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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 6.9.-15. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta.   
 
 

Pastori J.D. käy läpi kaikkea, mitä tapahtui juuri menneellä viikolla, kun syyskuu 
käynnistyi pahaenteisesti ja kuinka se näyttää vain jatkavan pahenemistaan.  
 

- Tämänkertaisessa päivityksessä toivon, että pysyt kanssani, kun käyn läpi kaikkea, mitä tapahtui vain viime 
viikolla. 

- Riittää, kun sanon, että syyskuu on alkanut pahaenteisesti ja se näyttää jatkavan pahenemistaan. 
- Väittäisin, että se, mitä seuraa, viittaa mitä merkittävimpiin profetioihin Pyhien Kirjoitusten sivuilla, vaikkakaan ei 

tapahtumisjärjestyksessä. 

Aloitamme viime perjantaista syyskuun 4. päivästä. Saudi-Arabian kuningas Salman tapasi Obaman Valkoisessa 
Talossa Iranin ydinsopimuksen tiimoilta. Jerusalem Post julkaisi artikkelin, joka sanoo siitä kaiken. ”Saudi Arabia: 
Iran-sopimus edistää Lähi-idän turvallisuutta ja vakautta.” 
http://www.jpost.com/Middle-East/Saudi-Arabia-Iran-deal-will-contribute-to-Middle-East-security-and-stability-415281  

1.Tess. 5:3  Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin 
synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.  

Puhuen äkillisestä tuhosta Russia Times'in mielipidekirjoittaja Robert Bridge julkaisi 31.8. artikkelin otsikolla ”10 
häkellyttävää tosiasiaa CERNin suuresta törmäyttimestä, jotka sinun tarvitsee tietää”. Koska aika ei salli minun 
kommentoida tätä pitkään, haluaisin viitata kohtiin viisi ja kaksi tällä häkellyttävien tosiasioiden listalla. Kohta 5: 
CERNin outo maantieteellisen paikan valinta: ”...monet tarkkailijat eivät voi olla panematta merkille, että kaupunki 
Ranskassa, jossa CERN osittain sijaitsee, on nimeltään Saint-Genus-Poilly. Nimi Pouilly tulee Latinan sanasta 
Appolliacum ja uskotaan, että Rooman vallan aikaan siellä oli temppeli Apollon kunniaksi ja siellä eläneet ihmiset 
uskoivat, että se on portti manalaan. ...Uskonnolliset johtajat – aina epäluuloisina tiedemaailman päämääristä – 
yhdistivät sen suoraan jakeeseen Ilmestyskirjasta (Ilm. 9:1-2, 11), joka viittaa nimeen 'Apollyon.' Jae sanoo: '...ja 
sille annettiin syvyyden kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon... Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, 
jonka nimi hepreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.'” Kohta 2: Tuhon jumala yhtiön maskottina – Vaikka 
useimmat yhtiöt karttavat kaikkea kytkentää uskontoon ja hengelliseen maailmaan, niin CERN on valinnut 
maskotikseen hindujumalattaren. Vaan ei minkä tahansa jumalattaren. Aivan sen päämajan lähellä seisoo 
Shivalle, muinaiselle Apollyonille, tuhon jumalatterelle omistettu patsas. Outoa?  

 http://www.rt.com/op-edge/313922-cern-collider-hadron-higgs/  

Jotkut yhdistävät pisteet hätkähdyttävään hindujumala Kalin näyttämiseen Empire State Building'illä viime 
kuussa. Wikipedian mukaan: ”Kāli on vahvasti liitetty Shivaan ja Shaivat johtavat maskuliinisen Kālan sen 
feminiinisestä nimestä. 19. vuosisadan sanskriitin sanakirja ...toteaa: ...Shiva on Kāla ja siten sen puoliso on 
Kāli.” Nimi Kali tarkoittaa musta, aika, kuolema, kuoleman herra; siksi sitä kutsutaan ajan, muutoksen, voiman ja 
tuhon jumalattareksi.” – Yksi viimeinen kommentti CERNistä ennen kuin jatkamme ja se koskee raportteja, että 
se tulee toimimaan täysillä avaten portaalinsa tämän syyskuun 23.-24. päivinä. 

 http://www.dailycrow.com/kali-on-the-empire-state-building/  

- Kuinka olkoonkin, antanet minulle anteeksi, etten käsittele uhkaavaa talouskriisiä, pakolaiskriisiä ja 
kaikkea muuta viime viikolla tapahtunutta.  

- Näin, koska minun täytyy puhua erään kristityn vangitsemisesta, kun hän kieltäytyi antamasta 
naimalupaa homoille Kentucky'ssa.  

- Niitä varten, jotka eivät ehkä ole kuulleet, mitä tapahtui menneellä viikolla, kiinnitän huomionne tähän 
järkyttävään uutiseen.  
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Reuter'in otsikko kuului: ”Vedoten Jumalan auktoriteettiin notaari uhmaa korkeinta oikeutta 
homoliittoasiassa.” Lainaus artikkelista. ”Keskellä erovaatimuksia, tappouhkauksia ja määräystä 
saapua liittovaltion oikeuteen torstaina Davis piti kiinni uskonnollisista käsityksistään. ”En ole lainkaan 
vihamielinen enkä pahantahtoinen ketään kohtaan”, hän sanoi lausunnossa. ”Minulle tämä ei koskaan 
ole ollut homo- eikä lesbokysymys. Se koskee avioliittoa ja Jumalan Sanaa. Se on uskonnonvapauden 
kysymys.” ”Se ei ole minulle pikkujuttu. Siinä ratkaisussa on kysymyksessä taivas tai helvetti. Minulle 
se on kuuliaisuuden ratkaisu”, hän sanoi.  

http://www.reuters.com/article/2015/09/01/us-usa-gaymarriage-kentucky-idUSKCN0R13S220150901  

Se oli tiistaina. Menkäämme torstaihin, jolloin käräjätuomari David Bunning antoi Kim Davis'in, 
Rowan'in piirikunnan notaarin, liittovaltion sheriffien huostaan ja hänet pantiin vankilaan ilman takuita. 
Lainaan lyhyesti tätä Fox News'in raporttia otsikolla ”Tuomari määrää Kentucky'n notaarin vankilaan 
kieltäytymisestä myöntää avioliittolupia homopareille”. –”Liittovaltion tuomari määräsi uhmakkaan 
notaarin vankilaan halveksunnasta torstaina hänen väitettyään, että se loukkaisi hänen omaatuntoaan, 
jos hän noudattaisi oikeuden määräyksiä myöntää avioliittolupia homopareille. ...Tuomari sanoi, että 
hänen ainut vaihtoehtonsa oli vangituttaa hänet, koska ei uskonut hänen suostuvan määräykseensä 
sakotettuna. Hänet saattoi ulos oikeussalista apulaisseriffi, vaikkakaan ei käsiraudoissa, luovutettavaksi 
liittovaltion seriffien huostaan. ...Parit, jotka alun perin riitauttivat tapauksen pyysivät Bunning'ia 
sakottamaan Davis'ia ilman vangitsemista.” 

http://www.foxnews.com/politics/2015/09/03/judge-orders-kentucky-clerk-to-jail-for-refusing-to-issue-marriage-licenses-for/  

- Kun kuorit pois lainsäädännön pintakerrokset, jotka, siitä olen vakuuttunut, ovat hänen puolellaan, niin 
tässä meillä on uskonsa tähden vangittu kristitty.  

- Minun on tunnustettava, että olin todella otettu eri mieltä olevien kristittyjen ja varsinkin pastoreiden 
joistakin kommenteista.  

- Ainoa vastaus, joka minulla on, on tämä: mitä aiot tehdä, kun samaa sukupuolta oleva pari pakottaa 
sinut toimimaan vastoin Jumalan Sanaa?  

- Torstaina allekirjoitin kansalaisadressin sivustolla mikehukabee.com ja jaoin linkin facebook-sivuillani 
sekä twitter-tililläni. 

- Vaikka tämä ei varmasti ole entisen pastorin ja kuvernöörin poliittinen suositus, niin minä sekä kiitän 
että tuen hänen ponnistuksiaan.  

- Valitettavasti hän näyttää olevan antikristillisen maailman yksinäinen ääni, joka antaa hälytyksen 
koskien kristityn uskonnonvapautta. 

- Sanon lopuksi, että jos Herra viipyy, niin tämä ei tiedä hyvää kristityille eikä tämän asian kohdalla 
niille, jotka eivät ole kristittyjä.  
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