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Kirjoittajan huomautus: Tämä artikkeli on kirjoitettu viikko sitten, joten se ei sisällä ajatuksiani 

viimeisimmästä sabotaasista, joka kohdistui Venäjältä Eurooppaan kaasua kuljettaviin Nord 

Stream -putkiin. Tämä teko lisää entisestään tässä kommentissa käsitellyn Goog-Maagog-

profetian asioiden muotoutumista.

"Kaasuvalotus" on psykologisen hyväksikäytön muoto, jossa henkilö tai ryhmä manipuloi yhtä tai 

useampaa ihmistä kyseenalaistamaan oman mielenterveytensä ja todellisuuskäsityksensä. 

Ihmiset, jotka kaasuvalottavat, voivat käyttää tätä hyväksikäytön muotoa tahallaan tai tahattomasti 

käyttääkseen valtaa tai kontrollia muihin tavoitteena manipuloida heitä.

Edellä oleva on tarkka määritelmä, jonka sain internetistä. Varmasti "gaslighting" on termi, jota 

käytetään saamaan sitä harrastavat huonoon valoon. Sitä käytetään usein politiikassa, kun toinen 

osapuoli syyttää toista pelon tai pelottelun kautta tapahtuvasta kaasuvalotuksesta saadakseen 

etua vastustajasta.

Manipulointi itsessään on useimmissa tapauksissa vastenmielinen asia, sillä se merkitsee 

petollisella tavalla tapahtuvaa vääristämista tahtonsa läpisaamiseksi. Tämän kommentin 

tapauksessa uskon kuitenkin, että "kaasuvalotus" ja "manipulointi" ovat ehdottomasti oikeamielisiä 

asioita. Se johtuu siitä, että juuri näin näen Jumalamme käsittelevän yhtä Raamatun profetian vielä

tulevista häijyimmistä toimijoista saavuttaakseen halutun päämääränsä, eli tuon hahmon tuomion.

Käytän termiä tietysti hieman kieli poskella, koska Hesekielin luvuissa 38 ja 39 kuvattuun Goog-

Maagog-hyökkäykseen liittyy joukko, jota johtaa Googin hengen riivaama johtaja ja minä ja muut 

uskomme, että se saalis, jota Hesekiel sanoo Googin tavoittelevan Israeliin suuntautuvan 

hyökkäyksen yhteydessä, saattaa hyvinkin olla näköpiirissä tällä hetkellä.

Se saalis, jota hyökkääjät haluavat, voi hyvinkin olla öljyä. Ja tietysti maakaasua – tästä syystä 

tämän artikkelin otsikko ei ehkä olekaan niin älykäs.

Herra itse tulee manipuloimaan - kaasuvalottamaan - johtajaa, jonka uskomme tulevan Roosin 

(Venäjän) maasta. Jumala tekee profeetta Hesekielin mukaan Googin pahat aikomukset ilmeisiksi.

https://terryjamesprophecyline.com/2022/09/29/gaslighting-gog/


“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.” (Hes. 38: 3–4)

Jumalan Sana ennustaa lisäksi:

“Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan 

juonen  ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten 

kimppuun, jotka asuvat turvallisina - asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole 

salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita 

kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka 

on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.” (Hes. 38:10–12)

Kaikkien niiden ilmiömäisten asioiden keskellä, joita näemme kehittyvän profeetallisen 

täyttymyksen näyttämön asettamisen osalta, on mielestäni kaikkein merkittävintä, että Jumala 

kaasuvalottaa Goog-Maagog -joukkoja, jotka tänä päivänä ovat kokoontuneet Israelin yläpuolelle. 

Se, että useimmat Euroopan kansakunnat joutuvat kohtaamaan talven ilman riittävää polttoainetta 

kotien lämmittämiseen ja jopa sähköisten välttämättömien laitteiden käyttämiseen, on 

profeetallisesti puhuen suorastaan syvällistä tämän kaiken hahmottamisessa.

Ja vaikka Jumalamme ei olekaan aiheuttanut tätä näyttämön asettamista yhdelle historian 

keskeisimmistä lopunajan tuomioista, Hänen kaikkitietävyytensä on varmasti kontrolloinut 

ihmiskunnan syntisiä taipumuksia siinä määrin, että sitä voitaisiin kutsua taivaalliseksi 

manipuloinniksi.

Venäjä on lähes kokonaan katkaissut Euroopan kriittiset maakaasutoimitukset tietäen, että talvet 

ovat julmia ja Euroopan johtajat hänen armoillaan. Tai niin herra Putin varmaan ajattelee...

Mutta Jumalan valittua kansaa (vaikka se näinä päivinä useimmiten toimii kaikkena muuna) 

Israelia käytetään myös yliluonnollisella "kaasuvalotuksen" tavalla, jos saan jälleen käyttää tätä 

termiä.

Näyttää, että Israel on nyt sen kynnyksellä, että pystyy täyttämään kaikki Euroopan tarpeet tässä 

suhteessa. Tällä hetkellä on vielä asioita, joita on manipuloitava ja työstettävä, mutta voi melkein 

konkreettisesti tuntea, että on muodostumassa tilanne, joka voisi aiheuttaa – ja uskon sen tekevän 

sen – tuon raivokkaan hyökkäyksen Israelin pohjoispuolelta.  

Israel on leikkaamassa Vladimir Putin'in rahanteko- ja vallankaappausbisnestä. Kysymykseni on 

tietenkin: Onko tämä se ensisijainen "koukku leuassa" sille, joka johtaa tuota Maagogin joukkoa 

Israelin vuorille?

Seuraavassa on lyhyitä otteita Israelin ja Euroopan polttoainetarpeisiin liittyvien asioiden 

kehityksestä.



“Israel ei ole osa Eurooppaa", on tämän FOCUS-lehden teema. Israelin 

kaupalliset, poliittiset ja sosiaaliset suhteet maanosaan ovat kuitenkin 

keskeisiä sen ajattelussa -- ja Euroopan ajattelussa. Kun Euroopan maat - 

erityisesti Puola ja Ukraina - ovat huolissaan riippuvuudestaan Venäjän 

kaasusta kylminä talvina, Israel on luonut energiatulevaisuuden, joka voi 

haastaa Venäjän vaikutusvallan Euroopan politiikkaan.

"Keskellä lähes keskeytymätöntä synkistelyä ja tuomiota (enimmäkseen hyvin

perusteltua) koskien melkein kaikkea murenevassa maailmassamme on 

vaihteeksi ilo kirjoittaa kehityksestä, joka on melkein kokonaan hyvä uutinen. 

Israel oli olemassaolonsa ensimmäiset 50 vuotta lähes täysin vailla 

luonnonvaroja, lukuun ottamatta jonkin verran kaliumin vientiä Kuolleenmeren

alueelta. Tähän perustui vitsi, jonka mukaan Jumala lupasi israelilaisille, että 

hän johtaisi heidät maitoa ja hunajaa tuottavaan maahan, mutta unohti 

mainita, että kaikki öljy ja kaasu menisi muille.

"Vuonna 1999 yhdysvaltalainen Noble Energy ja israelilainen Delek Group 

alkoivat suunnitella ja sitten toteuttaa maakaasuvarantojen etsintää ja 

kehittämistä Israelin rannikolla. Kymmenen vuotta myöhemmin löydettiin 

kaupallisesti käyttökelpoinen Tamar-kaasukenttä ja kehittäminen alkoi. Kaksi 

vuotta myöhemmin löydettiin myös massiivinen Leviathan-kenttä, jota 

kehitetään parhaillaan. (Natural Gas: What it Means for Israel and Europe, 

Norman A. Bailey, PhD, The Institute of World Politics'in taloudellisen 

valtiojohtamisen professori, 2018)

"Yksi Israelin suurimmista myönnytyksistä, kun se allekirjoitti Camp David'in 

rauhansopimuksen Egyptin kanssa, oli luopuminen Siinain niemimaalla 

sijaitsevasta Alma -öljykentästä. Israelin löytämä ja kehittämä kenttä näytti 

olevan Israelin ainoa toivo tulla energiariippumattomaksi.

"Sen sijaan, että olisi tullut riippumattomaksi, Israel oli öljyä saadakseen 

riippuvainen muista maista, kuten Egypti, Venäjä ja Azerbaidžan.

“Siitä lähtien Israel tunnettiin yhtenä Lähi-idän maista, joilla ei ollut 

luonnonvaroja. Kaikki muuttui kuitenkin vuonna 2009, kun Israelin rannikolta 

löydettiin 311 miljardin kuutiometrin maakaasuvaranto.

"Israelin kaasuvarannot ovat nykyään niin runsaat, että se voi toimittaa 

kaasua Israelin lisäksi myös Eurooppaan. Juuri näin tapahtui keskiviikkona, 

kun Israel ja EU allekirjoittivat maakaasusopimuksen. Sopimus solmittiin 

Kairossa Egyptissä, sillä kaasu kulkee Egyptin putkistojen kautta. Tämän 



kolmenvälisen sopimuksen allekirjoittaminen on Euroopan ratkaisu korvata 

Venäjän kaasuntuonti, johon se on luottanut vuosikymmeniä.

"Länsi-Eurooppa yrittää ottaa etäisyyttä Venäjään muun muassa 

taloudellisten boikottien avulla. Tämä ilmiö antoi Israelille harvinaisen 

tilaisuuden tarjota maakaasua, jota Kreml aikoinaan tarjosi.

"Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Israelin 

pääministerin Naftali Bennett'in kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa 

Jerusalemissa tiistaina: "Kun tämä sota alkoi ja Venäjä yritti kiristää meitä 

energian avulla katkaisemalla tarkoituksellisesti energiatoimitukset, päätimme

katkaista ja päästä eroon riippuvuudesta venäläisistä fossiilisista 

polttoaineista ja siirtyä pois Venäjältä ja monipuolistaa toimintaamme 

luotettavien toimittajien suuntaan" ja lisäsi, että "se on merkittävä askel, joka 

vie energiayhteistyömme seuraavalle tasolle". (“Israel to supply natural gas to

Europe and its connection to a blessing from Deuteronomy,” David Sidman, 

June 16, 2022, Biblical News)

Näyttää, ettei ole toista profetiaa, jonka näkisimme kehittyvän selkeämmin kuin Goog-Maagogin 

hyökkäys. On erilaisia näkemyksiä siitä, milloin se tapahtuu. Jotkut uskovat, että se tapahtuu 

ennen seurakunnan Tempausta, jotkut, että sen jälkeen ja jotkut, että se tapahtuu samanaikaisesti 

tuon suuren kotiinlähdön kanssa. Mutta Raamatun profetiaan todella virittäytyneelle tarkkailijalle 

tuon hyökkäyksen valmistelut ovat muotoutumassa dramaattisesti päivä päivältä, jopa tunti 

tunnilta, mikä osoittaa uskoni mukaisesti, että tämä maailma on Ahdistuksen kynnyksellä.

Ennen tuota historian kauheinta aikaa Jeesus astuu kirkkauden pilvien päälle ja kutsuu 

morsiamensa, seurakunnan, tykönsä, että Hänen tuomionsa ja vihansa voisivat langeta 

maaplaneetan kapinallisten päälle.

Jos haluat olla osa tuota kunniakasta hyppyä planeetalta, kun Kristus kutsuu ja tulla viedyksi pois 

vaaran tieltä, niin toimi näin: 

“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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