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Israelin ja Palestiinan rauhanneuvottelut romahtaneet lopullisesti! – Irak ajautumassa 

täydelliseen sisällissotaan toteuttaen Jesajan luvun 13 profetiaa! – Tulivuoret ovat 

purkautumassa 'Ring of Fire' -alueella ennakoiden Ilmestyskirjan ”suurta 

maanjäristystä”!  

Tässä tuoreesta Cutting Edgen viikkokirjeestä kolme mielenkiintoista osiota, joista ensimmäisessä David Bay 

kertoo Lähi-idän rauhanneuvotteluiden nykytilanteesta kun osapuolet eivät ole edistyneet lainkaan sopimisessaan. 

Yhdysvaltain ulkoministeri Kerry myöntääkin että neuvottelut ovat käytännössä katkenneet sysäten syyn siitä 

Israelin niskaan. Toisessa uutiskirjeen osiossa kerrotaan Irakin, eli muinaisen Babylonin, profeetallisesta tuomiosta 

joka on ottamassa muotoaan sisällissodan muodossa kun shiiat ja sunnit taistelevat keskenään entistä verisemmin. 

Potin korjaavat lopulta kurdit jotka ovat muinaisten meedialaisten jälkeläisiä. Lopuksi, viikkokirjeen 6. osiossa, 

arvioidaan viimeaikaisten Tyynenmeren Tulirenkaan alueella koettujen maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten 

merkitystä profeetallisesti kun Ilmestyskirja ennustaa 'suuresta maanjäristyksestä' joka voi liittyä samanaikaisiin 

tulivuorenpurkauksiin tällä 'Ring of Fire' -alueella. Yellowstonen supertulivuori Yhdysvalloissa on jo osoittanut 

heräämisen merkkejä, joten Yhdysvallat saattaa olla seuraavana vuorossa. Viikkokirjeen osiot suomensi: Olli R.  
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I. Israelin ja Palestiinan väliset ”rauhanneuvottelut” ovat romahtaneet 

lopullisesti! 

 

Jälleen kerran, kun palestiinalaiset tajusivat, etteivät he voi asettaa Israelia alttiiksi tuholle, he perääntyivät 

”rauhanneuvotteluista” oikopäätä. 
 

UUTISKATSAUS: ”Rauhanneuvottelut kuolinvuoteellaan: Palestiinalaiset esittävät uusia vaatimuksia”, 

Israel Today, 7. huhtikuuta 2014 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/israelin-ja-palestiinan.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/israelin-ja-palestiinan.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/israelin-ja-palestiinan.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/04/israelin-ja-palestiinan.html
http://cuttingedge.org/newsletters/index.html
http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2538
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24548/Default.aspx?hp=article_title


”Vain muutama päivä sen jälkeen kun selvästi keskeyttämällä ”Oslon” rauhanprosessin yksipuolisesti lähestymällä 

Yhdistyneiden Kansakuntien tunnustusta, palestiinalaishallinto esitti viikonlopun aikana uusia vaatimuksia 

Israelille jotka tehokkaasti tappoivat nykyisen neuvottelukierroksen.” 

 

Mitä ovat nämä uudet vaatimukset? Kun sinä luet niistä, sinä ymmärrät että palestiinalaiset yrittivät tahallaan 

romuttaa neuvottelut. 

 

Uusien vaatimusten mukaan, Israelin täytyy välittömästi: 

 

* Tunnustaa Jerusalemin itäosa ”Palestiinan” pääkaupungiksi; 

 

* Vapauttaa vanhemmat vangitut terroristijohtajat; 

 

* Poistaa kaikki vientikiellot Hamas-johtoista Gazaa vastaan; 

 

* Sallia terroristien paluu jotka valtasivat ja häpäisivät Beetlehemin syntymäkirkon vuonna 2002; 

 

* Pysäyttää kaikkien uusien juutalaiskotien rakentaminen palestiinalaisten väittämissä Jerusalemin osissa (ts. Gilo, 

French Hill, Pisgat Zeev); sekä 

 

* Lopettaa astuminen palestiinalaishallinnon hallinnoimille alueille pidättämään etsintäkuulutettuja terroristeja. 

 

Tietenkään, Israel ei voi noudattaa kaikkia näitä vaatimuksia. Palestiinalaiset yksinkertaisesti jatkavat tyytymistä 

nykyiseen tilanteeseen mieluummin kuin kodifioivat tunnustuksen Israelista laillisena juutalaisvaltiona. 

 

Toisin sanoen, palestiinalaiset haluavat Israelin tuhoutuvan ja he jatkavat ponnistelua saavuttaakseen tämän 

tavoitteen neuvotteluiden avulla jotka asettavat Israelin niin pienelle alueelle jota on mahdoton puolustaa, jotta 

yhdistyneet arabiarmeijat voivat hyökätä menestyksellisesti. 

 

Ulkoministeri John Kerry (Skull & Bones -vihitty) oli luonnollisesti puolustuskannalla kun hän katseli kuukausi 

toisensa jälkeen potilasmaisten neuvotteluiden kuihtuvan kuoliaaksi muutaman tunnin sisällä. 

 

UUTISKATSAUS: ”Republikaaninen juutalaiskoalitio haukkuu Kerryn Israelin syyttämisestä”, Israel 

National News, 9.4.2014 

 

”Republikaanien juutalaiskoalitio (The Republican Jewish Coalition (JRC)) arvosteli tiistaina voimakkaasti 

Yhdysvaltain ulkoministeriä John Kerryä syytöslastin asettamisesta Israelin päälle keskeytyneiden 

rauhanneuvotteluiden vuoksi palestiinalaishallinnon (PA) kanssa. Kerry, joka puhui senaatin ulkoasiainvaliokunnan 

edessä, sanoi, 'Israel ei vapauttanut palestiinalaisvankeja päivänä jolloin heidän piti vapautua, ja toinen päivä kului, 

ja vielä yksi päivä kului, ja sitten uudet 700 asutusyksikköä ilmoitettiin rakennettavaksi Jerusalemiin, ja 'puff'...se 

oli tavallaan siinä'.” 

 

Kerryn huomautukset ovat törkeitä. Viimeisten vuosikymmenten aikana, palestiinalaiset ovat jatkuvasti pyytäneet 

Israelia vapauttamaan murhanhimoisia terroristeja jotka ovat tappaneet juutalaisia, ”hyvän uskon” näytöksessä. 

Epäsuora lupaus oli että, sen jälkeen kun murhaajat vapautettaisiin, palestiinalaiset palaisivat neuvottelupöytään ja 

työstäisivät sopimuksen Palestiinan valtiota varten. 

 

Joka ikinen kerta, palestiinalaishallinto vastasi terroristin vapautukseen keskeyttämällä kaikki neuvottelut, ja 

aloittamalla uuden terrorikampanjan. Israelin ei pitäisi koskaan, ikinä uudestaan langeta tähän läpinäkyvään 

taktiikkaan. Palestiinalaiset eivät ole kiinnostuneita luomaan Palestiinan valtiota, johon ei sisälly kaikkea 

nykypäivän Israelista. 

 

He vain haluavat kaikki juutalaiset kuolleiksi, ja Israelin lakkautettavaksi. 

 

Palestiinalaisten TODELLINEN kotimaa on Mooabin provinssi Jordaniassa. Israelin armeijan pitäisi pakottaa 

kaikki palestiinalaiset palaamaan kotiinsa Jordaniaan. Mutta, koska tämä ratkaisu ei ole poliittisesti mahdollinen, 

Israel tulee edelleen suunnittelemaan kaikkien palestiinalaisten täydellistä tuhoamista, Obadjan kirjan jakeiden 15-

18 täyttymyksenä (Lue uutinen NEWS2095 kaikista profeetallisista yksityiskohdista). 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/179432#.U0aIi_mSzK2
http://www.cuttingedge.org/news/n2095.cfm


 

Israel valmistautuu päivittäin tätä profeetallista tuhoa varten, kun se edelleen rakentaa turvallisuusmuureja joiden 

tarkoituksena on erotella väestöt, juutalaiset erilleen palestiinalaisista. 
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II. Irak on ajautumassa täydelliseen sisällissodan kaaokseen, seuraten 

Jesajan luvun 13 Lopun aikojen profetiaa. 
 

Presidentti Bushin brutaali hyökkäys Irakiin maaliskuun 20. päivänä 2003 käynnisti Jesajan luvun 13 

täyttymyksen. Pian, tulemme käsittämään että tämä profetia on toteutunut, taas yksi aikainmerkki siitä että 

maailma on hyvin lähellä Antikristuksen ilmestymistä. 
 

UUTISKATSAUS: ”Irakin verenmakuiset sanat”: Pääkirjoitus, by: Diana Moukalled, Asharq Al-Awsat News, 8. 

huhtikuuta 2014 

 

”Irakin parlamentin jäsen Hanan Al-Fatlawi takoi kättään pöydälle televisio-ohjelman aikana jossa hän näyttäytyi, 

puhuen vihaisesti mutta vaivattomasti, ja sanoi: 'Jokaista seitsemää tapettua shiiaa kohden, me haluamme 

seitsemän sunnia surmattuina heidän tilallaan'.” 

 

En usko että olen koskaan kuullut tällaisia hyytäviä verenmakuisia sanoja elämässäni. Tämä irakilainen lainsäätäjä 

on juuri paljastanut uskomattoman syvyyden vihasta shiiojen ja sunnien välillä, viha, joka ei häviä ennenkuin 

molemmat osapuolet ovat nylkeneet toisensa puhtaaksi. Heti kun sunnit ja shiiat ovat näin heikentyneet, lopullinen 

vaihe Jesajan luvun 13 profetiasta tulee olemaan invaasio pohjoisesta, muinaisesta Meediasta (tämänpäivän kurdit). 

 

Kun kurdit ovat lopettaneet, muinaista Babylonia (Irak) ei enää ole. Jumalan tuomio, julistettu 2600 vuotta sitten, 

on suorittanut loppuun jumalallisesti suunnitellun työnsä. 

 

Halutessasi lisätietoja tästä mitä tärkeimmästä Raamatun profetiasta, lue uutinen NEWS2499, otsikolla, ”Irak – 

muinainen Babylon – on lähestymässä Lopun aikojen lopullista hävitystuomiota aivan kuten Jumala ennusti 

2700 vuotta sitten Jesajan luvussa 13. ”Mahtava Babylon” on laskussa ja hänen päiviään ei tulla 

pidentämään!” 
 

Et koskaan enää katsele uutisia samalla tavalla!! 

 

Jumala toimii hyvin voimallisesti ajassamme ja me olemme etuoikeutettuja katselemaan Häntä toteuttamassa 

kaikkia Hänen Lopun aikojen profetioita, päivittäisissä uutisissamme. 

 

 

http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2518
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VI. Tulivuoret ovat purkautumassa suurella osalla ”Ring of Fire 

(Tulirengas)” -aluetta. 
 

Onko Yhdysvallat seuraavana vuorossa? Yellowstonen supertulivuori on jo osoittamassa tuoreita merkkejä 

purkauksesta. 
 

UUTISKATSAUS: ”Maanjäristykset Chilessä ja Los Angelesissa kasvattavat pelkoja 'Tulirenkaan' suhteen”, 

ABC News, 2. huhtikuuta 2014 

 

”8,2 magnitudin maanjäristys, joka ravisteli Pohjois-Chileä ja ympäröiviä maita myöhään tiistai-iltana, oli yksi 

sarjassa viimeaikaisia maanjäristyksiä pitkin niin sanottua ”Tulirengasta”, joka on ympyrä järistysalttiita alueita 

Tyynenmeren reunamilla (Pacific Rim). Voimakkuudeltaan 5,1 asteen järistys iski Los Angelesiin viime viikolla, 

jota seurasi jälkijäristykset pitkin Kalifornian rannikkoa. Ja Etelä-Amerikka tulee olemaan tähystyspaikkana 

tulevina päivinä jälkijäristysten vuoksi jotka ovat jo alkaneet seurata tiistai-illan maanjäristystä.” 

 

”Molemmat kaupungit sijaitsevat pitkin ns. Tulirengasta (Ring of Fire) … Se vaikuttaa Etelä-Amerikkaan, 

Kalifornian rannikkoon, Alaskaan, Japaniin, Filippiineihin … 9.0 asteen järistys, joka iski Japaniin ja aiheutti 

Fukushiman ydinreaktorin sulamisen vuonna 2011, oli Tyynenmeren Tulirenkaalla … Herkimmät alueet 

Tulirenkaalle sisältävät sellaisia runsaasti asutettuja kaupunkeja kuten Santiago, Chile; Los Angeles ja San 

Francisco, Kalifornia; Seattle, Washington; Tokio, Japani; sekä Lima, Peru.” 

 

Doc Marquis puhui paljon ”Ring of Fire” -tulivuorista DVD'llään joka on näytetty yläpuolella, ”The Illuminati Is 

Fulfilling Bible Prophecy”. Doc väittää, että Ilmestyskirjan profetiat suurista maanjäristyksistä, jotka siirtävät 

kaikki saaret sijoiltaan, tulevat täyttymään, kun monta suurta tulivuorta ympäri Tulirengasta purkautuu 

samanaikaisesti. 

 

Edelleen, Doc uskoi, että Ilmestyskirjan profetia jossa puhutaan Auringon pimenemisestä ja Kuun muuttumisesta 

kuin vereksi (Ilm. 6:12) voisi hyvinkin johtua tuhkasta joka on peräisin hyvin monista tulivuorista jotka 

purkautuvat kerralla. Raamattu sanoo että tämä tuomio toteutui ”suurena maanjäristyksenä”. Kun tulivuoret 

räjähtävät, ne synnyttävät ”suuria maanjäristyksiä”! 

 

Vaikka tämä samanaikainen purkaus näyttää olevan epätodennäköinen skenaario, me puhumme ainutlaatuisesta 

Jumalan tulossa olevasta tuomiosta ihmiskunnan päälle tässä maailmanhistorian ajassa. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 22.49
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