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Israelin Damaskos-iskujen profeetallinen merkitys nyt ja pääsyyt sille miksi ihmiset ovat 
epätietoisia tämän vakavuudesta geopoliittisesti 

Tässä pastori J.D. Farag'in tuore Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa hän keskittyy Israelin 
viimeaikoina suorittamiin ilmaiskuihin Damaskoksen lähistölle Syyriassa ja niiden profeetalliseen merkitykseen, 
koska ilmaiskujen eskaloituessa ne voivat laukaista ketjureaktion, joka johtaa ns. Googin sotaan (Hes. 38-39), 
jossa Venäjä (Roos) ja Iran (Persia) ovat pääpelureita ja nämä maat ovat nykyään Syyrian hallituksen liittolaisia. 
Syyrian tilanne on nyt hyvin kriittinen ja jos Israel sekaantuu kriisiin merkittävällä tavalla, mm. aiheuttamalla 
ennustetun Damaskon luhistumisen rauniokasaksi (Jes. 17:1), niin silloin se toimisi katalyyttina maailmansodalle. 
Kristittyjen olisi siis syytä olla valppaina näinä aikoina, eikä antaa minkään muun maailmallisen asian sekoittaa 
ajatuksiaan. Varsinkin tämä väliaika ennen USA:n tulevan presidentin, Donald Trumpin, virkaanastujaisia, on 
ehdottomasti sitä aikaa, jolloin uskovien pitäisi valvoa omaa tilaansa ja uhrata aikaansa Herralle, sillä 
seurakunnan tempaus voi olla lähellä. Vuosi 2017 saattaa näin olla se vuosi, jolloin Israelin viimeinen 70. 
vuosiviikko alkaa (Dan. 9:27) ja Antikristus ilmestyy. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R. 
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Mid-East Prophecy Update – December 11th,
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 11.12.-16. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-12-11.pdf

Pastori J.D. käsittelee Israelin iskujen, jotka kohdistuivat Damaskokseen, merkitystä 
profeetallisesti, sekä jakaa kolme pääsyytä sille, miksi ihmiset ovat epätietoisia sen 
vakavuudesta geopoliittisesti.
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- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä käsittelen merkitystä tärkeälle 
kehitysaskeleelle, joka suurimmaksi osaksi jäi uutispimentoon.
- Se mistä puhun, on ilmaiskut Syyriassa Israelin toimesta erityisesti kun ne kohdistuivat
Damaskoksen kaupunkiin, tapahtuen tällä kuluneella viikolla.
- Niille, jotka ovat Raamatun profetian tutkijoita ja opettajia, tällä on syviä profeetallisia 
vaikutuksia, koska se liittyy Jesajan lukuun 17:1.

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

Jeremia 49:23-27 – ”Damaskoa vastaan. "Hamat ja Arpad joutuvat häpeään, sillä he 
kuulevat pahan sanoman, he menehtyvät pelkoon-levottomuus kuin meressä, joka ei 
voi tyyntyä! Damasko lannistuu, kääntyy pakoon, hirmu on sen vallannut; sitä kouristaa 
ahdistus ja tuska niinkuin synnyttäväistä! Kuinka hyljätty onkaan ylistetty kaupunki, 
minun iloni kaupunki! Sentähden sen nuorukaiset kaatuvat sen kaduilla, ja kaikki 
sotamiehet saavat surmansa sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot. Ja minä sytytän 
Damaskon muurit tuleen, ja se on kuluttava Benhadadin palatsit."”

Se, että edellämainituista Israelin iskuista ei raportoida, kertoo useista syistä, eikä 
vähiten siitä, joka on, että se paljastaisi sen, mitä monet ovat epäilleet kaiken aikaa 
koskien joukkotuhoaseiden maanalaista kätköpaikkaa Damaskoksessa. Ynet News'in 
mukaan, Israelin tavoitteena on mainittujen aseiden siirron estäminen Hizbollah'ille, 
josta väitän, että se kontrolloi jo Syyriaa, ja maan sisällä olevia aseita. Tässä jotain mitä
Ynet News raportoi lainaten Israelin puolustusministeriä, Lieberman'ia, ”Toimimme 
ensisijaisesti varmistaaksemme kansalaistemme turvallisuuden ja puolustaaksemme 
suvereniteettiamme, ja yritämme estää kehittyneiden aseiden, sotilastarvikkeiden ja 
joukkotuhoaseiden salakuljetuksen Syyriasta Hizbollah'ille.” ...Hän toisti, että Israelilla ei
ollut aikomusta puuttua Syyrian sisällissotaan, mutta huomautti, että ”kun minulta 
kysytään kerta toisensa jälkeen, minkälainen luonne tulevalla Syyria-sopimuksella tulisi 
olla, sanon ja toistan, että sillä ei ole väliä, minkälaiseen sopimukseen päästään, koska 
joka tapauksessa, iranilaiset ja Assad eivät voi olla osa sopimusta.” 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4889749,00.html

Keskiviikkona, The Jerusalem Post julkaisi raportin iskuista, jossa he lainaavat 
sotilaallista lähdettä Syyrian valtiollisesta mediasta nimeltä SANA, joka sanoi, 
”Israelilainen vihollinen laukaisi keskiviikkona aamuyöllä klo 3:00 joukon maasta-
maahan ohjuksia miehiteltyitä alueilta Tall Abu al-Nada'n kukkulan läntiseltä puolelta, 
jotka laskeutuivat al-Mezzeh -lentokentän ympäristöön Damaskoksesta länteen päin.” 
Syyrialaisten raporttien mukaan isku ”teki vain Syyrian arabiarmeijan vieläkin 
päättäväisemmäksi katkaistakseen terroristiagenttien kädet, jotka kuuluvat siionistiselle 
entiteetille, jota tulisi pitää täysin vastuullisena näiden rikollisten hyökkäysten 
jälkivaikutuksista ja seurauksista.” ...IDF ei ole vahvistanut eikä kieltänyt väitettyjä 
iskuja, kuten heillä on tapana koskien ulkomaisia raportteja väitetyistä Israelin tekemistä
iskuista. Damaskos ei ole vielä vahvistanut raporttia. Väitteet merkitsevät toista 
tapausta epäillyistä Israelin iskuista Syyriassa olevia kohteita vastaan kahden viikon 
sisällä. ...Huhtikuussa, pääministeri Benjamin Netanyahu myönsi ensimmäistä kertaa, 
että IDF oli suorittanut iskuja Syyrian alueella. ”Emme tule hyväksymään kehittyneiden 
aseiden toimittamista Hizbollah'ille Syyriasta ja Libanonista”, hän sanoi tuolloin. ”Emme 
hyväksy toisen terroririntaman luomista Golanin kukkuloille. Nämä ovat punaisia viivoja,

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4889749,00.html


jotka olemme asettaneet, ja ne pysyvät punaisina viivoina Israelin valtiolle.” ...Tiistai-
iltana, IDF'n tiedotusosaston Twitter-tili julkaisi kartan näyttäen yli 200 kaupunkia ja 
kylää, joita Hizbollah käyttää operaatioidensa tukikohtina, samoin kuin tuhansia 
mahdollisia kohteita, joihin Israel voisi iskeä. Puhuessaan Jerusalem Post'in 
diplomaattikonferenssissa marraskuun lopulla, prikaatikenraali Ram Yavne, IDF'n 
strategisen osaston johtaja, sanoi, että lähes jokainen shiiakylä Etelä-Libanonin 
asuinalueella on Hizbollah'in taistelijoiden käytössä. Yksi Yavne'n korostama siviilikylä, 
Chakra, jossa on 4,000 shiia-asukasta, ”kuvastaa tilannetta jokaisessa shiiojen 
asuttamassa asuinalueessa, kaupungissa, tai kylässä Libanonissa. Tuossa kylässä, 
yhdellä kolmasosalla kodeista on Hizbollah'in sotavarustuksia.” Useita asevarastoja, 
raketinlaukaisupaikkoja, panssarintorjunta-asemia, maanalaista infrastruktuuria sekä 
komentoasema tunnistettiin kartalta sijaiten Chakrassa. 

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=474672

- Oletan, että tulee sellainen kysymys, että mihin tämä kaikki on menossa ja kenties 
tärkeämpää, mitä tämä kaikki merkitsee meille?
- Vaikka en millään tavoin toivo olevani sensaatiohakuinen tai provokatiivinen, olen 
henkilökohtaisesti siinä uskossa, että panokset eivät voisi olla korkeampia.
- Näin siksi, etteivät ne ole mitkään muut kuin Venäjä ja Iran, jotka molemmat ovat 
sijoittamassa itsensä valmiustilaan tässä reaalijassa kun me puhumme.

- Ehkä on sanomattakin selvää, mutta tämä on lisätodistetta Raamatun profetiaan 
Syyrian ollessa katalyytti Hesekielin luvulle 38.
- Ehdotan, että heti kun Jesaja 17 täyttyy, siitä tulee jonkinlainen laukaisin, joka saa 
aikaan Hesekielin lukujen 38-39 toteutumisen.
- Se ei ole sen sanomista, että tämä tapahtuu juuri nyt, mutta se ei myöskään tarkoita 
sitä, ettei tätä ole tapahtumassa parhaillaan. Ongelmana on, että useimmat ovat 
epätietoisia.

- Toivon sinun ystävällisesti kestävän minua yhdessäolomme jäljellä olevan ajan, kun 
jaan kolme pääsyytä miksi ihmiset ovat tietämättömiä.
- Ensimmäinen syy, miksi ihmiset ovat tietämättömiä geopoliittisen merkityksen 
vakavuudesta profeetallisesti, on se, että he ovat unessa.
- Aivan kuten me olemme epätietoisia ympäristöstämme kun me nukumme fyysisesti, 
niin myöskin olemme epätietoisia, kun nukumme hengellisesti.

Roomalaiskirje 13:11-14 – ”Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on 
hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun 
uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois
pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, 
niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei 
riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin 
pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.”

- Toinen syy sille, miksi ihmiset ovat epätietoisia, on se, että he ovat kiinni tämän 
maailman asioissa, ja tyydyttävät lihan haluja.
- Yksinkertaisesti sanottuna, ihmiset rakastavat maailmaa ja tämän maailman asioita, ja
tämä vammauttaa heidät hengellisesti rakastamasta Herraa.
- Toisin sanoen, jos rakastat maailmaa tai asioita maailmassa, olet kykenemätön, tai 
vammautunut, kun tulee kyse siitä, mikä on Herran.

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=474672


1. Johanneksenkirje 2:15-17 – ”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä 
maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä 
kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole 
Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan 
tahdon, se pysyy iankaikkisesti.”

- Tämä oikeastaan kietoo meidät kolmanteen syyhyn samoin perustein, mutta kuitenkin 
tämä syy on vaarallisen ovela siinä mielessä, että se voi luoda näkökenttääsi kuolleen 
kulman (can blindside you).
- Tämä kolmas syy ihmisten, erityisesti kristittyjen, epätietoisuudelle siitä mitä on 
tulossa, johtuu siitä, että on juhlan aika.
- Pelon ja ahdistuksen sijaan, kristityt näkevät tämän ajan juhlan aikana, sen nojalla, 
että Trumpin virkaanastujaiset ovat vain 39 päivän päässä.

- Olen hyvin tietoinen siitä, että minua voitaisiin syyttää ilonpilaajaksi kun sanon tämän, 
mutta 39 päivää Lähi-idän suhteen on pitkä aika.
- Näin ollen, mitä tahansa voi tapahtua, ja jos asianlaita on näin, niin kristityt, jotka 
sallivat vartiointinsa pettää, voisivat joutua täysin kuolleeseen kulmaan.
- Tästä syystä johtuen meidän kristittyinä keskellä juhlintaamme pitäisi kuulla ja ottaa 
vaarin varoituksesta, joka nyt soi.

Koimme tämän torstai-iltana keskellä viikkoa pidetyssä raamattutunnissa Toisen 
Aikakirjan, luvun 7:11-14 tutkistelun kautta, jossa Jumala ilmestyy Salomonille 
varoittaakseen häntä, samalla kun hän ja koko Israel hänen kanssaan ovat keskellä 
suurta ja loistavaa juhlaa temppelin vihkimisen aikana, ”Kun Salomo oli saanut valmiiksi
Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja menestynyt kaikessa, mitä oli ajatellut tehdä 
Herran temppelissä ja omassa linnassaan, ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi 
hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. 
Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä 
maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun 
nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta 
teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän 
maansa jälleen terveeksi.”

- Minusta on mielenkiintoista, että Jumala ilmestyi Salomonille yöllä ja sanoi tämän 
hänelle heidän suuren ja loistokkaan juhlan aikana.
- Joku voi asettaa kyseenalaiseksi ajoituksen Jumalan varoituksesta. Minulle se puhuu 
siitä kuinka olemme alttiita suurelle mahalaskulle, suuren voiton jälkeen.
- Tämä on se mistä apostoli Paavali kirjoitti Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen luvussa 
10:12, kun hän sanoo, ”Sentähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.”

- Lopuksi haluan sanoa, että jos et ole koskaan vedonnut Herran Jeesuksen nimeen 
pelastuaksesi, niin kerjään sinua tekemään niin jo tänään.
- Selitän miten se menee, jakamalla teille sen, mitä kutsutaan pelastuksen ABC:ksi. A 
on tunnusta. Tunnusta että olet syntinen.
- B on usko. Usko sydämestäsi, että Jeesus on Herra. C on pyydä. Vetoa Herran 
nimeen, niin sinä pelastut.

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

http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html


Lähettänyt Olli-R klo 14.28
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