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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 4.1.-15. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta.  

Vuoden 2015 ensimmäisessä profetiapäivityksessä pastori J.D. tarkastelee
profetioita, jotka ovat ”profetian tarkkailulistan” keulilla sen perusteella, kuinka

lujaa ne ovat alkamassa toteutua.

- Koska tänään on vuoden ensimmäinen profetiapäivitys haluaisin kiinnittää huomionne niihin profetioihin, joita 
tulee tarkkailla vuonna 2015.
- Oletan, että voisi sanoa niiden olevan ”profetioiden tarkkailulistan” keulilla, mitä tulee siihen, kuinka lujaa ne 
ovat alkamassa toteutua. 
- Se, mitä seuraa, ei missään määrätyssä järjestyksessä, on sellaista, joka voisi perustellusti olla 
merkittävimmät Raamatun sivuilla profetoidut geopoliittiset tapahtumat.

Aloitamme kohdalla Jes. 17:1, joka on Syyrian Damaskoa koskeva Raamatun profetia: ”Ennustus Damaskosta. 
Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.” Ei pitäisi olla yllätys, että Jerusalem Post
julkaisi tämän otsikon tammikuun 2. päivänä: ”Syria opposition group: Assad must go for any peace plan to 
work. (Syyrialainen oppositioryhmä: Jotta mikään rauhansuunnitelma toimisi, niin Assad'in on lähdettävä)” 
Tämän mitä mielenkiintoisimman artikkelin alkuosassa sanottiin seuraavaa: ”Uusi syyrialainen oppositioryhmä, 
joka on yhteydessä huomattavaan pappiin, sanoi torstaina, että presidentti Assad'in olisi luovuttava vallasta 
osana jokaista sisällissodan poliittista ratkaisua esittäen kantansa mahdollisten rauhanneuvottelujen edellä 
Moskovassa tässä kuussa. Assad'in liittolainen Venäjä pyrkii kokoamaan Syyrian hallituksen ja oppositiojohtajat
tammikuun lopussa keskustelemaan keinoista lopettaa lähes nelivuotinen konflikti, joka YK:n mukaan on 
tappanut noin 200 000 ihmistä. Moaz al-Khatib, entinen oppositiojohtaja ja entinen Umayyad'in moskeijan  
imaami Damaskossa, laittoi lausunnon facebook-sivullensa torstaina, jossa sanoi, että ratkaisua ei olisi ”ilman 
hallituksen johtajan lähtöä.” 

Toinen profetia tarkkailulistallamme on Ps. 83:1-5: Laulu, Aasafin virsi. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, 
älä ole, Jumala, niin hiljaa. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä 
on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. He sanovat: 
"Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta". Sillä he neuvottelevat 
keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan—

Vaikka tiedän, että te kaikki olette hyvin tietoisia, että liike, jonka tarkoitus on pyyhkäistä Israel kartalta, mikä on murheellista, mutta silti 
profeetallista, on voittamassa kannatusta, niin ette ehkä ole tietoisia siitä, että tämä profetia nimenomaan ei lähtenyt liikkeelle koskaan 
Joulun ja Uudenvuoden aikaan. didn’t take any time off for the Christmas and New Year Holiday. Itseasiassa se oli tavallaan 
pikakelauksella, kuten todistaa epäonnistunut palestiinalaisten yritys saada valtioasema YK:ssa, josta nopeasti tuli katalysaattori heidän 
”Rooman asetuksen” allekirjoittamiselleen, liittyä ”kansainväliseen rikostuomioistuimeen,” jonka jotkut uskovat voivan tasoittaa tietä 
Israelin syyttämiselle sotarikoksista. Tämä sai Jerusalem Post'in julkaisemaan raportin viime perjantaina tammikuun 2. päivänä otsikolla,
“Netanyahu: Palestinian Authority is an entity allied with terror group, not a state (Netanyahu: Palestiinan auktoriteetti on entiteetti 
liitossa terroriryhmän kanssa, eikä valtio)” Seuraavassa pari katkelmaa, ”Palestiinan auktoriteetti ei ole valtio, vaan ennemmin ryhmä 
liitossa terroristijärjestön kanssa ja siksi sen hakemus kansainväliseen rikosoikeuteen pitäisi hylätä ilman muuta, pääministeri 
Netanyahu sanoi torstaina. Netanyahu'n kommentti tuli ministerienvälisen kokouksen lopussa, jonka hän kutsui Tel Aviv'iin 
keskustelemaan keinoista taistella Palestiinan auktoriteetin Rooman asetuksen allekirjoittamista ja sen tarkoitusta vastaan tuoda Israel 
oikeuteen syytettynä sotarikoksista. … Ensimmäinen tapaus, jonka palestiinalaiset veisivät ICC:hen olisi israelilaiset asutukset, jonka 
hän nimesi ”sotarikokseksi.” Jos Israel pelkäisi ICC:tä, sen pitäisi lopettaa rikosten tekeminen,” hän sanoi. ”Viestimme maailmalle on, 
että puolustamme kansaamme kaikkialla heitä vastaan tehtyjä rikoksia vastaan, kuten salamurhat, purkamiset, asutukset ja hyökkäys 
Gazan kaistalle. Niiden, jotka tekevät rikoksia on kannettava seuraukset” (sanoi Erekat).  
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Jos tämä ei ole tarpeeksi paha kaiken tämän
tapahtuessa, niin Arutz Sheva raportoi viime
keskiviikkona 31. joulukuuta, että “Leading Publishing
House Wipes Israel Off Its Map (Johtava kustannustalo
pyyhkii Israelin kartaltaan)” Seuraavassa jotakin, mitä
raportissa sanottiin: ”On käynyt ilmi, että yksi maailman
suurimmista kustannustaloista jakaa Lähi-Idän maissa
koulukartastoa, josta täydellisesti puuttuu Israelin valtio.
Harper Collins'in tytäryhtiö Bartholomew, joka on
erikoistunut karttoihin, myy englantia puhuviin kouluihin
Persianlahden valtioissa kartastoa "Collins Middle East
Atlases," joka esittää Jordanian ja Syyrian ulottuvana
Välimereen saakka. Collins Bartholomew kertoi lehdelle,
The Tablet, että syy, miksi he poistivat Israelin
kartoistaan, oli, että juutalaisvaltion sisällyttäminen olisi
ollut ”mahdoton hyväksyä” heidän asiakkailleen
Persianlahden valtioissa. 

Kolmas profetia on itseasiassa kaksiosainen, niin että molemmat osat on sidottu yhteen. Ensimmäinen osa on 
Sak. 12.1-3: Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut 
maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi 
maljaksi kaikille kansoille yltympäri ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä 
päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; 
ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. 

Toinen osa on 1.Ts. 5:3:  Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio,
niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 

Viimeinen profetia tarkkailulistallamme on tunnettu ja paljon puhuttu koskien Googin sotaa, kuten sitä kutsutaan ja löytyy luvuista Hes. 
38 ja 39. Mene tähän Times of Israel'in artikkeliin keskiviikkona joulukuun 31. otsikolla, “Russia threatens to change Iran stance over US
sanctions (Venäjä uhkaa muuttaa Iranin suhtautumisen USA:n pakotteisiin).” Päätän muutamilla lainauksilla tästä raportista: ”Venäjä 
arvosteli tiistaina vihaisesti viimeisiä USA:n pakotteita sanoen, että ne voivat suistaa raiteiltaan yhteistyön Washingtonin kanssa 
hoidettaessa Iranin ydinneuvottelujen umpikujaa ja Syyrian kriisiä. ...Venäjän ulkoministeriö hylkäsi tiistaina uudet USA:n pakotteet 
perusteettomina ja varoitti Washingtonia, että sen toimet ”kyseenalaistavat näkymät kahdenvälisestä yhteistyöstä ratkaistaessa 
tilannetta Iranin ydinohjelman, Syyrian kriisin ja muiden akuuttien kansainvälisten ongelmien ympärillä.” ”Emme ole jättäneet, emmekä 
tule jättämään sellaisia epäystävällisiä eleitä vaille vastausta, kuten Washington ehkä on nähnyt,” ministeriö sanoi. 
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