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Tuoko vuosi 2018 tullessaan 3. maailmansodan ja sitä seuraavan Lähi-idän 
rauhansopimuksen, jossa Israel ja Lähi-itä muovautuvat uudelleen juuri 
kun raamatulliset 70 vuotta on kulunut Israelin valtion syntymisestä?! 

Tässä hyvin ajankohtainen profetia-artikkeli Rapture Ready -sivustolta näin vuoden loppuun, jossa 
esitetään Israelia koskeva mahdollinen profeetallinen skenaario vuodelle 2018. Kaikki merkit nimittäin 
viittaavat nyt siihen, että Israelin valtion täyttäessä 70 vuotta ensi keväänä Lähi-itä on kokemassa 
muodonmuutoksen tekeillä olevan rauhansopimuksen myötä, joka tunnetaan myös Antikristuksen 
vahvistamana liittona (covenant) 7 vuodeksi (Dan. 9:27 ja Israelin 70. vuosiviikko). Ennen globalistiksi 
muodostuvan AK:n vahvistamaa rauhansopimusta käydään kuitenkin 3. maailmansota, johon sisältyy 
ensin suuren Babylonin eli USA:n kokema kuolinisku (Ilm. 18) sekä sitä seuraava raamatullinen Googin
sota, jossa Venäjä liittolaisineen hyökkää Israelia vastaan. Lisäksi muslimit sotivat toisiaan vastaan 
(shiiat vs. sunnit). Tästä edellämainitusta antaa siis vinkkiä seuraava suomentamani kirjoitus, joka 
pitää sisällään tarpeellisen informaation tuoreista Lähi-itään liittyvistä tapahtumista.

PS. Tämä on todennäköisesti viimeinen julkaisuni tänä vuonna, joten kiitokset lukijoille kuluneesta 
vuodesta. Ensi vuonna jatketaan, mikäli Herra suo. Maranatha!

-------------------------
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Toukokuun 14. päivänä 2018, Israel juhlii juutalaisvaltion perustamisen 70. vuosipäivää. 70 on selvästi 
yksi lukuisista numeroista, joilla on erityistä merkitystä Raamatussa (Jaakob vei 70 ihmistä Egyptiin, 
Israel vietti 70 vuotta Babylonin pakkosiirtolaisuudessa, Danielin kirjassa mainitaan Israelin 70 
vuosiviikkoa, on 70 Sanhedrin'in jäsentä jne.).

Näyttää loogiselta, että 2018 voisi olla merkittävä vuosi Israelin historiassa. En voi ennustaa 
tulevaisuutta, mutta kahta hätkähdyttävää tapahtumaa ollaan muotoilemassa.

Ensinnäkin presidentti Trump aikoo selvästi julkaista rauhanehdotuksensa vuonna 2018; ja yksi 
hätkähdyttävä tosiasia tätä koskien on todennäköisyys, että Israel, suurin osa arabeista ja 
palestiinalaishallinto (PA) pääsevät jonkinlaiseen sopimukseen.

Rauhanehdotus, jota presidentti Trump'in neuvonantajat työstävät, on paljon enemmän kuin 
Yhdysvaltojen luomus. Se on useiden viikkojen työn tulosta, jota käydään kulissien takaisissa 
keskusteluissa Israelin, Saudi-Arabian, Egyptin, Jordanian ym. kanssa. Sitä kutsutaan Trump-
ehdotukseksi, mutta se on itseasiassa monien entiteettien luomus. 

Rauhanneuvotteluja on käyty ja ne ovat epäonnistuneet lähes 70 vuoden ajan. Ne, jotka työskentelevät
tämän ehdotuksen parissa, näyttävät päätyneen siihen, että 70 vuotta neuvotteluja on tarpeeksi. Aika 
ratkaista ongelma on tullut.

On raportteja siitä, että vanhat suunnitelmat ovat kuolleita ja Yhdysvallat, Israel ja useat arabimaat 
työstävät uutta ehdotusta, joka tullaan hyväksymään ennakolta (hyväksytty ennen kuin se julkistetaan).
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Mahmoud Abbas'in ja PA:n odotetaan vastustavan ehdotusta, joten saudit ovat jo määränneet Abbas'in 
astumaan kelkkaan mukaan tai eroamaan. Saudit maksavat hänen palkkansa ja samaten hänen 
henkilökuntansa palkat, joten hänen on vaikea kieltäytyä suostumiselta.

Egypti ja Jordania ovat vastustaneet aiempia suunnitelmia, mutta ne ovat olleet mukana keskusteluissa
tällä kertaa, ja maat tekevät yhteistyötä Saudi-Arabian kanssa.

Egyptin ja Jordanian odotetaan esittävän joitain vähäisiä vastalauseita, mutta on itsestäänselvyys, että 
ne lopulta hyväksyvät ennakolta hyväksytyn ehdotuksen. Egypti tarjoaa palestiinalaisille jopa maata 
Siinain alueelta, joka voidaan liittää Gazaan.

Erittäin merkittävää on se, että Saudi-Arabia ja useimmat 21 arabimaasta sanoivat hyvin vähän, kun 
presidentti Trump antoi 6. joulukuuta 2017 julistuksen, että Jerusalem on Israelin jakamaton 
pääkaupunki.

Erittäin merkittävää on myös se, että ne sanoivat hyvin vähän, kun Valkoinen talo totesi, että he eivät 
voi kuvitella sellaista, etteikö Temppelivuorella sijaitseva itkumuuri olisi osa Israelia.

Merkittävää jälleen on se, että kaksi arabivaltiota (Turkki ja Jordania) yrittivät saada Saudi-Arabian ja 
muut arabivaltiot osallistumaan 57-jäsenisen islamilaisen yhteistyön järjestön (OIC) hätäkokoukseen 
tuomitakseen presidentti Trump'in julistuksen, mutta saudit ja nämä muut kieltäytyivät osallistumasta.

Ruokintaa tälle kaikelle on se tosiasia, että Saudi-Arabia ja Egypti ovat tyytymättömiä siihen, että 
Mahmoud Abbas on ollut tarpeettoman ystävällinen Iranin tukemien terroristien suhteen Gazassa. 
Saudi-Arabia ja Egypti haluavat, että jotakin tehdään Iranin suhteen, ja herra Abbas on kallistumassa 
väärälle puolelle. Hän on loukannut hänen saudi- ja egyptiläisliittolaisiaan.

Saudi-Arabia ja Egypti ovat selvästi kiinnostuneita liittoutumaan Yhdysvaltojen ja Israelin kanssa.

Egypti auttoi PA:ta laatimaan päätöslauselman, jossa kumottaisiin presidentti Trump'in julkilausuma 
Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtämisestä Tel Aviv'ista Jerusalemiin, mutta Egypti tiesi, että 
Yhdysvallat voisi tappaa sen veto-oikeudellaan.

Joulukuun 19. päivänä 2017, palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas taisteli edelleen 
Trump'in hallinnon pyrkimyksiä vastaan laatia rauhansuunnitelma, ja saudit soittivat hänelle ja 
kehottivat häntä astumaan mukaan kelkkaan – jo toisen kerran.

Toiseksi, näyttää siltä, että vuosi 2018 voisi myös tuottaa arabien ja Iranin välisen sodan (shiiat vs. 
sunnit, ethnos against ethnos), tai se voisi olla vuosi, jolloin Iran ja sen liittolaiset hyökkäävät Israeliin 
(Googin ja Maagogin sota). Jotakin on tehtävä pian Iranin edistymisen suhteen ydinaseiden 
kehittämisessä tai on liian myöhäistä pysäyttää sitä.

Vuonna 2015, Saudi-Arabian, Israelin ja muiden vastalauseista piittaamatta; Yhdysvallat, Britannia, 
Kiina, Venäjä, Ranska ja Saksa allekirjoittivat yhteisen kattavan toimintasuunnitelman (Joint 
Comprehensive Plan of Action eli JCPOA) Iranin kanssa, joka väitetysti (mutta kiistanalaisesti) estää 
Irania hankkimasta ydinaseita, rajoittaa Iranin ohjuskehitystä sekä asettaa rajoituksia Iranin tiettyjen 
aseiden myynnille muihin maihin.

Siihen kuuluu paljon muutakin, mutta 13. lokakuuta 2017 presidentti Trump kieltäytyi vahvistamasta 
sitä, että Iran noudattaa JCPOA-sopimusta. Hän esitti hyökkäämistä Iraniin ja antoi Kongressille 60 
päivää aikaa toimia ennenkuin hän tekisi mitään. Nämä 60 päivää ovat kuluneet ja Kongressi ei ole 
toiminut.

Seuraava siirto riippuu presidentti Trump'ista, ja jotkut ajattelevat, että hän vetää Yhdysvallat pois 
JCPOA-sopimuksesta tammikuussa 2018. Yhdysvaltojen vetäytyminen pois sen Iran-sopimuksesta 
olisi iso juttu. Iran on kuljettanut laivateitse aseita (kuten ohjuksia Jemeniin) ja rakentanut aselaitoksia 



Libanoniin ja Syyriaan (mikä mahdollisesti rikkoo JCPOA:ta). Iran on vaatinut jihadisteja ampumaan 
raketteja Israeliin, kieltäytynyt vetämästä joukkojaan pois Syyriasta, uhannut lähettää 80,000 shiia-
taistelijaa Lähi-itään, ja Jemen on ampunut iranilaisen ohjuksen Saudi-Arabian julkiselle lentokentälle.

Joulukuun 18. päivänä 2017, presidentti Trump julkaisi asiakirjan, jossa esitellään hänen kansallisen 
turvallisuuden doktriininsa. Siinä sanotaan, että Lähi-idän kriisi aiheutuu Iranista ja radikaaleista 
islamilaisista terroristeista, ei Israelista. 

Sotarummut lyövät Valkoisessa Talossa, Israelissa, Saudi-Arabiassa ja useissa muissa arabivaltioissa. 
Vaikuttaa siltä, että koalitio on muodostumassa sopiakseen erimielisyytensä, allekirjoittaakseen 
rauhansopimuksen ja muokatakseen Lähi-idän uudelleen. [Huomautan, että ennen tulevaa 
rauhansopimusta käydään 3. maailmansota, eli ns. Googin sota. Illuminatin motto: Ordo Ab Chao. 
Suom. lisäys]

Tämä tuo mukanaan monia kysymyksiä, joita ei voida selvittää juuri nyt (Psalmi 83, Jesaja 17:1 liittyen 
Damaskoksen tuhoon, Goog ja Maagog (Hes. 38-39), Iranin ydinlaitosten tuhoaminen jne.), mutta 
riittää kun kysyn, voisiko 2018 olla se vuosi, jolloin nämä hämmästyttävät tapahtumat toteutuvat?

Jos se on, maailma on hyvin erilainen 12 kuukauden kuluttua.
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