
Israel on hävinnyt ensimmäisen taistelun tässä uudessa sodassa arabien 
ja Israelin välillä!

Historia tulee epäilemättä osoittamaan, että sota Israelin ja Islamin välillä alkoi 
toukokuun 14. päivänä, 59. Israelin valtion vuosipäivänä, tai tuon päivän vaiheilla! 
Lisäksi Israel on hävinnyt ensimmäisen taistelun, kun Sderot'in kaupunki on nyt ajettu 
alas johtuen päivittäisestä raketti ja tykkitulituksesta. 

Viikonlopun sotatoimet osoittivat, että tämä sota tehostui suuresti, lähes normaaliksi 
taisteluksi! 

Sinä tiedät nyt, miksi Iranin presidentti ilmoitti koko maailman kuullen, että Israelin 
tuhoamisen "lähtölaskenta on alkanut". Jopa IDF on sanonut aloittaneensa 
lähtölaskennan sotaan!

Uusi Maailman Järjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun kerran ymmärrät, mikä 
tämä UMJ todella on  ja kuinka sitä vähitellen toteutetaan, pystyt näkemään sen 
etenemisen päivittäisissä uutisissa!!

Opi kuinka suojella itseäsi ja rakkaitasi!
Varustaudu niin tyrmistyttäviin näkymiin, ettet koskaan enää katsele uutisia samalla 

tavalla.
OLET NYT TERÄNSUULLA

Kun kaikki odotimme tämän seuraavan 
arabien ja Israelin välisen sodan alkavan 
joko kesäkuun 5. tai 7. päivänä, Israelin 
kuuden päivän sodan 40. vuosipäivänä, 
me olemme voineet hukata tämän sodan 
TODELLISEN alkamisen, joka on voinut 
tapahtua toukokuun 14. päivänä, Israelin 
valtion 59. vuosipäivänä. 

Toukokuun 14. päivänä Israelin hallitus kieltäytyi pääministeri Olmert'in ohjauksessa 
määräämään IDF:ää toimintaan Gazan kaistalta tulevaa tykki- ja rakettitulitusta vastaan. 
Tuo päivä merkitsi käännepistettä, koska palestiinalaiset tykistö ja rakettihyökkäykset 
alkoivat olla jokapäiväisiä ja useimpina päivinä väkivalta lisääntyi edelliseen päivään 
verrattuna. 

Joka päivä tuon hallituksen päättämättömyyden jälkeen toukokuun 14. päivänä 
islamilainen tulitus on käynyt yhä voimakkaammaksi aiheuttaen yhä enemmän tuhoa. 
Ensimmäinen hyökkäyskohde oli ilmeinen, juutalainen asutus Sderot, 20 000 asukkaan 
kaupunki, vain kilometrin päässä Gazan kaistalta! 

Tänään Sderot on käytännössä aavekaupunki, jonka asukkaista suurin osa on paennut. 
Eräs juutalainen miljardööri on rakentanut tilapäisen telttakaupungin majoittaakseen 
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monia näistä kansalaisista. Viime viikolla rakettituli katkaisi tämän kaupungin sähkön 
tuotannon, siten täydentäen yleisen tuhon. 

Voitosta riemuiten Hamas hörötti, että seuraavaksi he tavoittelevat Ashkelon'ia. 

Nyt kun Sderot on laajalti tuhottu, niin ensimmäinen taistelu on ohi ja palestiinalaisten 
sanotaan voittaneen sen. Tarkastelkaamme tätä artikkelia nyt, sillä seuraukset ovat 
SUUNNATTOMAT!

UUTISKATSAUS: "Israelin tappio Sderot'issa", By Ze'ev Schiff, Haaretz News, 11 
June 2007 

"... taistelussa Sderot'ista Israel on tosiasiassa voitettu. Ylenpalttiset selitykset sodan 
mahdollisuudesta Syyrian kanssa eivät saisi kääntää huomiotamme pois tappiosta 
Sderot'issa." 

Jos Haaretz News uskoo, että Israel on hävinnyt taistelun Sderot'ista, niin islamilainen 
johto myös uskoo sen.  Itseasiassa me julkaisimme joitakin päiviä sitten artikkelin ja 
kirjoitimme, että Hamasin johto on täysin tyytyväinen siihen, kuinka heidän sotansa 
Israelia vastaan edistyy! Cutting Edge raportoi ensimmäisenä, että Israelin hallitus ja 
kehuttu IDF olivat tahallaan hävinneet Toisen Libanonin Sodan heinä-elokuussa 2006. 
Nyt islamilainen aivoriihi uskoo juuri voittaneensa tämän ensimmäisen taistelun 
Sderot'ista. Täysimittaiset sodat ovat alkaneet tämän kaltaisesta tarkoituksellisesta 
misinformaatiosta! 

Palatkaamme nyt Haaretz News'in artikkeliimme. 

"Israel on kokemassa Sderot'issa jotakin sellaista, jota se ei ole kokenut itsenäisyyssodan 
jälkeen, jos koskaan. Vihollinen on hiljentänyt kokonaisen kaupungin ja pysäyttänyt 
siellä normaalin elämän. Sderot'in kaupungin pormestarin epätoivo on yksi merkki siitä, 
mitä on tapahtumassa ... se, mitä Sderot'issa tapahtuu, on kansallinen häpeä." 

Koska Israel on voittanut melko helposti kaikki sodat valtioksi tulonsa jälkeen 
toukokuussa 1948, arabit masentuivat vakuuttuneina etteivät voisi koskaan voittaa 
juutalaista valtiota. Kuitenkin "tappio" Toisessa Libanonin Sodassa vuonna 2006 aloitti 
tapahtumien ketjun, joka on vakuuttanut islamilaisen johdon Lähi-Idässä -- Iranin 
johdolla -- että aika Israelin lyömiselle on nyt, koska nyt on se aika, jolloin Israelin 
haavoittuvuus on tullut ilmi. Nyt kun Israel on "hävinnyt" tämän uusimman sodan 
ensimmäisen taistelun, islamilaisten voimien täytyy olla sitäkin tyytyväisempiä ja 
varmoja mahdollisuuksistaan vihollista vastaan, jonka he ymmärtävät olevan heikko ja 
kyvytön ja kansaa vastaan, jonka he oivaltavat kadottaneen taistelutahtonsa. 

Tästä syystä Syyria siirsi merkittävät määrät sotilaita Golanin kukkuloille seuraavana 
päivänä, kun Winograd'in raportti oli julkaistu! Tämä raportti ruoski ankarasti IDF:ää ja 
siviilijohtoa heidän kauheasta esityksestään Libanonissa vuonna 2006. Edelleen tämä 
raportti julisti, että Israelin väestö oli masentunut eikä halunnut enää taistella. 
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Tämä kampanja arabijohtajien vakuuttamiseksi, että Israel ei halua sotaa, ulottui IDF:n 
reserviupseerien allekirjoittamaan vetoomukseen  Seuraava kappale puhuu juuri tästä 
asiasta. 

"Kannattaa kuunnella reservistien sanoja Sderot'ista ja muista etelän yhteisöistä, jotka 
ovat tavanneet kahdesti puolustusministeri Amir Peretz'in. He eivät uhanneet kieltäytyä 
reservivelvollisuudestaan, mutta he selittivät elävänsä Israelin etulinjassa ja tuntevansa, 
että muu maa ja hallitus eivät seiso heidän takanaan. Heidän tunteensa on, että hallitus on 
epäonnistunut kotirintaman puolustamisessa." (IBid.) 

Tosiasiassa eräs vetoomuksen allekirjoittanut reserviupseeri kutsui Olmert'ia ja hänen 
siviilijohtoaan "klovnien porukaksi". Kun IDF:n reserviupseereilla on tämän kaltainen 
mielipide johtajistaan, Israelia voi pitää heikkona ja kypsänä poimittavaksi. Toinen 
artikkeli, joka ilmestyi viime viikon lopulla, julisti, että Israelin ilmavoimien upseerit 
tahtoivat pois palvelusta haluten päästä siviilimarkkinoille. Jos tämä olisi oikeasti totta, 
niin yksi IDF:n pelätyimmistä osastoista on heikentynyt. 

Mieti näitä tuhopolttoa lietsovia sanoja seuraavassa kappaleessa: 

"... itseasiassa varsinkin nykyinen hallitus, mutta myös sen edeltäjät, on kärsinyt 
kirvelevän tappion täällä ... Se vahvistaa arviota, että tämä hallitus on kyvytön johtamaan 
maata suuressa sotilaallisessa yhteenotossa ... Vihollinen, joka löi Sderot'in, on 
sotilaallisesti heikko terrorijärjestö, mutta heikkoudestaan huolimatta se on onnistunut 
saavuttamaan pelotteen Israelia vastaan aivan kuten Hizbollah." 

Tämä viimeinen kappale todella kuvaa nykyisiä olosuhteita taistelukentällä 
palestiinalaisten ja Israelin välillä. 

"... David Ben Gurion'in asettaman strategisen periaatteen lähes täydellinen katoaminen, 
että sotilaallisen yhteenoton puhjetessa Israelin täytyy nopeasti siirtää taistelu vihollisen 
alueelle. Nykyisin se on vihollinen, joka välittömästi siirtää taistelun Israelin alueelle." 

Nämä kaksi viimeistä "voittoa" Israel on ojentanut arabeille hopealautasella, meidän 
mielestämme siihen pyrkien, koska Israel tahtoo tätä taistelua ja tahtoo itsensä nähtävän 
uhrina pahimmalla mahdollisella tavalla. Arabit kuitenkin uskovat siihen ja toimivat tuon 
uskon mukaan. Siksi meidän ei pitäisi yllättyä nähdessämme viimeisin kehitys: konflikti 
on käymässä yhä julkeammaksi ja muistuttaen yhä enemmän normaalia taistelua, kun 
palestiinalaiset "siirtävät taistelun Israelin alueelle". 

UUTISKATSAUS: "Palestiinalaiset aloittavat raskaan seitsentuntisen raketti-
tykistötulituksen Gaza'sta yllätyshyökkäyksensä jälkeen rajan yli Israelin Kissufim'in 
tukikohtaan lauantaina ", DEBKAfile Intelligence, 10 June 2007 

"Palestiinalaisen väkivallan vakavassa eskalaatiossa Gaza'sta, Hamasin, islamilaisen 
Jihadin ja Fatah-al Aqsan joukko ylitti rajan kirkkaassa päivänvalossa lauantaina 
kesäkuun 9. päivänä tappaakseen ja siepatakseen israelilaisia sotilaita vain vuosi Gilead 
Shalit'in sieppauksen jälkeen. He eivät onnistuneet. Hyökkääjät, jotka puskivat raja-aitaan 
panssaroidulla jeepillä, joka oli naamioitu TV-autoksi, laukaisivat RPG:t, konepistoolit ja 
käsikranaatit. Yllätetyt Israelin joukot taistelivat vastaan ja surmasivat yhden 
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hyökkääjistä. Muut pakenivat rajan yli.... Palestiinalaiset pyssymiehet iskivät Israelin 
rajan yli samalla, kun israelilainen joukko-osasto lentokoneiden, tankkien ja 
maansiirtokoneiden tukemana oli Gaza'ssa... Kysymyksiä esitetään, miksi palestiinalaiset 
soluttautujat pystyivät ylittämään rajan ja saavuttamaan Israelin tukikohdan 
huomaamattomina." 

Tämä hyökkäys ei ollut vain julkea, se edusti myös muutosta sotataktiikassa 
epäkonventionaalisesta konventionaalisempaan. Vaikkakin Israelin sotilaiden sanotaan 
torjuneen hyökkäyksen, tärkeä tosiasia on, että sitä yritettiin. Huomaa myös, että otsikko 
julistaa, että yllätyshyökkäyksen jälkeen rajan yli palestiinalaiset aloittivat seitsemän 
tunnin raketti- ja tykistötulituksen Gaza'sta. Seitsemän tunnin tulituksista ei tavallisesti 
kuulla paitsi sodan yhteydessä. 

Se on siis tämän sodan vakava eskalaatio. 

Tämän DEBKAfile'n artikkelin viimeinen lause on myös hyvin paljastava:

"Kissufim'in hyökkäyksen jälkeen Fatah-al Aqsa'n edustaja julisti, että se oli vasta 
ensimmäinen sarjassa hyökkäyksiä rajan yli Israelin sotilas- ja siviilikohteita vastaan. 

Palestiinalaiset ovat todella innokkaita siirtämään taistelun Israelin alueelle! Tämän 
huomioiden mieti tarkkaan seuraavaa agressiivista julistusta:

UUTISKATSAUS: "Hizbollah ‘on varastoinut raketteja’ Israelin rajalle", by Uzi 
Mahnaimi Zarit, The Times Online (UK), June 10, 2007 

"HIZBOLLAH, Iranin tukema voimakas puolisotilaallinen järjestö, joka taisteli Israelin 
armeijaa vastaan viime kesänä, on rakentanut maanalaisten sotilasbunkkereiden 
verkoston YK:n rauhanturvajoukkojen jalkojen alla Etelä-Libanonissa lähellä Israelin 
rajaa. Se on jälleenrakentanut taistelukykynsä ja Israelin tiedustelu arvioi nyt, että se on 
varastoinut 20 000 rakettia." 

Huomaa tamän artikkelin lauseiden mennyt aikamuoto.  

* Hizbollah "on jälleenrakentanut taistelukykynsä". 

* Hizbollah "on varastoinut 20 000 rakettia." 

Onko Hizbollah siis nyt valmis sotaan Israelia vastaan? Todennäköisesti, koska se on 
todella upottanut jonkin verran suunnittelua ja vaivaa tähän viimeiseen ponnistukseen 
aseistautua uudelleen siten, että on hyvin vaikeaa tuhota sen komentopisteet ja bunkkerit, 
joissa raketteja säilytetään. 

"Ennen viime kesän Libanonin sotaa Hizbollahilla oli yli 20 asemaa pitkin rajaa. 
Israelilaiset tuhosivat ne kaikki ja tappoivat myös useita satoja taistelijoita. Kohta 
tulitaukosopimuksen jälkeen Hizbollah alkoi jälleenrakentaa asemiaan shiittikylissä 
Israelin rajan lähellä.... Moderneja laitteita käytetään pystykuilujen kaivamiseen, joskus 
jopa yli 20 metrin syvyyteen. Jotkut bunkkerit ovat yhtä laajoja kuin jalkapallokenttä, 
toisiin mahtuu alle 10 miestä. Ne on varustettu etevin kommunikaatiovarustein ja monien 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1910154.ece


uskotaan olevan yhdistettyjä toisiinsa tunneleilla, mikä rajoittaa Israelin mahdollisuuksia 
tuhota ne ilmasta käsin." 

IDF:llä oli vaikeuksia bunkkereiden tuhoamisessa viime vuonna. Yleensä he eivät 
voineet viedä tuhoamista loppuun, ennenkuin käyttivät maajoukkoja, jotka miehittivät 
maapohjan bunkkerien päällä ja sitten tuhosivat ne. DEBKAfile'n mukaan Hizbollah on 
nyt sijoittanut sotilaita koko rajan pituudelle Libanonin ja Israelin välillä. Aikovatko 
nämä palestiinalaiset joukot taistella Israelin maavoimia vastaan ja antaa bunkkereilleen 
lisäaikaa laukaista heidän 20 000 rakettiaan?  

Seuraava kappale todistaa Venäjän tärkeän sitoutumisen tähän seuraavaan sotaan. 

"Viime elokuun jälkeen suunnattomat määrät aseita, kuten venäläisvalmisteisia 
panssarintorjuntaohjuksia, lyhyen ja pitkän kantaman raketteja, käsiaseita, miinoja ja 
ammuksia on salakuljetettu Libanoniin Syyriasta ja Iranista. Israelin 
sotilastiedustelulähteet sanovat, että erityinen huolenaihe ovat pitkän kantaman Fatah-
110-raketit, joita on toimitettu Hizbollahille. Tämä raketti 125 mailin kantamalla ja 500 
paunan taistelukärjellä, on kiinalaisen hyökkäysraketin parannettu versio, sanoi  Uzi 
Rubin, israelilainen ohjusasiantuntija. Nämä raketit voisivat yltää Tel Aviviin ..." 

Tämä seuraava sota on voinut alkaa toukokuun 14. päivänä, tai siinä vaiheilla. 
Palestiinalaiset joukot käyvät joka hetki rohkeammiksi ja ovat aloittaneet uuden taktiikan, 
joka on lähempänä todellista sotilaallista taistelua, kuin mitä olemme koskaan nähneet. 
Muista, että Pentagon jakoi raportin kongressille joulukuussa 1996, jossa he ilmoittivat, 
että arabien suunnitelma Israelin tuhoamiseksi oli, että palestiinalaiset aloittavat sodan 
Israelin sisällä sekä Gazan kaistalla että Länsirannalla pakottaen IDF:n sitomaan 
voimansa tämän taistelun voittamiseksi. Heti kun IDF:n joukot on saatu keskittymään 
joukkoihin maan sisällä, ulkopuolisten joukkojen tuli aloittaa täysimittainen hyökkäys. 

Näitä joukkoja, joiden on suunniteltu hyökkäävän Israeliin ulkoa päin, ovat: 

* Syyria - Hizbollah Libanonissa on vain Syyrian armeijan jatke.  

* Iran 

* Pakistan 

* Egypti 

Jordaniaa ei mainita liittyvänä hyökkäykseen Israelia vastaan, mutta ottaen huomioon 
Raamatun tuhotuomiot sen maakuntaa Mooabia vastaan Jesajan luvussa 34, me 
uskomme, että se vedetään tähän taisteluun. Israel voi jopa aloittaa hyökkäyksen sitä 
vastaan, kun tämä taistelu käynnistyy. 

Näemme raportteja, että elokuu olisi todennäköinen ajankohta, jolloin Syyria hyökkää 
Israelia vastaan. Merkitseekö se, että nykyinen palestiinalainen sota jatkaa 
eskaloitumistaan siihen saakka? 

Meidän on vain odotettava nähdäksemme kuinka tapahtumat kehittyvät. 

http://www.cuttingedge.org/news/n1057.html


Tämä ei ole vain islamilainen suunnitelma Israelia vastaan, vaan Illuminaatti näki ennalta 
vuonna 1870, että tarvitaan kolme maailmansotaa, ennenkuin heidän muurarillinen 
Kristuksensa voisi ilmestyä (NEWS1015). 

Historia todistaa, että maailmansodat yksi ja kaksi tapahtuivat täsmälleen, kuten tämä 
vuoden 1870 suunnitelma ennakoi. Nykyajan historia paljastaa, että näyttämöä ollaan 
pystyttämässä, suunnitelman tarkalle toteutumiselle, jonka puitteissa kolmas 
maailmansota tulee esiin. Illuminaatti suunnitteli, että tämä sota oli määrä käydä 
"Juutalaisuuden ja Islamin välillä. Siitä se alkaisi ja maailma joutuisi täysimittaiseen 
sotaan, joka toisi Antikristuksen. 

Seisommeko tämän juutalaisuuden ja Islamin välisen sodan kynnyksellä nyt? Tapahtumat 
varmasti viittaavat siihen, että me olemme nyt tämän kuilun partaalla. 
Oletko hengellisesti valmis? Onko perheesi? Suojeletko oikein ja riittävästi rakkaitasi? 
Tässä on tämän palvelun tarkoitus; ensin saada sinut ymmärtämään vaara ja sitten auttaa 
sinua kehittämään strategioita varoittaa ja suojella rakkaitasi. Kun olet saanut 
perinpohjaisen harjoituksen, voit myös käyttää tietoasi välineenä avaamaan keskustelun 
pelastumattoman henkilön kanssa. Itse olen voinut käyttää sitä monesti ja olen nähnyt sen 
tuloksena ihmisten tulevan Jeesuksen Kristuksen luokse. Nämä vaaralliset ajat ovat aikaa, 
jolloin voimme saavuttaa monia sieluja Jeesukselle Kristukselle ikuisuutta varten.
Jos jo olet vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajanasi, mutta olet ollut 
penseä hengellisessä vaelluksessasi Hänen kanssaan, sinun on välittömästi pyydettävä 
Häneltä anteeksiantoa ja uudistusta. Hän antaa sinulle heti anteeksi ja täyttää sydämesi 
Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun on aloitettava päivittäinen vaellus rukouksessa ja 
henkilökohtaisessa Sanan tutkimisessa. 
Jos et ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana, mutta olet tullut näkemään Hänen 
todellisuutensa ja lähestyvän Ajan Lopun ja tahdot vastaanottaa Hänen ILMAISEN 
iankaikkisen elämän lahjansa, sinä voit myös tehdä niin nyt kotisi rauhassa. Kun 
hyväksyt Hänet Vapahtajana, olet hengellisesti uudesti syntynyt ja olet yhtä varma 
taivaasta kuin jos olisit jo siellä. Silloin voit levätä varmana siitä, että Antikristuksen 
Valtakunta ei kosketa sinua hengellisesti. 
Jos haluat tulla uudestisyntyneeksi, siirry Pelastuksen sivullemme nyt. Toivomme, että 
olet tullut siunatuksi tämän palvelun kautta, joka pyrkii kasvattamaan ja varoittamaan 
ihmisiä, jotta he voisivat nähdä tulevan Uuden Maailman Järjestyksen – Antikristuksen 
Valtakunnan – jokapäiväisissä uutisissaan.
Lopuksi, olisi mukavaa kuulla teistä. 
Voitte lähettää meille  joko etana tai sähköpostia. 

Jumala siunatkoon teitä!
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