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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 4.5.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa päivityksessä puhun uutisista, jotka me kaikki kohtasimme viime sunnuntain 27.4. kirkonmenojen 
jälkeen. 
- Se, mistä puhun, on ulkoministeri John Kerry'n suljettujen ovien takainen salainen nauhoitus, joka puhuu Israelista 
apartheid-valtiona.
- En voi edes alkaa kertoa sinulle, kuinka vakavaa tämä on monestakin syystä, joista vähäisin ei ole se, että se siirtää 
meidät paljon lähemmäksi käsittämätöntä (unthinkable).

- Nimittäin liipasimesta vetämistä niin sanoakseni, Israelia kansana koskevien erityisten profetioiden toteutumisen 
käynnistymistä.  
- Sanottuani tämän aloitan lainaamalla ensin muutamia uutisraportteja ja sitten jaan kanssasi kolme syytä, miksi uskon,
että tämä on pelinmuuttaja.
- Tällä tarkoitan: Kerry'n lausunnolla on taipumus muuttaa Lähi-Idän dynamiikka, kuten todistaa sitä ympäröivä 
tulimyrsky.

Aloittakaamme tällä Yahoo'n uutisraportilla viime sunnuntaina 27.4. otsikolla, ”Kerry Warns of Israeli ‘Apartheid’ (Kerry 
varoittaa israelilaisesta 'apartheidista')”. Tässä joitakin lainauksia: ”Ellei pian ole mitään kahden valtion ratkaisua, Israel 
on vaarassa tulla ”apartheid-valtioksi,” ulkoministeri Kerry sanoi täydelle salille vaikutusvaltaisia maailman johtajia 
kokouksessa suljetuin ovin perjantaina. … Se ei ollut ainoa ristiriitainen kommentti Lähi-Idästä, jonka Kerry esitti 
huomautuksiensa aikana Trilateraaliselle Komissiolle, joista Daily Beast sai haltuunsa nauhoituksen. Kerry toisti myös 
varoituksensa, että Lähi-Idän rauhanneuvottelujen epäonnistuminen voisi johtaa palestiinalaisen väkivallan israelilaisia 
kansalaisia vastaan uudelleen alkamiseen. … Vuoden 1998 Rooman asetuksen mukaan ”apartheidin rikos” määritellään
”epäinhimillisinä tekoina... joita tehdään vakiintuneen hallinnon yhteydessä, kun yksi ryhmä harjoittaa systemaattista 
sortoa ja vallintaa jonkin toisen rodullisen ryhmän tai ryhmien yli tarkoituksella säilyttää tuo hallinto.” Termiä käytetään 
useimmin viitattaessa rotuerottelu- ja sortosysteemiin, joka vallitsi Etelä-Afrikassa vuodesta 1948 vuoteen 1994. 

 http://news.yahoo.com/kerry-warns-israeli-apartheid-231200692--politics.html

Kuten voit kuvitella, tämä synnytti melkoisen vastareaktion, jota todistaa se, kun senaattori Ted Cruz seuraavana 
päivänä maanantaina 28.4. twiittasi, ”Ministeri Kerry'n pitäisi antaa presidentti Obama'lle eroilmoitus ja presidentin 
pitäisi hyväksyä se.”

Tämä kävi yksiin Charles Krauthammer'in hyväksymisen kanssa, joka sanoi, ”Se on enemmän kuin hölynpölyä, se on 
turmiollinen ja äärimmäisen vahingollinen. Se, mitä USA:n ulkoministeri on onnistunut tekemään, on, että hän toistaa ja 
siksi oikeuttaa pahimmat herjaavat väitteet juutalaisvaltiota vastaan. Jos Lähi-idässä yleensä on joku vähemmistö, joka 
nauttii oikeusvaltion suojelua ja demokratiaa, niin se on Israelin arabit. Yksi viidestä israelilaisesta on palestiinalainen ja 
suurin osa heistä muslimeja. Arabeja on hallituksessa, korkeimmassa oikeudessa, kaikilla elämän aloilla, yliopistoissa. 
Vähemmistöoikeuslainsäädäntö koskee sinua, jos olet palestiinalainen yliopistossa. Ja verrata sitä mitenkään 
systemaattiseen mustien afrikkalaisten syrjintään Etelä-Afrikassa on todella pelottavaa ja loukkaavaa. Mielestäni Cruz 
on oikeassa; tämä ylittää anteeksiannettavuuden. Mielestäni tämän tyyppinen lausunto edellyttää eroamista.  

http://hotair.com/archives/2014/04/28/ted-cruz-john-kerry-should-resign-over-that-apartheid-comment/

Uskon tämän johtaneen Kerry'n vilpilliseen anteeksipyyntöön, joka todellisuudessa oli kiistäminen, kuten CBS raportoi 
seuraavana päivänä tiistaina 29.4. artikkelissa otsikolla “John Kerry walks back ‘apartheid’ comments - and slams critics
(John Kerry peruuttaa apartheid-kommentit – ja läimäyttää arvostelijoita).” Hän sanoi näin, ”En salli, että kukaan 
kyseenalaistaa sitoutumistani Israeliin varsinkaan puoluepoliittisin tarkoituksin, joten haluan olla kristallinselvä sen 
suhteen, mitä uskon ja mitä en,” Kerry sanoi senjälkeen, kun USA:n lainsäätäjät ja Israelia puoltavat ryhmät arvostelivat
häntä muutamien vaatiessa hänen eroaan, tai ainakin anteeksipyyntöä. ”Ensiksikin, Israel on elinvoimainen demokratia,
enkä usko, enkä ole koskaan sanonut, julkisesti enkä yksityisesti, että Israel on apartheid-valtio, tai että se tarkoittaa 
tulla sellaiseksi,” hän sanoi. ”Toiseksi, olen ollut paikalla tarpeeksi kauan myös tietääkseni, että jopa tahattomien 
sanojen voima synnyttää väärän vaikutelman ja jos voisin kelata takaisin, niin valitsisin erilaiset sanat kuvailemaan 

http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos


lujaa uskoani, että ainoa keino pitkällä tähtäyksellä saada juutalaisvaltio ja kaksi kansakuntaa ja kaksi kansaa elämään 
rinnakkain rauhassa ja turvallisuudessa, on kahden valtion ratkaisun kautta,” Kerry sanoi. 

 http://www.cbsnews.com/news/john-kerry-walks-back-apartheid-comments-and-slams-critics/

- Kuinka olkoonkin, kestä minua vielä vähän, kun jaan kanssasi kolme syytä, miksi tämä on pelinmuuttaja.

1. Se rohkaisee jo ennestään röyhkeitä vihollisia Israelin ympärillä, jotka seisovat valmiina odottaen vihreää valoa 
hyökätä Israelia vastaan. 

Sak. 12:1-3  Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on 
luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri
ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille
kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 

2. Se asettaa jo ennestään vieraantuneen Israelin puolustamaan itseään, omin avuin, niitä vastaan, jotka ovat 
seurauksista välittämättä päättäneet pyyhkäistä sen kartalta. 

Ps. 83:1-4  Laulu, Aasafin virsi. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun 
vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät 
neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä 
enää muisteta". 

3. Se pakottaa jo  ennestään nurkkaan ajetun israelin rauhansopimukseen rauhan ja turvallisuuden lipun alla, mikä 
johtaa äkilliseen tuhoon. 

1.Ts. 5:3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu 
raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon

- Lopuksi sall minun vain sanoa, että jos tässä ja nyt olet syntynyt uudesti Jumalan Hengestä, niin et ole osa tuota ”he,” 
jotka eivät pääse sitä pakoon. 
- Näin on johtuen siitä, mitä apostoli Paavali Pyhän Hengen kautta kirjoittaa tessalonikalaisille edellisessä luvussa, jossa 
hän puhuu ”meistä.” 

1.Ts. 4:16-18 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja 
Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan 
yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin 
lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 

- Tässä kysymys jokaiselle meistä nyt: Olenko minä ”he”, vai olenko minä ”me?” Ellet ole ”me”, sinun täytyy olla ”me” 
heti paikalla.  


