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Nyt saattaa näyttää siltä, että Iran - islamilaisen teokratiansa ja ydinasepyrkimystensä vuoksi - on
valmis aiheuttamaan suurta vahinkoa Israelille ja koko maailmalle. Se yrittää, mutta se miltä se
näyttää on petollista. Jumalalla on toinen suunnitelma Irania varten.

Raamatun mukaan Iran koostuu kahdesta kansakunnasta: Eelam ja Persia. Karttaa
tarkasteltaessa muinainen Eelam sijaitsee nykyisen Iranin lounaisessa neljänneksessä, samalla
kun entinen Persian valtakunta käsittää loput.

Tiedämme luvuista Hes. 38-39, että Persia liittyy viimeisinä päivinä Venäjän ja Turkin kanssa
pelottavaan liittoutumaan, joka hyökkää Israeliin pohjoisesta Syyriasta, Golanin kukkuloiden yli.
Nämä kansakunnat ja useat muut ovat valmiina tekemään juuri näin Jumalan valitsemalla hetkellä.
Kun Hän on valmis langettamaan tuomion, Herra herättää Venäjän johtajan, jonka Hesekiel tuntee
nimellä Goog, Mesekin ja Tuubalin ylipäällikkö. Jakeissa Hes. 38:4-5 Jumala sanoo:

Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun
sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja
pienine kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa,
kilvet ja kypärit on heillä kaikilla.

Ne, jotka johtavat nämä kansat niiden lopulliseen tuhoon, tanssivat Jumalan sävelen mukaan ja
toteuttavat Hänen käskynsä, kun Hän päättää. He eivät ole vastuussa omasta kohtalostaan. Snl.
21:1 kuvailee syytä:

Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.

Miksi vain Persia on tuolloin osa tätä koordinoitua hyökkäystä, mutta Eelam ei? Molemmathan
muodostavat Iranin kansakunnan sellaisena, kuin sen nykyään tunnemme. Syynä on tuhoisa
profetia, joka kertoo meille paljon tänä päivänä, kun tarkkailemme maailman tilaa ja sitä, mitä
todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tarkastelkaamme kohtaa, joka on Jeremian ilmoitus Jumalan
aikomuksesta Eelamin suhteen:

Jeremia 49:35:

Näin sanoo Herra Sebaot: Minä särjen Eelamin jousen, heidän mahtinsa valion (Raamattu
Kansalle).

Jousi on Eelamin osoittama voima. Jumala sanoo, että hän tuhoaa voiman, joka on luontainen
Eelamin näennäisessä mahdissa. Mihin Jumala voisi viitata?

On mielenkiintoista, että yksi Iranin suurimmista ydinvoimaloista sijaitsee Bushehr'in kaupungissa.
Irania eivät sido mitkään sopimukset. Se tekee mitä haluaa. Nykyään on selvää, että Iran rikastaa
uraanivarastojaan asekelpoisiksi.

Israel tietää, että Iran on eksistentiaalinen uhka. Menneisyydessä se ei ole epäröinyt poistaa
vastaavaa uhkaa. Kun Saddam Hussein oli vallassa Irakissa, Israel lähetti vuonna 1981
pommikoneet ja tuhosi Osirakin ydinlaitoksen, mikä poisti uhan ja loi ennakkotapauksen vastaaville
skenaarioille tulevaisuudessa.

Jeremia 49:36:

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.

Uskotaan, että tämä ennustus toteutuu, koska Israel tulee päättämään, ettei se voi enää elää
Iranin ydinaseiden varjossa. Se tuhoaa yhtäkkiä Bushehr'in voimalan tuhoisin seurauksin.
Ydinräjähdys aiheuttaa valtavat tuulet, jotka puhaltavat kaikkiin neljään ilmansuuntaan. Tällaisesta
hyökkäyksestä eloonjääneet kansalaiset hajaantuvat joka suuntaan etsien turvaa.

Jeremia 49:37:

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.

Kysymys milloin tämä - oletettavasti Israelin tekemä - hyökkäys tapahtuu, on kiehtova. Jos se
tapahtuu ennen Hesekielin sotaa, se voi olla tuon konfliktin käynnistävä tapahtuma.

Vaihtoehtoisesti, entä jos se tapahtuu keskellä Googin ja Maagogin sotaa? Jos näin olisi, tämän
ydinlaitoksen tuhoaja ei välttämättä olisi Israel. Se olisi itse Jumala. Tiedämme Hesekielin luvuista
38-39, että Israel on tuolloin jostakin syystä voimaton ja kykenemätön puolustautumaan. Jumala
tekee kaiken. Hän tuhoaa armeijat ja aseet. Hän saa aikaan tuhon mukana oleville kansoille. Ehkä
osa tätä tuhoa on Bushehr'in laitoksen hirvittävä eliminoiminen.

Jeremia 49:38:

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

Yksi tämän profetian kiehtovista puolista on se, että Iranin kansa on täysin kyllästynyt Islamiin ja
islamilaiseen teokratiaan, jota heille on tyrkytetty. Ihmiset ovat sorrettuja, masentuneita ja
levottomia. Alkoholismi, huumeriippuvuus ja itsemurhat ovat Iranissa maailman korkeimpia.
Kristinusko kasvaa pitkin harppauksin. Kun ihmiset kuulevat ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta,
he tarttuvat tilaisuuteen saada mielekäs elämä, joka on täynnä iloa ja yltäkylläisyyttä, jonka Kristus
tuo. Iranista tulee jossain tulevaisuuden vaiheessa kristitty kansakunta. Jumala todellakin asettaa
sinne valtaistuimensa.

Jeremia 49:39:

Mutta aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra.

Iranille, Eelamin ja Persian yhdistetyille muinaisille kansakunnille, on tulossa päivä, jolloin se
kukoistaa ja menestyy, koska sen kansa palvoo Herraa. Iran kuuluu niihin kansoihin, joiden kansa
tulee kunnioittamaan Jumalaa Jerusalemiin, kuten Ilm. 21:22-26 kertoo:

Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja
Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus
valaisee sen ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja
maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötä ei siellä ole
ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet.

Kun näemme Iranin kaltaisten kansakuntien pullistelevan lihaksiaan, meillä ei ole mitään
pelättävää. Jumala on suvereeni ja hallitsee täydellisesti. Hänen suunnitelmansa ja päämääränsä
tulevat voittamaan – ei ihmisten.

Eikö se olekin suuri lohdutus?

The Lord has put it on my heart to always read completely through His Word at least once each
year. From that practice, it resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume
set correlating with each quarter’s readings. This is the link to Amazon for Volume 1 covering
January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7):

Awaken Bible Study Notes series Volume 1

Following that year’s efforts, God gave me the “assignment” of writing a daily essay on what I had
read. That produced the 4-volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Here is
the link on Amazon to Volume 1, which covers January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1
– Luke 7):

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire these books for further
study. My intent in all I write is to bring God the glory and to make His people think. Both
the Study Notes and the Commentary and Reflections delve into the prophetic and supernatural
nature of God’s Word, a combination you simply won’t find elsewhere. They attempt to show the
parallels to our times with the peril from the past when God’s people turn away from Him and His
commands. Scripture is very much a blueprint for today.
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three end-times books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time. These books
are contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has written many other
Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his
website: www.GaryRitter.com. You can also watch Gary’s video Prophecy Updates on Rumble at
his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

