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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 17.8..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin selittää, miksi uskon, että Raamatun profetia on tulossa yhteen koko 
maailman ollessa hajoamassa.
- Väittäisin, että Raamattu 100 % tarkkuudella ennustaa kaiken, minkä nykyisin näemme tapahtuvan maailmassa. 
- Ei ole niin, että Jumala ennusti sen etukäteen, vaan sensijaan, koska Jumala näkee lopun alusta asti, Hän kertoo meille
täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan.

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

Joh. 13:19  Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se.

- Toisin sanoen, Jumala on jo nähnyt tulevaisuuden ja siksi Hänen ei tarvitse ennustaa sitä ja näin ollen Hän kuvailee 
tulevaisuutta. 
- Ja jos se on totta - ja se on – niin silloin voimme yhdistää profeetalliset kohdat sen tosiasian nojalla, että Jumala on jo 
nähnyt ja kuvaillut tulevaisuuden. 

- Esimerkiksi voit yhdistää Psalmin 83 kuvaileman profeetallisen kohdan tilanteeseen Israelissa tänä päivänä, kun taas 
on uusi tulitauko. 
- Jos joku luulee, että tämä viimeisin tulitauko, tai jokin jokin sen jälkeen, ei rikkoudu, hän erehtyy surkeasti, johtuen 
Psalmista 83.
- Itseasiassa tukemassa Psalmia 83 meillä on toinenkin profeetallinen kohta, Sakarja 12, joka kuvailee ympäröiviä 
kansoja hyökkäämässä Israelia vastaan. 

- Lisää siihen sitten Hesekiel 38 luvun kuvailema profeetallinen kohta tilanteen kanssa Venäjällä, Iranissa, Turkissa ym., 
jotka myös tulevat hyökkäämään Israeliin. 
- Tämän lisäksi meillä on käsittämätön kehityskulku Irakissa ja Syyriassa Islamilaisen valtion kanssa, minkä uskon 
lisäävän kuvaan Jesajan luvun 17. 
- Näin on, koska sekä Irak että Syyria, puhumattakaan Jordaniasta, Egyptistä ja Libanonista, silmiinpistävästi puuttuvat 
Hesekielin profetiasta. 

- Minusta on mielenkiintoista, että Al Maliki erosi tässä vaiheessa. Näin on, koska se luo vieläkin suuremman 
johtajatyhjiön, kuin aikaisemmin. 
- On myös mielenkiintoista, että näyttää olevan vieläkin suurempi huuto, että tulisi maailmanjohtaja maailman 
näyttämölle ja ratkaisisi maailman ongelmat. 
- Olen sillä kannalla, että maailma on kypsä ja valmis kuin ei koskaan ennen ihmisen historiassa, antikristukselle, joka 
sekä pettää että tuhoaa monet. 

Daniel 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään ja keskellä 
rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet 
muserretaan.

Heinäkuun 10. päivä uutistoimisto CNN haastatteli Jordanian prinssi El Hassan Bin Talal'ia koskien em. johtajatyhjiötä. 
Kuuntele tarkasti, kun lainaan tämän lähetyksen transskriptiosta: ”Palestiinalais-israelilaisten neuvottelujen 
päättyminen merkitsee tietysti poliittista tyhjiötä alueella. Kuten olette kuvailleet aikaisemmin, ...siellä on yleinen 
ongelma ja se on konfliktit kaikkialla alueella, riita, joka riehuu alueella. Sen lisäksi meillä on Yhdysvallat ja Venäjä, 
jotka edelleenkään eivät saa Ukrainan suhteen toimintaansa yhteen ja ulkomaansuhteiden neuvoston (CFR) Leslie Gelb,
joka puhuu kuinka tärkeä on Damasko-Bagdad-Teheran -akseli, jossa Venäjällä tulee olemaan näkyvä profiili. Kaikki 
tämä kertoo minulle, että olemme tulossa takaisin kestävän rauhan tarpeen kaavaan, jota olemme peräänkuuluttaneet 
yli 100 vuotta - vuodesta 1914 vuoteen 2014. ...Tiedän, että siitä on mahdotonta puhua, kun yli 80 palestiinalaista on 
tapettu Gazassa tänään ja mitä tapahtuukaan Irakissa ja Syyriassa ja muualla, mutta tuo on se, mitä pohjimmiltaan 
kysyit minulta. 

http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1407/10/ctw.01.html

http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101


- Huomaa hänen läimäytyksensä USA:n ja Venäjän kasvoille, joista hän sanoo, etteivät ne saa toimintaansa yhteen, 
mitä tulee Ukrainaan. 
- Syy, että huomautan tästä, on, koska hän melkein sanoo, että Venäjällä on vahva johtaja Putin'issa, kun taas 
Amerikan johto on epärelevantti. 
- Tarkoitan tällä sitä, että kun vahva USA puuttuu, niin näyttämö on pystytetty sille, että johtajatyhjiön täyttä joku muu. 

- Vien sen askelta pitemmälle ja väitän, että nykyinen vahvan USA:n puuttuminen on katalysaattori tulevalle USA:n 
puuttumiselle (kokonaan). 
- Nimittäin, USA:n puuttumiselle Raamatun profetian sivuilta, mikä kertoo minulle, että olemme siirtymässä hyvin 
nopeasti tähän päämäärään. 
- Ettet luulisi minua epäisänmaalliseksi tai USA-vastaiseksi, niin salli minun sanoa, että olen aika hyvässä seurassa Joel 
Rosenberg'in kaltaisten kanssa. 

Maanantaina 11. elokuuta Joel Rosenberg julkaisi blogillaan muistionsa viimeisestä puheestaan Family Leadership'in 
kokouksessa. Kestänet minua pienen hetken, kun lainaan jotakin siitä, mitä hän sanoi puheessaan otsikolla, “The Future
of America, Israel & the Middle East in the light of Scripture (Amerikan, Israelin & Lähi-Idän tulevaisuus Raamatun 
valossa).” “Amerikka ei ole vain laskussa. Me olemme tiellä romahdukseen, tiellä luhistumiseen. Meidän kaikkien täytyy
esittää itsellemme kriittisen tärkeä kysymys: ”Onko Amerikka Joonan ajassa, vai Naahumin ajassa? Mitä tapahtuu jos – 
kaikkien kansakuntamme haasteiden ja syntien päälle – Amerikka hylkää Israelin ja kääntyy sitä vastaan?”

http://flashtrafficblog.wordpress.com/2014/08/11/the-future-of-america-israel-the-middle-east-in-the-light-of-scripture-notes-from-my-address-to-the-family-leadership-summit/

- Tässä Jumala kuvaillen sitä, minkä Hän on jo nähnyt lopussa, tulee takaisin peliin siten että Hän ei ehkä ole nähnyt 
vahvaa USA:ta. 
- Mikä vielä pahempi, niin on varmasti mahdollista, että Hän ei ehkä ole nähnyt USA:ta lainkaan, mikä varmasti selittäisi
Amerikan puuttumisen profetiasta. 
- Jos näin on, ja voi hyvinkin olla, niin meidän on vastattava Rosenberg'in kysymykseen siitä, mitä tapahtuu, jos 
Amerikka kääntyy Israelia vastaan. 

Joel 3:1-2  Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan 
kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, 
Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani.

- Salli minun lopuksi sanoa, että on elintärkeää, että uskovina panemme toivomme Jeesukseen eikä mihinkään eikä 
kehenkään muuhun. Vain Jeesus on vastaus ja vain Hänellä on vastaus. 
- On olemassa tuo vanha laulu, joka tulee mieleen ja johon erityisesti olen ihastunut. Olen varma, että se on teille tuttu.
“My Hope is Built on Nothing Less.”
- Sen kirjoitti Edward Mote 1800-luvulla ja ellet pahastu, niin haluaisin lukea joitakin sanoja tästä korvaamattoman 
kallisarvoisesta ja ajattomasta laulusta. 

"My Hope is Built on Nothing Less" (by Edward Mote, 
1797-1874)
My hope is built on nothing less, Than Jesus' blood and 
righteousness; I dare not trust the sweetest frame, But 
wholly lean on Jesus' name.
On Christ the solid Rock, I stand; All other ground is sinking 
sand. When He shall come with trumpet sound, Oh, may I 
then in Him be found,
Clothed in His righteousness alone, Faultless to stand 
before the throne! On Christ, the solid Rock, I stand; All 
other ground is sinking sand.

”Toivoni ei ole rakennettu millekään vähemmälle”
Toivoni ei ole rakennettu millekään vähemmälle, kuin 
Jeesuksen verelle ja vanhurskaudelle; En uskalla luottaa 
ihanimpaan raamiin, vaan kokonaan nojata Jeesuksen 
nimeen.
Kristuksessa, lujalla kalliolla, minä seison; Kaikki muu pohja 
on upottavaa hiekkaa. Kun hän tulee pasuunan soidessa, oi 
Hänessä minut silloin havaittakoon. 
Vaatetettuna yksin Hänen vanhurskauteensa, Virheettömänä
seisoa valtaistuimen edessä! Kristuksessa, lujalla kalliolla 
minä seison; Kaikki muu pohja on upottavaa hiekkaa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDFH4SLWfnc

https://www.youtube.com/watch?v=MDFH4SLWfnc

