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Googin sodan valmistelua (Osa 1) – Hitaasti kehittymässä
Tässä profeetalliselta ja ajankohtaiselta Rapture Ready -sivustolta viime toukokuinen artikkeli ns. Googin sodan
kehittymisestä päivittäisissä uutisissa, kun Venäjän (+liittolaiset) profetoitu hyökkäys Israelin maahan lähestyy
päivä päivältä. Tämän artikkelin, joka on ensimmäinen osa aiheesta, suomensi: Olli R.
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Olen sanonut, että mielestäni Googin ja Maagogin taistelu (suuri taistelu, joka tapahtuu kun Venäjä,
Iran, Turkki ja muut maat hyökkäävät Israeliin; Hes. 38:8,16) on lähestynyt noin 40 vuoden ajan ja se ei
ole vielä tapahtunut.
On selvää, etten tiedä, milloin tämä sota puhkeaa, mutta se on rehellinen mielipiteeni, ja aion vieläkin
sanoa, että luulen sen edelleen lähestyvän.
Syy tähän on tosiasia, että se, mitä Raamattu sanoo maailmaa muuttavaksi taisteluksi, on ottamassa
muotoaan kentällä jokaisena ohikiitävänä päivänä (Hes. 38-39).
”Maagogin maa” (Hes. 38:1,15; 1. Moos. 10:2) on selvästi Venäjä.
Goog Maagogin maassa (Hes. 38:1) on ”diktaattori” Maagogin (Venäjä) maan päällä. Venäjällä on
”diktaattori” (presidentti Vladimir Putin tällä hetkellä). Venäjällä on sotajoukkoja Syyriassa juuri nyt.
”Persia” (Hes. 38:5) on ehdottomasti nykypäivän Iran. Iranilla on sotajoukkoja Syyriassa juuri nyt.
”Goomer ja kaikki sen sotalaumat; Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat, eli lukuisat
kansat Googin kanssa” (Hes. 38:6) on ehdottomasti Turkki ja muut (ehkä Armenia, Kazakstan, Kirgisia,
Tadžikistan ja Turkmenistan). Turkilla on sotajoukkoja Syyriassa juuri nyt.
”Ole valmis, varustaudu, sinä ja kaikki joukkosi” (tätä sotaa varten; Hes. 38:7) on selvästi Jumalan
antama ohje Venäjän johtajalle valmistautua hyökkäämään Israelia vastaan Israelin vuorilla (Hes. 38:8;
39:2).
”Ole sinä varalla heitä varten (Be thou a guard unto them)” (Hes. 38:7) on selvästi Jumalan antama
ohje Venäjän johtajalle suojella liittolaisiaan (Iran, Turkki, Hizbollah, jne.).
”Tulet kuin pilvi, peittääksesi maan” (Hes. 38:9) näyttää olevan ilmavoimien mahti.
”Saba ja Dedan (kaupunkeja Saudi-Arabiassa) ja Tarsiin kauppiaat (luultavasti Iso-Britannia) ja kaikki
heidän nuoret jalopeuransa (luultavasti USA ja kenties Kanadan + Australian kanssa) kyselevät
Venäjän motivaatiota tälle sodalle (Hes. 38:13).
”Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä” (Hes. 39:2) voi vain tarkoittaa sitä,
että Jumala saa Venäjän ja sen liittolaiset kulkemaan Libanonin tai Syyrian taikka molempien kautta

matkalla kohti Israelia. Nämä molemmat valtiot jakavat rajan Israelin kanssa Israelin pohjoisosissa.
Mitä tulee Jumalan ohjeeseen ”olla valmiina”, niin Venäjä on siirtänyt joukkoja ja aseita Syyriaan
vuoden 2015 syksystä lähtien. Iranilla, Turkilla ja Hizbollah'illa (jonka päämaja sijaitsee Libanonissa) on
myöskin joukkoja ja aseita Syyriassa.
Toukokuun 4. päivänä 2017, Venäjä, Iran, Turkki ja Hizbollah valmistautuivat vielä lisää sopimalla neljän
purkuvyöhykkeen (kutsutaan myös ”turvavyöhykkeiksi” tai ”lentokieltoalueiksi”) luomisesta Syyriaan.
Yksi näistä turvavyöhykkeistä on Israelin rajalla sen vuoristossa. Venäjä ja muut maat päättivät omata
”turvavyöhykkeitä”, joita valvovat Iranin joukot.
Israel ja Yhdysvallat kieltäytyivät hyväksymästä Iranin joukkoja lähelle Israelin rajaa Israelin vuoristossa
(Golanin kukkulat), joten Venäjä ja sen liittolaiset muuttivat valmistelujaan päättäessään sijoittaa
venäläisiä joukkoja iranilaisten joukkojen sijaan Israelin rajalle.
Israel ja Yhdysvallat kieltäytyivät myös hyväksymästä lentokieltoaluetta Israelin Syyrian vastaiselle
rajalle, koska se estäisi Israelin hävittäjiä hyökkäämästä ulkomaisia joukkoja vastaan, jotka kokoontuvat
Israelin vuoristoon (Golanin kukkulat).
Toukokuun 14. päivänä 2017, joukkoja USA:sta (luultavasti nuori leijona), Britanniasta (luultavasti
Tarsiin kauppiaat) ja Jordania astuivat Syyriaan ja ottivat asemia pitkin Israelin rajaa.
Toukokuun 16. päivänä 2017, Hizbollah siirsi 1,000 miestä asemiin estääkseen USA:n, Britannian ja
Jordanian joukkojen etenemisen.
Toukokuun 18. päivänä 2017, kahdenkymmenen ajoneuvon sotilassaattue aseineen (luultavasti
syyrialaisia, iranilaisia ja Hizbollah'in taistelijoita) meni lähelle USA:n tukikohtaa ja Yhdysvallat käski
ilmaan useita hävittäjiä lentämään saattueen yllä varoituksena. Viisitoista ajoneuvoa pysähtyi, mutta
viisi jatkoi matkaansa, joten Yhdysvallat tuhosi ne.
Toukokuun 20. päivänä 2017, syyrialaiset, iranilaiset ja Hizbollah'in taistelijat etenivät jälleen ja
itseasiassa valtasivat noin 60 neliökilometrin alueen.
Aikana, jolloin tämä artikkeli kirjoitettiin, uutisoitiin, että Yhdysvaltain hävittäjäkoneet tulevat luultavasti
iskemään hyökkääjien päälle uudestaan.
Mitä tulee Venäjään ”olla varalla (being a guard)” liittolaisiaan varten, Venäjä kutsui USA:n hyökkäystä
”ehdottoman mahdottomaksi hyväksyä”.
Kun pohditaan lausetta, ”Tulet kuin pilvi, peittääksesi maan”, Venäjällä ja sen liittolaisilla on lentokoneita
ja helikoptereita Syyriassa ja maat voivat nopeasti lisätä niiden määrää.
Sitten kun tullaan Sabaan ja Dedaniin (kaupunkeja Saudi-Arabiassa), jotka ainoastaan kyselevät
näiden tunkeilijoiden motivaatiota, niin saudit tulevat kyseenalaistamaan hyökkäyksen, koska he ovat
Iranin vihollisia, mutta eivät auta Israelia, koska he haluavat nähdä Israelin tuhoutuvan.
Rukoile pienen Israelin valtion puolesta, koska maa tulee kärsimään vahinkoa. Mutta ymmärrä, että
tämä sota on Israelin Pyhän tekosia ja monet tunnustavat Hänen olemassaolonsa, kun Hän paljastaa
itsensä tuhoamalla Venäjän ja sen liittolaiset Israelin vuorilla.
Kirjoitettuani nämä asiat, niin lopuksi, tämä artikkeli koskee Googin ja Maagogin taistelua (Hes. 38-39),
mutta sitä voisi hyvinkin edeltää sota Israelin ja Syyrian välillä, joka johtaa Damaskoksen tuhoon
yhdessä yössä (Jesaja 17:1).
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