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Juutalaisten temppeli Temppelivuorelle pian? – Wall Street Journal kuvaa sivullaan hyvin 
Israelin nykyasemaa maailmassa 

Olen Israelin puolella, ja vahvasti. Siksi poimin nämä seuraavat kaksi Israelia käsittelevää osiota 
suomennettaviksi Cutting Edgen tuoreimmasta viikkokirjeestä. David Bay osoittaa kirjoittelullaan, että hänkin 
puolustaa voimakkaasti Israelia, joka on nyt jäämässä yksin kun kaikki liittolaiset (erikoisesti Amerikka) ovat 
hylkäämässä sen. Profeetallisesti tämä on toki ennustettu. Israelilla ei kuitenkaan ole hädänpäivää kun Jumala 
suojelee sitä. Uutiskirjeen osioissa puidaan tärkeää Temppelivuori-asiaa sekä YK:n suhdetta Israeliin kun YK 
juhlii 70-vuotistaivaltaan tällä viikolla New Yorkissa.
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III. Hallittuaan Israelin maa-aluetta 67 vuotta ilman hallintaa 
Temppelivuoresta, Israel näyttää olevan valmis siirtoon sijoittaakseen 
juutalaisten palvontatemppelin pyhälle vuorelle.

Järkyttyneet arabit tulevat olemaan läpikotaisin vihaisia ja voisivat aloittaa Kolmannen maailmansodan, 
mutta siellä ei ole minkään maan armeijaa valmiina ryhtymään sotaan Israelin kanssa. Yhdysvallat ja 
Länsi ovat tuhonneet Israelin viholliset sen puolesta!

Jos Israel aikoo joskus ottaa uudelleen haltuunsa Temppelivuoren ja poistaa Kalliomoskeijan (Dome of the 
Rock), niin nyt olisi oikein hyvä aika koska sen viholliset ovat niin epäjärjestyksessä.

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/juutalaisten-temppeli-temppelivuorelle.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/juutalaisten-temppeli-temppelivuorelle.html
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2435
http://www.cuttingedge.org/newsletters/index.html
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2435


UUTISKATSAUS: ”Johtava rabbi: Aika Temppelivuoren synagoogalle”, Israel National News, 29.9.2015

”Rabbi Nahum Eliezer Rabinowitz, Maaleh Adumim Hesder Yeshiva -tutkimuslaitoksen johtaja Länsirannalla ja 
johtava siionistirabbi, puhui tiistaina synagoogan rakentamisen puolesta Temppelivuorelle … 'Synagooga pitäisi 
suunnitella ja rakentaa sallitulle alueelle', hän sanoi, viitaten Temppelivuoren alueeseen jossa Toisen temppelin 
jälkeiset rabbiiniset opetukset sallivat juutalaisten käydä, ja toteaa, että synagooga seisoi siellä aikaisemmin.”

Jos pääministeri Netanyahu ei hyödynnä Israelin vihollisten nykyistä heikkoutta lakkauttaakseen islamilaisen 
läsnäolon kokonaan pyhällä Temppelivuoren alueella, hän on typerä ja pettää valitsijakuntansa. Historiallisesti, 
vahvat hallitsijat ovat hyödyntäneet perinteisen vihollisen heikkoutta alueiden ja omaisuuksien valtaamiseksi. 

Israel on tässä tilanteessa nyt, ja sen täytyy toimia rohkeasti heittääkseen viimein ulos vihollisen, joka on 
osoittautunut täysin armottomaksi. Islam ei ole koskaan hyväksynyt sopimusta Israelin kanssa, joka mahdollistaa 
juutalaisvaltion hengissä pysymisen. Toisin sanoen, Islamin johtajat eivät tyydy vähempään kuin Israelin 
täydelliseen tuhoon!

Jumala ennusti tämän nykyisen vihan Israelia kohtaan ”muinaisena vihanpitona (Ancient Hatred)”, ja paljastaa, 
että tämä on perustana Hänen järjestämälle kaikkien islamilaisten kansojen tuholle! Bill Salus paljastaa tämän 
”muinaista vihanpitoa” koskevan profetian tällä DVD'llä, "Psalm 83". 

Tämä muinainen profetia on käymässä toteen tänäpäivänä, meidän päivittäisissä uutisissa!

DVD

IV. Juutalainen mainos Wall Street Journal'issa tavoittaa hyvin 
Yhdistyneiden Kansakuntien vihan pientä Israelia vastaan.

Tämä rohkea lausunto tulee juuri kun YK valmistautuu juhlimaan sen 70-vuotispäiväänsä.

http://www.cuttingedge.org/news_updates/newsupdatemain.html
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2491
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/201200#.Vg0Skfmqqkp
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2491
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2437


UUTISKATSAUS: ”YK:n ennakkoasenne Israelia vastaan paljastettu Wall Street Journal'in kokosivun 
mainoksessa: 'Kuinka YK jakaa maailman'”, Breaking Christian News, 28. syyskuuta 2015

”(New York, NY) – Kokosivun mainoksessaan tämänpäivän Wall Street Journal'issa, AJC (maailmanlaajuinen 
juutalaisten etujärjestö) kutsuu maailman johtajia lopettamaan pitkäaikaisen, endeemisen ennakkoasenteen 
Israelia vastaan Yhdistyneissä Kansakunnissa.”

”Mainos, ”How the UN Divides the World (Kuinka YK jakaa maailman)”, linjaa graafisesti 192 YK:n 
jäsenvaltiota sivun vasemmalle puolelle ja Israelin yksinään oikealle puolelle sivua. Tämä jako kuvaa täsmälleen 
sitä, miten Israelia kohdellaan YK-järjestelmässä, erityisesti Genevessä toimivassa Ihmisoikeusneuvostossa.”

Muistatko tämän ”Ihmisoikeusneuvoston (Human Rights Council)”? Tämä on Yhdistyneiden Kansakuntien 
ryhmä, jolla oli käsittämättömästi otsaa nimetä verenhimoinen, tukahduttava, ja murhanhimoinen Saudi-Arabia 
sen vetäjäksi! Yhdistyneillä Kansakunnilla on aina ollut Lohikäärmeen sydän ja se on aina paljastanut 
äärimmäisen antikristillisyytensä ja antikristillisen luonteen, joka kuuluu Antikristukselle.

”Kun kyse on ihmisoikeuksista, tämä pakkomielle Israelin suhteen on traagisesti palvellut ahdingon 
sivuuttamiseksi koskien lukemattomia aitoja väkivallan uhreja hallitusten toimesta, joita harvoin, jos koskaan, 
tuomitaan Ihmisoikeusneuvoston taholta.”

Raamatun tutkijat ovat pitkään opettaneet, että yksi lopunaikojen merkeistä on se, kun Israel, jälleensyntynyt 
Jumalan profeetallisen ihmeen kautta, tullaan hylkäämään liittolaistensa toimesta. Tänään, tuosta lopunaikojen 
merkistä on tullut täysi ympyrä. Israel on yksinään ja sitä suojelee nyt yksinomaan Israelin arkkienkeli Mikael 
(Daniel 12:1).

Lähettänyt Olli-R klo 15.59 

2 kommenttia:
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Evotuhat 3. lokakuuta 2015 klo 1.22
Kiitos Olli. Ajanmerkkien mukaan Karitsan häät alkaa pian. Scottie taisi ottaa varaslähdön. Heh heh!

https://www.youtube.com/watch?v=1tXafvMDoWg

DARPA:sta muistin Paavo Järvisen puheen.

https://www.youtube.com/watch?v=nWekgeylMZ4

Joko olet visiteerannut Georgia Guidestonesissa? Se kertoo "depopulaation" taustoista.

http://thegeorgiaguidestones.com/Depopulation_Cover.htm

Muistetaan siunata Luojamme silmäterää. Vuonna 1948 viholliset hyökkäsivät lääkäreitä ja hoitajia 
kuljettaneen saattueen kimppuun. Britit katsoivat sivusta.

https://www.youtube.com/watch?v=i-vgCy43tsQ

Laulun sanat

http://www.hebrewsongs.com/?song=shmaisraelshmaelohai

http://www.hebrewsongs.com/?song=shmaisraelshmaelohai
https://www.youtube.com/watch?v=i-vgCy43tsQ
http://thegeorgiaguidestones.com/Depopulation_Cover.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nWekgeylMZ4
https://www.youtube.com/watch?v=1tXafvMDoWg
http://nokialainen.blogspot.com/2015/10/juutalaisten-temppeli-temppelivuorelle.html?showComment=1443824552775#c1028449858496749182
https://evotuhat.wordpress.com/
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/10/juutalaisten-temppeli-temppelivuorelle.html
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Dan.12.html
http://www.ajc.org/
http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/b.9316471/k.5B87/AJC8217s_emWall_Street_Journalem_Ad_Takes_Aim_at_UNs_AntiIsrael_Bias.htm
http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=16753
http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=16753
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Evotuhat 3. lokakuuta 2015 klo 2.32
Aikaamme liittyvää.

http://www.globalwatchweekly.com (located in the lower part of the site)

1. NASA, Mars and Crowley's Babalon
2. Visa's Transition to Biometrics
3. The Pope Who Comes in His Own Name
4. The DARPA Runaway Train
5. The United Nations 2030 Agenda

http://www.globalwatchweekly.com/

Poista

http://www.globalwatchweekly.com/
http://www.globalwatchweekly.com/
https://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=608973914560632962&postID=7901279804445229372
http://nokialainen.blogspot.com/2015/10/juutalaisten-temppeli-temppelivuorelle.html?showComment=1443828768298#c7901279804445229372
https://evotuhat.wordpress.com/

	torstai 1. lokakuuta 2015
	Juutalaisten temppeli Temppelivuorelle pian? – Wall Street Journal kuvaa sivullaan hyvin Israelin nykyasemaa maailmassa
	2 kommenttia:



