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Kun työskentelin hiljattain kolmannen romaanini, MESSIAH, parissa ensimmäisen, 

REVELATIONS, ja toisen, MICHAEL, jälkeen, jäin miettimään, kuinka lähellä tempauksen täytyy 

olla. Yritin miettiä, kuinka lähellä saatamme olla sitä aikaa, jolloin Israel hullaantuu väärään 

Messiaaseen, Antikristukseen. 

Mieleeni tulivat Winston Churchill'in sanat hänen Mansion House'ssa Lontoossa vuonna 1942 

pitämässään puheessa. Englanti oli juuri selvinnyt Hitlerin salamahyökkäyksestä ja hirvittävistä 

pommituksista. Rommel'in panssarivaunujen hyökkäys Egyptissä oli juuri lyöty Ison-Britannian ym. 

joukkojen toimesta Alameinissa.

Ihmiset halusivat tietää, kuinka lähellä tuskallisen maailmansodan loppua he olivat. Churchill 

rohkaistui suuresti konfliktin suunnan kääntymisestä. Hän sanoi seuraavaa tuon hetken ja 

englannin kielen tyypillisellä kaunopuheisella hallinnallaan.

Tämä ei ole vielä loppu. Se ei ole edes lopun alku. Mutta se on ehkä alun loppu.

Ihmiset kyselevät jatkuvasti, milloin tämä kaikki loppuu ja milloin Herra vie meidät kotiin. Kun 

ajattelin kirjoitusta, kuten sanoin, ja tutkin sitä tapahtumien ja profeetallisesti merkittävien asioiden 

tulvaa, joka pommittaa meitä, sain vaikutelman, ettemme ole nyt lopussa. Profetia ei ole vielä 

täyttymässä, mitä tulee viimeisiin profetioihin. Se ei ole edes lopun alku - koska Jeesus sanoi, että 

"tulee olemaan sotia ja huhuja sodista, mutta loppu ei ole vielä". Olemme kuitenkin ehkä 

törmäämässä aivan tämän lopunajan profetian täyttymisen ahdistusta edeltävän ajan loppuun.

Niinpä, kuten Churchill sanoi koskien toista maailmansotaa, olemme ehkä tämän aikakauden 
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lopussa ja viimeisen lopunajan profetian toteutumisen alussa.

Tarkoitan tietenkin, että seurakunnan ylöstempaus tuo lopunajan profetioiden alun. Ylöstempausta 

edeltävää profeetallista täyttymystä ei ole annettu. Varoitus on, että Israel on jälleen kerran 

kansakunta - ja se on kaikkia kansakuntia koskevien kiistojen keskipisteessä - profetia, joka on 

ainakin osittain toteutunut tässä vaiheessa.

Ja juuri sitä me tarkastelemme tässä: sitä, että Israel on maailman kansallisvaltioita koskevien 

asioiden keskipisteessä.

Me kaikki tiedämme Ukrainassa tapahtuvat kauheat asiat, kuten Venäjän hyökkäyksen aiheuttamat

ihmishenkien menetykset ja verilöylyt. Vaihtoehtoiset uutissivustot kertovat koko tarinan, jota 

valtamedia ei useimmiten kerro. Nämä vaihtoehtoiset lähteet ovat esimerkiksi kertoneet, että 

venäläiset sotilaat ovat toisinaan laskemassa aseensa, loikkaamassa ja palaamassa kotiin 

Venäjälle. Jostain syystä tällaiset tosiasiat eivät sovi perinteisen uutismedian narratiiviin. Olen 

myös huomannut valtavan eron sen välillä, että venäläisten enemmistö vastustaa hyökkäystä ja 

sen, että valtavirran uutiset kertovat, että Venäjällä tehtyjen mielipidetutkimusten mukaan 

venäläiset kannattavat hyökkäystä koko sydämestään.

On lähes mahdotonta saada koko tarinaa. Yksi asia on kuitenkin käymässä selväksi: uuden 

maailmanjärjestyksen muodostavat voimat - globalistieliitti - ovat käyneet ylen huolestuneiksi 

Vladimir Putinin strategiasta, jonka tarkoituksena on uudistaa liiketoimintatavat koskien sitä, miten 

ja kenelle öljyä ja kaasua ostetaan ja myydään.

Näyttää siltä, että NATO, Biden, EU ja lähes kaikki läntisen pallonpuoliskon globalistiset 

ruhtinaskunnat ovat nyt innokkaita taistelemaan Venäjän kanssa. Joukkojen siirtämisestä lähelle 

taistelua alettiin puhua vasta, kun Putin sanoi aikovansa pakottaa kaikki Venäjän öljyä ja kaasua 

haluavat käymään kauppaa ruplalla, Venäjän rahayksiköllä.

Se riitti. Putinin ilmeinen strategia heikentää tai jopa tuhota petrodollari öljytransaktioiden 

päävaihtojärjestelmänä sai senaattori Lindsey Graham'in kaltaiset kaverit haluamaan sotaa – jopa 

ydinsotaa - venäläisten kanssa. Haukat ovat pörhistelleet höyhenensä. Se, että Putin kerää 

suurimman osan öljy- ja kaasuliiketoiminnasta on liikaa, kuten sanotaan.

On varsin mielenkiintoista nähdä, miten Putin, jota monet diplomaattipiireissä kutsuvat hulluksi, on 

täysin päihittänyt heidät kaikki strategisesti. Jopa Amerikan on putkistojen sulkemisen jälkeen 

katsottava nyt Venäjään, samoin kuin Euroopan. Joko tehdään kauppaa Venäjän kanssa ja ruplilla,

tai ollaan ilman. Biden on jopa anellut Venezuelaa vapauttamaan lisää öljyä myyntiin. Mutta 



diktaattori Nicolás Maduro on Saudi-Arabian öljysheikkien tavoin kieltäytynyt edes 

keskustelemasta Yhdysvaltain presidentin kanssa.

Sen sijaan he ovat yhä enemmän liittymässä Venäjän ja Kiinan talousmalliin ja irrottautumassa 

amerikkalaisesta/eurooppalaisesta petrodollarikonglomeraatista, joka on hallinnut öljyteollisuutta 

maailmanlaajuisesti niin pitkään.

Tämä on se, mihin toivon pääseväni tällä. Kyseessä on toki oletus, mutta se on mielenkiintoinen 

ajatussuunta, kun otetaan huomioon Israelin kansa ja sen strateginen asema - Hänen valittu 

kansansa, jonka Herra itse on asettanut sinne.

Eurooppa on nyt Vladimir Putinin ja Venäjän konsortion armoilla, johon kuuluu Kiina ja nyt myös 

muita öljyvaltoja, kuten Saudi-Arabia. Öljy- ja kaasukriisi ei johda ainoastaan siihen, että Eurooppa 

paleltuu talvella, vaan se aiheuttaa rinnakkaisia vahinkoja myös elintarviketuotannolle.

Yhdysvallat on nyt nähdäkseni lähes yliluonnollisesti halvaantunut, koska tätä hallintoa johtaa 

vihreä hulluus, joka sulki kaasu- ja öljyputket. En ole varma, salliiko Herra tällaisen ajattelun edes 

tulla järkevään päätökseen avata nämä putket uudelleen, niin kelvottomia he ovat, koska ovat 

kääntäneet selkänsä Hänelle.

Tässä on ajatukseni Israelista.

Israelilla on nyt, kuten on todettu, valtavat öljy- ja kaasuvarannot, myös Golanin alueella, joka ei 

Vladin mukaan ole enää Israelin suvereeni alue. Ymmärtääkseni Israelin aluevesien alla 

Välimerellä on valtavia tällaisia varantoja. 

On mahdollista, ilman liian suurta mielikuvituksen venyttämistä, ehdottaa, että länsiliittouma - 

Eurooppa ja Yhdysvallat - kaataa kaiken tarvittavan rahan ja resurssit Israelin öljyteollisuuden 

nopeaan kehittämiseen parantamaan heidän valmiuksiaan alkaa toimittaa länsimaille 

juutalaisvaltion äskettäin hankkimia öljy- ja kaasuvaroja. Tämä: 1) varmistaisi, ettei Eurooppa 

näänny nälkään tai jäädy; ja 2) varmistaisi, että amerikkalaiset ja eurooppalaiset rahoitusherrat 

petrodollariin perustuvassa myynti- ja jakelujärjestelmässä jatkavat miljardiensa tienaamista.

Nähdäkseni tämä voisi olla syy siihen, miksi presidentti Biden luki hiljattain linjan, jonka mukaan 

Uuden Maailmanjärjestyksen on kehityttävä. Hän jatkoi sanomalla, että "Amerikan on johdettava 

tätä" (Uutta Maailmanjärjestystä).

Jos tämä toteutuu, kun Uuden Maailmanjärjestyksen asettamat ankarimmat mahdolliset pakotteet 



ajavat samalla Venäjän taloudellisen ahdingon raunioihin, tällainen kehitys voisi saada Putin'in tai 

jonkun tulevan Venäjän johtajan ajattelemaan Hesekielin ennustamaa "pahaa juonta". Kuten 

olemme maininneet, Putin on jo kertonut maailmalle, että hän katsoo, ettei Golan (Israelin vuoristo)

ole enää maan suvereeni alue.

Uusi maailmanjärjestys on jo paikallaan ja innokas sotaan. Nämä talouden globalistiset 

eliittioligarkit ovat humanistinen osa kohdan Ef. 6:12 painiottelua, jossa me kristittyinä olemme 

mukana. He voivat hyvinkin olla lopunajan katalysaattori, joka saa aikaan Goog-Maagogin 

täyttymyksen, Antikristuksen ilmestymisen ja ennustetun seitsemän vuoden helvetin 

käynnistymisen maan päällä.

Välttyäksemme olemasta täällä, kun Jumala päästää vihansa ja tuomionsa irti häijyä korruptiota 

vastaan joka suuntaan, mihin vain katsomme, seuraavassa on Jumalan tie sielun pelastavaan 

armoon.

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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