
Mid-East Prophecy Update – August 3rd, 2014

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 3.8.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä tunnen, että Pyhä Henki haluaa minun jakavan sellaista, jonka Herra valaisi minulle viime 
sunnuntain jälkeen.
- Niille, jotka eivät olleet kanssamme viime viikolla sanoisin, että yritimme saada käsitystä saatanallisesta mielettömyydestä 
tämän päivän maailmassa.  
- Tarkemmin sanoen, siitä saatanallisesta propagandasodasta, jota maailma käy Israelia vastaan liittyen nykyiseen sotaan, 
jota Hamas käy Israelia vastaan. 

- Tämän sanottuani toivon, että sallit minun maalata tämänkertaisen profetiapäivityksen kankaan leveällä Jumalan kansan 
vastaisen sodan pensselillä. 
- Jumalan kansalla viittaan sekä juutalaisiin, että kristittyihin, jotka molemmat edustavat Jumalan vaimoa ja Kristuksen 
morsianta. 
- Teen niin siinä uskossa, että kun yhteinen aikamme päättyy, niin meillä kaikilla on parempi käsitys siitä, miksi jotakin 
tapahtuu jonkin takana. 

- Väitän, että sen tietäminen, miksi jokin tapahtuu, on asiaankuuluvaa ymmärryksellemme profetiasta ja olennaista 
säilyttääksemme mielenterveytemme. 
- Ehkä paremmin sanoen, kun näen ja ymmärrän raamatullisesti ”miksi” jotakin tapahtuu jonkin geopoliittisen ongelman 
takana, niin ymmärrän, että kaikki on aikataulussa. 
- Tällä tarkoitan, että kaikki se mielettömyys, jota näemme maailmassa tänä päivänä, on itseasiassa oikeusopillinen todistus, 
että profeetallisesti kaikki on täydellisesti ajan tasalla. 

2.Ts. 2:1-12  Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen 
tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän 
lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, 
ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, 
ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä 
yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 
Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän 
vasta ajallansa ilmestyy.  Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä 
pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa 
ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä  ja 
kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, 
voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne 
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. 

- Sanoisin, että kaikki on täydellisesti ajan tasalla profeetallisesti, jopa saatanallinen mielettömyys, laittomuuden avulla, joka 
jo toimii. 
- Sanon myös, että syy saatanalliseen mielettömyyteen tämän päivän maailmassa on, koska se ”väkevä eksytys,” jonka 
Jumala lähetti, on jo toiminnassa. 
- Näin on, koska maailma on hyljännyt Totuuden ja niin tehdessään uskoo Saatanan valheisiin ja jumalattomaan petokseen, 
joka tulee sen mukana. 

- Itseasiassa, ainoa asia, joka estää maailmaa vajoamasta käsittämättömään pimeyteen ja sanoinkuvaamattomaan 
pahuuteen, on se yksi, joka pidättää. 
- Nimittäin Pyhä Henki, joka pidättää, jotta Hänet voidaan ilmoittaa omana aikanaan puhuen tempauksesta, jonka päivää ja 
hetkeä emme tiedä. 
- Namely, the Holy Spirit restraining that He may be revealed in His own time, speaking of the rapture, which we know not the 
day or hour of.

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


- Tästä syystä sana kapina tai luopumus on kehno käännös alkuperäiselle kreikan sanalle (apostasia) vuoden 1611 
jälkeisissä käännöksissä.

- Ajan puutteen vuoksi en osoita sitä tänään, joten sensijaan viittaan vain tri. Thomas Ice'n verkkosivustoon “pre-trib.org.”
- Tämän sanottuani kestänet minua, kun jaan kanssasi, kuinka Herra pystyi saamaan minut keskittymään uudelleen Häneen. 
- Joka kerran kuullessani jotakin niin täysin naurettavaa ja järjetöntä, voin uudelleen suunnata huomioni väkevään 
eksytykseen ennen tempausta. 

- Tämän tekeminen on ollut pelin muuttaja niin, että nyt sensijaan, että menisin järjiltäni, minä valmistun sydämessäni sen 
vuoksi, mihin se osoittaa. 
- Toisin sanoen voin nyt pysyä tyynenä ja järkevänä tietäessäni, että laittomuus on jo toimimassa, koska väkevä eksytys on 
toimimassa. 
- Antanet anteeksi hölmön tapani tehdä tämä, mutta aina kun huomaan huutavani TV:lle, ”olette harhaisia,” minä tajuan, että 
se on väkevä eksytys. 

- Tarkoitan tällä sitä, että voin itseasiassa näinä maailmanhistorian viimeisinä hetkinä tulla paikalle, jossa toivotan harhaisen 
tervetulleeksi.  
- Ettet luulisi, että minä olen se, joka on tullut harhaiseksi, niin salli minun kiirehtiä sanomaan, että maailman harhainen 
mielettömyys tarkoittaa, että Herra tulee pian. 
- Sekä havainnollistaakseni, että todistaakseni, kuinka tämä toimii, jaan kanssasi kaksi harhaista ja mieletöntä lainausta 
menneeltä viikolta.

Ensimmäinen oli Nancy Pelosi'lta, joka oli CNN:n ohjelmassa "State of the Union" Candy Crowley'n kanssa viime 
sunnuntaina. Hän sanoi näin: ”...meidän on neuvoteltava Qataris'in kanssa, joka on kertonut minulle uudelleen ja uudelleen, 
että Hamas on humanitaarinen järjestö.”

http://nation.foxnews.com/2014/07/28/pelosi-qataris-told-me-hamas-humanitarian-organization-0

Tämä toinen oli myös sunnuntaina, kun presidentti ja ensimmäinen nainen julkaisivat lausunnon kiittäen muslimi-
amerikkalaisia heidän monista ”saavutuksistaan ja panostuksistaan … kansakuntamme kudoksen rakentamisessa ja 
demokratiamme ytimen vahvistamisessa.” Kommentit esitettiin Eid-al-Fitr -juhlassa, joka on hengellisen uudistuksen aika 
muslimeille kuukauden kestävän Ramadan -paaston lopussa. Obamat sanoivat lausunnossaan, että Eid ”juhlii niitä yleisiä 
arvoja, jotka yhdistävät meitä ihmisyydessämme” ja ”toivottivat tervetulleeksi heidän sitoutumisensa takaisin antamiseen 
yhteisöilleen.” The International Business Times raportoi, että Eid'in aikana muslimit liittyvät islamilaiseen rukoukseen, 
samalla kun sanovat ”Allahu Akbar" ja mässäilevät. Lausunnossa sanotaan lisäksi, että hallitus ”toivottaa muslimeille 
Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa siunattua ja riemullista juhlaa.” Kirje päättyi ”Eid Mubarak” -tervehdykseen, joka 
suurin piirtein tarkoittaa ”siunattua juhlaa.”

 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/27/statement-president-occasion-eid-al-fitr

- Silläkin uhalla, että kuulostan kyyniseltä ja skeptiseltä, kumpikin näistä lainauksista ehdottaa, että Hamas on hyvä ja Islam 
rakensi kansakuntamme kudoksen. 
- Voin joko tulla vihaiseksi mielettömyydestä, tai voin valmistua iankaikkisuuteen ja se, mikä ratkaiseen mitä tietä kuljen, on 
minun profetian ymmärrykseni. 
- Toisin sanoen, jos tiedän, että heidän harhainen mielettömyytensä toteuttaa Raamatun profetiaa, niin vihastumisen 
asemesta minä valmistun Häntä varten. 

Mt. 24:44  Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Room. 13:11-12  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. 


