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Turkki asettunut profeetalliselle paikalleen enteillen Googin sotaa lähivuosina
Tässä erään Turkissa työskennelleen amerikkalaisen kristityn miehen edesottamuksia Turkista ennen ja jälkeen
Recep Tayyip Erdogan'in nousua lähes yksinvaltiaaksi tuossa Välimeren muslimienemmistöisessä maassa.
Muutos on ollut raju, kun maallisesta kansakunnasta on tullut islamilainen käytännössäkin. Tämä kehitys toteuttaa
yksinkertaisesti Raamatun profetiaa Hesekielin luvuissa 38-39, joissa mainitaan ns. Googin liittouma, joka
hyökkää aikojen lopulla Israelin vuorille. Turkki eli Goomer tai Toogarma kuuluu tähän liittokuntaan (Hes. 38:6).
Näin Jumalan aivoitukset käyvät toteen geopoliittisella kartalla. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen
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"Ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja
Tuubalin ruhtinas. 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. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen
sotalaumat - lukuisat kansat ovat sinun kanssasi" (Hes. 38:3-6).
1980-luvun lopulla ja jälleen 1990-luvulla palvelin kaksi kahden vuoden työvuoroa Turkin Izmirissä ja
Turkin Ankarassa kummassakin. Tykkäsin elämästä Turkin tasavallassa. Se oli ainutlaatuinen anomalia
maailmassa; maallinen valtio, jonka väestöstä 95% on muslimeja.
Kuitenkaan maata, jonka kerran tunsin, ei enää ole, sillä noista ajoista Turkki on dramaattisesti
muuttunut ja asettunut profeetalliseen lopunajalliseen asemaansa.
Se maallinen Turkki, jota rakastin...
Se oli maa, jonka muotoili Mustafa Kemal Ataturk'in vahva käsi ensimmäisen maailmansodan

ottomaanien valtakunnan raunioista, kun hän auttoi pelastamaan turkkilaiset sodassa Kreikkaa
vastaan.
Voiton jälkeen hänestä todella tuli hyväntahtoinen diktaattori loppuelämäkseen ja hän omistautui Turkin
uudistamiselle länteen katsovana kansakuntana.
Tässä muutamia hänen monista saavutuksistaan: Hän erotti islaminuskon täydellisesti liittohallinnosta;
pani jokaisen ihmisen ottamaan sukunimen; antoi naisille tasa-arvon ja äänioikeuden; loi länsimaisiin
kirjaimiin perustuvan turkinkielen; ja mikä tärkeintä, kansansa vapaudeksi asetti voimaan perustuslain,
joka takasi, että armeija piti kurissa Islaminuskon syövyttävät vaikutukset.
Tässä hänen muodostamassaan valtiossa minä matkustelin vapaasti perheeni ja ystävieni kanssa
nauttien siitä historiallisesti rikkaasta perinnöstä, jonka Turkki tarjosi ja varsinkin sen rikkaasta ja
pitkästä Raamattuun liittyvästä historiasta.
Nooan arkki laskeutui Araratin vuorille. Aabraham viipyi Harranissa. Kateissa ollut heettiläisen Uurian
Heettien valtakunta löytyi täältä. Tarson Paavali syntyi täällä ja matkusteli ja saarnasi sen kansalaisten
keskuudessa ja kirjoitteli kirjeitä monille heistä.
Apostoli Johannes eli Efesossa ja seitsemän seurakunnan raunioituneet kaupungit, joille hän kirjoitti
ilmestyksistä, ovat täällä. Oli ihmeellinen siunaus vierailla tässä maassa, jossa Jumalan käsi auttoi
muotoilemaan ihmiskunnan polkua kohti pelastusta.
Viikottain me menimme kirkkoon lähetyssaarnaajien kanssa, jotka hiljaa kylvivät siemeniä Turkin
kansan keskuudessa. Useimmat kohtaamamme turkkilaiset olivat ystävällisiä ihmisiä, jotka olivat
kulttuurillisia, ei uskoaan harjoittavia muslimeja.
Kun sieluja yksi kerrallaan voitettiin Kristukselle, meillä kaikilla oli toivo hitaasta vähittäisestä
muutoksesta Turkissa. Me rukoilimme, että tämä maallinen, kuitenkin muslimimaa, johtaisi toisia
islamilaisia kansakuntia karistamaan pois Koraanin ahdistavan ikeen, jotta Jumalan Sana voisi kasvaa.
Valitettavasti minua murehduttaa sanoa hiljattaisen Turkin matkani perusteella ja sen perusteella, mitä
on tullut esiin poliittisesti viimeisen vuosikymmenen aikana, että kerran tuntemaani Turkkia ei enää ole.
Koraaniesirippu sulkee Turkin...
Lyhyesti: menneen vuosikymmenen aikana fundamentalistisen Islamin syövän kaltainen kasvu on
pujahtanut hallintoon ja tapahtumien nouseva tulva on asettanut ääri-islamisti Recep Tayyip Erdogan'in
lähes yksinvaltiaaksi.
Ja nyt Erdogan on vuosien ajan systemaattisesti ja vähitellen purkanut kaiken, mitä Ataturk kerran niin
viisaasti rakensi.
Mikä vielä traagisempaa, viime vuoden epäonnistunut vallankaappaus on siirtänyt Erdoganin Islamia
suosivat uudistukset isolle vaihteelle hänen hiljentäessään opposition puhdistamalla kymmeniä
tuhansia sekulaareja turkkilaisia mediasta, armeijasta, oikeusistuimista, hallinnosta ja
koulutussysteemistä.
Hän on vienyt Turkin dramaattisessa käännöksessä pois Lännestä ja on nyt ryntäämässä päätä pahkaa
sen islamilaisille juurille.
Olemme nyt todistamassa hengellistä pimeyttä, josta käytän nimitystä ”koraaniesirippu,” joka sulkee
Turkin kansan samalla tavalla, kuin rautaesirippu laskeutui ja murskasi Itä-Euroopan kansojen
vapauden. Pimeys koraaniesiripun takana on vain paljon, paljon pahempi.
Jokaisen koraaniesiripun taakse vangitun valtion ihmiset ovat alistettuja pahojen miesten teokraattiselle
ryhmälle, jota ohjaavat kirjoitukset virheelliseltä, syntiseltä mieheltä, jonka uskonnollinen opus kertoo

heille, että he ovat oikeutettuja väkivaltaisesti valvomaan ihmisten elämän kaikkia puolia.
Ei shokki, vaan profetioiden toteutuminen...
Raamatun profetian tutkijoina tämän kehityksen ei pitäisi tulla meille järkytyksenä.
Vuosikymmeniä sitten vaellellessani Turkin maata tiesin, että sen ajan profetia-asiantuntijat sanoivat,
että Hesekielin luvut 38 ja 39 ennustivat, että näiden turkkilaisten maiden kansat seuraisivat
Googin/Maagogin liittoa sodassa, jonka tarkoituksena on tuhota Israel.
Tämän päivän näkyvimmät profetian tutkijat toistavat edelleen samaa tulkintaa listaten Turkin niiden
kansakuntien joukkoon, jotka tulevat marssimaan Israelin vuorille ja murskaantumaan niitä vasten.
Kuitenkin vielä kylmän sodan viimeisinä aikoina oli hyvin vaikea kuvitella kuinka vankasti sekulaari
Turkki voisi mennä sotilasliittoon yhden pahimmista vihollisistaan, Neuvostoliiton (vuotta 1990 edeltänyt
kommunistinen Venäjä teille nuorille lukijoille) ja ryhmän takapajuisia (niiden turkkilaisten mielestä
joiden kanssa työskentelin tuohon aikaan) muslimivaltioita kanssa.
Tässä me vain kuitenkin olemme ja Hesekielin 2600 vuotta vanha profetia on käynyt toteen. Turkin
pahin vihollinen Neuvostoliitto on aikoja sitten romahtanut ja Turkkia hallitsee nyt radikaali
muslimidiktaattori, joka on samoilla linjoilla Lähi-Idän koraaniesiripun maiden kanssa.
Herra Jumala laittaa koukun...
Turkki on nyt ideologisesti ja poliittisesti asemissa toteuttamaan lopunajan profeetallisen roolinsa.
Vaikka Turkin, Venäjän ja sen iranilaisen kumppanin välillä edelleen on ilmeisiä jännitteitä, niin ei ole
vaikea nähdä, että kaikki ongelmat voidaan helposti panna syrjään yhteisten Israelin vastaisten
päämäärien toteuttamiseksi.
Kuten luimme alkujakeista, niin se on Herran väkevä käsi, joka laittaa koukun leukoihin tuomaan esiin
nämä kansakunnat.
Pelkää, kun Herra systemaattisesti järjestelee kansoja, kieliä ja valtioita tuodakseen esiin jumalalliset
tarkoituksensa, toimien tietyn ajan puitteissa ja tavoilla, joista voimme saada vain välähdyksen.
Tarkkaile Lähi-Itää, koska se tulee aina pysymään profetian toteutumisen keskipisteenä.
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