maanantai 18. maaliskuuta 2019

Israelia vastaan ollaan punomassa juonia ja varsinkin
hyökkäystä Golanin kukkuloille ollaan valmistelemassa keväällä
2019 – hyvä syy edelleen valvoa hengellisesti ja rukoilla!
Tässä tuore suomentamani profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa kirjoittaja paljastaa
uutislähteittensä avulla kavalat suunnitelmat Israelia vastaan, jotka enteilevät ns. Googin sodan
alkamista lähiaikoina. Näköjään kaikki keskittyy Golanin kukkuloihin, eli siihen, mikä Jooelin kirjan 2.
luvun mukaan tulee ”pohjoisesta” uhkaamaan Israelia (Jooel 2:20). Yhteensä kirjoittaja käsittelee viittä
eri asiakohtaa, jotka kaikki liittyvät Lähi-itään ja Israeliin.
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Ensinnäkin, helmikuun puolivälissä 2019 ilmoitettiin, että Syyriaa ei todellisuudessa ole enää olemassa,
koska Venäjä, Iran ja Turkki ovat jakamassa Syyriaa ja keskustelevat uudesta nimestä kansakunnalle.
Maaliskuun 7. päivänä 2019, Debka File raportoi, että Iranin vallankumouskaartin (IRGC) joukot
sieppasivat Syyrian presidentti Assad'in helmikuun lopussa 2019.
IRGC'n sotilaat panivat Assad'in iranilaiseen lentokoneeseen ja lennättivät hänet yksin (ilman hänen
henkilökuntaansa tai turvallisuusjoukkoja) sotilastukikohtaan Iranissa.
Hänellä oli lyhyt tapaaminen Iranin presidentti Rouhani'n kanssa, joka seurasi häntä tapaamiseen
Ajatollah Khamenei'n kanssa, jossa hän joutui kumartumaan ja vannomaan uskollisuutta Iranille.
Raportin mukaan Vladimir Putin oli hyvin järkyttynyt siitä, mitä tapahtui.
Venäjän erimielisyys Iranin kanssa ei estä Venäjää ja sen liittolaisia hyökkäämästä Israeliin, mutta se
toimii muistutuksena siitä, että Venäjä ja sen liittolaiset taistelevat toisiaan vastaan Googin ja Maagogin
taistelussa (Hes. 38:21).
Toiseksi, helmikuun loppupuolella 2019, Yhdysvaltain edustajainhuoneessa ja senaatissa esiteltiin
päätöslauselmia Israelin suvereniteetin tunnustamiseksi Golanin kukkuloiden suhteen.
Päätöslauselmat hyväksyttiin, ja raportoitiin, että presidentti Trump luultavasti tekee siitä virallisen.
Venäjä, Syyria, Iran ja muut esittivät nopeasti vastalauseensa, luultavasti ainakin kahdesta syystä: Yksi,
he haluavat Golanin kukkulat hyökkäykseen Israelia vastaan, ja Kaksi, suuri öljyesiintymä on löydetty
Golanin kukkuloilta, jonka he haluavat.
Maaliskuun 7. päivänä 2019 ilmoitettiin, että Syyrian varaulkoministeri oli kertonut YK:n virkamiehelle:
”Syyria hyökkää Israeliin, jos se ei jätä Golanin kukkuloita.”
Pääministeri Netanyahu on sanonut, ettei Israel anna koskaan takaisin Golanin kukkuloita.
On helppo nähdä, miten tämä voisi johtaa sotaan Israelin ja Syyrian välillä sekä myös Googin ja
Maagogin taisteluun.

Monia askarruttava kysymys on tämä: Tuleeko Syyria ja jotkut sen liittolaisista yrittämään Golanin
kukkuloiden takaisinvaltausta ennenkuin Yhdysvallat tunnustaa tuon alueen osaksi Israelia.
Kolmanneksi, jo jonkin aikaa on ollut raportteja siitä, että Iran ja sen liittolaiset ovat luomassa joukkoja,
jotka kohtaavat Israelin Golanin kukkuloilla.
Jotkut uskovat, että Iran rakentaa sotilasvoimaansa Syyriassa osana pian tulossa olevaa yritystä saada
haltuunsa Golanin kukkulat.
On jopa ehdotettu, että Iran sieppasi Assad'in varmistaakseen, että hän tekee yhteistyötä, ja jos hän olisi
kieltäytynyt, hänen matkansa Iraniin olisi voinut olla yksisuuntainen matka.
Maaliskuun 4. päivänä 2019, Yhdysvallat ilmoitti meidän THAAD-ohjustorjuntajärjestelmän (yksi
maailman kehittyneimmistä) ja 200 sotilaan sijoittamisesta Israeliin.
Tämä järjestelmä liitetään osaksi Israelin ohjuspuolustusjärjestelmää.
Yhdysvallat ja Israelin ilmavoimat järjestävät yhteisen kouluttautumisharjoituksen sen puolesta, miten
tätä ohjusjärjestelmää käytetään Israelin puolustamiseen Iranin ohjuksia vastaan.
Presidentti Trump yrittää lisäksi kasata USA:n joukkoja Irakiin sen varalta, että siellä tulee ongelmia
Iranin kanssa, mutta hän tarvitsee Irakin hallituksen luvan tehdä niin, ja tällä hetkellä lupaa ollaan
epäämässä.
Neljänneksi, todennäköisesti Iranin kehotuksesta PA ja Hamas aiheuttavat ongelmia Israelille kaikkialla,
missä vain kykenevät; rynnistämällä aitaa vasten Israelin ja Gazan välisellä rajalla, lennättämällä
räjähteillä lastattuja ilmapalloja Israeliin, ampumalla raketteja Israeliin, aiheuttamalla ongelmia
vankiloissa, osoittamalla mieltään Temppelivuorella, jne.
Jos he eivät lopeta sitä, pääministeri Netanyahu uhkaa käynnistää merkittävän sotilasoperaation.
Se on jotain, jota hän ei halua tehdä, koska se sitoisi joukot ja aseet, joita hän tarvitsee Golanin
kukkuloilla.
Viidenneksi, 3. maaliskuuta 2019 ilmoitettiin, että juutalainen Sanhedrin on julkaissut avoimen kirjeen
presidentti Trump'ille hänen rauhansuunnitelmastaan.
Muun muassa he kertoivat hänelle, että rauhansopimukset, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa, eivät tuo
rauhaa, ja he kehottivat presidentti Trump'ia ja hänen hallintoaan olemaan esittelemättä
rauhansuunnitelmaa, jossa ei oteta huomioon Israelin oikeuksia Luvattuun maahan.
He sanoivat, että jos presidentti Trump toimii Jumalan periaatteiden mukaisesti, hän ja Yhdysvallat
tulevat siunatuiksi.
Presidentti Trump on saamassa sanatulvan uskonneuvojiltaan, juutalaiselta Sanhedrin'iltä, israelilaisilta
virkamiehiltä ja muilta tahoilta koskien vaaraa, että Israelin maa jaetaan.
Juuri nyt näyttää siltä, että mitä tahansa voi tapahtua.
On mahdollista, että presidentti Trump'in rauhanehdotus kaatuu ja, kenties, on ohut mahdollisuus sille,
että se hyväksytään.
Mitä tulee kaikkiin näihin asioihin, jatka valvomista ja rukoile.
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