torstai 20. syyskuuta 2018
Turkki liukuu Venäjän käsivarsille Jumalan ohjaamana, koska Googin sota
puhkeaa pian!
Tässä mielenkiintoinen profetia-yhteenveto nykytilanteesta maailmalla, kun olemme saaneet
hämmästyksellä seurata erään NATO-maan liukumista NATOn päävihollisen, Venäjän, leiriin. Kyse on
diktaattori Erdogan'in Turkista, joka on joutunut riitoihin Trumpin hallinnon kanssa. Näin pääsyyllinen
tämän profeetallisen kuvan muokkaamiseen ja kehitykseen onkin Amerikan uusi oikukas ja erikoinen
presidentti, jota Jumala käyttää instrumenttinaan Raamatun profetian täyttämiseksi, johon kuuluu
tärkeänä ns. Googin sodan alkaminen piakkoin. Tämä suomentamani artikkeli löytyy Nearing Midnight osastolta Rapture Ready -sivustolla.
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Lisää profeetallisen näyttämön asettelua (More Prophetic Stage-setting)
Toimijat, joiden tehtäväksi on annettu toteuttaa yksi kuuluisimmista profetian sotatoimista, vielä
tulevaisuudessa, ovat lyömässä sotarumpuja. Tässä vaiheessa ne ovat vain taloudellisen sodankäynnin
rumpuja, mutta rytmi tuntuu tutulta Raamatun profetian opiskelijalle. Niin kuin hyvin paljon profeetallisen
näyttämön asettelua onkin käynnissä tällä hetkellä, Trump'in hallinto on tämän nimenomaisen
lopunaikojen kehityksen ytimessä.
Presidentti Donald J. Trump ilmoitti jo pari viikkoa sitten jyrkistä tariffeista turkkilaiselle teräkselle ja
alumiinille. Tämä tehtiin osaltaan siksi, että Turkki on pitänyt amerikkalaista pastoria vangittuna sen
nojalla, mitä presidentti pitää väärinä syytöksinä ja maa kieltäytyy näin vapauttamasta häntä. Tämän
seurauksena Turkin liira on heikentynyt merkittävästi ja suhteet ovat huonontuneet. Jotkut NATO:n
sisällä, jonka jäsen Turkki on, ovat myös joutuneet Trump'in kanssa poikkiteloin asian tiimoilta.
Samaan aikaan Venäjällä on taloudellisia ongelmia, kun sen rupla-valuutta putoaa kahden vuoden
alhaisimmalle tasolle. Häiriö johtuu osittain siitä syystä, että Yhdysvallat määräsi ankaria pakotteita
myrkytystapahtuman vuoksi Salisbury'ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, josta venäläisiä pidettiin
vastuullisina.
Niinpä kaksi kansakuntaa, joiden uskotaan olevan keskeisiä toimijoita Googin ja Maagogin
hyökkäyksessä Hesekielin lukujen 38-39 profetiassa, ovat horjahtamassa taloudellisesti. Kuten hyvin
paljon on tapahtumassa tällä hetkellä, niin joku, joka todella havainnoi Raamatun profetian
perspektiivistä käsin, voi nähdä Jumalan orkestroivan käden, joka ohjaa toimijoita olemaan valmiita
tuleviin juttuihin.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan, ollen Yhdysvaltain presidentin toimista vihainen, kutsui
Yhdysvaltojen käytöstä kuin ”villien susien” kaltaiseksi sanktioiden määräämisen vuoksi. Hän lupasi
Ankaran käyvän sellaista kauppaa venäläisten kanssa, johon ei kuulu Amerikan dollari. Tämä on
yhteyttä, joka on tullut entistä läheisemmäksi viime kuukausina ja vuosina. Se on useimpien niiden
mielestä, jotka tarkkailevat Raamatun profetian perspektiivistä käsin, väistämätöntä yhteentulemista.

Venäjä ja Turkki, jotka ovat taloudellisessa pulassa diktatuuriensa pönkittämiseksi, tulevat pian etsimään
”saalista”, kuten profeetta Hesekiel jumalallisen inspiraation alaisuudessa muotoili sen.
Turkki on maantieteellisellä alueella, jonka uskotaan muodostuneen siitä, mitä profeetta Hesekiel
nimittää Toogarmaksi. Näemme profeetallisen merkityksen seuraavassa katkelmassa:
”...ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinun kimppuusi, Goog, sinä Roosin, Mesekin ja
Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken
sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine
kilpineen, miekankantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä
kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat lukuisat kansat ovat sinun kanssasi.” (Hes. 38:3-6)
Vaikka Amerikan Yhdysvaltoja ei mainita nimeltä missään kohtaa Raamattua [Viitataan kyllä suurena
Babylonina Ilm. 18 luvussa, Suom. huom.], näemme arvioni mukaan lähes päivittäin sitä, että Amerikka
vaikuttaa tulevien asioiden muotoiluun, profeetallisesti puhuen. Tässä tapauksessa tietenkin Amerikan
presidentti, joka ei ole mikään vieras kiistelyn aihe, on keskeinen instrumentti työntääkseen Turkin
Putin'in johtaman Venäjän käsivarsille. Se on hämmästyttävää katsoa, jos pidämme jatkuvasti
mielessämme sen, että Jumala ohjaa lopunaikojen näytelmää.
Yhdysvaltojen dollari, esimerkkinä siitä, että Yhdysvaltoja käytetään profeetallisen kuvan
muokkaamiseen, on suurin taloudellinen vaikutin maan päällä. Kaiken aikaa, dollarin oletetaan
romahtavan – kuolevan, tuoden maailman taloudet alas sen mukana. Minä, kuten useimmat jotka
lukevat näitä kommentaareja tietävät, olen siinä uskossa, että dollaria ja muita asioita globaalissa
taloudellisessa ajatusmaailmassa tuetaan yliluonnollisesti estämään maailman talouden romahdus. Se
tulee kuitenkin tapahtumaan, olen siitä vakuuttunut, kun seurakunnan tempaus on käsillä.
Venäjää ja Turkkia, yhdessä kaikkien muiden tätä lopunaikojen draamaa edustavien pelaajien kanssa,
ollaan ohjaamassa täsmällisiin asemiin profeetallista täyttymystä varten. Tämä ei tarkoita sitä, että
vapaa tahto on tuhottu asioiden Suuren Ohjaajan toimesta. Se on vain niin, että Herra tietää lopun
alusta alkaen.
Turkkia – Toogarmaa – ohjataan Roosin/Venäjän leiriin, kuten monet, jotka tarkkailevat Raamatun
profetiaa, uskovat. Näyttämö jatkaa asetetuksi tulemistaan.
–Terry
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