Britannia ja brexit

Britannia äänesti eroavansa Euroopan
Unionista. Näyttää vakavasti siltä, että
se myös toteutuu lähiaikoina.
Brittiläiset ilmeisesti uskoivat tehneensä
täysin omiin ajatuksiinsa perustuvan
päätöksen erota Unionista ja äänestivät sen
mukaan. Voi olla että mediaverkostot ja
somerihmastot tekivät lobbaustyötä puoleen
ja toiseen ennen äänestystä. Siten joidenkin
niistä voi sanoa saavuttaneen haluamansa
tuloksen. Mediaverkostot ovat paljon
muutakin kuin valtamedian perinteiset työkalut. Nyt toimitaan
yksilöllisemmin ja moni-ilmeisemmin ja se vaikuttaminen tapahtuu
verkoston rihmastojen avulla. Näin kävi mm. Arabikevään
kansannousuissa. Mielipiteiden muokkaus onnistuu sitä paremmin,
mitä laajemmin saadaan ihmiset klikkautumaan halutuille sivuille.
Toisaalta Britannian tapahtumiin voi nähdä vaikuttaneen myös sen,
mitä tulevaisuuden on määrä tuoda tullessaan. Äänestys ja ero
Euroopan Unionista on pohjustusta sille näyttämölle, jolle ollaan
tulossa.
Mikä se näyttämö on?
Tästä kertoo Raamattu lyhyesti sanottuna näin: “Saba ja Dedan ja
Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät
sinulta: ‘Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää
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ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa,
ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?” (Hes. 38:13)
Hesekielin ennustus kertoo Gogin ja Maagogin interventiota Israelin
maalle. Tämän vuoksi on syytä yhdistää tiedot näistä osallistujista
ennen kuin edetään.
Goog on sama kuin Pohjan kuningas. Pohjan kuningas on Venäjän
hallitsija, sillä Goog on Jaafetin jälkeläisiä ja historioitsija
Herodotuksen sekä Flavius Josefuksen mukaan skyyttalaisten
jälkeläisiä. Skyyttalaisten jälkeläiset jakaantuvat nykypäivinä
periaatteessa kahteen joukkoon Googiin ja Maagogiin. Goog on
hepreaa ja merkitsee kattoa ja katon alla olemista. Siten se tarkoittaa
erityisesti niitä kansanheimoja, jotka ovat suurinpiirtein nykyisen
Venäjän alueella tai sen välittömässä vaikutuspiirissä. Yksi tällainen on
esimerkiksi Valko- Venäjä.
Maagog on niinikään hepreaa ja se on myös tarkoittamassa
skyyttalaisia mutta koska nimen merkitys on pois katon alta se samalla
merkitsee niitä skyyttalaisten jälkeläisiä, jotka eivät nyt ole välittömästi
Venäjän vaukutuspiirissä vaan ovat jotkut jopa Euroopan Unionin
jäseniä. Näitä maita on keskisessä Euroopassa.
Googin liittoutumaan tulee mukaan myös Gomer (Hes. 38:6)
Josefuksen mukaan gallialaiset ovat Gomerin jälkeläisiä. Gallialaisia
on muinoin levinnyt Ranskan ohella myös nykyisen Turkin alueelle
josta muistutuksena Raamatussakin on kirje galatalaisille. Mutta
toinen haara Gomerin jälkeläisiä ovat germaaniset heimot eritoten
Saksa. Nämä muodostuvat Ashkenasin jälkeläisistä
Tämä asetelma tulee merkittävään osaan, kun Britannia irtaantuu
EU:sta. Britannia on nimittäin Tarsis, josta Hesekielin kirja kertoo
erikseen kuten edellä jo oli.
Hesekielin teksti osoittaa, että Britannia ei tule liittymään Googin
joukkoihin. Se ikäänkuin sivusta seuraten kyselee, mitä varten Goog
on lähtenyt Pohjan periltä (Pohjan Kuningas) hyökkäämään Israeliin.
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Jotta Britannia olisi erossa muun Euroopan liittoutuessa Venäjän
kanssa, sen ei ole syytää olla Unionin jäsen. Siksi siis brexit. Tiesivätkö
äänestäjät, että tällainen jako, jossa osa Euroopan nykyisistä EUjäsenistä tulee olemaanVenäjän liittolaisia, olisi lähitulevaisuutta.
Tuskin. Mutta he äänestivät näin siitä syystä, että Jumalan tahto tulee
tapahtumaan.
On monia syitä, miksi Britannia on Tarsis. Se on lännessä Israelista,
sieltä saatiin hopeaa, tinaa, lyijyä ja jopa kultaa, joita Salomonin
laivasto nouti kerran kolmessa vuodessa Tarsiista. Kolme vuotta
vastaa suunnilleen sitä aikaa, kuinka sen aikaisilla laivoilla matkattiin
Israelista edestakaisin nykyisen Britannian Cornwallin niemelle.
Laivat eivät suinkaan purjehtineet suoraan vaan kävivät useissa
kauppasatamissa mennen tullen. Siihen aikaan purkaminen ja
lastaaminen olivat käsityötä ja veivät oman aikansa, useita viikkoja
satamaa kohti. Näin ollen kolme vuotta on kohtuullinen aika matkan
suhteen.
Profeetta Joona lähti Jumalan käskyä pakoon ja osti laivalipun
Tarsiiseen. Hän ei päässyt sinne saakka vaan kova merenkäynti oli
hukuttaa koko kauppalaivan. Vaikuttaa siltä, että Joona heitettiin
mereen Biskajan lahdella. Siellä on epämiellyttävän ankaria myrskyjä.
Toisaalta siellä on suurempia kaloja ja muita mereneläviä kuin on
Välimerellä.
Joka tapauksessa kysymyksessä ei vain Joonan kohdalla ja muutenkin,
Tarsiin osalta kysymyksessä oli kauppareittien omistamisesta ja niiden
hallitsemisesta aivan samaan tapaan kuin Britannia hallitsee vieläkin
Yhdysvaltojen kanssa huomattavaa osaa maailmankaupasta. Tuolloin
kauppareittejä hallitsivat foinikialaiset mutta Tarsiin kaupankäynnillä
oli tärkeä merkitys.
Hesekielin ennustuksessa on mainittu Tarsiis ja nuoret leijonat. Tarsiis
on siis itse vanha leijona. Leijona on ollut Britannian vaakunan
kuvana. Leijonan oleminen Britannian symbolina on peräisin
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Juudasta, sillä Juuda on nuori leijona ja muuta
niinkuin Jaakob ennusti pojistaan. Hesekielin
ennustuksessa mainitaan lisäksi nuoret leijonat.
Ensimmäisen maailmansodan aikaan Britannia
menetti sodissa satojatuhansia miehiä. Niinpä
se julkisti mainoksia, joissa se kehotti nuoria
miehiä astumaan sotapalvelukseen motolla:
maa tarvitsee miehiä. Noissa ilmoituksissa
kuvattiin Britannia vanhana leijonana ja sen
merentakaiset siirtomaat nuorina leijonina
kuten Australia, Kanada, Uusi Seelanti ja jopa Intia. Toisin sanoen
nämä Britannian siirtomaat ovat Hesekielin ennustuksessa mainittuja
nuoria leijonia. Vuosisata sitten Britanniassa tunnettiin tämä asetelma
paremmin kuin se tunnetaan nyt. Kaiken lisäksi Britanniassa on
runsaasti Israelin kymmenen kadonneen heimon jälkeläisiä. Siksi ei
ole ihme, että sana “brit am” on hepreaa ja tarkoittaa liiton kansaa,
kun sen luulisi englannin kielessä tarkoittavan Britanniaa ja
Amerikkaa.
Nyt Britannia on eroamassa Euroopan Unionista, koska sen rooli
maailmanpolitiikassa on toinen kuin muun Euroopan. Se on sinetöity
jo kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten, kute Hesekielin ennustus
ilmaisee. Itse asiassa liitto Britannian ja Amerikan suhteen juontuu
paljon aikaisemmin. Nimttäin kun Jaakob muinoin Egyptissä asetti
kätensä Joosefin poikien päälle ja siunasi niin, että nuoremmalle
pojalle tuli suurempi siunaus kuin vanhemmalle vaikka perinne oli
toisin päin.
Tällä on merkitystä vielä tänään. Siunatessaan Jaakob nimesi
Efraimin ja Manassen omiksi pojikseen mutta ei muita Joosefin lapsia.
(1. Moos. 48:5) Jaakob teki siis liiton näiden poikien kanssa. Niinpä
tapaamme tämän saman nimen Yhdysvalloista, jota hyvin usein
kutsutaan Union Jack- nimellä eli Jaakobin liitoksi. Näin ollen se
kuninkuus, jonka Jaakob siunasi Juuda- pojalleen on alkuisin
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Egyptistä. (1. Moos. 49:9) Se on seurannut Juudan mukana Juudaan
ja Efraimin ja Manassen mukana Israeliin.
Israelin häviämisen jälkeen Israelin kymmenen kadonneen heimon
mukana Juudan leijonan kuninkuus on matkannut Britanniaan, joka
on Manasse eli se vanhempi veli ja joka sai vähäisemmän siunauksen
veljeksistä. Kuitenkin Britanniasta tuli maailmanvalta, jolla oli
hallussaan maailman kauppa. Mutta koska Britannia ei ole pysynyt
uskollisena Jumalalle, se on menettänyt valtaansa nuoremmalle veljelle
Efraimille eli Yhdysvalloille, jolla on nyt hallussaan maailmankaupan
valta. Kaiken lisäksi siitä likimain puolet on juutalaisten hallussa. Nyt
siis se kaupallinen mahti, mikä oli Tarsiin kauppamiehillä, on siirtynyt
Yhdysvalloille ja se on Etelän kuningas vaikka se ei niin etelässäkään
ole mutta alkunsa se on saanut Egyptistä Jaakobin siunauksesta
alkaen.
Oli siis vain ajan kysymys, koska Britannia tulee irrottautumaan
EU:sta, koska se ei voi olla mukana sotatoimissa Israelia vastaan, ei
ainakaan Googin joukkojen mukana. Siksi äänestyksen piti käydä
juuri sillä tavoin kuin kävi. Ja vaikka Britannia ei eroaisikaan niin se
vähintäinkin sopii sellaiset sopimukset, joilla se irrottautuu
sotilaallisista yhteisistä tavoitteista Euroopan Unionin kanssa. Sillä
tulee olemaan Yhdysvaltain kanssa rooli Etelän kuninkaan muodossa.
Vanha Jaakob ennusti pojastaan Juudasta, että tämä on nuori leijona.
Silloin nuori. Mutta ainakin siitä saakka ja kenties vielä kauempaa
juutalaisten kesken on pidetty leijonaa hallitsijan tunnuskuvana.
Kyseisessä Jaakobin ennustuksessa toteutui se, että juutalaiset
hallitsivat omaa kansaansa Jeesuken tuloon saakka. Vaikka he olivat
Rooman vallan alla osan ajasta, he saivat pitää määrätyt hallinnolliset
toimet, oikeuslaitoksenkin, joskaan he eivät saaneet antaa Jeesuksen
aikaan kuolemantuomiota. Mutta Jeesuksen kuoleman jälkeen heiltä
meni kaikki valta kun Rooma valloitti Jerusalemin ja juutalaiset
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myytiin orjamarkkinoilla. Maallinen kuninkuus ei silti tehnyt loppua
silloin vaan se siirtyi.
Molemmat pojat Efraim ja Manasse kuuluvat Israelin kadonneiden
heimojen joukkoon. Mutta eivät ne minnekään ole kadonneet vaan
monet israelilaiset ovat suunnanneet kulkunsa Brittein saarille. Sen
tähden siellä on vallanperimyksen tunnuksena leijona. Britanniaan on
muuttanut paljon myös germaanisia kansoja kuten anglit ja saksit.
Mutta heissä on myös kymmenen kadonneen heimon verenperintöä.
Britannia on se vanhempi eli Manasse. Jumala on sitä hyvin siunannut
varsinkin aina Viktoriaaniseen aikaan saakka mutta silloin vielä
annettiin kunnia Jumalalle ja kansallislaulussa sanotaan: “God save
the Queen”. Kun Britannian ote alkoi herpaantua, se menetti
maailman kaupan ja toimeliaisuuden valtikan nuoremmalle pojalle
Efraimille, joka on Yhdysvallat. Jumala on sitä suojellut, antanut
menestyä ja vieläkin yhden dollarin rahassa lukee: “Jumalaan me
luotamme”. Mutta niinkuin Britannia on langennut pois palvelemasta
elävää Jumalaa, samoin käy nuoremman veljen, sekin on kovaa
vauhtia luopumassa palvelemasta elävää Jumalaa. Ja vaikka
Yhdysvalloissa on pilvin pimein karismaattisia ym hihhuliliikkeitä,
useimmat niistä ovat kaukana todellisesta jumalanpalveluselämästä.
Kuitenkin Yhdysvalloissa on vielä hitusenenemmän kristillisyyttä kuin
Länsi-Euroopassa.
Maailman valtaapitävät erikoisesti Euroopassa ja muslimimaissa
vihaavat Yhdysvaltoja, koska se on oikeastaan viimeinen jäänne
mahtimaiden joukossa maailmassa, joka vielä jotenkin ylläpitää
kristillisiä arvoja. Se tulee kuitenkin murtumaan ja Yhdysvallat saa
oman rangaistuksensa siitä. Mutta Yhdysvallat ei liity suoraan Israeliin
hyökkääjien joukkoon kuten ei Britanniakaan eivätkä todennäköisesti
ne nuoret leijonat Kanada, Australia, Uusi Seelanti, Intia, joista
Hesekielin kirja kertoo. Kaiken kaikkiaan Britannian ero Euroopan
Unionista tuo askelen lähemmäksi Jeesuksen toisen tulemisen
todellisuutta, ja on viesti Jeesuksen toista tulemista edeltävistä
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askelmerkeistä. Asetelmat alkavat näkyä selvästi, kuinka ollaan
menossa loppua kohden.
Kaksi ja puoli tuhatta vuotta vanhoista ennustuksista näemme, että se
kehitys, joka on johtamassa Britannian eroon Euroopan Unionista, on
tarpeellinen, jotta ennustus toteutuisi. Toteuttivatko britit sen tämän
seikan tiedostavina? Vastaus on; eivät. Ja kuitenkin he tulevat
toteuttamaan ennustusta.
On siis aika nähdä, että EU ei ole kestävää lajia. Huomttavat osat siitä
siirtyvät Venäjän vaikutuspiiriin. Tätä ilmiötä Trump edesauttaa
omilla päätöksillään ja toimillaan. Osa EU:n ihmisistä ei haluaisi olla
missään tekemisissä Trumpin Amerikan kanssa. Silloin alkaa yhteistyö
Venäjän kanssa näyttää houkuttelevalta, jopa loogiselta.
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