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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 8.6..-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä kumoamme ”Myytin 2” kolmesta, jotka tänä päivänä näköjään on hyväksytty 
totuutena, kun tosiasiassa ne ovat saatanallisia valheita. 
- Yksi tärkeimmistä syistä, jonka vuoksi tunsin, että Pyhä Henki halusi minun tekevän tämän, oli Paavin hiljattainen vierailu
Lähi-Itään/Israeliin. 
- Niitä varten, jotka eivät ehkä olleet kanssamme ”Myytin 1” parissa, listaan nopeasti ne kolme myyttiä alkaen  
ensimmäisestä viime sunnuntaina. 

Myytti 1 - ”Kahden valtion ratkaisu,” jossa juutalaiset ja palestiinalaiset elävät rinnakkain ”rauhassa ja turvallisuudessa.”
Totuus – Ei ole sellaista asiaa kuin palestiinalainen. Näin ollen, ei ole sellaista asiaa kuin Palestiina ja siten ei ole tarvetta 
Palestiinan valtiolle. 
Myytti 2 – Me kaikki palvomme samaa Jumalaa, koska Allah ja Jahve ovat sama.
Totuus – Muslimien jumala Allah ja juutalaiskristillinen Jumala Jahve eivät ole sama, koska Allah on väärä jumala ja Jahve 
on tosi Jumala. 
Myytti 3 – Jerusalem on Islamin pyhä paikka ja näin ollen se pitäisi jakaa juutalaisten ja palestiinalaisten kesken.
Totuus -  Jerusalem on ollut, on nyt ja tulee aina olemaan Israelin ikuinen pääkaupunki sen nojalla, että Israelin Jumalan 
nimi ja omistajuus ovat siinä. 

- Silläkin uhalla, että se kuulostaa sensaatiohakuiselta, olen sillä kannalla, että se valhe, että Jahve ja Allah ovat yksi ja 
sama, on Saatanan onnistunein. 
- Uskon tähän useista syistä, joista tärkein on, että siitä tulee katalysaattori maailmanuskonnolle antikristuksen 
valvonnassa. 
- Nimittäin Islamin perjantaiuskonnon, juutalaisuuden lauantaiuskonnon ja roomalaiskatolisuuden sunnuntaiuskonnon 
yhteen tuominen. 

Mene tähän EWTN News'in raporttiin Global Catholic Network'ista, joka julkaistiin maanantaina 26.5. otsikolla, “Pope 
Francis lauds fraternal dialogue with Muslims, Jews (Paavi Fransiskus kiittää muslimien ja juutalaisten veljellistä dialogia.” 

http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Vatican.php?id=10036

Ehkä vielä kiinnostavampi oli tämä BBC News'in artikkeli julkaistu samana päivänä. Tämä otsikko kuuluu, “Pope visits
Jerusalem holy sites on last day in Middle East (Paavi vierailee Jerusalemin pyhillä paikoilla viimeisenä päivänä Lähi-
Idässä).” Salli minun lukea pari otetta tästä mitä mielenkiintoisimmasta artikkelista: Al-Aqsa -moskeijan alueella paavi 
kehotti kaikkien uskontojen ihmisiä ”toimimaan yhdessä oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta.” … Paavi riisui 
kenkänsä mennäkseen sisään Kalliomoskeijaan, josta islamilainen perinne sanoo profeetta Muhammedin nousseen 
taivaaseen. Sitten paavi käveli läheiselle al-Aqsa -moskeijalle. Puhuessaan Jerusalemin suurmuftille paavi poikkesi 
valmistelluista kommenteistaan ja kutsuí kristittyjä, juutalaisia ja muslimeja ”rakastamaan toisiaan veljinä ja sisarina.” 
”Oppikaamme ymmärtämään toisten kärsimystä. Älköön kukaan käyttäkö väärin Jumalan nimeä väkivallan kautta,” hän 
sanoi. Sitten hän rukoili Länsimuurilla, joka on juuri sen alla, painaen päänsä, kun hän kosketti kiviä.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27571615

- Syy, että minusta nämä artikkelit ja monet muut niiden kaltaiset ovat niin mielenkiintoisia, on maailman hyväksymisen 
yhteinen nimittäjä. 
- Tällä tarkoitan, että maailma näyttää aivan liian valmiilta hyväksymään, että juutalaiset ja kristityt ovat veljiä ja sisaria, 
koska palvovat samaa Jumalaa. 
- Silmiinpistävästi poissa kuvasta on jokainen kysymys koskien sitä, mikä on sen jumalan nimi, jota paavi kehottaa 
olemaan loukkaamatta väkivallalla. 

- Myös silmiinpistävästi poissa on kysymys, mikä jumala se on, jota paavi Fransiskus rukoilee ollessaan Länsimuurilla tai 
Kalliomoskeijassa. 
- Rukoileeko hän Allahia Kalliomoskeijassa? Rukoileeko hän Jahvea Länsimuurilla? Rukoileeko hän Mariaa Vatikaanissa?
- Tässä on pointtini: sillä ei näytä todellakaan olevan väliä, koska me kaikki palvomme samaa jumalaa ja näin ollen meidän
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kaikkien täytyy yhdistyä yhdessä uskonnossa. 

- Aika ei salli minun lainata paaveja, presidenttejä ja valitettavasti pastoreita, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti sanoneet 
täsmälleen näin.
- Kuinka olkoonkin, kehotan teitä olemaan berealaisia ja tutkimaan Raamattua itse nähdäksenne onko se, mitä olen 
sanomassa, Raamatun totuus. 
- Tässä se on; on täysin mahdotonta ja kirottavaa muslimien jumala Allahille olla sama kuin juutalaiskristillinen Jahve-
jumala. 

- Salli minun selittää; ensiksikin Kalliomoskeijan Jerusalemin Temppelivuorella itsessään pitäisi olla riittävä todiste, sen 
perusteella, mitä siihen on kirjoitettu. 
- Sisemmän pyhätön sisällä on arabiankieliset sanat, ”Allah ei siitä, eikä ole siitetty.” Riittää, kun todetaan, että se on 
vastoin Joh. 3:16
- Tämä seuraava on vähemmän tunnettu ja se liittyy usein kuultuihin arabian sanoihin “Allahu Akbar.” Useimmat uskovat 
sen tarkoittavan, ”Jumala on suuri.” 

- Se vain ei ole totta! Itseasiassa sanojen Allahu Akbar todellinen merkitys muuttaa koko dynamiikan ja tekee Allahin 
yhteensopimattomaksi Jahven kanssa. 
- Perustelen sen näin: Allahu Akbar tarkoittaa Allah on suurempi, mikä tuo esiin kysymyksen, mitä Jumalaa suurempi Allah 
on ja onko se Jahve. 
- Se kuulostaa kammottavan samanlaiselta kuin Lusiferin julistus, että hän nousee valtaistuimelleen, joka on ”suurempi” 
tai ”korkeampi” kuin korkein Jahve. 

- Ehkä seuraava kysymys pitäisi olla: Jos Allah ei ole sama kuin Jahve, niin kuka on tämä jumala? No niin, jotkut uskovat 
Allahin olevan kuunjumala. 
- Uskotaan, että tämä on syy siihen, että Islamin symboli on kuunsirppi, jolla on alkunsa pakanuuden kuunpalvonnassa. 
- Tämän kolmannen syyn pitäisi ratkaista asia jokaiselle, joka aidosti etsii totuutta eikä vielä ole petetty eikä uskonut tätä 
valhetta.

- Tosiasia on, että Koraani on aidon Jumalan Sanan väärennös ja väärennös todentaa aidon. 
- Et koskaan näe väärennettyä 200 dollarin seteliä, koska ei ole sellaista asiaa kuin aito 200 dollarin seteli. Löydät 
kuitenkin aitoja 100 dollarin seteleitä.
- Toisin sanoen Koraani on Raamatun väärennnös; Raamattu ei ole Koraanin väärennös. Yksinkertaisesti sanottuna, 
Jumalan Sana tuli ensin. 

- Sitäpaitsi Raamattu ei sano mitään Koraanista; Koraani sanoo monia asioita Raamatusta, mikä on iso pulma Islamille. 
- Muslimit yrittävät selittää sen pois, että Koraani olisi Raamatun vahvistus uutena ilmoituksena, mikä kiroaa sen. 
- Näin, koska Jumalan Pyhä Sana tekee sen ylenmäärin ja yksikäsitteisesti selväksi niiden käsittämättömän kohtalon, jotka 
lisäävät siihen, tai ottavat siitä jotakin pois. 

5.Moos. 4:1  Ja nyt, Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan, että seuraisitte niitä, eläisitte ja ottaisitte 
omaksenne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa.

Snl. 30:6   Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi. 

Ilm. 22:18-19  Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin 
Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän 
profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista 
tässä kirjassa on kirjoitettu. 


