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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 11.1.-
15. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Pastori J.D. puhuu islamilaisesta terrori-iskusta Ranskassa ja siitä, mitä se
merkitsee sekä Israelille että Amerikalle.

- Salli minun aloittaa sanomalla, että tämänkertainen profetiapäivitys oli yksi vaikeimmista valmistamistani eikä sellaisista 
syistä, kuin voisi luulla. 
- Näin on, koska huomasin olevani jonkin verran ristiriitainen, kun katselin kauhulla Ranskan tapahtumia, joista epäilemättä 
olette kuulleet. 
- Puhun tietysti islamilaisista terroristeista, jotka saatanallisesti teurastivat 12 ihmistä väärän profeettaansa Muhammedin 
herjaamisesta. 

 - Tietäkää, etten anna riivatuille muslimeille sitä tyydytystä, että uudelleen kertoisin niistä sanomattoman hirveistä teoista, 
joita he avoimesti juhlivat. 
- Puhun kuitenkin tästä tavalla, jolla vain harvat uskaltaisivat koskaan puhua ja kutsun tätä siksi, mitä se todella on. Tämä 
on sitä, mitä todellinen Islam on!
- Eikä ole sellaista asiaa, kuin maltillinen muslimi ja ns. radikaali- tai äärimuslimi on tarpeettomuus (redundancy) sanan 
jokaisessa merkityksessä. 

 - Juuri tästä syystä huomaan olevani niin ristiriitainen ja vielä kahdella rintamalla, joista ensimmäinen liittyy harhaiseen 
sekulaariin mediaan.   

Ajattele esimerkiksi tätä Arutz Sheva'n viime torstaina 8.1. julkaisemaa artikkelia Jim Clancy'sta, joka on vanhempi CNN:n 
uutisankkuri, joka juuri räjähti Israelille jossakin sellaisessa, jolle he antoivat nimen “Bizarre Anti-Israel Tirade after the Paris 
Attack (Outo Israel-vastainen vuodatus Pariisin iskun jälkeen).” Seuraavassa vähän siitä, mitä he sanoivat: ”CNN:n 
veteraaniuutisankkuri ja kansainvälinen kirjeenvaihtaja Jim Clancy on herättänyt kiistaa oudon Israel-vastaisen twitter-
viestisarjan jälkeen, joka seurasi keskiviikon tappavia terrori-iskuja Pariisissa. Lehtimiehet kaikkialla maailmassa ja kautta 
koko poliittisen kirjon reagoivat kauhulla 12 ihmisen teurastukseen Charlie Hebdo'n Pariisin toimistoissa eilen. ...Clancy 
kuitenkin poikkesi väitteestä, että lehteä vastaan hyökättiin Islamin herjaamisen vuoksi, väittäen sensijaan, että ”Pilakuvat 
EIVÄT pilkanneet Profeettaa. Ne pilkkasivat sitä, kuinka PELKURIT yrittivät vääristää hänen sanaansa.” ...Useat hänen 
kannattajansa Twitter'issä reagoivat järkytyksellä hänen vastaukseensa joidenkin vaatiessa kyseenalaistamaan hänen 
objektiivisuutensa lehtimiehenä, joka säännöllisesti raportoi Lähi-Idästä.

- Toinen ristiriita, joka minulla on, koskee asennetta, jonka kristillinen yhteisö on ottanut vastaukseksi totuuteen Islamista. 
- Salli minun selittää. Näyttää, että joko heidän reaktionsa on työntää päänsä pensaaseen kieltäen, tai toivoa, että USA voi 
lyödä IS:n. 
- Niin kauan, kuin meillä on presidentti, joka sanoo, että tulevaisuus ei saa kuulua niille, jotka herjaavat Islamin profeettaa, 
tuo vastaus on harhainen. 

Oletan, että tämä Weekly Standard'in raportti viime keskiviikkona tammikuun 8. päivänä ei tullut yllätyksenä. Otsikko: ”White
House: America Needs to 'Redouble' Effort to Explain True 'Tenets' of Islam (Valkoinen Talo: Amerikan täytyy 
'kaksinkertaistaa' ponnistukset selittää Islamin todelliset 'opit').” Tässä hiukan, mitä he kirjoittivat: ”Valkoisen Talon 
lehdistösihteeri Josh Earnest selitti reporttereille tänään, että Yhdysvaltojen täytyy ”kaksinkertaistaa” ponnistukset selittää, 
”mitä Islamin opit todella ovat.” Hän esitti kommentit vastauksessa kysymykseen, kuinka USA voisi reagoida terrori-iskuun 
… Ranskassa.” 

Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, niin Ranskan presidentti Hollande puhuessaan kansakunnalle ja itseasiassa maailmalle, 
sanoi: ”...nämä terroristit, nämä fanaatikot ...heillä ei ole mitään tekemistä muslimien uskonnon kanssa.”

Näyttää, että Ranskan presidentillä on sama demoninen pelikirja kuin muullakin maailmalla, joka on yhtä pro-Islam kuin 
anti-Israel. Minusta on aika mielenkiintoista ja erikoista, että vain kahdeksan päivää ennen viime keskiviikon islamilaista 
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terrori-iskua Ranska yhdessä Venäjän kaltaisten ja jopa Jordanian kanssa, asettui palestiinalaisten päätöksen kannalle, 
joka asetti määräyksiä Israelille, pakottaen juutalaisvaltion viimeistään vuonna 2017 vetäytymään heinäkuun 4. päivän 1967
rajoille, joita on mahdoton puolustaa.

http://www.frontpagemag.com/2015/ari-lieberman/france-betrays-israel-again/

- Kuinka olkoonkin, tämä on lisätodiste, että väkevä eksytys, josta Paavali kirjoittaa 2.Ts. 2:11, voi itseasiassa jo olla täällä. 
- Jos on ja minä todella uskon niin, silloin kaikki on täydellisesti Jumalan profeetallisessa aikataulussa ja Herran paluu 
morsiamelleen on lähempänä kuin koskaan. 
- Jos ei, ja Islam jotenkin pysäytetään ja tuhotaan, niin sanoisin, että Herran paluu morsiamelleen ei voi olla yhtä lähellä. 

- Perustelen sitä näin: USA on Islamille suuri Saatana ja Israel pieni Saatana, mutta Jumalalla on liitto vain Israelin kanssa. 
- Näin ollen Jumala puolustaa kansaansa ja ihmeellisesti suojelee heitä kaikilta heidän vihollisiltaan, aivan kuten on tehnyt 
kautta ihmiskunnan historian. 
- Syy, että sanon tämän, on, koska Amerikalla ei ole sellaista lupausta, mikä voi selittää USA:n silmiinpistävän puuttumisen 
profetiasta. 

- Samalla kun tiedän hyvin, että tämä voi olla ns. kapula joidenkin rattaisiin, niin missään  Raamatun profetian sivuilla et 
löydä USA:ta. 
- Kääntäen, Israelia ei ainoastaan mainita runsaasti kaikkialla Raamatussa sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa, 
Israel on koko profetian polttopiste. 
- Toisin sanoen, puuttuva USA ja kaikkialla oleva Israel näyttäisivät osoittavan, että Islam onnistuu tuhoamaan USA:n, mutta
ei Israelia. 

- Tässä on sen edellämainitun ristiriidan lähde, joka minulla henkilökohtaisesti on tämän suhteen, niin että huomaan itse 
uskovani, että se on aivan liian myöhäistä. 
- Näin ollen rukoukseni on muuttunut rukouksesta, Herra, anna herätys Amerikalle, ennenkuin se on myöhäistä, 
rukoukseksi, tempaa seurakuntasi, ennenkuin se tulee pahemmaksi. 
- Ettet kiirehtisi syyttämään minua toivosta luopumisesta Amerikan suhteen, salli minun sanoa, että minun toivoni on siinä, 
että Jeesus Kristus tempaa seurakuntansa. 

- Vaikka varmasti olisin ilahtunut ja lumottu nähdessäni herätyksen tulevan Amerikkaan, niin tunnen, että minun myös täytyy
irroittaa otteeni siitä toivosta. 
- Syy siihen on, että jos pidän liian tiukasti kiinni tästä maailmasta ja sen asioista, en ole yhtä taipuvainen toivomaan enkä 
edes kaipaamaan tulevaa. 
- Jos osaisin olla niin suorapuheinen ja sanoa sen jollakin tavalla, niin pohdin onko tämä se, mitä Herra sanoo 
seurakunnalle nyt tällä viimeisellä hetkellä: ”Päästäkää siitä irti.” 

- Sanoisin, että jos toivomme on tässä maailmassa,se todistaa, ettemme odota emmekä kaipaa Herraa viemään meitä pois 
tästä maailmasta. 
- Meidän ei tarvitse katsoa sen kauemmas, kuin niihin tunnustaviin kristittyihin, jotka, jos olisivat rehellisiä, myöntäisivät, että
tämän vuoksi he eivät halua tempausta. 
- Kun toivomme juuret ovat liian syvällä tämän maailman maaperässä, niin on käytännössä mahdotonta toivoa Herran 
tulemusta sen kaipaamisesta puhumattakaan. 

2.Tim. 4:8  Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle 
sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. 
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