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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 21.9.-
14. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä haluaisin puhua sen profeetallisesta merkityksestä, kun kongressi hyväksyi aseistaa 
Syyrian ”kapinallisia.”
- Näin tehdessään USA ehkä on panemassa liikkeelle geopoliittisen skenarion, josta ”ei voisi peruuttaa.”
-  Ystävällisesti salli minun esittää jotakin, jonka uskon hyvinkin olevan se kantava voima, joka yhdistää Raamatun 
profetian palapelin palaset. 

- Aloitan viime torstain äänestyksestä hyväksyä biljoonan (1012) dollarin hallituksen rahoituksen, joka näyttää presidentille 
vihreää valoa iskeä IS:ää vastaan Syyriassa. 
- Itseasiassa ne biljoona dollaria tulivat pakattuina ”hätävara” -lain kanssa hallituksen uuden sulkemisen estämiseksi 
lokakuun 1. päivänä. 
- Kuitenkin tämä kiistanalainen laki huolettaa monia johtuen siitä, että siihen sisältyy provisio kouluttaa ”niinsanottuja” 
Syyrian kapinallisia taistelijoita.

- Ongelma tässä on, että on vihjattu, että nämä ns. Syyrian kapinalliset taistelijat ovat nyt jo yhteistyössä Islamilaisen 
Valtion (IS) kanssa. 
- Jos tämä on totta, kuten monet uskovat olevan perustuen ”runsaaseen todistusaineistoon,” niin se merkitsisi, että USA 
aseistaa IS:ää. 
- Ei kai pitäisi olla yllätys, että ulkoministeri Kerry tosiasiallisesti sanoi, että strategiamme on edistää todellista Islamia. 

Viime maanantaina syyskuun 15. päivänä pyöreänpöydän neuvottelussa Pariisissa, Kerry sanoi seuraavaa: ”Sen on 
alettava tärkeillä ponnistuksilla tehdä laittomiksi ISIS:in väite mistään uskonnollisesta pohjasta sille, mitä se tekee 
alkaessaan sammuttaa siellä todellista Islamia ja vetää linjoja kaikkialla alueella. Ja minusta tämä on herätyshuuto sen 
suhteen, koska jokainen arabijohtaja siellä tänään puhui siitä, todellisesta Islamista ja kuinka tärkeitä perjantain saarnat 
ovat ja missä niiden täytyy mennä. Ne ovat tämän strategian tärkeitä osatekijöitä.”  

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/09/231647.htm

- Rohkenen sanoa tämän selittävän, miksi on niin, että Kerry sanoo, ettemme ole sodassa IS:n kanssa ja presidentti 
sanoo, ettei Islamilainen valtio ole islamilainen. 
- Toisin sanoen USA ei voi olla sodassa IS:n kanssa, jos se on todellista Islamia, koska se romuttaisi selkeän Islamin 
edistämisemme ja puolustamisemme. 
- Meidän ei tarvitse katsoa sen kauemmas, kuin presidentin omiin sanoihin, joista tärkeimmät puhuttiin Egyptin Kairossa 
vuonna 2009. 

”Katson sen osaksi velvollisuuttani USA:n presidenttinä taistella Islamin negatiivisia stereotypioita vastaan, missä tahansa 
niitä esiintyy... Amerikka ei ole – eikä koskaan tule olemaan – sodassa Islamia vastaan... Islam ei ole osa ongelmaa 
taistelussa äärimmäistä väkivaltaa vastaan – se on tärkeä osa rauhan edistämistä.” – Barack Hussein Obama, Kairon 
puheessa 2009

Siirtykäämme ajassa melkein päivälleen kolme vuotta syyskuuhun 2012, jolloin presidentti puhuessaan YK:n 
yleiskokoukselle sanoi: ”Tulevaisuus ei saa kuulua niille, jotka herjaavat Islamin profeettaa.” 

Ehkä tästä johtuu tämän Jerusalem Post'in artikkelin mukaan viime perjantaina 19. syyskuuta, että USA toivottaisi Iranin 
tervetulleeksi osallistumaan YK:n kokoukseen Irakissa. Näyttää, että perjantain istunnossa, puheenjohtajana ministeri 
Kerry, USA on avoin iranilaisten osallistumiselle. Lisäksi raportoitiin, että Obama ei ole Rouhani'n tapaamista vastaan. 

http://www.jpost.com/Middle-East/US-open-to-Iran-participating-in-UN-meeting-on-Iraq-375811

On mielenkiintoista tarkkailla tulevaa YK:n yleiskokousta, kun YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu useista syistä, joista 
vähäisin ei ole ”rauhanprosessi” Israelin ja palestiinalaisten välillä, jota viime aikoina on varjostanut Islamilaisen Valtion 
ennennäkemätön vauhti. Havaitsin tämän YNET News'in artikkelin, julkaistu eilen 20. syyskuuta, hyvin mielenkiintoiseksi. 
Siinä Ranskan presidentti sanoo, että heillä on päätöslauselma, joka sanoo hyvin selvästi, mitä he odottavat 
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rauhanprosessilta ja mikä ratkaisun konfliktiin täytyy olla. Seuraavassa pari katkelmaa tästä raportista: ”Ratkaisu 
konfliktiin” Israelin ja palestiinalaisten välillä tullaan asettamaan YK:n turvallisuusneuvostolle, Ranskan presidentti 
Francois Hollande sanoi eilen tavattuaan palestiinalaisjohtaja Mahmoud Abbas'in Pariisissa. 
… "Se, mihin meidän on pyrittävä, on kestävä rauhansopimus,” hän sanoi lisäten, että jumiutuneiden rauhanneuvottelujen 
”täytyy nyt tulla loppuunsa.” 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4572995,00.html

- Tarkoitan tällä tätä: ensiksikin USA vastakkain IS:n kanssa Syyriassa tekee uskottavammaksi Damaskoa koskevan 
profetian Jes. 17. luvussa.
- Toiseksi, Islamilaisen Valtion globaalin hallinnan julistus kalifaatin ennallistamisen kautta Levantissa näyttää sopivan 
profetiaan Psalmissa 83. 
- Kolmanneksi, hyvin selvä ratkaisu jumiutuneille rauhanneuvotteluille, jotka ovat tulossa loppuun, voi mahdollisesti johtaa 
profetian jakeessa Dan. 9:27 toteutumiseen. 

- Neljänneksi ja viimeiseksi, kuitenkin ainakin tänään paikan antaminen Iranille neuvottelupöydässä voi pystyttää 
näyttämön Hesekielin 38. luvun profetialle koskien Venäjää. 
- Vaikka ymmärrän, että tämä voi olla näiden monimutkaisten profetioiden liiallista yksinkertaistamista, se ainakin antaa 
meille raakaluonnoksen. 
- Sanottuani tämän haluaisin kiireen vilkkaa sanoa, että olen hyvin tietoinen niistä, jotka väittäisivät kaiken tämän olevan 
vain spekulatiivista ja pessimististä tuhon ja tuomion lietsomista.

- Vastaukseni tähän argumenttiin voi sinusta olla hieman yllättävä, mutta olen sillä kannalla, että tuhon ja tuomion 
osatekijän sisällyttäminen on välttämättömyys. 
- Anna, kun selitän: ellei ole huonoja uutisia, ei ole mielenkiintoa hyviin. Ellei ole kadotusta, ei ole mitään pelastuksen 
tarvetta. 
- Asia on niin, että tarvitsemme molempia. Tarvitsemme huonoja uutisia ajamaan meitä hyviin. Tarvitsemme rajoitettua 
pessimismiä tasoittamaan tietä äärettömälle optimismille.

Joku on sanonut viisaasti ja humoristisesti: ”Sekä optimistit että pessimistit antavat panoksensa yhteiskunnalle. Mikä sen 
todistaa? Optimisti keksii lentokoneen, pessimisti laskuvarjon. 

- Minä sanoisin, että maailman optimismi on antanut panoksensa lentokoneeseen, kun taas profeetallinen pessimismi on 
antanut panoksensa laskuvarjoon. 
- Ehkä paremmin sanottuna: tämän maailman lentokone on tulossa alas ja minun ainoa keinoni paeta ja pelastua on 
panna päälleni Jeesuksen Kristuksen laskuvarjo. 

Hepr. 2:1-3  Sentähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen 
ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen 
palkkansa, kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan 
julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille.

Lopetan tositarinalla, joka parhaiten havainnollistaa sitä ”pakotietä” eli ”uloskäyntiä,” joka meillä on Jeesuksen Kristuksen 
persoonan kautta. ”Huomattava taidemaalari oli pitämässä oppituntia aloitteleville taiteilijoille. Hän puhui taiteellisen 
sommittelun aiheesta. Hän painotti, että on väärin esimerkiksi kuvata metsää tai erämaata maalaamatta siihen polkua ulos
puiden keskeltä. Kun tosi taiteilija piirtää kuvan kuin kuvan, vaikka maiseman, hän aina laittaa kuvaan ”uloskäynnin.” 
Muutoin puiden massa ja poluton tila masentaa ja ahdistaa katsojaa.”


