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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 18.5.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Ennenkuin aloitamme tämänkertaisen päivityksemme, minun täytyy puhua kahdesta asiasta, joista ensimmäinen on 
se hirvittävä virhe, jonka tein viime sunnuntaina.
- Puhun nyt lainaamastani Examiner News'in artikkelista koskien Vatikaanin puhemiestä, joka oli sanonut, ettei Jeesus 
tule takaisin. 
- Tietooni on tullut, että Examiner'in artikkelin julkaisi alunperin verkkosivusto, joka tunnetaan nimellä Waterford 
Whispers News.

- Examiner, jonka virheellisesti oletin luotettavaksi lähteeksi, julkaisi artikkelin linkittämättä sitä satiirisivustoon, jolta se 
oli peräisin. 
- Tämä sai monet minunlaiseni ottamaan sen täydestä, sensijaan, että olisi pitänyt ottaa aikaa ja tutkia sen autenttisuus
ja siksi esitän nöyrän anteeksipyyntöni. 
- Pahoittelen suuresti tätä erehdystä ja lupaan sinulle, että tulen ottamaan enemmän aikaa lähteiden autenttisuuden 
toteamiseksi, ennenkuin lainaan niitä. 

- Toinen asia on, että ensi sunnuntaina 25.5. meillä on puhumassa pastori James Markwith kummassakin sunnuntain 
tilaisuudessa.  
- Myös seuraavana kahtena torstaina meillä on vieraspuhuja, ensin Samy Tonagho 22. päivä ja sitten Navy LT. McKethan 
29. päivä. 
- Palaan ehtoolliselle sunnuntaiksi 1.6. ja seuraavaksi torstaiksi 5.6., jolloin meillä on taas päivitys ja jatkamme nykyisiä 
tutkisteluja. 

- Menkäämme nyt tämänkertaiseen päivitykseen. Se, mitä nyt teen, on, että esitän kysymyksen ja sitten pyrin 
vastaamaan siihen Raamatun näkökulmasta.  
- Luulen kuitenkin, että velvollisuuteni on antaa sinulle ensin taustakertomus siten paremmin ymmärtääksesi tämän 
profeetallisen merkityksen. 
- Sen tehdäkseni minun on tehtävä kaksi ennakko-oletusta, joista ensimmäinen on, että me kaikki tiedämme, kuinka 
relevantti 1.Moos. 12:1-3 on Raamatun profetialle. 

1.Moos. 12:1-3  Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle 
osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki 
sukukunnat maan päällä."

- Tämä toinen ennakko-oletus on se, jolla on taipumus synnyttää hankaluutta joillekin, nimittäin Amerikan puuttuminen 
Raamatun profetiasta.
- Olen erittäin tietoinen, että ne teistä, jotka ovat profetian tutkijoita, voivat jo tietää, mihin pyrin näillä ennakko-
oletuksilla. 
- Joten salli minun kiiruhtaa esittämään kysymys, joka täytyy sekä kysyä että vastata syistä, joita voitaisiin pitää 
ilmeisinä. 

- Liittyvätkö Amerikan viimeaikainen nopea alamäki, sekä viimeaikaiset katastrofit, jotka ovat kohdanneet Amerikkaa, 
Amerikan kääntymiseen Israelia vastaan? 
- Olen sillä kannalla, että vastaus on kyllä! Valitettavasti todistusaineisto paljastaa tämän sen nojalla, mitä näemme 
tapahtuvan reaaliajassa silmiemme edessä. 
- Kestänet minua vielä jäljelläolevan yhteisen aikamme, kun yritän täyttää joitakin aukkoja ja yhdistää profeetallisia 
pisteitä. 

- Aloitan yhdistämällä ennennäkemättömät tulipalot eteläisessä Kaliforniassa John Kerry'n saatanalliseen Israelin 
pakottamiseen jakaa Jerusalemin rajoja. 
- Itseasiassa teimme päivityksen tästä vähän aikaa sitten johtuen John McTernan'in kirjasta nimeltä “As America Has 
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Done To Israel (Niinkuin Amerikka teki Israelille).”
- Siinä McTernan tekee mestarillista työtä yhdistäen Amerikan pahimmat luonnonkatastrofit niitä edeltävien 
presidenttien Israelin painostamiseen. 

- Tämä seuraava voi olla vähän ryhmyinen siinä, että haluaisin yhdistää ”poliittisen korrektiuden” profeetallisen pisteen 
Amerikan puuttumiseen profetiasta. 
- Anna minun selittää. Aivan viime aikoina Amerikan poliittisen korrektiuden yhteinen nimittäjä esiintyi lähes jokaisessa 
uutisjutussa. 

- Itseasiassa se palautuu ajassa takaisin monta vuotta, mutta aivan viime aikoina kävi epäilyttävämmäksi muslimien 
terrori-iskun myötä Allahin nimessä Fort Hood'issa. 
- Muistat ehkä, että sensijaan, että sitä olisi kutsuttu islamilaiseksi terrori-iskuksi, sitä kutsuttiin työpaikkaväkivallaksi, 
jossa 13 sankaria pantiin kohtaamaan kuolema. 

- Ellei tämä ollut tarpeeksi paha, niin käynnissä oleva 9/11-tapahtumien Benghazi -tutkimus vuonna 2012 on 
paljastamassa harkitun valheen, koska se liittyy Islamiin. 
- Nimittäin kieltäytyä kutsumasta sitä edeltäsuunnitelluksi islamilaiseksi ”terrori-iskuksi” syyskuun 11. päivän 2001 
vuosipäivänä, kun Islam julisti jihadin Amerikkaa vastaan.  

- Sitten viimeisimmäksi ja varmasti inhottavimmasti, islamilaisia Boko Haram -terroristeja kutsutaan nyt Nigerialaisen 
sorron uhreiksi. 
- Jos tämä kuulostaa liian kaukaa haetulta, niin lue Front Page Mag’in artikkeli.

 www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/obamas-alliance-with-boko-haram/.

- Vien sen askelta pitemmälle ja väitän, että se, mitä löydät poliittisen korrektiuden ytimestä, on antikristuksen henki 
Israelia ja meitä vastaan.
- Tarkemmin sanoen juutalaisia ja kristittyjä varsinkin viime aikoina, kun se liittyy raamatullisesti oikeisiin kristittyihin, 
jotka uskaltavat sanoa homoutta synniksi. 

- Tuore esimerkki tästä on, kun noin viikko sitten, HGTV (TV-kanava) ”poisti tositarinaohjelman, jossa pääosassa oli 
kristitty homovastainen aktivisti.”
- Tuokaamme se lähemmäksi kotia tällä skenariolla: Olet ravintolassa perheesi kanssa ja rukoilette yhdessä 
ruokarukouksen pöytänne ääressä. 
- Silloin kaksi miestä viereisessä pöydässä, jotka röyhkeästi ja avoimesti rehentelevät homoudellaan, sanovat teitä 
homovastaisiksi suvaitsemattomiksi homofobeiksi. 

- Tämä ei ole skenario, joka voi tapahtua jonakin päivänä; tämä skenario tapahtuu tänä päivänä maailmassa, jossa anti-
gay on paha ja anti-Kristus on hyvä. 
- Pahaa kutsutaan hyväksi ja hyvää pahaksi poliittisen korrektiuden lipun alla ja se on johtamassa Amerikan ”Jumalan 
tuomion majataloon.” 

Jes. 5:20-21 Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden 
pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi! Voi niitä, jotka ovat viisaita omissa silmissään ja 
ymmärtäväisiä omasta mielestänsä!

- Tästä tulee mieleen, että kumpi tuli ensin? Tuliko poliittinen korrektius ensin johtaen raamatulliseen epäkorrektiuteen, 
vai kävikö päinvastoin? 
- Salli minun esittää, että se oli raamatullinen epäkorrektius, joka tuli ensin, joka puolestaan johti poliittisen korrektiuden
demoniseen petokseen.
- Toisin sanoen tahallaan hylkäämällä Raamatun Jumalan he vaihtoivat totuuden valheeseen ja siksi hyvä on pahaa ja 
paha hyvää. 

Room. 1:25-28 ...nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän 
kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän 
naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta 
yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, 
riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni 
Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 

- Lopetan tämänkertaisen päivityksen rohkaisevalla toivon sanalla. Näiden asioiden täytyy tapahtua, että loppu voi tulla.
- Kenties paremmin sanottuna, kun näet näiden asioiden alkavan tapahtua, voimme katsoa ylös, koska se tarkoittaa, 
että lunastuksemme lähenee. 
- Lopuksi, niin kovaa, kuin tämä voikin olla kuulla, mitä pikemmin me löysäämme otteemme tästä kerran niin 
voimakkaasta ja siunatusta kansakunnasta, sitä parempi. 


