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Johtaako Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Googin sotaan?
Will the Russian invasion of Ukraine end with the war of Ezekiel 38 & 39?
By Don Koenig, March 11, 2022

Useat ihmiset ovat kysyneet minulta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja miten se voisi aiheuttaa
Goog-Maagog -sodan, josta on kirjoitettu Hesekielin luvuissa 38 ja 39. Terveyteni vuoksi voin istua
tietokoneen ääressä vain lyhyen aikaa, joten kirjoitan lyhyesti.
Toisin, kuin jotkut profetian opettajat sanovat, en usko, että tämä rajoitettu sotatoimi, jossa
käytetään vain noin 200 000 venäläistä sotilasta, saa aikaan Hesekielin profetian täyttymisen. Jos
Venäjä kuitenkin kutsuu koolle suurempia joukkoja, se todennäköisesti johtaa siihen.
Olen jo vuosia sanonut, että Venäjä rakentaa uudelleen armeijaansa ja se yrittää pian saada
takaisin osan siitä, mitä menetti Neuvostoliiton hajotessa. Tämä hyökkäys Ukrainaan on yksi askel
siinä.
Mielestäni oli suuri virhe Ukrainan kansalta uhmata Venäjän armeijaa tällä hetkellä. Heidän olisi
ollut paljon parempi rauhoitella Venäjää jonkin aikaa. Ennemmin tai myöhemmin he kuitenkin
antavat periksi Putinin vaatimuksille. Tulevaisuudessa he olisivat voineet taistella salaa, mutta
tämä suora yhteenotto johtaa vain Ukrainan armeijan ja joidenkin kaupunkien tuhoamiseen.
Presidentti Zelensky haluaa itseasiassa, että NATO aloittaa kolmannen maailmansodan Ukrainan
vuoksi.
Presidentti Zelensky on koomikko, joka nyt viihdyttää länsimaisia globalisteja. Ukrainan kansa
joutuu vitsin aiheeksi. Varokaa pikkumiehiä, jotka esiintyvät kovina kavereina. Ukraina on ItäEuroopan korruptoitunut villi länsi. Vain pyssymiehet ja gangsterit saavat siellä valtaa, tai
rikastuvat. Kysykää vain Biden'eilta. Ja mikä on kaikkien Yhdysvaltojen rahoittamien biologisten
laboratorioiden tilanne? Luulin, että ne kiellettiin jo 1970-luvulla.
Luulen, että länsimaiset globalistit ajavat tätä sotaa. Sekä oikeisto että vasemmisto lyövät
sotarumpuja hullun lailla, koska nämä ihmiset ovat hulluja. Sota Venäjän kanssa tyhjentäisi suuren
osan maapallon väestöstä.
Venäjä, Ukraina ja valehteleva Lännen media lähettävät sotapropagandaa. Ukraina ei ole koskaan
ollut demokratia ja jossakin määrin sitä eivät ole myöskään useimmat niin sanotut "vapaat

demokraattiset" Lännen valtiot. John Whitehead on oikeassa.
Suurinta osaa maailman valtioista johtavat joko fasistiset oligarkit tai kommunistit. Luulen, että
pandemia, kokeelliset rokotukset ja valtuudet pistää ihmisille mRNA:ta ovat lopettaneet käsityksen,
että ihmiset olisivat jossakin vapaita.
Lännen pitäisi pysyä erossa Ukrainan sodasta, mutta se ei pysy, koska läntiset globalistit aikovat
käyttää sitä omien päämääriensä toteuttamiseen, että Amerikka ja Venäjä kaatuisivat. Nyt, kun
koronapelko on hälvenemässä, he haluavat sodan auttamaan suuren reset-suunnitelmansa
toteuttamista.
Länsi on riippuvaisempi Venäjästä kuin Venäjä Lännestä. Sota ja pakotteet tuovat taloudellista
tuhoa lähinnä länsimaille ja auttavat antamaan oligarkeille lisää mahdollisuuksia valvoa ihmisiä.
Olen sanonut jo pitkään, että Venäjä todennäköisesti taistelee Itä-Euroopassa, ennenkuin Googin
mieleen tulee ajatus hyökätä Israelia vastaan ottamaan saalista. Pitäkää mielessä, että Goog tulee
alas hyvin suuren armeijan kanssa. Jos Venäjä kutsuu kaikki reservinsä taistelemaan läntistä
liittoumaa vastaan, Hesekielin sodan toteutuminen on paljon todennäköisempi, varsinkin, jos se
asettaa yleisen liikekannallepanon.
Silloinkaan Goog ei hyökkää Israelia vastaan, ennenkuin muodostaa sotilasliiton Hesekielin sodan
muiden toimijoiden kanssa. Yleensä Hesekielin mainitsemat kansakunnat suosivat jo Venäjää,
mutta se ei ole sama asia kuin, että ne olisivat valmiita lähettämään suuren armeijan Israelia
vastaan.
Luultavasti kestää ainakin vuoden tai kaksi saada koko tämä mahtava armeija paikalleen, joten
näemme kaikki lavastukset, ennenkuin se toteutuu.
Seuraavassa kerron, miten tämä Venäjän hyökkäys voisi mielestäni johtaa Hesekielin
sotaan:
• Venäjän joukot jatkavat sotimista ja miehittämistä Itä-Euroopassa.
• Sota laajenee ja Venäjä kutsuu aseisiin kaikki työkykyiset miehensä.
• Energian hintojen nousu, lannoitehäiriöt ja Venäjän vastaiset pakotteet johtavat maailman
elintarvikepulaan ja nälänhätään. Venäjän joukot eivät jossakin vaiheessa pysty
hankkimaan riittävästi ruokaa, eivätkä myöskään mainitut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan
valtiot, koska ne eivät itse kasvata suurinta osaa ruuastaan.
• Silloin Googin mieleen tulee ajatus tulla alas Israelia vastaan ottamaan saalista. Profetia
osoittaa, että he tulevat ottamaan muun muassa karjaa ja tavaroita. He vievät karjan ja
tavarat, koska maassa on elintarvikepula.
Luulen, että Amerikka on luultavasti aika pitkälti poissa kuvioista Googin hyökkäyksen aikaan.
Olemme jo tuhoamassa itsemme ja mikä tahansa sota Venäjän ja Kiinan kanssa nopeuttaa

hommaa. Ilmeisesti Amerikalta poistettiin suoja, kun kansa salli pahojen hylkiöiden miehittää valtaja johtoasemat lähes kaikkialla.
Tämä pahuus on tapahtunut myös useimmissa muissa maailman valtioissa ja se on varmasti
aiheuttamassa suurta tuhoa. Jossakin vaiheessa Jumala puhdistaa maan pahasta ennen suurta
Ahdistusta tai sen aikana.
Read my imminent danger series for how the demise of America may happen even without all out
nuclear war.

