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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 13.4..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

 - Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluaisin puhua vielä yhdestä niistä monista syistä, miksi seurakunnan 
tempaus on lähempänä, kuin kukaan meistä luulee. 
- Tiedä, että me emme välttämättä tarvitse yhtään lisäsyytä ottaen huomioon, että niin monet Raamatun viimeisten 
aikojen profetioista ovat nyt toteutumassa. 
- Löysin kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoisen artikkelin sekulaarista uutislähteestä, joka minulle sinetöi asian, vaikka 
ei sillä tavalla, kuin voisi luulla.

Se on Reuters'in julkaisema artikkeli viime tiistailta huhtikuun 1. päivältä otsikolla “Apocalyptic prophecies drive both 
sides to Syrian battle for end of time (Apokalyptiset profetiat ajavat molempia puolia syyrialaiseen taisteluun ajan 
lopulle).” Salli minun ensin jakaa kanssasi muutamia lainauksia ja sitten selittää niitä koskien profeetallisia implikaatioita.
… Syyrian tuhoisa sisällissota ...saa enemmän vastakaikua rintaman sunnilaisilta ja shiialaisilta taistelijoilta – jotka 
uskovat, että se kaikki on ennustettu 7. vuosisadan profetioissa....Taistelijat konfliktin kummallakin puolella sanovat, että 
sen polku asetettiin 1400 vuotta sitten profeetta Muhammedin ja hänen kannattajiensa sanonnoissa. Noiden monien 
tuhansien sanontojen, eli hadith'ien, joukossa on selostuksia, jotka viittaavat kahden valtavan islamilaisen armeijan 
yhteenottoon Syyriassa, suureen taisteluun Damaskon lähellä ja interventioon pohjoisesta ja lännestä.... ”Jos luulet, että 
kaikki nämä mujahideenit kaikkialta maailmasta tulivat taistemaan Assad'ia vastaa, niin erehdyt,” sanoi eräs 
sunnimuslimi jihadisti, joka käyttää nimeä Abu Omar ...”He kaikki ovat täällä Profeetan lupaamina. Tämä on se sota, 
jonka hän lupasi – se on Suuri Taistelu,” hän sanoi Reuters'ille. … Toisaalta monet shiialaiset Libanonista, Irakista ja 
Iranista on vedetty sotaan, koska he uskovat sen valmistavan tietä Mahdin paluulle – Profeetan jälkeläisen, joka katosi 
1000 vuotta sitten ja joka tulee jälleen esiin sodan aikana perustamaan globaalin islamilaisen hallinnon ennen 
maailmanloppua. … Kumpikin puoli lainaa Hadith'eja joissa sanotaan Syyrian olevan tärkein taistelukenttä nimeten 
kaupunkeja ja kyliä, joissa veri vuotaa. ...Yksi lausunto sanoo, että ”veri ulottuu polviin saakka.” …. Abu Hassan, 65-
vuotias eläkeläinen Etelä-Libanonista, sanoi kerran luulleensa, että lopunajan profetiat vaatisivat vuosisatoja 
toteutuakseen. ”Asiat menevät lujaa. En koskaan kuvitellut, että eläisin Imaamin päiviä. Nyt  päivä päivältä olen yhä 
vakuuttuneempi, että on vain muutaman vuoden asia, kun hän ilmestyy.” 

http://www.reuters.com/article/2014/04/01/us-syria-crisis-prophecy-insight-idUSBREA3013420140401?
feedType=RSS&feedName=topNews

- Kestänet minua hetkisen, kun yritän käydä läpi ja selittää tämän hyvin paljastavan artikkelin implikaatioita.
- Ensiksikin tämä todennäköisesti on yhtä hyvä aika kuin mikä tahansa tarkastella jälleen joitakin islamilaisia heidän 
väärään eskatologiaansa liittyviä käsityksiä 
- Sillä tarkoitan Islamin lopunajan uskoa väärennettyyn eli väärään Messiaaseen, joka tunnetaan myös edellä mainittuna 
”imaami Mahdina.”

- Salli minun selittää; Islamin eskatologiassa he opettavat, että heidän muslimimessiaansa tulee ja tuo rauhan 
perustamalla hallintonsa Jerusalemiin. 

Tämä on dokumentoitu Khaldun ”al-Muqqadima'n” kirjoituksissa, joissa sanotaan: ”...Tulee esiin mies minun kansastani, 
joka puhuu minun Sunnah'ini mukaan. ...Hän ohjaa tämän kansan asioita 7 vuoden ajan ja asettuu Jerusalemiin.” 

- Meille annetaan lisää yksityiskohtia Hadith'in kirjoituksissa, joka on islamilaisen profeetta Muhammedin sanojen ja 
tekojen kokoelma. 

1. Hän on Muhammedin jälkeläinen ja Fatiman poika. 
2. Hän palaa juuri ennen maailmanloppua. 
3. Hän poistaa kaiken tyrannian ja sorron tuoden sopusoinnun ja rauhan. 
4. Hän johtaa rukousta Mekassa rinnallaan Jeesus, joka seuraa häntä. 
5. Hän hallitsee maailmaa 7 vuoden ajan.
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- Oletan, että moni kysyy, kuinka tämä kaikki voi tarkoittaa, että Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tempaus on 
lähempänä kuin kukaan meistä luulee. 
- Väittäisin, että tähän on peräti kaksi syytä, joista ensimmäinen on, että väärä todentaa ja vahvistaa aidon. 
- Toisin sanoen väärä profetia Islamin kirjoituksissa vahvistaa ja todentaa Raamattuun kirjoitetun aidon profetian. 

- Toinen syy, miksi tämä merkitsee, että Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tempaus on lähempänä, kuin kukaan meistä 
luulee, on, että Saatana ei ole kaikkitietävä (omniscient).
- Ehkä paremmin sanoen, Saatana ei ole kaiken tietävä (all knowing), joten hän ei voi tietää, milloin tempaus tapahtuu ja 
sellaisena hänen täytyy aina olla valmiina siihen. 
- Minulle tämä selittää, miksi on niin, että hänellä on aina oltava antikristus käytettävissä, jotta hän olisi valmis historian 
viimeisiin seitsemään vuoteen. 

- Muuten jotkut profetian opettajat ehdottavat, että yksi syy, miksi kukaan ei voi tietää päivää eikä hetkeä, on estää 
Saatanaa tietämästä. 
- Kuitenkin juuri se, että Saatana ei voi tietää päivää eikä hetkeä, ei merkitse, etteikö Saatana tietäisi, että olemme 
lähellä tuota päivää ja hetkeä. 
- Sanoisin, että Saatana tuntee Raamatun profetian paremmin kuin Raamatun tutkijat, minkä vuoksi hän ehkä tietää, että
olemme lähellä. 

Ilm. 12:12 …perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" 

- Kuinka olkoonkiin, riittää, kun sanon, että paholaisen täytyy tietää, että aika on todella lyhyt sen perusteella, mitä 
olemme nähneet maailmassa tapahtuvan viime aikoina. 
- Lisää tähän se väärä, joka todentaa aidon, sekä paholainen, joka tietää aikansa olevan lyhyt, niin se kertoo meille, että 
meidänkin aikamme on lyhyt. 
- Lopputulos on, että vastuu on meillä, mitä tulee siihen, mitä teemme ottaen huomioon hetken, jossa nyt huomaamme 
olevamme raamatunprofetian kellossa. 

Room. 13:11-14 Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt 
meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois 
pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.  Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja 
juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, 
älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. 

Joh. 14:29 Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 

Lk. 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on 
lähellä.


