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Joka sekunti etenevä historia painuu syvemmälle tuntemattomuuteen suurelle osalle - ehkä
suurimmalle osalle - maailman väestöstä. Tuntemattomuudesta kumpuaa pelko. Pelko on täynnä
itseaiheutettuja ennakkoaavistuksia, että pahimmat kuviteltavissa olevat asiat nielaisevat pian
elämän tuoden tuhon ja jopa kuoleman.
Se on tunne lähestyvästä tuomiosta, jostakin kauheasta, joka vaanii aivan edessä. Kreikkalaisessa
mytologiassa se on Damokleen miekka, joka riippuu yläpuolella ja uhkaa katkaista pelkääjän
kaulan.
Luultavasti olet kokenut tuon tunteen, mutta et ehkä niin voimakkaasti, kuin edellä on kuvattu.
Minulla on varmasti ollut hetkiä, jolloin olen tuntenut, että jotain pahaa on tapahtumassa.
Minulle pelko ei onneksi ole koskaan toteutunut. Ahdistus menee pian ohi ja joskus jopa iloinen
odotuksen tunne asettuu sinne, missä pelko istui vain hetkeä aiemmin.
Toisten aavistukset ovat näyttäneet toteutuvan pahimman mahdollisen skenaarion mukaisesti.
Tällä hetkellä jopa niille, jotka ovat Raamattuun uskovia, uudestisyntyneitä Jumalan ihmisiä, ajat
tuottavat tällaista pelkoa. Tiedän tämän, koska saan sähköpostiviestejä, joissa ihmiset kertovat
huolensa siitä, että on tulossa jotakin, joka vaikuttaa heidän elämäänsä ja niiden elämään, joita he
rakastavat.
Yleensä huoli ilmaistaan seuraavanlaisilla kysymyksillä: Uskotko, että kristityille tulee
marttyyriuden aika ennen Tempausta?
Useimmat kirjoittajat tarkoittavat tuolla kysymyksellä kai oikeasti seuraavaa: Uskotko, että
Amerikan kristityt kohtaavat marttyyrikuoleman ennen Tempausta?

Toinen kysymys, johon vastaan usein, on: Luuletko, että tulee kolmas maailmansota, ennenkuin
meidät temmataan?
Kun kaikki raportit kertovat joidenkin Amerikan voimakkaista vihollisista valmistautuvan sotaan,
ajattelemme varsinkin tätä viimeistä kysymystä hieman syvemmin.
Kuten olemme todenneet useammin kuin kerran tässä kolumnissa, näyttää, kuin Yhdysvaltain
nykyinen hallitus ja ns. läntiset liittolaiset tekisivät paljon provosoidakseen tällaisen
ydinasekonfliktin. Sensijaan, että Yhdysvallat pyytäisi Putin'ia neuvottelemaan Ukrainan johdon
kanssa – joka itse näyttää olevan kumppani ydinkarhun tökkimisessä – se lähettää eliittijoukkoja,
kuten 101. Airborne, paikkoihin lähellä karhun luolaa.
Ja samalla, kun tämä kerran käsittämätön liike – tökkiä rauhan sijasta kohti sotaa - tuo maailman
lähemmäs ydinhengen (nuclear genie) vapauttamista, Kiina mulkoilee Länteen päin.
Niin hämmästyttäviä kuin tämän hallinnon toimet ovatkin, kun se näyttää pakottavan Venäjää
tekemään jotakin, jota Putin ei selvästikään halua tällä hetkellä tehdä, niin vielä
hämmästyttävämpää on, että koko Yhdysvaltojen diplomaattikoneisto jättää Kiinan uhan lähes
täysin huomiotta.
Yhdysvaltain laivasto on läsnä Etelä-Kiinan merellä ja sen väitetään olevan puskurina Taiwaniin
tunkeutuvaa Kiinaa vastaan. Todellisuudessa Taiwan on kuitenkin vain mailien päässä mannerKiinasta, joten tällaisen hyökkäyksen torjumiseksi tarvittaisiin ydinaseita. Ja tässä suhteessa Kiina
on yhtä hyvin varustautunut kuin Yhdysvaltojen joukot. Niinpä on pelättävissä, että Yhdysvallat ei
voisi voittaa tällaista konfliktia, koska se joutuisi kohtaamaan Kiinan sen omalla takapihalla.
Monilla meistä on hyvä syy olla huolissaan, sillä tuo tappava miekka riippuu todellakin päämme
yläpuolella juuri näiden geopoliittisten realiteettien perusteella. Näyttää, että kaikki on riistäytynyt
käsistä - ikäänkuin ydinaseuhan kummankin puolen jopa huippujohtajat eivät olisi juurikaan
kiinnostuneita rauhanomaisesta ratkaisusta kolmannen maailmansodan estämiseksi.
Mutta niille, jotka tietävät, mitä Jumalan Sanalla on sanottavaa siitä, miten asiat lopulta päättyvät,
ydinholokaustin pelon ei tällä puolen tempausta tarvitse yltää aiemmin kuvaamalleni pelon tasolle.
Se johtuu otsikkoon kiedotusta ajatuksesta: "Profeetallisesti määrätty päivä ja hetki".
Olemme jatkuvasti käyneet läpi Hesekielin ennustamaa Goog-Maagog-sotaa ja sitä, kuinka
Venäjän on määrä johtaa tuota hyökkäystä. On jopa spekuloitu, että Putin saattaisi olla se, johon
Googin henki tunkeutuu tuon Israeliin kohdistuvan hyökkäyksen aikana. Vaikka minun on

sanottava, että vaikka hän on tunnettu diktaattori ja KGB:n agentti Neuvostoliiton ajoilta, Putin
vaikuttaa monella tapaa kunniallisemmalta kuin monet länsimaiset johtajat, jotka lietsovat
globalistista salailua.
Jos syttyy täysimittainen ydinsota, Putin ja Venäjä eivät ole käytettävissä osallistumaan GoogMaagog-hyökkäykseen - ei siis, jos hyökkäys on tarkoitus toteuttaa pian. Jumala itse huolehtii
tuosta hyökkäysjoukosta. Ja vaikka Hän voisikin käyttää ydinaseita homman hoitamiseen,
Hesekielin antama kuvaus näyttää sellaiselta, että Jumala on suunnitellut yliluonnollisen tulen
taivaasta, kuten Sodoman ja Gomorran tapauksessa.
Jumalan aikataulu on avainasemassa pohdittaessa, miksi uskovien ei tarvitse aistia tuota pelättyä
tuhon miekkaa.
Näemme tämän katsomalla suurenmoista profetian kirjaa, jonka Jumala on antanut meille, että
voisimme tietää, miten asiat toteutuvat.
Olen vakuuttunut siitä, että Kiina on keskeisellä sijalla Jumalan lopullisessa ihmiskunnan kapinan
käsittelyssä. Voimme nähdä selvästi, että tämä massiivinen kansakunta jatkaa kaikin tavoin
rakentamistaan sen hegemonisen voiman johtajaksi, joka tappaa kolmanneksen maailman
väestöstä Ahdistuksen aikana. Johannes, Ilmestyskirjan esittäjäksi valittu profeetta, kutsuu tätä
voimaa "idän kuninkaiksi".
Minä kutsun Kiinaa "idän kuningasten kuninkaaksi". Uskon, että tuon kansan on määrä koota
kaikki muut itämaisen kiertoratansa sisäpuolella siirtymään Eufratille – näennäiselle esteelle, joka
erottaa itämaisen ja läntisen maailman.
Johannes sanoi, että heidän 200 miljoonan miehen armeijansa on oleva demonien valtaama, joita
on pidetty tuon alueen alla tiettyä profeetallista hetkeä varten. Sen on määrännyt kaikkitietävä
Jumala, joka hallitsee kaikkea alusta loppuun. Hän sanoo tuosta kauhistuttavasta Idän armeijasta
näin:
Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin
neljästä sarvesta, Jumalan edestä ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna:
"Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella". Silloin
päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat
valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli
kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun. (Ilm. 9:13–16)
Johannes sanoo myös:
Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ja sen vesi kuivui, että tie
valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. (Ilm. 16:12)

Syy, miksi uskovien ei tarvitse pelätä täydellistä ydinsotaa, liittyy Johanneksen seuraavaan
lausumaan:
Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen
olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä.
Aivan kuten Venäjän on määrä hyökätä Israelia vastaan, Jumala itse on määrännyt Idän kuninkaat
aiheuttamaan – Hänen vanhurskaan tuomionsa vuoksi – massiivista kuolemaa kaikkialla
maailmassa. Hän on määrännyt "hetken", "päivän", "kuukauden" ja "vuoden", jolloin se tapahtuu.
Se on kaiken olevaisen Jumala, ei sotia lietsovat ihmiset, joka valvoo, milloin kuolema ja tuho
tapahtuvat massiivisessa mittakaavassa.
Siihen saakka meillä on lupaus, että meidät pelastetaan tuosta määrätystä ajasta:
Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta
vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin
koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. (Ilm. 3:10)
Hetki hetkeltä käy yhä selvemmäksi, että maailma on nopeasti matkalla kohti Ahdistuksen
myrskyä. Siitä on kyse uudessa kirjassamme TRAJECTORY: Tracking the Approaching

Tribulation Storm.
Ethän halua jäädä tälle tuomiosta kärsivälle planeetalle, kun tuo myrsky alkaa. Tässä kerrotaan,
miten voit mennä Jeesuksen Kristuksen luokse ja taivaalliseen suojaan, ennenkuin tuo tuomio
lankeaa.
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room. 10:9–10)

