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7 Nooan liiton lakia ja NWO-unelma, puhetta myös Dan. 9:27 profetiasta 

Nyt täytyy esitellä eräs uskova sisar (Cindy), joka otti yhteyttä minuun äskettäin. Hän on tehnyt hyviä 
videoita, pääasiassa englanniksi, ja varoittaa ortodoksisesta judaismista (Talmud, Kabbala), johon esim. 
Nooan lait liittyvät (https://fi.wikipedia.org/wiki/Nooan_liitto). Jokainen Yhdysvaltain presidentti 
vuodesta 1991 lähtien on allekirjoittanut nämä lait vuosittain, jotka ovat tulevan petojärjestelmän 
(NWO) ydin. YK:ssa ne ovat jo hyväksytyt täytäntöönpanoa varten Israelissa (Dan. 9:27, ”Antikristus 
vahvistaa liiton”?!). Eli jos uskot Jeesukseen, sinut voidaan teloittaa 1. Nooan lain perusteella. (Jeesusta 
ei Talmudissa pidetä Jumalana ja Hänen palvontansa on siellä idolinpalvontaa josta seuraa 
kuolemantuomio.) Tässä Cindyltä suomeksi video näistä Nooan laeista, joita on 7.

Nooan Lait FIN

https://www.youtube.com/watch?v=DVZTozYhy1o (29.8.2019)

7 Noahide Laws (englanniksi)

https://www.youtube.com/watch?v=bSU5GDxDKRM (18.8.2019)

Sitten tuoreempia Cindyn videoita Sanhedriniin liittyen, joka on juutalaisten ylin neuvosto ja määrää 
tuomioita ihmisille. Hyvin vähälle huomiolle on jäänyt äskettäinen 70 kansakunnan konferenssi 
Israelissa Sanhedrinin kanssa.

70 Nations gathering this week

https://www.youtube.com/watch?v=jdMz_9rmg24 (24.9.2019)

70 Nations Conf. in Israel

https://www.youtube.com/watch?v=kYU5RqGr6pw (30.9.2019)

Petri Paavolakin varoittaa vakavasta harhaopista, jossa opetetaan väärin Israelin asemasta nykyään. 
Tämä väärin omaksuttu Israelin asema tulee korostetusti esille Antikristuksen (Väärä messias) hallinta-
aikana, jolloin on väärennetty tuhatvuotinen valtakunta (7-vuotisen vaivanajan 1. puolisko). Oikea 
Jeesuksen Kristuksen Millennium tulee vasta Harmagedonin taistelun jälkeen (Ilm. 20:4-7). 

http://www.kotipetripaavola.com/kaksiliittoa.html 

Uskon siis, että kuuluisassa Dan. 9:27 profetiassa mainittu liitto (covenant) voi tarkoittaa juuri tätä 
Nooan liittoa (tai Mooseksen liittoa), jonka Antikristus (Donald Trump?) vahvistaa Israelissa monien 
kanssa ja tämän jälkeen juutalaisten 3. temppelin rakentaminen alkaa eläinuhrauksia varten, mikä on 
räikeä loukkaus Uuden liiton evankeliumia kohtaan. 

Daniel 9:27 (NIV)

27 He will confirm a covenant with many for one ‘seven.’ In the middle of the ‘seven’ he will put 
an end to sacrifice and offering. And at the temple he will set up an abomination that causes desolation, 
until the end that is decreed is poured out on him.

Tässä vielä pohdiskelua siitä, mikä liitto (covenant) on kyseessä Dan. 9:27 profetiassa. Artikkelin 
kirjoittaja ei usko perinteiseen futuristiseen tulkintaan liitosta, joka tarkoittaisi rauhansopimusta 
Israelin ja sen arabinaapureiden välillä, vaan päätyy siihen, että kyseessä on uudelleenvahvistettu 
Aabrahamin liitto Jumalan kanssa kohdistuen moniin kansoihin. Tämä ei ole paha liitto, koska mm. 
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Dan. 11:30 kohdassa puhutaan ”pyhästä liitosta”, jonka Antikristus hylkää puolessavälissä vaivanaikaa. 
Itse näkisin jonkinlaisen väärän rauhan liittyvän Dan. 9:27 kohtaan.

https://redmoonrapture.org/2017/11/18/the-covenant-with-many-daniel-927/ 
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