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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 19.7.-
15 Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Pastori J.D. käsittelee Iranin ydinsopimuksen ällistyttäviä implikaatioita, koska se
liittyy Raamatun profetiaan. 

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä käsittelen viime viikolla saavutetun USA:n ja Iranin ydinsopimuksen 
implikaatioita.
- Aion edetä olettaen, että te kaikki olette samaa mieltä, mitä tulee tähän petolliseen ja tuhoisaan sopimukseen.
- Näin, koska en käytä aikaa selittämiseen, miksi on niin, että tämä sopimus tulee suoraan helvetin kuilusta, itse 
Saatanalta. 

- Sitä on verrattu syyskuun 30. päivään vuonna 1938, jolloin Englannin pääministeri Neville Chamberlain 
allekirjoitti sopimuksen Adolf Hitlerin kanssa.
- Olen sitä mieltä, että tämä ei ole ihan niinkuin tuo sopimus; se on suunnattomasti pahempi kuin tuo sopimus 
sen nojalla, että Hitler oli vain eräs antikristus (an antichrist).
- Toisin sanoen, tällä sopimuksella on taipumus tuoda mukanaan lopullinen antikristus (”the antichrist”), minkä 
monet profetian tutkijat uskovat sen tekevän. 

- Salli minun lisätä, että tämä on täydellisesti Jumalan profeetallisen suunnitelman mukaan, joka on 
toteutumassa hurjaa vauhtia. 
- Niille meistä, jotka tunnemme Herran ja mitä Raamattu sanoo Herran paluusta, tämä ei ole yllättävää; se on 
hyvin jännittävää.  
- Väittäisin, että tämä demoninen sopimus paholaisen kanssa ikäänkuin panee paikoilleen viimeisen palapelin 
palan Hesekielin 38. luvun profetiassa. 

Hes. 38:1-6  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 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.

Fox News  tiistaina 14.6.2015: “Officials: Iran nuclear deal fuels Middle East arms race, boosts Russia’s 
influence (Virkamiehet: Iranin ydinasesopimus ruokkii Lähi-Idän kilpavarustelua, kasvattaa Venäjän 
vaikutusvaltaa).” “Vasta ilmoitettu Iranin ydinsopimus ja siihen johtavat neuvottelut ruokkivat jo lähes julistettua 
ydinasekilpaa Lähi-Idässä nykyisten ja entisten hallintovirkamiesten mukaan, jotka sanovat, että tilanne luo 
myös aukon Venäjälle käyttää suurempaa vaikutusvaltaa alueella. ...Putin, jonka analyytikot sanovat olevan 
asemissa hyötyäkseen eniten vasta voimistetusta Iranista, tervehti sopimusta valtavana saavutuksena ja sanoi 
lausunnossa: ”Me odotamme, että kaikki osapuolet, ensisijaisesti kuusi neuvotteluihin osallistunutta valtiota, 
noudattavat sopimusta kokonaisuudessaan. ...kahdenkeskiset suhteemme Iranin kanssa saavat uutta potkua, 
eivätkä ulkoiset tekijät vaikuta niihin enää.” 

Jerusalem Post torstaina 16.7.2015: “Putin, Obama agree Iran deal in world's interests, Kremlin says (Putin
ja Obama yksimielisiä, että Iranin sopimus on maailman etujen mukainen, sanoo Kreml)” – Venäjän 
presidentti Vladimir Putin ja USA:n presidentti Barack Obama keskustelivat puhelimessa keskiviikkona Iranin ja 
kuuden maailmanvallan välisestä sopimuksesta ja olivat samaa mieltä, että se kokonaisuudessaan oli maailman 
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edun mukainen, Kreml sanoi. Kreml sanoi, että puhelinkeskustelu tapahtui USA:n aloitteesta ja että osapuolet 
painottivat Venäjän ja USA:n välisen vuoropuhelun roolia maailman turvallisuuden ja vakauden 
varmistamisessa.  

- Toinen syy, miksi uskon, että tämä sopimus panee paikalleen  viimeisen palapelin palan Hesekielin 38. luvun 
profetiaan, johtuu Saudi-Arabiasta. 

Hes. 38:13  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?' 

The Telegraph keskiviikkona 15.7.2015: “Israel and Saudi-Arabia present united front over Iran deal (Israel 
ja Saudi-Arabia esittävät yhteisen rintaman Iranin sopimukseen.)” ”Iranin viholliset olivat levottomia sen 
sopimuksesta Lännen kanssa, mutta Bashar al-Assad Syyriasta sanoo sen olevan 'suuri voitto' – Ydinsopimus 
Iranin kanssa aiheutti raivoa Israelissa ja tyrmistystä kaikkialla alueella johtuen vasta rikastuneen Iranin 
todennäköisestä vaikutusvallan ja resurssien kasvusta. Paljastavin oli äänekkäin tuen ilmaisu: ”Olen iloinen, että 
islamilainen Iranin tasavalta on saavuttanut suuren voiton päästessään sopimukseen,” Syyrian presidentti 
Bashar al-Assad sanoi viestissä iranilaiselle kollegalleen Hassan Rouhani'lle. ”Syyrian kansan puolesta 
onnittelen teitä ja Syyrian kansaa tästä historiallisesta saavutuksesta.” 

- Minusta on mielenkiintoista, että Assad on näköjään saanut uutta rohkeutta tämän vuoksi ottaen huomioon, 
että Syyria voi hyvinkin olla yhdistäjä.
- Anna minun selittää. Kun (ei jos) Damasko tuhotaan Jes. 17:1 mukaan, niin se voi olla kiihdytin Venäjän ja 
Iranin hyökkäykselle. 
- Syy siihen on, että Israel ehkä pakotetaan käynnistämään ennaltaestävä isku Irania vastaan, mikä koskee 
myös Syyriaa Iranin ja Venäjän edustajana. 

- Jotkut ehdottavat, että Israel tekee saman, minkä vuonna 1981, kun se käynnisti ennaltaestävän iskun Irakin 
ydinohjelmaa vastaan. 
- On tärkeää huomata, että myöhemmin Israel käynnisti ennaltaestävän iskun Syyrian ydin- ja kemiallisia aseita 
vastaan vuonna 2007. 
- Älä erehdy siinä, että maailman johtajat ovat hyvin tietoisia, että Israel on valmiudessa iskeä silloin, kun rauta 
on kuuma niin sanoakseni. 

 Fox News maanantaina 13.7.2015:  “Israeli defense minister says Iran nuclear deal will force Israel to 
defend itself, by itself (Israelin puolustusministeri sanoo Iranin ydinsopimuksen pakottavan Israelin 
puolustamaan itse itseään).” “Israelin puolustusministeri ... sanoi, että sopimus ei pysty sulkemaan 
ainuttakaan reaktoria eikä hävittämään ainuttakaan sentrifugia. ...Israel on kuulunut neuvottelujen rajuimpiin 
arvostelijoihin sanoen, että maailma teki kohtuuttomia myönnytyksiä saamatta riittävästi takaisin islamilaiselta 
tasavallalta, joka ei mitenkään salannut sotaisia aikeitaan.” 

- Kohtien Hes. 38 ja Jes. 17 lisäksi meidän täytyy ajatella myös tämän seurauksia, koska  se liittyy profetiaan 
Psalmissa 83. 

Ps. 83:1-4  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". 

- Kun luin viime viikolla lukuisia artikkeleita ja raportteja, oli erityisesti kaksi asiaa, jotka eniten pistivät silmääni. 
- Ensimmäinen oli, että Iranin Islamilaisen Valtion apokalyptinen eskatologia jatkuvasti vaatii sekä Amerikan että 
Israelin tuhoa. 
- Sopimus tai ei, niin Iran, joka on shiialainen, uskoo, että heidän ja heidän Mahdinsa täytyy tuhota suuri ja pieni 
Saatana. 

 Jerusalem Post sunnuntaina 12.7. 2015: “Khamenei: Despite nuclear talks, 'we will continue campaign 
against arrogant US (Khamenei: Riippumatta ydinneuvotteluista 'me jatkamme kampanjaa ylimielistä 
USA:ta vastaan)'” – “Khamenei'n huomautukset tulivat esille kohta, kun Iranin ulkoministeri Javad Zarif oli 
tavannut taas kerran USA:n ulkoministeri John Kerry'n Itävallan Palais Coburg'issa, jossa mahdollisen 
ydinsopimuksen viimeisiä yksityiskohtia Iranin ja P5+1 -maiden välillä siliteltiin. ...Kiihkeä retoriikka Iranin 
puolelta on vainonnut monenkeskisten neuvottelujen uskottavuutta. Perjantaina Iranin media uutisoi, että 
miljoonia ihmisiä osallistui 'Quds -päivään' polttaen Israelin, Amerikan, Saudi-Arabian ja Englannin lippuja 
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Teheranissa. ...Khamenei'n puheen retoriikka heijastaa Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallah'in myös Quds-
päivänä esittämiä väitteitä, joissa hän haukkui Wienissä esiintulevaa sopimusta sanoen, että se on 
kaksinaamainen järjestely. ”Jos koko ydinsopimus riippuu ennakkoehdosta tunnustaa Israel valtiona, niin Iranin 
tasavalta ja sen kansa ei koskaan hyväksyisi moista ehtoa,” sanoi shiia-pappi, ”koska silloin he hylkäisivät 
uskontonsa, jos hyväksyvät sellaisen kannan.” Sitten Nasrallah väitti, että ”Iranin viholliset ovat uskonnon 
vihollisia” ja vakuutti, että Islamilainen Tasavalta on ”Jumalan mukainen (after God),” ainoa jäljellä oleva toivo 
tälle alueelle.” 

-  Jos kysyisit minulta luulenko, että Obama tarkoituksella vahvisti vihollisiamme ja heikensi liittolaisiamme, 
vastaisin ”kyllä.” 
- Ettet ajattelisi sen olevan liian vahva lausunto, tekisit hyvin ajatellessasi ei vain Irania ja Israelia, vaan Libyaa ja
Egyptiä ynnä muita. 
- Väittäisin, että tämä on ainoa selitys, jossa on järkeä, mitä tulee siihen, että teemme sopimuksen tuhoamme 
etsivän Iranin kanssa.  

- Toinen asia, joka pisti silmääni, oli neljä amerikkalaista, varsinkin pastori Saeed Abedini, jotka ovat 
panttivankeina Iranissa.
- Kuten monet teistä, minäkin huomasin, että presidentin hiljaisuus tämän suhteen oli korviahuumaava. Näin oli 
viime keskiviikon lehdistötilaisuuteen saakka. 
- Minun on sanottava, että olin järkyttynyt presidentin ärtyneestä reaktiosta majuri Garrett'ille, joka uskalsi kysyä 
häneltä tästä asiasta. 

Major Garrett: “Kuten hyvin tiedätte, Iranissa on neljä amerikkalaista, kolme hallintonne mukaan tekaistuilla 
syytöksillä ja yhden olinpaikka tuntematon. Voitteko kertoa maalle, sir, miksi olette tyytyväinen kaikkeen 
toitottamiseen tämän sopimuksen ympärillä ja jätätte tämän kansakunnan tietoiset, tämän kansakunnan voiman,
kateisiin suhteessa näihin neljään amerikkalaiseen? 
Presidentti Obama: “Minun on kiitettävä teitä majuri siitä, kuinka te hoidatte noita kysymyksiä. Tarkoitatteko, 
että olen tyytyväinen, koska juhlin Iranin vankiloissa viruvien Amerikan kansalaisten kanssa? Majuri, tuo on 
hölynpölyä ja teidän pitäisi tietää se paremmin. Olen tavannut joidenkin noiden ihmisten perheitä eikä kukaan 
ole tyytyväinen ja diplomaattimme ja ryhmämme tekevät ahkerasti töitä yrittäen saada heidät ulos.” 

 - Minusta presidentin kiukku on paljastava. Tulee mieleen vanha sananlasku: ”Se koira älähtää, johon kalikka 
kalahtaa.” 
- Kuinka olkoonkin, niin tässä on lopputulos tämän ja kaiken sitä edeltävän suhteen: olemme ilmeisesti 
ohittaneet pisteen, josta ei ole paluuta.  
- Ensi kertaa kuulen nyt kunnioitettujen auktoriteettien ja opettajien sanovan samaa, nimittäin, että on liian 
myöhäistä ja olemme sinetöineet kohtalomme. 

 - Oletan, että seuraava kysymys kuuluu, ”mitä nyt?” Tai ehkä olisi parempi kysyä ”mitä seuraavaksi?” 
Itseasiassa vastaus kumpaankin on hyvä uutinen. 
- Se on hyvä uutinen niille meistä, jotka ovat syntyneet uudesti Jumalan Hengestä, koska me tiedämme, kuinka 
se loppuu ja kuka voittaa lopussa. 
- Tosiasia on, että tempaus on seuraavaksi ja se, mikä on seuraavaksi voi oikein hyvin olla se, mikä on nyt, niin 
että se voi tapahtua nyt. 

- Antanet anteeksi suorasukaisuuden, jolla sanon tämän, mutta ellet ole uudestisyntynyt kristitty, niin sinulle on 
juuri annettu yksi lisäviikko.
- Olisin kuitenkin vilpillinen ja epärehellinen, jos sanoisin sinulle, että sinulla on vielä aikaa laittaa asiat kuntoon 
Herran kanssa.  
- Tiedä, etten halua vedota sensaatiomaiseen enkä tunteisiin, vaan ennemmin vetoan sinuun hengelliseltä 
pohjalta: huuda avuksi Herraa. 

Room. 10:9-10, 13  Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on 
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan … Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". 


