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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 22.2.-
15. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Pastori J.D. puhuu 21 egyptiläisen kristityn mestaamisesta Libyassa ja demonisesta
petoksesta niiden osalta, jotka jatkavat valheellisella kuvauksellaan koskien tätä

sanoinkuvaamatonta pahuutta

- Nyt tämänkertaiseen päivitykseen. Haluaisin aloittaa puhumalla 21 egyptiläisen kristityn islamilaisesta 
mestaamisesta Libyassa.
- Viime sunnuntaina Islamilainen Valtio julkaisi videon, jossa näytettiin 21 egyptiläistä kristittyä kävelemässä 
kohti kuolemaansa Tripolin rannoilla. 
- Jos ”Tripolin rannat” kuulostaa sinusta tutulta, niin se johtuu USA:n merivoimien virallisen hymnin sanoista. 

- Kuinka olkoonkin, niin kerrottiin, että viimeiset sanat, jotka nämä 21 marttyyria puhuivat, olivat heidän 
Herransa Jeesuksen Kristuksen sanoja. 
- Eräs lähde tuli videon kautta, jonka minulle lähetti juutalainen sisar Kristuksessa, joka itseasiassa kirjoitti 
viime viikolla mainitsemani artikkelin.
- Voitte katsoa tämän videon sivustolla nowtheendbegins.com, jossa eräs kristitty puhuu kahdesta mestatusta 
veljestään.

“Puhuen livenä lähetetyssä rukous- ja ylistysohjelmassa kristillisellä SAT-7 ARABIC -kanavalla eilen, Beshir 
Kamel sanoi olevansa ylpeä veljistään Bishoy Estafanos Kamel (25) ja Samuel Estafanos Kamel (23), koska he 
olivat ”kunniamerkki kristikunnalle.” Hän sanoi: ”Rooman ajoista saakka kristittyjä on tapettu ja he ovat 
oppineet käsittelemään kaikkea kohtaamaansa. Se vain vahvistaa meitä uskossamme, koska Raamattu käskee
meitä rakastamaan vihollisiamme ja siunaamaan niitä, jotka kiroavat meitä.”

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=30945

- Ilm. 20:4 kertoo, että nämä ehyptiläiset veljet Kristuksessa ja monet muut mestatut ovat Millenniumissa. 

Ilm. 20:4  Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka 
olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä 
sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 
tuhannen vuotta. 

- Jos kysyt minulta, mikä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi olen niin varma siitä, että olemme niin lähellä 
tempausta, niin tämä olisi yksi. 
- Ja tässä syy: se, mitä olemme todistamassa reaaliajassa aivan silmiemme edessä on vasta alkua sille, mitä 
tapahtuu ahdistuksessa. 
- Ja se todistaa siitä, kuinka lähellä me olemme 7-vuotista ahdistusta ja näin ollen, kuinka paljon lähempänä 
olemme ensin tapahtuvaa tempausta. 

- On toinenkin syy, miksi tämä viimeinen islamilainen mestaus vakuuttaa minut siitä, kuinka lähellä olemme 
seurakunnan tempausta. 
- Nimittäin se demoninen petos niiden osalta, jotka jatkavat kuvaustaan koskien tätä sanoinkuvaamatonta 
pahuutta. 
- Seuraavassa valikoima lainauksia, jotka olen koonnut vain menneellä viikolla Libyan islamilaisten mestausten
kannoilla. 

Siitä huolimatta, että uskonnolliset johtajat ja kriitikot tuomitsevat ISIS:in väitetyn 21 egyptiläisen 
koptikristityn mestauksen Libyassa, Valkoinen Talo ei ole maininnut uhrien uskontoa. ...Valkoisen Talon 
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lehdistösihteeri Josh Earnest'in sunnuntaina julkaisema lausunto tuomitsi mestaukset, mutta ei viitannut 
panttivankeihin kristittyinä. Sensijaan Earnest nimesi heidät ”Egyptin kansalaisiksi” ja ”viattomiksi,” vaikka he 
olivat koptikristittyjä.  
http://insider.foxnews.com/2015/02/17/white-house-doesnt-mention-christians-condemning-latest-isis-
beheadings

Presidentti Obama yritti kovasti torstaina painottaa jälleen kerran, ettei Länsi ole ”sodassa Islamia vastaan” 
kootessaan kolmepäiväisen Valkoisen Talon foorumin käsittelemään ”väkivaltaisia ääriliikkeitä” – mutta 
lopussa sai kritiikkiä, että itse meni äärimmäisyyteen välttäessään puhumista islamilaisten ääriainesten 
uhasta. ...Wall Street Journal'in kolumnissa Kerry sanoi, että ”hyvä hallinto” on tärkeä, koska ne, joilla on vakaa
ja tehokas hallitus eivät ”yhtä todennäköisesti tartu rynnäkkökivääriin ja pukeudu itsemurhaliiviin, tai auta 
niitä, jotka sen tekevät.” Hän sanoi edelleen, että toinen vaihtoehto ”voi olla nuorten kouluttaminen, niin että 
he voivat saada työpaikkoja ja kuvitella tulevaisuutta, johon kuuluu arvokkuus ja itseluottamus.” Sitä seuraa 
ulkoministeriön tiedottaja Marie Harf samalla tavalla painottaen työpaikkojen luomisen tärkeyttä taistelussa 
terrorismin ”perussyitä” vastaan. 
http://www.foxnews.com/politics/2015/02/19/obama-urges-social-reforms-to-combat-terror-hit-for-double-
speak/

Everstiluutnantti Ralph Peters haukkui ulkomisteriötä heidän 'työpaikkoja' jihadisteille -kommenteistaan... 
[sanoen] ”Luuletteko, että se kaveri Kööpenhaminassa huusi 'työpaikkoja, työpaikkoja, työpaikkoja'... Ei, hän 
huusi Allahu Akbar.”

 https://www.facebook.com/video.php?v=808865269201071&fref=nf

Franklin Graham sanoi tästä: 'Kuvittele sitä huutoa,' jos kristityt mestaisivat 21 muslimia. 
http://www.washingtontimes.com/news/2015/feb/16/franklin-graham-imagine-the-outcry-if-christians-b/

Lopetan toisella lainauksella Franklin Graham'ilta: ”Sotaisen Islamilaisen Valtion ryhmän kasvavan julmuuden 
vanavedessä Franklin Graham on sanonut, että eräänä päivänä hekin kumartuvat Jeesuksen edessä. 
Facebook-viestissä Graham, Billy Graham'in evankelioimisyhdistyksen ja Samarialaisen Kukkaron presidentti, 
kirjoitti: ”ISIS:in pahuuden ei todellakaan pitäisi järkyttää meitä – se on täysin sopusoinnussa heidän lopullisen 
agendansa kanssa kiirehtiä viimeistä apokalypsia. Jumalan Sana kertoo meille, että eräänä päivänä on oleva 
viimeinen taistelu, mutta siitä seuraa Saatanan ja kaikkien hänen liittolaistensa tappio. ”Yksi on varmaa – 
eräänä päivänä jokainen polvi taipuu ja jokainen kieli tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra Isäjumalan 
kunniaksi.” 
http://www.christiantoday.com/article/franklin.graham.one.day.isis.will.bow.to.jesus/48379.htm
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