
Israelin ja Iranin yhteen kietoutuneet
kohtalot

Awaken Bible Prophecy Update 10-26-22: Intertwined Destinies of Israel
& Iran

Posted by Gary Ritter | October 26, 2022

https://rumble.com/v1pzgbu-awaken-bible-prophecy-update-10-26-22-intertwined-destinies-of-
israel-and-i.html 

Videon transkriptio:

Lähi-itä on edelleen profeetallisen aktiviteetin kattila, kun tulemme tämän vuoden viimeisiin 

kuukausiin. Israel kohtaa edelleen vihaa ja konflikteja monelta taholta samalla, kun Iran propagoi 

suuren osan juutalaiseen naapuriinsa kohdistetusta vihamielisyydestä. On sanottu - aivan 

oikeutetusti - että Israel on kansakunta, jota on syytä tarkkailla viimeisten päivien 

lähtölaskennassa, koska se on Pyhä Maa, jonka Jumala vaatii omakseen. Israel on ajanmittari - 

kirjaimellisesti Jumalan profeetallinen kello - joka antaa meille ne virstanpylväät, joiden avulla 

voimme määrittää, milloin Kristus palaa. Jos haluamme tietää, kuinka lähellä olemme 

maailmanlopun tuomiopäivän keskiyötä, pidämme katseemme Israelissa. Samoin jos haluamme 

ymmärtää, miten viimeiset konfliktit vaikuttavat Israeliin ja ajavat maailmaa Ahdistukseen, meidän 

on seurattava Irania. Nämä kaksi kansakuntaa ovat erottamattomasti kytketyt toisiinsa tästä 

hetkestä ainakin ahdistuksen alkuvaiheisiin asti ja hämmästyttävää kyllä, ne tulevat olemaan 

toisiinsa kytketyt myös aivan viimeisinä päivinä.

Tämä näiden kahden hyvin erilaisen maan ja niiden vastakkaisten uskontojen, Israelin 

juutalaisuuden ja Iranin Islamin, dynamiikka on polttoainetta sodan liekkeihin, jotka syttyvät kohta 

niiden naapurustossa Lähi-idässä. Jotkut meistä uskovat, että lopullisesti ennustetun Hesekielin 

sodan lisäksi Psalmin 83 sota on välttämätön alkusoittona tuolle suuremmalle yhteenotolle. 

Tänään haluan tarkastella, miksi uskon, että Psalmin 83 sota on välttämätön ennen Goog-

Maagogia ja miten se luo pohjan Islamin eliminoimiselle, mutta myös Iranin nousulle Jumalan 

suosimaksi kansakunnaksi.
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Kuten jotkut teistä ehkä tietävät katsottuanne aiempia Awaken Bible Prophecy -päivityksiäni, 

haluan antaa kontekstin ja tehokkaasti askel askeleelta etenevän lähestymistavan perusteluihini ja 

johtopäätöksiini. Olenko aina oikeassa? En tietenkään. Tosiasia kuitenkin on, että kukaan meistä 

Raamatun profetian opettajista, ei ole oikeassa kaikissa yksityiskohdissa. Jumalalla - koska Hän 

on Jumala - on väistämättä hihassaan yllätyksiä. Myöskään se, että tietty narratiivi on ollut normi jo

monta vuotta, ei tarkoita, että se on välttämättä se tapa, jolla asiat todella tulevat lopulta 

tapahtumaan. Voi olla, että vastakkainen lähestymistapa ajatteluun, jonka mukaan "olemme aina 

tehneet näin", voikin tarjota paremman selityksen, miten lopunajan tapahtumat tulevat 

toteutumaan. Suosittelen, että suhtaudut avoimin mielin Raamatun profetiaan. Jos joku meistä on 

liian dogmaattinen, hän voi päätyä koirankoppiin. Tempaus ennen vihaa on poikkeus tästä. 

Jeesuksen Kristuksen kunniakas ilmestyminen seurakunnalleen on varma asia. Ainoa kysymys on,

kuinka kauan meidän on odotettava ennen tuota läheistä ja ihmeellistä päivää.

Tutkimme näitä asioita kohta, mutta ensin rukoilemme ja luemme Jumalan Sanaa.

<PRAY>

Sana:

Jeremia 49:34-39

Herran sana, joka tuli profeetta Jeremialle Eelamia vastaan Juudan kuninkaan Sidkian 

hallituksen alussa; se kuului: 

Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä murran Eelamin jousen, heidän väkevyytensä 

parhaimmat. Ja minä tuotan Eelamia vastaan neljä tuulta taivaan neljältä ääreltä ja hajotan 

heidät kaikkiin näihin tuuliin; eikä ole oleva kansaa, johon ei tulisi Eelamin karkoitettuja. Ja 

minä saatan Eelamin kauhistumaan vihollistensa edessä, niiden edessä, jotka etsivät 

heidän henkeänsä ja minä annan onnettomuuden kohdata heitä, vihani hehkun, sanoo 

Herra ja minä lähetän heidän jälkeensä miekan, kunnes minä heidät lopetan. Ja minä 

asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat, sanoo Herra. 

Mutta aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra.

 Jesaja 19:23-24

 Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti 

Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva 

kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot 



siunaa sitä sanoen: "Siunattu olkoon Egypti, minun kansani ja Assur, minun kätteni teko ja 

Israel, minun perintöosani". 

Israelin ja Iranin yhteen kietoutuneet kohtalot

Psalmin 83 sota

• Jokainen, joka seuraa Raamatun profetiaa, tietää tulevasta suuresta konfliktista, joka tunnetaan 

vaihtoehtoisesti joko Hesekielin sotana tai Maagogin Googin sotana.

• Koska Ilm. 20:8 viittaa Goog-Maagogiin, joka koskee kansakuntia, jotka Saatana kokoaa 

Millenniumin lopussa yrittämään viimeistä hyökkäystä Jumalan kukistamiseksi, niin jotkut uskovat, 

että tämä sota ei tapahdu ennen sitä.

• Tähän ajatukseen liittyy suuria logistisia ongelmia ja minä hylkään sen.

• Käsittelemättä kaikkia niitä ongelmia, joita tämän sodan sijoittaminen tuohon ajankohtaan 

aiheuttaa, esitän tässä vain pari sellaista ongelmaa:

• Jos tämä sota on Millenniumin viimeisinä päivinä, jonka jälkeen Jumala luo uuden taivaan 

ja uuden maan, niin milloin tapahtuisi profetoitu seitsemän kuukautta kestävä maan 

puhdistaminen, tai mikä vielä ongelmallisempaa, sotatarvikkeiden seitsemän vuotta kestävä

polttaminen?

• Eikö Jumalan tulella tapahtuva maan uudistaminen puhdista sitä ja hoida näitä asioita?

• Uskon kuitenkin, että tämän sodan on tapahduttava paljon aikaisemmin.

• On kuitenkin taas kysymys siitä, onko se 7-vuotisen ahdistuksen jakson sisä- vai ulkopuolella.

• Koska olen hyväksynyt Bill Salus'in ehdottaman vaihtoehtoisen näkemyksen viidestä 

ensimmäisestä sinetistä, ehdotan, että se tapahtuu VIRALLISEN 7-vuotisen ahdistuksen 

ajanjakson ulkopuolella. 

• Mitä tarkoitan VIRALLISELLA?

• Salus'in vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan Raamatussa ei ole sellaista tekstiä, joka 

ehdottomasti osoittaisi, että kaikki Karitsan aloittamat sinettituomiot, kun Hän avaa käärön, 

tapahtuisivat sen jälkeen, mitä useimmat profetia-asiantuntijat pitävät seitsemän vuoden 

VIRALLISENA alkamisajankohtana, nimittäin sitä, kun Antikristus vahvistaa liiton Israelin kanssa.

• Näin ollen, jos tämän suhteen ei ole tekstuaalista korrelaatiota, jotkut näistä tuomioista voisivat 

teoriassa tapahtua ennen tuota VIRALLISTA seitsemän vuoden alkamisen virstanpylvästä. 

• Tämän seurauksena Salus'in vaihtoehtoinen näkemys sanoo, että ensimmäiset viisi sinettituomiota

tapahtuvat ehkä joskus ahdistusta edeltävän tempauksen jälkeen aukkokaudella ennen liiton 

vahvistamista Israelin ja Antikristuksen välillä. 

• Tällainen tarkistettu ajoitus itseasiassa auttaa merkittävästi koko Ahdistuksen logistista aikataulua.

• En aio puhua siitä nyt, mutta ymmärtääksesi sitä paremmin suosittelen Bill Salus'in kirjaa The Next



Prophecies.

• Meidän tarkoituksiamme varten juuri nyt tämän ajoituksen vaikutus on, että kun Tempaus tapahtuu,

niin sitä seuraavalla Aukkokaudella (Gap Period) ensimmäiset viisi sinettiä avataan.

• Se tarkoittaa sitä, että aukkokaudella Antikristus ilmestyy, hirvittävät sodat tulevat maan päälle, 

nälänhätä seuraa ja kuolema sekä senjälkeinen monien pelastumattomien sielujen luovuttaminen 

Tuonelalle.

• Näiden tapahtumien aikana monet pyhät nousevat, eli ne, jotka tulevat aidosti Jeesukseen 

Kristukseen uskoviksi tajuttuaan sen hirvittävän virheen, jonka ovat tehneet, kun eivät ole 

hyväksyneet Häntä Herraksi ja Vapahtajaksi ennen tätä aikaa.

• Tämä johtaa äärimmäiseen vainoon - uskoakseni katolisen kirkon toimesta - kun se vahvistaa 

valtansa ja siitä tulee maailmanuskonnon ekumeeninen portto. 

• Tästä vainosta, joka nousee neljän ensimmäisen sinettituomion seurauksena, näemme 

marttyyrikuoleman kärsineet viidennen sinetin pyhät kokoontuneina Jumalan valtaistuimen 

ympärille.

• Mielenkiintoista on, että he huutavat: "Kuinka kauan?" - kysellen ajanjaksosta, jonka kuluessa 

tällainen marttyyrius tapahtuu.

• Jos heidät tapettaisiin VIRALLISEN 7-vuotisen Ahdistuksen jakson aikana, he tietäisivät, kuinka 

kauan. 

• Mutta he eivät tiedä.

• Tämä saattaa hyvinkin viitata siihen, että he ovat kuolleet aukkojakson aikana, jonka pituus on 

määrittelemätön.

• Pystytettyäni tämän näyttämön, uskon, että Hesekielin sota voisi hyvinkin olla olennainen osa 

toisen sinetin sotia - valitettavasti yksi monista tuona aikana.

• Kuitenkin, ennenkuin kaikki tämä tapahtuu, uskon, että on hyvin todennäköistä, että Psalmin 83 

sota tapahtuu ehkä jopa ennen Tempausta.

• Näin ollen Psalmi 83 voisi olla sota, jonka näemme, ennenkuin Kristus ilmestyy meille pilvissä ja 

vie meidät Isän taloon.

• Jos näin on, niin tiedämme, että kaikki on käsillä ja loppu on lähellä!

• Kysymykseksi tulee: 

• Miksi tämä sota on ratkaisevan tärkeä sen jälkeisen kehityksen kannalta?

• Itse asiassa, miksi Psalmi 83 on välttämätön sota, joka tasoittaa tietä Maagogin Googille?

• Yksi suurimmista ongelmista - monien joukossa - joita minulla on sijoittaessani Hesekielin sodan 

seuraavaksi profeetallisessa aikataulussa, johtuu Israelin vihollisista, jotka välittömästi ympäröivät 

sitä.

• Israel valtiona rajoittuu arabimuslimivaltioihin, jotka vihaavat sitä. 

• Israelilla on itseasiassa myös äärimmäisen vihamielinen porukka omien rajojensa sisällä.

• Luvut Hes. 38-39, joissa kuvataan Goog-Maagogin sotaa, eivät anna mitään viitteitä siitä, että 



yksikään Israelin vihamielisistä rajanaapureista osallistuisi tuohon sotaan.

• En usko tarkastellessani tämän päivän geopoliittista maisemaa, että Israelin pohjoispuolella 

Libanonissa sijaitseva Hizbollah, tai sen länsipuolella Gazassa majaileva Hamas, katoaisivat 

lähiaikoina, ellei jotakin radikaalia tapahdu.

• Tekstin mukaan emme kuitenkaan näe näiden vihamielisten entiteettien liittyvän Goog-Maagogin 

liittoon, joten mitä niille tapahtuu?

• Ottaen huomioon niiden vihan ja Iranin ruokkiman vastustuksen voimakkuuden, jos ne olisivat yhä 

merkittävässä asemassa Goog-Maagogin toteutuessa, niin eikö Hesekiel olisi maininnut niitä 

luettelossaan Israelia vastaan hyökkäävistä kansakunnista?

• Mutta hän ei mainitse. 

• Itse asiassa kaikista Hesekielin sodan liittoutuneista kansakunnista YKSIKÄÄN ei rajoitu Israeliin.

• Eikö se ole sinusta outoa? 

• Minusta on.

• Se viestii minulle, että näille ympäröiville kansakunnille on tapahduttava jotakin, että ne poistuvat 

kuvasta Hesekielin sodan toteutuessa.

• Minua häiritsee se, kun kaikki sanovat, että Goog-Maagogin sota on seuraavana - kukaan ei näytä 

käsittelevän Hizbollahin ja Hamasin ongelmaa.

• On kuin niitä ei olisikaan, eivätkä ne olisi osa niitä monia ongelmia, joita Israelilla on tänä päivänä 

edessään.

• Haluaisin ehdottaa, että jos muut Raamatun profetian opettajat ajattelevat, että Hesekielin sota on 

seuraavana, heidän pitäisi antaa meille kokonaiskuva siitä, miten Hizbollah ja Hamas katoavat 

yhtälöstä.

• Vastaukseni on, että Psalmin 83 sota on ratkaisu.

• Monet ovat vuosien varrella katsoneet tätä psalmia ja päätelleet, että se on jo toteutunut Israelin 

uudelleenperustamisen yhteydessä heti 14. toukokuuta 1948 jälkeen, tai ehkä sitä seuranneissa 

konflikteissa vuonna 1967 ja/tai 1973.

• Mutta jos Psalmi 83 on ehkä toteutunut useassa osassa vuoteen 1973 asti, miksi on niin varmaa, 

että sen lopullinen toteutuminen tänä päivänä on mahdotonta?

• Samat psalmissa mainitut toimijat ovat edelleen kentällä nykyäänkin. 

• Eivätkö Hizbollah ja Hamas halua saavuttaa juuri sitä, mitä samat Israeliin aiemmin hyökänneet 

kansakunnat myös halusivat?

• Ja mitä? 

• Katso, mitä Ps. 83:2-5 sanoo tästä:

Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on 

kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan. 

He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää 



muisteta". Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.

• Hamasin peruskirjassa todetaan, että Israel valtiona on tuhottava.

• Muuten - kun heillä on tämä motivaatio, niin onnea vain kahden valtion ratkaisulle.

• Hamasin iskulause on: "Palestiina joelta merelle!" 

• Toisin sanoen juuri se alue, jonka Jumala myönsi Israelille Eufrat-joelta Välimerelle, on juuri se, 

mitä Hamas haluaa, eikä se aio sallia minkään estää sen saavuttamista.

• Jälleen kerran, tämä on juuri kuten Ps. 83:4 sanoo:

He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää 

muisteta". 

• Hamas saa merkittävää taloudellista apua ja asetukea Iranilta ja joidenkin arvioiden mukaan sillä 

on jopa 15 000 maahantuotua ja kotitekoista aseistettua ammusta.

• Samoin tekee Hizbollah

• Uskottavien arvioiden mukaan Hizbollahin arsenaalissa on noin 150 000 rakettia ja ohjusta.

• Sekä Hamas että Hizbollah kaivavat jatkuvasti monimutkaisia tunneleita kaivautuakseen rajan ali 

Israeliin ja hyökätäkseen sinne.

• Niiden vihamielisyys on rajaton, eikä mikään estäisi niitä osallistumasta suurempaan Hesekielin 

sotaan - paitsi jos ne eivät pysty.

• Näin on asia. 

• Psalmi 83 kertoo, että Israel lopulta tuhoaa sen rajoilla olevien kansojen liiton, joka on yrittänyt 

tuhota sen.

• Mitä vaikutuksia tällä on? 

• Yksinkertaisesti se, että kun nämä kaksi suurinta vihollista, Hamas ja Hizbollah, on lyöty yhdessä 

muiden vihollisten kanssa, joihin kuului Jordanian, Irakin ja Egyptin joukkoja, niin todellinen häviäjä

on Islam.

• Kaikki nämä arabikansat kutsuvat Allahia kukistamaan Raamatun Jumalan.

• Olen varma, että heidän täydelliseksi tyrmistyksekseen Allah osoittautuu täysin heikoksi ja 

hyödyttömäksi, kun Israel voittaa.

• Tällainen tappio muslimeille johtaisi suureen häpeään ja oivallukseen, että heidän jumalansa ei 

ehkä olekaan heidän kunnioituksensa ja palvontansa arvoinen.

• Todennäköisesti monet muslimit loikkaisivat uskosta. 

• Tämä aloittaisi Islamin alamäen merkityksettömyyteen.

• Tämän sodan jälkeen Israel saisi myös lisää maa-aluetta, kuten yleensä kaikki sodan voittajat.

• Se laajentaa rajojaan Egyptiin, Libanoniin, Irakiin ja Jordaniaan. 

• Tämä alueen saaminen voi hyvinkin olla syy siihen, että Israelista tulee kansa ilman muureja, 

kaltereita ja portteja, kuten Hes. 38:11 sanoo.

• Että Israel voisi logistiikan kannalta ajatella voivansa purkaa nämä suojamekanismit, ainakin 



kahden ehdon on täytyttävä:

1. Psalmin 83 sodan voittamisen on luotava valtava itseluottamuksen tunne, jopa siinä määrin, että

Israel ei enää usko Iranin olevan uhka.

2. Todennäköisesti Israelin johdon ja ehkä myös Israelin kansan itsensä on oltava niin 

harhaanjohdettu, että he luulevat olevansa voittamattomia - toisin sanoen he luottavat ennemmin 

itseensä kuin Jumalaan.

• Olen myös sitä mieltä, että tämän sodan on tapahduttava näiden olosuhteiden vallitessa jonkin 

aikaa ennen Hesekielin konfliktia - ehkä ainakin pari vuotta.

Hesekielin sota

• Hesekielin lukujen 38-39 teksti viittaa varmasti siihen, että Israel on rauhan ja turvallisuuden tilassa

ennen Goog-Maagogin sotaa - tai ainakin luulee olevansa.

• Israel on vauras, asuu turvallisesti ja elää ilman pelkoa - koska on purkanut muurit, kalterit ja portit,

jotka olivat aiemmin käytössä sen vihamielisiä naapureita vastaan.

• Se tarkoittaa, että Israelia ei enää uhkaa vihamielisyys minkään ympäröivän valtion taholta.

•  Israelin arvioiden mukaan myös Iran on välivuosina jotenkin lakannut olemasta uhka.

• Puhumme tästä pian.

• Ajoitus on kaikki kaikessa ja spekulaatiomme ovat vain sitä.  

• Aiemmin lukemani kohta luvusta Jer. 49 tekee selväksi, että Iran joutuu kärsimään suuren 

katastrofin, joka tulee Herralta.

• Itse asiassa tämä tuho kohdistuu vain puoleen Iranin alueesta. 

• Kansakunta, jonka tunnemme nykyään Iranina, koostuu kahdesta muinaisesta kansakunnasta: 

Eelam ja Persia.

• Iranin osa, joka käsittää Eelamin, on maan lounaisosassa. 

• Persian käsittävä Iranin osa on pohjoisessa ja idässä.

• Luvun Jer. 49 profetia puhuu Eelamia vastaan. 

• Tässä ovat tämän profetian keskeiset kohdat:

• Jumala murtaa Eelamin jousen, eli hän poistaa sen, mikä antaa sille voimaa (jae 35).

• Jumala tuo tuulet maailman neljältä ääreltä Eelamia vastaan ja hajottaa sen asukkaat 

ympäri maailmaa (jae 36).

• Jumala aiheuttaa suurta kauhua ja pelkoa Eelamiin sen vuoksi, mitä tekee kansakunnalle 

(jae 37).

• Koska Jumala on vihainen Eelamille, hän tuo sille hirvittävän onnettomuuden (jae 37).

• Jumala lähettää miekan kaikkien vihollistensa perään Eelamissa, mikä tarkoittaa, että Hän 

saa heidät kärsimään suuren tappion.

• On vielä pari muuta ratkaisevaa Jumalan ilmoitusta Eelamiin liittyen, mutta jättäkäämme ne 



hetkeksi. 

• Voimme nähdä, että Iranin Eelamin käsittävällä osalla on edessään vaikeita aikoja tulevina päivinä.

• Mikä voisi aiheuttaa tämän kauhean tuloksen? 

• Sattumalta alueella sijaitsee Bushehr'in ydinvoimala. 

• Tiedämme, että Iran on työskennellyt ahkerasti luodakseen ydinpommeja Israelin tuhoamiseksi.

• Tämä ei oikein mene jakeluun Israelin Pyhälle. 

• Itse asiassa se aktivoi kirouksen 1. Moos. 12:3:

Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa 

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.

• Tämä on syy, miksi Jer. 49 tulee toteutumaan. 

• Mitä Jeremia sanoo tapahtuvan?

• Elamissa tapahtuu jotakin suurta, joka murtaa sen vallan, hajottaa kansan ympäri maailmaa ja tuo 

kansakunnalle paljon häpeää.

• Entä jos Israel lopulta päättää, että sen on toimittava Iranin vihamielisiä uhkauksia vastaan, ja 

pommittaa Bushehr'ia aivan kuten se teki Osiraq'in ydinlaitosta vastaan Irakissa vuonna 1981?

• Sellainen murskaava isku voisi varmasti saada nämä profeetalliset lausunnot toteutumaan.

• Jälleen kerran, kyse on ajoituksesta, mutta entä jos tämä Israelin strateginen isku tapahtuisi  

samoihin aikoihin kuin Psalmin 83 sota?

• Entä jos Iranin mahtavaksi koetun voiman tuhoaminen on yksi niistä tekijöistä, jotka johtavat siihen 

rauhan ja turvallisuuden tunteeseen, jota Israel tuntee tuon sodan jälkeen?

• Muista, että Eelamin tuho johtaa siihen, että vain osa Iranista neutralisoituu.

• Jäljelle jää lähinnä Persia menneiltä ajoilta.

• Iranin johdolta voisi kestää pari vuotta nuolla haavojansa, mutta viha jatkuisi ja vain lisääntyisi.

• Tämä voi olla syy siihen, että Iran lakkaa olemasta uhka Israelin kollektiivisessa mielessä, mikä 

johtaa ajatukseen, että Israelilla on rauha ja turvallisuus.

• Sitten - vihdoin - Maagogin Goog ilmestyy ja ehdottaa keinoja koston saamiseksi. 

• Venäjä, Turkki ja Iran, eli jakeen Hes. 38:5 mukaan Persia, kokoavat lopullisen liittoutumansa 

Hesekielin määrittelemää massiivista hyökkäystä varten.

• Me kaikki tiedämme, mitä tässä sodassa tapahtuu. 

• Jostakin syystä Israel on täysin vailla keinoja puolustautua.

• Ehkä tämä turvallisuuden tunne saa Israelin luopumaan täysin varuillaan olosta. 

• Todennäköisesti Israelin johto vaikuttaa osaltaan tähän tilanteeseen.

• Tiedoksenne: Israelissa järjestetään viides vaalikierros 1. marraskuuta - ensi viikolla.



• Vaikuttaako sen tulos jollakin tavalla tähän skenarioon?

• Luulen, että vaikuttaa, vaikka se, miten se vaikuttaa, on kokonaan toinen asia.

• Siitä huolimatta Raamattu kertoo meille ehdottomasti, että Jumala on voittaja todennäköisiä 

mahdottomuuksia vastaan ja Hän saa kunnian Israelin kollektiivisten vihollisten lyömisestä.

• Hesekielin sodan tärkein tulos on Islamin täydellinen eliminoiminen.

• Lukuun ottamatta Venäjää Maagogin kansana, kaikki tähän Israeliin kohdistuvaan hyökkäykseen 

osallistuvat  ovat islamilaisia maita

• Jopa Venäjällä on suuri joukko muslimeja rajojensa sisäpuolella.

• Kun Raamatun Jumala kukistaa nämä kansat, Hän antaa samalla kuoliniskun Islamille ja sen 

jumalalle Allahille.

• Psalmi 83 oli tarpeeksi paha kukistamaan Allahin ja osoittamaan hänen voimattomuutensa.

• Nyt tulee Hesekielin sota ja se on lopullinen isku.

• Viime kädessä islamin poistaminen mahdollistaa katolilaisuuden nousun synkretistiseksi, 

ekumeeniseksi maailmanuskonnoksi.

• Aiemmat Allahin seuraajat pakenevat katolilaisuuteen tai oikeaan kristinuskoon, joka on Vatikaanin 

vastustaja ja jossa monet, joista tulee todellisia Kristukseen uskovia, menehtyvät marttyyreina.

• Palatkaamme nyt Jeremiaan ja siihen, miten tuon profetian loppuosa voisi toteutua Hesekielin 

sodan jälkeen.

• Luvun Jer. 49 loput pääkohdat ovat seuraavat:

• Jumala tuhoaa Iranin johdon, eli islamilaiset mullahit ja papit, jotka olivat sen takana, että 

Israel haluttiin tuhota ydintuholla, joka olisi tullut Eelamissa sijaitsevasta Bushehr'in 

ydinvoimalasta.

• Jumala ei ainoastaan poista islamilaista johtoa, vaan Hän lupaa asettaa valtaistuimensa 

Iraniin, jonnekin Eelamin alueelle – toisin sanoen Jumala palauttaa tämän alueen, johon 

siellä olevan ydinlaitoksen mahdollinen hävittäminen vaikutti.

• Lopuksi Jumala tuo myös takaisin maan asukkaat, jotka olivat hajaantuneet, kun kaikki 

tämä kaaos ja tuho tapahtui.

• Monet meistä ovat tietoisia Iranin merkittävästä liikkeestä kohti kristinuskoa.

• Yksi järjestö, jolla on ollut valtava menestys, on Iran Alive, joka lähettää kristillistä TV-ohjelmaa 

24/7 satelliitin kautta.

• Suuri joukko ihmisiä Iranissa vihaa Islamia.

• Islamin synkän vallan takia Iranin tilastot alkoholismista ja huumeidenkäytöstä ovat kärkipäässä 

maailmassa. Itsemurhat rehottavat Iranissa. 

• Kun iranilaiset kuulevat evankeliumin, tapahtuu hämmästyttävä muutos ja he kääntyvät joukoittain 

Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen.

• On sanottu, että tämän seurauksena Iranista tulee todennäköisesti kristitty kansa tässä 

sukupolvessa.



• Olemme puhuneet eräästä merkittävästä tekijästä, joka vaikuttaa tähän kristillisen Iranin 

todennäköisyyteen johtuen profetioista Jer. 49 ja Hes. 38-39.

• Mutta odota! On vielä muutakin! 

• Muistatko toisen kohdan, jonka luin aiemmin Jes. 19:23-24?

• Tässä se on uudelleen:

Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin,

ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena 

Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata.

• Mielenkiintoista on, että luvun Jes.19 aiemmat jakeet käsittelevät Egyptiä ja sen tuhoa.

• Jes. 19:16-22 käsittelee hyvin todennäköisesti Egyptiä Psalmin 83 sodassa, mikä on toinen syy 

siihen, miksi Israel saa paljon maata tuon konfliktin jälkeen - itse asiassa Israel saa viisi suurta 

kaupunkia Egyptissä, jotka sitten lopulta puhuvat hepreaa (jae 18).

• Ja tämä on jotakin todella söpöä...

• Jesaja kertoo, että Millenniumissa - Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa maan päällä - Lähi-

Idän kansoilla Egyptistä Assyriaan on kirjaimellisesti valtatie Israeliin, jonka kautta ne voivat 

matkustaa Jerusalemiin palvomaan Herraa.

• Kun otamme muinaisen Assyrian kartan ja asetamme sen päällekkäin nykyisten valtioiden kartan 

kanssa, niin arvaa, mikä maa on osa Assyriaa? 

• Jos arvasit, että se on Iran, voitit palkinnon.

• Itseasiassa lähinnä Eelamin alue oli osa Assyriaa. 

• Kuten tämän profetiapäivityksen otsikossa todetaan, Israelin ja Iranin kohtalot ovat todellakin 

kietoutuneet yhteen.

• Jesajan ja Jeremian kohdat vahvistavat sen, mitä Iran Alive ja muut sanovat yhdessä sen kanssa, 

mitä tapahtuu paikan päällä koskien Iranin muuttumista kristityksi kansakunnaksi. 

• Minusta se on aika hienoa.

• Se vain osoittaa, kuinka tarkka Jumalan Sana on ja miksi voimme pitää Raamatun profetiaa 

ehdottoman luotettavana. 

• Mitä tämä kaikki merkitsee meille?

• Useita asioita. 

• Se todistaa Raamatun tarkkuuden - että voimme todella luottaa siihen.

• Mitä Jumala sanoo tapahtuvan - se tapahtuu!

• Kun Jumala sanoo, että Hän varjelee Jeesukseen Kristukseen uskovat tulevat vihasta - eli Hän 

varjelee meidät ahdingon ajalta, joka tulee koko maan päälle - voimme lohduttautua Hänen 

lupauksellaan. 

• Toivomme on varma asia.



• Kun tarkastelemme näitä ennustuksia, joita olen tänään käsitellyt, uskon, että voimme myös 

lohduttautua sillä, että niiden kaikkien täytyy tapahtua hyvin, hyvin pian.

• Olen todennut toisaalla, että uskon Ahdistuksen VIRALLISEN alun osuvan samaan aikaan Agenda 

2030:n kanssa - joka sattuu myös osumaan samaan aikaan seuraavan juutalaisen shemita-jakson 

kanssa, joka todennäköisesti osuu samaan aikaan myös juutalaisen riemuvuoden kanssa.

• Jos asia on näin, niin silloin tapahtumien, joista puhuin ja jotka tapahtuvat aukkojaksolla - nimittäin 

viiden ensimmäisen sinetin avaamisen - täytyy tapahdtua muutamia vuosia ennen vuotta 2030.

• Jos näin on ja jos Psalmin 83 sota on todellisuutta, niin myös sen on tapahduttava pari vuotta 

ennen, kuin Jeesus Karitsana avaa nuo sinetit.

• Ja jos sekin on totta, niin Tempauksen on oltava hyvin lähellä - päivämääriä määrittelemättä - 

mutta varmasti enintään kahden vuoden sisällä.

• Tämän vuoksi Israel on Jumalan profeetallinen kello. 

• Ahdistuksen tarkoitus on:

1. Israelin lunastaminen.

2. Jumalan vihan ja tuomion tuominen epäuskoiselle maailmalle.

• Todellisilla Jeesukseen Kristukseen uskovilla ei ole mitään osaa siinä.

• Kun näemme, mitä maailmassa ja erityisesti Israelissa tapahtuu, voimme tietää, että 

lunastuksemme Jumalan lapsina on lähellä.

• Jumala on sytyttänyt profeetallisen sytytyslangan. 

• Lähtölaskenta on käsillä.

• Mielestäni on todennäköistä, että tästä eteenpäin maailmantapahtumat lisääntyvät nopeasti toinen 

toisensa päälle kohoten crescendoon.

• On kuin Mission Impossible -teema toteutuisi nenämme edessä. 

• Pidä penkistä kiinni.

• Uskon, että siitä tulee melkoinen ajelu. 

• Ja katso ylöspäin - se päivä on melkein päällämme!

JAA TÄTÄ
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