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Iranin vaikutusvalta lisääntyy sunneihin – tähtäimessä Jerusalem Hesekielin 38. luvun 
mukaisesti! 

Tässä tunnetun amerikkalaisen profetiatutkijan ja kirjailijan, pastori Hal Lindsey'n, tuorein viikkoraportti elokuun 
lopulta 2015, jossa paljastetaan mielenkiintoinen profeetallinen kehitys Lähi-idässä, joka johtaa suoraan 
Hesekielin 38. luvun toteutumiseen, kun Iran tulee johtamaan kaikkia osallistuvia muslimivaltioita, shiialaisia 
sekä sunnalaisia, hyökkäykseen Israelia vastaan. Hal kertoo siis käynnissä olevasta prosessista, jonka perusteella 
sunnalaiset maat alistuvat lopulta shiia-Iranin johdettaviksi. Kiitos tästä lankeaa pääosaltaan hiljattain saavutetulle
Iran-sopimukselle, johon Länsi lankesi omaa hölmöyttään. Viikkoraportin suomensi: Olli R.
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Tärkeä, mutta lähes täysin huomiotta jäänyt kehitys tapahtui äskettäin Lähi-idässä. Uskon, että se 
tulee suorana seurauksena sopimuksesta Lännen ja Iranin välillä koskien sen maan ydinohjelmaa.

Sillä on voimakkaita profeetallisia vaikutuksia.

Tähän mennessä Iranin dominoiva vaikutusvalta on kohdistunut lähinnä shiia-muslimien keskuuteen. 
Se, että shiiat muodostavat vain 15% maailman muslimeista – loput 85% ovat sunneja – on auttanut 
hillitsemään Iranin vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti. Se on tehokkaasti pitänyt Iranin aitauksessa. 
Katsos, shiiat ja sunnit, vaikkakin molemmat islamilaisia, ovat olleet lukittuina veriseen riitaan 
vuodesta 632 jKr. lähtien.

Tämä aita voidaan hajottaa.

Palestiinalaishallinnon (PA) presidentti Mahmoud Abbas ilmoitti hiljattain, että hän matkustaa 
Teheraniin lähitulevaisuudessa. Hän toivoo vahvistavansa siteitä Iranin ja palestiinalaisten välillä.

Tämä ei ehkä tunnu isolta jutulta ennenkuin pohdimme sitä seikkaa että Abbas on sunni. Hänen 
hallitseva poliittinen puolue, Fatah, on sunnalainen. Hänen pääliittolainen (ja joskus vihollinen), 
Hamas, on sunnalainen. Suurin osa, elleivät kaikki, palestiinalaisista on sunneja.

Ja se on huolestuttavaa, etteivät ainoastaan palestiinalaiset toivo ”vahvistavan siteitä” Iranin 
kanssa, vaan he lähettävät signaaleja, että he saattavat olla halukkaita alistamaan itsensä Iranin 
määräysvallan alle.

Äskettäin Iranin ylin johtaja, Ajatollah Ali Khamenei, julkaisi uuden kirjansa: Palestiina. Siinä hän 
hylkää täysin kahden valtion ratkaisun Israelin ja palestiinalaisten kesken. Hän kirjoittaa, ”Ratkaisu 
on yhden valtion malli... Palestiina.”

Hän myös olettaa, että uusi Palestiinan valtio olisi ”Iranin hegemonian” alla. Toisin sanoen, hän vaatii
shiiavaltion kontrolloivan sunneja. Tämä on jotain, joka kerran olisi ollut täysin pannaan julistettu 
asia jokaiselle itseään kunnioittavalle sunnille.

Mutta ne ajat ovat ohitse!
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Ettei vain tulisi pantua omia, niin mieti myös sitä seikkaa, että Mahmoud Abbas on alkanut julkisesti 
näyttää tukeaan Syyrian presidentille, Bashar al-Assadille. Assad on alaviitti, eräs shiia-islamin haara.
Edelleen, Assadia tuetaan ensisijaisesti – lue ”pidetään pystyssä” – kahden valtion, Iranin ja Venäjän, 
toimesta.

Ihmiset, tämä on kuin suoraan Hesekielin luvusta 38!

Nyt me kaikki tiedämme, että Hamas ja PA ovat saaneet takaoven kautta taloudellista ja teknistä 
apua Iranilta jo vuosia. Mutta sitä ei ole koskaan kerrottu avoimesti. Ei ole koskaan ollut 
palestiinalaisten sitoutumista Iraniin. Mutta nyt se näyttää olevan hyvinkin mahdollista.

Miksi nyt? No, pohtikaamme tosiasiaa, että johtuen Obaman ja Kerryn (ja varmasti myös muidenkin 
syyllisten) ponnisteluista, Iran on kohta varoissaan. Ui paljossa rahassa. Ja kaksi jonoa ovat 
vetoamassa kohtuulliseen osuuteensa: Eurooppalaiset pankkiirit ja maailman terroristit.

Ihmettelen, miksi he tarvitsevat kaksi jonoa?

Mutta odota, se käy yhä mielenkiintoisemmaksi.

Me kaikki tiedämme, että Abbas ja PA on pohjimmiltaan rahaa tekevä yritys. Siksi se on ollut 
palestiinalaisten valvonnassa niin monta vuotta ja heidän pottinsa on silti niin säälittävä – vaikka 
miljardittain dollareita on kaadettu palestiinalaishallinnon kassaan Lännen pölkkypäiden toimesta. 
Sveitsiläiset pankit rakastavat PA:ta ja sen johtajistoa.

Joten miksi Abbas riskeeraa vieraannuttamalla jotkut länsivallat tehdessään julkisen show'n 
halukkuudestaan jakaa pottinsa iranilaisten kanssa? Mielestäni se johtuu siitä, että molemmat 
islamilaiset suunnat jakavat vihan Israelia ja juutalaisia kohtaan. Itseasiassa, se voi olla syynä miksi 
muut sunnivaltiot päättävät alistua shiialaiselle Iranille.

Nolaten Lännen nykyajan Chamberlainit – saamalla kaiken ja luopumatta mistään – Iran ei ole vain 
osunut kultakaivokseen, se on kohottanut mystiikkansa lähes myyttisiin mittasuhteisiin. Ja 
nyrkkisääntö islamissa on mennä vahvemman hevosen mukana.

Tänään, maailman muslimeille, jotka vihaavat Israelia ja juutalaisia, Iran on ehdottomasti vahvempi 
hevonen.

On yhä vaikeampaa tehdä eroa Raamatun profetian ja aamun uutisotsikoiden välillä, eikö olekin?

Mutta, uskomatonta kyllä, on olemassa toinenkin juonenkäänne.

Länsi ei ole ainoastaan päästänyt valloilleen maailman ylle voimakkaampaa, vaikutusvaltaisempaa, ja
rahallisesti rikkaampaa Irania (maailman suurin terrorismin viejä), vaan sen ylin johtaja on tehnyt 
selväksi, niin ettei kukaan voi epäillä, mihin tämä kaikki on tähdätty.

Uudessa kirjassaan, Palestiina, Ajatollah julistaa itsensä ”pyhän sodan lipunkantajaksi Jerusalemin 
vapauttamiseksi”. Mitä sanoit? Tiesivätkö Obama ja Kerry ja ryhmä tämän kun he lamauttivat itsensä 
ja suutelivat hänen sormustaan?

He ilmeisesti katsoivat läpi sormien hänen kuvauksensa Israelista ”syöpäkasvaimena” ja ”Amerikan, 
suuren saatanan, liittolaisena”. He eivät nähtävästi välittäneet Khamenein kannustushuudoista, 
”Kuolema Israelille” ja ”Kuolema Amerikalle”, hänen joukkokokouksissaan.

He näyttivät olevan mielettömässä hulluuspuuskassa saavuttaakseen ”sopimuksen” välittämättä 
sopimuksen vaikutuksista. Ja nyt, me alamme tajuta nämä seuraukset.

Sanoinko, että tämä on kuin suoraan Hesekielin 38. luvusta?



Raamatun profetiat ennustivat, että viimeisinä päivinä Venäjä johtaisi kansakuntien konfederaatiota 
Israelia vastaan, johon kuuluisi lukuisia muslimivaltioita Iranin johtamana. Jotkut kriitikot ovat 
nostaneet kulmakarvojaan ja huomauttaneet, että sunnivaltioita – joka kuvaa useimpia 
muslimikansakuntia – ei koskaan johdettaisi shiialaisen valtion toimesta.

Oletan että he voivat laskea kulmakarvansa nyt.

Älä missaa tämän viikon raporttia täällä sunnuntaina.

Jumalan siunausta,

Hal Lindsey

Lähettänyt Olli-R klo 13.54
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