Mid-East Prophecy Update – September 14th, 2014
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos

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
14.9..-14. Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
- Tekisin suuren virheen, ellen tämänkertaisessa päivityksessä käsittelisi presidentin keskiviikko-illan puhetta islamilaisesta
valtiosta.
- Näin, koska uskon, että se, mitä todistamme tapahtuvan, on alku sille, mitä Paavali kuvailee Jumalan lähettämänä
väkevänä eksytyksenä.
- Niin väkevänä ja voimakkaana, että ihminen uskoo sen, mikä on valhetta, mikä on täsmälleen se, mitä nykyisin on
alkamassa tapahtua.
2.Ts. 2:11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
Aloitan vain tällä yhdellä lainauksella hänen puheensa alusta: ”Tehkäämme nyt selväksi kaksi seikkaa: ISIL ei ole
islamilainen. Mikään uskonto ei suvaitse viattomien tappamista ja valtava enemmistö ISIL:in uhreista ovat olleet
muslimeja. Ja ISIL ei varmasti ole valtio. ...ISIL on terroristijärjestö, puhtaasti ja yksinkertaisesti. Eikä sillä ole muuta
näkyä, kuin teurastaa kaikki sen tiellä olevat.”

http://www.washingtonpost.com/politics/full-text-of-president-obamas-speech-outlining-strategy-to-defeat-islamic-state/2014/09/10/af69dec8-3943-11e4-9c9f-ebb47272e40e_story.html

Minusta ei pitäisi tulla yllätyksenä, että heti seuraavana päivänä ulkoministeri Kerry kertoi CNN:lle, että USA ei ole
sodassa ISIS:iä vastaan.
http://www.cnn.com/2014/09/11/world/meast/kerry-mideast-visit-isis/index.html
- Kestänet minua hetken, kun jaan kanssasi, miksi tämä on väärin kaikilla tasoilla ja näin ollen alku väkevälle
eksytykselle.
- Ensiksikin, vaikka olemme tarkastelleet tätä aikaisemmissa päivityksissä, niin mielestäni velvollisuuteni on toistaa,
miksi he vaativat, että heitä kutsutaan ISIL:ksi.
- Syy on, että kun heistä puhutaan ISIL:inä, niin se näyttelee selväpiirteistä roolia tässä väkevässä eksytyksessä,
erityisesti, koska se liittyy juutalaisiin.
- Pääsin siihen näin: esitän, että Jerusalem on lopullinen päämäärä islamilaisen valtion muodostamiselle ja globaalin
hallinnan julistamiselle?
- Meidän ei tarvitse katsoa sen kauemmas, kuin Islamin kirjoituksiin, ymmärtääksemme, että maalitolpat ovat
Jerusalemissa, jonka he näkevät ”Levanttina.”
- Tästä syystä jokainen viittaus heihin ISIL:inä on itseasiassa Israelin olemassaolo-oikeuden kieltäminen ja vaatii
Jerusalemia.
- Vien sen askelta pitemmälle ja ehdotan, että on uskottavaa, että Islamilainen Valtio tuo Psalmista 83 löytyvän
profetian toteutumisen.
- Salli minun selittää; kaikki ne maat, joissa IS pyrkii perustamaan kalifaatin, ovat suurimmaksi osaksi juuri niitä alueita,
jotka on lueteltu Psalmissa 83.
- Lisäksi Psalmin 83 profetian ainut päämäärä, nimittäin Israelin pyyhkäiseminen kartalta, on täsmälleen se, mikä
”Levant'in” päämäärä on IS:lle.
- Näin on, koska kun vertaat Levantin karttaa Israelille alunperin annetun Luvatun Maan karttaan, niin on hyvin selvää,
että ne ovat sama.
- Huomaat, että Levantti käsittää synnyinmaani Libanonin, Syyrian, Israelin, Jordanian ja Irakin, jotka ovat täsmälleen
Psalmin 83 maat.
- Mikä tekee tästä vieläkin jännempää, on, että nuo maat Psalmissa 83 ovat silmäänpistävästi poissa Hesekielin luvusta
38, mikä voi tarkoittaa, että se toteutuu ensin.
- Kuinka olkoonkin, tarkastelkaamme presidentin väitettä, että Islamilainen Valtio ei ole islamilainen minkään sitä
suvaitsevan uskonnon lipun alla.
- Tarkemmin sanoen hänen lausuntoansa, että mikään uskonto ei suvaitse viattomien tappamista ja että enemmistö

heidän uhreistaan ovat olleet muslimeja.
- Ensiksikin on tärkeää ymmärtää, että tosiasiat on hyvin dokumentoitu; enemmistö heidän uhreistaan ovat olleet
kristittyjä ja juutalaisia, ei muslimeja.
- Seuraavassa jakeita Koraanista, jotka selvästi osoittavat, että Islam ei vain suvaitse tappamista; Islam itseasiassa jopa
käskee siihen.
Koraani 5:54 – Oi uskovaiset, älkää ottako ystäviksi juutalaisia ja kristittyjä; he ovat toistensa ystäviä. Ne teistä, jotka
tekevät heistä ystävänsä, ovat yksi heistä. Jumala ei ohjaa epäoikeudenmukaisia.
Koraani 47:4 – Kun kohtaatte epäuskoisia, lyökää heidän kaulansa poikki. Sitten kun olette toimittaneet laajan
teurastuksen heidän keskuudessaan, sitokaa siteet tiukkaan, sitten vapauttakaa heidät, joko armosta tai lunnaista,
kunnes sota asettaa taakkansa.
Koraani 2:191 – Ja surmatkaa heidät, missä ikinä löydätte heitä, … älkääkä taistelko heitä vastaan rauhoitetussa
palvontapaikassa, ennenkuin he ensin hyökkäävät teitä vastaan siellä, mutta jos he hyökkäävät teitä vastaan siellä, niin
surmatkaa heidät. Sellainen on epäuskoisten palkka.
Koraani 5:33 - Ainoa niiden palkka, jotka sotivat Allahia ja hänen sanansaattajaansa vastaan ja tavoittelevat turmelusta
maassa, on, että heidät tapetaan, tai ristiinnaulitaan, tai heidän kätensä ja jalkansa leikataan pois vuorotellen eri
puolilta, tai heidät karkotetaan maasta...
- Mitä tulee Kerry'n kommenttiin, ettemme ole sodassa Islamilaista Valtiota vastaan, niin salli minun vain sanoa, että
Islamilainen Valtio on julistanut sodan meitä vastaan.
- Henkilökohtaisesti se on minusta yhä vaikeampaa, kun on kyse sellaisista lausunnoista, kuin ettei IS ole islamilainen ja
ettemme ole sodassa Islamilaista Valtiota vastaan.
- Sillä tarkoitan, että Jihad määritelmänsä perusteella on muslimeille Pyhä Sota. Nyt olen hyvin tietoinen, että jotkut
sanovat, että Jihad tarkoittaa taistelua.
- Okei, sanokaamme keskustelun vuoksi, että Jihad tarkoittaa taistelua. Voisinko ehdottaa, että siitä tulee sitten Hitlerin
Mein Kampf uudessa paketissa?
- Muuten Mein Kampf on saksaa ja tarkoittaa ”Taisteluni.” Uskallanko sanoa, että Hitlerin taistelu ”Lopullisesta
Ratkaisusta,” on ehkä keksitty uudelleen?
- Syy, miksi sanon sen, on, että Islamin Jihad kahden valtion ratkaisun lipun alla kuulostaa Hitlerin taistelulta Lopullisen
Ratkaisun puolesta.
- Vien sen päätökseen muutamilla loppumietteillä koskien suunnitelmiamme aloittaa ilmaiskut äärimmäisessä määrin
Syyriassa irakin asemesta.
- Huomautan tästä useista syistä, joista vähäisin ei ole se, että Al Assad on sanonut, että jos USA tekee tämän, niin se
katsotaan sotatoimeksi.
- Älä erehdy tässä; Venäjä seisoo valmiina halukkuudessaan puolustaa Al Assad'ia, mikä voi osoittaa profetiaan Jesajan
luvussa 17.
- Lopuksi, epäilijän on vaikea torjua se mahdollisuus, että kaikki mitä on tapahtumassa geopoliittisesti ja profeetallisesti,
olisi sattumaa.
- Toisin sanoen, ei voida selittää, että Raamatun tarkkuus pelkän tilastollisen todennäköisyyden nojalla olisi sattumaa.
- Lopputulos on tämä: jos Raamatun profetia on toteutumassa silmiemme edessä, niin näyttäisi järkevältä, että meidän
on parasta olla valmiina.
Hyvä pastori Farag. Terveisiä Jerusalemista. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä Israelissa viimeiset vuodet ja kuuntelen 'LähiIdän profetiapäivitystänne' YouTube'lla lähes päivittäin, kun työskentelen tietokoneella. Olen lähettänyt linkit ystäville
Etelä-Afrikassa, USA:ssa, Irlannissa, Afrikassa ja muissa osissa maailmaa, koska päivityksenne ovat Sanaan perustuvia
ja profeetallisia. Heinäkuun 21. päivänä olin lähettänyt heinäkuun 6. päivän 2014 linkin ystäville ja pojalleni EteläAfrikkaan. 'Lähi-Idän päivityksessänne' kysyitte 'OLETKO SINÄ VALMIS.' Se oli minun viimeinen emaili, jonka poikani sai
minulta, koska hän kuoli auto-onnettomuudessa 31. heinäkuuta 2014. Haluan kiittää teitä sanomastanne – oli niin
paljon todisteita siitä, että Pyhä Henki oli ottanut haltuunsa hänen elämänsä. Viimeisellä viikolla hän oli muuttanut 'face
book -viestinsä ja watsup -viestinsä 'Jumalalle ja Jeesukselle.' Herra siunatkoon teitä siinä ihanassa työssä, jota teette.
Siunauksin, Michelle Lloyd-Roberts

