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Israel ja Libanon (Hizbollah) sodan kynnyksellä, johon on syynä Iranin laajentuva läsnäolo
Syyriassa ja Libanonissa
Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta ajankohtainen suomentamani raportti Lähi-idän nykytilanteesta,
joka on aikeissa räjähtää alueelliseksi sodaksi ja jopa 3. maailmansodaksi. Kaiken ytimenä on Syyria-Libanon
akseli, jota Iran dominoi yhä suuremmin. Iranin vaikutusvallan kasvu alueella on saanut Israelin varpailleen ja
varautumaan sotaan etenkin Iranin tukemaa Hizbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Samaan aikaan SaudiArabia, joka taistelee Irania vastaan, on tuomassa oman mausteensa Lähi-idän kiehuvaan kattilaan unohtamatta
tietenkään Venäjän osuutta Lähi-idässä Iranin poliittisena tukijana.
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Iranin yhä kasvava hallinta Syyriasta ja Libanonista (Venäjän suostumuksella) on tuonut Israelin ja
Libanonin sodan kynnykselle, mutta tämä häämöttävä konflikti ei näytä olevan tavallinen sota. Se on
muotoutumassa kuin profetoitu sota, jolla on vaikutuksensa ylöstempausta, Ahdistuksen aikaa, yms.
silmälläpitäen.
Israelin ja Hizbollah'in välillä puhkesi sota Libanonissa vuonna 2006. Se loppui 34 päivää myöhemmin
YK:n tukeman tulitauon myötä, joka vaati YK:ta riisumaan aseista tunnistamattomat sotilaalliset joukot
(Hizbollah) Libanonissa ja estämään noita joukkoja uudelleen aseistumiselta. [Tarkemmin sanottuna
vuoden 2006 Libanonin sota kesti 33 päivää (12. heinäkuuta – 14. elokuuta), ks.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Libanonin_sota_2006. Suom. huom.]
Mutta Hizbollah (tarkoittaa Jumalan puoluetta) kieltäytyi riisumasta aseitaan, ja YK ei koskaan tehnyt
mitään asian suhteen. Hizbollah jopa kasvatti aseitaan ja joukkojaan sekä heikensi Libanonin hallitusta,
ja YK pysyi uinuvana.
Marraskuun 4. päivänä 2017, Libanonin pääministeri pakeni maasta ja erosi salamurhan pelossa.
Hänen eroamisensa jätti Libanonin kaaokseen.
Saudi-Arabia, Bahrain ja Kuwait ovat vetäneet rahansa pois libanonilaisista pankeista. Jotkut sanovat,
että tämä romahduttaa Libanonin talouden.
Saudi-Arabia, Bahrain ja Kuwait myös määräsivät kansalaisensa lähtemään Libanonista niin pian kuin
mahdollista. He jopa kertoivat kansalaisilleen, että oleskelisivat Libanonin ulkopuolella menemättä enää
sinne. He haluavat epätoivoisesti maailman johtajia (erityisesti Yhdysvaltoja ja Israelia) lopettamaan
Iranin puuttumisen muiden maiden asioihin.
Israel on syyttänyt Venäjää ja Irania yrityksestä vallata Lähi-itä. Israel on alkanut siirtää joukkoja ja
aseita sen Libanonin vastaiselle rajalle.
Hizbollah'illa on 150,000 – 200,000 rakettia ja ohjusta Israeliin suunnattuina. Israel on sanonut, ettei se
jahtaa noita raketteja ja ohjuksia yksi kerrallaan. Israel pyrkii nopeaan voittoon, koska Israel tietää, että

sen joukot joutuvat taistelemaan useilla rintamilla. Maa tietää, että se voisi olla Venäjän ja Iranin
seuraava kohde.
Hizbollah'in johtajat myöntävät, että he aloittivat tahattomasti sodan Israelin kanssa vuonna 2006. He
sanovat, etteivät halua sotaa juuri nyt, mutta sellainen voisi helposti alkaa vahingossa.
Marraskuun 11. päivänä 2017, presidentti Trump tapasi Venäjän presidentti Putinin Vietnamissa.
Israelin vaatimuksesta presidentti Trump yritti saada presidentti Putinin hyväksymään 30-40 kilometrin
(karkeasti 18-25 mailia) puskurivyöhykkeen pitämään Venäjän, Iranin, Syyrian ja Hizbollah'in joukot
kauempana Israelin rajalta Syyrian kanssa. Presidentti Putin ei hyväksynyt tätä.
Syyria lähetti lennokin suunnitellun puskurivyöhykkeen ylle (oletettavasti Venäjän hyväksynnällä). Israel
ampui sen alas.
Iran ja Hizbollah haluavat rakentaa tukikohtia ehdotetulle puskurivyöhykkeelle, mutta Israel sanoi, ettei
se salli sitä. Pääministeri Netanyahu sanoi Israelin suojelevan rajojaan ja toimivan Syyriassa, kun Israel
näkee sen sopivaksi.
Lisätäksemme bensaa liekkeihin, Iran tukee huthikapinallisia Jemenissä. Marraskuun 4:ntenä 2017,
huthit laukaisivat iranilaisen ohjuksen Saudi-Arabian kansainväliselle lentokentälle. Saudit ampuivat
sen alas.
Saudi-Arabia syytti Irania sotatoimen suorittamisesta Saudi-Arabiaa vastaan, kun se toimitti ohjuksen
hutheille. Iran vastasi uhkaamalla lähettää lisää ohjuksia hutheille.
Saudit haluavat Iranin pois päiviltä, mutta he eivät ole tarpeeksi voimakkaita tekemään sitä itse. He
pyytävät Yhdysvaltoja ja Israelia avukseen.
Se voisi tapahtua. Yhdysvallat haluaa Saudi-Arabian auttavan heitä saamaan rauhansopimuksen Lähiidässä, ja Israel haluaa Saudi-Arabian tunnustavan Israelin oikeuden olla olemassa juutalaisvaltiona.
Saudi-Arabian kruununprinssi, Mohammad bin Salman, on ohjeistanut PA:n presidentti Mahmoud
Abbasia hyväksymään presidentti Trumpin Lähi-idän rauhanehdotukset. Hän on myös kehottanut Hra
Abbasia katkomaan PA:n siteet Hizbollah'iin.
Kaikki tämä merkitsee käytännössä sitä, että Lähi-itä voisi räjähtää milloin tahansa. Jos jotain ei tehdä
tilanteen rauhoittamiseksi pian (ja toivottavasti se rauhoittuu), Israel ja Libanon (Hizbollah); tai Israel ja
Syyria; tai Israel ja Venäjä, Iran + kumppanit voisivat löytää itsensä hyvin kuolettavasta sodasta.
Mikä tahansa näistä sodista voisi vetää mukaansa palestiinalaiset, Jordanian, Turkin, Egyptin ja muita
maita, ja se voisi nopeasti muuttua täysimittaiseksi alueelliseksi konfliktiksi, joka toteuttaa useita
lopunaikojen profetioita.
Liittyen kaikkeen tähän, on tosiasia, että profetianopettajat ovat jakautuneita sen suhteen mikä tulee
ensin: Seurakunnan tempaus vai nämä sodat. Tämä ei ole selvää, mutta se on vain ajan kysymys,
kunnes meillä on vastaus.
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