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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 10.5.-
15. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Tämä on viimeinen profetiapäivitys ennen sunnuntaita 31.5. johtuen Calvary Chapel
Kaneohe'n Israelin matkasta. Pastori J.D. puhuu järkyttävästä kiistasta, joka

ympäröi tapahtumia pilakuvanäyttelyn ympärillä Teksasin Garland'issa. 

- Haluan sanoa nettiseurakunnallemme, että lähdemme Israeliin tulevana torstaina 14.5. ja palaamme 25.5. 
- Näin ollen profertiapäivityksiä ei ole ennenkuin sunnuntaina 31.5. Toivomme kuitenkin voivamme laittaa 
opetukset YouTube'iin. 
- Rukoilkaa 68 hengen ryhmämme puolesta; puolet heistä on nettiseurakunnastamme; turvallisuutta, terveyttä ja 
siunausta. 

- Nyt tämänkertaiseen päivitykseen. Aloitan puhumalla siitä, mitä tapahtui viime sunnuntai-iltana 
pilakuvanäyttelyssä Teksasin Garland'issa.
- Pamela Geller, tapahtuman järjestäjä, on joutunut näköjään kaikista piireistä ankaran hyökkäykseen kohteeksi 
terrori-iskun provosoimisesta. 
- Vaikka molemmat islamilaiset hyökkääjät tapettiin, niin tapahtuma ja hyökkäys ovat olleet 
sanoinkuvaamattoman kiistelyn aihe. 

ISIS threatens controversial blogger Pamela Geller in message boasting of '71 trained soldiers in
15 different states' (ISIS uhkaa kiisteltyä blogisti Pamela Geller'iä viestissä kerskuen, että heillä on '71 
koulutettua sotilasta 15 eri valtiossa')
”Islamilaisen Valtion isku Amerikassa on vasta alkua ponnistuksillemme perustaa wiliyah (hallinto) vihollisemme 
sydämeen,” viestissä lukee. 

ISIS claims responsibility for cartoon exhibition attack in Texas (ISIS ottaa vastuun iskusta 
pilakuvanäyttelyyn Teksasissa)

**BREAKING**ALL Military Bases and Installations Raised to FPCON BRAVO -
Hiljattaisen ISIS:in iskun myötä Teksasin Garland'issa USNORCOM on nostanut uhkan tasolle 
FPCON BRAVO, mikä merkitsee, että kaikki tukikohdat ovat korkeammalla turvallisuustasolla. Jos asut lähellä 
tukikohtaa, huomaat joitakin muutoksia, mutta ne koskevat pääasiassa niitä, jotka asuvat ympärillä, tai 
työskentelevät tukikohdassa. Suurin osa muutoksista on sisäisiä. Johtuen sotilaskoulutusharjoituksista, joita on 
ollut käynnissä ja jotka tulevat jatkumaan yli syyskuun, on vain viisasta, että varoitan teitä kaikkia pitämään 
silmänne auki ja tietämään, kuka alueellanne kuuluu reserviläisiin (state militia). 

Anti-Islam politician Geert Wilders plans Prophet Mohammed expo after US shootings – (Islamia 
vastustava poliitikko Geert Wilders suunnittelee Profeetta Muhammed -messuja) Hollantilainen poliitikko 
haluaa lähettää viestin kahden pyssymiehen hyökättyä Teksasin tapahtumaan, että hän ja toiset puolustavat 
sananvapautta. 

- Puheen ollen Teksasista on toinenkin kiista, joka kiehuu yhden tähden valtiossa koskien jotakin sellaista, joka 
tunnetaan nimellä Jade Helm*.

‘Jade Helm’ military exercise causing political firestorm in Texas, western states – Massiivinen sotilaallinen 
harjoitus suunniteltu valtioissa poikki Amerikan Lännen on pannut liikkeelle poliittisen tulimyrskyn useiden 
Teksasin huippuvirkamiesten kyseenalaistaessa armeijan suunnitelmat – jos vain voisivat rauhoittaa internetin ja 
sitä ympäröivän suuttumuksen. Seitsemän valtion simulaatioharjoitus, joka tunnetaan nimellä “Jade Helm 15,” on 
suunniteltu täksi kesäksi. Se sisältää harjoituksia yksityisellä ja julkisella maalla – vaikka sellaiset harjoitukset 
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tuskin ovat ainutlaatuisia, niin jopa armeija tunnustaa, että tämän harjoituksen ”koko ja laajuus” asettavat sen 
erilleen. Vaikka Valkoinen Talo ja Pentagon vähättelevät huolenaiheita, niin se ei ole lopettanut blogien ja twitter-
viestien tulitusta, joka varoittaa, että liittohallitus voi olla valmistautumassa ”sotatilalakiin.” ...Teksasin kuvernööri 
Gregg Abbott pyysi jo Teksasin valtionkaartia tarkkailemaan harjoituksia virkamiesten kohdattua huolestuneita 
asukkaita täpötäydessä kaupungintalon kokouksessa. ... Myös Teksasin republikaaniedustaja Louie Gohmert 
julkaisi pitkän lausunnon sanoen, että hänen toimistonsa on ”hukkumassa” asiaa koskeviin soittoihin. ... 
Gohmert selitti, että hänen huolensa johtuu tavasta, jolla armeija lähestyy harjoitusta. Hän mainitsi laajalevikkisen
kartan, joka tarkentaa ne seitsemän valtiota, jotka ovat osa harjoitusta – Kalifornia, Nevada, Utah, New Mexico, 
Arizona, Colorado ja Teksas. Utah ja Teksas ovat kartassa punaisella ja nimetty ”vihamielisiksi.” Muut valtiot se 
nimeää ”salliviksi,” ”taipuvaisiksi vihamielisyyteen” ja ”taipuvaisiksi ystävällisyyteen.” Gohmert sanoi olleensa 
”aika pelästynyt,” koska ”vihamielisillä” alueilla on republikaaninen enemmistö, joka 'pitää kiinni pyssyistään ja 
uskonnostaan' ja uskoo ”Yhdysvaltojen perustuslain pyhyyteen.” Hän sanoi sitä ”loukkaukseksi” paikallisille 
asukkaille ja kehotti armeijaa muuttamaan lähestymistapaansa ja sävyään. ”Harjoituksen kartta täytyy muuttaa, 
nimet kartalla täytyy muuttaa ja harjoituksen sävy täytyy täydellisesti rukata, niin että liittohallitus ei tarkoituksella 
käy sotaa omia valtioitaan vastaan,” hän sanoi. 

Louie Gohmert Sounds The Alarm About Possible Military Takeover Of Texas (Louie Gohmert antaa 
hälytyksen mahdollisesta Teksasin sotilaallisesta haltuunotosta)

- Seuraavassa, mihin tällä kaikella pyrin. Tämä tukee monien käsitystä, että jotakin hyvin merkittävää on 
tapahtumassa. 
- Salli minun kiirehtiä sanomaan, että tämä ei mitenkään ole tarkoitettu luomaan pelon henkeä; ennemminkin se 
varmasti tarkoitettu luomaan kiireellisyyttä. 
- Kiireellisyydellä tarkoitan hetken kiireellisyyttä, koska se liittyy Herran paluuseen seurakunnalleen, jonka todella 
uskon olevan lähellä.  

- Lopetan tämän sanomalla, että mitään tästä ei todella pitäisi tulla yllätyksenä niille meistä, jotka tuntevat 
Raamatun profetian.
- Syy siihen on, että Jumala on sanonut meille Sanassaan, että nämä asiat alkavat tapahtua juuri ennen 
tempausta.
- Tarkemmin sanoen Jumala sanoo meille, mitä tulee tapahtumaan, ennenkuin se tapahtuu, jotta kun se alkaa 
tapahtua, uskoisimme. 

Joh. 14:29  Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 

Joh. 13:19  Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä 
olen se.

Lk. 21:28  Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 
vapautuksenne on lähellä.

*) Jade Helm, suomeksi sanatarkasti jaderuori tai jadeohjain (jade on vihreäsävyinen 
jalokivi) eli Guide Stone eli opaskivi. 
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Tällainen opaskivimonumentti on USA:ssa Georgian osavaltiossa vuonna 1980 
pystytetty ”Amerikan Stonehenge.” Se on ilmeisesti ”illujen” työtä ja siihen on 
kahdeksalla kielellä kaiverrettu ohjeet maailman väestön vähentämiseksi puoleen 
miljardiin. 
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