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Israelia vastustavat ryhmät Lähi-idässä ovat nykyään niin yhteenkietoutuneita, että Israel 
joutuu käymään läpi lyhyessä ajassa jopa kolme profeetallista taistelua, jotka maailma 
näkee yhtenä! 

Tässä tuore Rapture Ready -sivuston profeetallinen katsaus Lähi-idän konfliktipesään, jossa ollaan kovaa vauhtia 
lähestymässä Raamatun profeetallisia sotia, joiden keskipisteenä on Israel, jota vastaan on syntynyt Iranin 
johtama vihamielinen koalitio Syyrian sodan vanavedessä. Koalition jäseniin kuuluu myös epäsuorasti Venäjä, 
joka on Iranin ja Syyrian nykyhallinnon tukija. Alueella toimivat presidentti Assadin ystävät eli Iran ja sen 
arabiliittolaiset ovat niin yhteenkietoutuneita, että jos Israel käy sotaa yhden niistä kanssa, niin se sytyttää herkästi
laajemman sodan, joka tunnetaan ns. Googin sotana. Tämän ketjureaktion ansiosta kolmekin lähekkäistä 
profeetallista sotaa nähdään monien taholta yhtenä suurena taisteluna, jossa on panoksena ei yhtään vähempää 
kuin juutalaisvaltion olemassaolo. Artikkelin suomensi: Olli R.

---------------------

Yksi taistelu vai kolme? (One Battle or 
Three?) :: By Daymond Duck
Published on: October 22, 2017 by RRadmin7 Category: Daymond Duck, General Articles

http://www.raptureready.com/2017/10/22/one-battle-or-three/

Onko Psalmin 83 taistelu, Damaskoksen tuhoaminen yhdessä yössä, sekä Googin ja Maagogin taistelu
yksi taistelu vai kolme (Ps. 83; Jes. 17; Jer. 49:23-27; Hes. 38-39)? Ovatko ne yksi sota vai kolme 
sotaa? No, tämä riippuu siitä keneltä profetianopettajalta kysyt.

On vaikea saada selkeää vastausta, koska on olemassa mielipide-eroavaisuuksia koskien näitä sotia.

Jotkut profetianopettajat uskovat, että tulee olemaan Psalmin 83 sota, mutta toiset eivät ole sitä mieltä.

Jotkut profetianopettajat uskovat, että Googin ja Maagogin taistelu tapahtuu ennen ylöstempausta, 
mutta toiset uskovat, että se tapahtuu tempauksen jälkeen.

Jotkut profetianopettajat uskovat, että Googin ja Maagogin taistelu tapahtuu ennen Ahdistuksen aikaa 
(Tribulation Period), mutta toiset uskovat sen alkavan keskellä tai lähellä Ahdistuksen ajan puoltaväliä 
ja jatkuvan Harmagedonin taisteluun asti 7-vuotisen Ahdistuksen ajan lopussa.

Joten, näistä tapahtumista on mielipide-eroja.

Mutta näistä erimielisyyksistä huolimatta on olemassa ainakin kaksi asiaa, joista useimmat parhaista 
profetianopettajista ovat samaa mieltä: 1) sinä päivänä (lopun aikana), Syyrian Damaskos tullaan 
tuhoamaan yhdessä yössä; ja 2) viimeisinä vuosina ja viimeisinä päivinä tulee olemaan Googin ja 
Maagogin taistelu.

Kun puhun potentiaalisesta Psalmin 83 sodasta, Damaskoksen tuhoamisesta sekä Googin ja Maagogin
sodasta, kohtelen niitä yleensä kolmena eri taisteluna.

Kun kysytään näiden taistelujen järjestyksestä, kerron yleensä ihmisille, että se on vain minun 
mielipiteeni, että ne tapahtuvat samanaikaisesti tai melko lähellä toisiaan.
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Jos on Psalmin 83 sota (ja en aio väitellä siitä, mutta olen yleensä samaa mieltä niiden kanssa, jotka 
opettavat sitä), niin uskon, että se on ennen Googin ja Maagogin taistelua.

Mutta kiirehdin kertomaan ihmisille, että mielestäni sota Israelin ja sen naapureiden välillä voisi 
laukaista sodan Israelin ja Syyrian kesken. Ja jokin näistä sodista voi laukaista Googin ja Maagogin 
taistelun.

Sota voisi puhjeta yhtenä taisteluna yhdellä rintamalla ja päätyä useisiin taisteluihin useilla rintamilla. 
Joku tapahtuma voisi myös seurata toista vain muutaman päivän perästä.

Sanottuani tämän, niin lokakuun 10. päivänä 2017, Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman kertoi
kuuntelijaryhmälle, että ”maiden ja alueiden väliset rajat ovat nopeasti katoamassa.”

Hän sanoi, ”Seuraava väkivallan puhkeaminen edellyttäisi IDF:n (Israelin puolustusvoimat) mobilisointia
useilla rintamilla.”

Libanon ja Hizbollah ovat nyt pohjimmiltaan yksi kokonaisuus, ei kaksi erillistä. Molempia hallitsee 
kolmas valta, joka on Iran. Sota yhden kanssa voisi olla sota kaikkien kolmen kanssa.

Venäjä ja Iran hallitsevat Syyriaa. Molemmilla on tukikohtia, joukkoja ja aseita Syyriassa. Sota Syyrian 
kanssa voisi muuttua sodaksi Venäjän ja Iranin kanssa.

Irakia hallitsee Iranin shiia-hallinto.

Hamas, Gazan terroristiryhmä, rakentaa tukikohtaa Libanoniin Hizbollahin tuella.

Fatah-johtoinen palestiinalaishallinto Gazassa on allekirjoittanut sovintosopimuksen Gazan 
terroristiryhmän nimeltä Hamas kanssa lisätäkseen heidän vastustustaan Israelia kohtaan, jne.

Tämä on pointti: Näistä ryhmistä on tullut niin yhteenkietoutuneita, että sota yhden niistä kanssa on 
pohjimmiltaan sota kaikkien niiden kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että Israelin on valmistauduttava taistelemaan kaikkia niitä vastaan useilla 
rintamilla, ei vain yhden niistä kanssa yhdellä rintamalla.

Ja se on sitä, mitä Israel on tekemässä.

Israel on antanut varoituksia koko maailmalle, mutta kukaan ei kuuntele.

Israel on yrittänyt diplomatiaa, mutta se ei ole toiminut.

Israel on nyt päätynyt siihen, että sota on ainoa vaihtoehto ja että juutalaiselta kansakunnalta on 
loppumassa aika toimia ajoissa.

Maailma voi nähdä tämän kaiken yhtenä taisteluna, mutta se voi täyttää yhden, kaksi tai kolme 
profetiaa ennenkuin se on ohi.

Koskien tätä, pitäkää mielessä se tosiasia, että Israel, arabit ja Yhdysvallat ovat muodostaneet 
liittoutuman vastustaakseen Iranin ydinaseiden hankintaa, keskustellakseen Israelin oikeudesta 
olemassaoloon juutalaisena kansana ja tutkiakseen mahdollisuutta saada aikaan Lähi-idän 
rauhansopimus.

Tähän vastustukseen Iranin ydinaseiden hankintaa vastaan on voinut vaikuttaa presidentti Trumpin 
lokakuun 13. päivänä tekemä päätös olla vahvistamatta Iranin ydinsopimusta (JCPOA-sopimus).

Yhdysvaltain kongressilla on nyt 60 päivää aikaa toimia. Jos kongressi ei toimi 60 päivän aikana, 
presidentti Trumpilla on vapaus toimia niin kuin hän parhaaksi näkee.



On juurikin mahdollista, että Iranin halu ydinaseisiin, arabien ja israelilaisten vastustus sitä kohtaan, ja 
presidentti Trumpin halu lopulliseen sopimukseen (Lähi-idän rauhansopimus) ovat kaikki tulossa yhteen
samanaikaisesti historiassa täyttämään useita profetioita nopeassa sarjassa.
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