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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 23.2..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin omistaa aikamme nykyisen Kiovan kansannousun profeetalliselle merkitykselle 
Ukrainassa.
- Aloitan sillä, mitä pystyin löytämään omassa viime viikon tutkimuksessani, jotta paremmin ymmärtäisimme geopoliittisia 
seurauksia.
- Tällä tarkoitan, että tämä viimeaikainen kansannousu vahvasti viittaa siihen, että nykyiset politiikan tekijät ovat nyt 
täydellisesti sijoittamassa itsensä profeetallisesti.

- Kuten minä sen ymmärrän, niin käden kirjoitus oli seinällä viime marraskuussa, kun presidentti Janukovitsh 
ystävystyi EU:n asemesta Putin'in kanssa. 
- Itseasiassa Ukrainan presidentti perui päätöksen allekirjoittaa kauppasopimus EU:n kanssa ja sensijaan päätti hyväksyä 
sopimuksen Putin'in kanssa.
- Putin'in valtapeli on jo vanhaa perua. Vuonna 2005 hän sanoi, että Neuvostoliiton romahtaminen oli 20. vuosisadan suurin 
geopoliittinen katastrofi. 

- Siksi Putin'in elämän päämäärä on ollut palauttaa Äiti Venäjän kunnia, kuten hänen Georgian valtauksensa vuonna 2008 
todistaa.
- Putin haluaa Georgian sen luonnonkaasuvarojen vuoksi ja hän haluaa Ukrainan, koska se tunnetaan alueen leipäkorina. 
- Hänen pulmansa on, että ukrainalaiset eivät halua olla missään tekemisissä Venäjän kanssa. Palaaminen neuvostovaltaan 
ei tule kysymykseen.

- Siksi ukrainalaiset protestoivat hallitusta, koska pelkäävät, että Putin on jo melkein sinetöinyt sopimuksen presidentti 
Janukovitshin kanssa. 
- Näin ollen hallitusta vastustavat mielenosoittajat taistelevat henkensä edestä estääksen sellaista, joka on selviö, todella 
toteutumasta. 
- Silläkin uhalla, että minua pidetään sensaatiohakuisena, päättelen lukemastani, että tällä on taipumus käydä hyvin hyvin 
rumaksi ja hyvin nopeasti. 

- Näin on, koska 11. hetken oletettu tulitauko viime keskiviikkona oli niin lyhytikäinen, että kaaos ja verenvuodatus vain 
pahenivat. 
- Tuomaristo on vielä päättämässä, kuka on niskan päällä tässä viimeisessä kansan nousemisessa kansaa vastaan, niin 
sanoakseni.  
- Syy, että sanon näin, on, koska Putinin Ukrainan vaatiminen on yhtä voimakas, kuin Ukrainan kansan Putinin vastustus. 

- Kaikki tämä vaatii vastausta kysymykseen Ukrainan viimeaikaisen kansannousun profeetallisesta merkityksestä. Lyhyesti 
sanottuna, se tuo Hesekielin 38. luvun vieläkin lähemmäksi. 
- Lisäksi se eliminoi USA:ta entisestään sen kautta, kuinka Putin on yksinään uudistanut Venäjää supervaltana. 
- Toisin sanoen, kun poissa on vähämerkityksellinen USA ja läsnä voimakas Venäjä, niin siinä on kaikki ainekset Hesekielin 
reseptiin. 

- Jos totta puhutaan, niin viime vuoden syyskuussa maailma näki Amerikan heikkouden Venäjän vahvuuden edessä.  
- Oletan, että jos olemme rehellisiä itsellemme, niin sen ei pitäisi tulla yllätyksenä siinä, että parhaimmassa tapauksessa 
Amerikka ei ole toimija Raamatun profetiassa. 
- Niille, jotka eivät olleet viime viikon päivityksessä, sanoisin, että me tarkastelimme, mikä voisi selittää USA:n silmiinpistävän  
poissaolon.

- Kuinka olkoonkin, kutsun sinut kanssani avaamaan Raamattusi kohdasta Hesekiel 38 ja seuraamaan mukana kanssani, kun
luen osan tätä profetiaa. 

Hes. 38:1-6, 11-13 Minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, 
Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun 
kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan 
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sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine 
kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja 
kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. ... 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. Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta: 
'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, 
ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?' 

- Uskon, että luonnonkaasu ja öljy Israelin rannikolla voivat oikein hyvin olla tuo koukku Venäjän suussa, joka saa sen 
johtamaan tätä liittoa. 

Haluan lukea lainauksen Amir Tsarfati'lta, joka puhui Bob Coy'n seurakunnassa Floridan Fort Lauderdale'ssa viime 
syyskuussa Syyrian kriisin aikaan. Jos olet kiinnostunut, niin ehkä haluat vierailla hänen sivustollaan beholdisrael.com ja 
ladata hänen App'sinsa. Syy, että suosittelen häntä, on, koska hän on perehtynyt Israelin tiedusteluun, johon hänellä on pääsy
monestakin syystä, joista vähäisin ei ole se, että hän ollut mukana Israelin neuvotteluissa erään Jasser Arafatin päivistä 
saakka. Lisäksi hän on juutalainen Jeesukseen Kristukseen uskova ja myös Raamatun profetian opettaja. Voit ladata 
tämänpäiväisen PDF-tiedoston verkkosivultamme calvarychapelkaneohe.com, joka sisältää URL:n hänen sivustolleen ja 
tähän Calvary Chapel Ft. Lauderdale -videoon. http://beholdisrael.com/app/index.php/c_main/entries/news

Hän sanoi näin: ”Venäjä istuu siellä ja ...katselee mitä tapahtuu. Venäjän presidentti tuli Israeliin noin vuosi sitten ja teki 
vierailun pääministerin kansliaan ja puhui 10 minuuttia Syyriasta, 20 minuuttia Iranista ja viisi tuntia öljystä ja kaasusta, koska 
siitä on kyse. Venäjä haluaa vallita maailman energiaresursseja ja Venäjä on suurin luonnonkaasun viejä mailmassa ja se, 
mitä he suljettujen ovien takana sanoivat, oli tämä: ”Me hylkäämme Iiittolaisemme Iranin osuudesta teidän kaasuunne.” 
Tekisitkö bisnestä venäläisen mafian ja venäläisen KGB:n kanssa? Eräs verkkokommentaattori vuosi tämän tiedon ja me 
sanoimme ei venäläisille ja venäläiset olivat hyvin hyvin vihaisia. Niinpä venäläiset odottavat nurkan takana johtaakseen 
jonkinlaista hyökkäystä Israeliin ja ottaakseen tuon kaasun, jota eivät saaneet meiltä rauhanomaisin keinoin.
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid2634943646001?bckey=AQ~~%2CAAACSUJrxDk~%2Cetz1No-
xGRAtyC991k_FhD8kE8yySASr&bctid=2638699904001

- Lopuksi haluaisin jakaa kanssasi, miksi uskon, että tämä on vielä toinen syy siihen, että me olemme Kristuksen morsiamen 
tempaamisen kynnyksellä.  
- Venäläis-iranilaisjohtoinen hyökkäys Israelia vastaan öljy-ja kaasukoukun vaikutuksesta ei voi tapahtua ennenkuin Israel on 
rauhassa ja asuu turvallisesti (Hes. 38:11).
- Ja Israel ei ole rauhassa eikä asu turvallisesti, ennenkuin Daniel 9:27 rauhansopimus on väkisin vahvistettu monien 
kansojen kanssa. 

- 7-vuotinen rauhansopimus ei voi toteutua, ennenkuin antikristus on paljastettu ja antikristusta ei voida paljastaa ennenkuin 
seurakunta on temmattu. 
-  Tilinpäätös on tämä: näyttää johdonmukaiselta, että jos Hesekiel 38 on alkamassa toteutua, niin meidän lunastuksemme 
tempauksessa on nyt lähempänä. 
- Vaikka se ei olisikaan niin lähellä, kuin ehkä näyttää, on velvoittavaa meille uskovina olla valmiina nyt, vaikka se olisikin 
vuosien päässä nykyhetkestä. 
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