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Jerusalemilla ei ole historiallista yhteyttä juutalaisiin UNESCOn mukaan 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta Todd'in Nearing Midnight -kirjoitus viime maanantailta 
(24.10.2016), jossa puidaan UNESCOn tuoretta päätöslauselmaa Jerusalemista, joka on antisemitistinen ja 
osoittaa kasvavaan Israelin halventamiseen lähes kaikkien kansojen keskuudessa. Demoniset henkivallat ovat 
todellakin kiihdyttämässä toimintaansa Israelia vastaan, kuten on ennustettu ikivanhoissa Raamatun profetioissa 
viimeisille päiville. Artikkelin suomensi: Olli R.
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Jerusalemilla ei ole historiallista yhteyttä 
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http://www.raptureready.com/rap16.html

Useiden vuosien ajan YK on ollut niiden kansakuntien äänitorvi, jotka vihaavat Israelia. Tämä organisaatio on 
hyväksynyt loputtoman määrän päätöslauselmia, jotka pyrkivät halventamaan Israelia – lähinnä siksi kun se 
puolustaa oikeuttaan olemassaololleen.

Viime viikolla, UNESCO, Pariisissa toimiva YK:n kulttuurinen elin, hyökkäsi Israelin historiaa vastaan 
hyväksymällä päätöslauselman, joka sanoi, ettei Temppelivuorella ja Itkumuurilla ole mitään historiallista 
kytkentää juutalaisiin.

Toimenpidettä ehdotti useat arabimaat, kuten Egypti, Libanon ja Algeria. Siellä oli 24 maata, jotka äänestivät 
päätöslauselman puolesta ja kuusi oli vastaan ja 26 maata äänesti tyhjää ja poissaolijoita oli kaksi.

Yhdysvallat äänesti päätöslauselmia vastaan. Presidentinvaalien ollessa alle kuukauden päässä, Obaman 
hallinnolla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pelata varman päälle. Ulkoministeriö ilmaisi tällaista vastustusta:

”Olemme syvästi huolissamme tällaisista toistuvista politisoituneista päätöslauselmista, jotka eivät edistä 
rakentavia tuloksia paikan päällä ja meidän mielestä niitä ei pitäisi hyväksyä”, tiedottaja Mark Toner sanoi.

UNESCOn johtaja Irina Bokova on itsekin esittänyt varauksia päätöslauselmien suhteen. Radikaalit muslimit 
olivat uhanneet tappaa hänet, jos hän estäisi lopullisen äänestyksen luonnoksesta. Bokova yritti itse ottaa 
etäisyyttä kiistaan sanomalla: ”Ei missään muualla kuin Jerusalemissa ole niin, että juutalainen, kristillinen ja 
islamilainen perintö ja traditiot jakavat tilan.”
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Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu haukkui UNESCOn; sanomalla, että elin on menettänyt legimiteettinsä.

”Jos sanotaan, että Israelilla ei ole yhteyttä Temppelivuoreen ja Länsimuuriin, niin se on kuin sanoa, että Kiinalla 
ei ole yhteyttä Kiinan muuriin tai Egyptillä ei ole yhteyttä pyramideihin”, sanoi Netanyahu.

Täytyy olla liikkeellä jonkinlainen aivovirus, joka saa kansainväliset järjestöt kadottamaan kosketuksensa 
todellisuuteen. Parin päivän kuluttua UNESCOn äänestyksestä, Nobel-komitea ilmoitti, että rock-legenda Bob 
Dylan saisi tämänvuotisen kirjallisuuspalkinnon. Hän on ensimmäinen muusikko, jolle myönnettiin Nobelin 
kirjallisuuspalkinto.

Juutalaisten yhteys Jerusalemiin ulottuu 3000 vuoden taakse. Uskonto, jonka Muhammad keksi, ei tullut 
kuvioihin kuin vasta 610 jKr. Ajatus Jerusalemin vanhankaupungin olemisesta islamin kolmanneksi pyhin paikka 
on tulosta viimeaikaisesta historian uudelleenkirjoittamisesta. Koraanissa ei ole mitään mainintaa Jerusalemista. 
Islamilaiset oppineet sivuuttivat tämän kaupungin satoja vuosia. Vasta kun juutalaisia alkoi tulla takaisin Pyhään 
Maahan, niin islam yhtäkkiä huomasi Jerusalemin merkityksen.

Vanha ja Uusi Testamentti toteavat selkeästi, että Jerusalem on juutalainen kaupunki. Koska Jumala itse teki 
tämän ilmoituksen, UNESCOn olisi kutsuttava Taivaan Herraa valehtelijaksi muuttaakseen kaupungin 
kulttuuriperinnön. ”Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän 
maan".” (Genesis 12:7a)

Saatamme pian huomata, että UNESCOlta on tullut markkinoille tarkistettu painos Raamatusta:

”Ja Jeesus meni Al-Aqsan moskeijaan pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat Al-Aqsan 
moskeijassa pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet.” (Matteus 
21:12; KR 33/38)

”And Jesus went into the Al-Aqsa Mosque Temple of God, and cast out all them that sold and bought in the Al-
Aqsa Mosque Temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves” 
(Matthew 21:12; KJV)

Tämä taistelu Jumalan Pyhän kaupungin juutalaisuudesta voidaan myös löytää eri Internet-sivujen viittauksissa. 
Wikipedian ”Jerusalem”-sivulla, aiemmin tunnetut tosiasiat määritellään nyt ensitöikseen tällä tavalla: ”Raamatun
mukaan, kuningas Daavidin poika Salomon rakensi Pyhän Temppelin.” Ja, ”Johtuen vallitsevasta politiikasta, 
Länsimuuri on juutalaisten pyhin paikka.”

Sen sijaan, että mentäisiin vuoren artefaktien mukaan, jotka osoittavat Jerusalemin juutalaismenneisyyteen, sinä 
huomaat lausuntoja, jotka sanovat, että ”Juutalaiset nationalistit (siionistit), jotka väittävät oikeutensa kaupunkiin 
pohjautuvan juutalaiseen syntyperään.”

Artikkeleiden, jotka koskevat juutalaisten Temppelivuorta, täytyy nyt sisällyttää arabialaiset nimet tälle paikalle. 
Kun otat esiin artikkelin ”Al-Aqsan moskeijasta”, ei ole mitään heprealaisia nimiä ja on vain lyhyt viittaus, joka 
mainitsee Temppelivuoren pyhimpänä paikkana juutalaisuudelle.

Löysin äskettäin YouTube-videon otsikolla ”10 Countries You Didn’t Know Existed (10 maata, joita et tiennyt
olevan olemassa).” Suurinta osaa näistä maista ei ole kirjattu, koska ne ovat jääneet huomiotta muualla 
maailmassa. Osalla niistä on oma valuutta, hallitus, ja kieli. Niiden unelmat asemasta itsenäisenä valtiona kävivät 
toteutumattomiksi osittain siksi, että YK on liian kiireinen murehtimaan suuresta joukosta joutavia asioita, jotka 
liittyvät Israeliin.

UNESCOn halukkuus uhmata peruslogiikkaa Jerusalemin historian suhteen näyttäisi osoittavan sen, että me 
olemme lähellä loppua.

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se
on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: 
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” 
(Sakarja 12:2-3)



--Todd

Lähettänyt Olli-R klo 0.25 
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