
tiistai 26. heinäkuuta 2016

Venäjä ja Iran johtavat Googin liittoumaa aikakauden lopussa, jossa myös islamilainen 
Turkki on mukana 

Tässä tuore suomentamani viime viikon Lähi-idän profetiapäivitys pastori J. D. Farag'ilta, joka keskittyy tässä 
numerossa ns. Googin sodan kehittymiseen päivittäisissä uutisissamme, sodan, joka on profetoitu Vanhan 
Testamentin Hesekielin kirjassa (luvut 38-39) tapahtuvaksi aikakautemme lopulla vähän ennen Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemusta maan päälle. Tuoreet uutiset Turkin epäonnistuneesta vallankaappausyrityksestä ja sen
seurauksista vahvistavat sodan olevan lähellä, sillä islamilainen Turkki tulee olemaan mukana Venäjä/Iran 
-johtoisessa liittoumassa Israelia vastaan. Tämän, sekä Venäjän johtavan roolin sodassa, vahvistaa Vanhan 
Testamentin henkilönimiin liittyvä genealogia.

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

Mid-East Prophecy Update – July 24th, 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 24.7.-16. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-07-24.pdf

Pastori J.D. vastaa kysymykseen miksi Turkki ei ole kansakunta, joka on ruorissa Iranin kanssa 
Venäjän sijasta Hesekielin luvussa 38.

- Tämänkertaista profetiapäivitystä koskien luulen, että minulla on velvollisuus käsitellä 
profetiakysymystä, joka on esittäytynyt ikäänkuin myöhässä.
- Se mistä puhun, on kysymys liittyen Turkkiin onko se kansakunta, joka on ruorissa 
Iranin kanssa Venäjän sijasta Hesekielin luvussa 38. 
- Saanen johdattaa tähän kannustamalla sinua jälleen olemaan kuin berealaiset 
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Apostolien tekojen luvussa 17:11 ja tutkimaan itse kirjoituksia.

- Seuraavassa esitetään kaksi pääsyytä, miksi uskon, että Venäjä ja Iran ovat ruorissa 
koskien hyökkäystä Israelia vastaan Hesekielin luvussa 38.
- Vaikka en usko Turkin korvaavan Venäjän paikkaa Hesekielin profetiassa, niin uskon, 
että Turkki sisältyy liittoumaan.
- Ensimmäinen syy on kirjaus Vanhan Testamentin kirjoituksissa, nimittäin 
Ensimmäisessä Aikakirjassa, josta me aloitimme torstai-iltana.

1. Aik. 1 – ”Nooa, Seem, Haam ja Jaafet. Jaafetin pojat olivat Goomer (nykyinen 
Turkin alue), Maagog (nykyään alue, joka tunnetaan Venäjänä), Maadai 
(meedialaiset, jotka tunnemme nykyään Iranina), Jaavan (antiikin hellenistinen 
kansa, jonka tunnemme nykyään Kreikkana), Tuubal, Mesek (myöskin 
kansanheimoja alueelta, joka tunnetaan Venäjänä) ja Tiiras (merenkäyntikansa, 
myöskin Välimeren alueelta, joka nykyään tunnetaan Kreikkana). Ja Goomerin 
pojat olivat Askenas (Mustanmeren alue), Diifat (Pohjois-Israel) ja Toogarma 
(nykypäivän Turkki). Ja Jaavanin pojat olivat Elisa (joka on nykyinen Kypros) ja 
Tarsisa (mahdollisesti nykypäivän Espanja ja/tai Englanti), kittiläiset (myös 
mahdollisesti Kypros) ja roodanilaiset (mahdollisesti osa nykypäivän Kreikkaa) 
(Jaafetin jälkeläisten uskotaan sulkevan sisäänsä Kaukasian, ja Euroopan 
kansoja, ja ihmisiä jotka tunnemme tänään Pohjois-Aasiana). Haamin pojat olivat 
Kuus (joka on eteläinen Egypti, Pohjois-Etiopia ja Pohjois-Sudan), Misraim 
(muinainen nimi Egyptille), Puut (nykypäivän Libya ja Pohjois-Afrikka) ja Kanaan 
(osa nykypäivän Israelista). Ja Kuusin pojat olivat Seba (Pohjois-Egypti), Havila 
(Arabian niemimaa), Sabta (Persianlahden läntinen rannikko, joka voisi olla 
nykypäivän Saudi-Arabia), Raema ja Sabteka (Etelä-Arabia). Ja Raeman pojat olivat 
Saba ja Dedan (jälleen Etelä-Arabia, joka on Saudi-Arabia). …Seemin pojat olivat 
Eelam (osa nykypäivän Irania), Assur, Arpaksad, Luud (osa muinaista Assyriaa), 
Aram (Syyria ja Mesopotamia, joka on syntymäpaikkani nykyisen Libanonin 
alueella), Uus, Huul, Geter ja Mesek. Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi 
Eeber (On mielenkiintoista huomata, että Eber on siellä mistä saamme 
”hebrealaisen (Hebrew)”, koska tämä oli se jonka Aabrahamin mainittiin olevan 
Genesiksen luvussa 14:13). Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, 
sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.”

Hesekiel 38:1-6, 13 – ”Minulle tuli tämä Herran sana: ja sano: Näin sanoo Herra, Herra:
Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. 
Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken 
sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon 
suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän 
kanssansa, kilvet ja kypärät on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, 
Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun 
kanssasi. ...Saba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa 
kyselevät sinulta: 'Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? 
Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, 
suurta saalista saamaan?'”

- Toinen syy on, että sopusoinnussa Vanhan Testamentin historiaan ja profetiaan, siellä 
on nyt geopoliittinen maisemakuva näkyvissämme.
- Tarkemmin sanottuna, maisemakuva kansoista, jotka nykyään ovat asemoineet 
itsensä täsmälleen siihen asemaan kuin meille kerrotaan, että niiden pitää olla 



Hesekielin profetiassa.
- Ehdotan, että nämä kansat eivät olleet näissä asemissa edes viisi vuotta sitten, ja 
tuskin ne ovat sitä yhä viiden vuoden kuluttua tästä hetkestä.

Menkäämme Turkkiin, ja tähän Fox News'in artikkeliin keskiviikolta, jossa he raportoivat
siitä, miten Turkin vallankaappausyritys on poikinut salaliittoteorioita, ja vahvistanut 
Erdogan'in painoarvoa. Lainaten Fox'ia, ”Viime viikon epäonnistunut 
vallankaappausyritys jätti Turkin presidentti Erdogan'in niin vahvaan asemaan, että 
monet turkkilaiset ja muutkin uskovat, että hän itse suunnitteli sen – tai ainakin tiesi siitä
ja antoi sen tapahtua omaksi edukseen. ...Olipa vallankaappausyritys aito, lavastettu tai
siedetty, Erdogan on ottanut siitä täyden hyödyn itselleen. Tiistaina hallitus laajensi 
ratsiaansa ihmisiin, joilla väitetään olevan siteitä Gulen'iin, antamalla potkut lähes 
24,000 opettajalle ja sisäministeriön työntekijälle, ja vaatien vielä 1,577 
yliopistodekaanin eronpyyntöä. Viimeisin puhdistus käsitti lisäksi noin 9,000 ihmistä, 
jotka hallinto on pidättänyt, kuten poliiseja, tuomareita, syyttäjiä, uskonnollisia hahmoja 
jne.”

http://www.foxnews.com/world/2016/07/19/turkish-coup-attempt-spawns-conspiracy-
theories-bolsters-erdogans-clout.print.html

Haluaisin suositella kahta erittäin hyvää artikkelia Joel Rosenberg'in blogista koskien 
tätä Fetfullah Gulen'ia, joka asuu täällä Yhdysvalloissa ja ensimmäisen blogiartikkelin 
mukaan hänen uskotaan olleen aivot epäonnistuneen Turkin vallankaappauksen 
takana. Joel'in toisessa blogijutussa on kyse siitä onko Gulen, jonka väitetään 
sanoneen/kirjoittaneen kauheita asioita kristityistä, juutalaisista & Amerikasta, 
maltillinen vai ”äärikonservatiivi” muslimipappi.

https://flashtrafficblog.wordpress.com/

Näkyvästi poissa Hesekielin profetiasta on Syyria, mikä on mielenkiintoista tämän 
perjantaisen Ynet News'in artikkelin valossa, jossa he raportoivat Assad'in sanoneen, 
että Erdogan on tyrkyttämässä islamilaista agendaa vallankaappausyrityksen jälkeen. 
Tässä jotakin siitä, mitä raportissa sanottiin: ”Syyria syytti torstaina Turkin presidentti 
Erdogan'ia epäonnistuneen vallankaappausyrityksen hyödyntämisestä toteuttaakseen 
ankaran islamistisen toimintasuunnitelman, joka vaarantaa Turkin ja sen naapurit. 
Presidentti Assad sanoi, ”Erdogan käytti vallankaappausta toteuttaakseen 
ekstremistisen asialistan, Muslimiveljeskunnan agendan Turkin sisällä.” ...Assad'in ja 
Erdogan'in, jotka kerran olivat läheisiä liittolaisia, väliset suhteet katkeroituivat Syyrian 
konfliktin alkamisen jälkeen vuonna 2011. Damaskos syyttää Ankaraa sisällisodan 
lietsomisesta tukemalla islamistikapinallisia ja sallien ulkomaisten jihadistien ylittää 
rajan Syyriaan.”

http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L-
4831640,00.html

Viime sunnuntaina, turkkilainen Hurriyet Daily News, julkaisi hyvin kuvaavan artikkelin 
siitä, miten Putin ja Erdogan suunnittelevat tapaavansa piakkoin toiveenaan aloittaa 
uusi aikakausi Turkin ja Venäjän suhteissa. Tässä pari poimintoa: ”Turkin presidentti 
Recep Tayyip Erdoğan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saattavat tavata 
kasvokkain kokouksessa elokuussa osana keskinäistä pyrkimystä normalisoida 
kahdenväliset suhteet tulevina kuukausina jännityksen lieventämiseksi … Putin soitti 
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Erdoğan'ille heinäkuun 17. päivänä, päivä sen jälkeen kun Turkin turvallisuusjoukot 
tukahduttivat vallankaappausyrityksen, jonka järjesti ryhmä korkea-arvoisia upseereja 
armeijan sisällä, kertoen hänelle että ”Venäjä pitää perustuslainvastaisia toimia ja 
väkivaltaa mahdottomina hyväksyä ja toivoo järjestyksen ja vakauden palauttamista 
Turkissa.” Puhelisoitossa, kaksi johtajaa sopivat tapaavansa henkilökohtaisesti pian. 
Ankara ja Moskova ovat äskettäin ryhtyneet alustavaan vuoropuheluun suhteiden 
palauttamiseksi. Erdoğan oli lähettänyt kirjeen Putin'ille kesäkuun lopulla 
ilmaistaakseen syvää surua venäläisen suihkukoneen pudottamisesta ja yhden 
venäläislentäjän tappamisesta marraskuun 24. päivänä 2015. Suhteiden 
normalisoitumisen myötä, Venäjä poisti joitakin pakotteita kauppaa koskien ja 
rajoituksia venäläisille turisteille, vaikka se edelleen määrää viisumipakon Turkin 
kansalaisille. Syvempi keskustelu näiden kahden maan välillä useista kansainvälisistä 
kysymyksistä, kuten Syyriasta ja Krimistä, seuraa pian kahden ulkoministerin kesken 
ennen Putin-Erdoğan -tapaamista. Samaan aikaan Kreml sanoi lausunnossaan 17. 
heinäkuuta, että Putin oli myös sanonut Erdoğan'ille, että hän toivoi venäläisiä turisteja 
suojeltavan epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkimainingeissa.” 

http://www.hurriyetdailynews.com/putin-erdogan-to-meet-soon-in-bid-to-start-new-era-
in-turkey-russia-ties-.aspx?pageID=238&nid=101708

Pidin tätä Jerusalem Post'in artikkelia hyvin mielenkiintoisena niin että se tavallaan 
tarjoaa selityksen sille, miten kaikki tästä Venäjän, Iranin, Turkin jne. riviinasettumisesta 
alkoi noin 10 vuotta sitten. Siinä on lainaus Netanyahu'n sanomisista, että ”voidaan 
vetää suora viiva Israelin taistelun Hizbollah'ia vastaan 10 vuotta sitten ja nykypäivän 
tapahtumien Lähi-idässä välillä”, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi tiistaina, 
kutsuen toista Libanonin sotaa ”promoksi” taisteluun ekstremistien ja maltillisten välillä, 
jota alue nyt todistaa. ”Ensimmäiset törmäyskipinät islamilaisen fundamentalismin ja 
vapaan maailman sekä koko maltillisen maailman välillä nähtiin toisen Libanonin sodan 
aikana”, Netanyahu sanoi Knessetissä, erityisistunnossa, joka merkitsi tuon sodan 10-
vuotispäivää. ...Hizbollah oli, ja on edelleen, Iranin lähettiläs alueella, niinkuin on 
Hamas'kin, hän sanoi. ”Mutta radikaali shiia-islam ei ole yksin”, hän totesi ja lisäsi, että 
sunnifundamentalistit – Islamilaisen Valtion johdolla – kilpailevat shiiojen kanssa ja eivät
ainoastaan hukuta aluetta vereen, vaan myöskin levittävät tulipaloja kaukana oleviin 
maihin ja maanosiin. ”Israel on demokraattisen maailman etuvartio, kiila kulttuurin ja 
barbarian välillä”, hän sanoi. Netanyahu'n mukaan Israelin kokemus terrorismin 
haasteiden käsittelyssä kopioidaan ”ennemmin tai myöhemmin” ympäri maailman. 
...Niille, jotka vielä haluavat torjua tosiasiat, hän sanoi, ”on tullut aika avata silmät.” 

http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=460808

- Lopuksi haluan sanoa, että jos et tunne Jeesusta Kristusta Herranasi ja 
Vapahtajanasi, kehotan sinua kutsumaan häntä heti 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”
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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 23.00 

1 kommentti:

1.

Olli-R 27. heinäkuuta 2016 klo 1.01
Kannattaa muuten lukea syvällisemmin Turkin vallankaappausyrityksestä pitkähkö juttu Samuel Tuomisen
blogisivuilta. Julkaistu 26.7.2016. 

Otsikko: Turkin vallankaappaussyritys: Onko Erdoğanista tulossa Turkin uusi Sulttaani, joka vie maansa 
Venäjän rinnalle Googin sotaan? Entä onko hän Danielin kirjassa mainittu Etelän kuningas, joka taistelee 
Anti-kristusta vastaan uudelleen herätetyn Ottomaani imperiumin päänä.

https://samueltuominen.wordpress.com/2016/07/26/turkin-vallankaappaussyritys-onko-erdoganista-
tulossa-turkin-uusi-sulttaani-joka-vie-maansa-venajan-rinnalle-googin-sotaan-enta-onko-han-danielin-
kirjassa-mainittu-etelan-kuningas-joka-taistelee-a/
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