinalaisia, joiden kohdalla tämä 
rauhansopimus tulee pakotetuksi. Anna kun selitän – keskiviikkona, The Times of Israel 
julkaisi artikkelin siitä, miten 25 vuoden jälkeen jotkut Israelin oikeistolaiset ovat valmiita 
julistamaan Oslon sopimukset kuolleiksi. Kuten ehkä voitte kuvitella, tämä ei tiedä hyvää
palestiinalaisille, ja kaiken kukkuraksi, Mahmoud Abbas on omien tekemisiensä johdosta
tullut merkityksettömäksi ja vähäpätöiseksi. Lisäksi hänen fyysisen terveytensä 
huhutaan heikkenevän nopeasti, ja monet uskovatkin, että hänen päivänsä ovat luetut. 
Vielä pahempaa – yhdessä sen kanssa, että Trump lopetti satojen miljoonien dollareiden
maksamisen PA'lle, hän hääti palestiinalaiset Washingtonista sulkemalla heidän 
diplomaattisen lähetystönsä ja lähettämällä heidät pakkaamaan, ja hän teki niin Israelin 
uutenavuotena, Rosh Hashanah'ina. Syy, miksi mainitsen tästä, johtuu siitä, että on 
järkeenkäypää olettaa palestiinalaisten olevan niitä, jotka pakotetaan hyväksymään 
rauhansopimus, eikä Israelia. 

https://www.timesofisrael.com/25-years-on-israeli-right-wingers-ready-to-declare-oslo-
accords-dead/ 

Suomentajan kommentti: Ilmeisesti Trump ei kannata kahden valtion ratkaisua ja näin 
PA ei saa virallisesti omaa itsenäistä valtiota ja silloin käy toteen profetia Jesajan luvusta
24, kun kuullaan yksipuolinen ja turha julistus Palestiinan valtiosta, joka on yhteydessä 
Obadjan kirjan profetiaan Eesaun Huoneen (palestiinalaiset) tuhosta aikakauden lopulla.
Lue tästä esim. 

http://nokialainen.blogspot.com/2014/06/palestiinalaisten-ennustettu-tuho.html & 
http://www.heinola.org/~patato/artikkelit/opr00886.php 

- Tässä tärkein asia lopuksi: Kaikki se, minkä tarvitsee olla paikoillaan tämän 
toteutumista varten, osoittaa juuri kuinka lähellä me olemme.
- Siksi me esittelemme pelastuksen evankeliumin Jeesuksen Kristuksen persoonassa 
meidän viikoittaisten profetiapäivitystemme lopussa.
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- Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, ja nousi 
ylös kuolleista kolmantena päivänä, ja palaa jälleen 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 23.34

http://nokialainen.blogspot.com/2018/09/trumpin-lahi-idan-rauhansuunnitelma.html
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

	tiistai 18. syyskuuta 2018
	Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelma saattaa käynnistää merkittävän profeetallisen kehityksen


