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Niille uskoville, jotka ymmärtävät, että pre-Trib-näkemys (tempaus ennen vihaa) eskatologiasta on 

Jumalan Sanan esittämä totuus, liikkeen näkeminen kohti kolmannen maailmansodan alkamista 

pitäisi olla erityisen asiaankuuluva. Todisteet tällaisesta liikkeestä eivät ole tällä hetkellä vain 

etualalla, vaan kyseessä on todellakin hämmästyttävän dramaattinen liike, ainakin minun 

analyysini mukaan.

Asioiden profeetallinen ydin pyörii Hesekielin lukujen 38 ja 39 Goog-Maagog-profetian ympärillä.

Olemme tarkastelleet Goog-Maagogia lukuisia kertoja lähes kaikista näkökulmista ja monet 

johtavat profetiaa tutkivat järjestöt ovat tehneet samoin. Niinpä ei ole mielestäni tarpeen syventyä 

tässä uudelleen Hesekielin yksityiskohtaisen ennustuksen muttereihin ja pultteihin tuosta 

hyökkäyksestä, joka tulee Jumalan valittua kansaa, Israelia, vastaan. Sensijaan tarkastelkaamme 

viimeisimpiä tapahtumia, jotka yhdessä ovat lähes varmasti esiasteella olevia asioita, jotka 

näyttävät olevan myöhäisen ajankohdan näyttämön asettamista tuolle tuhoisalle hyökkäykselle. 

Rather, let’s take a look at most recent developments that, collectively, almost certainly are 

precursor issues that seem to be late-date stage-setting for that devastating invasion.

Useimmat PreTrib-näkemystä kannattavat uskovat, että on kaksi profetiaa, jotka johtavat 

Ahdistukseen (jotkut uskovat, että ne voivat toteutua Ahdistuksen alkuaikoina). Tämä tarkoittaa 

sitä, että lähitulevaisuudessa on mielestämme todennäköisesti kaksi profetiaa, jotka voisivat 

tapahtua kohta armon aikakauden päättävän seurakunnan tempauksen jälkeen. 

Uskon, että yksi näistä ennustetuista tapahtumista saattaa jopa edeltää seurakunnan tempausta, 

mutta en pidä sitä todennäköisenä. Se on ennustettu Damaskoksen tuho Syyriassa. 

“Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi” 

(Jes. 17:1).

Toinen profetia, jonka useimmat PreTrib-kannattajat uskovat toteutuvan seuraavaksi Jumalan 

profeetallisella aikajanalla, on Hesekielin luvuissa 38-39 esitetty Goog-Maagogin hyökkäys 

Israeliin.
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Toivon, että se, mitä tarkastelemme tarkoituksella saada ymmärrystä, on se todellisuus, että Goog-

Maagogin ensisijaiset toimijat ovat otsikoissa joka ikinen uutisjakso. Kansa, joka Jumalan sanan 

mukaan on profeetallisesti suunniteltu tuomaan Hesekielin lukujen 38-39 täyttymykseen – 

kansakunta nimeltä Roos (Venäjä) - on hallinnut uutisia jo jonkin aikaa. Se ei ole ainoastaan 

hallinnut uutisia, vaan sen pelätään tällä hetkellä milloin tahansa voivan toteuttaa ihmisen 

pahimman painajaisen. Venäjä ja sen ydinasekapasiteetti - joko sijalla 1 tai 2 varastoitujen 

ydinaseiden lukumäärän perusteella - on valmiina aloittamaan kolmannen maailmansodan millä 

hetkellä tahansa.

Useimpien lukujen Hes. 38-39 profetiaa tutkivien mukaan tämä on se kansa, joka tulee johtamaan 

koalitiota Israelin vuorille ja ottamaan suuren saaliin, kuten Raamattu sanoo.

Venäjällä on tällä hetkellä johtajana mies, joka sopii Hesekielin kuvaukseen Googista. Kuten 

olemme nähneet, Goog on syvyydestä tuleva demoni-henki, joka asuu lopunajan Roosin 

johtajassa.

Nämä seikat mielessä pitäen on siis enemmän kuin järkevää tarkastella miestä nimeltä Vladimir 

Putin, Venäjän presidentti. On tärkeää miettiä niitä syvällisiä uhkauksia ja muita asiaankuuluvia 

lausuntoja, jotka koskevat Putin'ia ja hänen viimeaikaisia toimiaan, kun hänen joukkonsa 

lähestyvät päämääräänsä – vallata ainakin osa Ukrainasta.

Emme tiedä varmasti, onko Putin todella se, josta tulee Goog, mutta kuten aiemmin todettiin, hän 

näyttää sopivan Hesekielin antamaan profiiliin ja Venäjää ja tätä johtajaa ympäröivät asiat ja 

tapahtumat viittaavat vaaroihin, jotka enteilevät kenties sotaa, joka voisi nielaista maailman 

ydinaseholokaustiin.

Venäjää, sellaisena kuin se oli Neuvostoliion aikana, on luonnehdittu usein

karhuna. Neuvostoliiton diktaattori Leonid Brežnev, kuten jotkut muistavat,

näytti tuon karhun henkilöitymältä -- niin pelottava hän oli tuuheine

kulmakarvoineen, vihaisine katseineen ja kömpelöine hahmoineen. 

Venäjän karhu on mielestäni edelleen sopiva karikatyyri nyky-Venäjästä. Ja

tämä Yhdysvaltain presidentillinen hallinto – ja sotilas-teollinen kompleksi, jota globalistiset voimat 

kontrolloivat – tökkivät tuota karhua. On kuin he haluaisivat, että Vladimir Putin vapauttaa karhun 

tuhovoiman ydinaseluolastaan.

Vaikka Putin on fyysisesti pienempi hahmo eikä niin pelottava kuin Brežnev, hänellä on kuitenkin 

ydinasearsenaali, joka on voimakkaampi kuin se, jota hänen Neuvosto-edeltäjänsä komensi. Ja 

juuri Putin'in versiota karhusta tökitään nyt tavalla, kuin ei millään kylmän sodan kaudella.



Esimerkkejä tästä tökkimisestä on niin paljon, ettei tila riitä kirjoittaa niitä tähän, joten annan vain 

uusimman tämän kirjoittamisen jälkeen. Se on syvällinen osoitus siitä, että globalistiset 

sodanlietsojat yrittävät tökkiä, eli provosoida "pahan juonen" Venäjän karhulta.

Valkoisen talon entinen kansallinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton vaatii nyt televisiossa 

Venäjän presidentin Vladimir Putin'in salamurhaa. "Minusta meidän pitäisi tehdä julkisesti selväksi, 

ei vain Putin'ille, vaan koko Venäjän ylimmälle johdolle... että jos Putin antaa luvan ydinaseen 

käyttöön, hän allekirjoittaa oman itsemurhaviestinsä", tunnettu uuskonservatiivinen haukka sanoi 

CBS:lle perjantaisessa esiintymisessään.

Kuvaillen Putin'ia kaikkien Venäjän – myös ydinasejoukkojen – komento- ja valvontapäällikkönä, 

Bolton jatkoi toteamalla, mikä hänen mukaansa pitäisi olla Yhdysvaltain virallinen politiikka: ”Hän 

on laillinen sotilaallinen kohde… hänen täytyy tietää, että hän on tällä hetkellä kohdelistallamme." 

Bolton pohjimmiltaan vaati Yhdysvaltoja salamurhaamaan Venäjän johtajan, jos tilaisuus tulee.  

Bolton jatkoi keskustelua mielipidekirjoituksella, jonka hän kirjoitti päiviä aiemmin sotilaallisessa 

verkkolehdessä 1945, jossa keskityttiin Venäjän hallinnonmuutoksen toteuttamiseen.

"Euroopan rauhalle ja turvallisuudelle ei ole pitkän aikavälin näkymiä ilman hallinnon muutosta 

Venäjällä. Venäläiset keskustelevat siitä jo nyt, hiljaa, ilmeisistä syistä. Yhdysvaltojen ja muiden 

taholta teeskentely, että asia ei ole ajankohtainen, aiheuttaa paljon enemmän haittaa kuin hyötyä", 

Bolton selvitti tuossa mielipidekirjoituksessa. (Katso: John Bolton vaatii Putin'in salamurhaa ja 

vallanvaihtoa, by: Tyler Durden, ZeroHedge).

Miksi tämä hulluus - vaatia jo valmiiksi vihaisen karhun salamurhaa? Monet globalistien tarkkailijat 

- kuten Maailman talousfoorumiin (WEF) kuuluvat - uskovat, että uuden maailmanjärjestyksen 

kätyrit ovat valmiita aiheuttamaan ydinkonfliktin ja kolmannen maailmansodan, jotta Karl Schwab'in

ja George Soros'in kaltaiset tahot voisivat toteuttaa haluamansa Suuren Nollauksen.

Tähän ei ole muuta selitystä, kuin että se kaikki on osa jakeen Room. 1:28 kelvotonta 

ajattelutapaa. Se johtuu jakeen Ef. 6:12 ihmiskätyrien kollektiivisesta selän kääntämisestä 

Jumalalle. He ovat synnin ja saatanallisen mielenvikaisuuden tartuttamia.

Kaiken tämän sanottuani Venäjän karhu ja hänen laumansa, kuten Hes. 38-39 ennustaa, saavat 

koukut leukoihinsa vasta sitten, kun Jumala tekee koukutuksen.

Ennen tuota aikaa, kun ydinaseet, uskoakseni vapautetaan, Jeesus Kristus kutsuu morsiamensa 

tykönsä. Jeesus sanoi, että tuona Tempauksen päivänä tuomio alkaa langeta, kuten se lankesi 

Lootin aikaisen Sodoman ja Gomorran jumalattomuuden ja pahuuden päälle (Lk. 17:28-30).

Älä jää tämän tuomioon määrätyn maan päälle, kun Jumalan vihan on tehtävä oikeudenmukaisen 

tuhoava työnsä.  Voit välttää tuon Ahdistuksen ajan näin:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-john-bolton-calls-putin-assassination-regime-change
https://www.zerohedge.com/geopolitical/watch-john-bolton-calls-putin-assassination-regime-change
https://www.19fortyfive.com/
https://www.19fortyfive.com/2022/10/putin-must-go-now-is-the-time-for-regime-change-in-russia/


“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).
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