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Transkriptio:

Ajan merkit ovat kaikkialla ja ympäröivät meidät. Mitä ne kertovat meille? Että

aikakauden loppu on lähellä – hyvin lähellä. Menneinä vuosina, kun 

Raamattuun uskovat kristityt luulivat, että Ahdistusta edeltävä Tempaus oli 

käsillä, he viittasivat tähän tai tuohon indikaattoriin suhteessa erilaisiin 

lopunajan profetioihin ja olivat vakuuttuneita, että aika oli loppunut – että 

sekulaarin tuomiopäivän kellon pitäisi lyödä juuri nyt! Erityisesti Hal Lindsey'n

vuonna 1970 kirjoittaman kirjan The Late Great Planet Earth (Maa entinen 

suuri planeetta) jälkimainingeissa uskottiin, että aika oli ehdottomasti ohi. Kun

tämä kauan odotettu Autuaallinen Toivo ei toteutunut, ihmiset menettivät 

toivonsa. Ehkä Jeesus ei olekaan tulossa, tai ei ainakaan odotetun ajan 

puitteissa. Pettyneissä valituksissaan monet heistä toteuttivat profetian 

2.Piet. 3:1-4:

“Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä 

molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne, 

että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet,

ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette 
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saaneet. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee 

pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan 

ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä 

asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut 

luomakunnan alusta." 

Tämä asenne ei tietenkään ole vallitseva vain kirkossa, vaan myös 

sekulaarissa yhteiskunnassa laajemmin. "Kuka on Jeesus? Luuletko todella, 

että Hän on tulossa takaisin? Te kristityt, jotka uskotte tähän hölynpölyyn, 

olette vitsi." Se, että kanssauskovat puhuvat tällaista retoriikkaa, on 

hämmästyttävää ja ahdistavaa – mutta tiedät kyllä, että he puhuvat.

Kysymys kuuluu siis: Milloin meidän pitäisi todella, todella odottaa Jeesuksen

paluuta?

Huolimatta siitä, että kirjaimellisesti kaikki lopun merkit tulevat yhteen, taivaan

portin avain kääntyy edelleen Israelin kansan lukossa. Israel oli ja on 

edelleen Jumalan profeetallinen kello. Kun Israel menee - menee myös muu 

maailma.

Jos näin on, niin mitä meidän pitäisi odottaa Lähi-idässä tapahtuvan Israelin 

suhteen, joka panee pakettiin muut profeetalliset indikaattorit? Koska en tiedä

päivää enkä hetkeä sen enempää kuin sinäkään, en voi olla dogmaattinen 

tätä aihetta koskevassa hypoteesissani, mutta mielestäni se on 

harkitsemisen arvoinen ennen Ahdistusta tapahtuvan Tempauksen ajoituksen

kannalta.

Mikä se on? Luulen, että se saattaa osua läheisesti yhteen tulevan Psalmin 

83 sodan kanssa.



Katsomme tätä ajatusta hetken kuluttua rukouksen ja Jumalan Sanan 

lukemisen jälkeen.

<PRAY>

Sana Ilm. 6:9-11:

Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden 

sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen 

tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka 

kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta 

meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" Ja heille kullekin 

annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän 

aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän 

kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi 

niinkuin hekin. 

Pian tuleva Psalmin 83 sijaissota

• Ensinnäkin haluan toistaa sen, mitä olen sanonut monta kertaa.. . .

• Yksikään meistä, jotka opettavat Raamatun profetiaa, ei ole oikeassa 

kaikessa.

• Jos joku ei ole tarpeeksi nöyrä myöntääkseen sen, no niin... . on ongelmia.

• Suverenisuudessaan Jumalalla on salaisuuksia hihassaan, eikä 

kenelläkään meistä maan päällä ole mitään erityistä oikeutta saada tietoa 

siitä, mitä ne voisivat olla.

• Paras, mitä voimme tehdä, on tutkia Raamattua ja tulkita sitä, mitä 

maailmassa tapahtuu raamatullisen profeetallisen linssin läpi - ja samalla 

pyytää Jumalaa tuomaan selkeyttä siihen, mitä näemme ja ajattelemme.

• Tietenkin jo antamistani lausunnoista tiedät minun uskovan, että tulee 

olemaan Psalmin 83 sota.



• On myös hyvin mahdollista, että se nähdään aluksi kolmantena 

"palestiinalaisten" intifadana.

• Muuten - tässä on intifadan määritelmä sanakirjasta American Heritage 

Dictionary:

Pitkäaikainen ruohonjuuritason protestikampanja ja joskus 

väkivaltainen vastarinta koettua sortoa tai sotilaallista miehitystä 

vastaan, erityisesti jompikumpi kahdesta Gazan kaistan ja Länsirannan

palestiinalaisarabien kansannoususta, joista ensimmäinen alkoi 

vuonna 1987 ja toinen vuonna 2000 vastalauseena Israelin 

miehitykselle näillä alueilla.

• Monet eivät usko, että Psalmin 83 sotaa tulee olemaan; sensijaan he 

uskovat, että Israelin seuraava konflikti tulee olemaan Hes.38-39 

Goog/Maagog -sota. 

• Ei se mitään.

• Kuten sanoin: kukaan meistä ei ole oikeassa kaikessa.

• Jos ne meistä, jotka ovat Psalmin 83 sodan leirissä, ovat oikeassa, tulee 

silti olemaan yllätyksiä, joita kukaan ei ennakoi.

• Jos Goog / Maagog -väki on oikeassa, heiltä jää myös huomaamatta 

joitakin keskeisiä näkökohtia tuon sodan ympärillä - voit luottaa siihen.

• Eräs mies, jonka sähköpostilistalla olen, on melko varma siitä, että hänellä 

on kronologinen avain seuraaviin profeetallisiin tapahtumiin.

• Hän on vakuuttunut, että Goog / Maagog- sodan on tapahduttava ensin ja 

sitten tapahtuu Tempaus...

• että itseasiassa tämä sota on laukaisija Tempaukselle.

• Lainaten eri Kirjoituksia hän uskoo, että koska kuuvuosi alkaa uudella kuulla

heprealaisessa kalenterissa osuen yhteen Nisan-kuun 1. päivän kanssa - 



joka on 23. maaliskuuta meillä Lännessä – niin tämä on päivämäärä Goog / 

Maagog -sodan alkamiselle suurella todennäköisyydellä.

• Kun tämä sota alkaa, hän on vakuuttunut siitä, että Tempauksen aika koittaa

kohta sen jälkeen. ...itse asiassa 10 päivää myöhemmin, Nisan-kuun 10. 

päivänä, joka olisi meillä huhtikuun 1.

• Nyt hän on sanonut hyvin selvästi, että hän ei ole vielä ollut väärässä 

ennustuksissaan, joten nämä kaksi tapahtumaa tulevat tapahtumaan tänä 

vuonna 2023.

• Hän kuitenkin myös suojautuu hieman sanoessaan: ”Jos Jumala on 

asettanut ylösnousemuksemme ja tempauksen tapahtuvaksi VUONNA 

2023. . . "

• Joten ehkä se on tänä vuonna; ehkä ei.

• Okei, sopii minulle - itse asiassa, ihanaa ...

• Jos nämä tapahtumat kehittyvät ja olemme vain noin kuukauden päässä 

Tempauksesta - laske minut mukaan.

• . . mutta. . .

• Jotta Goog / Maagog -sota voisi tulla kuin myrsky, jollaisena se on kuvattu 

Israelle, tiettyjen asioiden on oltava paikallaan ja kuten tulette näkemään, ne 

näyttävät puhuvan sitä vastaan, että tämä konflikti voisi tapahtua seuraavan 

kuukauden sisällä.

• Yleisesti hyväksytyn uskomuksen mukaan, että Venäjä on Maagogin kansa 

ja joko Putin tai hänen seuraajansa on profetiassa Googiksi nimetty johtaja, 

niin eikö Venäjän pitäisi nyt olla kokoamassa joukkojaan ja resurssejaan 

Israelin pohjoispuolella Syyriassa yhdessä kanssahyökkääjiensä Iranin ja 

Turkin kanssa?

• Tarkoitan, että kaikkien valmistelujen tekeminen massiivista hyökkäystä 

varten, jota Raamatun tekstissä kuvataan, vie aikaa.

• Ja viimeksi kun katsoin, Venäjä oli aika vahvasti mukana Ukrainan sodassa.



• Olen hieman skeptinen sen suhteen, että Jumalan koukku pannaan Googin 

leukaan yhtä aikaa, kun tämä toinen konflikti raivoaa.

• Siinä ei vain ole järkeä.

• Näin ollen tämä vuosi ei ehkä olekaan se vuosi.

• Ehkä se on ensi vuosi, kuten sähköpostikaverini sanoo.

• Eli jos ajattelet, että Hesekielin sota tulee edes seuraavaksi, eikä Psalmin 

83 sotaa ole. . .

• Tarkastelkaamme tilannetta paikan päällä Israelissa.

• Benjamin Netanjahu voitti juuri jälleen pääministerikisan ja on luonut 

konservatiivisen hallitusryhmän - joka näyttää olevan vahvempi kuin hänen 

aiempina vuosina johtamansa ryhmittymät.

• Israelin vasemmisto on kuitenkin tulossa hulluksi.

• Voisimme kysyä, missä ja milloin vasemmisto ei tule hulluksi, mutta se on 

toinen kysymys.

• Tässä tapauksessa entinen väliaikainen pääministeri Yair Lapid on vaatinut:

•". . . taistelua kaduilla": "Taistelemme täällä kaduilla. Taistelemme 

Knessetissä. Taistelemme tuomioistuimissa. Me pelastamme maamme,

koska emme halua elää epädemokraattisessa maassa."

• Miksi näin on?

• Koska vasemmisto tekee sitä, mitä se aina tekee.

• Se syyttää oikeistoa siitä, mitä sen taktiikat ja uskomukset ovat.

• Eräs opposition näkyvä jäsen on itse asiassa vaatinut Netanjahun 

salamurhaa.

• Hän sanoi hiljattain:

• "Jos pääministeri ottaa itselleen diktatuurivallan, hänen on kuoltava, 

selkeästi ja yksinkertaisesti, yhdessä ministeriensä ja seuraajiensa 



kanssa. Meilläkin pitäisi olla din rodef." (eli juutalainen laki, joka sallii 

sellaisen ihmisen murhan, joka aikoo vahingoittaa tai tappaa muita).

• Lisäksi vasemmiston johtajat ovat lietsoneet mielenosoituksia ja mellakoita.

• Jälleen, kuten kaikki kommunistien kannattajat tekevät - ja juuri heitä nämä 

ihmiset ovat - he ovat tohtoroineet kuvia väkijoukoista, jotta ne näyttäisivät 

paljon suuremmilta kuin todellisuudessa.

• Eräs toinen näkyvä vasemmistolainen, joka yllytti heitä entisestään, sanoi, 

että hänellä:

• ". . . ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin ampua kovilla", jos joku yrittäisi 

pakottaa hänet "elämään diktatuurissa".

• Tähän vasemmistolaiseen retoriikkaan, joka aiheuttaa valtavaa häiriötä 

Israelissa, liittyy toinenkin huolestuttava tekijä.

• Bill Koenig'in viikoittaisessa uutiskirjeessä Koenig's Eye View from the 

White House (Koenigin näkökulma Valkoisesta talosta) kirjoittaneen Jim 

Fletcher'in mukaan Israelin rajanylitysviranomaisen tuore raportti paljasti 

kasvavan ongelman.

• Äärettömän samankaltainen verrattuna meidän tilanteeseemme, jonka 

Biden'in hallinto on luonut etelärajallemme on se, että vuonna 2022 Israelissa

oli 55%:n kasvu ”palestiinalaisten” määrässä, jotka ylittivät rajan Israelin ja 

Juudean & Samarian alueiden - joita kansanomaisesti ja virheellisesti 

kutsutaan Länsirannaksi – välillä. 

• Tämän salli - ja ehkä jopa rohkaisi sitä - vasemmistolainen väliaikainen 

pääministeri Yair Lapid, kuten aiemmin todettiin.

• Kuten Jim Fletcher toteaa, Israelin kaltaisessa pienessä valtiossa laittomasti

maahan tulevien vihollisten määrän valtava kasvu on katastrofi.

• Monet näistä ihmisistä kuuluvat terroristiryhmittymiin, jotka todennäköisesti 

tarttuvat aseisiin Nablus'in ja Jenin'in kaltaisissa paikoissa.

• Jo nyt israelilaisiin kohdistuvat väkivaltatapaukset ovat lisääntyneet 

merkittävästi - yhden viimeisimmistä teki aivopesty 13-vuotias epäilty.



• Kuten Fletcher sanoo: "Tämä on sitä, mitä vuosia jatkunut kiihottaminen saa

aikaan." 

• Kuten näet, kaikki ei ole poliittisesti hyvin Israelissa.

• Tämä ei voi olla hyvä merkki jatkossa tulevaisuuden kannalta.

• Tämän mukana on joitakin muita pahaenteisiä kehityskulkuja.

• Toisaalta Israel on hyvin huolissaan Iranin jatkuvasta retoriikasta ja 

merkittävästä edistyksestä ydinaselaitteissa ja se on vannonut käyttävänsä 

niitä sellaista vastaan, jota se kutsuu Pieneksi Saatanaksi.

• Useat analyytikot ovat ennustaneet, ettei mene kauan, ennenkuin Israel 

tuntee, että sen täytyy iskeä ensin näitä aseita valmistavia iranilaisia laitoksia 

vastaan.

• Vuonna 1981 Irak oli edennyt ydinaseohjelmassaan niin pitkälle, että Israel 

piti Saddam Hussein'ia ja tätä kehitystä eksistentiaalisena uhkana.

• Israel päätti iskeä ensin tuhotakseen päätehtaan ja teki sen iskulla Osiraq'in

ydinlaitokseen.

• Israelilla on siis ennakkotapaus.

• Jos Israel on riittävän huolissaan siitä, että Iran käyttää ydinaseitaan, se ei 

luultavasti epäröi tehdä ennaltaehkäisevää iskua - ainakaan tämän 

oikeistohallituksen ollessa vallassa.

• Todennäköinen kohde tälle – Jer. 49:34-39 Raamatun profetian vuoksi - on 

Bushehr'in laitos Lounais-Iranissa.

• Tässä profetiassa Jeremia Pyhän Hengen voimassa sanoo:

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.

• Elam on mainitsemani Iranin lounaisosa.

• Tiedoksi - muinainen nimellä Persia tunnettu kansakunta on alue, joka 

käsittää muun Iranin siitä koilliseen.

• Tämän Jumalan sanan perusteella on ilmeistä, että jossakin vaiheessa 

siellä tapahtuu jotakin suurta.

• Onko se Israelin hyökkäys tätä ydinbunkkeria vastaan ja sen tuhoaminen?

• Tältä alueelta tulevat uutiset osoittavat, että Iranin ja Israelin välillä on 

meneillään tasapainoilu, jossa on paljon jännitteitä.

• Jos Iran ei todellakaan ole valmis käymään Israelin kimppuun – ja 

Raamatun perusteella näyttää siltä, että ajoitus ei toteudu, ennenkuin 

Venäjän, Turkin ja Iranin liittouma tulee yhteen – niin välttääkseen 

täydellisempää selkkausta Israelin kanssa, mitä voisi Iran tehdä pitääkseen 

Israelin kiireisenä, kunnes on itse valmis tappeluun?

• No niin, arvaa mitä muuta uutisissa on?

• Useat lähteet kertovat meille, että terroristiryhmä Hamas valmistautuu 

hyökkäämään Israelia vastaan Libanonista.

• Itseasiassa se rakentaa sinne melkoista sotilaallista infrastruktuuria.

• Ja muistatko, kuka muu sattuu pitämään valtaa Libanonissa?



• Aivan oikein – Hizbollah.

• Samoissa Hamasin valmisteluja Libanonissa käsittelevissä artikkeleissa 

mainitaan myös sen yhteys Hizbollahin kanssa ja sen toimien hyväksyminen.

• Tämä järjestely ja sotilaallinen rakentaminen on lisää siihen, mitä Hamas 

jatkaa Gazan kaistalla ja josta se ajoittain laukaisee raketteja ja ilmapalloja 

Israeliin.

• Strategisesti tämä voimistuminen Libanonissa antaisi Hamasille 

mahdollisuuden hyökätä Israeliin kahdella rintamalla, mikä epäilemättä toisi 

myös Hizbollahin osallistumisen, koska sillä on hyvin suuri asevarasto.

• Syyskuussa 2022 julkaistun artikkelin mukaan:

IDF:n mukaan Hizbollahin maajoukkojen arvioidaan olevan 30 000 taistelijaa.

Ryhmän taistelijat ovat saaneet arvokasta operatiivista kokemusta viime 

vuosina taistellessaan Syyrian sisällissodassa. . . Suurista tappioista 

huolimatta. . . ,ryhmä on nyt paremmin valmistautunut useisiin 

sotaskenarioihin.

Hizbollahin arsenaali sisältää arviolta 150 000 maasta-maahan rakettia ja 

ohjusta. Useimmat ovat epätarkkoja lyhyen kantaman raketteja, mutta jotkut 

ovat tarkempia ja niiden kantama on jopa useita satoja kilometrejä. 

Mahdollisen konfliktin aikana ryhmä pystyy haastamaan IDF:n, tuhoamaan 

kriittistä sotilas- ja siviiliinfrastruktuuria, häiritsemään Israelin taloutta ja 

aiheuttamaan merkittäviä siviiliuhreja (mahdollisesti iskemällä kemikaalien 

varastosäiliöihin ja ydinlaitoksiin).

Hizbollahin suurin heikkous on kuitenkin se, että sen raketit ovat olleet 

epätarkkoja. Hamasilla, Palestiinan islamilaisella jihadilla ja muilla Iranin 

välikäsillä on sama ongelma. Tämän vuoksi Iran on viime vuosikymmenen 

aikana käynnistänyt hankkeen, jonka avulla Hizbollah ja ehkä muutkin 

ryhmät voivat osua tarkemmin kohteisiin Israelissa. Perimmäisenä 



tavoitteena on iskeä sotilas- ja siviilikohteisiin Israelissa, joka on pieni maa, 

jossa on vain vähän tarpeetonta kriittistä infrastruktuuria.

• Tässä Iranin käynnistämässä strategisessa ohjelmassa käytetään ns. 

tarkkuusohjattuja ammuksia eli PGM-ammuksia:

Tarkkuusohjatut ammukset (PGM) ovat asejärjestelmä, jonka avulla 

Hizbollah voi saavuttaa tämän tavoitteen [eli iskeä tarkasti sotilas- ja 

siviilikohteisiin]. PGM-materiaalit voivat korjata kurssiaan lennon aikana 

osuakseen kohteeseen täsmällisesti, mikä maksimoi tappavuuden ja 

tehokkuuden.

• Tämä valmistelu ja nykyinen poliittinen häiriötila Israelissa voivat johtaa 

sellaiseen, jonka monet uskovat olevan "palestiinalaisten" kolmas intifada.

•  Kuten eräässä toisessa tuoreessa artikkelissa todetaan:

Huoli eskaloitumisesta on suurempi kuin koskaan.

• Palaamme näihin vihamielisiin toimijoihin hetken kuluttua, mutta 

tarkastelkaamme myös Turkkia Venäjän, Iranin ja Turkin muodostaman 

troikan kolmantena jalkana, joka hyökkää Israeliin Goog / Maagog-sodan 

aikana.

• Kuten suurin osa maailmasta nyt tietää, Turkki on tällä viikolla kokenut 

hirvittävän maanjäristyksen ja sarjan jälkijäristyksiä, joiden voimakkuus oli 7,8

Richterin asteikolla.

• Tuho on valtava ja ihmishenkien menetyksiä on vaikea käsittää.

• Tätä kirjoittaessani kuolleiden määrä lähestyy 50 tuhatta ja minusta tuntuu, 

että raunioihin on hautautunut vielä paljon enemmän ihmisiä.

• Sää on melko kylmä ja se vaikuttaa osaltaan kuolemantapausten määrän 

kasvuun, kun etsijät yrittävät löytää eloonjääneitä ja estää heitä paleltumasta.



• Ottaen huomioon tämän kauhean humanitaarisen katastrofin on mielestäni 

turvallista sanoa, että Turkki ei ole tänä päivänä sellaisessa asemassa, että 

voisi hyökätä Israeliin kuukauden kuluessa - kuten pitäisi tapahtua, jotta 

sähköpostiystäväni olisi oikeassa ennusteissaan.

• Parempaa onnea ensi vuonna.

• Palatkaamme nyt Hamasiin ja Hizbollahiin.

• Kuten käy ilmi, niin on aika outoa, että kumpikaan näistä vihamielisistä 

ryhmistä ei näytä olevan osallisena Hesekielin sotaan

• Eikö se ole sinusta arvoituksellista?

• Tässä meillä on kaksi terroristijärjestöä, jotka ovat vihanneet Israelia 

ikimuistoisista ajoista.

• Ne ovat keskittäneet koko olemassaolonsa Israelin tuhoamiseen.

• Kuitenkin vuosisadan konfliktissa, jossa valtavan suuri ja ilmeisesti 

pysäyttämätön liittouma hyökkää Israeliin, Hamas'ia ja Hizbollah'ia ei näy 

missään.

• Kuinka voi olla näin?

• Miksi he eivät ilolla liittyisi pahan akseliin, johon kuuluu etupäässä 

muslimiveljiä -  ynnä Venäjä?

• Mietipä, miten heidän osallistumisensa tehostaisi hyökkäystä.

• Venäjä-Iran-Turkki tulevat kaikki Golanin kukkuloiden yli koillisesta kuin 

tsunami rakettitulella, luultavasti panssarivaunuilla ja hyvin suurilla 

aseistetuilla maavoimilla.

• Eikö Hamasin ja Hizbollahin hyökkäys pohjoisesta Libanonissa ja Hamasin 

murtautuminen myös Gazasta lännessä lisäisi Israelin todennäköistä 

toivottua tuhoa?



• Hyvin mielenkiintoinen aspekti Goog / Maagogissa on se, että kun 

tarkastelemme luetteloa toimijoista, jotka osallistuvat myös Big 3:een, niin 

yksikään niistä ei ole Israelin rajanaapuri. .

• Etkö ajattelisi – ottaen huomioon ympäröivien kansojen vihan Israelia 

kohtaan – voimassa olevista hauraista rauhansopimuksista huolimatta – että 

ehkä jopa jotkut muut, kuten Jordania ja Egypti, voisivat liittyä tappeluun?

• Juuri tämän me näemme, kun tarkastelemme Psalmin 83 sotaa.

• On paljon sanottavaa siitä, että tämä konflikti voi edelleen olla sellainen, 

jonka on toteuduttava kokonaan tulevaisuudessa.

• Suosittelen lämpimästi lukemaan Bill Salus'in kirjan: Psalm 83: The Missing

Prophecy Revealed (Psalmi 83: Kadonnut profetia paljastettu) saadaksesi 

täyden kuvan tästä sodasta.

• Monet uskovat, että se on täysin toteutunut niissä sodissa, joita Israelin 

naapurit ovat käyneet sen jälkeen, kun Israelista tuli valtio 14. toukokuuta 

1948.

• Tässä kysymys: Jos tämän profetian toteutuminen vaati useita sotia, 

mukaan lukien vuoden 1948 vapaussota, 1956 Suezin sota, 1967 kuuden 

päivän sota, 1973 Jom Kippur -sota – mikä se on noissa sodissa, joka 

kokonaan lopettaa profetian?

• Kuka voi sanoa, että profetian lopullinen täyttymys ei ole vielä edessäpäin - 

nimittäin sellaisessa, jota nyt kutsumme Psalmin 83 sodaksi?

• Sodan olosuhteet - riippumatta siitä, käytiinkö sota aiemmin osittain vai 

tarkastellaanko sitä tänä päivänä - ovat kaikki samat.

• Mieti Psalmin 83 jakeita 2-5:

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: 

• Eivätkö Israelin viholliset vieläkin vihaa sitä ja riehu jatkuvasti sitä vastaan? 

• Eivätkö nämä viholliset halua täysin tuhota Israelin nimen, aivan kuten he 

ovat tehneet sen olemassaolon alusta lähtien kansakuntana tässä 

aikakaudessa?

• Eivätkö vihamieliset kansakunnat, ole aina vehkeilleet keskenään sen 

hävittämiseksi?

• Estääkö mikään nykyään heitä tekemästä samoin, että voisivat hyökätä 

koordinoituna kokoonpanona?

• Psalmin 83 useat seuraavat jakeet mainitsevat liittouman taistelijat.

• En puutu niihin nyt, mutta riittää, kun sanon, että joko suoraan kansat tai 

niiden jälkeläiset ovat paljolti elossa, käytettävissä ja osa vihamielisten 

kansojen muodostamaa joukkoa.

• Menemällä jakeiden Ps. 83:13-18 loppuun harkitse asian loppua psalmistan

toteamana:

Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. 

Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria, 

niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä 

heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. 

Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja 

hukkukoot. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että 

sinä olet Korkein kaikessa maassa. 

• Kuule, mitä sanotaan:

• Nämä vastustajat, jotka hyökkäävät Israelin kimppuun tuhotaakseen sen, 

tosiasiassa itse tuhoutuvat.

• Heidän kasvonsa ovat täynnä häpeää.



• He ovat ikuisesti tyrmistyneitä.

• He hukkuvat häpeään.

• He tulevat ymmärtämään, että Kaikkivaltias Jumala on koko maailman 

hallitsija ja valtias.

• Kysymys: Ketkä Israelin lähinaapureista, mukaan lukien Hizbollah ja Hamas

– niin sanotut palestiinalaiset – sopivat tähän kuvaukseen?

• Eivätkö nämä viholliset vieläkin vehkeile ja suunnittele Israelin tuhoa?

• Onko kukaan heistä vetäytynyt omaan maailmankolkkaansa ja kadonnut 

maailmannäyttämöltä Israelin niille antaman selkäsaunan vuoksi?

• Ovatko nämä islamilaiset kansat luopuneet Allahista ja tunnustavat Israelin 

Jumalan ylimmäksi?

• Voimmeko oikeutetusti sanoa, että Psalmi 83 on täysin toteutunut ottaen 

huomioon nämä kysymykset ja maailman todellisuus?

• En usko.

• Jos näin on, niin tämä sota on vielä tulevaisuutta - tai ainakin sen eri 

vaiheiden lopullinen loppuun saattaminen, joka on aloitettu em. aiemmissa 

sodissa.

• Ajattele vain, millaiselta näyttäisi Israelin ratkaiseva voitto näistä 

taistelijoista.

• Kaikki nämä ovat muslimivaltioita.

• Allah - Muhammedin jumala - osoitettaisiin heikoksi ja hyödyttömäksi.

• Sen seurauksena voin taata sinulle, että monet muslimit hylkäisivät Allahin.

• Jotkut kääntyisivät Israelin Jumalan puoleen.

• Muslimit ovat hyvin kiinnostuneita vallasta ja voimasta.

• Siksi antautuminen Islamille ei ole koskaan hyvä ajatus.

• Kun joku osoittaa itsensä suuremmaksi ja voimakkaammaksi, muslimit 

kunnioittavat sitä.

• He eivät kunnioita heikkoutta.



• Tämä Israelin ratkaiseva voitto kaikista sitä ympäröivistä ja rajaavista 

valtioista asettaa myös Goog / Maagog -sodan perspektiiviin.

• Yksikään tuon sodan taistelijoista ei ole rajanaapurivaltiosta - ei myöskään 

Hamas eikä Hizbollah.

• Eikö siinä ole järkeä, jos ne kaikki on lyöty?

• Kun Hamas ja Hizbollah poistetaan yhtälöstä Iranin välikäsinä, se avaa 

oven lopulliselle konfliktille, johon Iran ryhtyy Israelia vastaan - nimittäin Goog

/ Maagog -sodalle - koska Iran ei voi enää manipuloida muita taistelemaan 

puolestaan.

• Ketään ei ole enää jäljellä.

• Näin ollen, kun Venäjä ja Turkki todella pystyvät toimimaan tässä 

suhteessa, Iran liittyy näiden kansojen joukkoon sopivana ajankohtana, jotta 

se voi vihdoin toteuttaa suuren tarkoituksensa, eli sen, minkä se näkee 

kohtalonaan - tuhota Israel.

• Entä ajoitus?

• Olen esittänyt kantani tästä aiemmissa profetia-päivityksissä, mutta vielä 

kerran lyhyesti:

• Raamattu ei sano missään ehdottomasti, että kaikkien seitsemän vuoden 

Ahdistuksen tuomioiden on alettava Israelin ja toisen osapuolen välisestä 

liittosopimuksesta, jota Antikristus valvoo.

• Tässä olen samaa mieltä Bill Salus'in kanssa, joka on esittänyt 

Vaihtoehtoisen Näkemyksen sinettituomioiden alkamisesta.

• Tämä lähestymistapa spekuloi, että Jeesus avaa ensimmäiset viisi 

sinettituomiota välikaudella Tempauksen jälkeen ennen 7-vuotisen 

Ahdistuksen virallista alkamista.

• Nämä sinetit kuvaavat tietysti neljää ratsastajaa, jotka vapauttavat:

• Antikristuksen, joka tulee rauhan miehenä.



• Sodan.

• Nälänhädän.

• Kuoleman ja Tuonelan.

• Viides sinetti paljastaa Jumalan valtaistuimen edessä ne lukemattomat 

ihmiset, jotka ovat tulleet uskomaan Kristukseen ylöstempauksen jälkeen ja 

kuolevat marttyyreina edeltävien sinettituomioiden seurauksena.

• Yksi asia, jonka he tekevät ja joka on avain, on huuto: "Kuinka kauan, 

Herra?" (Ilm. 6:10)

• Toisin sanoen, koska heidän kuolemansa tapahtuu välikaudella, heillä ei ole 

aavistustakaan, milloin Ahdistuksen todellinen ajanlaskenta käynnistyy.          

• Jos he olisivat kuolleet seitsemän vuoden aikana, he tietäisivät tämän 

ajoituksen, koska se on hyvin tarkka.

• Näin ollen heillä ei ole mitään vihjeitä siitä, milloin Jumalan tuomio todella 

tapahtuu ja saatetaan loppuun.

• Tempauksen ja Ahdistuksen välinen aika on määrittelemättömän pituinen.

• Se voi olla 3 ½  vuotta, mikä on mielestäni minimi, tai se voi olla jonkin 

verran pitempi.

• Nämä marttyyrikuoleman kärsineet pyhät eivät yksinkertaisesti tiedä - siksi 

he pyytävät Jumalalta tietoa, milloin Jeesus itseasiassa palaa ja vie asiat 

päätökseen.

• Jumala sanoo heille - mukaillakseni - "Rauhoittukaa vielä vähäksi aikaa, 

levätkää minussa ja minä huolehdin kaikesta ajallani."

• Uskon, että Hesekielin lukujen 38-39 Goog / Maagog-sota tapahtuu osana 

toista sinettiä punaisen sodan hevosen ratsastajan myötä.

• Luulen myös, että tämä on se vaihe, jossa kirjaimellisesti kaikki helvetti 

puhkeaa maan päällä, kun kaikki muut ympärillämme muhivat mahdolliset 

sodat lopulta toteutuvat:

• Kiina – Taiwan.



• Pohjois-Korea – Etelä-Korea.

• Amerikan sisällissota.

• Ja kuka tietää mitä muuta.

• Siitä tulee kauhea kaaoksen, väkivallan ja tuhon aika...

• Puhumattakaan Porton maailmanuskonnon noususta, joka pyrkii 

käännyttämään tai tappamaan todellisia kristittyjä tänä aikana.

• Ajattele inkvisitiota keskiajalla, kun katolinen kirkko etsi oletettuja 

harhaoppisia.

• Verenvuodatus oli hirvittävää.

• Ajattele nyt vain sitä demonista raivoa, joka kiihottaa Porton uskovaisia tänä

aikana.

• Hyvää onnea vain teille kaikille kristityille preppaajille, jotka luulette 

voivanne suojautua ja olla immuuneja tälle hirvittävällle tuhon kaudelle.

• Miten Psalmin 83 sota sopii tähän skenaarioon?

• Ilmeisesti vain Jumala tietää.

• Paras näkemykseni ajoituksesta on kuitenkin, että tämä valtakirjasota - Hamasin, 

Hizbollahin ja muiden Israelia ympäröivien muslimi-arabivaltioiden Iranin innoittama

Intifada - tapahtuu itseasiassa ennen Tempausta ja se voi tapahtua jo tänä vuonna 

2023 - varmasti viimeistään vuonna 2024 tai 2025.

• Se tarkoittaa, että me, jotka temmataan, näemme tämän sodan tapahtuvan.

• Siinä tapauksessa tietäisimme varmasti, että yhdistymisemme Jeesuksen kanssa 

pilvissä, kun Hän tulee hakemaan rakasta morsiantaan, ei olisi kaukana.

• Ajattele vain sitä odotusta, joka meillä olisi siinä vaiheessa!

• Jos olet minun kaltaiseni innokkaasti valvoen ja odottaen, näkemällä tämän 

Psalmin 83 sodan dramaattisen virstanpylvästapahtuman – tietäisimme, että 

Jumala on liikkeellä ja taivaallinen määränpäämme on kohta edessämme.

• Vau!



• Tulee kylmät väreet kun ajattelen sitä!

• Meidän toivomme ja luottamuksemme on Kristuksessa Jeesuksessa.

• Hän ei petä meitä.

• Uskon, että Hän antaa varoituksen niille meistä, jotka todella ovat Hänen ja 

vaeltavat kuuliaisina.

• Ehkä se on tämä Psalmin 83 sota.

• Ehkä se on jotakin muuta tai jotakin sen lisäksi.

• Mitä se sitten onkin, niin Tempaus ei yllätä meitä valmistautumattomina.

• Me olemme kuin se uskollinen palvelija, jonka isäntä voi tulla keskiyöllä - 

siksi olemme valmistautuneet.

• Tulemme olemaan kuin tuo talonomistaja, joka seisoo valmiina varasta 

vastaan, joka tulee yön pimeydessä. 

• Olemme kuin vertaus kymmenestä neitsyestä, joista viidellä on öljy valmiina

lampuissamme. 

• Kun tuo kohtalokas ja kunniakas kutsu tulee, katsomme ehdottomasti 

ylöspäin autuaalliseen toivoomme. 

• Tarkkailkaamme maailmaa Raamatun profeetallisen linssin läpi, joka tekee 

meidät kykeneviksi näkemään selvästi.

• Pitkä odotuksemme on melkein ohi. 
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