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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 11.5..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluaisin tehdä jotakin hieman erilaista ja puhua asiasta, joka näyttää olevan 
saamassa vähän vetoa.
- Se, mistä puhun, on kysymys koskien tempauksen läheisyyttä. Nimittäin liittyen siihen, kuinka varmoja olemme, että se
on meidän sukupolvessamme. 
- Tästä syystä teen jotakin vähän erilaista, sellaista, että otan jotakin, jota perustellusti voitaisiin pitää epätavallisena 
lähestymistapana. 
- Anna minun selittää: sensijaan, että yrittäisin vakuuttaa pilkkaavan epäilijän, jolla ilmeisesti on valmis mielipide, minä 
asetankin todistustaakan heille.
- Siksi näyttää, että päivän tapahtumien valossa todistustaakka on enemmän heillä koskien sitä, että tempaus ei ole 
tässä sukupolvessa, kuin meillä koskien sitä, että tempaus on tässä sukupolvessa. 
- Vielä selvempää on, kun ottaa huomioon, että maailma päivä päivältä pahenee, niin kuinka kukaan voi perustella, että 
Jeesus ei tule lähiaikoina. 

Itseasiassa Vatikaanin puhemiehen, kardinaali Giorgio Salvadore'n mukaan, Jeesus ei ole tulossa lainkaan. Jos sulatat 
tämän, jaan pari lainausta tästä Examiner'in artikkelista, joka julkaistiin perjantaina 2.5 otsikolla, “Vatican Announces 
Jesus Is Not Coming Back (Vatikaani ilmoittaa, Jeesus ei tule takaisin).” Tässä on, mitä siinä sanottiin, ”Vatikaanin 
puhemies ilmoitti virallisesti, että Herran tulemus ei ehkä tapahdu. He ilmoittivat näyttävän siltä, että Yashua, Jumalan 
ainosyntyinen Poika, ei palaa Joh. 14:1-3 mukaan. Kardinaali Giorgio Salvadore kertoi WWN:n reporttereille, että Jeesus 
on voinut juoda (ehkä viimeisellä ehtoollisella opetuslastensa kanssa) antaessaan nämä lausunnot paluustaan. Hän 
järkeili, että ihmiset voivat juovuksissa antaa lupauksia, joita eivät voi pitää! ”Kardinaali Giorgio Salvadore kertoi 
WWN:lle, että tämän vuoden 1981. vuosipäivä on oleva Vatikaanin viimeinen, mitä tulee Herran maan päälle paluun 
odottamiseen.” Otsikolla “The Vatican's Conclusion Is Correct (Vatikaanin johtopäätös on oikea),” artikkeli jatkaa sanoen, 
”Ihmisten kyllä pitäisi lakata ”odottamasta” Kristuksen paluuta tulevaisuudessa. Hänen läsnäolonsa saapui melkein 2000
vuotta sitten, kun hän tuli tuomiossa Jerusalemin kaupungille vuonna 70 A.D. Ne olivat koston päiviä Jerusalemille 
Jumalan Pojan, apostolien ja pyhien vainoamisesta ja murhaamisesta. 

http://www.examiner.com/article/vatican-announces-jesus-is-not-coming-back

- Kuinka olkoonkin, salli minun ehdottaa neljää kysymystä noille epäilijöille, jotka vahvemmin tai heikommin uskovat, että
Jeesus ei ole tulossa takaisin. 
- Ollaksemme oikeudenmukaisia on tärkeää ymmärtää, ettei siinä ole mitään väärää etsiä vastauksia kysymyksiin 
koskien välitöntä tempausta. 
- Toisin sanoen, jos joku vilpittömästi etsii vastausta, eikä kiistaa, niin velvollisuutemme on vastata jokaiselle kysyvälle. 

1.Piet. 3:15 ...vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen 
toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, 

- Tämän sanottuamme esittäkäämme seuraavat kysymykset lempeydellä ja kunnioituksella asettaen todistustaakan 
niille, jotka uskovat, että tempaus ei ole tässä sukupolvessa. 
- Ehkä paremmin sanottuna ja kysyttynä, ”Jos seurakunnan tempaus ei ole ovella, tai jos Jeesus ei ole tulossa tässä 
sukupolvessa, niin miksi?”
- Tämä tuo meidät ensimmäiseen kysymykseemme, joka on, ”Miksi Jeesus sanoi, että se sukupolvi, joka elää Israelin 
uudelleen syntyessä, näkisi Kristuksen paluun?”

Mt. 24:32-36  Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä 
on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: 
tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan 
katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 

- Kysymys numero kaksi. Miksi, jos Herra viivyttää tulemustaan, tai ei tule lainkaan, Jeesus jatkoi käskien aina valvoa? 
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Mt. 24:42-51 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, 
millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.  Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä 
hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa 
on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen 
herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. 
Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani viipyy',  ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo 
juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa 
hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

- Kysymys numero kolme. Miksi, jos seurakunnan tempaus ei ole meidän elinaikanamme, Israel on sitä vastaan 
kansakuntana tehtävän hyökkäyksen partaalla? 

Ps. 83:4  He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta". 

Sak. 12:3, 9  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin 
itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan...Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki 
pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. 

Hes. 38:15-16  ...ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat 
hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. 
Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun 
minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä. 

- Kysymys numero neljä. Miksi, jos me emme ole viimeinen tempauksen aikana elävä sukupolvi, Israelia ollaan 
pakottamassa tähän kahden valtion ratkaisuun? 

1.Ts. 5:3  Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu 
raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon

- Lopetan tämän päivityksen kysymällä sen tavallisen kysymyksen: eivätkö kaikki nämä asiat ole tapahtuneet historian 
jokaisessa sukupolvessa? 
- Lyhyt vastaus siihen on, että mikään näistä asioista ei olisi voinut tapahtua ennen toukokuuta vuonna 1948, koska Israel
ei vielä ollut kansakunta. 
- Sitäpaitsi, jos tutkisit ylivoimaista todistusaineistoa monien muiden profetioiden myötä, niin on vaikea päätellä toisin. 


