Nimet Goog ja Maagog löytyvät Raamatusta. Goog on
hallitsijasta käytetty nimi. Ja Maagog maasta tai alueesta ja
sen kansoista.
Keitä nämä nimet tarkoittavat tai keneen ne viittaavat?
Herodotuksen mukaan nimet viittaavat muinaisiin
skyyttalaisiin.1 Hänen mukaansa slaavit eli etupäässä
venäläiset ovat skyyttien jälkeläisiä.
Vanha venäläinen asiakirja Lavrentin Letopiss2, jonka tietoihin
pohjautuen Nestorin kronikka3 kertoo vanhojen venäläisten
asuttaneen suurten jokien varret, kuten Dneprin, Veikselin ja
Volgan. Teos kuvaa noita kansoja slaaveiksi. Kenenkään
tiedossa ei ole, että ne olisivat poistuneet noilta sijoiltansa.
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Herodotus: Historiateos
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Kirjoitus on varhaista venäläistä kronikkaa. Sen kertoo venäläisten historiasta
alkaen vuodelta 852. Tarkennuksia ja, lisäyksiä 1100- luvulta. Katso enemmän
”The Russian Primary Chronicle” Laurentian Text, Translated and edited by
Samuel Hazard Cross and Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor.
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Juutalainen historioitsija Flavius Josflis kertoo teoksessaan4,
että muinoin Magogites- nimellä mainitut heimot olivat
skyyttalaisia. Näitä heimoja on levinnyt nykyisen Venäjän
ohella myös Balkanille ja monin paikoin nykyistä KeskiEurooppaa, kuten serbit, slovakit, valkovenäläiset, osin myös
puolalaiset jne. Maagog- nimi on yhdistettävissä näihin
kansoihin.
Nimi Goog viittaa vahvasti nykyiseen Venäjään. Niin eikä
kukaan voi olla vakuuttunut, mitä Venäjän alue on jonkin
vuoden kuluttua. Kuitenkin jos edelleen tarkastelemme
nimien merkitystä, voidaan päästä parempaan ymmärrykseen
Googin ja sen lisäksi Maagogin olemuksesta.
Heprealaisina nimenä Googin yksi merkitys on ”olla
kurkihirren alla” ja Maagog vastaavasti olla ”ulkona
kurkihirren alaisuudesta”. Nämä merkitykset voidaan tulkita
siten, että Goog vaikka onkin ennustuksessa mainittu johtaja
on silti myös se kansa, joka on kurkihirren alla.
Kaupunkilaisjärjen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, että Goog
sisällyttäisi vain sen osan, joka on Venäjä kokonaisuudessaan:
kurkihirren alla eli yhden hallitsijan alaisuudessa eli Googin.
Maagog tarkoittaisi tämän tulkinnan mukaan kansoja, jotka
ovat etäistä sukua kurkihirren alla eläville mutta ovat siitä
ulkona eivät suorassa Googin alaisuudessa. Niinpä löydämme
tälle tukea Raamatun sukuluetteloista esimerkiksi Gomerista,
joka oli Nooan pojanpoika. Gomerilla on puolestaan
Askenas- niminen poika ja hänestä ovat kasvaneet useimmat
germaaniset heimot, saksalaiset ensisijaisesti. Mutta myös
ranskalaiset, Gomerin toisen pojan kautta. Näin asian
tulkitsee myös Flavius Josefus. Tuo poika oli Rifat. Kolmas
4

Flavius Josephus: The works of Josephus
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poika, joka Gomerilla oli, oli Toogarma. Hänestä ovat tulleet
turkkilaiset ja ilmeisesti myös altailaiset heimot, joihin
lasketaan suomalaistenkin kaukaisesti kuuluvan. Usein
turkkilaiset laskevat suomalaiset sukukansoikseen.
Nyky”tiede” ei tunnusta tällaisia kansojen alkuja, koska se
luottaa kuin pukki sarviinsa, että ihminen on kehittynyt
vuosimiljoonien kuluessa. Kai siinä ilmenee juuri se
sammakosta prinssiksi muuttuminen; jos se tapahtuu yhdessä
yössä, se on satua mutta kun se tapahtuu vuosimiljoonissa, se
onkin tiedettä.
Hesekielin antamaan ennustukseen mukaan Googin ja
Maagogin mukana hyökkäyksessä Israeliin on mukana myös
Persia, Etiopia ja Puut. Rintama on laaja maantieteellisesti ja
väestöllisesti. Ja kaikki kohdistuu pieneen Israeliin!
Ensinnäkin siis Goog eli Venäjä. Toiseksi Maagog, jossa
mukana tulevat olemaan eurooppalaisista valtioista Saksa,
Ranska ja todennäköisesti useat ns. Itäryhmän maat ValkoVenäjä, Bulgaria, Serbia, Moldova jne sekä alistettuina tai
liittolaisina muita Itä_Euroopan maita. Näiden lisäksi koko
joukko Lähi-Idän kansoja kuten Persia eli nykyinen Iran,
mahdollisesti Syyria ja Irak ja sitten Afrikasta Egyptin takainen
osa eli Sudan ja Libya, johon kuulunevat Pohjois-Afrikan
enimmät osat.
Nyt vielä Eurooppa on jokseenkin koossa muodostaen EU:n
yhteisön. Näin luodaan edellytyksiä uuteen jakoon, jossa
huomattava osa Euroopan kansoista tukee Googia sodassa
Israelia vastaan. Britannia jättää EU:n, kuten sen kansa on
päättänyt niin.. Tämänkin Hesekiel on ennustanut:
”Seba ja Dedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän
nuoret leijonansa kyselevät sinulta: Oletko sinä menossa
saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko
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koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan
karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?”5
Mainitut Seba, Dedan ja Tarsiis eivät osallistu Googin sotaan.
Missä nuo maat ovat?
Seba ja Dedan ovat Saudi-Arabiassa, lähinnä sen etelä-osassa.
Toisaalta nimet viitannevat myös itse Saudi-Arabiaan, joka ei
ole myöskään mukana taistelujoukoissa.
Entäpä sitten Tarsiis?
Se on Britannia! Juudan ja Israelin kuningas Salomo lähetti
kauppalaivastonsa hakemaan tinaa, rautaa, kuparia ja kultaa
Tarsiista. Matka kesti kullakin kerralla kolme vuotta. Kohde
ei siis ollut aivan nurkan takana. Kun otetaan vielä huomioon,
että kuningas Salomon laivat olivat todennäköisesti kopioita
foinikialaisten kauppalaivoista6, jotka olivat laajarunkoisia ja
hitaita, että matka kesti melko kauan Brittein saarille saakka
ja takaisin.
Lisäksi on huomioitava, että laivat pistäytyivät useissa
satamapaikoissa vaihtamassa tavaroita, olihan noissa laivoissa
tuontitavarana myös apinoita, ehkä marokkolaisista tai
nykyisen Tunisian alueen satamista. Monet satamat olivat
matalia hiekkarantoja, joissa laivat hinattiin mahdollisimman
lähelle veden rajaa ja siitä käytiin kauppaa. Laivojen
ankkurointi, purkaus ja lastaus tapahtui käsin ja vei aikaa.
Lisäksi laivojen keskimääräinen nopeus oli noin 5 solmua
tunnissa ja usein ei sitäkään, kun myrskysi ja oli vastatuuli,
sen aikaisilla purjeilla ei juuri luovittu, silloin saatettiin edetä
vain soutamalla. Kun oli pilviset yöt, navigointi ei oikein
5

Hes. 38:13
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Jonston: Meritie, John Nurminen.
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onnistunut joten öiset etenemiset olivat enimmäkseen
lillumista. Joten kolmea vuotta edestakaisin Israelista
Britanniaan on pidettävä optimaalisena aikana ja vastaa hyvin
Raamatun kertomusta.
Tarsiin laivaan profeetta Joonakin osti lipun, kun hän tahtoi
paeta Jumalan hänelle asettamaa tehtävää.7 Liekö peräti niin,
että laiva, jossa hän matkusti joutui merihätään Biskajan
lahdella, jossa on usein melkoinen myräkkä. Sieltä varmaan
löytyi suurempi kalakin hänet nielaisemaan.
Nyt kun EU on hajoamassa, on Britannia siitä irrallaan aivan
kuten Hesekielin ennustus ilmoittaa. Vaikka britit kenties
ajattelevat, että he aivan itse äänestivät sen eron, niin joka
tapauksessa he siinä toteuttavat kaksi ja puolituhatta vuotta
sitten annettua ennustusta.
Hesekielin ennustuksessa Tarsiista on maininta myös, että
sen nuoret leijonat eivät myöskään lähde sotaan mukaan
vaan seuraavat sitä loitolta. Iso- tai emoleijona on tietenkin
Britannia. Onhan sen vaakunaan ja hallintorekvisiittaan
kuulunut kautta aikojen leijona.
Britannia kasvoi parissa sadassa vuodessa merkittäväksi
maailmanvallaksi. Siinä se onnistui syystä, että se oli saanut
siunauksensa jo Egyptin hovissa, kun Jaakob siunasi poikansa
Joosefin poikia Efraimia ja Manassea. Jaakobin siunaama
Manasse oli nuorempi pojista ja hän laittoi oikean kätensä
Manassen päälle ja vasemman kätensä Efraimin päälle.
Molemmat pojat saivat siunauksen mutta niin, että Manasse
sai suuremman siunauksen ja hänestä tuli suurempi ja
mahtavampi kansainpaljous ja maailmanvalta. Efraim sai
pienemmän siunauksen ja siitä tuli Britannian maailmanvalta.
7
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Brittein saarille samoin kuin Irlantiin muutti aikoinaan
runsaasti Israelin kymmenen kadonneen heimon jälkeläisiä,
joten ei ole mikään sattuma, että Britannia on Efraim. Aivan
yleisesti Vanha Testamentti käyttää Israelista nimitystä
Efraim. Israel tässä tarkoittaa pohjoista valtiota eli sitä, josta
kymmenen kadonnutta heimoa etupäässä ovat. Amerikkaan
heitä ei ehkä mennyt kuin vasta uudemmalla ajalla, siis ennen
muuta Englannista ja Irlannista. Sinne on kuitenkin muuttanut
huomattava määrä juutalaisia pitkin koko maailman sivu. He
muodostavat suurimman yhtenäisen ryhmän Amerikan
raharikkaista niin, että he hallitsevat suoraan lähes 50 %
Yhdysvaltojen kaupasta.
Kun tätä verrataan Britannian ja Yhdysvaltojen suhteen,
huomataan, että nuoremmasta on kasvanut isompi ja
mahtavampi kuin vanhemmasta vaikkakin Britanniasta tuli
ensin maailmanvalta. Siinä se laajeni ja valloitti alusmaita,
joista sittemmin tuli itsenäisiä Kansainyhteisön maita eli ovat
nyt nuoria leijonia. Näitä maita ovat Kanada, Australia, Uusi
Seelanti ja Intia. He eivät osallistu Googin sotaan vaan
katsovat lähinnä sivusta ja mahdollisesti hyötyvät
taloudellisesti sotatoimista ja niiden valmisteluista.
Se, että Britannia on leijona, juontaa juurensa siis patriarkka
Jaakobiin, joka sanoi Juudasta, että hän on nuori leijona.8 Siinä
yhteydessä Jaakob sanoi myös, että hänen veljensä
kumartavat häntä. Se merkitsee sitä, että hän on hallitsija,
koskapa häneltä ei oteta hallitsijansauvaa pois ennen kuin
tulee se, jonka se on ja jota kansat tottelevat.9
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Hallitsijansauva ei ollut enää juutalaisilla Jeesuksen syntymän
aikaan vaan roomalaiset määräsivät kenet tuomitaan jne.
Sieltä saakka kuitenkin on leijona-vaakuna seurannut
juutalaista kuninkuutta. Sen kuninkuuden on perinyt
myöhemmin Britannia Efraimin jälkeläisten muodossa ja sen
jälkeen Yhdysvallat Manassen perinnön saajana. Lopulta
hallitusvallan ottaa Jumalan Karitsa, Juudan Leijona, Jeesus
Kristus.
Tässä vaiheessa onkin mielenkiintoista huomioida, kuinka
tarkasti ennustukset toteutuvat. Britannian täytyy erota
EU:sta, koska se ei tule olemaan mukana sotaretkessä, johon
huomattavimmat muut valtiot Euroopassa osallistuvat.
Äänestämälläkin ihmiset toteuttavat Jumalan suunnitelmien
täyttymistä vaikka eivät sitä itse tiedä eivätkä välttämättä
tahdo.
Goog on sama kuin Venäjän karhu ja Pohjan kuningas. Sen
askelien jälkiä kohti Lähi- Itää on voitu tarkastella viime
vuosina. Ensin oli Tsetsenian konflikti, jossa Venäjä tyrehdytti
islamistikapinallisten etenemisen. Venäjä saa mukaansa useita
islamilaisista maista hyökätessään Israeliin, joten sen täytyy
täyttää se valtatyhjiö, jonka Amerikka jättää niissä
muslimivaltioissa, joista se ei anna tulla maahanmuuttajia tai
jotka muuten ovat konfliktissa USA: n kanssa. Niistä kaikista
tulee Googin liittolaisia ja osa on jo nyt.
Venäjä ei varmaankaan ole halukas tekemään sitä operaatiota
mutta se tapahtuu houkutuksen ja leukoihin laitettavan
koukun muodossa, vetämällä se konfliktiin.. Osoittaakseen
ystävyyttä muslimien kanssa, Venäjä voi myöntyä sotaan
heidän intressiensä mukaan. Samalla Israelissa houkuttavat
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ennen muuta suuret öljy- ja kaasulöydöt.10 Lisäksi
Kuolleenmeren mineraalit ja hivenaineet muodostavat
biljoonaluokan omaisuuden. Energian suhteen on
huomioitava, että Venäjän presidentti (tsaari) on ottanut
yhdeksi Venäjän tärkeimmistä painopistealueista energian,
öljyn ja kaasun.
Kuka tahansa hallitsija, joka pyrkisi valloittamaan maailman,
voisi saada houkuttelevan ajatuksen, että jos tekee
sopimuksen useiden islamilaisten valtioiden kansaa, jotka
tuottavat öljyä ja kaasua sekä vielä valloittamalla yhden
merkittävän sellaisen nimittäin Israelin, että sillä tavalla voisi
toteuttaa Joosefin ajan faaraon seitsemän huonon vuoden
talouspolitiikkaa. Kun silloin katovuodet ja nälänhätä
koettelivat maata, maanviljelijät ja muut ihmiset myivät
itsensä, perheensä ja maansa faaraon orjiksi saadakseen
leipää. Faarao oli rakentanut ja varastoinut hyvinä vuosina
viljaa, jonka avulla hän sitten kyni alaisensa puhtaiksi kaikesta
varallisuudesta ja alisti heidät orjiksi. Hänen pääministerinsä
oli Joosef, Jaakobin poika, juutalainen. Joosef oli siten
ensimmäinen kuninkaallinen juutalaisten keskuudessa.
Kun jokin taho omistaa enemmistön maailman öljy- ja
kaasuvaroista, se taho voikin alkaa kiristää niillä muut
kansakunnat lähes hengiltä ja samalla rikastua ja sitä kautta
hallita loppuakin maailma. Tämä lienee tärkein motiivi
Googin sodassa. Niin paitsi islamilaisille maille. Ne haluavat
nähdä Israelin työnnetyksi mereen, siitä ”hyvästä” ne ovat
valmiit jotakin maksamaankin. Ne eivät kuitenkaan kykene
siihen ilman suurempaa apua ja tukea, jonka he saavat
Googilta eli Venäjältä. Asevarustelun pitäminen islamilaisissa
10

Israelin rannikolta Välimerellä on löydetty maailman rikkaimpiin kuuluvia öljy- ja
kaasuesiintymiä.
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maissa selvästi alemmalla tasolla kuin Venäjällä, ruokkii
tämänkaltaisen yhteistyön mahdollisuuksia niin, että Venäjän
hallitsija on siinä Rosh eli Pää.
Goog ei ole kuka tahansa vaan hän on samalla Pohjan
kuningas. Danielin kirjan profetia johdattaa meidät selvästi
tämän tiedon jäljille:
” Ja Etelän kuningas on voimistuva sekä yksi hänen
ruhtinaistaan, tämä on voimistuva vielä enemmän kuin
hän, ja hänen valtansa on oleva suuri valta.
Ja vuosien kuluttua he tekevät keskenään liiton, ja Etelän
kuninkaan tytär menee Pohjan kuninkaan tykö
saadakseen aikaan sopimuksen. Mutta häneltä menee
hänen käsivartensa voima; eikä pysy Pohjan kuningas, ei
hänen käsivartensa, ja tytär itse annetaan alttiiksi11 ja ne,
jotka olivat hänet tuoneet, ja hänen isänsä ja se, joka
häntä aikoinaan auttoi.”12
Danielilta lainattu kappale kertoo tapauksesta Englannin
kuninkaallisen huoneen ja keisarillisen Venäjän välillä. Kun
Britannia oli voimissaan, se kasvoi erittäin suureksi voimaksi
niin kuin Danielin teksti sanoo. Britannian kuningas hallitsi
noin neljäsosaa maailmaa. Sen kauppalaivasto kynti kaikilla
merillä, maailmankauppa oli valtaosaltaan Britannian hallussa.
Sillä oli mahtavat merivoimat, aikanaan suurimmat koko
maailmassa jopa vielä ensimmäisen maailmansodan aattona
oli näin. Britannian menestyksen salaisuus oli Jaakobin
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Heprean nin ja natan voivat merkitä monia asioita mutta myös esimerkiksi
antaa alttiiksi miekalle.
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siunausta Efraimille13. Sitä perua Britannian hallitsijahuone oli
aikansa oli Etelän kuningas.
Sopimus mistä Danielin kirja mainitsee lienee trippelentente
eli kolmiliitto, johon ennen ensimmäistä maailmansotaa
kuuluivat Britannia, Venäjä ja Ranska.14 Myötämielisyyttä
sopimukselle Venäjän ja Britannian kesken oli varmasti
lisäämässä brittiläisen kuninkaallinen perijätär Venäjän
keisarin puolisona.
Etelän kuninkaan tytär, tarkalleen ottaen kuningatar Victorian
tyttären tytär meni naimisiin Venäjän tsaarin Nikolai II: n
kanssa. Tämä oli osa sopimusta, jolla kolmiliittoa
vahvistettiin. Historia tietää myös kertoa, kuinka Etelän
Kuninkaan tytär annettiin alttiiksi eli hän sai surmansa
Venäjän vallankumouksen yhteydessä vuonna 1917, jolloin
myös tsaari Nikolai II ja hänen perheensä surmattiin
Jekaterinburgissa.
Mutta sitten Etelän kuninkaalta meni hänen käsivartensa
voima eli nopeassa tempossa Brittiläinen maailmanvalta
rapistui ja menetti loistonsa. Osa tästä luhistumisesta alkoi jo
ennen ensimmäistä maailmansotaa mutta sen jälkeen kehitys
on ollut erityisen nopeaa. Samalla sen valloittamat alusmaat
Kanada, Australia, Uusi Seelanti ja Intia ovat itsenäistyneet eli
niistä on tullut nuoria itsenäisiä leijonia.
Nyt Etelän Kuninkaan mandaatin on perinyt Yhdysvallat.
Edelleen voidaan seurata Jaakobin siunauksen vaikutuksia
tuon maan suhteen. Tästä muistuttamassa olkoon
13

On ymmärrettävä, että Jaakob ei itse kyennyt antamaan sellaista siunausta vaan
hänen Jumalansa.
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Ian Westwell: Ensimmäinen maailmansota. Tärkeimmät sotatahtumat päivä
päivältä. 2014.
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Yhdysvalloista paljon käytetty nimitys Union Jack eli Jaakobin
liitto.Eikö sekin hieman viittaa Jaakobin kautta saatuun
siunaukseen. Sitä paitsi englannin kieli ei ole aivan vieras kieli
hepreaan nähden, esimerkiksi BritAm (lyhenne Britanniasta ja
Amerikasta) tarkoittaa liiton kansaa. Jumala on johdattanut
omaa kansaansa noihin maihin ja suonut heille kunniaa ja
menestystä. Molemmat ovat myös olleet varsinkin varhaisen
nousuvaheensa alussa voimakkaasti kristillisiä kansakuntia.
Kun kristillisyyden asema on heikentynyt, on kansakuntien
valtakin alkanut heikentyä.
Kun Britannia oli aiemmin ylivoimainen valtias
maailmankaupassa, sitä on nyt Yhdysvallat. Vaikka maailma on
globalisoitunut ja muutkin alueet kehittyneet, Yhdysvallat
siitä huolimatta hallitsee maailmankauppaa. Tässä ja
Yhdysvaltain armeijan aseistuksessa, teknologiassa , tieteissä
ja kulttuurissa voidaan nähdä juutalaisten suuri vaikutus. He
nimittäin omistavat noin puolet siitä kaupasta, jota
Yhdysvallat harjoittaa. Näin juutalaiset ovat ehdottomasti
suurin yksittäinen kansanaines, joka on mahdollistanut niin
suuren kaupan ja niin suuren menestyksen. Tässä näemme
nuoremman pojan Manassen siunauksen vaikutuksen.
Ei ole siis lainkaan ihme, miksi islamilaiset vihaavat eniten
juuri Yhdysvaltoja. Islamilaiset valtiot eivät ole ainoita
Yhdysvaltoihin vihamielisesti suhtautuvia tahoja. Myös Pohjan
kuningas eli Goog on jatkuvasti toitottanut, että se ei sitoudu
yksinapaiseen maailmaan, jota johtaa Yhdysvallat. Niinpä se
pyrkiikin kaikin keinoin tekemään sen, että tilanne tulisi
Pohjan kuninkaalle otollisemmaksi. Sen taktiikan päämäärä on
tulla maailman johtajaksi. Yksin.
Tässä yhtenä tärkeänä tekijänä on ollut, että Yhdysvalloissa
valittiin Donald Trump presidentiksi. Onhan se
tyylikkäämpääkin, että Etelän kuninkaana on mies eikä nainen,
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koska kohteliaisuussyistä naista kai täytyisi kutsua
kuningattareksi. Jos siis mitään suuria yllätyksiä ei tule,
voidaan nähdä tämän päivän tilanteista, että ne kuvastavat
niitä tilanteita, joista Raamattu kertoo juuri Googin sodan
yhteydessä! Sodan ja konfliktin tapahtumat voivat siten
toteutua nopeastikin. On kuitenkin huomioitava, ett Trump
voi tulla valituksi toisen kerran ja hänen jälkeensä voi tulla
myös miespresidentti. Asetelmat ovat kuitenkin ikään kuin
valmiina näyttämöllä.
Togarman heimoon kuuluvista siis turkkilaiset heimot ja
myös suomalaiset ovat siinä mukana. Tässä yhteydessä voi
tapahtua hyvinkin se, mistä Suomessa on satoja ennustuksia,
että Venäjä hyökkää Suomeen.
Jotkut ihmettelevät, miksi Venäjä tulisi Suomeen. Strategisesti
siinä on olemassa se ajatus, että silloin Suomeen ei voitaisi
missään tapauksessa sijoittaa sellaisia ohjuksia, jotka
uhkaisivat Venäjää ja sen kaupunkeja Pietaria ja Moskovaa.
Näin läheltä singotut ohjukset voisivat vahingoittaa hyvinkin
vakavasti Venäjän sotastrategiaa. Toisaalta jos se joutuisi
tuhoamaan ydinohjuksia omalla maaperällään, siinä olisi
erittäin suuri mahdollisuus saada aikaan valtava EMP- pulssi,
jolloin tietotekniikka sekoaisi Venäjällä
Suomea hallitsemalla Venäjä saisi tukevan otteen myös
Pohjoi-Norjasta ja siten saisi sen öljy- ja kaasuvarannot
hallinnoitavakseen, mikä olisi linjassa koko maailman
energiavarantojen hallinnan kanssa. Ruotsille ei tarvitsisi
tehdä mitään. Se olisi välissä hiljaa niin kuin se oli toisessa
maailmansodassakin. Se toimittaisi kiltisti rautaa rajalle.
Suomen valloitus voisi tapahtua erittäin pienillä
ponnistuksilla, jopa vähemmillä kuin Krimin valtaus tapahtui.
Suomessa on useita venäläisten omistamia kiinteistöalueita.
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Sopivana hetkenä niihin voisi tulla turisteina avainhenkilöitä
niin, että ne voisivat äkisti muuttua vihreiksi miehiksi sen
jälkeen kun kyberhyökkäyksellä olisi eliminoitu Suomen
sodanjohto, energiatalous ja toimiva hallinnointi. Sellainen
voisi tapahtua yhden yön tai päivän aikana. Suomen
sodanjohto ei ennättäisi kylkeä kääntää, kun uusi johto olisi
käskemässä, mitä tehdään. Siinä ei tarvittaisi edes sotaväkeä
mutta ehkä nuo vihreät miehet pukisivat univormut ylleen,
että olisivat uskottavampia ja mahdollisia vastaan seisojien
mahdollisimman vähän.
Sama kohtalo kohdistuisi mitä ilmeisimmin niihin Euroopan
pieniin valtioihin, jotka eivät kykene vastustamaan sotilaallisia
offnesiiveja. Tällaisia maita olisivat mm. Baltian maat.
Suuremmat maat, kuten Saksa, Ranska, Puola jne lähtenevät
mukaan jonkinlaisen sopimuksen perusteella, jossa niille
luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Monet
Euroopan maat kokevat tulleensa tavallaan petetyiksi, koska
EU ei ollutkaan se hyvä, jota he kannattivat ja koska siitä voi
erota ja tehdä ulkopuolisia sopimuksia. Ja toisekseen
Yhdysvaltain presidentti tekee voitavansa heikentääkseen
euroatlanttiset suhteet. Sen johdosta valtiot katsovat omaa
etuansa ja tarttuvat siihen, joka lupaa heille enemmän: se on
Venäjä. Niinhän Hesekielin kirjoitus kuvaa, että oletko
menossa ryöstettävää ryöstämään. Siitä saaliista Venäjä lupaa
muillekin, kunhan on ensiksi nujerrettu Israel, joka on ollut
kansojen silmätikkuna pitkän aikaa. Venäjän karhu lupaa
palkkion saaliista jota ei vielä, siis aivan kuin nylkisi karhun
ennen kuin se on kaadettu!
Katolinen Rooma liittoutuu muslimien kanssa vaatien
leijonanosaa hengellisestä johtajuudesta. Se saa sen vain
suostumalla muslimien vaatimuksiin. Ilmestyskirjan 17.
Kertoo Baabelin portosta, joka on suuri salaisuus. Luvussa
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mainittu seikka, että portto istuu pedon selässä, kuvaa tätä
vaihetta. Katolinen paavi toisin sanoen istuu islamilaisen ja
sen liittolaisen Venäjän selässä hengellisenä johtajana.
Tapahtumalla on toinenkin funktio. Siitä tarkemmin
selityksessä Ilmestyskirjan portosta.
Googin retoriikassa on viime aikoina ollut selvästi esillä se,
että se ei hyväksy yksinapaista maailmaa eikä varsinkaan, jos
sitä hallitsee Yhdysvallat. Siitä syystä Goog pyrkii joka
käänteessä heikentääkseen Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa ja
korottaakseen oman vallan merkitystä.
Hesekielin kirjassa mainitaan, kuinka Jumala panee koukut
Googin suuhun ja vetää sen sotaseikkailuun Lähi-Itään.
Amerikkalaiset ovat tarjonneet Googille hyviä
lähestymistapoja tässä suhteessa. Amerikkalaiset kävivät kaksi
sotaa Irakissa eivätkä saaneet käytännössä mitään muuta
aikaan kuin kaaoksen, jossa valtatyhjiön kaappasi hetkeksi
Isis. Samoihin aikoihin arabimaissa puhkesi levottomuuksia ja
vallitseva status quo horjui hetken aikaa. Tällaisen prosessin
seurauksena on Syyriassa kapinoitu monta vuotta. Venäjän
avulla Syyria on hiljenemässä mutta ei enää minään
suvereenina valtiona vaan täysin Venäjän ohjailussa. Tärkein
ohjailua tarvitseva asia on kunnolliset sotilastukikohdat, joita
jo on Venäjällä Syyriassa ja ne tulevat edelleen vahvistumaan.
Venäjä käyttää ohjailussaan apuna Turkkia, joka NATOjäsenyydestään huolimatta kallistuu Venäjän liittolaiseksi.
Kuuluuhan se Toogarman heimoon. Siksi on syytä epäillä
Turkin lojaaliutta NATO- jäsenenä jo nyt.
Venäjä on päässyt helposti niihin tavoitteisiinsa, joita se on
katsonut tarvitsevansa tulevia koitoksia varten. Se on
tapahtunut ennen muuta heikon ja hajanaisen jopa
ymmärtämättömän Lännen myötävaikutuksella. Obaman
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hallintokausi Amerikan presidenttinä tässä suhteessa on ollut
erityisen surkea. Venäjän kannalta otollinen aivan kuin
Obama olisi pelannut Putinin pussiin. Venäjän askeleet ovat
karhun askelien tavoin kulkeneet lähemmäs ja lähemmäs
Lähi-Itää.Ja kuten oikean karhunkin, askeleet ovat olleet
melko raskaita. Ensin oli Tsetsenian sota, jonka Venäjä
murskasi raa’alla ylivoimalla ja sai pidettyä sen strategisen
alueen hallinnassaan.
Seuraava mekkala, minkä Venäjä masinoi, oli Georgian sota.
Sen Venäjä provosoi niin, että silloinen Georgian presidentti
vähän äkkinäisesti ja uhoavasti lähti taistelemaan menettäen
Venäjälle kaksi strategisesti hyvin tärkeää aluetta. Länsi vain
levitteli käsiään. Lännellä ei ole ainesta kovempiin otteisiin ja
sen sotakalusto on hajallaan eikä se voi olla uhaksi millekään
suurelle valtiolle. Se on altis kyberhyökkäykselle niin, että
sodanjohto tulee neuvottomaksi. EU on lähes sotilaallinen
tyhjiö, koska se ei voi tehdä riittävän nopeita päätöksiä ja
sotakalusto ja miehet on ripoteltuina pitkin Eurooppaa ja
valmius on heikko.
Seuraava karhun askel oli sota Ukrainassa ja Krimin valtaus.
Kun Tsekki ja Slovakia aikanaan erosivat eri valtioiksi, niissä
äänestettiin ja sovittiin rajoista ilman sotaa ja
verenvuodatusta. Ukrainassa on sodittu ja Krimillä
äänestettiin painostuksen alla. Kysymys onkin siitä, että
Venäjä tarvitsee askelmerkit mennäkseen Lähi- Itään.
Askelmerkit ovat tietenkin hyvät liittolaiset ja vakaat
tukikohdat ja tiet ja käytävät, joiden kautta operaatioon
osallistuvat huolletaan. Ehkä Venäjä on oppinut mm. Suomea
vastaan käydyn Talvisodan kautta, jossa Raatteentien
taisteluissa venäläiset joukot menettivät huoltoyhteyden ja he
menehtyivät osa kylmään, osa luoteihin, osa tauteihin mutta
menehtyivät kuitenkin jopa enemmän kuin
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kymmenkertaisesti suomalaisiin verrattuna. Se oli venäläinen
katastrofi vaikkeivät he siitä niin puhu. Nyt kuitenkin siis
varmistetaan ennakkoon tarvittavat huoltoketjut.
Ukrainan kaltaisessa tilanteessa rauhanomainen välien
selvittely kestäisi todennäköisesti parikymmentä vuotta tai
enemmän ja sellaiseen Putinilla ei ole aikaa. Hän on jo saanut
riittävät tukialueet Ukrainasta ja Krimiltä. Sevastopolin sotaalusten tukikohta on strategisesti erittäin tärkeä. Jos Venäjä
saa yhtä helposti lisää Ukrainaa, se ei pane asiaa pahakseen,
äärettömiin sotaponnisteluihin koko Ukrainan suhteen ei ole
mielekästä ryhtyä, koska se ei edistä niitä askelkuvioita, joita
matkalla Lähi-Itään Goog eli Venäjä tarvitsee. Ja sitä paitsi
Ukraina tulee kyllä joukkoon mukaan muun Euroopan
kanssa. Vaikka näin käykin, tarvitsee Venäjä noita alueita jo
nyt, jotta se ehtii varustaa ne sopivasti suurempaa koitosta
varten. Ne ovat jo nyt välivarastoja kuten Ukrainasta ja
Krimistä voidaan nähdä. Epäilemättä Venäjä pyrkii
hyödyntämään syyskuussa 2017 pidettävän Zapadsotaharjoituksen niin, että siitä jää jotakin valmiiksi Länttä
vastaan ja Baltian mahdollisen miehityksen varalle.
Ollakseen vahvasti läsnä Lähi-Idässä Venäjä on tehnyt erittäin
taitavasti operaatioita ilman että sen vaikutusvalta olisi
murenemassa. Päinvastoin. Monet kansat katsovat, että se on
enemmän oikeassa kuin maailmanpoliisiksi mainittu
Yhdysvallat. Jospa Venäjä haluaa maailmanmiliisiksi. Harasoo.
Miksi Syyrian sota on onnistunut Venäjälle?
Syy on yksinkertaisesti siinä, että kun Venäjä on painanut
päälle sotakalustolla, ei Yhdysvalloilla ole yksinkertaisesti
vastaavaa potentiaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että
Yhdysvalloilta puuttuu samanlaiset askelmerkit ja tukikohdat
kuin Venäjällä on. Ja toiseksi Venäjällä on parempi ja
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vahvempi ohjuskalusto kuin amerikkalaisilla. Se kykenee
tarvittaessa tuhoamaan koko Yhdysvallat ohjuksilla. Se
kykenee sivuuttamaan amerikkalaisten vastaohjusten tutkat.
Ja se tapahtuu tarvittaessa sekä kauko- että lähialueen
strategisilla aseilla.
Amerikkalaiset kenties ajattelevat, että heidän
ohjustentorjuntaohjuksensa voivat nitistää maata kohti
tulevat ohjukset. Mutta ne eivät voi torjua sellaista ohjusta,
joka tuleekin avaruuden kautta, laukaisee ydinpommin tai
useamman riittävän korkealla niin, että ne saavat aikaan
valtavan EMP- pulssin, joka lamaannuttaa koko Amerikan.
Sen jälkeen Venäjä kylvää sinne muutaman Satan2- ohjuksen
ja niin maa muuttuu aavaksi areenaksi niin kuin Ilmestyskirja
kuvaa suurta Babylonia.
Tietäen heikkoutensa, Yhdysvallat ei ole alkanut uhittelemaan
vahvempaansa vaan tyytynyt heikkouteensa. Ehkä tässä on
yksi syy presidentti Trumpin vaatimuksiin lisätä
puolustusmenoja Yhdysvalloissa. Hänen sanomansa mukaan
Yhdysvallat on hävinnyt sotia mutta hänen aikanaan pitää
alkaa voittamaan sotia. Niitä se ei kuitenkaan tule
voittamaan, sillä siunaus Manassen osalta alkaa olla lopussa
Amerikan kohdalla. Tästä enemmän Baabelin portosta
kertovassa osiossa. On yksinkertaisesti tullut aika lopun
tapahtumien käynnistyä.
Islamilaiset valtiot vihaavat Israelin ystävää Amerikkaa. Venäjä
puolestaan naamioi vihansa Amerikkaa kohtaan
vakuuttamalla, että maailma ei voi olla yksinapainen. Toinen
argumentti vastakkainasetteluun on se, että Venäjä katsoo
olevansa ainoa maa, joka puolustaa perinteisiä kristillisiä
arvoja. Siinä suhteessa se näkee lännen olevan läpimätä,
kuten Putin on ilmaissut:
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”Euroatlanttiset maat ovat harhautuneet vaarallisesti
kristillisiltä juuriltaan.
Ne kiistävät moraaliset periaatteet ja kaikki perinteiset
identiteetit: kansalliset, kulttuuriset, uskonnolliset ja jopa
sukupuoliset.
Ne toteuttavat politiikkaa, jossa perusperheitä ei erotella
samaa sukupuolta olevien parisuhteista eikä kristinuskoa
saatananpalvonnasta. Liioiteltu poliittinen korrektius on
saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että jotkut harkitsevat
vakavasti perustavansa puolueita, joiden tavoite on edistää
pedofiliaa.
Sen polun päässä odottaa rappio ja privitismi, jotka johtavat
syvään väestölliseen ja moraaliseen kriisiin.”15
Putinin roolista voidaan olla montaa mieltä mutta lainatuissa
arvioissaan hän on jotakuinkin osunut oikeaan. On
muistettava, että hän ei ole sattumalta Venäjän johtaja. Eikä
ole syytä sivuuttaa hänen käsityksiään kristillisestä uskosta
olankohautuksella, sillä jo silloin kun hän oli Neuvostoliiton
aikana KGB:n luutnanttina Itä- Saksassa, kollegat viittasivat
Putiniin ja sanoivat, että kuinka tuo uskovainen on täällä.
Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Putinilla tarvitsisi olla
viimeisen päälle perusteellinen ymmärrys kristinuskosta.
Mutta sen verran paljon hän tuntee sitä, että hän tietää, millä
arvoilla voidaan kansakuntaa vahvistaa ja millä heikentää.
Tämä tieto ja sen toteutus on tärkeällä sijalla, jos ajatellaan
sitä, että Jumala on asettanut Putinin ruoskaksi länsimaiselle
moraalittomuudelle. Ei sovi unohtaa, että Jumala käytti
Assyrian kuningasta vitsana Israelin kansalle. Assyrian
15

Vladimir Putin uusi tsaari
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kuningas oli Jumalan valittu ase siihen tehtävään.16 Näyttäisi
siltä, että Putin on Jumalan vitsa Länsimaille. Jostakin syystä
se oli Assyr joka oli Jumalan vihan ruoska, sillä itse asiassa
skyyttalaiset ovat assyrialaisten jälkeläisiä. Näyttää siltä, että
se vitsa mitä nyt käytetään ei ole vain sileä ruoska vaan siinä
on aivan kuin lyijypainoina muslimit, jotka ovat työntyneet
lähes kaikkien kansojen keskuuteen toteuttamaan omaa
uskonnollisviritteistä kulttuuriaan välittämättä sen maan
lainsäädännöstä, missä he asuvat. Koraanin mukainen
islamilaisuus ei ole ensi sijaisesti uskontoa vaan terrorismia.
Maltilliset islamilaiset eivät noudata Koraanin oppeja.
Nyt Venäjällä on kiire saada maailmankaupan ohjat käsiin.
Putin on ilmeisesti tietoinen siitä, että hän on eskatologiaan
liittyvä hallitsija. Hesekielin kirjassa mainitaan, että Goog
tulee häviämään Israelin vuorilla, se ei tarkoita, etteikö se
ennättäisi saada paljon pahaa aikaan. Kuitenkin Hesekielin
kirjan mukaan Goog tai sen rippeet palaa hävitettyyn
maahansa. Ilmeisesti näistä syistä Venäjällä on panostettu
siihen, että ainakin muutamia kymmeniä miljoonia venäläisiä
voisi säilyä ydinsodan kestävissä bunkkereissa. Tämä
viitannee siihen, että Putin on selvillä noista ennustuksista ja
on varautunut ydintuhon mahdollisuuteen. Siitä seuraa, että
hän on selvillä siitä, että Venäjän karhu on sama kuin Goog ja
että Venäjän hallitsija on Pohjan kuningas.
Pohjan kuningas ja Etelän kuningas käyvät toistensa kimppuun
lopun ajalla.

16

”Voi Assyria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on kädessään minun
suuttumukseni sauva! Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan kimppuun,
käsken hänet vihastukseni kansaa vastaan saalista saamaan ja ryöstöä ryöstämään
ja tallaamaan sitä kuin katujen lokaa.” Jes 10:5,6.
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Etelän kuningas on Yhdysvallat. Joku voisi ajatella, että eihän
se ole sen etelämpänä kuin Venäjäkään. Edellä oli esillä
Jaakobin siunaus Joosefin pojille sekä myös omalla pojalleen
Juudalle, jossa luvataan kuninkuutta. Nämä siunaukset ja
lupaukset tapahtuivat Egyptissä, jossa Israelin heimo niihin
aikoihin oli. Se paikka on Israelista etelään. Kuninkuuden
jatkumo on seurannut sitten läntisten maitten kautta
Yhdysvaltoihin saakka. Siksi onkin huomionarvoisa seikka,
että presidentin vaaleissa kävi niin kuin kävi. Kun puhutaan
Etelän kuninkaasta, ei hän silloin voi tietenkään olla
kuningatar, joten summa summarum, presidentiksi tulee
mies. Näin siis asetelmat ovat olemassa profetian
toteutumiselle jo nyt Trumpin valtakaudella. Kuitenkin
tiedämme Jumalan pitkämieliseksi ja armeliaaksi, Hän voi
muuttaa profetian toteutusta. Se voisi tapahtua ilmeisesti vain
siinä tapauksessa, että ihmiset joukoittain alkaisivat kääntyä
pahoilta teiltään ja alkaisivat uskoa Jeesukseen Kristukseen.
Ennen Yhdysvaltoja Pohjan kuninkuus oli Britannialla kuten
siitä edellä on kerrottu Danielin kirjan 11. Luvussa: ”Ja
vuosien kuluttua he tekevät keskenään liiton, ja Etelän
kuninkaan tytär menee Pohjan kuninkaan tykö saadakseen
aikaan sopimuksen. Mutta häneltä menee hänen käsivartensa
voima; eikä pysy Pohjan kuningas, ei hänen käsivartensa ja
tytär itse annetaan alttiiksi…” Tämä on tapahtunut ja siinä
selvästi mainitaan Etelän kuningas ja Pohjan kuningas ja
kuinka ne molemmat menettävät mahtinsa ja Pohjan kuningas
sekä hänen perheensä surmataan. Voiko joku toinen
tapahtuma osua yhtä lähelle tätä ennustusta?
Sellaista, että joku Egyptin faaraon tytär olisi mennyt Venäjän
keisarin vaimoksi tai vastaavaa ei historia tunne. Historia sen
sijaan tuntee, kuinka tuo Danielin kirjan kohta on täyttä totta
ja se on jo toteutunut. Meidän ei tarvitse odottaa että se
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toteutuisi tismalleen samalla tavalla uudelleen vaikka herkästi
sanotaankin, että historia toistaa itseään.
Tuosta ennustuksen kohdasta nähdään, kuinka Britannia ja
Venäjä hakivat sopua ennen ensimmäistä maailmansotaa. Se
pitää historiallisesti paikkansa. Silloin Britannian prinsessa
meni naimisiin Venäjän keisarin Nikolai toisen kanssa, siis
Etelän kuninkaan tytär meni Pohjan kuninkaan puolisoksi.
Mutta kuten teksti sanoo, ei kestänyt Britannia mutta ei
myöskään Venäjä vaan Venäjällä tuli vallankumous ja
keisariperhe murhattiin eli Etelän kuninkaan tytär surmattiin.
Miksi sitten Yhdysvaltojen hiipuminen johtuu?
Se johtuu ennen muuta siitä, että siitä on tullut uusi Babylon.
Sillä se nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on
maan kuninkaitten kuninkuus. (Ilm 17:18). Pohjan kuningas ja
New York edustavat tätä porttouden pesää.
Nimensä New York on saanut Englannissa olevasta entisestä
keskuspaikasta Yorkista, joka on perustettu vuonna 71 eli
vuosi Jerusalemin valloituksen ja hävityksen jälkeen. York oli
roomalaisvallan aikaan Pohjois-Englannin hallinnollinen
keskus, siten Yhdysvaltojen New Yorkilla on jatkumo
hallitsijan ominaisuudessa, Etelän kuningas.17 Uskonnollisesti
York oli myös merkittävä paikka aikoinaan, sillä siellä oli
piispanistuin ja siellä huudettiin keisariksi Konstantinus Suuri.
Näin ollen New York ei liene kovin kauaksi osunut nimi
lopunaikojen kaupungille, jossa yhdistyy hallitusvalta,
kaupallinen hegemonia ja hengellinen johtajuus ja Babylonin
portto.

17

York on Englannin kuninkaallisen huoneen jäsen. Se siis edustaa kuninkuutta.
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Varsinaisesti uskonnollisen porttouden perikuvana
Yhdysvaltoja voinee esittää nykypäivänä sitä, että sillä on
eittämätön ylivoima maailman pornoteollisuuden tuottajana
ja ilmeisesti myös käyttäjänä.
Yhdysvalloissa on perinteisesti satoja erilaisia uskonnollisia
yhdyskuntia ja kirkkokuntia. Viimeisten vuosikymmenien
aikana sieltä on noussut tiuhaan tahtiin monenkirjavia
uususkonnollisia ryhmiä. Voi sanoa, että valtaosalla näistä ei
ole selkeää ja puhdasta raamatullista pohjaa ja siinä
asemassaan ne täyttävät hengellisen porton merkit.
Mutta ei vain Yhdysvallat ole tässä pisteessä. Muu maailma,
läntinen maailma, seuraa tiiviisti perässä. Tämä on yksi
merkittävä seikka, miksi siunaus on luisumassa läntisen
maailman yltä. Moraalin kato näkyy myös muissa asioissa kuin
pornon kaikkien olomuotojen sallimisessa ja niiden
edistämisessä. Merkille pantavaa on, että Massachusetsin
osavaltiossa, jossa tasa-arvoinen avioliittolaki sallittiin 2003,
on tulossa tai ehkäpä jopa pidemmällä, missä olivat Sodoma
ja Gomorra ennen niiden tuhoutumista. Loot eli Sodomassa
ja hän eli homoaktiivien keskellä, jotka koettivat saada hänet
savustettua ulos kaupungistaan, että ei olisi ketään, joka
muistuttaisi Jumalan säätämästä laista ja moraalista.
Sodomassa elettiin anarkian vallassa ja samaan pisteeseen
Massachusetts on menossa samoin kuin moni muu osavaltio
Yhdysvalloissa ja ne muut kansakunnat, jotka ovat lähteneet
samalle tielle.
Yhteenvetona siunauksen loppumisesta voidaan sanoa, että
se on syy, miksi Jumala sallii ruoskan tulla idästä, Googin
joukon kautta. Ruoska koskee Länsimaita Yhdysvallat mukaan
lukien. Samalla tuho koskee myös Googia itseään ja kaikkia
sen mukana olleita kansoja. Syykin on selvä, miksi sen täytyy
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saada osansa tuhosta: koska se on käyvä Jumalan kansan
Israelin kimppuun.
Luultavasti Putinilla on käsitys, että juuri tällaista tehtävää
varten hänet on nostettu Venäjän hierarkiassa. Samalla hän
aivan ilmeisesti kuumeisesti miettii, kuinka saadaan aikaan
tilanne, jossa useimmat kansakunnat lähtisivät hänen
mukaansa hyökkäämään Israeliin. Ensinnäkin siinä täytyy
hyödyntää jo vallalla olevaa kansojen Israel- vastaisuutta. Sitä
täytyy tehostaa medioiden välityksellä sekä sopivilla
provokatiivisilla manöövereillä niin, että Israel alkaa näyttää
todelliselta pahikselta maailman silmissä. Se helpottaa uusien
Israel- vastaisten julkilausumien tekoa kuten nyt on YK:ssa
siirtokuntien asuttamisen vastustava lakialoite. Näitä tulee
myöhemmin lisää ja yhä radikaalimpia.
Maailma koettaa tekopyhästi pestä käsiään Saksassa
tapahtuneesta holokaustista, jossa juutalaisia surmattiin
kuutisen miljoonaa. Pian, hyvin pian maailman kansat ovat
samassa pisteessä, ne haluavat yhdessä antaa muistutuksen
Isrtaelille. Tehtävään valmiita maita on tyrkylle saakka kuten
Hesekielin ennustus sanoo: Goog joka on entisten
skyyttalaisten muodostama valtiokokonaisuus ja sitten
Maagog joka on skyyttalaisten muodostamat valtiot, jotka
eivät kuulu Venäjään ja sitten ovat gallialaiset ja germaanit.
Viimein myös Etelä-Euroopan katoliset maat. Paavi tulee
sopimaan muslimien kanssa laajasti Israelin vastustamisesta
sillä ehdolla, että hän saa olla silti uskontokunnan päänä. Niin
täyttyy sitten yhdeltä osaltaan se Ilmestyskirjan sanonta, että
portto istui pedon päällä.
Näin ollen karhun eli Googin askelmerkit alkavat olla
näkyvissä sen hyökkäykselle Israeliin. Tietenkään pelkkä
Israelin nujertaminen ei ole Googin mielessä. Sen mielessä on
täydellinen maailmanvalta. Sillä tiellä yksi merkittävä osatekijä
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on energiamonopoli. Venäjällä on huomattavat öljy- ja
kaasuvarat. Kun samassa juonessa ovat mukana Lähi-Idän
islamilaiset öljyn ja kaasun tuottajamaat, ollaankin
suunnitelmissa jo hyvin pitkällä. Kun tällaista yhdistelmää
ohjaillaan, onkin sanelukysymys, mihin hintaan muiden
määrätään myyvän energiaa. Siis jos Goog onnistuu
strategiassaan. Öljy- ja kaasumonopolina se voisi tehdä niin
kuin Joosef Egyptissä nälänhädän aikaan, jolloin faaraon aitat
olivat viljaa täynnä. Silloin talonpojat myivät maansa, itsensä
ja perheensä maan hallitsijalle pilkkahintaan saadakseen viljaa
syödäkseen. Ennättäneekö siis toteutua jossain määrin jo
ennen hyökkäystä Israeliin skenaario, jossa ei saa myydä eikä
ostaa muut kuin ne, joilla on pedon merkki otsassa tai
kädessään.
Se onnistunee jossain määrin. Siksi Googilla on mielessään
monia asioita ja se yrittää petoksella houkutella Yhdysvallat
tekemään vääriä valintoja. Itse asiassa Goog varsin hyvin
tietää että niin kauan kuin Yhdysvallat on täysin Israelin
puolella, projekti ei onnistu. Sen tähden Yhdysvallat pitää
saada pois pelistä. Ja se tapahtuu hävittämällä eräitä USA:n
tärkeitä kaupunkeja ja sotilaallisia kohteita ennakoivalla
ydinasehyökkäyksellä.
Siinä tuhoutuu New York täysin ja toteutuu, mitä
Ilmestyskirja siitä kuvaakin. ”Kukistunut, kukistunut on suuri
Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten
henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien
lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat
kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta
harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat
rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” (Ilm 18:2,3)
Korostan että Ilmestyskirjan kuvaus portosta on laajempi asia
kuin tässä on esitetty. Sitä käsitellään omana lukunaan.
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Ilmestyskirjassa kuvataan myös, kuinka maailman kauppiaat
etäältä kauhistelevat Babylonin suurta häviötä. He ovat
loitolla tietenkin syystä, että ydinsaasteen laskeumat ovat
silloin pienempiä. Joka tapauksessa tiedon välitys toimii
jollakin tasolla, jolloin pystytään tietämään, että
maailmankaupan suurin keskus on hävinnyt kartalta. Syynä
sen häviämiseen on sen suuri jumalattomuus, riettaus,
haureus ja kaikki muukin Jumalan vastainen toiminta.
Käytännön toteuttajan tuhossa Jumala mitä ilmeisimmin
käyttää Googin ydinasearsenaalia.
Kun vertaamme Googia tämän päivän Venäjään, tuo asian
lähemmäksi uutiset maailmalta. Lehdessä oli otsikko: ”Venäjä
tähyää jo Libyaan.” Ja edelleen. ”Moskova on Syyrian sodan
alussa rakennellut laajaa paluuta Lähi-Idän politiikkaan.”18
Sitten lehdessä oli juttu, kuinka Venäjä lämmittää suhteitaan
Libyaan ja yrittää Kazagstanin Astanassa saada rauhaa LähiItään Syyrian, Turkin ja Iranin avulla.
Kun katsotaan, mitä kansoja Googin joukoissa Lähi-Idästä on
mukana, niin huomataan yhtäläisyys: Syyria, Iran (Persia),
Turkki (Toogarma), Puut (Libya). Kaikissa näissä maissa
Venäjä operoi jo täyttä vauhtia.
Edelleen kun vertaamme Yhdysvaltojen presidenttiä Etelän
kuninkaaksi ja Venäjän presidenttiä Pohjan kuninkaaseen,
näiden kahden välillä tapahtuu yhteenotto, niin tähän Donald
Trump onkin sanonut sopivasti ehkä ajattelematta tältä
puolelta asiaa, että nyt ei enää olekaan vastakkainasettelu itä
ja länsi vaan etelä ja pohjoinen.19

18

HS 20.01.2017

19

HS 20.01.2017
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Raamatun profetioiden valossa tämä pitää paikkansa.
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