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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 7.12.-
14. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. 

Pastori J.D. perustelee, miksi Raamatun profetia on toteutumassa
ennennäkemättömällä ja kiihtyvällä vauhdilla, varsinkin ottaen huomioon

viimeaikaiset tapahtumat

- Olen yrittänyt prosessoida kaikkea, mitä on tapahtunut yhdeksässä päivässä reaktiossa kahteen valamiehistön 
päätökseen, joista viimeisin oli New York'issa. 
- Yksi asia, josta Herra puhui minulle koskien näitä kahta miestä, on, että elleivät he olleet uudestisyntyneitä, he eivät 
pääse taivaaseen. 
- Jos Michael Brown ja Eric Garner, jotka kohtasivat kuolemansa lainvalvojien käsissä, eivät olleet pelastettuja, se on 
ikuinen tragedia. 

- Vaikka puhuimme Ferguson'in mielenosoitusten profeetallisesta merkityksestä viime viikon päivityksessä, niin en 
tunne johdatusta puhua siitä tänään.
- Siihen on kaksi syytä, joista ensimmäinen on, että poliittinen infuusio (tiputus) on synnyttänyt niin paljon konfuusiota 
(hämmennystä) että se lisää uuden halon tuleen. 
- Toinen syy on, että olen tulossa yhä vakuuttuneemmaksi, että tämän takana on demoninen osatekijä, joka on 
päättänyt tuhota Amerikan hinnalla millä hyvänsä. 

- Itseasiassa olettaen, että tämä USA:n tuhoaminen onnistuu, niin juuri tämä USA:n poissaolo joillakin tavoilla nopeuttaa
Raamatun profetiaa.
- Salli minun selittää. Israel-vastainen USA tuo Jumalan kirouksen USA:lle, mikä valmistaa tien USA:n tuholle. 
- Sitten, jos ja kun se tapahtuu, Raamatun profetia, jonka on vielä toteuduttava, toteutuu USA:n näkyvän puuttumisen 
kautta. 

 - Tästä syystä haluaisin käyttää jäljelläolevan yhteisen aikamme asiani esittämiseen, ennenkuin osallistumme yhdessä 
Herran pöytään.
- Ole ystävällinen ja salli minun perustella, miksi Raamatun profetia on täyttymässä ennennäkemättömällä ja kiihtyvällä
vauhdilla varsinkin viimeaikoina. 
- Näyttää, että olen hyvässä seurassa toisten raamatunopettajien kanssa, jotka minun laillani uskovat ilman mitään 
epäilystä, että olemme historian viime hetkessä. 

Sivusto End Times Headlines julkaisi artikkelin lainaten Greg Laurie'ta otsikolla, No Question These Are the End Times; 
America’s Role as Superpower Will Diminish as New World Order Forms (Epäilemättä nämä ovat lopun aikoja; Amerikan 
rooli supervaltana kutistuu, kun uusi maailmanjärjestys muotoutuu)

Samoin sivusto One News Now julkaisi artikkelin lainaten tri. David Jeremiah'ia otsikolla, Dr. David Jeremiah: I’m no 
prophet, but the End Times are here (En ole profeetta, mutta lopunajat ovat nyt)

Ymmärtääkseen miksi niin monet Raamatun opettajat sanovat samaa, ei tarvitse katsoa sen kauemmas, kuin tähän 
Washington Free Beacon'in artikkeliin, joka julkaistiin viime torstaina 4.12.2014. Otsikossa luki, Reports: Obama Mulling 
Sanctions on Israel (Raportit; Obama miettii pakotteita Israelille). Seuraavassa joitakin katkelmia tästä hyvin 
paljastavasta raportista, ”Obama'n hallinto kieltäytyy puhumasta raporteista, joita tuli esiin varhain torstaina väittäen, 
että Valkoinen Talo on harkitsemassa sanktioita Israelille, koska se jatkaa juutalaisten kotien rakentamista 
Jerusalemissa. ...Mahdolliset sanktiot Israelille sen jatkuvasta rakentamisesta lähettävät signaalin, että Obama'n 
hallinto on valmis menemään pitemmälle Israelin tuomitsemisissaan, kuin mikään aiempi Valkoinen Talo. Samaan 
aikaan Valkoinen Talo voimakkaasti painostaa kongressia vastustamaan uusia sanktioita Iranille. ...”Jos nämä raportit 
pitävät paikkansa, niin tämä merkitsisi ennennäkemättömän vihamielisyyden uutta aikakautta Valkoisesta Talosta 
vahvinta liittolaistamme vastaan Lähi-Idässä,” lehti toteaa. ”On mahdotonta olla huomaamatta ironiaa, että hallinto 
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miettii pakotteita Israelille, samalla kun uhkaa estää uudet pakotteet Irania vastaan.” ...”Obama'n hallinto vastustaa 
pakotteita Iranille, mutta kannattaa niitä Israelille,” sanoi Noah Pollak, Israelia kannattavan järjestön, Emergency 
Committee for Israel, toiminnanjohtaja. ”Onko Ben Rhodes'illa [Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja] päässään 
vihreä panta töitä tehdessään?” 

Kaksi päivää tätä ennen, tiistaina 2. päivä joulukuuta, The Times of Israel julkaisi yhtä huolestuttavan raportin otsikolla, 
UN approves Arab-backed call for Israel to renounce nukes (YK hyväksyy Arabien tukeman vaatimuksen Israelille 
luopua ydinaseista). Alaotsikossa sanottiin: Yleisneuvosto äänestää 161-5 puolesta ei-sitovalle päätöslauselmalle avata 
laitokset kansainväliselle valvonnalle.

Puheen ollen YK:sta, niin marraskuun 24. päivänä Israelin lähettiläs Ron Prosor piti puheen, jonka uskon olevan yksi 
väkevimmistä ja syvällisimmistä puheista YK:n yleiskokouksen historiassa. Tässä lainaus lähettiläs Prosor'in puheesta:
“Herra presidentti, seison maailman edessä Israelin valtion ja juutalaisten ylpeänä edustajana. Seison urheasti 
edessänne tietäen, että totuus ja moraali ovat puolellani. Ja silti seison tässä tietäen, että tänä päivänä tässä 
kokouksessa totuus käännetään päälaelleen ja moraali heitetään syrjään. ...Konfliktimme ei milloinkaan ole koskenut 
Palestiinan valtion perustamista. Se on aina koskenut juutalaisvaltion olemassaoloa. … Haastan teitä täällä tänä 
päivänä nousemaan ja tekemään jotakin muutoksen puolesta, julkisesti tuomitsemaan väkivallan, tuomitsemaan 
kiihotuksen ja tuomitsemaan vihan kulttuurin. ...Kun seison edessänne tänä päivänä, niin mieleeni tulevat kaikki ne 
vuodet, jolloin juutalaiset maksoivat maailman tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä verellään. Emme enää 
elä sitä aikaa. Emme koskaan tule pyytämään anteeksi, että olemme vapaa ja riippumaton kansa itsenäisessä 
valtiossa. Emmekä koskaan tule pyytämään anteeksi itsemme puolustamista. Niille valtioille, jotka jatkuvasti sallivat 
ennakkoluulon vallita totuutta, minä sanon, että ”minä syytän.” Minä syytän teitä tekopyhyydestä. Minä syytän teitä 
kaksinaamaisuudesta. Minä syytän teitä oikeutuksen antamisesta niille, jotka pyrkivät tuhoamaan valtiomme. Minä 
syytän teitä siitä, että puhutte Israelin oikeudesta puolustaa itseään teoriassa, mutta kiellätte sen käytännössä. Ja minä
syytän teitä siitä, että vaaditte myönnytyksiä Israelilta, mutta että pyydä mitään palestiinalaisilta. Näiden rikosten 
edessä tuomio on selvä. Te ette ole rauhan puolella, ettekä palestiinalaisten puolella. Te olette yksinkertaisesti Israelia 
vastaan. http://beforeitsnews.com/alternative/2014/11/delivered-to-un-general-assembly-at-around-400-pm-today-nov-2414-by-ambassador-ron-prosor-3069046.html

- Aika ei salli minun puhua muista raporteista, jotka ovat profeetallisesti yhtä merkittäviä, kuitenkin USA ja YK riittävät. 
- Tässä sanon miksi; koska USA ehdottaa sanktioita Israelia vastaan ja YK tekee päätöksen, että Israelin pitäisi luopua 
ydinaseista eikä Iranin, niin se on Hesekiel 38. 
- Näin on, koska Iran on ruorissa tässä liitossa, joka käynnistää epäonnistuvan ydinasehyökkäyksen Israelia vastaan 
eikä Amerikkaa löydy mistään. 

Lisäksi, kuten lähettiläs Prosor myös niin väkevästi ja kaunopuheisesti totesi samassa puheessa, ”Kun on kyse 
turvallisuudestamme, emme voi luottaa toisiin – Israelin täytyy kyetä puolustamaan itse itseään.” Syy, miksi kiinnitän 
siihen huomiota, on, että silloin kun Hesekiel 38 toteutuu, kaikki maan kansakunnat ovat Israelia vastaan, kuten ne jo 
nyt näyttävät olevan. Kuitenkin, vaikka Israel voi luulla, että heidän täytyy kyetä puolustamaan itse itseään, se on 
todellisuudessa Israelin Jumala, joka tekee sen heidän puolestaan ja asemestaan. 
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