maanantai 2. heinäkuuta 2018
Israelin konflikti Iranin ja Syyrian kanssa pahenee päivä päivältä kesällä
2018
Tässä Rapture Ready -sivustolta ajankohtainen suomentamani raportti, jossa kerrotaan profetoitujen
sotien lähestymisestä Lähi-idässä, kun Iran ja Syyria tulevat koko ajan lähemmäksi Israelin rajoja,
etenkin Golanin kukkuloita silmälläpitäen. Lisäksi Gazassa on hyvin levotonta. Näistä Lähi-idän
uutisista ei kerrota valtamediassa kuin pintapuolisesti ja siksi tämän artikkelikirjoittajan
tapahtumapaljastukset ovat tärkeitä ennakoitaessa tulevan suursodan ajankohtaa, jolloin
”maailmanloppu” on päällä.
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Muutama viikko sitten, Israelin pääministeri Netanyahu puhui Israelin konfliktista Iranin ja Hizbollah'in
kanssa Syyriassa; ja hän sanoi: ”Se ei ole ohi.”
Hän näki äskettäin sopivaksi toistaa lausunnon.
Olen usein sanonut, että kaikki, mitä Jeesus sanoi, on tärkeää, mutta asiat, joita hän sanoi useammin
kuin kerran, ovat erittäin tärkeitä.
Kun herra Netanyahu tarkoituksellisesti toistaa jotain, se on hyvin, hyvin tärkeää.
21. kesäkuuta 2018, Israel Today Magazine esitti Yochanan Visser'in artikkelin otsikolla ”ANALYSIS:
Has Iran’s Multi-Front War Against Israel Already Begun? (ANALYYSI: Onko Iranin useanrintaman sota Israelia vastaan jo alkanut?)”
Jokainen kelpo Raamatunprofetian tutkija tietää, että pääministeri Netanyahu oli oikeassa, kun hän
sanoi, ”Se ei ole ohi”, mutta herra Visser'in artikkeli tuottaa vähintään kolme kysymystä.
1) Onko Psalmin 83 sota jo alkanut (jos sellaista onkaan, johtuen siitä, että jotkut kirjoittajat sisällyttävät
sen osaksi Googin ja Maagogin taistelua)?
2) Ovatko tapahtumat, joita esiintyy Syyriassa, alkusoittoa Damaskoksen tuholle (Jes. 17)?
3) Onko Googin ja Maagogin taistelu horisontissa (Hes. 38-39)?
Ensinnäkin, mitä tulee mahdollisuuteen, että Psalmin 83 sota on alkanut; lähtien 30. maaliskuuta 2018,
Iranin vaikutusvallan alaisina, tuhannet Hamas-terroristit ja palestiinalaiset ovat riehuneet Gazassa,
laukaisseet raketteja ja kranaatteja Israeliin, lähettäneet heliumilla täytettyjä ilmapalloja kera pommien
Israeliin, jne.
Nämä julmat aseet ovat tuhonneet tuhansia eekkereitä (1 eekkeri = 0,4 hehtaaria) Israelin viljelymaita ja
metsiä. Ja Hamasin terroristit ja palestiinalaiset sanovat aikovansa jatkaa sen tekemistä.

Kymmeniä Hamasin terroristeja ja palestiinalaisia on tapettu ja tuhansia on haavoittunut.
Noin 200 000 israelilaista lähetetään säntäämään pommisuojiin joka ilta.
Israelin viranomaiset sanovat, että heillä on suunnitelmia sen lopettamiseksi, he ovat valmiita sotaan, ja
että he joutuvat pian käynnistämään suuren hyökkäyksen Gazaan, jne.
Kolme päivää ennen Visser'in artikkelia, tilanne oli tarpeeksi paha saamaan YK:n pääsihteeri Antonio
Guterres'in varoittamaan YK:n turvallisuusneuvostoa siitä, että Israel ja Gaza ”ovat sodan partaalla”.
Toiseksi, koskien Damaskon tuhoutumista, Syyrian ja Iranin joukkoja hyökkäsi hiljattain kohteisiin
konflikti-vapaalla vyöhykkeellä, jonka Venäjä ja Yhdysvallat perustivat yhteistuumin Syyrian Israelin- ja
Jordanian-vastaiselle rajalle (vyöhyke sijaitsee siis Syyrian lounaisosassa, Suom. huom.).
Yhdysvallat ja Israel olivat molemmat varoittaneet Syyriaa ja Irania olemaan hyökkäämättä näihin
kohteisiin, mutta ne tekivät sen joka tapauksessa.
Tuhannet ihmiset ovat paenneet alueelta ennakoiden laajenevaa sotaa.
Syyria ja Iran haluavat valvoa tätä aluetta luomalla keinon päästä Israelin joukkojen taakse Golanin
kukkuloilla ja laajentaa sotaa Israelia vastaan.
Monet ajattelevat, että Syyrian ja Iranin on epäviisasta sivuuttaa presidentti Trump'in ja pääministeri
Netanyahu'n selkeitä varoituksia.
Kesäkuun 26. päivänä 2018, suuri iranilainen rahtikone laskeutui Damaskoksen kansainväliselle
lentokentälle Syyrian Damaskoksessa.
Koneeseen osui kaksi Israelin ohjusta, samalla kun sen lastia purettiin.
On olemassa ristiriitaisia raportteja siitä, mitä tapahtui, mutta yksi lähde sanoi, että kone räjähti ja monia
ihmisiä kuoli.
Kolmanneksi, mitä tulee Googin ja Maagogin taisteluun, Yhdysvallat ei usko, että Syyria ja Iran
hyökkäisivät kohteisiin Syyrian konflikti-vapaalla vyöhykkeellä ilman Venäjän lupaa.
Yhdysvallat osoittautui äsken oikeassa olevaksi kun venäläiset suihkukoneet tarjosivat ilmatukea toiselle
hyökkäykselle konflikti-vapaalla vyöhykkeellä.
Tuosta hyökkäyksestä lähtien, Iran on alkanut koota joukkoja Syyriassa lähelle Golanin kukkuloita
Israelin Syyrian-vastaiselle rajalle.
Tämä vahvistaa sen, että Iran ei ole tyytyväinen siihen alueeseen, jota he nyt hallitsevat.
Iranin ja Hizbollah'in joukot liikkuvat yhä lähemmäksi Israelin rajaa Syyrian kanssa (tai pitäisikö minun
sanoa, että lähemmäksi omaa tuhoaan).
Kesäkuun 26. päivänä 2018 kuultiin voimakkaita räjähdyksiä Golanin kukkuloiden lähellä. Lähteet
sanoivat, että Syyria ampui ilmatorjuntaohjuksia israelilaisia suihkukoneita kohti.
Samana päivänä Syyrian ja Iranin tukemat Hizbollah-joukot rikkoivat Syyrian ja Israelin välistä sopimusta
ja ottivat laittoman hallussapidon hylättyyn YK:n asemapaikkaan Golanin kukkuloiden demilitarisoidulla
vyöhykkeellä.
Tämä kirjoittaja ei voi ennustaa, vastaako Israel vai ei, mutta Israel on tehnyt selväksi, että israelilaiset
sotilaat ovat tietoisia näiden joukkojen laittomasta läsnäolosta, ja että Israelin armeija saattaa joutua
poistamaan ne voimaa käyttäen.

Se on jokaisen arvattavissa, ovatko profetoidut sodat alkaneet, mutta konflikti ei todellakaan ole ohi, ja
se on kehittymässä yhä vakavammaksi päivä päivältä.
Muuten, ennen kuin lopetan, mainitsen, että kesäkuun 25. päivänä 2018 Iranin valuutan arvo romahti
dollaria vastaan, ja Teheranissa puhkesi suuria mielenosoituksia.
Protesteissa huudettiin ”kuolema Syyrialle” ja ”vihollisemme on täällä, ei Yhdysvallat”.
Israelin Times of Israel'in toimittajakunnan 25. kesäkuuta 2018 antamassa raportissa sanottiin:
”Sosiaaliseen mediaan lähetetyt videot osoittivat mielenosoittajien huutavan: 'Ei Gazaan, ei Libanoniin'
ja 'Jättäkää Syyria ja ajatelkaa meitä'. Joissakin joukkokokouksissa kuultiin myös huutoja: 'Emme halua
ajatollaheita' ja 'Kuolema diktaattorille'.”
Iranin mullahit tarvitsevat kipeästi hopeaa ja kultaa, karjaa ja tavaroita (Hes. 38:11-12).
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