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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 23.3.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessämme teemme jotakin hiukan erilaista ja puhumme onkin sellaisen toisesta puolesta, jonka 
Raamattu sanoo olevan viimeisten päivien merkki. 
- Suurimmaksi osaksi viikottaiset profetiapäivityksemme tulevat keskittymään Lähi-Itään, pääasiassa Israeliin, jonka näemme
Jumalan profeetallisena kellona. 
- Kuitenkin tälle päivälle tuntemukseni on, että Pyhä Henki ohjaa minua puhumaan ihmisen moraalisesta tilasta viimeisinä 
päivinä ennen tempausta. 

2.Tim. 3:1-5 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, 
rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, 
epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän 
kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. 

- Laskin kaikkiaan 19 merkkiä tässä Paavalin luettelossa ja sellaisina niiden yhteinen nimittäjä on, että maailman merkki on 
se, kuinka pahaksi se käy. 
- I counted a total of nineteen markers here on Paul’s list, and as such, the common denominator is the world is marked by 
how evil it will be.
- Tiedä, että tämä aihe on minulle vaikeimpia puhua ja oletan, että se on vaikea myös teille kuunnella. 
- Tosiasiaksi kuitenkin jää, että maailma näyttää käyvän pahemmaksi päivä päivältä näinä maailmanhistorian viimeisinä 
päivinä ennen loppua. 

- Jos joku epäilee, että tämä profetia ei muistuta tämän päivän maailmaa, niin ei tarvitse, kuin katsoa päivän uutisia. 
- Kestänet minua pienen hetken, kun yhdistelen muutamia näistä profeetallisista piirteistä siihen, mitä on tapahtunut aivan 
viime viikkoina.  
- Se, mitä seuraa, on useita artikkeleita, jotka valitsin ja muokkasin ajan ja sisällön vuoksi, sellaisia, että muutamat niistä ovat
aivan liian tuskallisia.  

Ensimmäinen artikkeli koskee sitä, kun Paavali sanoo, että viimeisten päivien merkki on lasten tottelemattomuus 
vanhemmille ja ihmisten kiittämättömyys. Viime tiistaina maaliskuun 18. päivänä CNN otsikoi: “New Jersey student drops her
lawsuit against parents (NJ:läinen opiskelija luopuu syytteestä vanhempia vastaan).” Tässä artikkelissa he raportoivat, että 
Rachel Canning, lukiolainen, joka oli haastanut oikeuteen isänsä ja äitinsä, oli luopunut syytteestään. Hän oli väittänyt 
syytteessään, että hänen vanhempansa pakottivat hänet ulos kotoaan ja ettei hän pärjännyt omillaan taloudellisesti. 
Syytteessä vaadittiin, että vanhemmat maksavat viimeisen lukukausimaksun hänen yksityisessä korkeakoulussaan, 
maksavat hänen nykyiset elin- matkakustannuksensa, sitoutuvat maksamaan hänen college-maksunsa ja korvaavat hänen 
ystävänsä vanhemmille asianajajan palkkiot. http://www.cnn.com/2014/03/18/justice/new-jersey-parents-lawsuit-dropped/

Toinen artikkeli liittyy siihen, kun Paavali sanoo, että viimeisinä päivinä ihmiset ovat ylpeitä ja herjaajia. Itseasiassa joissakin 
käännöksissä sanotaan: ylpeitä herjaajia. Tämä Washington Times'in artikkeli oli otsikoitu: “Bill Maher: God a ‘psychotic 
mass murderer who drowns babies (Bill Maher: Jumala on psykoottinen massamurhaaja, joka hukuttaa vauvoja). Riittää, kun
sanon, että tätä olen päättänyt muokata sisällöltään, koska se on niin tuskallinen. 

http://www.washingtontimes.com/news/2014/mar/15/bill-maher-god-psychotaic-mss-murderer-who-drowns-/

Tämä kolmas on itseasiassa kahden artikkelin yhdistelmä, joista ensimmäinen on News Max'ista otsikolla: “Ted Cruz: Pro-
abortion Protesters Have Chanted 'Hail Satan' at Rallies (Ted Cruz: Aborttia puolustavat mielenosoittajat ovat laulaneet 
'Terve Saatana' kokoontumisissa)” ja toinen The Russian Times'ista otsikolla: “Journalist calls for euthanasia of disabled 
newborns (Lehtimiehet vaativat vammaisten vastasyntyneiden eutanasiaa).” Jälleen, koska tämä on niin tuskallinen, osoitan 
vain, kuinka tämä puhuu luonnollisen kiintymyksen puutteesta, eli ihmisistä, jotka ovat rakkaudettomia, kuten Paavali sanoo 
jakeessa 3. 

http://www.newsmax.com/Newsfront/abortion-ted-cruz-satan-protests/2014/03/13/id/559251/#ixzz2wcq7gVop
http://rt.com/news/journalist-euthanasia-disabled-newborns/
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Tämä neljäs artikkeli koskee sitä, kun Paavali sanoo, että viimeisinä päivinä ihmiset ovat hillittömiä ja raakoja. Säästän sinut 
yksityiskohdilta tässä ja annan vain otsikon, jossa sanotaan: ”Texas Teenagers Charged In ‘Satanic Ritual’ Murder 
(Teksasilaisia teini-ikäisiä syytetään satanistisesta rituaalimurhasta).”

http://nation.time.com/2014/02/12/texas-teenagers-charged-in-satanic-ritual-murder/

- Olen hyvin tietoinen, kuinka voidaan perustella, että ovathan ihmiset aina olleet raakoja, herjaajia ja pettureita kautta 
maailman historian. 
- Vaikka ymmärrän tämän perustelun lähtökohdat, minulla on huomattavia vaikeuksia muistaa aikaa lähihistoriassa, jolloin 
olisi ollut yhtä pahaa, kuin nyt. 
- Toisin sanoen, pahuutta on kyllä ollut kautta historian, mutta nyt se on sellaista, jollaista ei ole ollut sitten Nooan päivien. 

Luk 17:26-30  Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät 
miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin 
kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti 
Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika 
ilmestyy. 

NOOAN PÄIVINÄ MEIDÄN PÄIVINÄMME

Jotku tutkijat ovat arvioineet maailman väkiluvun olleen 
Nooan päivinä 6 – 9 miljardia. (1.Moos. 6:1) 

Lokakuussa 1999 maailman väkilluku saavutti noin 6 miljardin
rajan ja on kohta 9 miljardia. 

Ihmiset välittivät vain itsestään ja sellaisina olivat 
kiinnostuneita vain syömisestä, juomisesta ja juhlimisesta. 
(1.Moos. 6:5)

Ihmiset tänä päivänä ovat kiinni vain tämän elämän huolissa 
ja asioissa ja rakastavat vain itseään. (Mt. 6:19-34)

Tuon ajan normi oli demoninen ja seksuaalisesti hyvin 
iljettävä käytös. (1.Moos. 6:2)

On sanomattakin selvää, että homoseksuaalinen avioliitto ja 
seksuaalinen iljettävyys nähdään nyt päivän normina. 

Ihmisen pahuus oli käynyt niin suureksi ja hänen sydämensä
aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.
(1.Moos. 6:5)

Ihmisen pahuus on globaalia. Niin suuri on tämän sukupolven
pahuus, että kuulemme siitä kaiken aikaa. (2.Tim. 3:1-5)

Nooa saarnasi, samalla kun valmisti arkkia ja ihmisiä 
varoitettiin, mutta kukaan ei halunnut kuunnella. (2.Piet. 2:5)

Jeesusta saarnataan, samalla kun paikkaa valmistetaan ja 
ihmisiä varoitetaan, mutta kukaan ei halua kuunnella. 

He eivät tienneet mitään siitä, mitä tulisi tapahtumaan, 
ennenkuin ”tuona päivänä” ”vedenpaisumus” tuli ja tuhosi 
maan. (Mt. 24:39

Ihmiset eivät tiedä mitään siitä, mitä tulee tapahtumaan, 
mutta on tulossa ”päivä, jolloin ”tuli” tuhoaa maan. (2.Piet. 
3:3-13)

Ennen vedenpaisumuksen tuhoa Eenokia, joka vaelsi 
Jumalan kanssa, ei silloin enää ollut, koska Jumala otti 
hänet pois. (1.Moos. 5:24) 

Ennen ahdistusta tämä niiden viimeinen sukupolvi, jotka ovat 
uudestisyntyneet ja vaeltavat Jumalan kanssa, temmataan 
ylös. (1.Ts. 4:16-17)

Nooa ja hänen perheensä jäävät eloon vedenpaisumuksen 
tuomion jälkeen ja ovat uudessa maassa. (1.Moos. 8:13-16)

Juutalaiset selviävät ahdistuksesta ja tuomion jälkeen 
menevät uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. 


