
tiistai 20. syyskuuta 2016

Jännitteet Lähi-idässä kiristyvät liittyen Hesekielin lukuun 38 ja Jesajan lukuun 17 – sodat 
ja sodanuhat lisääntymässä 

Tässä tuore suomentamani viime sunnuntain Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka 
tämänkertaisessa profetiapäivityksessään keskittyy seitsemään kuluneen viikon profeetalliseen uutistapahtumaan, 
jotka viittaavat sotien ja sodanuhkien lisääntymiseen varsinkin Lähi-idässä ja Israelin ollessa kaiken 
keskipisteenä. Ehkä kaikkein kiinnostavin ja ajankohtaisin aihe koskee sodanuhkaa Syyrian ja Israelin välillä, kun
Syyriasta ammutaan jatkuvasti Israelin puolelle. Lisäksi tuore tulitauon päättyminen Syyrian sisällissodassa tuo 
konfliktin eskaloitumisen yhä lähemmäksi ja näin Jesaja 17:1 on toteutumaisillaan.

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

Mid-East Prophecy Update – September 18th,
2016

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 18.9.-16. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-09-18.pdf

Pastori J.D. käsittelee seitsemää viimeaikaista uutistapahtumaa, jotka omaavat syvällisen 
profeetallisen merkityksen, ja joilla kaikilla on yhteinen nimittäjä sotien ja sodanuhkien 
lisääntymisen muodossa Israelin ollessa perimmäinen kohde.

- Ennen kuin menemme tämänkertaiseen profetiapäivitykseen, haluaisin mainita yhden 
asian lukuisista huomautuksista koskien 9/11-iskuja.
- Huomaa, haluan olla oppivainen, ja on ollut ihmisiä, jotka välittävät minusta, ovat 
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kärsivällisiä minun suhteen, sekä antavat tietoa minulle.
- Näin ollen käyn uudestaan läpi todisteet, jotka ympäröivät 9/11-iskuja. Olen saanut 
tietooni todistusaineistoa Yhdysvaltain hallituksen osallisuudesta niihin.

Sananlaskut 18:17 – ”Käräjissä on kukin ensiksi oikeassa, mutta sitten tulee hänen 
riitapuolensa ja ottaa hänestä selvän.”

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kiinnittää huomiosi seitsemään 
viimeaikaiseen uutistapahtumaan, joilla on syvällistä profeetallista merkitystä.
- Yhteinen nimittäjä on se, että kaikki ne viittaavat lisääntyviin sotiin ja sodan uhkiin, 
Israelin ollessa perimmäinen kohde.
- Erityisesti liittyen Hesekielin lukuun 38, joka koskee Venäjän ja Iranin johtamaa 
hyökkäystä Israelia vastaan, ja Jesaja lukuun 17, joka koskee Syyrian Damaskosta.

- On tärkeää huomata, että samalla kun nämä kehitysaskeleet ovat olleet tekeillä jo 
jonkun aikaa, ne liikkuvat nopeasti reaaliajassa.
- Sillä tahdilla, että juuri kuluneella viikolla näimme ennennäkemättömän muutoksen, 
koska se liittyy geopoliittiseen maisemakuvaan Lähi-idässä.
- Seuraavaksi, ei missään erityisessä järjestyksessä, osoitan ne 7 tärkeintä kehitystä, 
joihin meidän on hyvä katsoa tulevina päivinä.

1. Muutos koskien Venäjää ja Israelia

Perjantaina, Arutz Sheva julkaisi artikkelin, jossa he kysyvät, ”Will Putin push Israel to
talks with the PA? (Tuleeko Putin painostamaan Israelia rauhanneuvotteluihin 
palestiinalaishallinnon kanssa?)” Siinä he sanovat, ”Venäjän presidentti Vladimir 
Putin puhui viime yönä (perjantaina) pääministeri Benjamin Netanyahu'n kanssa, 
koskien mahdollisuutta päästä uudestaan kosketuksiin ”palestiinalaisten” kanssa, 
Venäjän välityksellä. Tämä raportti vastaanotettiin Kremlin tiedottajalta. Raportin 
mukaan, nämä kaksi suostuivat jatkamaan keskustelua mahdollisuudesta kokoontua 
johtajien huippukokoukseen Moskovassa, ja suostuivat jatkamaan yhteistyötä 
voittaakseen haasteet, joita kahdella kansakunnalla on edessään paikallistasolla. 
Pääministerin toimisto ei ole julkaissut vielä vastausta tai selvitystä asiasta. On syytä 
huomata, että viime aikoina venäläiset ovat olleet työstämässä sarjaa 
viestintäharjoituksia, joiden tarkoituksena on yrittää painostaa Israelia ja palestiinalaisia 
kokouksen järjestämiseen Abu Mazen'in ja Netanyahu'n välillä. Tämä tapaaminen, jos 
Venäjä saa sen aikaan, lisäisi Venäjän auktoriteettia Lähi-idässä.” 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/217901

2. Erikoinen suhde Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä

Perjantaina, The Washington Post julkaisi mielenkiintoisen raportin siitä, miten Putin 
haluaa kostaa ja saada kunnioitusta, ja Yhdysvaltojen hakkerointi on hänen tapansa 
päästä siihen. Lainaten Post'ia, ”Viimeaikainen tulva kiusallisia sähköposteja ja muita 
asiakirjoja, joita venäläiset hakkerit ovat varastaneet, on presidentti Vladimir Putin'in 
näyttävä vastaus niihin vuosiin, jotka hän näkee Yhdysvaltojen yrityksinä heikentää ja 
häpäistä hänet maailmanlaajuisesti ja hänen oman kansansa keskuudessa ...Putin 
pyrkii kostoon ja arvostuksen saamiseen, ja yrittää pönkittää Venäjän kadotettua 
supervalta-asemaa hiipuvan taloudellisen vaikutusvallan aikana ja tulevien Venäjän 
vaalien ajankohtana. … ”Hän (Putin) sanoo, jos luulette, että teillä on taitoa tehdä 
tämä – no, me teemme myöskin!”, sanoi Fiona Hill, kansallinen tiedustelu-upseeri 
Venäjää varten George W. Bush'in ja Obaman hallitusten aikana, joka työskentelee nyt 
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Brookings-instituutissa.” 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-hacking-a-question-of-revenge-
and-respect/2016/09/15/8bcc8d7e-7511-11e6-9781-49e591781754_story.html

3. Syyrian rohkaiseminen suhteessa Venäjään

Tiistaina Jerusalem Post julkaisi analyysin, jossa he esittävät kysymyksen että, ”Onko 
Israelin ja Syyrian välinen sotilaallinen konflikti horisontissa”. Post'in mukaan, 
”Kahden ohjuksen ampuminen Israelin lentokonetta vastaan todistaa kasvavasta 
Assad'in armeijan itseluottamuksesta. On kuitenkin liian aikaista määritellä, että 
merkitseekö Syyrian armeijan ohjusten ampuminen Israelin ilmavoimien (IAF) 
lentokonetta vastaan ennen aamunkoittoa tiistaina politiikan muutosta Assad'in 
hallinnon taholta koskien Israelin sotilaallisia toimia alueella. Määritys on parempi 
tehdä, jos samanlaista tulitusta suoritetaan seuraavalla kerralla ja IAF'n tai IDF'n 
ampujat hyökkäävät vastauksena kranaatti- tai tykistötuleen tuosta maasta Israelin 
alueelle. Kuitenkin yksi asia on jo selvä: Kahden maasta-ilmaan S-200 ohjuksen 
ampuminen Quneitra'n alueella ei ollut sattumaa. Syyrian armeija julkaisi virallisen 
lausunnon tapahtumasta. Tämä on ensimmäinen tietoon tullut tapaus kun Assad'in 
armeija kostaa Israelin sotilaalliset toimet Syyrian alueella siitä asti kun maan 
sisällissota alkoi noin viisi ja puoli vuotta sitten. ...Tapaus todistaa Assad'in armeijan 
kasvavasta itseluottamuksesta, joka on menestynyt – osittain siksi, että Venäjä on 
auttanut – laajentaakseen valvontaansa Syyriasta (joka yhä hallitsee vain 30 prosenttia 
entisestä alueestaan), ja lujittaakseen hallinnon asemaa kun oppositio heikkenee ja 
ISIS on loppunsa alussa.”

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=467619

Se oli tiistaina, mutta sitten torstaina, The Times of Israel raportoi, että Israelin 
pääministeri Benjamin Netanyahu uhkasi ”kaatosateella” jos rakettituli Syyriasta ei 
laannu. Tässä jotakin siitä mitä Times'illä oli raportoitavaa: ”Israel ei tule suvaitsemaan 
yhtään ohjusta tai kranaattia, joita ammutaan joko Syyriasta tai Gazasta ja vastaa 
siihen suhteettomalla voimalla”, pääministeri Benjamin Netanyahu varoitti torstaina, 
päivä sen jälkeen kun ammuksia ammuttiin Israeliin molemmin puolin rajaseutua. 
Puhuessaan Etelä-Israelin Netivot'issa torstai-iltana, Netanyahu sanoi, että maa ei 
sulata itseensä enää rakettitulta, ”ei pohjoisesta eikä etelästä”. ”Jokainen joka 
ajatteleekin tulitusta, niin silloin tihkusade saa vastaansa kaatosateen”, hän sanoi 
seremonian aikana Gazan rajakaupungissa. ”Viime viikkojen vastaukset puhukoon 
puolestaan.” … Raportti jatkaa sanoen, ”Yhdistyneet Kansakunnat, Venäjä ja muut ovat
vaatineet Israelia osoittamaan pidättyvyyttä ja pitämään jännitteet kiertymästä pois 
käsistä.” ...Se on tämä lausunto artikkelin loppuosassa, joka kiinnitti huomioni; ”Israel 
on parhaillaan valmistautumassa täysimittaisen sodan varalta.” 

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-threatens-downpour-if-rocket-fire-does-not-
subside/#

4. Lisääntyneet jännitteet Saudi-Arabian ja Iranin välillä

Keskiviikkona, The Jerusalem Post julkaisi mielenkiintoisen raportin siitä, miten 
saudivirkailija varoittaa, ja minä lisään, uhkailee, Irania, että jos he hyökkäävät, niin he 
tekevät sen omalla vastuullaan. Lainaten Post'ia, ”Vanhempi saudien virkamies, 
vastaten Iranin kritiikkiin Riad'in tavasta hoitaa Hajj-pyhiinvaellus, kehotti Irania 
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lopettamaan sen, mitä hän kutsui vääräksi suhtautumiseksi arabeja kohtaan ja varoitti 
Irania kaikenlaisesta voimankäytöstä sen kilpailussa kuningaskunnan kanssa.”

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=467795

5. Lisääntyneet jännitteet Israelin ja USA:n välillä

Sunnuntaina, 11. syyskuuta – Israel Today raportoi – Obama kihisee kiukusta kun 
Netanyahu kouluttaa häntä todellisesta rauhasta – Pääministeri Benjamin 
Netanyahu puhuu viikonloppuna ladatussa uudessa YouTube-videossa, tällä kertaa 
ryhtyen puolustuskannalle (jonka useimmiten tekee Obaman hallinto) koskien sitä, että 
juutalaisten läsnäolo Juudeassa ja Samariassa (ns. Länsiranta) on este rauhalle. ”Olen 
ymmälläni tämän käsityksen kanssa”, totesi Netanyahu ja jatkoi, ”koska kukaan ei ole 
esittänyt sitä, että kaksi miljoonaa arabia asuen Israelin sisäpuolella ovat este rauhalle. 
Koska ne eivät ole.” Netanyahu maksoi samalla mitalla myös syytteen ”etnisestä 
puhdistuksesta”, todeten, että ainoa osapuoli, joka yrittää etnisesti puhdistaa jotakin, on
Palestiinan johto, joka vaatii juutalaisvapaata valtiota. Samalla kun pääministeri viittasi 
vain epämääräisesti ”joihinkin valistuneisiin kansakuntiin”, jotka valitettavasti tukevat 
tätä ”törkeää” vaatimusta, hänellä oli hyvin selvästi mielessään Yhdysvallat, kun hän 
kysyi, ”Hyväksyisittekö etnisen puhdistuksen omassa valtiossanne? Alue, jossa ei olisi 
juutalaisia, latinoja eikä mustia?” Kytkentä ei jäänyt huomiotta Valkoisessa Talossa. ”Me
tietenkin olemme vahvasti eri mieltä luonnehdinnasta, että ne, jotka vastustavat 
siirtokuntia tai näkevät sen esteenä rauhalle, ovat jotenkin vaatimassa juutalaisten 
etnistä puhdistusta Länsirannalta”, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Elizabeth 
Trudeau sanoi toimittajille. Trudeau lisäsi, että se, mitä hän kutsui Netanyahu'n 
”sopimattomiksi ja hyödyttömiksi” huomautuksiksi, ovat tämänhetkinen (luultavasti 
kuumentunut) keskustelunaihe Israelin hallituksen kanssa.

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/30034/Default.aspx

6. Iranin uhka Israelille

Maanantaina, Arutz Sheva siteerasi Israelin puolustusministeriä Avigdor Lieberman'ia 
sanomasta, että Iran on Israelin suurin uhka. Kun Lieberman'ilta kysyttiin, minkä hän 
ajattelee muodostavan suurimman uhan Israelille, hän vastasi toteamalla, että ”Suurin 
uhka Israelille on Iran. Tämä on Israelin suurin haaste ja sen suurin uhka.” 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/217682

7. Iranin uhka Yhdysvalloille

Olet varmaan huomannut toistuvan sanan, uhka tai uhata, kaikessa mitä olemme 
tarkastalleet tähän vaiheeseen asti. No, tiistaina, Breaking Israel News raportoi siitä, 
miten Iran uhkasi ampua alas USA:n sotakoneita selkkauksessa, joka on ollut viimeisin 
provokaatio. Tässä jotakin siitä mitä raportilla oli sanottavaa: ”Viimeisimmässä sarjassa 
provokaatioita Iranin armeijan taholta, Iran uhkasi ampua alas kaksi USA:n merivoimien
vakoilulentokonetta, jotka lensivät lähellä Iranin aluetta Persianlahdella lauantaina, Fox 
News raportoi. ...Koneet sivuuttivat varoituksen ja jatkoivat lentoradallaan. Iran ei 
jahdannut koneita. ”Halusimme testata Iranin reaktiota”, eräs Yhdysvaltain virkamies 
kertoi Fox News'ille. ”Se on yksi asia kehottaa jotakin painumaan pois nurmikoltasi, 
mutta me emme olleet edes heidän nurmikollaan.” USA:n armeija luokitteli Iranin 
käyttäytymisen ”epäammattimaiseksi”, vaikkakaan ei vaaralliseksi, kun 
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tiedustelulähteitten mukaan Iranilla ei ollut ohjusten laukaisualustoja alueella. ”Aina kun 
uhkaat ampua jonkun alas, sitä ei pidetä ammattimaisena tekona”, virkailija sanoi.”

http://www.breakingisraelnews.com/75574/iran-threatens-shoot-us-jets-persian-gulf-
new-escalation/#D2yT5VzS4dAOj7Jz.99

- Tässä tärkein asia lopuksi, eli kaikki edellämainitut tapahtumat viittaavat merkittävien 
Raamatun profetioiden toteutumiseen.
- Kuten mainitsin alussa, se on meidän jokaisen velvollisuus olla valpas edessä olevina 
päivinä ja viikkoina.
- Viimeiseksi haluan vain sanoa, että jos et tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja 
Vapahtajanasi, niin nyt on aika kutsua Häntä, jo tänään!

Roomalaiskirje 3:10 – ”niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei 
ainoatakaan”

Roomalaiskirje 3:23 – ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta 
vailla”

Roomalaiskirje 5:12 – ”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan,
ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki 
ovat syntiä tehneet”

Roomalaiskirje 6:23 – ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Roomalaiskirje 5:8 – ”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että 
Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”

Roomalaiskirje 10:9-10 – ”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot
sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä 
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”

Roomalaiskirje 10:13 – ”Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".”

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 23.05
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