maanantai 28. maaliskuuta 2016
Israel elää nyt valheellisessa turvassa – tuleeko sota tänä vuonna?
Tässä Rapture Ready -sivustolla kirjoittavan profetiatutkijan ironinen arvio mahdollisesta alueellisesta sodasta,
jossa Israelia vastaan hyökättäisiin lähiaikoina. Kaikki näyttää siltä, että mitään konfliktia ei ole tulossa, sillä
Israel on vahvempi kuin koskaan ja sen viholliset ovat suhteellisen heikossa kunnossa verrattuna aikaisempaan.
Mutta, kukapa tietää mitä Raamatun Jumalalla on mielessään kun kerta profetioiden on täytyttävä!?
Muistakaamme apostoli Paavalin maininta valerauhasta ennen tuomiota, 1. Tess. 5:3. Artikkelin suomensi:
Samuel Korhonen
------------------

March 14 , 2016

Sota tänä vuonna?
War or No War in ’16?
by Jim Fletcher
Vaikka Israel on aina valmiina alueelliseen sotaan – ainutlaatuisena kansakuntana historiassa, niin
voitko kuvitella Ranskaa tai edes USA:ta alituisessa sotavalmiudessa? – näyttää siltä, että
asiantuntijoiden mielestä sodan mahdollisuudet Hizbollahia vastaan pohjoisessa ja Hamasia etelässä
ovat tänä vuonna vähäiset.
Joo, niin sanottiin myös vuonna 1973.
Silti strategisista syistä Israel on kohtuullisessa kunnossa. Armeija ei koskaan ole ollut parempi eli
paremmin varustettu ja heidän vihollisensa horjuvat.
Etelässä Egyptin muslimihallitus taistelee Hamasia vastaan. Kuka olisi ikinä voinut kuvitella moista?
Tuo terroristiryhmä on nyt puristettu modernin muslimiarmeijan ja IDF:n väliin. Ei ole järkevää ajatella
heidän ryhtyvän sotaan lähiaikoina.
Entä sitten Hizbollah? Tämä toinen demoninen terroriryhmä on nyt naulattu kiinni Syyrian
sisällissotaan, jota käydään viidettä vuottaan. Syyrialaisiin kohdistettu verilöyly on muuttamassa
tosiasioita maassa; enää ei sheikki Nasrallah ja hänen häijyt iskujoukkonsa (n. 14 000 taistelijaa) pysty

ahdistamaan Israelia, kuten kerran pystyivät.
Jerusalem Post'in raportin mukaan Hizbollahilla on kaikenlaisia ongelmia:
“Tällä libanonilaisella shiia-järjestöllä on myös 15 000 reserviläistä, jotka kutsutaan palvelukseen
harjoituksiin tai kenttätehtäviin jopa 40 päiväksi vuodessa – mikä vastaa IDF:n reserviläissysteemiä.
Tähän mennessä Hizbollah on menettänyt lähes 1500 sotilasta, kaatuneina – joista monet kuuluivat
sen eliittiyksiköihin – ja yli 6000 on haavoittunut. Hizbollahin tappiot ovat raskas isku sen sotilaalliselle
kyvylle ja ovat kolhineet sen itseluottamusta mennä sotaan Israelia vastaan.”
“LISÄKSI HIZBOLLAH kärsii vakavasta talouskriisistä. Sen vuosibudjetti arvioidaan olevan noin miljardi
dollaria, josta 70% tulee Iranista ja loput veroista, ulosotoista ja kaupasta (pääasiassa huumeiden ja
salakuljetettujen savukkeiden sekä elektronisten laitteiden). Johtuen Iraniin kohdistetusta
pakotejärjestelmästä (joka kohta poistuu) Teheranilla on viime vuosina ollut vaikeuksia täyttää
taloudelliset sitoumuksensa libanonilaiselle edustajalleen.”
Hyvä.
Vaikka Iran epäilemättä jatkaa Hizbollahin rahoittamista, niin edelleen on tosiasia, että Libanonista
käsin toimiva terroristiryhmä ei ole ihan yhtä suulas, kuin se kerran oli. On totta, että heillä on edelleen
kymmeniätuhansia raketteja tähdättyinä Israeliin, mutta viimeksimainittu on myös teknologisesti
varustettu käsittelemään jokaista uhkaa. Itseasiassa tällä viikolla puhuin Israelilaisen
teknologiayrityksen johtajan kanssa ja hän totesi, että israelilaiset ovat luomassa ratkaisuja ongelmiin,
joita ei vielä ole! Ajattelepa sitä hetkinen; se tekee juutalaisvaltiosta sitäkin merkittävämmän.
Tähän väliin haluaisin heittää jälleen, kuten viime aikoina, että raamatunprofetian opettajat, jotka
yrittävät täsmällisesti määritellä geopoliittisia realiteetteja, ovat tekemisissä hulluuden kanssa.
Ajattelepa sitä tosiasiaa, että käytännössä yhtäkään niistä ongelmista, joita Israelilla oli edessään viisi
vuotta sitten Lähi-Idässä, ei tänä päivä ole olemassa.
Israelilaiset koordinoivat Saudien(!) kanssa strategiaa Iranin käsittelemiseksi. Egyptin al-Sisi on
voimamies, mutta aika ystävällinen sellainen Israelia kohtaan ja hänen terrori-iskujen käsittelemisensä
on ehkä ennennäkemätöntä arabimaailmassa (vaikka Egypti ei olekaan teknisesti arabimaa, niin se on
kauan ollut alueen johtava maa).
Jordania on edelleen Jordania, mikä tarkoittaa, että kuningas Abdullah, vaikka ärhenteleekin
vääryyksistä palestiinalaisia kohtaan, on edelleen realisti ja tietää, että Israel rutiininomaisesti pelastaa
hänen nahkansa.
Saddam on poissa Irakista. Assad piilottelee Syyriassa.
Yhtäkkiä suuri osa siitä ilkeydestä, joka yleensä tähdättiin Israeliin, on nyt sunnien ja shiiojen välinen
asia.
Joten geopoliittisesta näkökulmasta Israel on melko hyvällä mallilla. Raamatullisessa merkityksessä
Israel on turvallisessa ja mukavassa asemassa (home free).
(Suomentajan kommentti. Tämä voi toteuttaa Hes. 38. luvun ennustuksen, että Israel asuu
turvallisena (jakeet 8,11,14). Arnold Fruchtenbaum'in mukaan tässä käytetty heprean sana tarkoittaa
valheellista turvallisuutta.)
Kiitos Herralle ylhäällä, että saamme katsella kaiken tämän toteutumista.
Jim1fletcher@yahoo.com
jim@prophecymatters.com

---------------Lukekaa lopuksi Daymond Duck'in kirjoittama Surprise -artikkeli Venäjän yllättävästä sotilaallisesta
vetäytymisestä äskettäin Syyrian tukikohdista. Alan kallistua siihen suuntaan, että Googin sota on
hyvinkin käsillä oleva juttu, joka seuraa Damaskoksen tuhoa (Jes. 17:1).
https://www.raptureready.com/featured/duck/dd220.html
Lähettänyt Olli-R klo 16.12

