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Googin sodan valmistelua (Osa 2) – Lisää valmisteluja 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta ajankohtainen heinäkuun artikkeli ns. Googin sodan 
kehittymisestä päivittäisissä uutisissa, kun Venäjän (+liittolaiset) profetoitu hyökkäys Israelin maahan lähestyy 
päivä päivältä. Tämän artikkelin, joka on toinen osa aiheesta, suomensi: Olli R.
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Noin kaksi kuukautta sitten kirjoitin Googin ja Maagogin taistelusta artikkelin nimellä ”Slowly shaping 
up (Hitaasti kehittymässä (suomennettu))”. Jumala kehotti Venäjää ja kaikkia sen liittolaisia 
valmistautumaan tuohon suureen aikakauden lopun sotaan (Hes. 38:7).

Heinäkuun puolivälissä 2017, kolme juttua osui uutisiin kolmena päivänä, jotka saivat minut 
ajattelemaan, että tämä on lisävalmistelua.

Ensinnäkin heinäkuun 13. päivänä 2017 ilmoitettiin, että Venäjä haluaa Kollektiivisen 
turvallisuussopimuksen järjestön (Collective Security Treaty Organization (CSTO)) siirtävän sen 20,000 
jäsenen nopean toiminnan joukot (Collective Rapid Reaction Force (CRRF)) Syyriaan. Nämä joukot 
tulisivat CSTO:n kuudesta jäsenmaasta: Venäjä, Armenia, Valko-Venäjä, Kazakstan, Kirgisia ja 
Tadžikistan.

Ei ole mitään takeita siitä, että CSTO suostuu Venäjän pyyntöön, mutta organisaatiota hallitsee Venäjä, 
ja sen mukaan miten monet tulkitsevat Raamattua, Jumala on jo sanonut, että joukot näistä maista 
menevät Syyriaan ja viisi kuudesosaa niistä kuolee Israelin vuorilla (Hes. 39:2-6).

Kaksi Venäjän liittolaista ovat: Goomer ja kaikki sen sotalaumat; Toogarman heimo pohjan periltä ja 
kaikki sen sotalaumat, eli lukuisat kansat ovat Googin kanssa (Hes. 38:6). Goomerin ”sotalaumat” ja 
Toogarman heimon ”sotalaumat” voivat oikein hyvin sisältää joukkoja CSTO-maista.

Venäjä ja sen liittolaiset ”hyökkäävät kuin rajuilma” (Hes. 38:9), mikä näyttää viittaavan nopeaan 
kehitykseen turbulenssin ja tuhoamisen suhteen. Voisi mennä muutama viikko tai kuukausi ennenkuin 
CSTO suostuu hyökkäämään (ja on mahdollista, etteivät ne ole samaa mieltä), mutta tämä voisi olla 
hyvä kuvaus siitä, kuinka nopean toiminnan joukot tulevat toimimaan.

Jokin, joka kiehtoo tätä kirjoittajaa, on se, että Venäjällä, Iranilla, Hizbollah'illa ja Turkilla on jo 
kymmeniä tuhansia miehiä Syyriassa. Miksi ne tarvitsevat tuhansia enemmän? Aikovatko ne hyökätä 
jonkun toisen kimppuun (kenties Israelin)? Pelkäävätkö ne, mitä Yhdysvallat ja sen liittolaiset voisivat 
tehdä?

Toiseksi heinäkuun 14. päivänä 2017 ilmoitettiin, että Iran on vuokrannut lentotukikohdan Syyrian 
sydänalueelta, ja myöskin että Iran yrittää vuokrata toisen tukikohdan ja merisataman. Ensimmäistä 
tukikohtaa tullaan käyttämään taistelukoneita varten ja toista tukikohtaa käytetään noin 5,000 miehen 
majoitukseen. Merisatamaa käytetään lisäjoukkojen, aseiden ja muiden tarvikkeiden tuomiseksi.
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Israel on hyvin tietoinen siitä, että se on perimmäinen kohde ja on tehnyt selväksi, ettei maa hyväksy 
Iranin joukkojen pysyvää läsnäoloa Syyriassa. Israel on ilmoittanut Venäjälle täysin selvästi, että Israel 
haluaa kaikki Iranin joukot ja aseet poistettavaksi Syyriasta.

Kolmanneksi heinäkuun 15. päivänä 2017 ilmoitettiin, että Turkki on sopinut ostavansa kaksi venäläistä 
S-400-ohjuspatteria. Nämä ovat Venäjän uusimpia ilmapuolustusjärjestelmiä, ja ne toimitetaan 
seuraavien 12 kuukauden aikana.

Lisäksi Turkissa tullaan valmistamaan vielä kaksi tämän ilmapuolustusjärjestelmän ohjuspatteria. 
Venäläisten aseiden ostajana Turkki on selvästi siirtymässä pois NATOsta ja Venäjän leiriin.

Emme voi olla varmoja siitä, milloin tämä taistelu puhkeaa, mutta ottaessamme huomioon valmistelun, 
jota on tapahtumassa, se voi puhjeta lähes milloin tahansa.

Tämä on varmaa: jos tämä sota on niin lähellä kuin se näyttää, ihmiskunta on aivan aikakautensa 
lopussa.
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