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J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohen Calvary Chapel -seurakunnan perustajapastori, 
jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää 
internettiä esimerkillisen tehokkaasti, kuten linkeistä yllä voi päätellä. 
Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 12.1.-14. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta.  Suom. huom.

- Aloitan tämänkertaisen päivitykseni  eilisellä uutisella entisen pääministeri Ariel Sharon'in kuolemasta 8 vuotta kestäneen kooman 
jälkeen.
- Normaaleissa olosuhteissa tämä uutinen olisi suhteellisen merkityksetön, mitä tulee sen profeetalliseen merkitykseen, ellei se koskisi 
rabbia.
- Eikä mitä tahansa rabbia, vaan yhtä kunnioitetuimmista koko Israelissa, Yitzchak Kaduri'a, joka eli 110 vuoden ikäiseksi.

- Itseasiassa hänen ikänsä kuolinhetkellään 26.1.2006 on jonkinverran kiistanalainen, koska jotkut uskovat hänen olleen jopa 118.  
- Kuinka olkoonkin tämä ei liity niinkään hänen kuolemaansa, kuin Ariel Sharon'in kuolemaan johtuen muistiosta, joka luettiin hänen 
kuolemansa jälkeen. 
- Vuosi rabbin kuoleman jälkeen muistio paljasti profetian, että Messias palaisi pian pääministeri Ariel Sharon'in kuoleman jälkeen. 

- Se, mikä tekee tämän rabbin profetiasta niin kiinnostavan, on, että Messias oli ilmoittanut hänelle näyssä, mikä Hänen nimensä on. 
- Hän kirjoitti nimen tähän samaan muistioon ja antoi tarkat ohjeet paljastaa se vasta vuoden kuluttua kuolemastaan. 
- Sitten kun muistio lopulta luettiin, niin käyttäen akronyymiä rabbi oli tunnistanut tulevan Messiaan ei keneksikään muuksi kuin 
Yashua'ksi. 

- Haluan kiirehtiä sanomaan, kuten uskon useimpien teistä tietävän, että minä lähestyn Raamatun ulkopuolisia profetioita suurella 
varovaisuudella. 
- Tähän on useita syitä, joista tärkein on, että Raamattu on täynnänsä täydellisiä profetioita, jotka tekevät ne tarpeettomiksi. 
- Kuitenkin erehdymme pahasti, jos vähättelemme Raamatun ulkopuolisia profetioita, jotka ovat todella yhteensopivia Raamatun 
profetioiden kanssa. 

- Tämän rabbin profetia voi olla sellainen, jos ei muusta syystä, niin siitä, että hän nimeää tosi Messiaan, Yashuan, Jeesukseksi 
Kristukseksi. 
- Ollakseen oikeudenmukainen tälle rabbille ja hänen profetiansa aitoudelle olisi luovuttava käsityksestä, että Sharon'in kuoleman 
ajoitus on parhaimmillaan kyseenalainen. 
- Tällä tarkoitan ajoituksen olevan sellainen, että se sattuu sen hetken aattoon, kun Israel pakotetaan jakamaan Jerusalem vihollisen 
kanssa, joka on seurauksista välittämättä päättänyt tuhota sen.  

- Tästä syystä aloitamme tavallaan lopusta ja sitten raivaamme tiemme takaisin ajoituksen profeetalliseen merkitykseen siten 
täyttääksemme aukot. 
- Haluan jakaa kanssasi, miksi Raamatun ulkopuoliset profetiat, jotka ovat yhteensopivia Raamatun profetioiden kanssa, voivat osoittaa
välittömään tempaukseen. 
- Minä ajattelen, että siitä riippumatta onnistuuko vai epäonnistuuko tämä Lähi-Idän rauhansopimus, se voi oikein hyvin olla lopun alku. 

- Päättelen sen näin: jos ulkoministeri John Kerry'n ajama runkosopimus onnistuu, se voi olla katalysaattori Daniel 9:27:n 
toteutumiselle. 

Daniel 9:27: Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja 
ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.

- Jos taas pyrkimys runkosopimukseen on tuomittu epäonnistumaan, kuten jotkut ovat vakuuttuneita sen olevan, niin se voi olla 
katalysaattori Psalmille 83.

Ps. 83:1-5  Laulu, Aasafin virsi. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun vihollisesi 
pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun 
suojattejasi vastaan. He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta". Sillä he 
neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan: 

On mielenkiintoista, että 11 päivää sitten 1.1. Ynet News julkaisi tarinan otsikolla, jossa lainattiin Kerry'n sanoneen täsmälleen tämän: 
”Kerry palaa Israeliin; haluaa 'takoa, kun rauta on kuuma'”                                           http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-
4471803,00.html
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Sitten lauantaina tammikuun 4. päivänä  Jerusalem Post julkaisi artikkelin otsikolla, ”Kerry: Israel ja palestiinalaiset etenevät kohti 
rauhansopimuksen runkoa.” Seuraavassa hiukan siitä, mitä he kirjoittivat: ”Israel ja palestiinalaiset ovat edistymässä kohti 
rauhansopimuksen rungon saavuttamista, mutta eivät vielä ole siinä, USA:n ulkoministeri John Kerry sanoi toimittajille lauantaina.”

http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Kerry-Israel-Palestinian-progressing-toward-framework-peace-deal-337071

Kaikki optimismi USA:n osalta tuli nopeasti tarkastetuksi, kun samana päivänä The Times of Israel kirjoitti otsikolla “Palestinian red 
lines make chances of US-mediated settlement slim (Palestiinalaisten punaiset viivat tekevät mahdollisuudet USA:n neuvottelemasta 
ratkaisusta vähäisiksi).” Tässä pari katkelmaa: Palestiinalainen neuvottelija Saeb Erekat …painotti haastattelussa, että palestiinalaiset 
eivät suostu jatkamaan neuvotteluja yli sovitun yhdeksän kuukauden ajan, jonka on määrä loppua huhtikuussa. ”Jo yhden minuutin 
jatko-aika on mahdottomuus,” hänen kerrotaan sanoneen. ”Vastoin, mitä toiset sanovat, neuvottelut tulevat kestämään yhdeksän 
kuukautta. Päämäärä on saavuttaa sopimus kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät lopulliseen sopimukseen. Ja Kerry'n kanssa tehdyn 
sopimuksen sanamuodon mukaan ei tule olemaan mitään siirtymävaiheen tai väliaikaisia sopimuksia....”

http://www.timesofisrael.com/palestinian-red-lines-make-chances-of-us-mediated-settlement-slim/

- Tästä syystä monet Lähi-Idän asiantuntijat eivät usko, että mitään sopimusta saavutetaan ennen yhdeksää kuukautta,  yhdeksän 
kuukauden kohdalla, eikä edes sen jälkeen. 
- Jos he ovat oikeassa - eikä ole mitään syytä uskoa - etteivätkö olisi, niin silloin sen seuraukset ovat vakavammat, kuin kukaan voi 
kuvitellakaan. 
- Vaikka tiedän näin sanoessani, että se voi olla lähellä sensaatiota, jos todella ajattelet sitä, niin on aivan selvää, että hyökkäys on 
hyvin lähellä. 

Sak. 12:1-3, 9  Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut 
ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan 
kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä 
nostavat, repivät pahoin itsensä.... (9) Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia 
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

- Tämä on lopputulos: jos tämä sopimus onnistuu, niin se voi johtaa hyökkäykseen Israelia vastaan ja jos se epäonnistuu, niin se 
silloinkin voi johtaa hyökkäykseen Israelia vastaan. 
- Kummassakin tapauksessa profetian pyörät Pyhän Kirjan sivuilla ovat jo  liikkeessä ja nostamassa nopeuttaan juuri niinkuin meille 
siellä kerrotaan. 
- Kysymys nousee, mitä meidän on tehtävä? Vastaus: ole vahvistettu Jumalan Sanassa ja rukoile jatkuvasti Jumalaa. 


