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

Pastori J.D. tekee tällä kertaa jotakin vähän erilaista otsikolla ”Jos
olisin paholainen ja tietäisin aikani olevan lyhyt.” Siinä hän päivittää Paul Harvey'n

lähes 50-vuoden takaista biisiä vuodelta 1965.

- Tällä kertaa teen jotakin hiukan erilailla, niin että olen otsikoinut sen, ”Jos olisin paholainen ja tietäisin aikani olevan lyhyt.”
- Jos tuo otsikko kuulostaa Paul Harvey'n biisin otsikolta, ”Jos olisin paholainen,” niin se johtuu siitä, että se perustuu Paul Harvey'n 
biisiin, ”Jos olisin paholainen.”
- Ellet tunne sitä, niin salli minun viedä sinut 50 vuotta ajassa taaksepäin vuoteen 1965 ja lainata tätä syvällisesti profeetallista sanaa. 

“Jos olisin paholainen” – ”Jos olisin paholainen, en olisi onnellinen ennenkuin olisin ottanut kypsimmän omenan puusta... Joten 
ryhtyisin kaikkeen, mitä tarvitaan Yhdysvaltojen valtaamiseksi. Ensin tärvelisin kirkot. – Aloittaisin kuiskauskampanjalla. Käärmeen 
viisaudella kuiskaisin teille, kuten kuiskasin Eevalle: 'Tee kuten haluat. Tee kuten haluat.' ”Nuorille kuiskaisin, ”Raamattu on satua.” 
Vakuuttaisin heille, että ihminen loi Jumalan sen sijaan, että se olisi toisin päin. Paljastaisin luottamuksellisesti, että se mikä on pahaa, 
onkin hyvää ja mikä on hyvää, on 'vanhanaikaista (square).' ...”Ja sitten minä järjestäytyisin. ...Uhkaisin TV:tä likaisemmilla elokuvilla ja 
päinvastoin. Kaupittelisin huumeita kenelle voisin. Myisin alkoholia arvokkaille naisille ja herroille. Muut rauhoittaisin pillereillä. Jos olisin
paholainen, niin pian saisin perheet sotimaan keskenään, kirkot sotimaan keskenään ja kansakunnat sotimaan keskenään, kunnes 
jokainen vuorollaan olisi tuhottu. Ja lupauksilla paremmista arvosteluista minulla olisi lumoava media lietsomassa tulta. Jos olisin 
paholainen kannustaisin kouluja hiomaan nuoria älyköitä ja laiminlyömään tunnekasvatuksen... ”Vuosikymmenessä saisin vankilat 
täyteen. Saisin tuomarit edistämään pornoa – pian voisin häätää Jumalan oikeustalosta ja sitten koulutalosta ja sitten Kongressin 
huoneista. Ja Hänen omissa seurakunnissaan laittaisin uskonnon tilalle psykologian ja jumalallistaisin tieteen. ….Jos olisin paholainen 
tekisin pääsiäisen symboliksi munan ja Joulun symboliksi pullon. ”Jos olisin paholainen, ottaisin niiltä, joilla on ja antaisin niille, jotka 
halusivat, kunnes olisin tappanut yritteliäiden motivaation. … Kyseenalaistaisin ääripäät ja kovan työn ja isänmaallisuuden ja 
moraalisen käyttäytymisen. Vakuuttaisin nuoret siitä, että avioliitto on vanhanaikainen, että svengaaminen on hauskempaa, että se, 
mitä näet TV:ssä, on tapa elää. Ja siten voisin riisua sinut julkisesti ja houkutella sinut sänkyyn ja tauteihin, joihin ei ole 
parannuskeinoa. Toisin sanoen, jos olisin paholainen, jatkaisin sen tekemistä, mitä hän tekee. Paul Harvey, hyvää päivää.”

- Siirtykäämme vuodesta 1965 tähän päivään, kun olemme syleilemässä vuotta 1965 ja sanokaamme, että Paul Harvey oli täällä 
päivittämässä tätä. 
- Näin olettaen meidän täytyy ottaa huomioon, että kaksi vuotta siitä, kun hän kirjoitti tämän biisin, Israel ihmeellisesti ottaisi takaisin 
Jerusalemin. 
-Meidän täytyy myös ajatella kaikkea, mitä tapahtui sekä Yhdysvalloille että Israelille ja Yhdysvalloissa ja Israelissa viimeisten 50 
vuoden aikana, esim. syyskuun 11. päivänä 2001. 

- Sitten kun olemme täyttäneet kaikki aukot, niin sanoakseni, meidän täytyy tuoda Paul Harvey'n päivitykseen Raamatun kohta Ilm. 
12:12.

Revelation 12:12  Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on 
astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!

- Tehtyämme kaiken tämän pyrkikäämme nyt päivittämään Paul Harvey'n biisi ”Jos olisin paholainen” biisillä ”Jos olisin paholainen ja 
tietäisin aikani olevan lyhyt.”

“Jos olisin paholainen ja tietäisin aikani olevan lyhyt, en olisi onnellinen, ennenkuin kiirehtisin sen yhden valtion, jolla on maailman 
voimakkain kristillinen vaikutus, purkamista ja tuhoamista saadakseni heidät pois tieltäni. Aloittaisin täysimittaisella hyökkäyksellä 
kirkkoja vastaan, kunne ihmiset eivät enää siedä tervettä oppia, vaan tulvivat kirkkoihin, joissa voivat kuulla, mitä heidän korvansa 
syyhyävät kuulla. Kun onnistun siinä ja se on mitä varminta, Amerikka alkaa revetä saumoistaan ja silloin saan sen järjestettyä. Loisin 
epäluottamusta auktoriteettiasemassa oleviin, varsinkin lainvalvonnan alueella, sytyttämällä uudelleen rasismin tulen. Sitten levittäisin 
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tämän epäluottamuksen USA:n armeijaan niin, että heidät nähdään sortajina, jotka jakavat epäoikeudenmukaisuuden ja kidutuksen 
pahuutta. Sitten pitäisin huolen, että musertaisin heidät valtionvelalla, jota ei voida mitenkään maksaa ja muutamassa kuukaudessa 
saisin heidän osakemarkkinansa romahtamaan. Sitten tietäen aikani lyhyeksi vasaroisin viimeisen naulan heidän arkkuunsa saamalla 
heidät kääntämään selkänsä Israelille niin, että Jumalan siunaus heille vaihtuisi kiroukseen. Toisin sanoen, jos olisin paholainen ja 
tietäisin aikani lyhyeksi, jatkaisin sen tekemistä, mitä teen.” 

- Vaikka ymmärrän tämän olevan fiktiivinen versio päivitetystä biisistä, tekisimme hyvin ottaessamme huomioon neljä tosiasiaa, joilla on
pohja todellisuudessa.  
- Tarkemmin sanoen hyökkääminen kirkkoa vastaan, lainvalvonnan ja armeijan demonisoiminen, talouden murskaaminen ja Jumalan 
kansan hylkääminen. 
- Väittäisin, että ne ovat kuin pöydän neljä jalkaa, jotka pitävät sen pystyssä ja nyt niitä ollaan systemaattisesti saatanallisesti 
purkamassa pois. 

- Kestänet minua vielä vähän aikaa, kun nopeasti luen vain otsikot ja vain tältä menneeltä viikolta liittyen näihin neljään jalkaan, jos 
kiinnostaa. 

1. KIRKKO
 • America Is Coming Apart at the Seams (Amerikka ratkeamassa saumoistaan)
 • Rick Warren's Call for Christians to Unite With Catholics, 'Holy Father' Raising Concerns (Warren'in kutsu kristityille yhdistyä 

katolisten ja 'Pyhän Isän' kanssa herättää huolta)
 • Ouija Boards Become A Christmas ‘Must Buy’: Church Warns ‘Don’t Let This Darkness Into Your Lives’ (Ouija-laudoista tulossa joulun

'täytyy-ostos': Kirkko varoittaa 'Älkää päästäkö tätä pimeyttä elämäänne')
 • Pope Francis Addresses Gay Marriage: Church Should Support Families With LGBT Children (Paavi Fransiskus käsittelee 

homoliittoa: Kirkon pitäisi tukea perheitä, joilla on LGBT-lapsia)
 • The pope’s door is always open to ISIS. Why America’s should be, too. (Paavin ovi on aina auki ISIS:lle. Miksi myös Amerikan oven 

pitäisi olla.)
2. POLIISI & ARMEIJA
 • Violence erupts at Berkeley protest for second straight night (Väkivalta puhkeaa Berkeley'n protestissa toisena peräkkäisenä yönä)
 • Protests against police violence flare for third night in New York (Protestit poliisin väkivaltaa vastaan leimahtavat kolmantenä yönä 

New York'issa.)
 • Senate report: CIA misled public on torture (Senaatin raportti: CIA petti yleisöä koskien kidutusta)
 • Senate Torture Report Faults C.I.A. for Brutality and Deceit (Senaatin kidutusraportti syyttää CIA:ta julmuudesta ja petoksesta)
 • Impending CIA Interrogation Report Creates Fear of Violence (Lähestyvä CIA:n kuulusteluraportti luo väkivallan pelkoa) 
 • Clinton says America should 'empathize' with its enemies (Clinton sanoi, että Amerikan pitäisi 'eläytyä' vihollisiinsa)

3. TALOUS
 • China surpasses U.S. to become largest world economy (Kiina ohittaa USA:n maailman suurimpana taloutena)
 • Watchdogs brace for surprises in massive $1.014T spending bill (Vahtikoirat kehottavat valmistautumaan yllätyksiin massiivisessa 

1.014 triljoonan dollarin menoesityksessä)
 • Treasury Department Seeking Survival Kits For Bank Employees (Valtiovarainministeriö etsii eloonjäämispaketteja pankkien 

työntekijöille)
 • $404,155,000,000: Taxes Set Record in First 2 Months of FY15-Deficit Still $179B
 • Paying Down The Debt Is Now Almost Mathematically Impossible (Velanmaksu on nyt matemaattisesti lähes mahdoton)
 • Stocks plunge as oil tumbles 4%; Dow down 268 (Osakkeet laskevat, kun öljy romahtaa 4 %; Dow alas 268)
 • China: Turning away from the dollar (Kiina: Pois dollarista)
 • Falling Oil Prices Could Lead to Massive Junk Bond Defaults (Laskevat öljynhinnat voivat johtaa massiivisiin tappioihin 

roskavelkakirjoista)
4. JUUTALAISET
 • Report: US to Impose Sanctions Against Israel over Construction (Raportti: USA asettamaan pakotteita Israelille rakentamisesta)
 • Report: Obama Eyes Sanctions on Israel While Giving Iran a Pass (Raportti: Obama silmäilee pakotteita Israelille samalla kun katsoo

Irania läpi sormien)
 • Congress Demands Obama Explain Rumored Sanctions Against Israel (Kongressi vaatii Obama'a selittämään huhuja 

israelinvastaisista pakotteista)
 • U.S. Relations With Israel Remain in Frozen Embrace Until Elections (USA:n suhteet Israeliin pysyvät jäisinä vaaleihin saakka)
 • US declines to comment on Israeli strike on Syria (USA ei kommentoi Israelin iskua Syyriaan)
 • US absence in the Israeli-Palestinian peace process is prompting Arabs and Europeans to jump in… (USA:n poissaolo Israelin ja 

palestiinalaisten rauhanprosessista saa arabit ja eurooppalaiset hyppäämään kyytiin...)
 • NY Stabbing Testimony: 'I'm Killing a Jew!' (New York'in puukotuksen todistus: 'Minä tapan juutalaisen!')



 • Is Obama secretly working to replace Netanyahu? (Työskenteleekö Obama salaa korvatakseen Netanyahu'n?)
(Kaikki em. otsikot löytyvät googlaamalla, useimmat monista lähteistä. Suom. huom.)

Päätän tällä viimeisellä artikkelilla, koska se osoittaa juuri kuinka vakava uhka luja ja voimakas pääministeri 
Benjamin Netanyahu on niille pimeyden voimille, jotka pyrkivät pyyhkäisemään Israelin kartalta. Yksinkertaisesti, hän on tiellä ja näin 
ollen Bibin täytyy lähteä. Mene tähän Jerusalem Post'in artikkeliin viime torstailta joulukuun 11. päivänä em. otsikolla, “Is Obama 
secretly working to replace Netanyahu.”  (Työskenteleekö Obama salaa korvatakseen Netanyahu'n?). Ennenkuin otan siitä lainauksia 
suuresti kehottaisin sinua lukemaan sen kokonaisuudessaan syöttämällä otsikko hakukoneeseen. Seuraavassa, mitä osassa artikkelia 
sanotaan: ”Kiihkoton katsaus tapahtumien sarjaan osoittaa, että Obama'n hallinto on generoinut ennennäkemättömän kriisin USA:n ja 
Israelin välisissä suhteissa, kriisin, jota ovat hyödyntäneet joka mutkassa ja käänteessä pääministerin poliittiset kilpailijat, 
huomattavimmin ne, jotka ovat hänen hallituskoalitionsa sisällä yrittäen horjuttaa maan johtoa. On olemassa enemmän kuin vihje 
Valkoisen Talon sekaantumisesta auttamiseen provosoida hallitusdraama, joka provosoi Netanyahu'n epäröivän päätöksen viime 
tiistaina hajottaa parlamentti ja määrätä uudet vaalit, jotka voisivat mahdollisesti kaataa pääministerin. ...Anteeksiantamatonta USA:n 
presidentille on Bibin itsepäinen kieltäytyminen myöntyä lakaisun (sweeping) käsitteeseen, lopulliseen ratkaisuun Iranin kanssa, jonka 
monet asiantuntijat uskovat jättävän mullahit lopullisesti muutaman kuukauden päähän ydinaseesta. ...Ongelmallista Valkoiselle Talolle 
on myös israelilaispalestiinalaisten ”rauhanneuvottelujen” katkeaminen Obama'n hallinnon retoriikan osoittaessa, että USA syyttää 
pitkälti Netanyahu'a neuvottelujen romahtamisesta. ...Valkoinen Talo on määritellyt Netanyahun seisovaksi Obama'n utopistisen näyn 
tiellä uudesta Lähi-Idästä ja Persianlahdesta. Mikä olisikaan parempi tapa ohittaa tämä este, kuin auttaa Netanyahu'n virasta 
poistamisessa?” 
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