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

- Tämänkertaista päivitystämme varten sidomme rusetin kolmen viimeisen viikon ympäri koskien tunnetta, että jonkin on annettava periksi 
(murruttava).
- Kolme viikkoa sitten kerroin tästä tunteesta, ”että” jonkin oli annetta periksi, kaksi viikkoa sitten kerroin syistä, ”miksi” jonkin oli annettava periksi.
- Viime viikolla puhuin siitä, ”mitä” me voimme tehdä tämän suhteen, joten tällä viikolla kerron teille, ”kuinka” me voimme edetä tekemään jotakin 
tämän suhteen.

- Kuitenkin ennenkuin jatkamme niin luulen, että olisi paha laiminlyönti, ellen käyttäisi muutaman hetken ja tiivistäisi joitakin uutisotsikoita juuri tältä 
viimeiseltä viikolta.
- Näin, koska pelkästään otsikoiden pitäisi palvella lievittämään sitä epäilystä, että on tapahtumassa jotakin, jolla profeetallisesti on syvällinen 
merkitys. 

• Specter of US default (again) (USA:n valtionvelan haamu) (jälleen) 
• Currency crisis at Chinese banks 'could trigger global meltdown’ (Kiinalaisten pankkien valuuttakriisi 'voi laukaista globaalin romahduksen')
• EU: Israel will Face 'Increasing Isolation' if Talks Fail (EU: Israel tulee kohtaamaan 'kasvavaa eristämistä' jos neuvottelut epäonnistuvat)
• Abbas suggests NATO troops be stationed in future Palestinian state (Abbas ehdottaa NATO-joukkoja tulevaan Palestiinan valtioon)
• Top Islamic Leader Calls on U.S. to Wage ‘Jihad for Allah’ (Korkea islamilainen johtaja vaatii USA:ta 'Pyhään sotaan Allahin puolesta')
• Justice Antonin Scalia says World War II-style internment camps could happen again (Tuomari Scalia sanoo että II maailmansodan sotavankileirit 
voivat palata)
• Iran warns: ‘No boundary to response’ if US strikes (Iran varoittaa: 'Vastareaktiolla ei mitään rajoja')
• Iranian commander: We have targets within America (Iranilainen komentaja: Meillä on maaleja Amerikassa)
• Scientists warn of bird flu virus found in humans for first time (Tiedemiehet varoittavat, että lintuinfluenssavirus on löytynyt ensi kerran ihmisestä)
• Cancer 'tidal wave' on horizon, warns WHO (Syövän 'hyökyaalto' näköpiirissä, varoittaa WHO)
• Earthquake hits off the northern coast of Cuba — again (Maanjäristys iskee Kuuban pohjoisrannikon edustalla)
• 19 more volcanoes on alert (19 uuttaa tulivuorta hälytystilaan)

- Kuinka olkoonkin, salli minun sanoa tässä välissä, että olen innokkaan tietoinen, että mitään merkittävää ei ehkä tapahdukaan niin pian kuin 
luulemme, että voisi tapahtua.
- Asenteeni on kuitenkin, että olen paljon mieluummin valmis, vaikka mitään ei tapahdukaan, kuin että en olisi valmis ja jotakin tapahtuisi.
- Olen sillä kannalla, että tällä historian viime hetkellä velvollisuutemme on tarttua jokaiseen tilaisuuteen kadotettujen saavuttamiseksi, kun vielä on 
aikaa.

- Tästä syystä olen todella odottanut tätä tämänkertaista päivitystä niin, että nyt voimme ottaa seuraavan askeleen ja tarttua tähän tilaisuuteen. 
- Salli minun selittää, että olemme tehneet näitä raamatunprofetian päivityksiä viikottain nyt jo yli kahdeksan vuoden ajan alkaen vuodesta 2006. 
-  Ja vaikka minulla on ollut etuoikeus nähdä se syvällinen vaikutus, joka sillä on ollut kaikkien meidän elämään se näyttää paketoituneen 
jonkinlaiseksi turhautumiseksi (it seems come packaged with a frustration of sorts).

- Tämä turhautuminen johtuu siitä tosiasta, että niin monet ovat niin kadotettuja ja sellaisina heillä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä on tulossa tämän 
pahan maailman päälle. 
- Jotta asiat olisivat vielä huonommin, tätä turhautumista katkeroittaa se todellisuus, että jos huudat tätä katonharjalta, että näin on, niin ihmiset 
hylkäävät sinut. 
- Jos kysyisit minulta, mikä on syy, että kristityt ja varsinkin pastorit ovat lammasmaisia, kun pitäisi antaa hälytys, niin tämä se on. 

- Mene sivustolle “Global Media Outreach” (GMO) Näen sen ratkaisuna siihen ongelmaan, että ihmiset hylkäävät meidät ponnistuksissamme 
saavuttaa heidät. 
- Tässä syy, miksi sensijaan, että heittäisimme helmemme sikojen eteen, ikäänkuin se olisi ratkaisu, me vastaamme ihmisille, jotka vilpittömästi 
etsivät vastauksia.
- Kestänet minua vielä hetkisen, kun jaan kanssasi kommentin, jonka sain joltakin henkilöltä, joka on osa verkkoseurakuntaamme. 

“Hei pastori JD! Halusin kiittää teitä, että olette sisällyttänyt verkkoseurakuntanne GMO-palveluun ja tuonut meille.tämän jännittävän tilaisuuden. 
Kohta esiteltyänne GMO:n ensi kerran menin nettiin ja laitoin hakemuksen verkkolähetyssaarnaajaksi. Olen vielä koulutuksessa (viikossa 2 viidestä), 
mutta itseasiassa vastaan jo ihmisille eri puolilla maailmaa. Se antaa minulle suuren ilon auttaa vastaamaan heidän kysymyksiinsä, ohjata heitä 
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Raamattuun, joka tuo valoa ja kertoa Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Asun ”mannermaalla,” kuten te havaijilaiset 
sitä kutsutte, Michigan'issa saakka. Arkielämässäni on vaikeaa kertoa evankeliumia muukaisille ja ystävät ja perhe enimmäkseen eivät halua kuulla, 
mitä kristityllä on sanottavaa. En ole tunkeileva kristitty ja lopetan puhumisen yritykseen tai kahteen, joten tämä verkkolähetystyö on minulle niin ihana
siunaus, kun pystyy kertomaan evankeliumin ihmisille, jotka todella etsivät Jumalaa. Kiitos, kiitos, kiitos! Tykkään joka viikko katsella tilaisuuksianne 
netissä. Saatte tunnissa minut nauramaan ja ajattelemaan kaikkea vakavasti. Jumala siuntakoon teitä!” 

- Riittäköön tämä sanomaan, että tämä on se, ”kuinka” voimme tehdä jotakin koskien tätä tunnetta, että jotakin profeetallisesti merkittävää voi todella 
tapahtua hyvin pian.
- Emme ainoastaan voi saavuttaa maan ääriä jättämättä oman kotimme mukavuutta, vaan voimme myös nopeuttaa tempausta.  
- Aikaa voittaakseni en selitä tätä erikoisesti, koska tutkimme tätä pitkään viime viikolla, mitä tulee viimeiseen pakanaan.  

- Tässä vaiheessa tulen puhumaan hiukan enemmän GMO:sta ja niin tehdessäni haluan kehottaa sinua osallistumaan kokoukseemme. 
- Niitä varten, jotka eivät voi osallistua, tai osallistuvat YouTube -kanavamme kautta, me lataamme videon tuosta kokouksesta. 
- On myös hyvin tärkeää, että jokainen, joka on paikallinen ja haluaa hakea verkkolähetyssaarnaajaksi, menee paikallisen seurakuntayhteisön kautta.

Seuraavassa tätä koskeva sähköposti, jonka sain GMO:sta: ”Hakemusosastomme ilmoitti juuri minulle, että teidän alueeltanne tulee paljon 
hakemuksia. Heitä ei kuitenkaan kutsuta seurakuntayhteisöstä, mikä tarkoittaa, että  ASSIST-järjestelmästä ei lähetetä kutsuja. Jotta hakijat 
päätyisivät seurakuntayhteisöön, niiden, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan verkkolähetyssaarnaajiksi, täytyy tiedottaa Pat'ille, jotta hän osaa lähettää 
heille kutsun ASSIST-järjestelmän kautta. Jos he menevät vain tavalliselle sivustollemme, he kaikki päätyvät yleisiin yhteisöihin jossakin.” 

- Ota huomioon, että tämä koskee vain niitä, jotka ovat paikallisia täällä saarilla eikä niitä, jotka ovat osa seurakuntaperhettämme netissä. 
- Nettiperheellemme annan sähköpostiosoitteen, joka perustettiin erityisesti kaikkia niitä varten, jotka hakevat YouTube'n tai Facebook'in vuoksi.
- Sähköpostiosoite on imtyoungccc@gmail.com  ja se menee Ida'lle, joka on verkkolähetyssaarnaaja ja yhteisöjohtaja mannermaalla. 

- Lopuksi vielä haluan kehottaa sinua osallistumaan tai katsomaan YouTube'sta tiedotuskokoustamme, koska kaikkiin kysymyksiisi vastataan.
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