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Egyptissä sotilasvallankaappaus ja Mursi syrjäytetty – miten 
on Raamatun Israel-profetian, Psalmin 83, laita?  

Egyptissä on meneillään sotilasvallankaappaus ja se tekee lopullisesti tyhjäksi Psalmin 83 toteutumisen 
lähitulevaisuudessa kun Muslimiveljeskunta ei enää johda maata. Islamistipresidentti Mohammed 
Mursi on syrjäytetty myöhään illalla (3.7.2013) maallisten mielenosoittajien vaatimuksesta. 
 
http://yle.fi/uutiset/egyptin_presidentti_virallisesti_syrjaytetty/6717640 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013070317225142_ul.shtml (Egyptin armeija: Mursi ei ole enää 
presidentti) 
 
Monet profetiatutkijat menivät lankaan kun olettivat profeetallisen Psalmin 83 sodan saaneen kipinän 
ja alkusysäyksen Egyptin vallankumouksesta ja islamistien noususta v. 2011. Minäkin myönnän liikaa 
seuranneeni Cutting Edge’ä ja muita profeetallisia ministeriöitä. Lue esim. 
 
http://nokialainen.blogspot.fi/2010/08/psalmi-83-israelin-lahinaapureiden.html 
http://nokialainen.blogspot.fi/2012/06/muslimiveljeskunnan-mursista-egyptin.html 
 
Mursi siis eteni liian nopeasti presidenttinä (huom. Sharia-laki) eikä huomioinut armeijan ja kansan 
pitkälle mennyttä länsimaistumista, joka ei siedä liian uskonnollista auktoriteettia. David Bay kyllä 
varoittelikin tästä liian nopeasta etenemisestä uutiskirjeessään: 
 
"Muslimiveljeskunnan johtajat tietävät että armeija pitää itsellään ylintä valtaa Egyptissä juuri nyt, ja 
tulee asteittain aloittamaan prosessin syövyttää tuota valtaa. Kun Turkin radikaali hallitus kaappasi 
käskyvallan vuonna 2002, sen radikaali pääministeri, Recep Erdogan, hitaasti ja asteittain alkoi 
työskennellä länsimielistä armeijaa vastaan niin että, nykyään, hän on saanut yliotteen ja voi ohjata 
Turkkia radikaalilla tiellä jonka hän on nähnyt mielessään kaiken aikaa. Ellei hän olisi työskennellyt 
niin kärsivällisesti, armeija todennäköisesti olisi kukistanut hänet sotilasvallankaappauksessa. 
 

Me voimme odottaa Muslimiveljeskunnan toteuttavan samaa suunnitelmaa Egyptissä jos he 
ovat fiksuja." 

 
Näin Psalmin 83 toteutuminen ei ole edessäpäin vaan se on tapahtunut vaiheittain Israelin käymissä 
sodissa jotka ovat ns. kuuden päivän sota v. 1967 ja Jom kippur -sota v. 1973 sekä Libanonin sodat v. 
1982 ja 2006. Psalmi 83 ei viittaa mitenkään että sen pitäisi toteutua aivan aikakauden lopussa vaan 
siinä luetellaan Israelin naapurivaltiot, jotka tekevät liiton ja hyökkäävät maan kimppuun jossakin 
vaiheessa. Esim. ns. kuuden päivän sodassa liiton tekivät Egypti (ismaelilaiset ja hagrilaiset), Jordania 
(Mooab, Ammon, Amalek) ja Syyria (Assur). Lisäksi voidaan olettaa että Libanon (Tyyro, Gebal) ja Gaza 
(Filistea), joka kuului Egyptiin v. 1967, ottivat osaa Psalmin 83 sotaan/sotiin. Israelilla on 
rauhansopimus kaikkien muiden vuoden 1967 hyökkääjävaltioiden paitsi Syyrian kanssa, joten 3. 
maailmansotaan ennen 7-vuotista vaivanaikaa kuuluu vain n. 2500 vuotta sitten ennustettu Damaskon 
tuho (Jes. 17:1), joka on nyt kohta käsillä eli Israelin lopullinen sota Hizbollahia ja Syyriaa vastaan, ja 
sitten 3,5 vuotta myöhemmin keskellä vaivanaikaa käydään ns. Googin sota (Hes. 38-39) joka on 
Venäjän (Roos) ja Iranin (Persia) kosto Damaskoksen hävittämisestä. Israel kokee 3. maailmansodassa 
heikentymisen ja elää sen jälkeen väärässä turvallisuuden tunteessa (Hes. 38:10-11). 
 
10. Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit 
pahan juonen  
11. ja sanot: Minä (=Goog) hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten 
ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja 
joilla ei ole salpoja, ei ovia. 
 
Väittäkööt muut mitä tahansa, mutta minä uskon, että Psalmi 83 sai nyt kyllä sinetin lopunajan 
tulkinnalleen. En usko millään että maallinen Egypti tai USA:n länsimielinen nukkevaltio Jordania 
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enää hyökkäisivät Israelia vastaan, varsinkin kun niillä on voimassaolevat rauhansopimukset Israelin 
kanssa, joita ei tulla mitätöimään. Egyptin vallankaappauksen ja islamistien häviön myötä monilla 
Raamatun profetiatutkijoilla onkin nyt selittelemistä Psalmin 83 tulkinnoilleen joissa profeetallinen 
sota nähdään lähitulevaisuuden asiana. Valta Egyptissä ei todennäköisesti enää koskaan siirry sotaisille 
islamisteille. He saivat nauttia vallasta vain reilun vuoden ajan ja TÖPPÄSIVÄT lopulta.  
 
Barack Obamalle tämä Muslimiveljeskunnan syökseminen vallasta oli muuten selvä tappio sillä hänellä 
on hyvät suhteet Mursiin ja hänen kannattajiin. Muslimiveljeskunnan sanotaan soluttautuneen 
Obaman hallintoon. 
 
http://yle.fi/uutiset/egyptin_levottomuuksissa_useita_kuolleita_-
_usa_evakuoi_lahetystoaan/6717650 
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2013070417225498_ul.shtml (Yhdysvallat evakuoi Kairon-
lähetystönsä) 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11167256 
 
Katkesiko tässä siis Ilmestyskirjan 1. sinetin valkoisen hevosen ratsastajan (eräänl. rauhanmies) 
voittokulku?! Lue Ilm. 6:1-2 
 
1. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin 
yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: "Tule!" 
2. Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle 
annettiin seppele (=Nobelin rauhanpalkinto v. 2009), ja hän lähti voittajana ja 
voittamaan.  
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