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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 3.5.-
15. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Pastori J.D. käsittelee kahta hyvin vakavaa asiaa koskien sekä tilannetta
Baltimore'ssa että samaa sukupuolta olevien avioliittolakia korkeimmassa

oikeudessa. 

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kiinnittää huomiomme kahteen hyvin vakavaan asiaan, jotka 
ovat vakava huolen aihe. 
- Puhun nyt nopeasti muuttuvasta tilanteesta Baltimore'ssa ja samaa sukupuolta olevien avioliittolain käsittelystä 
korkeimmassa oikeudessa. 
- Yhteinen nimittäjä näillä kahdella asialla on, että kumpikin niistä voi muuttaa koko kansakunnan dynamiikan. 

- Toivon, että ystävällisesti annat minun selittää, miksi tämä voi hyvinkin olla käännepiste, josta ei ole paluuta. 
- Se, mitä tarkoitan käännepisteellä, on, että voimme itseasiassa olla rajaviivalla, jolta ei ole paluuta. 
- Ehdottaisin, että tuomaristo on päättämässä siitä, mihin tämä johtaa, mutta jos käy niin, että tämä lähtee 
väärään suuntaan, niin seuraukset kaatuvat päällemme hyvin pian. 

- Tiedä, etten mitenkään halua luoda pelkoa ja näin siksi, koska Jumala ei ole antanut niille, jotka tuntevat 
Jeesuksen Kristuksen, pelon henkeä. 
- Kuitenkin se, mitä haluan sensijaan luoda, on hätätilatietoisuus johtuen sen hetken myöhäisyydestä, jossa 
huomaamme elävämme tänä päivänä. 
- Ja tämä tietoisuus on kaksitahoinen siinä mielessä, ensiksikin se herättää kristittyjä ja toiseksi ravistelee ei-
kristittyjä. 

Room. 13:11-14:  Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä 
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. 
Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme 
säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja 
kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot 
heräävät. 

- Paavali tarkoittaa, että hälytys kuuluu ja hetki on tullut itsekunkin herätä hengellisestä unesta, ennenkuin on 
myöhäistä.  
- Hän jatkaa kertoen, mitä tehdä herättyämme sanoen, ”pankaamme pois pimeyden teot ja pukeutukaamme 
valkeuden varuksiin.” 
- Hän jopa luettelee noita erityisiä tekoja, joita ovat mässäykset, juomingit, haureus, irstaus, riita ja kateus. 

- On mielenkiintoista panna merkille, että Pyhän Hengen kautta Paavali ei jätä sitä siihen, vaan selittää, mitä 
meidän tulee tehdä ja jopa kuinka tehdä se. 
- Nimittäin, että meidän tulee riisua pois nuo likaiset vaatteet ja sensijaan vaatettaa itsemme Jeesuksella ja 
Hänen vanhurskaudellaan. 
- Se on se mitä ja kuinka, niin että vaatettamalla itsemme Kristuksella emme ajattele ”kuinka” tyydyttää lihan 
himoja. 

- Syy, että menen tähän kaikkeen, on koska niiden meistä, jotka tuntevat Jeesuksen vapahtajanamme, olisi hyvä
olla tosissaan.
- Ja myös, koska niiden, jotka eivät tunne Jeesusta vapahtajanaan olisi tänä päivänä hyvä valita, ketä haluavat 
palvella. 
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- Ehkä paremmin sanoen nyt on aika sen tosiasian nojalla, että aika on meiltä nopeasti loppumassa eikä 
huomisesta ole takeita. 

- Menkäämme em. vakaviin asioihin koskien Baltimore'n tapausta ja samaa sukupuolta olevien avioliittolain 
käsittelyä korkeimmassa oikeudessa. 
- Sanoisin, että molemmilla on taipumus olla pelinmuuttajia, niin että ne heikentävät sekä oikeusvaltion lakia että 
Jumalan lakia. 
- Sanon tämän siksi, koska käynnissä on kokonaisvaltainen hyökkäys, ei vain lakia ja järjestystä, vaan myös 
Jumalan aviolittoa koskevaa lakia vastaan. 

Fox News tiistaina 28.4.: ”‘We will not obey’: Christian leaders threaten civil disobedience if Supreme Court 
legalizes gay marriage ('Me emme tottele': Kristilliset johtajat uhkaavat kansalaistottelemattomuudella jos korkein
oikeus laillistaa homoavioliiton).”...”Me emme tottele.” Se on suorasukainen varoitus, jonka ryhmä näkyviä 
kristillisiä johtajia lähettää USA:n korkeimmalle oikeudelle sen pohtiessa samaa sukupuolta olevien avioliittoa. 
”Varoitamme kunnioittavasti korkeinta oikeutta ylittämästä tätä rajaa” luki asiakirjassa otsikolla, Pledge in 
Solidarity to Defend Marriage (Lupaus tuesta puolustaa avioliittoa). ”Seisomme yhteenliittyneinä puolustamassa 
avioliittoa. Älkää erehtykä, mitä tulee päättäväisyyteemme.” ”Vaikka on monia asioita, joita voimme kestää, niin 
avioliiton uudelleen määritteleminen on niin perustava luonnolliselle järjestykselle ja yhteiselle hyvälle, että tämä 
on se raja, joka meidän täytyy vetää ja jota emme voi ylittää, emmekä tule ylittämään,” lupauksessa todetaan. 

- Riittäköön sanoa, että jos korkein oikeus tällaisista varoituksista välittämättä määrittelee avioliiton uudelleen, 
niin kukaan ei voi sanoa, mitä tapahtuu.  
- On ehdotettu, että tämä voi johtaa uuteen lakiin, joka tekee laittomaksi kristityille puhua homoseksuaalisuuden 
syntiä vastaan. 
- Lisäksi se voi tuoda niiden pastoreiden vangitsemisen, jotka kieltäytyvät vihkimästä samaa sukupuolta olevia 
pareja.  

- Kukaan ei myöskään voi sanoa, mitä ehkä taoahtuu, koska virkamiehiä syytettiin jostakin sellaisesta, jonka 
jotkut sanovat olleen uskomaton kiire päättämään.
- Jotkut vihjailevat, että Ferguson'in ja Baltimore'n tapahtumien välillä on kammottavia samankaltaisuuksia.
- Näyttää, että kulissien takana on käynnissä jotain muuta eikä se ole luonteeltaan vain poliittista, vaan 
hengellistä.  

- Jos olet ollenkaan minun kaltaiseni, olet todennäköisesti lukenut raportteja, että muutamat mielenosoittajat 
eivät olleet edes Baltimore'sta. 
- On niitä, jotka raportoivat, että taas kerran siellä oli selvä islamilaisuuden läsnäolo, joka viime kädessä ruokki 
laittomuutta.
- Koska minulla ei ollut riittävästi aikaa tutkia tätä koskevia raportteja, jaan kanssanne vain otsikot niistä, joita 
tutkin. 

Baltimore Mayor Thanks Nation Of Islam Who Gave One Finger ISIS Salute After Gray Funeral (Baltimore'n 
pormestari kiittää Islamin valtiota, joka käytti ISIS:in tervehdystä yhdellä sormella Gray'n hautajaisten jälkeen)

ISIS Fighters, Supporters Hijack #BaltimoreRiots Twitter Hashtag, Discuss Race Issues, Urge Attacks On 
Policemen (ISIS:in taistelijat ja kannattajat kaappaavat twitterin Baltimore'n mellakoiden hashtagin (#), puhuvat 
rotukysymyksistä, yllyttävät hyökkäämään poliiseja vastaan)

Anti-Israel activists attempt to hijack Baltimore riots (Israelia vastustavat aktivistit yrittävät kaapata Baltimore'n 
mellakat. 

- Päätän, kuten aloitin ja toistan, että tämä ei ole tarkoitettu luomaan pelkoa; kuitenkin tämä on tarkoitettu 
luomaan tarpeellinen hätätilatietoisuus. 
- Ellet milloinkaan ole huutanut Herran nimeä tunnustaen suullasi ja uskoen sydämessäsi, rukoilen sinua 
tekemään niin. 
- Toisaalta, jos tunnet jo Herran ja vaellat Hänen kanssaan, niin rukoilen sinua ymmärtämään, missä ajassa me 
elämme. 
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