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Trarompo de la digo de Asvan en la jaro 2016 ± 1 post Kristo?
Uzo de la biblia profetao

© 31.03.2007 – 21.11.2015 Norberto Sudlando

1. Kunigo

La  digo  de  Asvan  estas  plurfoje  pritraktata  en  la  bibliaj  profetaĵ oj,  nome  en  Jesaja 19,  Jeĥ ezkel 29-32,Ĥ
abakuk 1-4, la adiaŭ aj paroladoj de Jesuo Kristo koncerne la restarigo de la regno Izrael, kaj la respektivaj

referencoj en la profetoj.

En Jesaja 19 Asvan ne estas menciata, tamen la problemoj de la sali
ĝ
o de la akvo de la Nilo estas antaŭ diritaj. La

libro de Jeĥ ezkel mencias plurfoje Sevenen (ĉ i tio estas la malnova nomo de “Al Syene” = “Asvan” en la angla
prononco). Krome estas dirite, ke la lando sude de Asvan dum 40 jaroj ne estos surpaŝ ata de homoj aŭ  brutoj, kaj
tio estos la daŭ ro de la fluego je la plej alta nivelo. Kiam oni festmalfermis la 15-an de Januaro 1971 (post
Kristo) la digon, sed la plej alta nivelo de la lago estis ekde la jaro 19761 (post Kristo), tiam kalkuleblas do la
malkresko de la plej alta nivelo en la jaro 2016 ± 1. La detruo de la digo per la 

Ĥ
aldeoj en Jeĥ ezkel eksplicite

mencii
ĝ
as, sed ne datii

ĝ
as. Ĝ i povas okazi ankaŭ  post la malkresko de la plej alta nivelo. En la profetaĵ o deĤ

abakuk elmontri
ĝ
as, ke la evento elbe prokrasti

ĝ
os, sed certe venos. Post la reveno de la Egiptoj Jesaja mencias

pacan ligon inter Egiptujo, Izraelo, kaj Asirujo, kio ne dati
ĝ
as. Jesuo Kristo plurfoje indikas al siaj disĉ iploj, ke

la dato de la restarigo de Izrael ne estas datebla antaŭ e. Sed plue valoras organizi katastrofoplanojn kaj konzideri
ilian financadon zorgeme. Feliĉ aj estas la kompatemaj, ĉ ar ili ricevos kompaton (Sankta Mateo 5.7).

Valoras tralegi la bibliajn tekstojn detale.  La vortoj de la Zamenhofa biblio estas plej malfrue de la jaro 1917
(post Kristo), el la Nova Testamento malfrue de la jaro 1930 (post Kristo).

2. La profeta o per Jesaja

La 19-a ĉ apitro komenciĝ as per la sekvontaj vortoj:

1. Profetaĵ o pri Egiptujo: Jen la Eternulo veturos sur malpeza nubo kaj venos Egiptujon. Kaj ektremos antaŭ  Li
la idoloj de Egiptujo, kaj la koro de la Egiptoj senkuraĝ i ĝ os interne de ili.
2. Kaj Mi tumultigos Egiptojn kontraŭ  Egiptojn; kaj militos ĉ iu kontraŭ  sia frato kaj ĉ iu kontraŭ  sia amiko, urbo
kontraŭ  urbo, regno kontraŭ  regno.
3. Kaj malaperos la kuraĝ o de la Egiptoj interne de ili, kaj Mi detruos iliajn intencojn; kaj ili demandos la
idolojn kaj la sorĉ istojn kaj la aŭ guristojn kaj la antaŭ diristojn.

Kairo nuntempe estas la centro de la Araba mondo. Iŝ maelo, la filo de Abraham kaj la prapatro de ĉ iaj Araboj,
havis Egiptan patrinon (Genezo 16.1-3,15-16) kaj Egiptan edzinon (Genezo 21,21). Tial la rilatoj inter la Araboj
kaj la Egiptoj ankoraŭ  estas bonegaj. La profeta eldiro pri Egiptujo rilatas al la Egiptaj idoloj, kiuj malgraŭ  la
kristanismo  kaj  la  islamo  rericevis  plej  malfrue  ekde  1850  (post  Kristo)  grandan  respekton  kaŭ ze  de  la
arkeologio. La interfrata kverelo en Egiptujo, kiu disvastiĝ is en la tutan islaman mondon, estas priparolita en
Jesaja 19.2. En Jesaja 19.3 menciiĝ as, ke la Egiptoj adresados konsilpetojn ne al sia Dio, sed al la idoloj kaj
aŭ guristoj. La fondiĝ o de la ŝ tato Izrael en la jaro 1948 (post Kristo), kiu ekigis tian kverelon, preskaŭ  tute
prisilentiĝ as ĉ e Jesaja. Li mencias, kion la Dio de Izrael faras:

4. Kaj Mi transdonos la Egiptojn en la manon de kruela sinjoro, kaj senkompata reĝ o regos super ili, diras la
Sinjoro, la Eternulo Cebaot.
5. Kaj sekforiĝ os la akvo el la maro, kaj la rivero senakviĝ os kaj sekiĝ os.
6. Kaj senhaviĝ os la riveroj, elĉ erpiĝ os kaj sekiĝ os la kanaloj de Egiptujo, kano kaj junko velkos.
7. La herbejoj apudakvaj, super la akvo mem, kaj ĉ io semita apud la akvo velkos, sekiĝ os, kaj malaperos.
8.  Kaj  malĝ ojos la fiŝ kaptistoj,  kaj  ploros ĉ iuj,  kiuj  ĵ etas fiŝ hokojn en la akvon, kaj la etendantoj  de retoj
surakvaj estos malfeliĉ aj.
9. Kaj hontos la prilaboristoj de lino kombita kaj la teksistoj de blanka tolo.
10. Kaj la pilastroj de la lando estos disbatitaj; ĉ iuj dungatoj estos malgajaj.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Aswan_Dam#Construction_and_filling_1960-1976 je la 6-a de Januaro 2011, kaj
   http://de.wikipedia.org/wiki/Assuan-Staudamm je la 6-a de Januaro 2011 post Kristo 
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La “kruela sinjoro” Naser ne estas menciata pernome, sed nur lia krueleco. Li igis milojn da Nubianoj el de la
supra valo de la Nilo forlasi siajn loĝ lokojn. La sekvo de ĉ i tia kruelaĵ o estas la forsekiĝ o de la Nilo, la saliĝ o de
la riverakvo, malkresko de la fiŝ kaptado, kaj malfaciliĝ o de la kotonoproduktado, precipe por la dungatoj. La
tuton profetis Jesaja ĉ irkaŭ  700 jarojn antaŭ  Kristo. La komento ne forestas:

11. Malsaĝ aj estas la princoj de Coan; la saĝ aj konsilistoj de Faraono fariĝ is senkonsilaj.  Kiel  vi diros al
Faraono: Mi estas filo de saĝ uloj, ido de antikvaj reĝ oj?
12. Kie do nun estas viaj saĝ uloj? ili do diru al vi kaj sciigu, kion la Eternulo Cebaot decidis pri Egiptujo.
13. Malsaĝ i ĝ is la princoj de Coan, trompiĝ is la princoj de Nof, erarigis Egiptujon, la fundamenton de siaj
gentoj.
14. La Eternulo verŝ is en ilin spiriton de konfuzo; kaj ili  erarigis Egiptujon en ĉ iuj ĝ iaj faroj, kiel ebriuloŝ anceliĝ as vomante.
15. Kaj estos en Egiptujo nenia faro, kiun farus kapo aŭ  vosto, branĉ o aŭ  kano.
16. En tiu tempo Egiptujo estos kiel virinoj; ĝ i tremos kaj timos antaŭ  la moviĝ o de la mano de la Eternulo
Cebaot, kiun Li svingos super ĝ i.
17. Kaj la lando de Jehuda fariĝ os teruraĵ o por la Egiptoj; ĉ iu, kiu rememoros ĝ in, ektimos, pro la decido de la
Eternulo Cebaot, kiun Li decidis pri ili.
18. En tiu tempo estos en la lando Egipta kvin urboj,  parolantaj  la lingvon Kanaanan kaj ĵ urantaj  per la
Eternulo Cebaot; unu havos la nomon Urbo de Detruo.

La versego de Jesaja 19.12 kunsonas al tio de Jesaja 41.21-29, kie japano nomigita “Nordo” estas indikata, kiu
proklamos la  nomon de Dio.  En Jesaja 19.17 menciiĝ as la lando de Jehuda.  Tial  ĉ i  tia  profetaĵ o ne  povis
plenumiĝ i inter la jaroj 70 kaj 1948 (post Kristo). En Jesaja 19.18 kvin Egiptaj urboj estas nomataj tre diotimaj,
ke ili eĉ  parolos la lingvon de Kanaano, do la hebrean lingvon. Unu el tiaj urboj nomiĝ is “Irheres” (Zamenhof:
“Urbo de Detruo”), kio laŭ  la opinio de kelkaj lingvistoj2 nomiĝ is greke “Heliopolis” kaj nun estas urboparto de
Kairo.

Jesaja plue montras la vojon por la estonteco:

19. En tiu tempo estos altaro por la Eternulo meze de la lando Egipta, kaj monumento por la Eternulo apud ĝ ia
limo;
20. kaj ĝ i estos signo kaj atesto pri la Eternulo Cebaot en la lando Egipta; ĉ ar ili krios al la Eternulo pro la
premantoj, kaj Li sendos al ili savanton kaj potenculon, kiu savos ilin.
21.  Kaj  la  Eternulo  fariĝ os  konata al  la  Egiptoj;  kaj  la  Egiptoj  tiam ekkonos la  Eternulon,  kaj  alportos
buĉ oferojn kaj farunoferojn, kaj faros sanktajn promesojn al la Eternulo kaj plenumos.
22. La Eternulo frapos la Egiptojn, frapos kaj resanigos; kaj ili returnos sin al la Eternulo, kaj Li aŭ skultos ilian
peton kaj resanigos ilin.
23. En tiu tempo estos vojo de Egiptujo al Asirio; kaj la Asirianoj venados en Egiptujon kaj la Egiptoj en
Asirion, kaj la Egiptoj servados kune kun la Asirianoj.
24. En tiu tempo Izrael estos triope kun Egiptujo kaj Asirio; estos beno sur la tero.
25. La Eternulo Cebaot benos ilin, dirante: Benataj estu Mia popolo la Egiptoj, kaj Asirio, verko de Miaj manoj,
kaj Mia heredaĵ o Izrael.

La plenumiĝ o de ĉ iaj tiaj promesoj de Dio estas ankoraŭ  malfacile imagebla nuntempe, kvankam la saliĝ o de la
riverakvo jam okazis. En Jesaja 19.24.25 estas menciata Izrael, kiu verŝ ajne travivis unuiĝ on laŭ  Jeĥ ezkel 37 –
sen dato. Asirujo ja forkondukis en la jaro 722 antaŭ  Kristo dek el la dudek triboj de Izrael al la ekzilo, kio
daŭ ras ĝ is nun. Ankoraŭ  ne klariĝ as, ĉ u la vojo en Jesaja 19.23 estos fervojo aŭ  aŭ tovojo. La fervojo taŭ gas plie
por traveturado de dezerto, sed por traveturi valojn kaj altaĵ ojn (Jerusalemo situas ĉ irkaŭ  800 metrojn super la
marnivelo) pli taŭ gas aŭ tovojo. Sed Jerusalemo ne menciiĝ as en ĉ i tia ĉ apitro.

2 Merrill  C. Tenney:  “Namen und Begriffe der Bibel”, Verlag Hermann Schulte,  Wetzlar, 1-a eldono 1972,
paĝ o 113; la angla originalo havas la titolon “Handy Dictionary of the Bible” (Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, Michigan, 1965);

ankaŭ  Online Bible 6.13 dume diskutado de la Stronga numero 02041 (hebrea).
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3. La profeta o per Je ezkel

La teksto de la profeto Jeĥ ezkel estas pli detala kaj preciza. Ĝ i devenas el la ekzilo de la domo de Jehuda en
Babel (dume la jaroj 607 antaŭ  Kristo ĝ is 537 antaŭ  Kristo).

La 29-a ĉ apitro komencas kun la sekvontaj vortoj:

1. En la deka jaro, en la deka monato, en la dek-dua tago de la monato, aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante:
2. Ho filo de homo, turnu vian vizaĝ on al Faraono, reĝ o de Egiptujo, kaj profetu pri li kaj pri la tuta Egiptujo.
3. Parolu, kaj diru: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi iras kontraŭ  vin, ho Faraono, reĝ o de Egiptujo,
granda drako, kiu kuŝ as meze de siaj riveroj, kaj diras: La rivero estas mia, kaj mi faris ĝ in por mi.
4. Mi metos hokojn en vian buŝ on, Mi alkroĉ os la fiŝ ojn de viaj riveroj al via skvamaro, kaj Mi eltiros vin el viaj
riveroj kune kun ĉ iuj fi ŝ oj de viaj riveroj, kiuj estas alkroĉ itaj al via skvamaro.
5. Mi ĵ etos vin en la dezerton, vin kaj ĉ iujn fi ŝ ojn de viaj riveroj; sur la kampon vi falos, oni vin ne levos kaj ne
enkolektos; al la bestoj de la tero kaj al la birdoj de la ĉ ielo Mi transdonos vin kiel manĝ aĵ on.
6. Kaj ekscios ĉ iuj lo ĝ antoj de Egiptujo, ke Mi estas la Eternulo; pro tio, ke ili estis kana apogo por la domo de
Izrael:
7. kiam ili kaptis vin per la mano, vi fendiĝ is kaj trapikis al ili la tutan flankon; kaj kiam ili apogis sin sur vi, vi
rompiĝ is kaj traboris al ili la tutajn lumbojn.
8. Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi venigos sur vin glavon kaj ekstermos ĉ e vi la homojn kaj la
brutojn.
9. Kaj la lando Egipta fariĝ os dezerto kaj ruinoj; kaj oni ekscios, ke Mi estas la Eternulo; pro tio, ke li diris: La
rivero estas mia, kaj mi ĝ in faris.
10. Tial jen Mi iras kontraŭ  vin kaj kontraŭ  viajn riverojn, kaj Mi faros el la lando Egipta ruinojn, absolutajn
ruinojn, de Migdol ĝ is Sevene, ĝ is la limo de Etiopujo.
11. Ne trairos ĝ in piedo de homo, nek piedo de bruto trairos ĝ in, kaj ĝ i ne estos loĝ ata dum kvardek jaroj.
12. Kaj Mi faros la landon Egiptan dezerto inter la aliaj dezertaj landoj, kaj ĝ iaj urboj inter la aliaj ruinigitaj
urboj  estos  dezertaj  dum kvardek jaroj;  kaj  Mi  disĵ etos  la  Egiptojn  inter  la  popolojn  kaj  dispelos ilin  en
diversajn landojn.
 
Jeĥ ezkel 29.1 datiĝ as la tekston precize, temas pri la jaroj en la ekzilo de Jeĥ ezkel. “Sevene” en la biblio de
Zamenhof  estas  nomata  en Jeĥ ezkel 29.10 korekte.  La  hebrean vorton “migdol”  en Jeĥ ezkel 29.10 tradukis
Lutero kaj la ellaborintoj de la angla traduko sub la reĝ o Jakobo kiel “turo”, temas pri aparte granda fortikaĵ o,
nome  digomurego  alta  da  111 metrojn  kaj  longa  pli  ol  3 kilometrojn.  La  vorto  “migdol”  troveblas  en  la
hebrelingva  biblio  ĉ e  jenaj  lokoj:  Eliro 14.2,  Nombroj 33.7,  2. Samuel 22.51,  Jeremia 44.1,  Jeremia 46.14,
Jeĥ ezkel 29.10, Jeĥ ezkel 30.6.

Inter la digo de Asvan kaj la limo de la negrolando troviĝ as nuntempe la lago de Naser. Ĉ i tia landoparto laŭ
Jeĥ ezkel 29.11 ne estos trairata de homo aŭ  bruto dum 40 jaroj. La fluego de la lago de Naser komenciĝ is plej
malfrue je la 15-an de Januaro 1971 (post Kristo), sed la plej alta nivelo de la lago atingiĝ is nur en la jaro 1976
(post Kristo). La tutmonda disĵ etiĝ o de la Egiptoj, kio same daŭ ros 40 jarojn, menciiĝ as en Jeĥ ezkel 29.12. Inter
ambaŭ  tempospacoj povas esti tempo de la malkresko de la lago de Naser ĝ is la detruo de la Asvana digo. Ĉ i tia
ebleco intertempe per Etiopa digo ĉ e la Blua Nilo3 klarigis, kio antaŭ videbla zorgos, ke la limo ĝ is la Sudano ne
plu antingiĝ as per la lago de Naser ekde la jaro 2016 ± 1 (post Kristo). Tie komencas la negrolando de “Kuŝ  ”, la
frato de Micraim (Genezo 10.6), de kiu devenis la Egiptoj. Kiam elfluos la lago de Naser post la detruo de la
Asvana digo, ne nur la cetero de Egiptujo estos ŝ limokovrita, sed ankaŭ  la saloplena kondensita akvo de la lago
pro sia plia pezo pli malfacile flosos sur la Mediteraneo ol pura nesala akvo. Tial la aera refluo4 provizore ĉ esos,
kio transportas laŭ  Salomono (Predikanto 1.7) la akvon reen al Ugando kaj Etiopujo. La konsekvenco estas la
forsekiĝ o de la rivera oazo Egiptujo kaj de la konektita Sahela zono, kiu jam nuntempe spertas akvomankegon
pro la ekzistado de la lago de Naser. Jeĥ ezkel 29.8 parolas pri milita konflikto antaŭ  la elsekiĝ o de Nilo. Ĉ i tia
sciigo kongruas kun Jesaja 19.2. Jeĥ ezkel 29.3 kaj Jeĥ ezkel 29.9 parolas tute klare pri akvoprovizado preparita
per homoj.

La plano de Dio sekvas plue, nome por finiĝ i la tutmondan disĵ etiĝ on de la Egiptoj post la paso de 40 jaroj:

13. Ĉ ar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Post paso de kvardek jaroj Mi kolektos la Egiptojn el inter la popoloj,
kien ili estis disĵ etitaj;

3 Granda Etiopa Renesanca Digo
4 angla: “jet stream”
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14. kaj Mi revenigos la forkaptitajn Egiptojn, kaj revenigos ilin en la landon Patros, en la landon de ilia deveno,
kaj ili tie estos humila regno.
15. Ĝ i estos humila inter la aliaj regnoj, kaj ĝ i ne plu sin tenos alte super la nacioj; Mi faros ĝ in malgranda, por
ke ĝ i ne regu super la nacioj.
16. Kaj ĝ i ne plu estos por la domo de Izrael fidataĵ o, rememoriganta iliajn malbonagojn, kiam ili sin turnadis
al ĝ i; kaj oni ekscios, ke Mi estas la Sinjoro, la Eternulo.Ĉ i  tia teksto kongruas kun la fino de Jesaja 19. Krome menciigu, ke Jesuo Kristo pretendas por si la titolon
“Sinjoro, Sinjoro” laŭ  Sankta Mateo 7.21 (Zamenhof:  “la Sinjoro, la Eternulo”).  En la historia Lutera biblio
aperas ĉ i tia esprimo foje kiel “Sinjoro, Sinjoro”, la skribo sen la komo inter la du vortoj pli ofte. La angla
traduko estas “Lord GOD” (“Dio, la Sinjoro”), kio konformas al la germana formulado “Herrgott” kaj jam ekde
la 15-a jarcento aplikiĝ as al Jesuo Kristo.  Post la reveniĝ o de la Egiptoj en ilian hejmlandon ili ne plu havos
gvidadrolon en la mondo. Nun Kairo estas la plej granda urbo de Afriko.

La sekvonta profetaĵ o per Jeĥ ezkel rilatas al tute alia tempo, kio ĉ iam denove kaŭ zas la ĝ ustan komprenon de la
profetaj diroj esti malfacila:

17. En la dudek-sepa jaro, en la unua monato, en la unua tago de la monato, aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante:
18. Ho filo de homo! Nebukadnecar, reĝ o de Babel, ŝ arĝ is sian militistaron per granda laboro kontraŭ  Tiro,
tiel, ke ĉ iuj kapoj senhariĝ is kaj ĉ iuj ŝ ultroj defrotiĝ is; kaj tamen nek li nek lia militistaro ricevis rekompencon
antaŭ  Tiro pro la laboro, kiun li faris antaŭ  ĝ i.
19. Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi donos al Nebukadnecar, reĝ o de Babel, la landon Egiptan,
por  ke  li  forportu  ĝ iajn  ri ĉ aĵ ojn  kaj  faru  en  ĝ i  rabadon  kaj  diskapton;  kaj  tio  estos  rekompenco  por  lia
militistaro.
20. Rekompence pro la laboro, kiun li faris, Mi donis al li la landon Egiptan; ĉ ar ili laboris por Mi, diras la
Sinjoro, la Eternulo.
21. En tiu tempo Mi elkreskigos kornon al la domo de Izrael, kaj al vi Mi donos liberecon de parolado inter ili;
kaj ili ekscios, ke Mi estas la Eternulo.

Laŭ  Jeĥ ezkel Tiro jam antaŭ  la 27-a jaro de la ekzilo de Jeĥ ezkel estis detruita per Nebukadnecar. Li post la
detruo de Jerusalem ankoraŭ  venkobatis Egiptujon, kiel ĉ i tio ankaŭ  la profeto Jeremia (Jeremia 46) anoncis. Pro
Jesaja 23.15-17 Tiro estis rekonstruita denove 70 jaroj post sia detruo sur najbara insulo kaj malfrue ekstermita
per Aleksandro la Granda, kio substrekas la malnovan kverelon inter la maristoj el Grekujo kaj Fenicujo. Ĉ ar
Tiro apartenas al la heredaĵ o de la domo de Izrael, ekzistas ankoraŭ  promeso por ĉ i tia urbo el Jesaja 23.18.

Jeĥ ezkel 30 komencas jene:

1. Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:
2. Ho filo de homo, profetu, kaj diru: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Plorkriu: Ve al la tago!
3. Ĉ ar proksima estas la tago, jes, proksima estas la tago de la Eternulo, malluma tago; venas la tempo de la
nacioj.
4. Venos glavo sur Egiptujon, kaj tremo atakos Etiopujon, kiam mortigitoj falos en Egiptujo kaj oni forprenosĝ iajn ri ĉ aĵ ojn kaj detruos ĝ iajn fundamentojn.
5. La Etiopoj, la Putidoj, kaj la Ludidoj, kaj ĉ iuj diversgentaj popoloj, kaj Kub, kaj la filoj de la lando de
interligo kune kun ili falos de glavo.
6. Tiele diras la Eternulo: Falos la helpantoj de Egiptujo, kaj malaltiĝ os la fiereco de ĝ ia forto; de Migdol ĝ is
Sevene oni falos en ĝ i de glavo, diras la Sinjoro, la Eternulo.
7. Kaj ĝ i dezertiĝ os kiel la aliaj dezertaj landoj, kaj ĝ iaj urboj estos inter la aliaj ruinigitaj urboj.
8. Kaj oni ekscios, ke Mi estas la Eternulo, kiam Mi aperigos fajron en Egiptujo kaj ĉ iuj ĝ iaj helpantoj estos
frakasitaj.
9. En tiu tempo senditoj de Mi iros sur ŝ ipoj, por ektimigi Etiopujon, kiu estis ekster danĝ ero; kaj tremo ilin
atakos, kiel en la tempo de Egiptujo; ĉ ar la tempo venas.
10. Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Mi neniigos la homomulton en Egiptujo per Nebukadnecar, reĝ o de
Babel.
11. Li kune kun sia popolo, la plej terura el la nacioj, estos venigitaj, por pereigi la landon; kaj ili nudigos siajn
glavojn kontraŭ  Egiptujon kaj plenigos la landon per mortigitoj.
12. Kaj la riverojn Mi faros sektero, kaj la landon Mi transdonos en la manojn de homoj malbonaj; kaj Mi
ruinigos la landon, kaj ĉ ion, kio estas en ĝ i, per la manoj de fremduloj; Mi, la Eternulo, tion parolis.
13. Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Mi ekstermos la idolojn kaj neniigos la malverajn diojn en Nof, kaj ne plu
estos princo el la lando Egipta, kaj Mi venigos timon sur la landon Egiptan.
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14. Mi ruinigos Patroson, Mi ekbruligos fajron en Coan, kaj Mi faros juĝ on en No.
15. Mi elverŝ os Mian koleron sur la Egiptan fortikaĵ on Sin, kaj Mi ekstermos la homomulton en No.
16. Mi ekbruligos fajron en Egiptujo; forte ektremos Sin, No estos trarompita, kaj Nof havos ĉ iutagan angoron.
17. La junuloj de Aven kaj de Pi-Beset falos de glavo, kaj la virinoj iros en forkaptitecon.
18. En Taĥ panĥ es mallumiĝ os la tago, kiam Mi rompos tie la jugon de Egiptujo, kaj malaperos en ĝ i la fiereco
de ĝ ia forto; mallumo ĝ in kovros, kaj ĝ iaj filinoj iros en forkaptitecon.
19. Kaj Mi faros juĝ on kontraŭ  Egiptujo; kaj oni ekscios, ke Mi estas la Eternulo.Ĉ i tie la fortikaĵ o “Sin”, konata ankaŭ  kiel “Sevene” aŭ  “Syene” alinome “Asvan”, menciiĝ as en Jeĥ ezkel 30.6
kaj Jeĥ ezkel 30.15. Krome menciiĝ as militaj konfliktoj. Jeĥ ezkel 30.10 parolas pri Nebukadnecar, la reĝ o de
Babel. Jam Sadam Husein deklaris sin kiel ties posteulo. Ankaŭ  la profetaĵ oj per la profeto Ĥ abakuk, kie aparte
menciiĝ as la militaviadiloj de la Ĥ aldeoj, devas do ankoraŭ  plenumiĝ i.

Diversaj tekstopartoj parolas pri tio, ke la loko mallumiĝ os, kio en la preskaŭ  sennuba Egiptujo ĉ iam signifas
katastrofon. Sufiĉ e ofte menciiĝ as la apartena fajro. Evidente la profetaĵ o per Jeĥ ezkel priskribus eksplodon de
atombombo por detrui la digon, speciale la multaj nuboj estus sekvo de akvofluo sur la restoj de la atombombo.
Oni esperu, ke ia malpli terura bombospeco estos uzata. La plej sekuriginda loko en Egiptujo sendube estas la
granda digo de Asvan.

La atakado kontraŭ  Egiptujo el la Irako ne plu estas dubinda laŭ  la jeno el Jeĥ ezkel 30:

20. En la dek-unua jaro, en la unua monato, en la sepa tago de la monato, aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante:
21. Ho filo de homo! Mi rompis la brakon de Faraono, reĝ o de Egiptujo; kaj jen ĝ i ne estas bandaĝ ita, por
resaniĝ i, kaj ĝ i ne estas ĉ irkaŭ ligita, ke ĝ i ricevu forton, por teni glavon.
22. Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi iros kontraŭ  Faraonon, reĝ on de Egiptujo, kaj Mi frakasos
liajn brakojn, la sanan kaj la rompitan, kaj Mi elfaligos la glavon el lia mano.
23. Kaj Mi disĵ etos la Egiptojn inter la naciojn, kaj Mi dispelos ilin en diversajn landojn.
24. Kaj Mi fortigos la brakojn de la reĝ o de Babel kaj metos Mian glavon en lian manon; sed la brakojn de
Faraono Mi frakasos, kaj ĉ i tiu ĝ emos antaŭ  li, kiel ĝ emas morte-vundito.
25. Mi fortigos la brakojn de la reĝ o de Babel, sed la brakoj de Faraono falos; kaj oni ekscios, ke Mi estas la
Eternulo, kiam Mi metos Mian glavon en la manon de la reĝ o de Babel kaj li eltiros ĝ in kontraŭ  la landon
Egiptan.
26. Kaj Mi disĵ etos la Egiptojn inter la naciojn kaj dispelos ilin en diversajn landojn; kaj ili ekscios, ke Mi estas
la Eternulo.

Jeĥ ezkel 30.23 kaj Jeĥ ezkel 30.26 mencias la tutmondan disĵ etiĝ on de la Egiptoj, kio ankoraŭ  ne okazis. Ne estas
ekskludita, ke Usono nun armigas Irakon por ĉ i tia atako – per Eŭ ropa mono? Intertempe evidente la Ĥ aldeoj
gajnas sendependecon.

Jeĥ ezkel 31 enhavas pluan profetaĵ on:

1. En la dek-unua jaro, en la tria monato, en la unua tago de la monato, aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante:
2. Ho filo de homo, diru al Faraono, reĝ o de Egiptujo, kaj al lia tuta popolo: Al kiu vi similigas vin en via
grandeco?
3. Jen Asirio estis kiel cedro sur Lebanon, kun belaj branĉ oj, kun densa foliaro, kun alta kresko, kaj ĝ ia supro
estis inter la nuboj.
4. Akvo elkreskigis ĝ in, la profundo altigis ĝ in, ĉ irkaŭ ante ĝ ian junan trunkon per siaj riveroj kaj sendante siajn
fluojn al ĉ iuj arboj de la kampo.
5. Tial ĝ i fari ĝ is pli alta ol ĉ iuj arboj de la kampo; ĝ i ricevis multe da branĉ oj, kaj ĝ iaj branĉ oj longiĝ is, ĉ ar ĝ i
havis multe da akvo, por disetendiĝ i.
6. Sur ĝ iaj branĉ oj havis siajn nestojn ĉ iaj birdoj de la ĉ ielo, sub ĝ iaj branĉ oj naskis idojn ĉ iaj bestoj de la
kampo, kaj sub ĝ ia ombro loĝ is ĉ iaj grandaj popoloj.
7. Kaj ĝ i estis bela per sia grandeco kaj per la longeco de siaj branĉ oj, ĉ ar ĝ iaj radikoj troviĝ is apud abunda
akvo.
8. La cedroj en la ĝ ardeno de Dio ne estis pli altaj ol ĝ i, la cipresoj ne estis egalaj al ĝ iaj branĉ oj, la platanoj ne
povis sin kompari kun ĝ iaj branĉ oj; neniu arbo en la ĝ ardeno de Dio estis simila al ĝ i per sia beleco.
9. Mi faris ĝ in bela per la multo de ĝ iaj branĉ oj; kaj ĉ iuj Edenaj arboj, kiuj estas en la ĝ ardeno de Dio, enviisĝ in.
10. Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Pro tio, ke ĝ i tro alti ĝ is kaj levis sian supron inter la nubojn kaj ĝ ia
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koro fieriĝ is pro ĝ ia alteco –
11. pro tio Mi transdonos ĝ in en la manon de la plej potenca el la nacioj, kiu agos kun ĝ i konforme al ĝ ia
malboneco kaj elpuŝ os ĝ in.
12. Kaj elhakos ĝ in fremduloj, la plej teruraj el la nacioj, kaj disĵ etos ĝ in; sur la montojn kaj sur ĉ iujn valojn
falos ĝ iaj branĉ oj, kaj ĝ iaj branĉ etoj rompiĝ os sur ĉ iuj torentoj de la lando, kaj ĉ iuj popoloj de la tero foriros el
sub ĝ ia ombro kaj forlasos ĝ in.
13. Kaj sur ĝ ia renversiĝ inta trunko sidos ĉ iaj birdoj de la ĉ ielo, kaj sur ĝ iaj branĉ oj sidos ĉ iaj bestoj de la
kampo,
14. por ke neniu el la arboj apudakvaj fieriĝ u pri sia alteco, nek levu sian supron inter la nubojn, kaj por ke
neniu akvonutrata arbo leviĝ u super ilin; ĉ ar ĉ iuj ili estas destinitaj al la morto, en la profundon subteran, kune
kun la homoj, kiuj iris en la tombon.
15. Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: En la tago, kiam ĝ i iros en Ŝ eolon, Mi faros funebron, Mi fermos pro ĝ i
la abismon, Mi haltigos ĝ iajn riverojn, ke stariĝ u la grandaj akvoj, Mi mallumigos pro ĝ i Lebanonon, kaj ĉ iuj
arboj de la kampo estos afliktitaj.
16. Per la bruo de ĝ ia falo Mi ektremigos la naciojn, kiam Mi puŝ os ĝ in en Ŝ eolon al tiuj, kiuj iris en la tombon;
kaj konsoliĝ os en la profundo subtera ĉ iuj arboj de Eden, la plej elektitaj  kaj plej  bonaj de Lebanon, ĉ iuj
akvonutrataj.
17. Ĉ ar ankaŭ  ili iros en Ŝ eolon, al tiuj, kiuj estis mortigitaj de glavo, kaj ĝ iaj kunuloj, kiuj sidis sub ĝ ia ombro
inter la nacioj.
18. Al kiu el la arboj de Eden vi estis simila per majesto kaj grandeco? tamen kune kun la arboj de Eden vi estosĵ etita en la profundon subteran; kaj vi kuŝ os meze de necirkumciditoj kune kun tiuj, kiuj mortis de glavo. Tio
estas dirita pri Faraono kaj pri lia tuta granda popolo, diras la Sinjoro, la Eternulo.

Miriga estas, ke Aŝ ur kaj ĝ ia pereo priskribiĝ as tiom detale en ĉ i tia rilato. La rilato al Egiptujo baziĝ as sur nur
unu demando adresita al Faraono en Jeĥ ezkel 31.18. La pereon de Sadam Husein ni jam vidis. Por la disĵ etiĝ o de
la Egiptoj plej frue estas atentenda la fino de la 40-jara plej alta fluega nivelo de la lago de Naser, prokrasto estas
ebla post la malkresko de la akvonivelo je la ĝ usta dato. La detruo de Egiptujo minimume tiel drasta okazos, kiel
en Aŝ ur, ĉ e kio la Egiptoj disĵ etiĝ os tutmonde. La Nilo mem elsekiĝ os, kio estas atendenda post la detruo de la
digomuro.

Sekvas du plorkantoj el Jeĥ ezkel 32:

1. En la dek-dua jaro, en la dek-dua monato, en la unua tago de la monato, aperis al mi vorto de la Eternulo,
dirante:
2. Ho filo de homo, ekkantu funebran kanton pri Faraono, reĝ o de Egiptujo, kaj diru al li: Vi estas kiel leonido
inter la nacioj, vi estas kiel drako en la maroj, vi saltas en viaj riveroj, vi movmalklarigas la akvon per viaj
piedoj, vi malkvietigas iliajn riverojn.
3. Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Mi ĵ etos sur vin Mian reton per granda amaso da popoloj, kaj ili eltiros
vin per Mia reto.
4. Kaj Mi ĵ etos vin sur la teron, sur nekovritan kampon Mi vin ĵ etos, kaj Mi sidigos sur vi ĉ iajn birdojn de laĉ ielo, kaj Mi satigos de vi la bestojn de la tuta tero.
5. Mi disĵ etos vian karnon sur la montojn, kaj Mi plenigos la valojn per via kadavraĵ o.
6. La landon de via naĝ ado Mi malsekigos per via sango ĝ is la montoj, kaj la valoj estos plenaj de vi.
7. Kiam vi estingiĝ os, Mi kovros la ĉ ielon kaj senlumigos ĝ iajn stelojn, la sunon Mi kovros per nubo, kaj la luno
ne havos sian lumon.
8. Ĉ iujn fontojn de lumo en la ĉ ielo Mi senlumigos pro vi, kaj mallumon Mi metos sur vian landon, diras la
Sinjoro, la Eternulo.
9. Mi maltrankviligos la korojn de multaj popoloj, kiam Mi venigos la scion pri via pereo inter la naciojn, en
landojn, kiujn vi ne konis.
10. Mi teruros pro vi multajn popolojn, kaj iliaj reĝ oj ektremos pro vi, kiam Mi svingos Mian glavon antaŭ  iliaj
vizaĝ oj, kaj ĉ iu el ili ĉ iuminute tremos pri sia vivo en la tago de via falo.
11. Ĉ ar tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: La glavo de la reĝ o de Babel venos sur vin.
12. Per la glavo de fortuloj Mi faligos vian multenombran popolon; ĉ iuj ili estas la plej teruraj el la nacioj, kaj
ili neniigos la belecon de Egiptujo, kaj ĝ ia tuta homomulto estos ekstermita.
13. Mi pereigos ĉ iujn ĝ iajn brutojn apud la abundaj akvoj, kaj ilin ne plu malklarigos piedo de homo nek la
hufoj de bruto.
14. Tiam Mi ripozpurigos iliajn akvojn, kaj iliajn riverojn Mi fluigos kiel oleon, diras la Sinjoro, la Eternulo.
15. Kiam Mi faros la landon Egiptan dezerto, kaj la lando perdos ĉ ion, kion ĝ i havis, kiam Mi mortigos ĉ iujn,
kiuj loĝ as en ĝ i, tiam oni ekscios, ke Mi estas la Eternulo.
16. Tio estas funebra kanto, kiun oni kantos; la filinoj de la nacioj ĝ in kantos, pri Egiptujo kaj pri ĝ ia tuta
grandnombra popolo ili ĝ in kantos, diras la Sinjoro, la Eternulo.
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La plenumiĝ o de ĉ i tiaj diroj estas pli multe imagebla en tempo, kiam la novaĵ oj atingas ĉ iajn homojn iel ajn
rapide ol en tempoj, kiam novaĵ o bezonis semajnojn por disvastiĝ i eĉ  en la malgrandan Germanujon.

La dua plendo, siatempe ricevita du semajnojn post la unua, substrekas la tragikon, kio certe ŝ anĝ os la tutan
islaman mondon:

17. En la dek-dua jaro, en la dek-kvina tago de la sama monato, aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:
18. Ho filo de homo, priploru la popolon de Egiptujo, kaj puŝ u ĝ in kaj la filinojn de potencaj nacioj en la
profundon subteran kune kun tiuj, kiuj iris en la tombon.
19. Ĉ u vi estas pli bona ol iu? falu, kaj kuŝ u kun la necirkumciditoj.
20. Inter  tiuj,  kiuj mortis de glavo, ili  falos;  al la glavo ĝ i  estas transdonita; oni tiros ĝ in  kaj  ĝ ian tutan
grandnombran popolon.
21. Ekparolos al ĝ i la potencaj herooj el meze de Ŝ eol, kiuj kune kun ĝ iaj helpantoj malsupreniris kaj ekkuŝ is
necirkumciditaj, mortigitaj de glavo.
22. Tie estas Asirio kaj ĝ ia tuta homomulto; ĉ irkaŭ e de ĝ i estas ĝ iaj tomboj; ĉ iuj ili estas mortigitaj, falis de
glavo.
23. Ĝ iaj tomboj estas en la profundo de la terinterno, kaj ĝ ia homomulto estas ĉ irkaŭ  ĝ ia tombo; ĉ iuj ili estas
mortigitaj, falintaj de glavo, ili, kiuj ĵ etadis ĉ irkaŭ  si teruron sur la tero de la vivantoj.
24. Tie estas Elam kaj ĝ ia tuta homomulto, ĉ irkaŭ e estas ĝ iaj tomboj; ĉ iuj ili estas mortigitoj, kiuj falis de glavo
kaj necirkumcidite malsupreniris en la profundon subteran, la samaj, kiuj ĵ etadis ĉ irkaŭ  si teruron sur la tero de
la vivantoj; ili portis sian honton kune kun tiuj, kiuj iris en la tombon.
25. Meze de mortigitoj estas donita kuŝ ejo al ĝ i kun ĝ ia tuta homomulto; ĉ irkaŭ e estas iliaj tomboj; ĉ iuj ili estas
necirkumciditaj, mortigitaj de glavo; ĉ ar ili ĵ etadis ĉ irkaŭ  si teruron sur la tero de la vivantoj, tial ili portis sian
honton kun tiuj, kiuj iris en la tombon, kaj ili estas metitaj inter la mortigitojn.
26. Tie estas Meŝ eĥ  kaj Tubal kaj ilia tuta homomulto, ĉ irkaŭ e estas iliaj tomboj; ĉ iuj ili estas necirkumciditaj,
mortigitaj de glavo, ĉ ar ili ĵ etadis ĉ irkaŭ  si teruron sur la tero de la vivantoj.
27. Ili ne kuŝ as kun la herooj, kiuj falis de necirkumciditoj kaj iris en Ŝ eolon kun siaj bataliloj kaj metis siajn
glavojn sub siajn kapojn; iliaj malbonagoj restis sur iliaj ostoj, ĉ ar kiel fortuloj ili ĵ etadis ĉ irkaŭ  si teruron sur
la tero de la vivantoj.
28. Kaj vi ankaŭ  estos frakasita meze de la necirkumciditoj, kaj kuŝ os kun tiuj, kiuj estas mortigitaj de glavo.
29. Tie estas Edom kun siaj reĝ oj kaj kun ĉ iuj siaj princoj, kiuj malgraŭ  sia forteco estas ĵ etitaj al tiuj, kiuj falis
de glavo; ili kuŝ as kun la necirkumciditoj, kaj kun tiuj, kiuj iris en la tombon.
30. Tie estas ĉ iuj princoj de la nordo, kaj ĉ iuj Cidonanoj, kiuj malsupreniris kune kun la mortigitoj; ili hontas
pri la teruro, kiun ĵ etadis ilia forto; ili  kuŝ as necirkumciditaj kun tiuj, kiuj falis de glavo, kaj ili portas sian
honton kun tiuj, kiuj iris en la tombon.
31. Ilin Faraono vidos, kaj li konsoliĝ os pri sia tuta popolo, mortigita de glavo, Faraono kaj lia tuta militistaro,
diras la Sinjoro, la Eternulo.
32. Ĉ ar Mi ĵ etos Mian teruron sur la teron de la vivantoj; kaj inter la necirkumciditojn, kune kun tiuj, kiuj estas
mortigitaj de glavo, estos metita Faraono kun sia tuta homomulto, diras la Sinjoro, la Eternulo.

La lasta versego de ĉ i tia profetaĵ o estas la plej grava. Ne estas ebla refuti eksperimente la profetaĵ ojn de laĉ iopova Dio. Ĉ i tiaj vortoj kaŭ ze interpretiĝ is al Sadam Husein, kiu intencus ataki Egipton. Same nun des pli
post la pereo de Sadam Husein konfirmiĝ as la ĝ usteco de la parolo de Dio. Sekvonta reganto, kiu en Irako
pliforti ĝ os, same proklamos sin kiel posteulo de Nebukadnecar kaj plenumos la profetaĵ ojn per Jeĥ ezkel kajĤ abakuk. Malgraŭ  ĉ io estas skribita plue (La Sentencoj de Salomono 12.20):

20. Malico estas en la koro de malbonintenculoj;
Sed ĉ e la pacigantoj estas ĝ ojo.Ĉ i tia versego pruvas Usonan prezidanton kiel mensoginto, kiu atakis la Irakon pretekstinte malhelpi kontraŭ  pli

granda malbono. Nun klariĝ as eĉ  plie ol antaŭ e, ke la maljuna Dio ankoraŭ  vivas kaj tenas en Siaj manoj ĉ iujn
destinojn de la mondo. Kaj la Egiptoj agus saĝ e, se ili turnus sin al Li anstataŭ  turni sin al siaj aŭ guristoj kaj
idoloj por elpeti konsilon.
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4. La profeta o per abakuk

La profeto Ĥ abakuk priscribas la mondopolicon de Dio in la ĉ apitro 1:

1. Profetaĵ o, kiun laŭ vizie eldiris la profeto Ĥ abakuk.
2. Ĝ is kiam, ho Eternulo, mi krios, kaj Vi ne aŭ skultos, mi krios al Vi pri perfortaĵ o, kaj Vi ne helpos?
3. Kial  Vi devigas min vidi  maljustaĵ on, rigardi  mizeraĵ on? Rabado kaj perfortado estas antaŭ  mi, leviĝ as
disputoj kaj malpaco.
4. Tial la instruo perdis sian forton, la justeco neniam venkas; ĉ ar la malvirtulo superfortas la virtulon, tial la
rezultoj de juĝ o estas malĝ ustaj.
5. Rigardu la naciojn, rigardu, kaj vi forte miros; ĉ ar en via tempo Mi faros ion, kion vi ne kredus, se oni
rakontus al vi.
6. Ĉ ar jen Mi levos la Ĥ aldeojn, nacion kruelan kaj lertan, kiu trairos la tutan larĝ on de la tero, por ekposedi
loĝ ejojn, kiuj ne apartenas al ĝ i.
7. Terura kaj timinda ĝ i estas; ĝ ia juĝ ado kaj regado dependas de ĝ i mem.
8. Pli rapidaj ol leopardoj estas ĝ iaj ĉ evaloj, kaj pli lertaj  ol lupoj vespere; en grandaj amasoj venas ĝ iaj
rajdantoj de malproksime, flugas kiel aglo, kiu rapidas al manĝ aĵ o.
9. Ĉ iuj ili venas por rabi; kiel vento orienta ili direktas sin, kien ili volas; kaj ili kolektas kaptitojn kiel sablon.
10. Reĝ ojn ili mokas, regantoj estas ridataĵ o por ili; ĉ iun fortikaĵ on ili mokas; ili ŝ utas teron, kaj venkoprenas.
11. Tiam ŝ anĝ i ĝ as ilia spirito, transiras kaj fariĝ as peka, kaj ilia forto fariĝ as ilia dio.
12. Sed Vi estas ja de ĉ iam, ho Eternulo, mia sankta Dio! ne lasu nin morti. Vi, ho Eternulo, aperigis ilin por
juĝ o; Vi, ho nia Roko, destinis ilin por puni.
13. Viaj okuloj estas tro puraj, por vidi malbonon, kaj rigardi maljustaĵ on Vi ne povas; kiel do Vi rigardas
malhonestulojn, kaj silentas, kiam malpiulo englutas tiun, kiu estas pli virta ol li?
14. Kial Vi faras la homojn kiel fiŝ oj en la maro, kiel rampaĵ oj, kiuj ne havas reganton?
15. Ĉ iujn ili tiras per fiŝ hoko, kaptas per sia reto, amasigas per sia fiŝ reto; kaj tial ili ĝ ojas kaj triumfas.
16. Tial ili alportas oferojn al sia reto, incensas al sia fiŝ reto; ĉ ar per ĉ i tiuj grasiĝ is ilia parto kaj boniĝ is ilia
manĝ aĵ o.
17. Ĉ u por tio ili devas ĵ etadi sian reton kaj senĉ ese mortigadi naciojn senindulge?

Dio ja instalis ĉ i tian povon, sed ĉ i tiaj personoj blindiĝ as per siaj memaj venkoj kaj sia el tio rezultanta povo
tiel, ke ili  sendependiĝ as kaj fine oferas al siaj militiloj, kio tute klare estas idolservo. Ilia celo estas mortigi
homojn. Laŭ  versego 6 tiuj estas la Ĥ aldeoj, laŭ  versego 8 ili posedas aviadilojn, kioj povas flugi ol la agloj.
Versego 10 mencias gigantajn dragilojn kiel militistilo, kioj ankaŭ  sub Sadam Husein uziĝ is en la batalo kontraŭ
Irano. En la 21-a jarcento per tia veturilo kastela fosaĵ o povas pleniĝ i sen problemoj dum mallonga tempo, ĉ e
fortikaĵ aj muroj adekvataj talusoj povas surŝ uti ĝ i antaŭ  kaj post muro.

La profeto Ĥ abakuk ĝ uste Dion demandas, ĉ u ĉ i  tiuj  do vere ordonitaj per Dio forigos la malbonulojn el la
mondo. Ili la popolon de Dio nur punbatu, sed ne eliminu.

La 2-a ĉ apitro de la profeto Ĥ abakuk enhavas en la malnova ĉ apitroklasifikado nur 4 versegojn:

1. Sur mia gardista posteno mi staris; kaj, stariĝ inte sur turo, mi observis, por vidi, kion Li diros al mi kaj kion
mi devas respondi al la riproĉ o kontraŭ  mi.
2. Kaj la Eternulo ekparolis al mi, kaj diris: Enskribu la vizion, kaj desegnu bone sur la tabeloj, por ke leganto
povu facile tralegi.
3. Ĉ ar la vizio koncernas tempon difinitan kaj parolas pri la fino, sed ĝ i ne mensogas; se ĝ i prokrastiĝ us, atenduĝ in, ĉ ar ĝ i nepre plenumiĝ os, ne estos fordecidita.
4. Vidu, kiu estas malhumila, ties animo ne estos trankvila en li; sed virtulo vivos per sia fideleco.

La respondo de Dio substrekas, ke ĉ i tia projetaĵ o evidente ankoraŭ  plenumiĝ os, sed povas prokrastiĝ i. Koncerne
la detruo de la Asvana digo ĉ i tio signifas, ke tempospaco povas okazi inter la malkresko de la akvonivelo de la
lago de Naser kaj la violenta detruo de la digo per la Ĥ aldeoj. Ĉ i tio kaŭ zas grandan malŝ arĝ i ĝ on koncerne la
formado kaj financado de katastrofoplanoj por la tutmonda loĝ igo de la Egiptoj.
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La 3-a ĉ apitro komencas kun versego 5 kaj montras, ke ankaŭ  ĉ i tia mondopolico fine pereos:

5. La vino trompas viron fieran, kaj li ne humiliĝ as; li larĝ igas sian animon kiel Ŝ eol, kaj kiel la morto li estas
nesatigebla, li kolektas al si ĉ iujn naciojn kaj kaptas al si ĉ iujn popolojn.
6. Sed ili ja ĉ iuj parolos pri li alegorion kaj mokan enigmon, kaj diros: Ve al tiu, kiu tro multigas al si fremdaĵ on
sen fino kaj metas sur sin tro grandan ŝ arĝ on de ŝ uldoj!
7. Subite ja leviĝ os viaj pikontoj kaj vekiĝ os viaj puŝ ontoj, kaj vi fariĝ os ilia rabataĵ o.
8. Ĉ ar vi prirabis multe da nacioj, tial ankaŭ  vin prirabos la ceteraj popoloj, pro la sango de homoj, pro la
premado de la lando, de la urbo, kaj de ĉ iuj ĝ iaj loĝ antoj.
9. Ve al tiu, kiu kolektas por sia domo maljustan akiraĵ on, por aranĝ i alte sian neston, por defendi sin kontraŭ
mano de malbonulo!
10. Vi elpensis malhonoron por via domo, disbatante multe da popoloj kaj pekigante vian animon.
11. La ŝ tonoj el la muroj krias, kaj la lignaj traboj respondas al ili.
12. Ve al tiu, kiu konstruas urbon per sangoverŝ ado kaj pretigas fortikaĵ on per maljusteco!
13. Tio venas ja de la Eternulo Cebaot, ke la popoloj klopodas por la fajro kaj la gentoj lacigas sin vane.
14. Ĉ ar la tero pleniĝ os de konado de la gloro de la Eternulo, kiel la akvo plenigas la maron.
15. Ve al vi, kiu drinkigas sian proksimulon, por elverŝ i vian koleron, kaj ebriigas lin, por vidi lian honton!
16. Vi satiĝ is per honto anstataŭ  per honoro; drinku do ankaŭ  vi, kaj kovru vin per honto; ankaŭ  al vi venos la
kaliko el la dekstra mano de la Eternulo, kaj neniigo de via gloro.
17. Ĉ ar via perforteco sur Lebanon falos sur vin, kaj atakate de bestoj vi estos terurata pro la sango de homoj,
pro la premado de la lando, de la urbo, kaj de ĉ iuj ĝ iaj loĝ antoj.
18. Kion helpos la skulptaĵ o, kiun skulptis la artisto, la fanditaĵ o kaj malvera instruanto, kvankam la majstro
fidis sian propran faritaĵ on, farante mutajn idolojn?
19. Ve al tiu, kiu diras al ligno: Leviĝ u, kaj al muta ŝ tono: Vekiĝ u! Ĉ u ĝ i povas instrui? ĝ i estas ja tegita per oro
kaj arĝ ento, sed havas en si nenian spiriton.
20. Sed la Eternulo estas en Sia sankta templo; la tuta tero silentu antaŭ  Li!

La 4-a ĉ apitro estas dankopreĝ ado de Ĥ abakuk, ĉ ar nun li komprenas la plano de Dio kun ĉ i tio mondopolico:

1. Preĝ o de la profeto Ĥ abakuk laŭ  maniero de psalmoj.
2. Ho Eternulo, mi aŭ dis la sciigon pri Vi, kaj mi ektimis.

Ho Eternulo, vivigu Vian faritaĵ on en la mezo de la jaroj,
Montru en la mezo de la jaroj,

Ke eĉ  en kolero Vi memoras pri kompato.
3. Dio venas de Teman,

La Sanktulo de la monto Paran. Sela.
Lia majesto kovras la ĉ ielon,

Kaj Lia gloro plenigas la teron.
4. Lia brilo estas kiel hela lumo,

Radioj iras el Lia mano,
Kaj tie estas kaŝ ita Lia potenco.

5. Antaŭ  Li iras pesto,
Kaj fajro sekvas Liajn piedojn.

6. Li stariĝ is, kaj ekmezuris la teron;
Li ekrigardis, kaj tremigis la naciojn;

Dissaltis eternaj montoj,
Klini ĝ is eternaj montetoj,
Kiam Li ekpaŝ is kiel en la tempo antikva.

7. En mizera stato mi vidis la tendojn de Kuŝ an;
Skuiĝ is la tapiŝ oj de la lando Midjan.

8. Ĉ u kontraŭ  riveroj koleris la Eternulo?Ĉ u kontraŭ  la riveroj Vi ekflamiĝ is,
Aŭ  ĉ u kontraŭ  la maro estis Via indigno,

Ke Vi ekrajdis sur Viaj ĉ evaloj,
Ekveturis sur Viaj venkaj ĉ aroj?

9. Vi eltiris Vian pafarkon,
Konforme al ĵ ura promeso, kiun Vi donis al la triboj. Sela.
Per riveroj Vi dividis la teron.

10. Ektremis la montoj, kiam ili Vin vidis;
La fluo de la akvo pasis,

La abismo ekbruis,
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La altaĵ o levis siajn manojn.
11. La suno kaj la luno haltis sur sia loko;

Kun brilo iras Viaj sagoj,
Kun fulmo Viaj lancoj.

12. Kun kolero Vi paŝ as sur la tero,
Kun indigno Vi piedpremas naciojn.

13. Vi elpaŝ is, por helpi al Via popolo,
Por helpi al Via sanktoleito.

Vi frakasas la supron de la domo de malpiulo,
Nudigas la fundamenton ĝ is la kolo. Sela.

14. Vi trapikis per liaj lancoj la kapojn de liaj taĉ mentestroj,
Kiam ili sin ĵ etis ventege, por dispeli min kun ĝ ojo,
Kvazaŭ  englutante mizerulon kaŝ e.

15. Vi paŝ is kun Viaj ĉ evaloj tra la maro,
Tra la ŝ limo de granda akvo.

16. Mi aŭ dis, kaj mia interno ekskuiĝ is;
Pro la bruo ektremis miaj lipoj,

Putro venis en miajn ostojn, kaj la loko sub mi ekŝ anceliĝ is;
Dume mi devas esti trankvila en la tago de malfeliĉ o,
Kiam sur mian popolon iras ĝ ia atakanto.

17. Kiam la figarbo ne floros,
La vinberbranĉ oj ne donos fruktojn,

La olivarbo rifuzos sian laboron,
La plugokampoj ne donos manĝ aĵ on,

La ŝ afoj estos forkaptitaj el la ŝ afejo,
Kaj en la staloj ne troviĝ os bovoj:

18. Eĉ  tiam mi ĝ ojos pri la Eternulo,
Mi estos gaja pri la Dio de mia savo.

19. La Eternulo, la Sinjoro, estas mia forto;
Li faras miajn piedojn kiel ĉ e cervo,

Kaj venigas min sur miajn altaĵ ojn.
Al Li, la Venkanto, iru miaj kantoj.

La profeto memorigas al si la tutan historion de Izrael kaj komprenas, ke Dio ĉ iame zorgas pri sia popolo. Li
majstras ne nur la naturpovojn, sed ankaŭ  ĉ iajn politikajn ŝ anĝ ojn. Valoras konfidi Lin, ĉ ar je ĝ usta tempo ankaŭ
la profeto Ĥ abakuk bonfartos (Daniel 12.13).

5. Eltira o el la paroladoj de Jesuo Kristo Ĉ
ar la detruo de la Asvana digo estas kombinita kun la restarigo de Izrael, sencoplena estas mencii ankaŭ  la

profetaĵ ojn de Jesuo Kristo koncerne ĉ i tia afero kaj kompari ilin kun la profetoj de la Sankta Skribo.

Koncerne la datebleco de la restarigo de Izrael Jesuo Kristo informas (La Agoj 1.6-9):

6. Ili do, kunveninte, demandis lin, dirante: Sinjoro, ĉ u en ĉ i tiu tempo vi restarigas la regadon al Izrael?
7. Kaj li diris al ili: Ne apartenas al vi scii tempojn aŭ  epokojn, kiujn la Patro rezervis en Sia aŭ toritato.
8. Sed vi ricevos povon, kiam la Sankta Spirito venos sur vin; kaj vi estos miaj atestantoj en Jerusalem kaj en la
tuta Judujo kaj Samario kaj ĝ is la plej malproksima parto de la tero.
9. Kaj tion dirinte, li suprenleviĝ is, ankoraŭ  dum ili rigardis, kaj nubo ricevis lin for de iliaj okuloj.

La formulado el versego 7 sonas kiel la adiaŭ a parolado de Jesuo Kristo el Sankta Mateo 24.36-42:

36. Sed pri tiu tago kaj la horo scias neniu, eĉ  ne la anĝ eloj de la ĉ ielo, nek la Filo, sed la Patro sola.
37. Sed kiel la tagoj de Noa, tiel estos la alesto de la Filo de homo.
38. Ĉ ar kiel dum la tagoj, kiuj estis antaŭ  la diluvo, oni manĝ is kaj trinkis, edziĝ is kaj edziniĝ is, ĝ is la tago,
kiam Noa eniris en la arkeon,
39. kaj oni ne eksciis, ĝ is la diluvo venis kaj forprenis ĉ iujn; tiel estos la alesto de la Filo de homo.
40. Tiam du viroj estos sur kampo: unu estos prenita, kaj la alia lasita;
41. du virinoj estos muelantaj apud muelilo: unu estos prenita, kaj la alia lasita.
42. Tial viglu; ĉ ar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.
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i  tio signifas, ke la restarigo de Izrael kun 12 triboj per la reveno de Jesuo Kristo povas komenciĝ i.  

Ĉ
i tia

ebleco montras akordon kun Jeĥ ezkel 37.12-14, kie releviĝ o de la mortintoj el Izrael menciiĝ as:

12. Tial profetu, kaj diru al ili: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi malfermos viajn tombojn kaj elirigos
vin el viaj tomboj, ho Mia popolo, kaj Mi venigos vin en la landon de Izrael.
13. Kaj vi ekscios, ke Mi estas la Eternulo, kiam Mi malfermos viajn tombojn kaj elirigos vin el viaj tomboj, ho
Mia popolo.
14. Kaj Mi enmetos Mian spiriton en vin, kaj vi revivi ĝ os, kaj Mi aranĝ os vin en via lando; kaj vi ekscios, ke Mi,
la Eternulo, tion parolis kaj faris, diras la Eternulo.

Laŭ  la apokalipso de Jesuo Kristo (Apokalipso 1.1) la unua releviĝ o de la mortintoj okaze de la reveno de Jesuo
Kristo (Apokalipso 19.11-16) estos (Apokalipso 20.4-5):

4. Kaj mi vidis tronojn, kaj oni sidis sur ili, kaj juĝ o estis donita al ili; kaj mi vidis la animojn de la senkapigitaj
pro la atesto de Jesuo kaj pro la vorto de Dio, kaj tiujn, kiuj ne adorkliniĝ is al la besto, nek al ĝ ia bildo, kaj ne
ricevis la markon sur sia frunto kaj sur sia mano; kaj ili vivis, kaj ili reĝ is kun Kristo mil jarojn.
5. La ceteraj mortintoj ne vivis, ĝ is finiĝ os la mil jaroj. Tio estas la unua releviĝ o.

La restarigo de la domo de Izrael en 12 triboj raporti ĝ as en Jeĥ ezkel 37.15-28 post ĉ i tia releviĝ o de la mortintoj.Ĉ
i tia tekstparto finiĝ as per la sekvontaj vortoj (Jeĥ ezkel 37.27-28):

26. Kaj Mi faros kun ili interligon de paco; ĝ i estos eterna interligo kun ili; Mi aranĝ os kaj multigos ilin, kaj Mi
starigos Mian sanktejon inter ili por eterne.
27. Kaj Mi loĝ os inter ili; kaj Mi estos ilia Dio, kaj ili estos Mia popolo.
28. Kaj la nacioj ekscios, ke Mi, la Eternulo, sanktigas Izraelon, ĉ ar Mia sanktejo estos inter ili por eterne.Ĉ

i tio substrekas la eblecon, ke la regno Izrael restariĝ os okaze de la reveno de Jesuo Kristo el la ĉ ielo kun la
nuboj ĉ ielaj (La Agoj 1.10-12):

10. Kaj dum ili fikse rigardis al la ĉ ielo, kiam li foriris, jen staris apud ili du viroj blanke vestitaj;
11. kiuj ankaŭ  diris: Viroj Galileanoj, kial vi staras rigardantaj al la ĉ ielo? ĉ i tiu Jesuo, kiu estas prenita supren
for de vi en la ĉ ielon, tiel same revenos, kiel vi vidis lin iranta en la ĉ ielon.
12. Tiam ili iris returne al Jerusalem de la monteto nomata Olivarba, kiu estas proksime de Jerusalem, en la
distanco de sabata vojaĝ o.

Ankaŭ  la profeto Zeĥ arja raportas pri tio (Zeĥ arja 14.3-9):

3. Sed la Eternulo eliros kaj militos kontraŭ  tiuj nacioj, kiel iam Li militis en tago de batalo.
4. Liaj piedoj en tiu tempo stariĝ os sur la Monto de Olivoj, kiu estas antaŭ  Jerusalem oriente; kaj la Monto de
Olivoj disfendiĝ os en la mezo en du partojn, de oriento ĝ is okcidento, tiel, ke fariĝ os tre granda valo, unu duono
de la monto forŝ oviĝ os norden kaj la dua duono suden.
5. Kaj vi kuros en la valo inter Miaj montoj, ĉ ar la intermonta valo atingos ĝ is Acel; vi kuros, kiel vi kuris de la
tertremo en la tempo de Uzija, reĝ o de Judujo; tiam venos la Eternulo, mia Dio, kune kun ĉ iuj sanktuloj.
6. En tiu tago ne estos lumo, sed estos malvarmo kaj densa nebulo.
7. Kaj tio estos tago sola, konata nur de la Eternulo, nek tago nek nokto; nur vespere montriĝ os lumo.
8. En tiu tago ekfluos viviga akvo el Jerusalem, duono de ĝ i al la maro orienta kaj duono al la maro okcidenta;ĝ i fluados en somero kaj en vintro.
9. Kaj la Eternulo estos Reĝ o super la tuta tero; en tiu tempo la Eternulo estos sola, kaj Lia nomo estos sola.

Versego 8  estas  en  rilato  kun  la  profetaĵ o  de  Jeĥ ezkel,  kio  priskribas  la  rivereton  el  la  lasta  templo
(Jeĥ ezkel 47.1-12), kio nuntempe ne ekzistas, sed certe venos:

1. Kaj li revenigis min al la pordo de la domo; kaj mi ekvidis, ke jen el sub la sojlo de la domo fluas akvo
orienten, ĉ ar la vizaĝ a flanko de la domo estis turnita orienten; kaj la akvo fluis el sub la dekstra flanko de la
domo al la suda flanko de la altaro.
2. Kaj li elkondukis min tra la norda pordego, kaj kondukis min laŭ  ekstera vojo al la ekstera pordego, turnita
orienten; kaj jen la akvo fluas el la dekstra flanko.
3. Kiam la viro iris orienten, li havis en sia mano mezurŝ nuron, kaj li mezuris mil ulnojn, kaj transpasigis min
trans la akvon, kiu estis alta ĝ is la maleoloj.
4. Kaj li mezuris ankoraŭ  mil ulnojn, kaj transpasigis min trans la akvon; la akvo estis alta ĝ is la genuoj. Kaj li
mezuris ankoraŭ  mil, kaj transpasigis min trans la akvon, kiu estis alta ĝ is la lumboj.
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5. Kiam li mezuris ankoraŭ  mil, estis jam torento, kiun mi ne povis transiri; ĉ ar la akvo estis tro alta, oni devisĝ in transnaĝ i, sed transiri la torenton oni ne povis.
6. Kaj li diris al mi: Ĉ u vi vidis, ho filo de homo? Kaj li kondukis min returne al la bordo de la torento.
7. Kiam mi revenis, mi vidis, ke sur la bordo de la torento estas jam tre multe da arboj sur ambaŭ  flankoj.
8. Kaj li diris al mi: Ĉ i tiu akvo, kiu eliras el la orienta regiono, iros malsupren en la stepon, kaj venos en la
maron; kiam ĝ i trovi ĝ os en la maro, tiam saniĝ os la akvo.
9. Kaj ĉ iu vivanta estaĵ o, kiu rampas tie, kie pasas la torentoj, reviviĝ os, kaj estos tre multe da fiŝ oj; ĉ ar tien
venos ĉ i tiu akvo, kaj ĉ io saniĝ os kaj reviviĝ os, kien venos la torento.
10. Kaj staros apud ĝ i fi ŝ kaptistoj de En-Gedi ĝ is En-Eglaim, kaj ili etendos tie retojn; iliaj fiŝ oj estos tiaspecaj,
kiel la fiŝ oj de la Granda Maro, kaj tre multe.
11. Sed ĝ iaj marĉ oj kaj marĉ etoj ne saniĝ os, ili estos destinitaj por salo.
12. Kaj apud la torento sur ambaŭ  bordoj kreskos ĉ iaspecaj manĝ aĵ donantaj arboj; ne velkos iliaj folioj, kaj ne
forfini ĝ os iliaj fruktoj; ĉ iumonate ili donos novajn fruktojn, ĉ ar la akvo por ili  fluas el la sanktejo; kaj iliaj
fruktoj estos uzataj kiel manĝ aĵ o, kaj iliaj folioj kiel kuracilo.Ĉ

i tiaj paroloj ĉ iaj substrekas laŭ  Readmono 19.15, ke la reveno de Jesuo Kristo komencigas la restarigon de la
regno Izrael.  Kiam la reveno de Jesuo Kristo  antaŭ e ne estas datebla por homoj  aŭ  anĝ eloj,  tiam ankaŭ  la
restarigo de la domo de Izrael ne estas. La 40 jaroj de la fluego de la lago de Naser je la plej alta nivelo estas la
lasta evento, kio antaŭ  la reveno de Jesuo Kristo ankoraŭ  estas tute klare datebla, la detruo de la Asvana digo
estos poste, kiam precize ne estas konata.Ĉ

u la reveno de Jesuo Kristo okazos dume la  40 jarojn daŭ rota disĵ etiĝ o de la Egiptoj aŭ  nur poste, tio restas
nerespondita. Ambaŭ  variantoj nuntempe estas imagebla. Tiel, kiel la detruo de la Asvana digo certe okazos, eĉ
kiam ŝ ajna prokrasto okazos, tiel ankaŭ  la reveno de Jesuo Kristo kaj la kun tio konektita restarigo de la domo de
Izrael estos. Valoras inkludi ĉ i tiajn eventojn per zorgemaj preparadoj en la meman vivoplanadon. Kontraŭ e ĉ iaj
mokantoj (2. Petro 3.1-18), kiuj konsideras ĉ i tian prokraston kiel pruvo, ke la vorto de Dio estus erara, ankaŭ  en
la Sentencoj de Salomono estas skribita (ĉ apitro 10.28):

28. La atendo de piuloj fariĝ os ĝ ojo;
Sed la espero de malpiuloj pereos.

La verkinto dankas multajn diotimulojn por indikoj kaj kompletigoj, kioj gvidis al la nuna stato de ĉ i tia studo.

Por pluaj uzeblaj indikoj, kioj substrekas konekson ĉ i tie prezentitan kiel erara aŭ  sukcesita, la verkinto dankos
kaj starigos sin al la diskutado – se la Sinjoro volos, ni vivados kaj faros ĉ i tion aŭ  tion (Jakobo 4.15).

Aalen, la 21-an de Novembro, je la 2015-a jaro post Kristo
Norberto Sudlando


