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

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä yhdistän kaksi viimeistä viikkoa koskien vartijoita, joista tuntuu, että jotakin merkittävää on 
tapahtumassa.
- Kaksi viikkoa sitten kerroin tästä tunteesta, ”että” jonkin on annettava periksi (murruttava), sitten viime viikolla kerroin syistä ”miksi” jonkin on 
annettava periksi. 
- Tänään haluan jakaa kanssanne ”mitä” me voimme tehdä sille ja ensi viikolla, jos Herra suo, haluan jakaa kanssanne ”kuinka” me voimme edetä 
tässä. 

-  Jos joku vielä epäilee, että jotakin profeetallisesti hyvin merkittävää on tapahtumassa, niin ajattele vain seuraavia uutisotsikoita.

• Lapid: Israel kohtaa taloudellisen kriisin jos rauhanneuvottelut epäonnistuvat 
• Putin: Amerikka on jumalaton ja kääntynyt pois kristillisistä arvoista 
 • Kansallisen tiedustelun johtaja varoittaa 'pysyvästä uhkasta' 
• (Lindsey) Graham sanoo: Maailma 'kirjaimellisesti räjähtämässä.'
• Israelilainen ministeri herättää kiistaa vaadittuaan ”kolmatta temppeliä.”
• '170 000 rakettia tähdätty Israeliin'
• Tiedemiehet dekoodaavat 1500 vuotta vanhan taudin ja varoittavat sen voivan iskeä uudelleen. 
• Talletuspakopelot  pahenevat, kun venäläinen lainanantaja kieltää käteisnostot
• Maan magneettikenttä on romahtamassa ja se voisi vaikuttaa ilmastoon ja ajaa alas sähköverkot  
• Avoin noituus ja saatanismi näytteillä vuoden 2014 Grammy-palkinnoissa

- Kuinka olkoonkin, meidän täytyy aloittaa siitä, mihin jäimme viime sunnuntaina ja taas muistella apostoli Paavalin sanoja roomalaiskirjeen 
luvussa 13.

Room. 13:11-13  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.  Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja 
kateudessa...

- Jos kysyisit, mikä raamatunkohta mielestäni parhaiten kuvailisi sitä, missä nyt olemme Amerikassa, niin tämä olisi aivan kärjessä. 
- Antanet anteeksi suorasukaisuuteni, mutta hetki on tullut ja Amerikan täytyy  herätä; yö on nyt ohi ja pelastuksemme on nyt lähempänä. 
- Ei kuitenkaan ole myöhäistä ratkaista kohtaloaan; hetki on tullut päästä vapaaksi noista saastaisista pimeyden teoista ja pukeutua valkeuden 
varuksiin. 

- Hetki on tullut vaeltaa valossa, niin ettei enää halua tyydyttää seksuaalisen perversion ja juopuneen moraalittomuuden syntisiä haluja 
- Pukeudu Jeesukseen Kristukseen. Vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat, Hän tekee ne lumivalkeiksi. Tee parannus, sillä Jumalan valtakunta 
on täällä. 
- Niin kauan, kuin meillä ei ole asiat kunnossa Herran kanssa, me emme voi nopeuttaa Herran tulemusta.  

2.Piet. 3:10-12  Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas ja silloin taivaat katoavat pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja 
kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 
teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  

- Tämä panee kysymään, kuinka me voimme nopeuttaa Herran paluuta? Vastaus on: noudattamalla lähetyskäskyä. 

Mt.  28:18-20  Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen  ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä 
minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." 

Mt. 24:13-14  Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, 
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

- Juuri nyt ehkä kysyt kuinka lähetyskäskyn noudattaminen todella nopeuttaa Herran paluuta, jolloin Hän vie meidät pois. 
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Room. 11:25-26  Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on
osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu 
on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

- Toisin sanoen ainoa asia meidän ja tempauksen välissä on, että viimeinen pakana tulee pelastavaan tietoon Jeesuksesta. Kristuksesta. 
- Tästä syystä meillä on velvoitus saavuttaa kadotettuja evankeliumilla todistajana kaikille kansoille maan äärissä. 
- Nyt kysymykseen kuinka? Vastaus tähän on käyttää hyödyksi nykyistä internet-teknologiaa koskaan kotoaan lähtemättä. 

- Mene Global Media Outreach'iin ja tilaisuuteen, joka nyt on tarjolla tulla verkkolähetyssaarnaajaksi ja siten toteuttaa lähetyskäsky.
- Tämä on se kuinka, josta haluaisin kertoa lisää, jos Herra suo, ensi sunnuntaina, jolloin meillä tiedotuskokous klo 13. 
- Sitä ennen haluaisin antaa sinulle joitakin hämmästyttäviä lukuja mahdollisuudesta saavuttaa maailma internetillä ja nimenomaan älykännyköillä.

Johtuen älypuhelinteollisuuden ja mobiilipalveluiden kasvusta YK on kirjannut yli kuusi miljardia kännykkäsopimusta. Raportissaan he toteavat, 
että firmat ja hallitukset suoltavat puhelimia kuin karamelleja. Heillä on omat päämääränsä, mutta he valmistavat tietä maailmanlaajuiselle 
yhteydelle. Vain antaakseni sinulle vähän käsitystä, niin seuraavassa joitakin tilastotietoja: 
Lähi-Idän arabimaissa on 300 miljoonaa kännykkätilaajaa. Afrikassa on 400 miljoonaa tilaajaa, Afganistanissa on nyt 15 miljoonaa tilaajaa ja 
hätkähdyttävät 82.7% eteläafrikkaisista ovat kännykkätilaajia. Sitten on Intia, jossa on 710 miljoonaa tilaajaa, mikä ihme kyllä, on enemmän kuin 
ne, joilla on vesijohto...itseasiassa Intia on kehittänyt tabletin, jota he voivat tuottaa hintaan 35 dollaria/kpl ja jakavat niitä koululaisille. Mutta 
kaikista paikoista Kiina on se, joka voidaan parhaiten saavuttaa sen kautta, että Kiinassa on lähes tuhat miljoonaa kännykkätilaajaa. 


