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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 9.8.-15. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta.   

 
 

Pastori J.D.  kysyy, mitä me kristittyinä tekisimme erilailla, jos tietäisimme varmasti, 
että Herran paluu morsiamelleen on vain muutaman päivän päästä.  

 

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan tehdä jotakin vähän erilailla ja aloittaa kysymyksellä, jonka 
esitän myös itselleni.  

- Jos olisi mahdollista tietää varmasti, että Herran paluu morsiamelleen on vain päivien päässä, niin mitä tekisin 
erilailla? 

- Syy, miksi esitän tämän kysymyksen, on, koska Herra kiinnitti huomioni tähän viimeaikaisten geopoliittisten 
tapahtumien vanavedessä.  

- Minusta on aika mielenkiintoista, että ensimmäinen  Fox'in ja Facebook'in isännöimä republikaanien 
presidentinvaalikeskustelu murskasi kaikki ennätykset. 

- Raporttien mukaan torstai-illan lähetys oli katsotuin, republikaanien ja demokraattien, ennakkovaalikeskustelu 
historiassa.  

- Siinä määrin, että 24 miljoonaa katselijaa tekivät siitä katsotuimman tapahtuman Fox News'in historiassa. 
(Super Bowl'illa on 111 miljoonaa katselijaa.)  

- Syy, että huomautan tästä, on, että se puhuttelee epätoivoisia amerikkalaisia, joilla on totuuden ja 
rehellisyyden nälkä.   

- Näin on, koska amerikkalaiset ovat vastaanottaneet rehottavaa ennenkuulumatonta epärehellisyyttä ja 
demonista petosta. 

- Valitettavasti amerikkalaisten valtava enemmistö panee edelleen toivonsa mieheen, joka presidenttinä voisi 
muuttaa sen kaiken.  

- Tiedä, etten halua väheksyä ehdokkaita, joista jotkut ottavat kantaa suorapuheisina kristittyinä.  
- Kuitenkin, vaikka todella hyvä ja hurskas mies tai nainen valittaisiin presidentiksi, hän ei astuisi virkaan ennen 

tammikuuta 2017.  
- Siihen on puolentoista vuoden heitto, mikä on hyvin hyvin pitkä aika, kun ajattelee, kuinka nopeasti kaikki 

tapahtuu tänä päivänä.  

- Ajattelehan, on kulunut vasta vähän yli 30 päivää, kun saimme todistaa korkeimman oikeuden laillistavan 
samaa sukupuolta olevien avioliiton.  

- Kohta sen jälkeen julkaistiin Planned Parenthood -videot, jotka todistavat käsittämättömän vauvojen 
ruumiinosien myymisen.  

- Sitten katselimme kauhulla, kun USA, jälleen kerran vastoin kansan tahtoa, allekirjoitti Iran-sopimuksen.  

- Kaikki tämä kuukauden sisällä, enkä edes maininnut maailman taloutta, nimittäin Kreikkaa, joka hoipertelee 
romahduksen partaalla.  

- Nousee esiin kysymys: jos kaikki tämä tapahtui viimeisten 30 päivän sisällä, niin mitä tapahtuu seuraavien 30 
päivän aikana, tai seuraavien 60 päivän?  

- Entä ensi viikolla? Salli minun jakaa otsikot vain menneeltä viikolta, koskien Irania ja Venäjää.  

Iran julkaisee kirjan, kuinka puijata USA:ta ja tuhota Israel. 

Valmistautuuko Venäjä lähettämään joukkoja Syyriaan? 

Syyrian ulkoministeri Teheranissa neuvottelemassa Iranin ja Venäjän kanssa. 
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Obama: Terroristien raketit 'satavat Tel Aviviin', jos kongressi hylkää Iran-sopimuksen.  

Obamaa kehotetaan perumaan lausunto, joka vertaa kongressin jäseniä Iranin kovan linjan edustajiin. 

Obama sanoo Israelin vastustavan yksin Iran-sopimusta. 

Venäjää epäillään vahvasti uudesta kyber-iskusta Pentagonia vastaan. 

Raportti: Iranilaisten eliittijoukkojen komentaja tapasi venäläisiä johtajia Yhdysvaltojen pakotteista huolimatta. 

Persianlahden asiantuntija: Arabivaltiot vastustavat Iran-sopimusta, mutta eivät halua osoittaa sopua Israelin 
kanssa.  

'Israel ja amerikkalaiset sodanlietsojat yksin itkemässä sopimusta', Rouhani kerskuu. 

Kaksi johtavaa kongressin demokraattia ilmoittavat vastustavansa Iranin ydinsopimusta 

Entinen Espanjan pääministeri sanoo Lännen yhteenoton Iranin kanssa olevan väistämätön.  

- Väittäisin sen perusteella, kuinka nopeasti kaikki on siirtymässä paikalleen profeetallisesti, että meillä ei ehkä 
ole aikaa vuoden 2017 tammikuuhun asti. 

- Vaikka ymmärrän, että sen sanominen voidaan ymmärtää sensaation tavoittelemiseksi, minun on vaikeaa  
päätellä toisin sen valossa, kuinka nopeaa se on.  

- Tästä syystä lopetan, kuten aloitinkin kysymällä, että jos tietäisin, kuinka lähellä me olemme, niin mitä tekisin 
erilailla? 

2. Piet. 3:8-11  Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin 
tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat 
pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, 
vaan että kaikki tulevat parannukseen. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas ja silloin taivaat katoavat 
pauhinalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä 
kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,  
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