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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 ylläolevista
linkeistä voi päätellä. 
Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 19.1.-14. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

-  Olisin törkeän välinpitämätön, ellen tämänkertaisessa profetiapäivityksessäni käsittelisi lukemattomia rabbi Yitzchak Kaduri'a koskevia 
kommentteja.
- Tiedoksi niille, jotka eivät olleet kanssamme viime viikon päivityksessä, että puhuin tämän Raamatun ulkopuolisen profetian 
silmäänpistävästä ajoituksesta.
- Kyseessä oli hänen profetiansa koskien Messiaan tulemusta pian Israelin entisen päämisteri Ariel Sharon'in kuoleman jälkeen.

- Vaikka en halua käyttää tähän liikaa aikaa, luulen, että se vaatii vähän selvennystä, koska jotkut uskovat hänen puhuneen antikristuksesta. 
- Jos näin on, niin ajoitus on vieläkin silmäänpistävämpi johtuen siitä, että Jeesus tempaa morsiamensa ennen antikristuksen paljastamista. 
-  Tarkoitukseni ei ollut vetää huomiota tähän rabbiin eikä edes hänen profetiaansa, vaan sensijaan osoittaa sen ajoitus suhteessa Raamatun
profetiaan. 

- Tämän sanottuani toistan, mitä sanoin viime viikolla tämän kaltaisista Raamatun ulkopuolisista profetioista, että niitä tulee käsitellä suurella 
varovaisuudella.
-  Näin on, koska Raamattu on täynnänsä täydellisiä profetioita, mikä tekee Raamatun ulkopuoliset profetiat tarpeettomiksi. 
-  Älkäämme kuitenkaan vähätelkö sen ajoitusta sen edellä, kun Israelin vihollinen, joka seurauksista välittämättä on päättänyt tuhota sen, 
pakottaa sitä jakamaan Jerusalemin. 

- Olettaen, että olemme nyt OK, haluaisin jatkaa tämänkertaisella päivityksellä ja puhua sellaisesta, joka on ollut sydämelläni viime aikoina. 
- Siinä määrin, että minun on ollut aneltava valtaistuimelta ja kyseltävä Herralta, että puhunko omiani, vai olemmeko me tempauksen 
partaalla.  
-  Salli minun selittää, mutta joskus luulen tulevani hulluksi sen johdosta, kun näen kaikkien tärkeiden Raamatun profetioiden tulevan yhteen 
samanaikaisesti.  

- Kun peräydyt kauemmaksi sananlaskun puulta, näet Raamatun profetian koko metsän ja se mitä huomaat, on, että se tapahtuu nyt. 
- Vien sen askelta pitemmälle ja väitän, että ihmisillä ei ole mitään käsitystä, että mitä maailmassa tapahtuu juuri nyt, on itseasiassa 
ennustettu Raamatussa.
- Jospa he vain tietäisivät, että ongelma on, etteivät he tiedä, koska eivät ole kuulleet eivätkä ole kuulleet, koska harvat puhuvat siitä. 

-  Ja vain harvat puhuvat siitä, joko koska he itsekään eivät tiedä siitä, tai pelkäävät, että ihmiset luulevat heidän olevan hulluja. 
- Kaikella reiluudella heitä kohtaan on myönnettävä, että koko ajatus Raamatun profetian toteutumisesta meidän ajassamme kuulostaa 
hiukan hullulta. 
- Kun ajattelet sitä, niin mikä on todennäköisyys, että Jesaja 12 koskien Syyriaa, Jesaja 19 koskien Egyptiä ja kaikki muut ovat toteutumassa
nyt. 

- Kaikkien ihmiskunnan historian sukupolvien jälkeen mikä on todennäköisyys, että me olisimme tuo viimeinen sukupolvi, joka
olisi elossa tempauksessa? 
- En pyydä anteeksi tämän kaiken uskomattomuutta, vaan yritän selittää, kuinka uskomatonta tämä kaikki on, varsinkin
uskomattomalle. 
- Voisimme yhtä hyvin pitää päällämme noita voileipäjulisteita, joissa sanotaan: ”Loppu on lähellä” ja mennä seisomaan
kadunkulmaan, kuten kaikki toisetkin kahelit. 

- Tarkoitan tällä sitä, että jos todella uskomme tämän olevan totta, niin miksi emme tee jotakin, tai sano jotakin tästä kaikesta. 
- Sanoisinko ennemmin jotakin tietäen, että jotkut luulevat minun olevan hullu enkä pitäisi sitä loppuna, tai en sanoisi mitään ja vain pitäisin 
sitä loppuna?
- Joten entä jos he luulevat sinua hulluksi, joksi he jo luulevat sinua joka tapauksessa.  Tosiasia on: meillä ei ole mitään menetettävää, jos 
puhumme.

- Toisaalta epäuskoisella on kaikki menetettävänä sen vuoksi, ettemme puhu, nimittäin siekunsa koko iankaikkisuudeksi. Tiedän tämän 
kuulostavan provosoivalta. 
- No niin, ehkä sen täytyy olla provosoidakseen ja haastaakseen joku heräämään todellisuuteen, että me elämme viimeisissä päivissä 
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viimeistä hetkeä. 
- Kaikki, mitä on tempauksen ja meidän välissä, on se viimeinen pakana, joka tulee pelastavaan Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Kun he 
tulevat, niin näkemiin!

- Antanet anteeksi tyhmän huumorini, mutta kaikella vakavuudella, olisin petollinen, jos antaisin sinulle vaikutelman, että meillä vielä on 
aikaa. 
-  Syy, että sanon näin, on, koska minun näkökulmastani ja sen perusteella, mitä tiedän Raamatun profetiasta, jonkun on annettava periksi ja
annettava nyt.  
- Havainnollistaen, voit venyttää ja rasittaa kuminauhaa vain sen verran ja niin kauan kunnes se lopulta yhtenä päivänä räpsähtää poikki. 

- Näin näen sen, kuinka ulkoministeri John Kerry työntää ja venyttää kahden valtion ratkaisua, joka sisältää Jerusalemin. Se tulee 
räpsähtämään.
- Näin näen myös hänen yllättävän ilmoituksensa torstaina, jossa hän kehotti Syyrian kapinallisryhmiä osallistumaan rauhanneuvotteluihin 
Genevessä. 
- Kuinka kauan ja kauas voi Assadin hallinto Syyriassa sinnitellä? Luulisin, että päivä on tulossa, jolloin jonkin on annettava periksi.

- Sitäpaitsi kuinka kauan voidaan Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu'a venyttää kaikella sillä painostuksella, jonka alla hän on, 
jakamaan Jerusalemin?
- Jotkut lukemani uutiset ovat hyvin selväsanaisia, että ns. palestiinalaiset suostuvat kaikkeen muuhun. 
- Jos  tämä ei ole tarpeeksi paha, niin he ovat myös tehneet hyvin selväksi, etteivät siirrä huhtikuun määräaikaa minuuttiakaan sen 
lykkäämiseksi. 

- Sitten vielä kuinka kauan enää täällä kotona vanhassa kunnon USA:ssa voidaan tuhlata biljoonia dollareita. (USA:n valtionvelka kuuluu 
olevan jo 17 biljoonaa (1012) dollaria. Suom. huom.)
- Jonkin on annettava periksi ja näyttäisi, että kun se tapahtuu, niin koko maailma geopoliittisesti romahtaa kuin korttitalo. 
- On mielenkiintoista, että Raamatussa on profetia, joka ennustaa juuri näin käyvän globaalissa mittakaavassa taloudellisesti.

Ilm. 6:5-6  Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; 
ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta nisuja 
yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä." 

-  Aika ei salli minun puhua kuinka Venäjä, Turkki, Libya ym. ovat nyt toteuttamassa Hesekielin 38-39 lukujen profetiaa.
- Tämä profetia yhdessä niin monien muiden kanssa on tulossa yhteen samanaikaisesti ja se on sellaista, jota emme koskaan ennen ole 
nähneet emmekä tule näkemään. 
- Oli kuinka tahansa, sano minua hulluksi, mutta minun mielestäni tämä on se. Aika on tullut, aika on nyt, me olemme nyt lähellä, niin todella 
lähellä tempausta.

- Lopuksi ajattele kanssani sitä, mitä Jeesus sanoi siitä, kuinka lähellä ja kuinka äkillinen Hänen tulonsa olisi ja mitä se merkitsee meille. 

Ilm. 3:11  Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. 

Ilm. 16:15  Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen 
häpeätänsä nähtäisi! 

Ilm. 22:1  Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 

Rev 22:12  Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. 


