keskiviikko 28. marraskuuta 2018
Venäläis-turkkilais-iranilaisen liiton nousu toteuttamaan Hes. 38-39 luvut
ns. Googin sodassa
Tässä Samuel Korhosen suomentamassa tuoreehkossa Rapture Ready -sivuston artikkelissa käydään läpi
syitä miksi Venäjän, Iranin ja Turkin lähentyminen toisiinsa viime aikoina Syyrian sisällissodan kautta
on ollut mahdollista. Tällä lähentymisellä on paljon profeetallista merkitystä, koska juuri nämä 3 maata
muodostavat ydinjoukon Hesekiel 38-39 lukujen sodalle päivien lopulla, jolloin Israeliin hyökätään.
Näin ollen, meidän täytyy olla hyvin lähellä raamatullista 7 vuoden Ahdistuksen aikaa (Israelin lunastus)
ja sitä myöten pakanaseurakunnan ylösottoa taivaallisiin (Room. 11:25-26), sillä ns. Googin sota käydään
vaivanajan eli Israelia koskevan Danielin 70. vuosiviikon kynnyksellä (Dan. 9:27).
------------------------

Venäläis-turkkilais-iranilaisen liiton nousu
The Rise of the Russian-Turkish-Iranian Alliance
By Britt Gillette, October 19, 2018

Vasemmalta: Iranin Rouhani, Venäjän Putin, Turkin Erdogan
Syyskuun alussa Venäjä, Turkki ja Iran tapasivat Teheranissa keskustellakseen Syyrian tulevaisuudesta.
Se oli vain yksi monista kokouksista usean menneen vuoden aikana Lähi-Idän politiikassa kolmen
voimakkaimman maan välillä.
Syyskuun puolivälissä pidetyssä kokouksessa Venäjä ja Turkki sopivat suorittavansa sotilaallisia
partiointeja ”demilitarisoidun” vyöhykkeen rajoilla Syyrian joukkojen ja kapinallisvoimien välillä Syyrian
Idlib'in maakunnassa. Idlib on kapinallis- ja jihadistiryhmien, jotka yrittävät kaataa Assad'in, viimeinen
tärkeä tukialue sisällissodassa, joka on tappanut yli 400 000 ihmistä ja ajanut pakoon miljoonia.
Venäjälle ja Iranille Idlib'in takaisin saaminen merkitsee ratkaisevaa ja täydellistä sotilaallista voittoa, jota
ne himoitsevat Syyrian sisällissodassa melkein kahdeksan vuoden taistelujen jälkeen. Kun sota
rauhoittuu, nämä kolme valtaa päättävät Syyrian tulevaisuudesta.
Ensisilmäyksellä Venäjä, Turkki ja Iran eivät vaikuta liittolaisilta. Esimerkiksi Turkki on sunnilainen

muslimivaltio, kun taas Iran on shiialainen. Turkki on myös NATO:n jäsen, liiton, joka muodostettiin
torjumaan Venäjän sotilaallista hyökkäystä. Näillä kolmella valtiolla on monia eroja ja useita kilpailevia
etuja. Silti ne lähestyvät toisiaan päivä päivältä. Mikä on syy? Syyria.
Käynnissä oleva Syyrian sisällissota tuo esiin useita päällekkäisiä etuja näille valtioille. Noiden etujen
ymmärtäminen on avain ymmärrykseen, miksi nämä valtiot ovat tulossa yhteen. Tarkastelkaamme siis,
mitä kukin valtio pyrkii voittamaan.
Venäjä
Miksi Venäjä välittää niin kovasti Syyriasta? Siihen on useita syitä.
Ensiksikin Venäjä ylläpitää tärkeää merivoimien laitosta Syyrian Tartossa. Se on Venäjän laivaston ainoa
ulkomainen tukikohta, tärkeä Venäjän laivaston korjaamiseen ja tankkaamiseen. Kuten olemme
nähneet, Venäjä taistelee säilyttääkseen merivoimien laitoksensa Tartossa.
Toiseksi, Syyria on pitkään ollut Venäjän ja Neuvostoliiton liittolainen. Kylmän sodan päivistä saakka
Syyrian hallitseva Assad'in perhe on ollut Venäjän linjoilla vastustaen läntistä vaikutusta alueella. Venäjä
haluaa pitää Assad'in vallassa ja säilyttää alueellisen läsnäolonsa. Syyria on myös ollut tuottoisat
markkinat Venäläisten aseiden ja tarvikkeiden myynnille, eikä Venäjä halua menettää noita markkinoita.
Kolmanneksi, Venäjä haluaa tehdä enemmän, kuin vain säilyttää läsnäolonsa Lähi-Idässä. Se haluaa
laajentaa sitä. Venäjän armeijan tulo Syyrian sisällissotaan vuonna 2015 muutti sodan kulun. Se varmisti
lopullisen voiton Assad'ille. Se tarkoittaa, että Venäjällä on suunnaton vaikutusvalta Assad'in ja Syyrian
yli.
Lopuksi, Venäjän liitto Turkin ja Iranin kanssa palvelee sen vaikutuksen vahvistamista Lähi-Idässä, mutta
myös toista tarkoitusta. Lämpenevä suhde Turkin ja Venäjän (sekä Putin'in ja Erdogan'in) välillä jakaa
NATO:a. Se kiristää Turkin ja sen läntisten NATO-liittolaisten suhdetta. On siis helppo nähdä, että
Venäjällä on oma lehmä ojassa niin Turkissa kuin Syyriassakin.
Turkki
Mitä Syyria merkitsee Turkille? Paljonkin. Massiivinen hyökkäys kapinallisia vastaan Idlib'issä (jossa on
noin kolme miljoonaa asukasta) voisi synnyttää humanitaarisen kriisin sen rajalla. Se voisi päästää irti
painajaismaisen skenaarion, jossa sadattuhannet pakolaiset, mukaanlukien taistelijoita, pakenee kohti
Turkin rajaa, epävakauttaen sen hallinnassa olevat kylät ja kaupungit. Turkissa on jo kolme miljoonaa
Syyrian pakolaista ja se on sulkenut rajansa uusilta tulokkailta. Turkki haluaa vakaan rajan. Se haluaa
hyötyä Syyrian sisällissodasta ja saada vaikutusvallan ja hallinnan Syyrian alueen yli (tukemalla
sunnilaisia kapinallisryhmiä).
Ennen kaikkea Turkki haluaa torjua kurditaistelijat rajallaan. Turkilla on jo kurdien hallitsemia alueita
rajallaan pohjoisessa Irakissa. Se haluaa, ettei niitä tule lisää. Tämä asettaa sen suoraan konfliktiin
Yhdysvaltojen kanssa, joka tukee kurdikapinallisia Syyriassa. Tämä on ajanut Turkin lähemmäksi
Venäjää ja johtanut sen pelaamaan niin, että Venäjä ja NATO-valtiot ovat vastakkain sen omaksi eduksi.
Iran
Miksi Syyria on niin tärkeä Iranille? Iranilla on vuosikymmenten läheiset suhteet Syyriaan aina vuoden
1979 islamilaisesta vallankumouksesta lähtien ja molemmat puolustavat Islamin shiialaista haaraa.
Iranilla on jo alueelliset jalansijat Libanonissa, Irakissa ja Jemenissä ja se haluaa säilyttää ja laajentaa
vaikutuksensa maassa, joka on Israelin ja Libanonin naapuri.
Läsnäolo Syyriassa antaa Iranille pääsyn maitse Välimerelle, valmistelualueen Hizbollahille ja muille
sijaistoimijoille hyökätä Israelia vastaan ja Iranin asevoimien pääsyn Israelin rajalle aloittamaan tulevan
hyökkäyksen Israeliin. Iran haluaa pitää Syyrian liittoutuneena Israelia vastaan ja koska Hizbollah ja
neuvonantajat Iranin vallankumouskaartista ovat auttaneet Assad'ia koko sisällissodan ajan, se on
hyvissä asemissa saamaan etua, jos hän pysyy vallassa,

Mitä on edessä?
Melkein kahdeksan vuoden konfliktin jälkeen Syyrian sisällissota on päättymässä. Jälkiseurauksena
tullaan näkemään vaikutuspiireiksi paloiteltu Syyria. Venäjä, Turkki ja Iran tulevat hallitsemaan noita
piirejä ja kaikki kolme maata tulevat jäämään Syyriaan. Se tekee todennäköiseksi, että ne jatkavat
yhteistyötään välttääkseen konfliktia ja tavoitellakseen yhteisiä etujaan. Joten miksi sinun pitäisi välittää?
Koska uusi Syyria voi enteillä Raamatun profetian pikaista toteutumista. Venäjän, Turkin ja Iranin
yhteiset edut voivat johtaa ne aloittamaan 2600 vuotta sitten ennustetun hyökkäyksen.
Hesekiel 38-39 lukujen sota
Kuusi vuosisataa ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista profeetta Hesekiel ennusti tulevan hyökkäyksen
Israeliin. Hän sanoi sen tapahtuvan päivien lopulla (Hes. 38:16). Hän sanoi sen tulevan Israelin
pohjoispuolelta (Hes. 38:15; Hes. 39:2) ja sanoi, että se käsittää Venäjän johtaman kansakuntien liiton
(Hes. 38:2), johon kuuluvat Iran ja Turkki (Hes. 38:5-6). Nämä kansakunnat eivät ole koskaan ennen
olleet liitossa, mutta nyt kaikki kolme istuvat Israelin pohjoisella rajalla.
Sattumaako? Enpä usko. Kuka tietää, miksi ne lopulta hyökkäävät, mutta ole varma siitä, että ne
hyökkäävät. Näyttämö on nyt pystytetty Hes. 38-39 lukujen toteutumiselle. Aabrahamin, Iisakin ja
Jaakobin Jumala tulee voittamaan taistelun (Hes. 39:3-6) ja koko maailma tulee tietämään, että Hän on
se Yksi, joka on voiton takana (Hes. 39:21).
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