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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 16.3.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tässä profetiapäivityksessä haluaisin valistaa sinua joistakin viimeaikaisista kehityksistä, joilla uskon olevan syvällinen 
profeetallinen merkitys.
- Tehdäkseni sen pyydän sinua ystävällisesti antamaan minulle vähän aikaa kertoa sinulle taustatarina, jotta voin 
korostaa joitakin tärkeimmistä tapahtumista. 
- Toivon, että lopettaessamme tämän päivityksen, meillä olisi parempi ymmärrys sen hetken vakavuudesta, jossa 
huomaamme elävämme. 

Aloitan Jerusalem Post'ista ja artikkelista, jonka he julkaisivat maanantaina maaliskuun 3. päivänä, jossa he raportoivat 
kuinka, ”Obama … melkein sanoi, että nykyiset diplomaattiset ponnistelut olivat ”viimeinen mahdollisuus” 
rauhansopimukselle. … hän sanoi: ”aina kun vuosi vaihtuu niin ikkuna sulkeutuu rauhansopimukselle, jonka sekä 
israelilaiset että palestiinalaiset voivat hyväksyä.”
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Obama-to-Netanyahu-on-peace-If-not-now-when-344039

Sitten, myös maaliskuun 3. päivänä, Jerusalem Post julkaisi toisen artikkelin hyvin paljastavalla otsikolla: ”Obama saa 
luennon rauhanneuvotteluista Netanjahu'lta Valkoisen Talon tapaamisessa (Obama gets lecture on peace talks from 
Netanyahu in White House meeting).” Kuuntele katkelmaa tästä hyvin mielenkiintoisesta artikkelista: ”Israel, 
juutalaisvaltio, on juutalaisen kansan itsemääräämisoikeuden toteutuminen (Israel, the Jewish state, is the
realization of the Jewish people’s right to self-determination).” Netanjahu sanoi: ”Minusta heidän olisi aika tunnustaa 
kansallisvaltio juutalaisille. Olemmehan olleet täällä vasta 4000 vuotta.” Netanjahu on ensimmäinen Israelin 
pääministeri, joka virallisesti vaatii palestiinalaisia tunnustamaan Israelin juutalaisten kotimaana – jota hän on sanonut 
”vähimmäisvaatimukseksi” rauhalle. ”Ainoa rauha, joka kestää, on rauha, jota voimme puolustaa,” hän lisäsi.
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/WATCH-LIVE-Netanyahu-and-Obama-meet-at-the-White-House-344144

Ettet luulisi, että kansallisvaltion tunnustaminen juutalaisille on itsestäänselvyys, ei tarvitse katsoa sen kauemmas, kuin 
toiseen Jerusalem Post'in artikkeliin neljä päivää myöhemmin perjantaina maaliskuun 7. päivänä otsikolla, joka kertoo 
sen kaiken, ”Abbas: Minä en tunnusta Israelia juutalaisvaltiona.”
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Abbas-I-will-not-recognize-Israel-as-Jewish-state-344670

Jos ihmettelet, miksi Abbas'ia ei naureta pois maailman näyttämöltä, koska tarrautuu mielettömään, ei tarvitse katsoa 
sen kauemmas, kuin Arutz Sheva'n artikkeliin, joka julkaistiin kaksi päivää myöhemmin, eli viime sunnuntaina 
maaliskuun 9. päivänä ja hämmästyttävään otsikkoon, jossa sanottiin: ”Yhdysvallat: PA:lla ei mitään tarvetta tunnustaa 
Israelia (U.S.: No Need for PA to Recognize Israel).”
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/178252#.UyDHBlFdWYU

Jos tämä ei ole tarpeeksi paha, niin vielä kaksi päivää myöhemmin viime tiistaina maaliskuun 11. päivänä, The Times of 
Israel julkaisi tämän artikkelin otsikolla, ”Iranin kenraali: 'Kätemme ovat laukaisimella' tuhoamaan Israelin (Iran general: 
‘Our hands are on the trigger’ to destroy Israel).” Tässä vähän siitä, mitä tässä huolestuttavassa raportissa sanottiin, … 
prikaatinkenraali Hossein Salami oli todennut, että Iranin sotilaskomentajat ovat valmiita hyökkäämään ja tuhoamaan 
Israelin siionistisen hallituksen heti, kun saavat sellaisen määräyksen. ”Tänä päivänä voimme tuhota jokaisen pläntin, 
joka on siionistihallituksen valvonnassa millä tahansa tulivoiman volyymillä (jolla haluamme) suoraan täältä,” ...Iranin 
johtajat antavat säännöllisesti Israelin vastaisia uhkauksia, mutta Salami'iin liitetty sanoitus oli erityisen agressiivinen. 
http://www.timesofisrael.com/iran-general-our-hands-are-on-the-trigger-to-destroy-
israel/utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Yhdessä sen kanssa, että Iran on erityisen agressiivinen röyhkeydessään, Venäjä on erityisen vaarallinen 
yliluottamuksessaan, kuten todistaa tämä Telegraph'in raportti perjantaina 7. päivänä maaliskuuta otsikolla ”Putin 
pilkkaa länttä ja uhkaa lopettaa kaasutoimitukset.” 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10684333/Putin-mocks-the-West-and-threatens-to-turn-off-
gas-supplies.html
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Tämä selittää EU Observer'in artikkelin viime maanantaina maaliskuun 10. päivänä otsikolla, ”Puola kehottaa Saksaa 
ostamaan vähemmän venäläistä kaasua (Poland urges Germany to buy less Russian gas).”
http://euobserver.com/foreign/123410

- Tähtään tällä kaikella tähän: yhteinen nimittäjä kaikille edelläoleville raporteille on, että ne keskittyvät luonnonkaasun 
ympärille. 
- Mene Hesekielin 38. luvun profetiaan, joka voisi perustellusti kuvailla sanatarkasti sitä, mitä näemme nyt tulevan 
yhteen silmiemme edessä. 
- Perustelen sitä näin: jos Putin lopettaa luonnonkaasun toimitukset Eurooppaan, tai Eurooppa lakkaa ostamasta sitä 
Venäjältä, niin he ostavat sitä Israelista. 

- Tämä voi oikein hyvin olla se koukku Venäjän ja sen kanssa liittoutuneiden kansojen, joista tärkein on Iran, suussa, joka 
saa ne hyökkäämään Israeliin. 
- Toisin sanoen, venäläinen kansojen liitto, joka aloittaa ydinhyökkäyksen Israelia vastaan tulee kasvokkain Euroopan 
kanssa luonnonkaasun vuoksi kääntyen Israeliin. In other words, the Russian alliance of nations launching a nuclear 
attack on Israel comes vis-à-vis Europe for natural gas turning to Israel.
- Vien sen askelta pitemmälle ja sanon, että tähän liittyy vielä toinen vakuuttava Hesekielin 38. luvun komponentti, joka 
tekee sen vieläkin pakottavammaksi. 

- Sillä tarkoitan, että kun USA on nyt poissa supervaltana, niin maan päällä ei ole ainuttakaan valtiota, joka tekisi jotakin 
Putin'in pysäyttämiseksi. 
- Ainoa asia, jota kukaan, USA mukaanlukien, tekee, on uhata sanktioilla, joka pohjimmiltaan ei ole muuta kuin 
kyseenalaistamista ja protestoimista. 
- Syy, että viittaan tähän, on se. mitä Hes. 38:13 sanoo koskien Sabaa ja Dedania sekä hänen nuoria leijoniaan 

Hes.38:13 Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa 
saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja 
omaisuutta, suurta saalista saamaan?' 

- Lopetan tämän kuten muutama viikko sitten ja kerron, miksi tällä viimeaikaisella kehityksellä on profeetallisesti niin 
syvällinen merkitys. 
- Venäläis-iranilainen hyökkäys Israelia vastaan kasvotusten kaasukoukun kanssa ei voi tapahtua ennenkuin Israel on 
rauhallinen ja asuu turvallisesti (Hes. 38:11). 
- Ja Israel ei ole rauhallinen eikä asu turvallisesti, ennenkuin kohdan Daniel 9:27 seitsenvuotinen rauhansopimus on 
pakotettu voimalla monien kansojen kanssa. 

- Seitsenvuotinen rauhansopimus ei voi toteutua ennenkuin antikristus on paljastettu ja antikristusta ei voida paljastaa 
ennenkuin seurakunta on temmattu. 
- Tässä on lopputulos: on  järkeenkäypää, että jos Hes. 38 on alkamassa toteutua, niin lunastuksemme tempauksessa on
nyt lähempänä. 
- Ja vaikka se ei olisikaan niin lähellä, kuin ehkä näyttää, niin meidän velvollisuutemme uskovina on olla yhtä valmiita 
nyt, kuin olisimme, jos se olisi vuosien päästä. 

Suomentajan lisäys: 
Puheensa alussa J D käsittelee malesialaiskoneen katoamista noin 15 minuutin ajan ja liittää sen 
eskatologiaan mielenkiintoisella tavalla. Hän on jättänyt sen pois näistä nooteista. Kannattaa kuunnella 
jos saa selvää.


