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Trumpin rauhansuunnitelma on valmis, jonka vuoksi Herran paluu on hyvin 
lähellä! 

Tässä pastori J.D. Farag'in tuorein Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa perehdytään 
kahteen aikainmerkkiin näinä päivinä, jotka kertovat vahvasti sitä kieltä, että elämme Jeesuksen 
Kristuksen takaisintulon aattopäivissä. Ensimmäinen merkki on Danielin profetiassa mainitun Lähi-
idän rauhanliiton lähentyminen kun Trumpin ”vuosisadan diili” on valmis julkistettavaksi ensi 
huhtikuussa Israelin vaalien jälkeen. Toinen merkki liittyy yleiseen pilkkaan Jeesuksen paluusta 
nykypäivänä, joka sekin on profetoitu Raamatussa viimeisten päivien merkiksi uskoville lähestyvästä 
ylösotosta. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

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

Mid-East Prophecy Update – February 24th, 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 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 24.2.-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 sen merkityksestä, että presidentti Trumpin rauhansuunnitelma on valmis.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua siitä, josta väittäisin, että se on 
yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi Herran paluu on hyvin lähellä.
- Haluan myös puhua siitä, miksi on niin, että mille tahansa maininnalle Herran paluusta 
virnuillaan yhä enemmän, ja miksi sillä on väliä.
- Itseasiassa juuri näiden syiden vuoksi viikoittaiset profetiapäivitykset ovat niin tärkeitä, 
näissä maailman historian viimeisissä hetkissä.

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 
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kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän 
ylitse.”

Daniel 9:27 (KJV) - Then he shall confirm a covenant with many for one week; But 
in the middle of the week He shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing
of abominations shall be one who makes desolate, Even until the consummation, which 
is determined, Is poured out on the desolate.

Ilmestyskirja 13:5-6 (KR 33/38) – ”Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja 
pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Ja se 
avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, 
niitä, jotka taivaassa asuvat.”

- Syy siihen, miksi aloitan näillä profetioilla, on se, että ne sanovat Antikristuksen 
julistavan keskellä vaivanaikaa, että hän on Jumala.
- Tämä sen jälkeen, kun hän ”tekee suuren” tästä liitosta yhden vuosiviikon ajaksi, tai 
seitsemäksi vuodeksi, jonka aikana juutalaiset rakentavat jälleen heidän temppelinsä.
- Ehdotan, että olemme kynnyksellä tämän toteutumisessa, mistä todistaa vääjäämätön 
vauhti kohti rauhansopimusta.

Aloitetaan tästä Fox News -raportista koskien sitä, kuinka kahden korkean 
hallintovirkamiehen mukaan ”Trumpin hallinnon Lähi-idän rauhansuunnitelma on valmis 
ja presidentti Trump'ille on kerrottu sen sisällöstä…” ”Virkamiehet sanoivat, ettei 
suunnitelmaa todennäköisesti julkisteta ennen tulevia Israelin vaaleja 9. huhtikuuta. 
”Emme aio tehdä mitään, mikä uhkaa Israelin turvallisuutta”, johtava hallinnon virkamies 
sanoi.” ...”Hallintoviranomaiset ovat sanoneet, että Trump on toiveikas suunnitelman 
kyvystä mennä eteenpäin. 'Meille on annettu erilaiset olosuhteet', johtava 
hallintoviranomainen sanoi.” 

https://www.foxnews.com/politics/trump-administrations-middle-east-peace-plan-
finished-officials-say

Jerusalem Post'in mukaan pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi hallituksen 
kokouksessa sunnuntaina, että Israelin suhde Yhdysvaltojen kanssa on huipussaan. 
”Israelin suhde Yhdysvaltoihin on tällä hetkellä vahvempi kuin koskaan…” ”Netanyahu'n 
kommentit tulevat noin kaksi kuukautta ennenkuin USA:n odotetaan lopulta käärivän 
auki Lähi-idän rauhansuunnitelmansa – huhtikuun 9. päivän vaalien jälkeen. Netanyahu 
tapasi Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pence'n ja ulkoministeri Mike Pompeo'n 
kuluneella viikolla Lähi-idän huippukokouksessa Varsovassa. Hän sanoi, että 
konferenssi merkitsi 'historiallista muutosta', jolla oli paljon merkitystä Israelille.” 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=580921

Jerusalem Post julkaisi raportin Netanyahu'n kommenteista arabijohtajille viime viikon 
Varsovassa pidetyssä konferenssissa, josta paljastettiin salainen nauha ja se lähetettiin 
ilmoille KAN News'in kautta sunnuntaiaamuna. Siinä Netanyahu varoitti arabimaita 
olemaan hylkäämättä Trump'in rauhansuunnitelmaa ennenkuin se esitellään. 
...Netanyahu kertoi arabijohtajille samassa kokouksessa, että Israel tiesi rauhan olevan 
"yksisuuntainen katu". ”Jotta Israel voisi olla rauhassa tai normalisoida suhteita 
laajempaan arabimaailmaan, meillä on oltava Israelin ja Palestiinan välinen rauha”, hän 
sanoi. ”Koska rauha ei ollut tulossa, olimme jumissa ilman vaihtoehtoja.” Mutta, 
pääministeri sanoi, tämä on alkanut muuttua. 
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https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=580893

Times of Israel'in mukaan Egyptin presidentti Abdel Fattah el-Sisi voi myös sopia siihen 
käsitykseen, että arabimaailma näkee jonkin olevan erilaista tällä kertaa liittyen 
rauhansopimukseen. Viime kuussa hän kertoi CBS News'ille, että yhteistyö Kairon ja 
Jerusalemin välillä on tiiviimpää kuin koskaan aiemmin, ja vahvisti, että Israel auttaa 
Egyptin joukkoja taistelemaan jihadisteja vastaan levottomalla Siinain niemimaalla. 
Israel ja Egypti eivät olleet koskaan aiemmin vahvistaneet kampanjan 
olemassaoloa. 

https://www.timesofisrael.com/sissi-israeli-palestinian-conflict-is-main-source-of-
instability-in-middle-east/

- Tässä kysymys: Jos tämä on kohti tiettyä Raamatun profetian täyttymistä Ahdistuksen 
aikana, niin kuinka lähellä olemme?
- Jos olemme niin lähellä, eikö sen pitäisi vaikuttaa siihen, miten elämme elämäämme 
huolimatta skeptikoiden pilkasta ja irvailusta?

2. Piet. 3:3-12 (KR 33/38) – ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee 
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä
on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki 
pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, 
että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan 
olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui 
vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle,
säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi 
älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, 
niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, 
sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta 
Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet 
kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä 
kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja 
jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka 
voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!”

- Ehdotan, että tapa, jolla voimme nopeuttaa Herran paluuta, on saavuttaa kadotettuja 
hyvällä uutisella pelastuksesta Kristuksessa.
- Siksi teemme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä ja lopetamme Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumilla ja yksinkertaisella pelastuksen ABC:llä.
- 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).
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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 23.17
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