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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 1.6..-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä käsittelen paavin hiljattaista vierailua Israeliin, mutta en ehkä niin, kuin joku 
voisi odottaa minun käsittelevän sitä. 
- Tällä tarkoitan, että on niin paljon väärää tietoa, joka uskoakseni tulee suhteessa itse Saatanaan valheiden isänä ja 
sekasorron aiheuttajana.  
- Tästä syystä uskon, että Pyhä Henki haluaa minun kertovan asiat niin kuin ne ovat ja sanovan mielipiteeni tosiasioiden
ja totuuden kera. 

- Sen tehdäkseni minun ensin täytyy hälventää kolme myyttiä, jotka tänä päivänä näköjään hyväksytään totuutena, 
kun tosiasiassa ne tulevat helvetin kuilusta. 
- Vaikka tajuan, että tämän kaltaiset lausunnot voidaan käsittää provosoivina, en pyytele sitä anteeksi enkä myöskään 
mitenkään häpeä sitä.
- Syystä, että on käynnissä kasvava petos ja väkevä eksytys, jolla on taipumus pettää ne kristityt, jotka ovat 
tietämättömiä profetiasta. 

- Niin vakava on tämä petos, että uskon velvollisuuteni olevan, jos Herra suo, ottaa seuraavat kolme viikkoa 
mennäkseni takaisin perusasioihin, jos sopii. 
- Tällä tarkoitan Raamatun perustotuuksia, varsinkin kun se liittyy profetiaan, päästäksemme takaisin raiteelle. 
- Näin, koska Kristuksen ruumis on suistunut raiteilta, petetty ja jopa kaikkien huomiota vaativien riivaajien oppien 
häiritsemä. 

- Voittaakseni aikaa minun on maalattava raamatullisen totuuden kangas leveällä pensselillä kattaakseni niin paljon 
maata kuin mahdollista.
 - Niin tehdessäni toiveeni on, että te kaikki, jotka olette hyviä berealaisia, tutkitte kirjoituksia itse, näette, onko se totta
ja täytätte aukot. 
- Joten näillä eväillä sukeltakaamme tähän kolmen viikon sarjaan ja tunnistamalla, mitä minä kutsun ”Ison Kolmen” 
myytiksi. Sitten otamme ja taklaamme myytin 1. 

Myytti 1 – Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin palestiinalainen. Näin ollen ei ole sellaista asiaa kuin Palestiina ja siten ei
ole mitään tarvetta Palestiinan valtiolle.
Myytti 2 – Muslimien jumala Allah ja juutalaiskristillinen Jumala eivät ole sama, vaan Allah on väärä jumala, Jehova tosi 
Jumala. 
Myytti 3 - Jerusalem on ollut, on nyt ja tulee aina olemaan Israelin ikuinen pääkaupunki sen nojalla, että Israelin 
Jumalan nimi ja omistajuus on sen päällä. 

Myth #1 - Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin palestiinalainen. Näin ollen ei ole sellaista asiaa kuin Palestiina ja siten ei 
ole mitään tarvetta Palestiinan valtiolle.

Valitettavasti Palestiinan valtio näyttää olevan itsestäänselvyys, kuten todistaa tämä Newsmax'in raportti viime 
sunnuntailta 25.5. otsikolla “Pope Extends Dramatic Vatican Summit Invitation to Israeli, Palestinian Leaders (Paavi 
esittää dramaattisen Vatikaanin kokouskutsun israelilaisille ja palestiinalaisille johtajille).” Seuraavassa vain 
ensimmäinen kappale, ”Paavi Fransiskus sekaantui sunnuntaina dramaattisesti Lähi-Idän politiikkaan, kun Pyhän Maan 
pyhiinvaelluksellaan sai hyväksymisen Israelin ja Palestiinalaisten presidenteiltä vierailla hänen luonaan Vatikaanissa 
ensi kuussa keskustelemassa jumiutuneista rauhan pyrkimyksistä. Fransiskus myös piti yllä palestiinalaisten toiveita 
avoimesti suosittelemalla ”Palestiinan valtiota.”

http://www.newsmax.com/Headline/Pope-Mideast-vatican-invitation/2014/05/25/id/573257#ixzz33Jl15afJ 

- Onneksi Jumalan Sana ei vaikene koskien valhetta ns. ”Palestiinan valtiosta.” Itseasiassa meillä on tallennettu 
saamakirja. 
- Vien sen askelta pitemmlle ja esitän, että ne kansat, jotka syyttävät Israelia palestiinalaisille kuuluvan maan 
miehittämisestä, ovat itse miehittäjiä. 

http://www.newsmax.com/Headline/Pope-Mideast-vatican-invitation/2014/05/25/id/573257#ixzz33Jl15afJ
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos
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- On todisteita, raamatullisia ja oikeusopillisia, että Libanon, Syyria, Jordania, Iraq, Kuwait, Saudi-Arabia ja Egypti 
kuuluvat osittain tai kokonaan Israelille. 

1.Moos. 15:18-21 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, 
Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka: keeniläiset, kenissiläiset, kadmonilaiset, heettiläiset, 
perissiläiset, refalaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset". 

Joshua 1:4 Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan, saakka - koko heettiläisten maa - ja 
aina Suureen mereen asti, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne. 

- Totuus on, että maata ei koskaan kutsuttu Palestiinaksi, koska se kuului palestiinalaisille, vaan sitä kutsuttiin 
Palestiinaksi Roomalaisten vuoksi. 
- On tärkeää tietää, että muinaiset filistealaiset eivät ole sama kuin ”niin sanotut” nykyajan ”palestiinalaiset.” Se on 
todella myytti. 
- Tosiasia on, että filistealaiset ovat kuolleet sukupuuttoon niin, ettei heitä enää ole ja sen todistaa kielen ja 
kolikkorahojen puuttuminen. 

Yhden parhaista koskaan lukemistani ”Palestiinan valtiota” koskevista kirjoista kirjoitti Ramon Bennett nimellä 
“Philistine The Great Deception (Filistea suuri petos).” Salli minun lainata tästä huomattavasta teoksesta: ”Vuonna 130 
A.D. roomalaiset antoivat Jerusalemille uuden nimen “Aelia Capitolina” keisari Aelias Hadrianus'in  ja jumala ”Jupiter 
Capitolinus'in” mukaan. ...Roomalaiset säilyttivät nimen Aelia Capitolina nimenään Jerusalemille ja antoivat Luvatulle 
Maalle uuden nimen ”Syria Palaestina.” ...Maan uudelleen nimeäminen oli avoin pyrkimys hävittää juutalainen 
kytkentä. ...Muslimien vallattua Palaestina'n 7. vuosisadalla A.D. nimi Aelia Capitolina vähitellen hävisi käytöstä. Ja ajan 
mittaan Palaestina, latinalainen muoto sanasta Philistia, joka tarkoitti muinaisten filistealaisten maata, sai 
englanninkielisen muodon Palestine. Juutalaiset ostivat maa-alueita niiltä harvoilta arabeilta, jotka todella omistivat 
maata ja vain kolme prosenttia Palestiinasta oli arabien omistuksessa vuonna 1948 – juutalaiset omistivat yhdeksän 
prosenttia, 17 prosenttia oli joutomaata ja loput 71 prosenttia oli tyhjää kruunun eli valtion maata uskottu brittiläiselle 
mandaattihallinnolle.” Usein juutalaiset maksoivat kohtuuttomia summia sellaisesta, jota pidettiin hyödyttömänä 
maana – malarian saastuttamina soina, ...Juutalaisten uudisasukkaiden sitkeys voitti jokaisen esteen ja taas kerran 
upotti heidän juurensa syvälle heidän muinaiseen kotiinsa.” 

Philistine The Great Deception, Ramon Bennett pp. 129-130

- Muuten, tuo hyödytön malarian saastuttamien soiden täyttämä maa on nyt maa täynnä maitoa ja hunajaa ja on 
toteuttanut Raamatun profetian. 

Hes. 36:6-8  Sentähden ennusta Israelin maasta ja sano vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille: Näin sanoo 
Herra, Herra: Katso, kiivaudessani ja vihassani minä puhun, koska teidän täytyy kärsiä pakanakansain pilkkaa. 
Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä kohotan käteni: totisesti saavat pakanakansat, jotka teidän ympärillänne ovat, 
itse kärsiä oman pilkkansa. Mutta te, Israelin vuoret, teette lehvänne ja kannatte hedelmänne minun kansalleni Israelille, 
sillä he ovat aivan lähellä, ovat tulossa. 

Hes. 37:12 Sentähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan 
teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. 

- Tähän haluaisin lopettaa; jos Hes. 36 on toteutunut ja Hes. 37 on toteutunut, niin Hes. 38-39 on toteutumassa.


