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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 28.6.-
15. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Yhdessä muiden tapahtumien kanssa, jotka tapahtuivat perjantaina 26.6. pastori
J.D. puhuu korkeimman oikeuden päätöksen profeetallisista implikaatioista sen

laillistaeesa samaa sukupuolta olevien avioliitot jokaisessa 50 osavaltiossa.  

- Luultavasti jo tiedättekin, että tämänkertaisessa profetiapäivityksessä käsittelen korkeimman oikeuden päätöstä
samaa sukupuolta olevien avioliitosta.  
- Kuitenkin, ennenkuin käyn tuon kysymyksen kimppuun, minun täytyy mainita muita asioita, jotka myös 
tapahtuivat perjantaina ja paljolti jäivät huomaamatta. 
- Ne tapahtuivat Tunisiassa, Kuwaitissa ja Ranskassa ja kerrotaan, että yksi Lontoossa todennäköisesti torjuttiin 
puolustusvoimien päivänä. 

- Päivänä, joka nimettiin ”terrorin päiväksi,” oli kolme Islamilaisen Valtion iskua eripuolilla maailmaa Ramadan-
viestin jälkeen. 
- On myös raportoitu, että itsenäisyyspäivämme juhlan aikaan tulevan heinäkuun 4. päivänä on mahdollinen 
terroriuhka. 
- Sen ei pitäisi olla yllätys ottaen huomioon, että Koraani käskee tosi muslimeja kylvämään kauhua uskottomien 
sydämiin.  

- Myös jotain muuta tapahtui perjantaina ja se oli, että ulkoministeri John Kerry on elvyttänyt Iranin 
ydinneuvottelut.  
- Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että USA on miltei myöntynyt jokaiseen Khamenei'n vaatimukseen, 
mistä asiantuntijat ovat hyvin huolestuneita. 
- Ellei tämä ole tarpeeksi paha, niin saimme myös todistaa perjantaina, että Vatikaani allekirjoitti ensimmäisen 
sopimuksen 'Palestiinan valtion' kanssa. 

Reuters perjantaina 26.6. 2015: Vatikaani allekirjoittaa ensimmäisen sopimuksen 'Palestiinan valtion' 
kanssa, Israel vihainen. Vatikaani allekirjoitti ensimmäisen sopimuksensa ”Palestiinan valtion” kanssa 
perjantaina vaatien ”rohkeita päätöksiä” israelilaispalestiinalaisen konfliktin lopettamiseksi ja tukien kahden 
valtion ratkaisua. Sopimus, joka virallisti Vatikaanin tosiasiallisen Palestiinan tunnustamisen vuodesta 2012, 
suututti Israelin, joka sanoi sitä ”hätäiseksi askeleeksi, joka vahingoittaa näkymiä rauhansopimuksen 
edistymiselle.” Israel sanoi myös, että sillä voisi olla seurauksia sen tuleville diplomaattisille suhteille Vatikaanin 
kanssa. 
http://www.reuters.com/article/2015/06/26/us-vatican-palestinians-idUSKBN0P618120150626

- Olen sitä mieltä, että tämä näkyy ensi syyskuussa tulevassa 70. YK:n yleiskokouksessa ja 
turvallisuusneuvostossa. 
- Kuinka olkoonkin, käsitelkäämme tätä asiaa koskien profeetallisia implikaatioita sellaisessa, jota kuvaillaan 
historian tekemisenä. 
- Ehdottaisin, että maailma voi juhlia sitä historian tekemisenä, mutta tosiasia on, että se toteuttaa Raamatun 
profetian. 

Lk. 17:28-30  Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 
mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin
käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 

Mt. 24:37-42  Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat 
niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa 
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meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan 
tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on 
jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 

- On ehdotettu, että yhteistä molemmille on samaa sukupuolta olevien pervoilu avioliitossa.  
- Toisin sanoen sekä Lootin että Nooan päivinä samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ollut vain yleinen, se on 
ehkä ollut laillinen. 
- Jotkut uskovat, että tästä syystä Jeesus Matteuksen evankeliumissa tekee eron naimisen ja naittamisen välillä. 

- Toinen ajatus, joka tukee tätä tulkintaa, on, että ihmiset näköjään juhlivat avioliittojaan juomalla ja pippaloimalla.
- Jos näin on ja varmasti voi olla, niin se tavallaan muuttaa Jeesuksen profetian tämän nimenomaisen 
näkökohdan luonnetta. 
- Tällä tarkoitan, että maailmaa juuri ennen tempausta kuvaillaan perustellusti samanlaisena, kuin se oli juuri 
ennen vedenpaisumuksen tuomiota.  

- Salli minun mennä askelta pitemmälle ja esittää, että LGBT -sateenkaari ehkä on harkittu Jumalan tuomion 
uhmaaminen.  
- Päättelen sen näin: sateenkaari oli merkki Jumalan liitosta, että Hän ei enää milloinkaan tuhoaisi maata 
vedenpaisumuksella.  
- Se löytyy kohdasta 1.Moos. 9:12-15. Näyttää kuitenkin, että LGTB -sateenkaari on heidän kieroutuneen 
seksuaalisen syntinsä uhmakas julistus. 

Jes. 3:9  Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he 
eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät. 

- On toinenkin syy, miksi uskon, että sateenkaari on heidän syntinsä julistus jumalan silmille ja se liittyy viime 
perjantain jälkeiseen. 
- Perjantaina iltapäivällä päätin vihdoin mennä someen ja viestittää sekä facebook-sivuillani että twitter-tililläni. 
- Siinä sanottiin: maailma voi juhlia USA:n avioliittolakia historiaa tekevänä, mutta tosiasia on, että se toteuttaa 
Raamatun profetian. 

- Ei mennyt kauan, kun eräs facebook-ystäväni postitti LGBT-sateenkaarta koskevan kommentin LGBT 
-sateenkaaresta, jota en ollut ennen huomannut. 
- Luulisi, että kun asuu Havaijilla, jossa sateenkaaria on joka puolella, minun olisi pitänyt havaita se. 
- Kuten näkyy, niin LGBT -sateenkaaressa on kuusi väriä, joka on ihmisen luku, kun taas Jumalan liiton 
sateenkaaressa on seitsemän väriä.  

- Kun menin verkkoon tutkimaan tätä lisää, niin yksi ensimmäisistä havainnoistani oli heidän kuudella 
sateenkaaren värillään valaistu Valkoinen Talo. 
- Aivan kuten ihminen on pyrkinyt määrittelemään uudelleen Jumalan sateenkaariliiton, hän on myös pyrkinyt 
määrittelemään uudelleen Jumalan määrittelemän avioliiton. 
- He eivät muuttaneet Jumalan lakia, vaan uudelleen kirjoittivat ja määrittelivät Jumalan lain helpottamaan ja 
hyväksymään ihmiskunnan syntiä. 

- Tulkoon totuus tiedoksi, että heidän uhmakas julistuksensa #lovewins (twitter hashtag) antaa pian tietä 
Jeesukselle Kristukselle ja Hänen morsiamelleen, jotka lopulta voittavat. 
- Minulle avioliiton tärvelemisen saatanallinen ohjelma puhuu avioliiton esikuvallisuudesta meidän ja Karitsan 
avioliiton nojalla. 
- Lopuksi ehdottaisin, että Ilmestyskirjassa voi hyvinkin olla maininta sateenkaaresta tuomion yhteydessä. 

Ilm. 6:1-2  Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä 
olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä 
istuvalla oli jousi (bow = jousi, kaari, suom. huom.) ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja 
voittamaan. 



                     Liiton kaari – Covenant Bow                            LGTB Bow

Valkoisen talon juhlavalaistus


