
lauantai 23. kesäkuuta 2018

Hesekielin lukujen 38-39 kolme pääpeluria nosteessa nyt kun Damaskon 
tuho lähestyy (Jes. 17:1) ja sen myötä ns. Googin sota 

Seuraavassa Samuel Korhosen suomentama profeetallinen artikkeli viime huhtikuulta, jolloin USA iski 
Syyriaan Assadin hallintoa vastaan sen väitetyn kansalaisiinsa kohdistetun kemiallisen hyökkäyksen 
vuoksi. Tämä toimii johdantona Jesajan 17. luvun profetiaan (Damaskon äkillinen tuho), jota käsitellään 
tässä Rapture Ready -sivuston edelleen ajankohtaisessa artikkelissa. Sitten otetaan esille pahan akseli 
Syyriassa (Venäjä, Iran, Turkki), jotka lopulta hyökkäävät Israeliin Hesekielin 38-39 lukujen mukaisesti, 
muodostaen Googin sodan pääliittouman. Lopuksi kirjoittaja selittää Amerikan näkyvää poissaoloa Lähi-
idästä Googin sodan aikana, mikä jättää Israelin yksin Jumalan armon varaan.

-------------------------

Damasko
Damascus 2.0

By Ronda Lane, April 18, 2018

Mitä teit perjantai-iltana 13. huhtikuuta? Jos sinulla oli tietokone, TV, tai kännykkä päällä 
tuohon aikaan, niin todennäköisesti se yhtäkkiä meni sekaisin viesteistä, hälytyksistä ja 
posteista. Tiedän, että minulla meni. Myönnän, että se oli jännää... itseasiassa monet 
meistä pohtivat (muutaman tunnin ajan), josko Jesaja 17 oli juuri käynnistynyt ja 
Damasko kohta tuhottaisiin. Pidimme niinsanotusti penkeistämme kiinni yhdessä 
katsellen ja odottaen, että näkisimme Jesajan 17. luvun toteutuvan. 

Mutta ei, Jesaja 17 ei käynnistynyt, koska Raamattu sanoo hyvin selvästi, että Damasko 
tuhotaan yhdessä yössä ja tulee asumattomaksi rauniokasaksi. Oli selvää, että 
lyhytkestoinen rajoitettu isku ei ollut ollenkaan se, mitä Jes. 17 ennustaa. Meillä on 
kuitenkin enemmän kuin koskaan syytä uskoa, että sekä Jes. 17 että Hes. 38-39 ovat 
hyvin lähellä. Selitän myöhemmin, mutta katsokaamme ensin Raamattua.

”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu 
raunioiksi.” (Jesaja 17:1)

Useimmat meistä ovat pitkään ajatelleet, että Israel on se, joka tuhoaa Damaskon johtuen
tuon luvun jakeesta 9, mutta Raamattu jättää kylliksi liikkumatilaa, että sen ei tarvitse olla 
Israel yksinään, joka tuhoaa Damaskon. 

”Sinä päivänä ovat hänen linnakaupunkinsa niinkuin autiopaikat metsissä ja kukkuloilla, 
jotka jätettiin autioiksi israelilaisten tullessa ja maa muuttuu erämaaksi.” (Jesaja 17:9) 

Jakeessa 14 meillä on myös syy, miksi Damasko tuhotaan ja aikakehys, jossa se 
tapahtuu.

”Katso, ehtoolla on oleva kauhu, aamun tullen ei heitä enää ole. Tämä on riistäjäimme 
osa, ryöstäjäimme arpa.” (Jesaja 17:14)

Meille ei kuitenkaan anneta paljon tietoa, toimiiko Israel yksinään, vai onko sillä apua. 

http://nokialainen.blogspot.com/2018/06/hesekielin-lukujen-38-39-kolme.html
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Jesaja 17 antaa enemmän vihjeitä ajoituksesta; tulemme siihen kohta. Katsokaamme 
ensin, mitä tapahtui ja mitä ei, USA:n, Britannian ja Ranskan tekemässä iskussa. 

Presidentti Trump ilmoitti useita päiviä ennen tapahtumaa, että ryhdyttäisiin toimiin 
vastauksena syyrialaisiin siviileihin kohdistuneisiin kemiallisiin hyökkäyksiin. 
Uutisosioiden ja artikkelien mukaan kesti useita päiviä neuvotella, että Britannia, Ranska 
ja Pentagon pääsivät yksimielisyyteen, mitä vastaan iskisivät ja missä. Muistan kuitenkin 
selvästi, kun presidentti Trump arvosteli ankarasti Obamaa tietojen antamisesta ennen 
iskemistä alueelle ja sättimiseen oli hyvä syy. Se antaa viholliselle kylliksi aikaa siirtää 
tärkeä henkilöstö, varusteet, aseet, kemikaalit ja jopa todisteet uusiin paikkoihin. 

Paras isku on yllätysisku. Se ei kuitenkaan toteutunut tässä. Tietenkään se ei voinut olla 
mikään yllätysisku, kun USA:n oli tuotava lentotukialuksia ja paljon muita 
puolustustarvikkeita ja henkilöstöä alueelle. Maailma olisi nähnyt sen kumminkin ja 
raportoinut negatiivisesti (kuten on tullut tavaksi valtiopetollisille, antiamerikkalaisille 
uutislähteille Amerikassa). 

Mitä vastaan he iskivät? VAIN paikkoja, joista oli todisteita, että niissä varastoidaan tai 
valmistetaan (tai on valmistettu) kemiallisia aseita. Toisin sanoen...hyvin vähää. Iskun 
kohteisiin eivät kuuluneet Assadin palatsi, eikä Syyrian hallituksen tai Syyrian armeijan 
paikkoja. Niihin ei koskettu. Ja seuraavana aamuna kaikkialla arabimediassa näytettiin 
hyvin rajoitettua iskua uhmaava video Assadista astelemassa töihin. Valitettavasti se oli 
laajuudeltaan naurettava. 

Tämä isku tuli näytöksen suurella kattavuudella, mutta kun pöly laskeutui (hyvin pian 
alkamisen jälkeen, suureksi järkytykseksi), oli ilmeistä, ettei se ollut edes pikkuinen 
läpsäytys Assadin, Iranin, Venäjän ja Turkin sormille. Jos jotakin niin heti, kun USA 
poistaa lentotukialuksen ja muut puolustustarvikkeet alueelta, se toimii rohkaisten 
Irania, Venäjää ja Turkkia ja muita ryhmittymiä paljon enemmän. 

Miksi? Koska puheessaan presidentti Trump mainitsi, että USA ei valvoisi Lähi-itää, kun 
alueella oli aivan liian monta ongelmaa USA:n ratkaistavaksi ja että lopulta se olisi alueen
valtioiden asia löytää ratkaisu. Toisin sanoen, hän olisi voinut yhtä hyvin sanoa: ”Israel, 
olet omillasi.” 

Mitä voimme odottaa tapahtuvan sen jälkeen, kun USA on poissa alueelta?

Pahan akseli Syyriassa (Venäjä, Iran, Turkki, ym.) rohkaistuu toimimaan Israelia vastaan, 
kun ei ole pelkoa seurauksista. Tämä asettaa Israelin huonompaan asemaan, kuin se 
oli ennen tätä tapahtumaa. Sydäntäni kouristi, kun presidentti oli puhunut ja kun hyvin 
lyhyt ja äärimmäisen rajoitettu isku oli ohi. Tämä ei ollut Jesaja 17, mutta varmasti se 
kelpasi rohkaisemaan Hesekiel 38-39 lukujen koalitiota. 

Venäjä ilmoitti myyvänsä sotilaslentokoneita ja ohjuspuolustusjärjestelmiä Syyrialle. 
Kuukautta aiemmin tämä olisi aiheuttanut paheksuntaa maailmalta. Entä nyt? Ei mitään 
paheksuntaa. On murheellista, että maailma näkee sen ”oikeutettuna” sen jälkeen, kun 
Syyriaa vastaan ”hyökättiin”. Mitä väliä on viattomilla vauvoilla, lapsilla ja perheillä, joita 
vastaan Assadin raivohullu hallitus taas kerran hyökkäsi. Nuo ihmisparat toivoivat apua 
Yhdysvalloilta, eivätkä vielä tiedä, että ovat jo saaneet kaiken avun, mitä luulevat 
saavansa meiltä. Olen varma, että monet heistä pian tuntevat itsensä taas täysin 



petetyiksi.

Miksi? Katsokaamme, mistä Syyrian sodassa oikein on kysymys (lyhyesti). 

Assad on alawiitti-shiia ja Iran on shiialainen. Yli 80% Syyrian väestöstä ennen Assadin 
hallintoa oli kuitenkin sunnimuslimeja ja Iran (Venäjän avulla) tappoi paljon Syyrian 
siviiliväestöstä. Pakolaiskriisi johtui näistä tapahtumista. Silti kysyttäessä todellinen 
Syyrian kansa haluaisi asua kotimaassaan. He haluavat turvavyöhykkeitä omaan 
maahansa, ei, että heidät ajetaan pois kodeistaan ja maastaan. (Ks. videolinkki artikkelin 
lopussa.)

Paitsi, että Assad haluaa tuhota, ei vain sunnimuslimit, vaan myös kristityt, kurdit ja kaikki,
jotka eivät käänny shiialaiseen Islamiin, niin Syyriassa on Hesekielin lukujen 38-39 kolme 
tärkeintä peluria, joilla jokaisella on omat syynsä olla siellä. Iranilla ja Assadilla on paljolti 
sama ideologia, mutta pahempi on islamilainen eskatologia Iranin toiveiden takana. He 
itseasiassa uskovat, että heidän väärä ”Mahdinsa” tulee, kun Iran on nujertanut Israelin ja
kun Iran on ”sytyttänyt maailman tuleen hävityksessä”.

Se on syy, että Iranilla on niin palava halu hankkia ydinaseita. Ei ole pienintäkään 
epäilystä, että jos Iran todella saa ydinaseita, se käyttää niitä välittömästi. Iran ei 
myöskään salaa, ketä vastaan se suunnittelee käyttävänsä niitä; he toistavat: ”Kuolema 
Amerikalle” ja sitten ”Kuolema Israelille”. 

Sivuhuomautuksena sanottakoon, että Iranin kansa ei enimmäkseen kannata tätä 
päämäärää; sen sijaan se haluaa rauhaa ja sellaista elämäntapaa, joka sillä oli 1970-
luvulle asti. Kun katsoo kuvia tai videoita Iranista 1970-luvulla, niin mitä tulee 
pukeutumiseen ja mukavuuksiin, se näytti samanlaiselta kuin monet nykyajan valtiot. 
Kuitenkin 1980-luku oli Iranille ”verinen vuosikymmen”, kun shiialaiset ääriryhmät vuonna 
1988 nousivat valtaan ja teloittivat tuhansia poliittisia vankeja. (Jotakin vastaavaa tapahtui
viime vuonna Turkissa, mutta islamilaisen ääriliikkeen erilaisessa muodossa.) 

Suurin osa Iranin kansaa inhoaa hallitustaan, kun se tuhlaa kaikki varansa aseisiin ja 
sotilaallisiin keinoihin sekä ydinasehaaveisiin ja proxy-sotiin Israelia ja sunneja vastaan. 
He ovat nyt kuitenkin hirmuhallinnon alaisia. Valtava kansannousu alkoi hiljattain tulla 
esiin, mutta heiltä puuttuu aseita. 

Iloisempi uutinen: Monet Iranin kansalaiset tulevat Kristuksen tykö tajuttuaan, kuinka 
demoninen Islam on. 

Iranin hallitus ja armeija ovat kuitenkin päättäneet tuhota Israelin, kuten myös 
Yhdysvallat. He iskevät Israelia vastaan proxy-sotana Yhdysvaltoja vastaan heti 
tilaisuuden tullen. Valitettavasti Yhdysvaltain armeijan vetäytyminen alueelta tulee 
edelleen rohkaisemaan ja panemaan vauhtia tähän toimintaan. 

Toinen tärkeä jäsen Hesekielin lukujen 38-39 koalitiossa on Turkki. Se yrittää tuhota kurdit
Pohjois-Syyriassa. Paljolti kuin Iranilla Turkillakin on oma versionsa eskatologiasta (mutta
eri lajin Islamissa). Erdogan unelmoi ottomaanisen valtakunnan palauttamisesta ja 
harhaisesti uskoo olevansa ”kalifi” tässä uudessa ”kalifaatissa”, jonka uskoo tulevan 
globaaliksi hänen valloitettuaan alueen. 

Islam on tilaisuus monille, ollen paholaisen harhautusväline. Islam ja diktaattoreiksi 



pyrkivät henkilöt käyvät käsi kädessä. 

Sitten siellä on Venäjä. Kaikki olemme kuulleet väitteitä, että Venäjä meni Syyriaan 
”tuhoamaan ISISin” ja ”auttamaan kristittyjä”. Se on pelkkää propagandaa. Siihen on 
kaksi syytä, että Putin on Syyriassa: 1) Saadakseen jäätymättömän sataman. 2) 
Turvatakseen Lähi-idän putkilinjan Venäjän maakaasulle. 

Venäjä elää maakaasun myynnillä toisille valtioille, Eurooppa mukaanlukien. Kuvittele 
Putinin raivoa ja kateutta, kun Israel löysi valtavan maakaasu- ja öljyvarannon! Eikä vain 
sitä, vaan Putin yritti useaan kertaan tehdä sopimuksen Israelin kanssa, mutta Netanyahu
kieltäytyi viisaasti. Nyt Israel myy maakaasua muille maille ja Putin on vihreänä 
kateudesta. Hän luuli, että hänellä oli markkinat kierroksessa ja nyt Israel on ottamassa 
palaa sellaisesta, jota hän pitää niin sanotusti omana kakkunaan. 

Tämä Putinin sammumaton himo valvoa maakaasua alueella ja halu ottaa Israelin 
maakaasu- ja öljyvarantojen ”saalis” ovat Hesekielin 38. luvun ”koukut leuassa”, se ison 
rahan palkinto, jota hän ei kertakaikkiaan voi vastustaa. 

Kaikki kolme Hesekielin lukujen 38-39 pääpeluria ovat vahvistaneet asemansa Syyriassa 
erilaisista syistä; silti jokainen haluaa saada aikaan Israelin kuoleman. 

Jokaisella näistä pääpelureista omat syynsä ja himonsa, sillä perkeleellä on räätälöity 
suunnitelma jokaiselle itsekeskeiselle diktaattorikandidaatille. Putin'illa, Rouhani'lla ja 
Erdogan'illa on täysin erilaiset ajatukset, kuinka saavuttaa päämääränsä ja itse 
päämäärät ovat laajuudeltaan erilaisia; silti jokainen heistä haluaa Israelin tuhoa ja 
jokainen heistä harhaisesti uskoo tulevansa alueen pomoksi. 

Vain muutama vuosi sitten oli mahdoton kuvitella, että Iran ja Turkki koskaan 
muodostaisivat minkäänlaista liittoa, mutta ne molemmat käyttävät tätä väliaikaista 
periaatetta: ”Viholliseni vihollinen on ystäväni ja on hyödyllinen, kunnes tavoite on 
saavutettu, vihollinen on tuhottu, eikä ole enää hyödyllinen.” 

Nämä ryhmittymät ovat nyt Golanilla päättämässä parhaasta strategiasta Israelin 
valtaamiseksi, kuten Hes. 39:2-5 kuvailee. Jesaja 17 on todennäköisin katalysaattori, tai 
jopa puolustus Israelin valtaamiselle. Koska Yhdysvallat tiedotti runsaasti, eikä koskenut 
Syyrian, Iranin eikä Turkin etuihin, eikä sotilastukikohtiin alueella, niin nyt on varmempaa 
kuin koskaan, että ne toimivat suunnitelmassaan vallata Israel heti, kun Yhdysvaltain 
joukot jättävät alueen. 

Valitettavasti presidenttimme teki selväksi, että hän ei halua Yhdysvaltain paneutuvan 
MIHINKÄÄN Lähi-Idän ”ongelmista” ja nyt voimme selvästi nähdä, miksi Israel on 
omillaan Hesekielin 38-39 lukujen sodassa juuri kuten sen ennustettiin olevan... ettei 
mikään valtio tulisi sen avuksi, vaan itse Jumala! 

Palatkaamme Jesajan jakeeseen 17:14 ja tarkastelkaamme uudelleen jakeen osaa, joka 
puhuu niistä, jotka haluavat ”riistää” ja ”ryöstää” Israelia. Sitten siirtykäämme eteenpäin 
kolme kirjaa Jesajasta Hesekielin lukuihin 38-39. Näemme siellä saman teeman. Israelia 
vastaan tulevat kansakunnat haluavat ryöstää ja ottaa myös ”saalista” Israelista (Hes. 
38:12-13). Onko pelkkää sattumaa, että siinä käytetään samaa sanaa kuin Jesajassa? 
(spoil = verbi riistää, subst. saalis. Suom. huom.) 



Verratkaamme myös kohtia Jes.17:12-13 ja Hes. 38:9.

”Voi paljojen kansojen pauhua - ne pauhaavat, niinkuin meri pauhaa, ja kansakuntien 
kohinaa - ne kohisevat, niinkuin valtavat vedet kohisevat! Kansakunnat kohisevat, 
niinkuin suuret vedet kohisevat, mutta hän nuhtelee niitä ja ne pakenevat kauas; ne 
karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla, niinkuin lentävät lehdet rajuilmassa” (Jes. 
17:12-13).

”Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi
ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi” (Hes. 38:9).

Jesajan ja Hesekielin kuvauksissa on monta yhtäläisyyttä – ei vain, että ”saalis” on 
koalition halu, vaan niissä puhutaan myös ”kansojen kohinasta” – ”pilvestä, joka peittää 
maan”. Yhtäläisyyksiä on myös ennustetun Israeliin hyökkäämisen paikassa. Jesaja 
17:13 sanoo, että ”ne karkoitetaan niinkuin akanat tuulessa vuorilla” ja Hes. 39:2-5 
ennustaa, kuinka koalitio yrittää hyökätä pohjoisilla vuorilla (Golan) ja kaatuu vuorille ja 
avoimelle kentälle. 

Jotkut voivat lukea yhden tai jopa kaksi näistä asioista pelkäksi ”sattumaksi”, mutta tässä 
on paljon enemmän kuin sattumaa. 

Katsokaamme nyt Hesekielin lukujen 38-39 koalition kuolemaa: Hes. 38:22 ja Hes. 39:2-
16.

”Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa 
kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja
lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat” (Hes. 38:22).

Kohdassa Hes. 39:2-16 löydämme lisätietoa siitä, kuinka Jumala tuhoaa Israeliin 
hyökkääjät. Heidät tuhotaan niin täysin, että Jumala jättää jäljelle heistä vain kuudennen 
osan (KJV-käännöksen mukaan). He hämmentyvät ja taistelevat jopa toisiaan vastaan. 
He kaatuvat Israelin pohjoisen osan vuorille ja avoimille kentille (Golan). Jumala hyökkää 
itse Venäjää vastaan lähettämällä ”tulen” sen päälle (Hes. 39:6). Jopa Venäjän johtaja 
haudataan Israeliin. 

Israelin asukkailta menee seitsemän kuukautta haudata niitä, jotka tulivat heitä vastaan ja
seitsemän vuotta tuhota aseistusta, joka jäi jäljelle Hesekielin 38-39 lukujen sodasta. 

Israelilla on lupaus, että Jumala todella puuttuu Hesekielin 38-39 lukujen sotaan. Mutta 
miten käy Yhdysvaltojen?

Meillä ei ole sellaista Raamatun lupausta tälle kansakunnalle. Luulen, ettei ole liioiteltua 
sanoa, kuinka hirvittävää tämä on Yhdysvalloille. Tämä kansakunta harjoittaa jo abortin 
hirmutekoja joukkotasolla kuten myös homojen ”avioliittoja” (suora loukkaus raamatullista 
avioliittoa kohtaan sellaisena kuin pyhät kirjoitukset sen esittävät: liittona miehen ja 
naisen välillä). 

LGBT-ABCD-XYZ (miksi tahansa he kutsuvatkaan itseään kuluvalla viikolla) -agenda; 
harhainen sukupuolisuutta koskeva väärinkäsitys (nyt he väittävät olevan jo yli 50 
sukupuolta uhmaten jopa tiedettä, jota sanovat rakastavansa, ainakin, jos se sopii heidän 
agendaansa); Jumalaa vastustava antikristillinen liike julkisissa kouluissa ja jopa julkisilla 



foorumeilla, on kuumepiikissä. 

Uskooko joku todella, että Jumala aikoo siunata tätä sotkua? Ja nyt, kun olemme 
pohjimmiltaan kääntämässä selkämme Israelille....sanon vain, että tuomio on 
odotettavissa Yhdysvalloille. Ei ole suosittua sanoa sitä, enkä tule saamaan siitä kehuja, 
mutta totuuden esiin tuominen on tärkeämpää kuin ihmisten korvien hyväileminen (Gal. 
1:10).

Rukoilen, että tempaus tapahtuisi ennen Jumalan tuomiota tälle kansakunnalle. Me 
armon-/ seurakunta-ajan uskovat voimme lohduttautua sillä, että Jeesus on luvannut 
pelastaa meidät tulevasta vihasta ja että meitä ei ole määrätty Jumalan vihaan (1. Tess. 
1:10, Room. 5:9, 1. Tess. 5:9). Hänen sanansa jopa kertoo, kuinka meidät pelastetaan (1.
Kor. 15:49-53, 1. Tess. 4:13-18) – tapahtuu ylöstempaus!

Sen jälkeen Jumalan viha tulee pian tämän Jumalaa vihaavan ja Kristuksen hylkäävän 
maailman päälle. On varmaa, että Jumalaa ei pilkata (Gal. 6:7). On myös varmaa, että 
kansakunnat, jotka eivät siunaa Israelia, aiheuttavat itselleen kirouksia ennemmin kuin 
siunauksia. 

Voi maailmaa, joka pian jätetään jäljelle. 

Oletko SINÄ varma, että tiedät SINUN ikuisen määränpääsi? Jos et, niin nyt on aika 
hoitaa tämä asia. Ne, jotka tunnustavat, etteivät ole tehneet mitään ratkaisua, ovat 
itseasiassa päättäneet, että EIVÄT usko (ks. Joh. 3:18). 

On vain kaksi vaihtoehtoa: Usko yksin Kristukseen pelastukseksi, että Hän kuoli 
syntiemme tähden, haudattiin ja nousi kuolleista kolmantena päivänä (1. Kor. 15:1-4; 
Room. 10:9-10; Ef. 2:8-9; Joh. 3:15-18; Room. 6:23; ym.) – TAI – hyljätä niin suuri 
pelastus. 

Meille kaikille on annettu vapaa tahto tehdä tuo valinta omillamme. Kukaan ei voi tehdä 
sitä puolestasi. Kirkon jäsenyys ei voi pelastaa sinua, vesikaste ei voi pelastaa sinua, 
omat hyvät tekosikaan eivät voi pelastaa sinua. Ainoa, joka voi pelastaa sinut, on Jeesus 
Kristus. 

Et syntynyt pelastukseen fyysisessä syntymässäsi; vanhempasi eivät voi tehdä ratkaisua 
puolestasi. Ei kukaan toinen ihminen. Henkilö joko uskoo ja vastaanottaa Jeesuksen 
iankaikkisen pelastuksen ilmaisen lahjan, tai sitten ei. Ei ole mitään välimaastoa. 

Valitse viisaasti... ikuinen kohtalosi riippuu siitä. 

Maranata!

Video link: One year ago, CNN got schooled on where Syrians really want to live (in their
own land, not in the US or western nations). The impassioned Syrian refugee calls out 
Obama for doing nothing, and pleads for President Trump to help the Syrian citizens who 
are under attack from a tyrannical government. He (the Syrian refugee) wants the Assad 
government held accountable. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3uaf1NFxXc 

https://www.youtube.com/watch?v=s3uaf1NFxXc


Lähettänyt Olli-R klo 23.32
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