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Paljastukset Hitlerin uskotusta suurmuftista Arafatiin kertovat karua kieltä 
palestiinalaisten aikomuksista Israelin suhteen – monia tapahtumia viime aikoina, jotka 
kielivät lopunaikojen profetia-täyttymystä Lähi-idässä 

Tässä pastori J. D. Farag'ilta toiseksi tuorein Lähi-idän profetiapäivitys tällä hetkellä lokakuun lopulta 2015, jossa 
kerrataan merkittäviä tapahtumia siltä viikolta, jolloin Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi totuuden 
juutalaisten 2. maailmansodan aikaiseen Holokaustiin johtaneesta kehityskulusta. Pastori kertoo myös peitetystä 
Arafat/Hitler -yhteydestä kun palestiinalaisten entisellä johtajalla, Jasser Arafatilla, oli läheiset nimiyhteydet ja 
erityissympatiat juutalaisvihamielisiin Palestiinan arabijohtajiin 1930-luvulla. Lisäksi paljon muuta asiaa 
uutisotsikoiden muodossa, joista tärkein lienee Kanadan Israel-myönteisen pääministerin vaihtuminen Islam-
myönteiseen pääministeriin maassa pidetyissä vaaleissa hiljattain. Kaikki nämä tapahtumat osoittavat 
juutalaisvastaisuuden lisääntymiseen lähiaikoina toteuttaen samalla useita Raamatun lopunaikojen profetioita 
Lähi-itää ja Israelia koskien. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

-------------------------

Mid-East Prophecy Update – October 25th, 2015
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?

option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101

http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos

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 25.10.-15. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-10-25.pdf

Pastori JD puhuu joistakin merkittävistä tapahtumista lokakuun toiseksi viimeisellä viikolla, 
joiden profeetalliset vaikutukset koskettavat erityisesti Israelia, kun Raamatun VT:n profetiat 
alkavat ottaa muotoaan Lähi-idässä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä käsittelen sitä minkä näen merkittävänä tapahtumasarjana 
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ja sen profeetallista vaikutusta Israelille.
- Aloitan ilmoittamalla teille mitä tapahtui tällä menneellä viikolla geopoliittisesti, ja sitten, päätän 
profeetallisilla vaikutuksilla.
- Ensimmäinen merkittävä tapahtuma oli ällistyttävä lausunto pääministeri Benjamin Netanyahu'lta 
kytkien PLO:n Hitler'iin.

Keskiviikkona, 21. lokakuuta 2015 – Jerusalem Post julkaisi raportin otsikolla, ”'Palestiinalainen mufti
vakuutti Hitler'in joukkomurhaamaan Euroopan juutalaiset', sanoo Netanyahu.” Siteeraten 
raporttia, ”Sosiaalinen media oli pullollaan keskiviikkona seuranneita pääministeri Benjamin 
Netanyahu'n väitteitä, että Adolf Hitler'illä ei ollut aluksi mitään aikomusta massamurhata Euroopan 
juutalaisväestöä. Puheessaan delegaateille 37. Maailman sionistikongressissa Jerusalemissa tiistaina,
pääministeri väitti, että Hitler'in alkuperäiset aikomukset olivat yksinomaan juutalaisten 
karkottamisessa. Netanyahu'n mukaan, Führer muutti mielensä Palestiinan sen aikaisen arabijohtajan,
Haj Amin al-Husseini'n, vaatimuksesta, joka väitti, että juutalaisten karkottaminen johtaisi heidän 
saapumiseen massoittain Palestiinaan, joka silloin oli Britannian hallintavallan alla. … Haj Amin al-
Husseini meni Hitler'in luokse ja sanoi, 'Jos karkotat heidät, niin he kaikki tulevat tänne.' 'Joten mitä 
minun pitäisi tehdä heidän suhteen?', Hitler kysyi. Husseini sanoi, 'Polta heidät'.”

http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=427592

- Noin 15 vuotta sitten juutalainen veli mantereella sijaitsevassa kirkossani antoi minun lainata hänen 
alkuperäisiä Life -aikakauslehtiä 1940-luvulta.
- Skannasin joitakin näistä kiehtovista artikkeleista, jotka liittyivät, samoin kuin johtivat Israelin 
jälleensyntymiseen kansana toukokuussa 1948.
- Sanoa että nämä artikkelit ovat paljon puhuvia, olisi karkeaa vähättelyä sen tosiasian nojalla, että 
historia antaa rikosteknisiä todisteita.

”Stalin voisi sitten taktikoida fanaattisen ex-suurmuftin rinnalla ja yrittää lietsoa koko arabimaailmaa. 
Tämä olisi katastrofaalista Yhdysvalloille, YK:lle ja 800,000 juutalaiselle arabimaissa.” 

Life Magazine “The Palestine Problem” February 16th, 1948 

”Arafat syntyi 27. elokuuta 1929, Kairossa. Hänen nimensä oli Abd al-Rahman Abd al-Rauf Arafat al-
Qudwa al-Husseini. Hänen äidin puoleinen isoisä oli Mahmoud al-Husseini, serkku Haj Amin al-
Husseini'lle, Jerusalemin suurmuftille, Hitler'in uskotulle... Hän oli Arafatin ”mentori ja opas”. Arafat otti 
nimekseen Yasser muistoksi Yasswer al-Birah'ista, joka oli johtajana suurmuftin hirmuvallan aikana 
1930-luvulla.” 

Philistine The Great Deception Ramon Bennett p. 69-70 

Seuraavassa on kolme uutisotsikkoa tältä kuluneelta viikolta sen jälkeen kun Benjamin Netanyahu 
uskalsi panna historiallisen asian järjestykseen:
1. Holokausti-huomautuksen jälkeen, Valkoinen Talo varoittaa Netanyahu'a kiihotuksesta

http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=429835

2. Benjamin Netanyahu tulituksessa kerrottuaan totuuden muftin roolista Holokaustissa

http://www.breitbart.com/big-government/2015/10/22/benjamin-netanyahu-under-fire-for-telling-truth-
about-muftis-role-in-holocaust/

3. Obaman hallinto varoittaa Netanyahu'a 'kiihotusretoriikasta' palestiinalaisia vastaan

http://www.presstv.com/Detail/2015/10/23/434656/Haj-Amin-alHusseini-Holocaust

Toinen tärkeä tapahtuma oli Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön, 
UNESCO'n, hyväksymä arabeja koskeva päätöslauselma, niin että Raamatun patriarkkojen luolat 
Hebronissa ja Raakelin hauta Betlehemissä ovat islamilaisia, ja sellaisina, julistetaan muslimien 
pyhiksi paikoiksi. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/202224#.Vjjic7crLIW
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Hämmästyttävästi, UNESCO aikoi myös hyväksyä arabi-päätöslauselman, jossa julistetaan 
juutalaisten Temppelivuorella sijaitsevan Länsimuurin olevan myöskin muslimien pyhä paikka. Mutta 
selittämättömästi palestiinalaiset luopuivat heidän YK-yrityksestään. 

https://www.breakingisraelnews.com/51775/israel-sees-rare-victory-un-palestinians-drop-bid-claim-
western-wall-muslim-holy-site-jerusalem/#XUtewpTgstjWBpUQ.97

Tämä Times of Israel'in artikkeli perjantaina ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, ”Palestiinalaishallinto 
(PA) ja Jordania haluavat muslimien valvottavaksi juutalaisten vierailut Temppelivuorella.” – 
Abbas ja kuningas Abdullah esittävät vaatimuksen tulevissa keskusteluissa ulkoministeri Kerry'n 
kanssa Amman'issa, sanoen, että määräysvallan palauttaminen muslimien Waqf'ille rauhoittaisi 
jännitteitä. 

http://www.timesofisrael.com/pa-jordan-want-muslim-control-over-jewish-visits-to-temple-mount/

Tämä Israel National News'in artikkeli samaten perjantaina ei pitäisi olla mikään yllätys myöskään, 
”Radikaali pappi Jordanialle: Kumotkaa rauhansopimus Israelin kanssa.” – Sheikki Raed Salah 
kehottaa Jordaniaa ilmoittamaan, että muslimeilla yksinomaan on omistusoikeus Temppelivuoreen, 
jopa rauhan kustannuksella. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/202326

Se on tämä kolmas suuri tapahtuma, joka osuu lähelle kotiamme meidän Kanadassa sijaitsevan 
nettikirkkomme myötä. Sain niin paljon sydäntäsärkeviä sähköpostiviestejä ja postauksia liittyen 
pääministeri Stephen Harper'in vaalitappioon. CNS News'in uutisotsikko kertoo sen parhaiten, 
”Harper'in vaalitappion myötä Kanadassa, Israel menettää ystävän, YK menettää kriitikon.”

http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/harpers-defeat-canada-israel-loses-friend-
un-loses-critic

Harper'in tappio ei ole vain sitä, että hän oli Israel-myönteinen, vaan se on merkittävää siinä 
suhteessa, että uusi pääministeri, joka löi hänet, Justin Trudeau, ei ole pelkästään Israel-vastainen, 
vaan hän on Islam-myönteinen. Tässä on esitettynä kuvakaappaus therebel.media -sivustolta, jossa 
he näyttävät mainosvideon vastavalitusta pääministeristä vierailemassa islamilaisessa moskeijassa ja 
lausumassa muslimien uskontunnustusta, jota kutsutaan nimellä ”  Shahada”. 
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http://www.therebel.media/viral_video_the_truth_about_justin_trudeau

A World Unite Against Islam -facebook-ryhmän valokuva julkaistuna Facebook'issa näyttää Trudeau'n 
paikallisessa moskeijassa yllään Pakistanin kansallispuku ja juhlimassa voittoaan äskettäisissä 
vaaleissa. 

https://www.facebook.com/Worlduniteagainstislam/photos/a.422512737916572.1073741829.3897377
07860742/543245112510000/?type=3

- Lopetan siihen minkä uskon olevan profeetallisia vaikutuksia edellämainituista tapahtumista 
menneeltä viikolta.
- Ensinnäkin uskon, että Palestiinan ja Hitlerin yhteyden paljastuminen ja jatkuvat raivonpäivät 
Jerusalemissa voivat johtaa Psalmiin 83.
- Toiseksi, kehitteillä oleva islamilainen liikehdintä, joka on saamassa vetovoimaa 
uudelleennimetäkseen ja valvoakseen juutalaisten pyhiä paikkoja, voi johtaa Danielin luvun 9:27 
toteutumiseen.
- Kolmanneksi, Israel-mielisen pääministerin tappio Islam-mieliselle pääministerille Kanadassa voi 
itseasiassa johtaa Sakarjan lukuun 12:3.

Lähettänyt Olli-R klo 1.15 
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