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Googin sota lähestyy alkuvuonna 2019 ja samalla maailma tulee 
muuttumaan 

Tässä tuore suomentamani ajankohtaisraportti Rapture Ready -sivustolta, jossa uumoillaan ns. Googin 
sodan olevan lähellä, kun kaikki merkit Lähi-idässä viittaavat tilanteen kärjistymiseen Israelin ja Iran-
Syyria-Hizbollah -akselin välillä. Raportissa kerrataan tammikuun tapahtumia, kun Israel iski Iranin 
kohteisiin Syyriassa, jotka vain lisäsivät suuttumusta Googin leirissä.
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Jotkut sanovat Googin ja Maagogin taistelun lähestyvän; jotkut sanovat, että se on niin lähellä, ettei sitä 
voida enää välttää; toiset sanovat, että se on jo alkanut, ja niin edelleen.

Googin ja Maagogin taistelun ajoituksen kuvaaminen on mielipide-asia, mutta viimeaikaiset tapahtumat 
osoittavat varmasti, että Israel on sodassa; ja jos tämä sota eskaloituu, Googin ja Maagogin taistelu on 
pian historiaa.

12. tammikuuta 2019, Israel iski ja tuhosi menestyksekkäästi useita Iranin asevarastoja Syyriassa.

Useita Iranin, Hizbollah'in ja Syyrian korkean tason upseereja tapettiin, ja monia sotilaita haavoittui.

13. tammikuuta 2019, pääministeri Netanyahu vahvisti Israelin hyökkäyksen Iranin asevarastoihin 
Syyriassa ja varoitti, että Israel tulee iskemään vielä kovemmin, jos on tarpeen estää Irania saamasta 
sotilaallista jalansijaa Syyriassa.

14. tammikuuta 2019, Iran kiisti sotilaittensa läsnäolon Syyriassa ja sanoi, että siellä olevat iranilaiset 
ovat sotilaallisia neuvonantajia, jotka ovat Syyrian pyynnöstä paikalla terroristien torjumiseksi.

15. tammikuuta 2019, pääministeri Netanyahu vastasi Iranin väitteeseen seuraavasti: ”Joten antakaa 
minun neuvoa heitä (Iran) – lähtekää nopeasti sieltä pois, koska aiomme jatkaa voimakasta 
hyökkäyspolitiikkaa, kuten lupasimme, ja teemme sitä pelottomasti ja herpaantumatta.”

Noin 17. tammikuuta 2019, ilmoitettiin, että Iran vastasi pääministeri Netanyahu'n neuvoon lähteä pois 
Syyriasta lähettämällä 10,000 sotilasta Irakiin asemien ottamiseksi lähellä Irakin rajaa Syyrian kanssa.

Suunnilleen samaan aikaan ilmoitettiin Yhdysvaltojen informoineen Irakia, että se ei puutu asioihin, jos 
Israel hyökkää Iranin joukkoja vastaan Irakissa.

20. tammikuuta 2019, ilmoitettiin, että Venäjä on huomauttanut Israelia, että se aikoo kunnostaa Syyrian 
Damaskoksen kansainvälisen lentokentän ja Venäjä ei siedä yhtään enempää Israelin hyökkäyksiä 
Syyrian Damaskoksen kansainvälisen lentokentän lähettyville.

20. tammikuuta 2019 (samana päivänä), Israel jätti huomiotta Venäjän varoituksen ja hyökkäsi kohteisiin
Syyrian Damaskoksen kansainvälisellä lentokentällä.

Israelin tapana on hyökätä Iranin kohteisiin Syyriassa yöllä, mutta tällä kertaa Israel hyökkäsi 
päiväsaikaan.
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20. tammikuuta 2019 (samana päivänä), noin tunnin kuluttua Israelin hyökkäyksestä, Syyria ampui kaksi
ohjusta Israeliin, mutta Israelin rauta-kupu-ohjusjärjestelmä (Iron Dome) ampui ne alas.

20. tammikuuta 2019 (samana päivänä) iranilainen virkamies antoi lausunnon, joka vahvistaa Raamatun
profetian: "Tuleva sota Israelin kanssa voisi vetää tuhansia taistelijoita maista, kuten Irak.”

21. tammikuuta 2019, Israel käynnisti säälimättömän hyökkäyksen kohteisiin ympäri Damaskosta, 
mukaan lukien kohteet Damaskoksen kansainvälisellä lentokentällä.

Israel varoitti kaikkia Iranin liittolaisia Syyriassa pysymään erossa taistelusta tai heitä vastaan 
hyökättäisiin myös.

22. tammikuuta 2019, israelilainen ajatushautomo nimeltään Institute for National Security Studies 
(Kansallisen turvallisuustutkimuksen instituutti) julkaisi vuosikertomuksensa, jossa sanottiin, että Israel 
voisi joutua sotimaan kolmella eri rintamalla vuonna 2019 (Syyria, Libanon ja Gazan alue).

Israelin johtajia kehotettiin valmistautumaan tapahtumien mahdolliseen eskaloitumiseen, käsittäen 
täysimittaisen sodan.

23. tammikuuta 2019, Syyrian YK-suurlähettiläs kehotti YK:ta lopettamaan Israelin hyökkäykset Syyriaan
tai Syyria hyökkää Israelin Ben Gurion'in lentoasemalle lähellä Tel Aviv'ia.

24. tammikuuta 2019, ilmoitettiin, että Israelissa on kasvavaa huolta siitä, että Iran aikoo laajentaa 
hyökkäyksiä Israeliin maan pohjoisrajalta käsin ja etelässä Gazan alueelta.

Israel otti käyttöönsä ylimääräisiä Iron Dome -ohjustorjuntajärjestelmiä ja kutsui reserviläisiä 
miehittämään niitä, jos Syyria hyökkää Israelin Ben Gurion'in lentokentälle.

25. tammikuuta 2019, Syyrian sisäpuolelta ammuttiin laukauksia israelilaisia joukkoja vastaan Israelissa,
ja Israelin joukot ampuivat takaisin.

27. tammikuuta 2019, yksi Iranin ylimmistä sotilasviranomaisista sanoi, että Iran tulee vaihtamaan 
puolustuksellisen käytäntönsä hyökkäykselliseen ja hyökkää Israeliin ennakolta, jos Iran näkee todisteita
siitä, että se voisi olla hyökkäyksen kohteena.

28. tammikuuta 2019, Iranin vallankumouskaartin varakomentaja sanoi: ”Ilmoitamme, että jos Israel 
tekee mitä tahansa uuden sodan aloittamiseksi, tulee se tietenkin olemaan sota, joka päättyy Israelin 
poistamiseen, ja miehitetyt alueet palautetaan. Israelilaisilla ei tule olemaan edes hautausmaata 
Palestiinassa, jonne haudata omia ruumiitaan.”

Venäjän ja sen islamilaisten liittolaisten tappio antaa monille tietämyksen siitä, että Jehova on Jumala 
(Hes. 39:7,13); ja minun MIELIPITEENI on, että se tulee kasvattamaan tarvetta Lähi-idän 
rauhansopimukselle, jos sellaista ei jo ole olemassa.

Myöskin MIELIPITEENI on, että kaikkien näiden islamistiradikaalien tappio stimuloi tarvetta 
maailmanhallinnolle ja tasoittaa tietä Antikristuksen nousulle.

Kaikki eivät ole yhtä mieltä, mutta uskon, että Googin ja Maagogin taistelu ovat molemmat pre-Trib-
tapahtumia (ennen 7-vuotista vaivanaikaa tapahtuvia), jotka voivat tapahtua lähellä toisiaan Jumalan 
kalenterissa.

Jos olemme lähellä Googin ja Maagogin taistelua, voisimme olla lähellä ylöstempausta ja dramaattisesti 
muuttunutta maailmaa.

Tässä on kaksi erillistä tapahtumaa ennenkuin lopetan:

Ensinnäkin, tammikuun 21. päivänä 2019, median lemmikki ja sosialisti Alexandria Ocasio-Cortez sanoi: 



”Maailma päättyy 12 vuodessa, jos emme käsittele ilmastonmuutosta.”

Mietin, miksi hän sanoi 12 vuotta, kunnes muistin, että YK:n tavoitteena on saada maailmanhallitus 
vuoteen 2030 mennessä.

Pohjimmiltaan, kolme viikkoa vuoden 2018 päättymisen jälkeen, Alexandria sanoi, että jos maailma ei 
hyväksy ilmastonmuutosta ja saavuta maailmanhallituksen tavoitettaan vuoteen 2030 mennessä, 
maailma päättyy siitä kolme viikkoa myöhemmin.

Toiseksi, tammikuun 22. päivänä 2019, juutalainen rabbi ilmoitti, että useat juutalaiset rabbit, mukaan 
lukien yksi tämän sukupolven merkittävimmistä rabbeista, sanovat merkkien viittaavan siihen, että 
Messiaan tuloon johtava prosessi on jo alkanut.

En tiedä, kuinka kauan Messiaan tulemiseen johtava ”prosessi” kestää (enkä ole samaa mieltä jostakin 
heidän ajattelussaan), mutta yhdyn siinä, että merkit viittaavat maailman lähestyvän kohti Messiaan 
tulemista.
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