
keskiviikko 23. joulukuuta 2020

Israelin Knesset hajosi taas ja 4. vaalit tulossa 2 vuoden sisään – 
Rabbien Messias-profetiat, joihin sisältyy Israelin vaikea 
hallitustilanne viimeisen 2 vuoden aikana, ovat toteutuneet 
hämmästyttävällä tarkkuudella tähän asti!
Nyt on tapahtunut jotakin hyvin merkittävää profetian kannalta, joka vaikuttanee lähitulevaisuuteen 
Israelissa ja muualla maailmassa. Olen seurannut Israelin sekavaa ja outoa hallitustilannetta jo melkein 
2 vuotta ja tähän vyyhtiin sopii ainakin 3 juutalaisen rabbin profetiaa kymmenien vuosien takaa, joissa 
on mielestäni selvästi ennustettu tämä nykytilanne Israelissa (hallituskriisi toisensa perään), joka johtaa 
rabbien mukaan Messiaan ilmestymiseen hyvin pian. Onko tämä rabbien Messias Jeesus Kristus 
(Jumalan Karitsa) vai Antikristus, on sitten eräs kysymys pohdittavaksi, mutta vaikka hän olisikin 
Antikristus, niin apokalyptisia tapahtumia (luonnonkatastrofit, sota, kulkutaudit, jne.) on odotettavissa 
ja niihin todennäköisesti liittyy uskovien ylöstempaus ennen raamatullista Ahdistuksen aikaa (Danielin 
70. vuosiviikko), sillä Antikristuksen ollessa kyseessä hänen ilmestymisensä aloittaa tämän 7-vuotisen 
vaivanajan. Haluan kuitenkin muistuttaa, että yksi näistä kolmesta rabbista, joiden profetiat esittelen 
jäljempänä, on rabbi Yitzhak Kaduri, joka paljasti Messiaan nimen kuolemansa jälkeen julkistetussa 
kirjeessä Israelin kansalaisille. Sitäpaitsi rabbien profetioissa Messiaasta käytetään nimitystä Daavidin 
poika; tosin AK saattaa myöskin ottaa tuon nimityksen itselleen, kun ensin väärät profeetat kertovat 
eksyttävästi maailman ihmisille, että AK (Ilmestyskirjan 1. peto) polveutuu kuningas Daavidista.

The Rabbi Kaduri note reveals the name of the Messiah to the Israelites: Yeshua = Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=8jG7gxSPfa8 (28.1.2020)

Esittelyä videoon: ”The Rabbi Kaduri note reveals the name of the Messiah to the people of Israel: 
Yehoshua = Yeshua = Jesus. The note was not written for Christians, since they already know the name 
of the Messiah anyway, but it was intended for the people of Israel and was written in Hebrew.”

Tässä tuo tuore ”profetia”-uutinen Israelista, jonka mukaan Knesset hajosi taas ja uudet 
parlamenttivaalit pidettäisiin ensi vuoden maaliskuussa, jotka olisivat neljännet 2 vuoden sisään.

https://yle.fi/uutiset/3-11712597 (23.12.2020)

Eräs kristitty YouTube-käyttäjä nimeltä REVELATIONCHAPTER12dotCOM on seurannut tiiviisti tätä 
jatkuvaa hallitusten/hallitusneuvottelujen kaatumista ja uusien vaalien järjestämistä Israelissa. 
Seuraavassa hänen eilinen videonsa.

IT IS HERE! KNESSET TO DISSOLVE IN 24 HOURS.

https://www.youtube.com/watch?v=bt5RyFuE-QI (22.12.2020)

Mennäänpä sitten rabbien profetioihin eli ennustuksiin Israelin hallituksen kaatumisesta kolme kertaa, 
minkä jälkeen Messias ilmestyy ennenkuin 4. vaalit järjestetään. Klikkaa seuraavia:

https://www.tinyurl.com/yd94a44c tai https://drive.google.com/file/d/1hoNIAQd1oliQSV6od3bZ9d8X
PXtBtAJM/view (lataa itsellesi) 
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TALLENTAMANI KUVA RABBIEN PROFETIOISTA 

Tässä Paul eli REVELATIONCHAPTER12dotCOM selittää hieman noita yllä olevia profetioita.

KNESSET TO DISSOLVE AFTER PASSING ABRAHAM ACCORDS

https://youtu.be/Iapbsfk2eIU?t=292 (20.10.2020; alkaa kohdasta 4:52)

Itse selvitän lyhyesti näitä kolmea profetiaa.

Ensinnäkin, rabbi Kadurin vuodelta 1979 olevassa profetiassa mainitaan juutalainen vuosi 5780, joka 
on meidän kalenterissa syyskuu 2019 – syyskuu 2020. Kaduri selittää, että tuolloin Israelissa ei olisi 
hallitusta pitkään aikaan ja tämä toteutui kun parlamentti hajotettiin joulukuun lopussa 2018 
(ennenaikaiset vaalit 9. huhtikuuta 2019) ja seuraava virallinen Israelin hallitus nimitettiin vasta 17 
kuukauden päästä 17. toukokuuta 2020 (https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-
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fifth_government_of_Israel). Eri osapuolet riitelisivät keskenään ilman päätöksiä. Profetiassa mainittu 
Rosh Hashanah (juutalaisten uusivuosi) tarkoittanee tämän vuoden syyskuuta, joten profetiassa on 
yhden vuoden hyppäys vuoden 5780 aatosta (on the eve of the year 5780 the year of corrections) Rosh 
Hashanah'iin vuonna 5781.

Toiseksi, rabbi Sasson Hai Shoshanin profetiassa ennustettiin koalitiohallitus Israeliin kahden 
ministerin voittaessa vaalit, joiden molempien nimi olisi Benjamin (..two ministers win the government 
in the land of Israel. Both their names will be Benjamin..). Näinhän tapahtui maaliskuun 2020 vaaleissa, 
jotka johtivat koalitiohallituksen (Likudin Netanyahu & SiniValkoisten Gantz) nimittämiseen 
toukokuussa 2020. Profetiassa sanotaan myös, että kummatkaan pääministeriehdokkaat eivät yksin 
pysty muodostamaan hallitusta. Sitten sanotaan, että tuona aikana Messias-kuningas seisoo jo 
oviaukossa ja jälkeenpäin jonakin sapattina hän tulee ja hänet paljastetaan.

Kolmanneksi, rabbi Jose ben Kisman profetiassa, kun häneltä kysytään, että milloin Messias tulee – 
hän vastaa semanttisesti viittaamalla Israelin hallitusten kaatumisiin (gate falls down) ja uusiin vaaleihin
(is rebuilt). Tärkeää on tuo loppuosa ennustuksessa, jonka olen lihavoinut: "When this gate falls down, is
rebuilt, falls again, and is again rebuilt, and then falls a third time, before it can be rebuilt the 
son of David will come." Suomeksi tulkittuna: Huhtikuun 9. päivän 2019 vaalien (1. 
vaalit) hallitusneuvottelut epäonnistuivat (muuten ensimmäistä kertaa Israelin nykyhistoriassa kun 
kävi näin) ja määrättiin uudet vaalit päivämäärälle 17. syyskuuta 2019 (2. vaalit); hallitusneuvottelut 
epäonnistuivat jälleen ja määrättiin taas uudet vaalit päivämäärälle 2. maaliskuuta 2020 (3. 
vaalit), joiden seurauksena koalitiohallitus syntyi, mutta 7 kuukauden päästä hallitus kaatui eli tämä oli 
lyhyen ajan sisällä jo kolmas kerta kun Knesset/hallitus/hallitusneuvottelut kaatui (gate falls a third 
time); sitten ennenkuin uudet vaalit maaliskuussa 2021 (4. vaalit) järjestetään, Daavidin poika tulee.

Eli olemme siinä pisteessä, että rabbien Messias voi tulla milloin tahansa ennen maaliskuun 23. päivän 
vaaleja. Koska profetiat ovat olleet noinkin paikkansa pitäviä tähän asti, ei ole järin painavaa syytä 
epäillä etteikö huipennus tulisi myös (Messiaan ilmestyminen). Joten nyt varsinkin Jeesukseen uskovien
tulisi olla hengellisesti valveilla ja olla valmiita pikaiseen ylösottoon kun meidät temmataan Herraa 
vastaan yläilmoihin (1. Tess. 4:13-18) ennen sitä koetuksen hetkeä, joka on tuleva yli koko maanpiirin 
(Ilm. 3:10).

Lähettänyt Olli-R klo 17.51
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