torstai 13. lokakuuta 2016
Googin sota on välitön!!!! – Hesekiel 38 ja Jesaja 17:1 toteutumaisillaan, kenties Sukkot'ina
5777!!!
Tässä tuorein pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän osoittaa, että menneen
viikon geopoliittinen kehitys Syyrian sotaa koskien on hälyttävä, koska sillä on profeetallista merkitystä. Näin
siksi, että Venäjä on juurtumassa Lähi-itään uutena voimatekijänä, kun Obaman Yhdysvallat vain katselee sivusta
kuinka presidentti Assad'in vihollisia teurastetaan Venäjän sotakoneen avulla. Voiko Yhdysvallat enää kauaa
katsella sivusta toimettomana kun sen liittolaiset ovat häviämässä sisällissodan diktaattoria vastaan, jota Amerikka
inhoaa ja haluaa hänen vallastasyöksemistään?! Lisäksi viattomien siviilien verilöyly Aleppossa on pöyristyttävää
Lännen mielestä. Tämän kaiken seurauksena Israel joutuu vaaraan, koska sillä on pohjoisrajaa Syyrian kanssa ja
Raamatun profetiat Googista ja Damaskoksen tuhosta (Hes. 38 ja Jes. 17:1) ovat näkyvillä lähihorisontissa oikein
hyvin. On täysin Barack Obaman syytä, että Venäjä on saanut jalansijaa Lähi-idässä ja siksi nykytilanteen
perusteella ja viimeaikaisten tapahtumien valossa uskon, että ns. Googin sota tapahtuu sittenkin ennen 7-vuotista
vaivanaikaa (ks. Dan. 9:27 ja ”Antikristuksen yksi vuosiviikko”) – joka on lähellä – eikä vasta vaivanajan
puolivälissä, kuten olen aikaisemmin uumoillut. Profeetta Jesajan ennustaman Damaskoksen tuhon on
tapahduttava Googin sodan yhteydessä, koska nimenomaan Syyria on katalysaattori Googin eli Venäjän
hyökkäykselle Israeliin, joka on Assad'ia vastaan. Lisäksi Hesekielin profetia mainitsee Israelin luonnonvarat
yhtenä syynä Venäjän hyökkäykselle. Elämme jännittäviä aikoja! Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
Huom: Tässä linkki mahdollisesti tulevana Israelin Sukkot'ina eli Lehtimajanjuhlan aikaan (17.23.10.2016) tapahtuvalle Googin hyökkäykselle. Artikkeli on viime vuodelta Breaking Israel News'ilta, kun
Venäjä oli Tetradin viimeisen super-verikuun 28.9.2015 jälkeen aloittanut ilmaiskunsa Syyriassa juuri Sukkot'ina
30.9.2015!
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/googin-sota-sukkotin-jalkeen-syksylla.html
Lue myös tämä viimevuotinen (11.10.2015) J.D. Farag'in profetiapäivitys Googin sodasta:
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/googin-sota-ottaa-muotoaan-syksylla.html
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – October 9th, 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 9.10.-16. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-10-09.pdf
Pastori J.D. tarkastelee ällistyttävää geopoliittista kehitystä viime viikolla liittyen Venäjään ja
USA:han suhteessa Syyriaan, jolla on syvällekäyviä profeetallisia seuraamuksia Raamatun
profetian kannalta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä tarkastelemme geopoliittista kehitystä
pelkästään tältä kuluneelta viikolta, jolla on profeetallista merkitystä.
- Erityisesti koskien Venäjää ja Yhdysvaltoja suhteessa Syyriaan, jolla mielestäni on
syvällisiä seurannaisvaikutuksia Raamatun profetian kannalta.
- Kuitenkin tehdessäni näin, minun täytyy olettaa, että olet hyvin tietoinen profetioista
Jesajan luvussa 17 ja Hesekielin luvussa 38.
Aloitan ällistyttävillä uutisilla maanantailta, kun Venäjä kehottaa kansalaisiaan
”valmistautumaan ydinsotaan Länttä vastaan.” Lainaten Yahoo News'iä, ”Venäjä on
varoittanut kansalaisiaan siitä, että ydinsota Lännen kanssa voisi olla välitön –
aiheutuen yhteenotoista Lähi-idässä. Zvezda, valtakunnallinen TV-palvelu, jota ohjaa
maan puolustusministerö, sanoi viime viikolla, 'Skitsofreenikot Amerikasta teroittavat
ydinaseita Moskovaa varten.' Virkamiehet sanoivat perjantaina, että maanalaisia suojia
on rakennettu, jotka voisivat majoittaa 12 miljoonaa ihmistä – tarpeeksi koko Moskovan
väestölle. Venäjä on ottanut yhteen länsivaltojen kanssa politiikkansa takia Syyriassa –
missä sitä syytetään siviilien pommittamisesta – ja Yhdysvallat keskeytti neuvottelut
maan kanssa eilen. Sekä Venäjä että NATO ovat yhä siinä asennossa, jossa globaalin
mittakaavan ydiniskut voivat päästä valloilleen – ja aseet ovat ladattuja ja valmiina. The
Arms Control Association -yhdistys sanoo, 'Yhdysvalloilla ja Venäjällä on edelleen
käytössä enemmän kuin 1,500 strategista ydinkärkeä useissa sadoissa pommikoneissa
ja ohjuksissa – paljon enemmän kuin on tarpeen pidättelemään ydinhyökkäystä – ja
maat ovat nykyaikaistamassa ydinaseiden kuljetusjärjestelmiään.' ”
https://uk.news.yahoo.com/russia-tells-citizens-to-prepare-for-nuclear-war061203585.html

Se oli maanantaina, mutta sitten tiistaina, Fox News julkaisi raportin siitä kuinka Venäjä
on sijoittanut kehittyneen ohjustorjuntajärjestelmän Syyriaan ensimmäistä kertaa USA:n
viranomaisten mukaan. Tässä jotakin siitä, mitä raportilla oli sanottavaa, ”Venäjä on
sijoittanut kehittyneen ohjustorjuntajärjestelmän Syyriaan ensimmäistä kertaa
historiassa, kertoi kolme Yhdysvaltain viranomaista Fox News'ille, joka on uusin osoitus
siitä, että Moskova jatkaa sotilasoperaatioidensa kiihdyttämistä Syyriassa presidentti
Bashar al-Assad'in tueksi. Se tulee sen jälkeen, kun Venäjän toimet johtivat tulitauon
romahtamiseen ja suorien neuvottelujen katkeamiseen Yhdysvaltojen kanssa. Vaikka
Moskovan motiivit eivät ole varmoja, viranomaiset sanovat, että uudella
asejärjestelmällä voitaisiin mahdollisesti torjua mikä tahansa Amerikan
risteilyohjushyökkäys Syyriassa.”
http://www.foxnews.com/world/2016/10/04/russia-deploys-advanced-anti-missilesystem-to-syria-for-first-time-us-officials-say.html
Viime viikolla kaksi ihmistä lähetti minulle sähköpostilla linkin hiljattaiseen Jerusalem
Post'in artikkeliin, jonka on kirjoittanut Caroline Glick. Samalla kun olen hänen faninsa,
ja olisin lukenut sen joka tapauksessa, olen aina pyrkinyt lukemaan jotain, jonka kaksi
tai useampi henkilö lähettää minulle, useista syistä johtuen, eikä vähiten sen takia, mikä
on ikivanha juutalainen sanonta, että ”Jos yksi henkilö kutsuu sinua aasiksi, sivuuta
hänet. Jos kaksi ihmistä kutsuu sinua aasiksi … osta satula!” Näinollen, haluan jakaa
teille joitakin mielenkiintoisia poimintoja tästä pakkolukea-artikkelista. ”Joten Obama
antoi Syyrian palaa. Hän antoi Iranin ja Hizbollah'in muuttaa maa siirtomaakseen. Ja
hän antoi Putinin muuttaa Välimeri venäläiseksi järveksi. Uusi Syyria on syntymässä. Ja
sen myötä, uusi Lähi-itä ja maailma esittelee itsensä. Meidän uusi maailmamme ei ole
rauhallinen tai vakaa. Se on tyly paikka. ...Omaksumalla strategian totaalisesta sodasta,
Putin on varmistanut sen, että kaukana siitä, että olisi tulossa upottavaksi suoksi, kun
presidentti Barack Obama varoitti häntä Syyrian tulemisesta sellaiseksi, sodasta
Syyriassa on sen sijaan tullut keino muuttaa Venäjä hallitsevaksi supervallaksi
Välimerellä, Yhdysvaltain kustannuksella. ...Venäjän äskettäisen lähentymisen myötä
Turkin presidentti Erdogan'in kanssa, NATOn tuleva kyky hillitä Venäjän valtaa Incirlik'in
lentotukikohdan avulla on kyseenalainen. Jopa Israelin kyky sallia USA:n pääsy
lentotukikohtiinsa ei ole enää taattu. Venäjä on sijoittanut ilmasotakalustonsa Syyriaan,
joka on mitätöinyt Israelin alueellisen ilmatila-herruuden. Näissä olosuhteissa ja
hypoteettisessa Venäjän ja Yhdysvaltain välisessä yhteenotossa, Israel voi olla haluton
riskeeraamaan Venäjän koston vuoksi, mikäli päätetään antaa lupa Yhdysvalloille
käyttää sen lentotukikohtia Venäjää vastaan. ...Obama valitsi seisoa kentän laidalla
Syyriassa, koska hän halusi ystävystyä Iranin kanssa. Obama aloitti salaisen mullahien
kosiskelunsa jo ennen kuin hän virallisesti astui virkaansa kahdeksan vuotta sitten. Sen
jälkeen kun sota puhkesi Syyriassa, puolivälissä hänen ensimmäistä kauttaan ja
seuraavina vuosina, venäläiset ja iranilaiset kertoivat pakkomielteiselle Amerikan
presidentille, että jos hän ryhtyisi toimiin Assad'ia vastaan, kuten strateginen järkevyys
sanelisi, hän ei saisi mitään ydinsopimusta, eikä lähentymistä Teheraniin. Joten Obama
antoi Syyrian palaa. Hän antoi Iranin ja Hizbollah'in muuttaa maa siirtomaakseen. Ja
hän antoi Putinin muuttaa Välimeri venäläiseksi järveksi. Obama mahdollisti Syyrian
sunnienemmistön etnisen puhdistuksen, ja puolestaan edesauttoi pakolaiskriisiä, joka
on muuttamassa ei ainoastaan Lähi-idän ilmettä, vaan Euroopan yhtälailla.” Glick jatkaa
selittämällä kaiken tämän vaikutuksia, koska se liittyy Israeliin, sanoen, ”...Maanantaiiltana, ensimmäistä kertaa, Israelin ilmavoimien hävittäjiä, jotka lensivät Syyrian

yläpuolella, ammuttiin Syyrian ilmatorjuntatykistöllä. …tosiasia, että Venäjä otti
lentokoneet kohteekseen, tekee selväksi, että Putin on päättänyt lähettää Israelille
hyvin selkeän ja uhkaavan viestin. Hän on nyt Iranin ja Hizbollah'in siirtomaan suojelija
meidän pohjoisrajalla. Jos Israel päättää ennaltaehkäisevästi hyökätä kohteisiin, jotka
kuuluvat tuohon siirtomaahan, Venäjä ei aio katsoa vierestä. Ja kun Yhdysvallat ei ole
enää hyvin sijoittunut haastamaan Venäjän valtaa alueella, Israelin täytyy selvitä
Venäjän kanssa omillaan.”
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=469141
Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, Arutz Sheva lainasi perjantaina New York Times'in
artikkelia, jossa he vaativat, että Yhdysvaltain presidentti Barack Obama käyttää
viimeiset kuukautensa virassaan lyödäkseen Israelia kovaa diplomaattisesti. Lainaten
New York Times'ia, ”Todennäköisin paine tulisi Mr. Obamalta ohjaten YK:n
turvallisuusneuvostoa laittamaan arvovaltansa päätöslauselman taakse, joka tukisi
kahden valtion ratkaisua ja tarjoaisi suuntaviivat sille mitä se voisi olla... se on
eräänlaista poliittista painetta Mr. Netanyahu'lle ratkaisua varten, jota hän kammoaa ja
on työskennelyt ahkerasti sen estämiseksi.” Artikkeli jatkuu sanoen, että on olemassa
spekulaatiota, että Yhdysvaltain presidentti voisi käyttää siipirikkoista kahta viimeistä
kuukautta virassaan Israelin painostamiseksi ja tukeakseen ”palestiinalaisten” asiaa.
http://www.israelnationalnews.com/Generic/Generic/SendPrint?
print=1&type=0&item=218745
- Kuten monet teistä tietävät, olemme tehneet näitä Lähi-idän profetiapäivityksiä
viikoittain nyt yli kymmenen vuoden ajan lähtien vuodesta 2006.
- Mainitsen tämän, koska ongelmana on se, että voimme olla liian lähellä puuta
nähdäksemme metsää puun takaa, ja näinollen, voimme kadottaa perspektiivin.
- Toisin sanoen, tehdessämme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä se voi myös johtaa
kadottamaan näkökentän isommasta kuvasta profeetallisesti.
- Ehdottaisin, että se, mikä meidän kaikkien täytyy tehdä, on ottaa askel taaksepäin
puusta, ja se mitä tulemme näkemään, on profetiakuva, joka on lähes valmis.
- Ymmärrän, että tämä lausunto voidaan ottaa kyynisyydellä vastaan niiden osalta, jotka
väsyvät itseni kaltaisiin opettajiin, jotka soittavat hälytyskelloa.
- Kuitenkin, ottaen huomioon kaikki ne vuodet, jolloin olen tutkinut ja opettanut
Raamatun profetiaa, en ole koskaan ollut niin innoissani, kuin olen nyt sen suhteen,
mitä on tapahtumassa.
- Salli minun kiiruhtaa sanomaan, että enemmän kuin koskaan meidän on oltava yhtä
valmiita tänään, kuin meidän olisi oltava Herran paluuseen vuosien päästä tästä
hetkestä.
- Vaikka uskonkin, että Herran paluu on lähellä, se on silti velvollisuuteni olla hyvä ja
uskollinen palvelija ja asioida kunnes Hän tulee.
- Tämä johtuu vertauksesta, jonka Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin luvussa 19
Jumalan valtakunnan työn tekemisestä kunnes Hän palaa takaisin.

Päätän Hesekielin luvun 38 jakeilla 14-16, sekä jakeella 23, koska Hesekielin lueteltua
liittoutuneet kansat, jotka hyökkäävät Israelia vastaan, ja jopa ne, jotka ainoastaan
protestoivat hyökkäystä Israeliin, jakeissa sanotaan: ”Sentähden ennusta, ihmislapsi,
ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että
minun kansani Israel asuu turvallisena, ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä,
sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri
joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin
pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun
karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan
pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä. ...Niin minä osoitan
suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain
silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.”
- Lopuksi, jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluan kertoa
pelastuksen evankeliumista Jeesuksessa Kristuksessa.
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
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