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

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin täyttää joitakin viimeviikkoiseen jääneitä aukkoja, mitä tulee tuntemukseen, että täysi helvetti on pääsemässä 
valloilleen. 
- Viime viikolla kerroin tästä tunteesta; jonkin on annettava periksi, mutta tällä viikolla haluaisin jakaa kanssasi, miksi jonkin on annettava periksi.
- Tällä tarkoitan, että se, mitä minä ja moni teistä uskoo voivan tapahtua muutaman seuraavan kuukauden aikana, ei ole mielivaltaista, sellaista, ettei se 
perustu Raamattuun. 

- Toisin sanoen Raamatun profetian tutkijoina meillä on Raamattuun perustuvia syitä, miksi uskomme, että jotakin on tapahtumaisillaan. 
- Näin on, koska Raamattu on täynnä profetioita profetian perään, jotka kuvailevat meille hyvin yksityiskohtaisesti, mitä tulee tapahtumaan ennen loppua. 
- Tästä syystä peustamme käsityksemme Raamatun profetian erehtymättömään varmuuteen sensijaan, että perustaisimme käsityksemme mielivaltaiseen 
tulkintaan. 

2.Piet. 1:16-21: Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja 
tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä 
kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt". Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun 
olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä 
paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun 
profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina 
ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 

- Seuraavassa useita syitä perustuen tähän ”sitä lujempaan profeetalliseen sanaan,” miksi uskon, että ajan loppu on vain ajan kysymys. 
- Aion maalata profeetallisen kankaan leveällä pensselillä siten korostaakseni sellaista, jonka näen tärkeinä profetioina, jotka osoittavat tämän olevan se. 
- Kuinka olkoonkin, voin hyvinkin olla väärässä, mutta kuten sanoin viime viikolla, annan mieluummin hälytyksen ja hyväksyn, ettei tämä olekaan se, kuin 
että kävisi päinvastoin. 

1) Maailman kyltymätön pakkomielle ja sammumaton pyrkimys kahden valtion ratkaisuun Jerusalemin liikkumattoman rajapyykin edessä

Sak. 12:1-3:  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; ja kaikki maan 
kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 

2) Assad'in Syyrian välitön tuho liittyen sellaiseen, joka perusteltavasti voisi olla Välimerestä Israelin rannikon ulkopuolelta löytynyt luonnonkaasu. (The 
imminent destruction of Assad’s Syria over what could arguably be the natural gas found in the Mediterranean Sea off Israel’s coast.)

Jes. 17:1: Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. 

3) Israelin vihollisten saatanallinen liitto, joka nyt on valmiudessa pyyhkäisemään Israelin kartalta niin, ettei sitä enää muisteta kansana. 

Psa 83:1  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". 

4) Kansakuntien demoninen liitto Iranin kanssa, joka myös on nyt valmiudessa aloittamaan ydinasehyökkäyksen Israelia vastaan saalista saadakseen. 

Hes. 38:8-12: Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien 
kansain seasta - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki 
tyynni. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, pettääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo 
Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin ja sinä mietit pahan juonen ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten 
ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää,
ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja 
asuu maan navassa. 

5) USA:n kääntyminen pois Israelista ja Israelin Jumalasta kerran voimakkaimpana kansakuntana maan päällä siten aiheuttaen lopullisen loppunsa. 
- Näiden kaikkien viiden syyn yhteinen nimittäjä on, että ne kaikki ovat pelissä nyt. Ei ole todennäköistä, että näin jatkuu. 
- Tässä selitys: pyörät ovat jo liikkeessä, jossa ne jopa lisäävät nopeutta, jonka jo nyt näen tänä pysäyttämättömänä vauhtina.

- Lisäksi, kun kun otat huomioon kaikki muut profetiat sekä raamatulliset, että Raamatun ulkopuoliset, niin on vaikea uskoa toisin. 
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- Tosiasia on, että todisteiden ylivoimaisuus osoittaa ilman perusteltua epäilystä, että tuomaristo ei ole enää ulkona. Tuomio on  päätetty. (The fact of the 
matter is the preponderance of the evidence proves beyond a reasonable doubt the jury is no longer out. The verdict is in.)
- Tässä kysymys: Mikä on vastaus todisteisiin, jotka tuovat tämän tuomion? Ehkä olisi parempi kysyä, mitä aiomme tehdä sen suhteen. 

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...


