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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 9.3.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Mitä tulee tämänkertaiseen päivitykseen pyydän ystävällisesti, että sallit minun aloittaa kahdella korjauksella ja 
yhdellä varoituksella koskien viime viikon päivitystä. 
- Ensimmäinen korjaus on, kun sanoin, että viimeinen ehtoollinen oli yläsalissa. Tiedän, ettei se ollut siellä enkä tiedä 
miksi sanoin sen olleen siellä. 
- Toinen korjaukseni on, että käytin Ukraina sanan edessä määräävää arikkelia (the Ukraine). Tämä on vain rehellinen 
virhe minun osaltani, jolle esitän puolustukseni. 

Erityisesti tutkittuani määräävää artikkelia ”the” ja opittuani sen alkuperästä eräästä lähteestä netissä, jossa sanotaan 
seuraavaa: ”Ukrainasta puhuttiin neuvostoaikaan käyttäen määräävää artikkelia. ”Muutamia vuosikymmeniä sitten 
ihmiset alkoivat jättää sen pois ja nyt sitä näkee tuskin ollenkaan. Mikä sitten mättää? Määräävä artikkeli on herättänyt 
paljon voimakasta pahennusta Ukrainassa. Tuntemus on, että niin venäläisten kuin länsimaalaisten määräävän 
artikkelin rankka käyttö neuvostoajalla vähätteli, tarkoituksella tai ei, ukrainalaisia ja alensi Ukrainan valtiosta pelkäksi 
Neuvostoliiton omaisuudeksi, sen rajaseuduksi. 

- Tämä tuo minut varoitukseen koskien tarkemmin viimeviikkoista päivitystä, koska se liittyy mainintaani tulevista 
verisen kuun tetradeista. 
- Tiedä, etten ole mitenkään sanomassa, että on itsestäänselvyys, että jotakin merkittävää tapahtuu Israelissa tämän 
vuoden juutalaisten juhlien aikana. 
- Sensijaan se, mitä olen sanomassa, on, että kaikki, mitä Raamattu sanoo tapahtuvan ennen tempausta, on nyt 
alkamassa tapahtua.

- Totuus on, että veriset kuut eivät ole ”itsenäinen” koetinkivi, jolla voisi arvioida Raamatun profetioiden toteutumista. 
- Toisin sanoen me emme tarvitse näiden veristen kuiden esiintymistä juutalaisina juhlapäivinä tietääksemme, kuinka 
lähellä olemme seurakunnan tempausta.  
- Jotkut uskovat, että veriset kuut ovat paljolti yhtä tyhjän kanssa ja tosiasia on, että kahdessa vuodessa tiedämme, 
onko näin.

- Kuinka olkoonkin, haluaisin päästä käsilläolevaan asiaan, koska mennyt viikko oli aika vilkas viikko Raamatun 
profetiassa. 
- Tämä johtuu käynnissä olevasta Ukrainan kriisistä yhdessä Netanjahu'n ja Obama'n tapaamisen kanssa ja Netanjahu'n
puheesta AIPAC-konferenssissa.  
- Ehkä kestät minua ihan vähän, kun yritän lajitella tämän kaiken, koska toivon voivani kuoria kaikki tämän menneen 
viikon kerrokset. 

- Ensiksi, puhukaamme tämän Ukrainan tilanteen profeetallisesta merkityksestä. Itseasiassa omasta näkökulmastani 
näen ainakin kolme profeetallista kerrosta. 
- Ensimmäinen on alati lisääntyvä johtajuustyhjiö, jonka uskon luovan sen kaltaisen täydellisen myrskyn, että 
antikristus voi ilmestyä. 
- Toinen kerros tässä on hämmästyttävä USA:n alati laskeva rooli kerran voimakkaimpana kansakuntana maan päällä. 

- Kolmas kerros tässä on todennäköisesti ällistyttävin, senvuoksi, koska siitä on nopeasti tulossa kutsuhuuto jokaiselle 
kansakunnalle maailmassa. 
- Se, mistä puhun, on kaiken ylittävä ”rauhan ja turvallisuuden” merkitys sotien edessä ja mikä tärkeämpää, sodan 
uhkien edessä.
- Ukrainasta Venäjälle, USA:sta Israeliin ja jokaisessa kansakunnassa niiden välillä, yhteinen nimittäjä on ”rauha ja 
turvallisuus.”

Ajattele näitä viimeaikaisia otsikoita ja lainauksia, joista suurin osa on juuri viime viikolta:
• Kerry: USA toimii vahvistaakseen rauhaa ja turvallisuutta Afrikassa (Kerry: US Working to Strengthen African Peace, 
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Security)
• Nato varoittaa, että Venäjä vaarantaa Euroopan rauhan ja turvallisuuden (Nato warns that Russia is risking Europe's 
peace and security)
• Rauha ja turvallisuus ensisijaiset, sanoo sisäministeri (Peace and security top priority, says home minister)
• Netanjahu ja Obama ottavat yhteen rauhannäkymistä palestiinalaisten kanssa … ”eläen rinnakkain rauhassa ja 
turvallisuudessa.” (Netanyahu and Obama clash on prospects for peace with Palestinians, …“living side by side in peace 
and security”)
• Kiinan presidentti ja YK:n johtaja lupaavat edistää maailmanrauhaa  …”Kiina suoritti tärkeitä panostuksia ...maailman 
rauhalle ja turvallisuudelle.” (Chinese President, UN Chief Vow to Promote World Peace, …”China made important 
contributions to …world peace and security.”)
• Turvallisuusneuvoston korkean tason kokous rauhasta ja turvallisuudesta ,,, (High-level meeting of the Security Council 
on peace and security in ...)
• Obama ja liittolaiset sanovat, että Venäjän Ukraina on uhka rauhalle ja turvallisuudelle (Obama, allies say Russia's 
Ukraine threat to peace, security)
• Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto pitää kiireellisen kokouksen Darfur'in neuvotteluissa (African Union 
Peace and Security Council to hold urgent meeting on Darfur talks)
• Turvallisuusneuvoston täytyy toimia Syyriassa …“ (Security Council must act on Syria …“) Turvallisuusneuvoston ei tule 
pahentaa sotaa, vaan löytää keinot rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi.” 
• Clinton: Naisten [rauhan ja turvallisuuden] kysymykset 'erottamattomia' Syyrian ja Libyan hoitamiseksi (Clinton: Women's 
[peace and security] issues 'integral' to dealing with Syria, Libya)
• `Globaali vesikriisi voi vaikuttaa rauhaan ja turvallisuuteen' (`Global Water crisis may impact peace, security')

- Nyt olen hyvin tietoinen, että minulla on etuoikeus puhua hyvin opetetulle ryhmälle ihmisiä ja siten minun ei tarvitse 
olla liian perusteellinen. 
- Salli minun kuitenkin panna tämänkertaiselle päivityspöydälle ”rauhan ja turvallisuuden” profetia, joka löytyy 
kohdasta 1.Ts. 5:3

1.Ts. 5:3: Kun sanovat: "Rauha ja turvallisuus", silloin yllättää heidät äkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, 
eivätkä totisesti pääse pakoon. (Aapeli Saarisalon UT)

- Tämä on se, mihin tällä kaikella tähtään: En pysty löytämään viime vuosisadan vaihteesta yhtään uutislähdettä, jossa 
ihmiset sanoivat näin.
- Toisin sanoen yli puolet viimeisestä 100 vuodesta oli vaikeaa löytää jonkun sanovan sekä rauha että turvallisuus. 
- Voin olla väärässä ja pyydän oikaisemaan, jos olen, mutta tutkiessani internettiä ja omaa profetiakirjastoani, en voi löytää
tätä.  

- Useita vuosia sitten juutalainen veli seurakunnassa, jota paimensin mannermaalla, antoi minun skannata alkuperäisiä 
Life-lehtiään 1940-luvulta. 
- Vaikka enemmistö niistä oli vuodelta 1948, joka oli se vuosi, jolloin Israel syntyi uudelleen valtiona, niin monet niistä 
olivat myös muilta vuosilta. 

- Yksi oli päivätty 19.8. 1946 otsikolla “Palestiina, Juutalaisten todellinen tarve ei ole 'kotimaa,' vaan parempi maailma.”

- Sitten 16.2.1948: ”Palestiinan ongelma, kaukana siitä, että olisi ratkaistu YK:n päätöksellä, se vaatii vastuullista USA:n
valtiomiestaitoa.”

Sitten siellä oli Life-lehden etukansi, päivätty 31.5.1943, viisi vuotta ennen Israelin jälleensyntymistä valtiona, jossa 
lainataan Saudi-Arabian kuningasta, Ibn Saudi'a, joka sanoo: ”... en tiedä mitään, joka oikeuttaa juutalaiset vaatimukset
Palestiinassa. ...en pelkää juutalaisia enkä sitä mahdollisuutta, että he saavat valtion, tai vallan, joko arabien maassa, 
tai muualla. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän [Allah] on ilmoittanut meille profeettansa [Muhammed] suun 
kautta pyhässä kirjassaan [Koraani).” 

- Näkyvästi poissa kaikista edellämainituista Life-lehden artikkeleista, on jokainen maailman johtaja, joka sanoo nämä 
kaksi sanaa, ”rauha ja turvallisuus.” 
- Lopetan tällä kysymyksellä: Jos äkillinen tuho tulee, kun he ovat sanomassa nämä kaksi sanaa – mitä he ovat – niin 
kuinka lähellä me olemme? 
- Eikö ole järkevää, että jos he juuri viime vuosina alkoivat sanoa rauha ja turvallisuus, niin äkillinen tuho on tulossa? 


