
Väittely on ohi! Israelin kansallinen symboli ei koskaan ollut 

heksagrammi (Daavidin Tähti) 

 

Alaotsikko: Moderni juutalainen tutkija vahvistaa Cutting Edgen väitteen, että Daavidin Tähti on 

Illuminatin symboli, jolla on juurensa Kabbalassa. Tämä paljastus myös osoittaa, että Jumala salli 

pahojen miesten perustaa nykyajan Israel, aivan kuten profetia ennalta kertoi! 
 

 

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi 

maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen 

päivittäisissä uutisissa!! 

 

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi. 

 

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla. 
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Modernissa juutalaisuudessa, ei ole vilkkaampaa keskustelua kuin se, että onko heksagrammi (Daavidin Tähti) 

muinainen Israelin symboli. Protestanttiset raamattututkijat väittävät, että heksagrammi ei ollut Israelin muinainen 

symboli, vaan että kuusisakarainen tähti ilmestyi egyptiläisestä mysteeriuskonnosta. Nämä raamattututkijat myös 

väittävät, että Daavidin Tähti ei todellakaan ole enempää, tai vähempää, kuin luciferistinen, mikä tietenkin, 

synnyttää kauhistuttavan reaktion modernista Israelista.  

Hyvää tarkoittavat juutalaiset eivät yksinkertaisesti halua kuulla, että Israelin yleinen symboli -- kansallisen lipun 

sinisellä painettu heksagrammi valkoista taustaa vasten -- on saatanallinen. He mieluummin kuulevat, että 



heksagrammi on aina ollut muinaisen Israelin symboli; sellainen vale tekee nykyisen heksagrammin 

hyväksymisestä paljon miellyttävämmän.  

Mutta, nyt, moderni juutalainen tutkija -- vieläpä kabbalisti -- paljastaa, että heksagrammi EI varmasti ollut 

muinaisen Israelin symboli, vaan keksittiin kansalliseksi symboliksi 19. vuosisadalla, täsmälleen se ajanjakso, 

johon meidän oma tutkimuksemme on päätynyt. Lisäksi, tämä moderni tutkija paljasti, että heksagrammin 

ensimmäinen sovellus kansallisena symbolina tapahtui tarkalleen siellä mihin meidän oma tutkimuksemme 

osoitti, toisin sanoen, Ensimmäisessä Siionistikonferenssissa vuonna 1898, Baselissa, Sveitsissä.  

Lukekaamme mitä tällä nykyajan tutkijalla on sanottavanaan tästä mitä tärkeimmästä aiheesta.  

UUTISKATSAUS: "Daavidin Tähti: Mystisestä talismaanista siionistien symboliksi", YNET News, 4. 

toukokuuta 2009, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3709939,00.html.  

"Professori Gershom Scholemin kirjassa, joka julkaistiin 27 vuotta tämän juutalaisen tutkijan kuoleman jälkeen, 

Scholem pitää kiinni kannasta, että Daavidin Tähti ei ollut muinainen juutalainen symboli, vaan pikemmin 

maaginen tunnuskuva, jonka juutalaiset vain adoptoivat 19. vuosisadalla. Harvoja kirjoja julkaistaan 60 vuotta 

kirjoittamisen jälkeen. Eräs sellainen kirja on professori Gershom Scholemin ’Magen David -- History of a 

Symbol’ (’Daavidin Kilpi -- Symbolin historia’), joka on vasta nyt julkistettu, 27 vuotta kirjailijan kuoleman 

jälkeen."  

 

Juuri niin! Heksagrammi nähtiin kaikkien okkultismin harjoittajien taholta maagisena symbolina, joka sisältää 

luontaista voimaa. Itse asiassa, heksagrammin adoptoivat pääasiassa mustan magian satanistit, jotka maalasivat 

sen maahan olennaisena osana heidän noituuden rituaalejaan. Mystiset juutalaiset pitivät yllä tätä samaa 

uskomusta ja harjoittivat samoja mustan magian rituaaleja!  

Palatkaamme nyt Prof. Scholemin käsityksiin.  

"Prof. Scholem, yksi merkittävimmistä juutalaisista tutkijoista aikanamme, Kabbala-uskonnon ja juutalaisen 

mystiikan tutkija sekä Jerusalemin heprealaisen yliopiston yksi perustajista, teki 50-vuotisen historian 

tutkimuksen Daavidin Tähdestä. Hän julkaisi lyhyen tiivistelmän tutkimuksesta vuonna 1949, pian sen jälkeen 

kun symboli valittiin näytettäväksi uuden valtion kansallisessa lipussa..."  

 

Nyt me ymmärrämme!! Professori on vanhan juutalaisen taikuuteen perustuvan Kabbala-järjestelmän tutkija! 

Kuten me osoitamme meidän MP3 CD:ssä, "Salaseurat tappoivat Jeesuksen Kristuksen" 

(http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1323), syy miksi fariseukset ja saddukeukset vihasivat Jeesusta niin 

kiihkeästi ja juonittelivat saadakseen roomalaiset ristiinnaulitsemaan Hänet -- vaikka he TIESIVÄT, että Hän oli 

profetoitu Messias -- oli se, että he olivat Luciferin palvojia! Sinä ymmärrät, fariseukset ja saddukeukset olivat 

suulliseen perimätietoon nojautuvan salatieteen, joka 12. vuosisadalla kodifioitiin ja kirjoitettiin muistiin, 

harjoittajia, ja sitä kutsuttiin Kabbalaksi!  

Tietysti, siinä olisi valtavasti järkeä, että heksagrammin käyttö Israelin kansallisena symbolina johtuisi muinaisen 

Kabbalan harjoittamisesta. Koska Prof. Scholem on Kabbalan tutkija, hänellä olisi oikea ymmärrys heksagrammin 

alkuperästä.  

"Tässä artikkelissa Prof. Scholem totesi että, Daavidin Tähti ei ole juutalainen symboli, ja sen vuoksi se ei ole 

’juutalaisuuden symboli’."  

"Scholemin mukaan, heksagrammi-symboli tunnettiin kerran kuningas Salomonin Sinettinä ja sitä käytettiin sekä 

koristeellisena kuviona että symbolina, johon maagiset voimat liitettiin. Siitä dokumentoitiin ensimmäisen kerran 

Yehoshua Ben Asian sinetissä Israelin myöhäisen valtakunnan aikakaudella, 2,700 vuotta sitten."  

Etevä professori on taas täysin oikeassa. Mutta, tässä kohtaa, me haluamme poiketa tästä YNET Newsin 

artikkelista, jotta me voisimme tarkastella Tri. O.J. Grahamin kirjaa nimeltä, "The Six-Pointed Star" 

("Kuusisakarainen tähti"). Samalla kun tämä kirja on nykyisin loppunut kustantajalta, me rohkaisemme sinua 

hankkimaan kopion käytettyjen kirjojen välittäjältä, jotta sinä voit käsittää tämän kriittisen tiedon kunnolla.  

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3709939,00.html
http://cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1323


Ensimmäinen kohta joka sinun täytyy käsittää, on se, että nykyiset Illuminatin johtajat kaikki kunnioittavat 

syvästi Kabbalaa. Se on kaikkien okkulttisten uskomusjärjestelmien kulmakivi. Nämä mystiset ajatusrakennelmat 

virtaavat juutalaisuuden läpi koko matkan takaisin babylonialaiseen mysteeriuskontoon lähes 4,000 vuotta sitten. 

Itse asiassa, Babylonian 70 vuoden maanpakolaisuuden aikana, juutalaiset luopiopapit [Vrt. vapaamuuraripapit 

Suomen ev.lut. kirkossa. Suom. huom.] opiskelivat babylonialaisia saatanallisia salaisuuksia, ja antoivat niille 

ainutlaatuisen "juutalaismystisen" piirteen. Nämä vääristyneet, väännetyt uskomukset lopulta palasivat takaisin 

Israeliin salaseurana. Aikana, jolloin Jeesus aloitti palvelutyönsä, tämä edeltävä suullisen tradition salaliitto (pre-

Cabala Oral Tradition) oli kokonaan vanginnut juutalaisen papiston. Sen johtajat olivat fariseuksia ja 

saddukeuksia! Samalla kun ihmiset uskoivat näiden johtajien olevan mitä pyhimpiä, Jeesus tunsi heidän 

sydämensä ja heidän salaisen Luciferin palvontansa suullisen perimätiedon kautta, myöhemmin kodifioitu ja 

kutsuttu Kabbalaksi!  

Tutkikaamme nyt babylonialaista Talmudia ja sen suhdetta moderniin Kabbalaan. Kuunnelkaamme joitakin 

tosiasioita Talmudista.  

"Tarvitaan tutkimusta määrittelemään kumpi tuli ensiksi, Cabala (Kabbala) vai Zohar (Kabbalan eli juutalaisen 

mystiikan tärkein teos), mutta me tiedämme että ne tarkoittavat samaa, väitetty olleen olemassa Kainin ajoista 

lähtien. On selvää, että Talmud on Kabbalan kyllästämä, ja se ei ole Toora, joka näyttää saavan juutalaiset 

vaikeuksiin, vaan Talmud."  

 

Kabbalan kohdalla juutalaisessa tietosanakirjassa, kuusisakaraisesta tähdestä mainitaan seuraavaa:  

"Sillä on syynsä että teurgisen Kabbalan salaisuuksia ei huolettomasti paljasteta; ja silti Salomonin Testamentti toi 

äskettäin valoon koko taikomisjärjestelmän koskien enkeleitä ja demoneita, joiden kautta pahoja henkiä manattiin; 

jopa maaginen kuningas Salomonin merkki tai sinetti, tunnettu keskiajan juutalaisuudessa Daavidin Tähtenä, on 

herätetty henkiin." ["The Six Pointed Star: Its Origin and Usage" ("Kuusisakarainen tähti: Sen alkuperä ja 

käyttö"), by Tri. O.J. Graham, s. 16-17]  

 

Kaikki kristityt käsittävät että kuningas Salomon vajosi syvään epäjumalanpalvontaan, koska hän oli liiaksi 

vaikutettu joidenkin hänen pakanavaimojensa taholta; kuitenkin, harvat meistä todella ymmärtävät kuinka syvälle 

pakanuuteen hän lankesi. Kuuntele:  

 

"British Ensyklopedia tunnistaa kuusisakaraisen tähden ’maagiseksi merkiksi’... suoja pahoja henkiä vastaan... 

Vain juutalaisista lähteistä huomataan, että toisiinsa kietoutuneita kolmioita kutsutaan ’Daavidin Kilveksi’, kun 

taas ei-juutalaiset lähteet kutsuvat symbolia, ’Salomonin Sinetiksi’. Se mitä Salomon jätti jälkeensä ei ollut vain 

Israelin 12 heimon jakaantuminen, vaan todistusaineisto hänen epäjumalanpalveluksestaan. Hänen ulkomaiset 

vaimonsa johdattivat hänet Astoreth-jumalattaren, toisinaan kutsuttu nimellä ’Astarte’ (tarkoittaa ’tähteä’), 

palvontaan. Kuusisakarainen tähti, tai heksagrammi, jota alettiin kutsua ’Salomonin Sinetiksi’ kun kuningas 

Salomon otti sen käyttöönsä, oli tämän pakanallisen palvonnan pääesine." [Ibid., s. 21-22]  



 

Satanistit näkevät kuningas Salomonin yhtenä voimakkaimmista shamaaneista koko maailmanhistoriassa! Tämä 

yllättävä tieto tuo meidät takaisin kuvaamme, yläpuolella, presidentti Bushin poseeratessa yli neljän minuutin ajan 

illuministisen Israelin lipun edessä. Jos sinä et ole lukenut uutista NEWS2128 

(http://www.cuttingedge.org/news/n2128.cfm), me pyydämme sinua keskeyttämään tämän artikkelin loppuosan 

lukemisen, jotta sinä voisit saada tarvitsemasi oivalluskyvyn päättämään tämä artikkeli.  

Israelin kansalainen, joka oli tyrmistynyt, ja jonka kommentteja kirjoitettiin ylös uutisessa NEWS2128, teki 

yhteenvedon tilanteesta niin hyvin kuin me näemme sen tänä päivänä.  

"Tämä oli selvä viesti varjoeliitiltä ja siionisteilta kaikille meille, että he hallitsevat totaalisesti Amerikkaa... Tämä 

ajaa selvästi Siionin Vanhinten agendaa... stimuloimaan Kolmas maailmansota -- uskonnollinen sota meidän 

juutalaisten ja kristittyjen välillä, muslimeita vastaan." [Mr. Rosenberg, lainaus uutisesta NEWS2128]  

Perustuen tähän tosiasiaan, me rakennamme lopun tähän artikkeliin.  

Edellä olevasta lainauksesta Tri. Grahamilta, me näemme että Talmud (juutalainen perimäkokoelma koskien 

Mooseksen lakien ja profeettojen selityksiä, Suom. huom.) on "Kabbalan läpitunkema"! Tämä tosiseikka 

merkitsee sitä, että koko Uuden maailmanjärjestyksen systeemi perustuu babylonialaiseen Talmudiin! Nyt sinä 

voit ymmärtää miksi me olimme lähettäneet WMD-erikoisjoukkoja syvälle maan alle etsimään tätä muinaista 

kopiota babylonialaisesta Talmudista.  

Eräs syistä, miksi me tunkeuduimme Irakiin, oli kaapata hallinta maasta, mistä babylonialaiset mysteerit saivat 

alkunsa! Sinä käsität, babylonialainen Talmud on perusta nykyiselle siionismille, joka hallitsee Israelia nykyään. 

Sama illuminismi joka kontrolloi Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, ja Israelin hallituksia sekä kaikkien 10 

superkansakunnan (NEWS1002, http://www.heinola.org/~patato/cef1002.pdf) johtajia, myös kontrolloi Israelia 

tänä päivänä. Nyt kun Illuminati kontrolloi maata mistä babylonialainen Talmud sai alkunsa, seuraava alue, jota 

he haluavat hallita, on Jerusalem yleisesti ja Temppelivuori erityisesti; vasta silloin, kun he kontrolloivat 

Temppelivuorta ja hankkiutuvat eroon Kalliomoskeijasta, he pystyvät jälleenrakentamaan Salomonin Temppelin, 

siten toteuttaen kirjaimellisesti Hiram Abiffin legendaarista kirjoitusta, jota he ovat harjoitelleet niin monien 

vuosisatojen ajan (NEWS1643, http://www.sunpoint.net/~patato/cef1643.html).  

Siispä, sinä voit nähdä, että Kabbalan historian suunta, heidän symbolinsa, heksagrammi, babylonialainen 

Talmud, kaikki tulvivat moderniin globaaliin vapaamuurariuteen ja heidän suunnitelmaansa lavastaa 

http://www.cuttingedge.org/news/n2128.cfm
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vapaamuurarikristus (antikristus) ja jälleenrakentaa Salomonin Temppeli -- kaikkinensa monien Raamatun 

profetioiden täyttymystä.  

Lopuksi, todetkaamme vielä yksi tosiasia. Heksagrammista tuli Israelin nykyvaltion symboli, koska Rothschildin 

Huone sitoutui kustantamaan kokonaan Ensimmäisen Siionistikonferenssin vuonna 1898, ja tuon konferenssin 

aikana, he vaativat ehdottomasti, että heksagrammista luotaisiin modernin Israelin symboli. Kun tämä tapahtui, 

Jumala pani alulle prosessin sallien Israelin palata mailleen epäuskon tilassa, juuri kuten Hesekiel 37:8 ennustaa:  

"Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä 

ei ollut.  
 

Toivosen kommentti: Tätä minä olen epäillytkin. Israelin perustaminen vuonna 1948 oli vain jonkinlainen 

saatanallinen väärennös "Viikunapuun ihmeestä" jonka tarkoituksena on eksyttää kristityt. Minusta jakeet 9-14 

ovat yhtä lailla tärkeitä:  

 

»Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengest', ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: 

Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi."Minä ennustin, 

niinkuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja ne nousivat ylös jaloillensa: 

ylenmäärin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he 

sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.' Sentähden ennusta 

ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, 

ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä 

avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni, 

niin että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra: 

minä olen puhunut, ja minä teen sen, sanoo Herra."»  
 

Tässä siis sanotaan, että Israelin heimo palaa maahansa vasta sen jälkeen kun he tulevat "eläväksi".  

Kun Jumala profetoi, että Israelin maasta tulisi kansojen hautausmaa, Hän määräsi että, seisottuaan omilla 

jaloillaan, kansakuntana jälleen kerran, kuolleissa luissa "ei olisi lainkaan henkeä". Koska tämä viittaus oli 

selvästi Pyhään Henkeen, protestanttiset raamattututkijat ovat aina pitäneet kiinni kannasta että tämä profetia 

lausuu, että Israel palaisi mailleen aikakauden lopussa epäuskon tilassa Jeesukseen Kristukseen.  

Tämä skenaario ei ainoastaan ole tarkalleen sitä mitä tapahtui, vaan Jumala salli luciferistisen Rothschildin 

vapaamuurariperheen, olla merkittävä liikuttaja ja ravistelija sekä siionistiliikkeen rahoittaja, joka aikaansai 

Israelin jälleensyntymän eräänä päivänä, toukokuun 14:ntenä 1948. Tämä masonistinen työntövoima ohjaa 

Israelia antikristuksen hyväksyntään ja sitten vaivanajan ensimmäiseen 3,5 vuoden jaksoon. [Suomea on usein 

sanottu "toiseksi Israeliksi" ja näin Nokia-yhtiö voisi parodioida lopullista antikristusta eksyttämällä ja saamalla 

kansalaiset kontrolliinsa mm. tämän tuoreen Lex Nokian muodossa. Kännykkä on pedonkuva, jota suomalaiset 

palvovat. Suom. huom.]  

Israelin Rothschildin sukuperä hallitsemassa maata tänä päivänä on täyttymystä sen kaltaisesta juutalaisuudesta, 

josta Jeesus ennalta kertoi Ilmestyskirjan luvussa 3:9:  

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan 

valhettelevat."  
 

Mutta, Jumala tulee panemaan sellaisen vihan antikristuksen sydämeen, että hän tulee kääntymään nykyajan 

Israelin Illuminati-johtajia vastaan ja yrittää tappaa heidät kaikki, mukaan lukien kaikki juutalaiset maan päällä. 

Tässä kohtaa, sekä Matteus 24:15-18 että Sakarja 13:8-9 tulevat kirjaimellisesti toteutumaan.  

Joten, sinä voit nähdä kuinka tärkeä heksagrammi-symbolismi on nykyajan juutalais-Illuminatille. Tämän 

symbolin alla, antikristus tulee nousemaan.  

Mikä, sinä saatat kysyä, on muinaisen Israelin todellinen symboli, symboli jonka Jumala vahvisti?  



"Toisen Temppelin ajanjaksolla, 7-haaraista menoraa (kynttilänjalka), mieluummin kuin Daavidin Tähteä, 

pidettiin juutalaisena symbolina." [Prof. Scholem, Ibid.]  

Tri. Graham on samaa mieltä asiasta!  

Nyt sinä tiedät totuuden. Kerro siitä kaikille juutalaisille ystävillesi.  

Juuri se tosiasia, että tätä suunnatonta huijausta voitaisiin tyrkyttää pahaa aavistamattomien juutalaisten ihmisten 

ylle, on itsessään "aikainmerkki". 

 

--------------------------------- 

 

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön 

tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka 

varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata 

ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten 

tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda 

monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen. 

 

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin 

välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa 

sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun 

tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu. 

 

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen 

todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, 

sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet 

hengellisesti uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä 

voit levätä vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti. 

 

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt. 

 

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he 

voisivat nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa. 

 

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen: 

 

Cutting Edge Ministries 

11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393 

North Attleboro, MA 02763-1156 

 

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille. 

 

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2359 

 

 

 

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella. 

 

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen" 

 

Takaisin  
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