
sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Jumalan Sanaa täytetään maalis-huhtikuussa 2019 kun kiista Golanin 
kukkuloista käy kiivaana Yhdysvaltojen tekemän tunnustuksen jälkeen! 

Tässä tuore suomentamani ajankohtaisraportti Rapture Ready -profetiasivustolta, jossa mm. kerrotaan 
viimeaikaisista uutisista Golanin kukkuloiden suhteen, jotka Yhdysvallat tunnusti vastikään Israelille 
kuuluviksi. Tämä on aiheuttanut närää monissa arabivaltioissa sekä Venäjän, Iranin ja Turkin taholta, 
mikä on merkille pantavaa kun ajatellaan profeetallista Googin sotaa, joka kolkuttaa ovella.
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Ensinnäkin, vuonna 2014, voimakas islamilainen terroristiryhmä nimeltä ISIS (presidentti Obama kutsui 
sitä ISILiksi tai Levantiksi) otti haltuunsa useita kaupunkeja Irakissa.

Alkuperäinen Levant oli maantieteellinen alue lähellä Välimerta Lähi-idässä, johon kuului Kypros, 
Libanon, Syyria, Jordania, osa Saudi-Arabiaa, osa Turkkia, osa Egyptiä, osa Irakia ja koko Israel.

Muita islamilaisia terroristiryhmiä liittyi nopeasti ISISiin, ja ryhmä alkoi pian kutsua itseään muslimi-
kalifaatiksi (muslimi-valtakunta).

Jumala lupasi siunata niitä, jotka Israelia siunaavat, ja kirota ne, jotka Israelia kiroavat.

Hän lupasi myös, että Israelia ei kukisteta aikakauden lopussa.

Maaliskuun puolivälissä 2019 ISIS-kalifaatti tuli loppuunsa, ja Israel seisoo edelleen.

Jumalan Sanaa ollaan täyttämässä.

Toiseksi, Raamattu sanoo, että Israelin ympärillä olevat kansakunnat vaativat itselleen Israelin vuoria, 
panettelevat Israelia ja tekevät Jumalan vihaiseksi aikakauden lopussa (Hes. 36:1-7).

Jumala lisäsi, että Hän tulee olemaan Israelin puolella; Israel pitää hallussaan vuoria ja kasvattaa viljaa 
niiden päällä.

Israel valtasi Golanin kukkulat vuonna 1967, liitti ne itseensä vuonna 1981, ja kasvattaa viljelykasveja 
joillakin niistä.

Maaliskuun 21. päivänä 2019, Yhdysvallat tunnusti Golanin kukkulat Israelin suvereeniksi alueeksi, ja 
Jumalan Sanaa täytetään.

Kolmanneksi, Syyrian virkamies sanoi: ”Syyrian kansa on edelleen sitoutunut vapauttamaan Golanin 
ylänköalueen kaikin käytettävissä olevin keinoin.”

Jumalan Sana sanoo, että Syyria ja Israel ryhtyvät sotaan aikakauden lopussa; ja Syyrian Damaskos 
lakkaa olemasta yhdessä yössä (Jes. 17:1).

Syyrian olisi järkevää pohtia, mitä ISISille on tapahtunut, ja lukea edellä mainittu juttu kansakunnista 
Israelin ympärillä, jotka vaativat vuoria itselleen ja saavat näin Jumalan vihaiseksi.
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Syyria ei vapauta Israelin vuoria, koska Jumala on jo vapauttanut ne, sekä pysyvästi palauttanut ne 
kansalleen Israelille (Hes. 36).

Neljänneksi, 22. maaliskuuta 2019 Venäjä, Iran ja Syyria tuomitsivat Yhdysvaltojen taholta tehdyn 
tunnustuksen Israelin suvereniteetille Golanin kukkuloista, ja Turkki teki pikaisesti samoin.

Golanin kukkuloilta on löydetty suuri öljy- ja maakaasuesiintymä, ja jotkut ajattelevat, että nämä kansat 
yrittävät ottaa sen haltuunsa.

On selvää, että nämä kansakunnat ovat osa ryhmää, joka hyökkää Israeliin sen pohjoispuolelta vuotten 
lopulla ja viimeisinä päivinä ottaakseen saalista. Tämä vihastuttaa Jumalan, ja he kaatuvat Israelin 
vuorille (Hes. 38:12,15,18-23).

Viidenneksi, 24. maaliskuuta 2019 ilmoitettiin, että Yhdysvallat ja Israel ennakoivat väkivallan 
puhkeamista Israelin rajalla Syyrian ja Libanonin kanssa minä hetkenä hyvänsä, johtuen Yhdysvaltojen 
tekemästä Israelin suvereniteetin tunnustamisesta Golanin kukkuloihin.

Tämän seurauksena Yhdysvallat on lähettänyt vahvistuksia kuuteen Yhdysvaltain tukikohtaan Irakissa ja
Syyriassa.

Kuudenneksi, 21. maaliskuuta 2019 USA:n ulkoministeri Mike Pompeo oli Israelissa kun presidentti 
Trump tunnusti Golanin kukkulat Israelin suvereeniksi alueeksi.

Se oli päivä ennen juutalaista juhlapäivää nimeltä Purim, ja häntä haastatteli Chris Mitchell uutiskanava 
Christian Broadcasting Network'ista (CBN).

Hra Mitchell sanoi: ”Juutalaiset ympäri maailmaa ja täällä Jerusalemissa puhuvat siitä, että kuningatar 
Ester 2500 vuotta sitten pelasti juutalaiset Jumalan avulla Haaman'ilta” (Persian tai Iranin virkamies, joka
halusi tuhota juutalaiset).

Hra Mitchell lisäsi: ”Ja nyt, 2500 vuotta myöhemmin, Lähi-idässä on uusi Haaman, joka haluaa hävittää 
juutalaiset aivan kuten Haaman halusi: Iranin valtio.”

Sitten herra Mitchell kysyi: ”Voisiko olla niin, että presidentti Trump on juuri nyt eräällä tavalla nostettu 
tällaista aikaa varten, aivan kuten kuningatar Ester, auttaakseen pelastamaan juutalaisen kansan Iranin 
uhalta?” [Tämä on valhe helvetistä ja varmaankin Antikristus Trump ottaa ansion itselleen siitä, kun 
Jumala tuhoaa yliluonnollisesti Googin joukot Israelin vuorilla. Suom. huom.]

Herra Pompeo vastasi: ”Kristittynä uskon, että se on mahdollista.” [Pompeo uskoo kuulemma 
tempaukseen ja hänen sanotaan kuuluvan ns. Tuomiopäivän kulttiin. Ks. 
https://www.youtube.com/watch?v=YnhH6QilP_o. Suom. huom.]

Israel selviytyy, koska Jumala lupasi suojella tätä kansakuntaa, eikä ole liian kaukaa-haettua uskoa, että 
Jumala nosti presidentti Trump'in Israelin tähden. [Voi hyvänen aika mitä sinisilmäisyyttä! Trump ei ole 
mikään hyvis, vaan eksyttäjä. Tietenkin Jumala voi käyttää Trump'ia sen aikaansaamiseksi, että 
juutalainen kansa seulotaan ja ahdistuksessaan osa siitä kääntyy oikean Messiaansa puoleen 
vaivanajan jälkimmäisellä puoliskolla, kun Antikristus Trump vainoaa heitä (Sak. 13:8-9). Tämä on 
luterilaisittain sitä Jumalan vasemman käden työtä ja samalla Raamatun profetiaa täytetään. Suom. 
huom.]
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