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Pyhän maan ihmeet – Israelin selviytymistarina Daavidin ajoista tähän hetkeen saakka 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready (Tempausvalmis) -sivustolta suomentamani kirjoitus, jossa kerrotaan 
tiivistetysti juutalaisen kansan ihmeenomaisesta selviytymisestä viimeisen 3000 vuoden aikana, kun Israel 
kansakuntana on kokenut alamäkiä ja nousuja Jumalan määrätessä suunnan. Nyt viimeisimmän 
maanpakolaisuuden jälkeen, joka alkoi 2. temppelin hävityksestä ensimmäisellä vuosisadalla, Jumala on jälleen 
alkanut ennallistaa Israelia kansakuntana uuteen kukoistukseen, jonka on määrä huipentua Kristuksen 
tuhatvuotisessa valtakunnassa, jota ennen tapahtuu juutalaisten kansallinen herääminen Ahdistuksen aikana (70. 
vuosiviikko, Dan. 9:27), jolloin jäännös heistä vastaanottaa Jeesuksen pelastajanaan (Sak. 13:8-9). Mennyt 
vuosisata on ollut valmistautumista tähän viimeiseen vuosiviikkoon, jolloin Israel seulotaan Antikristuksen 
hallitessa pyhää maata. Antikristilliset siionistit ovat toimineet Jumalan välikätenä Israelin valtion perustamisessa 
ja nyt tuoreeltaan Donald Trumpin valinnan myötä USA:n seuraavaksi presidentiksi Israel uudistetaan 
materiaalisesti mm. pyhien alueiden hallinnan suhteen, jolloin Jerusalemin kolmas temppeli täytyy jälleenrakentaa
ja muslimit häädetään pois näiltä muinaisilta Israelin hallitsemilta alueilta. Monet spekuloivat vahvasti, että tämä 
vuosi 2017 tulee olemaan merkittävä muutosvuosi Israelin tulevaisuuden suhteen ja sodilta ei vältytä. Kaikki 
profetiat Jumalan Sanassa täytetään.

Rabbi Judah Ben Samuel on ennustanut tästä vuodesta v. 1217: http://www.reinosav.net/rav-profet.htm

Huom: rabbi oli ilmeisesti kabbalisti ja tarkoitti Messiaanisen ajan alkamisella väärän messiaan, Antikristuksen, 
valtaannousua ja sehän tapahtuu virallisesti 20.1.2017!
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Yli 3000 vuotta sitten, Jerusalemin kaupunki perustettiin kuningas Daavidin johdolla. Hän halusi 
rakentaa temppelin Jumalalle Jerusalemiin, mutta se tehtävä jätettiin hänen pojalleen, kuningas 
Salomonille ja temppelin olemassaolo oli riippuvainen juutalaisen kansan uskollisuudesta (2. Sam. 
7:12-13; 1. Kun. 5:5; 6:12-13).

He olivat uskollisia monta vuotta, mutta synnin tähden, Jumala antoi Israelin, Jerusalemin ja temppelin 
Babylonian kuningas Nebukadnessarin käsiin ja hän hävitti ne (Dan. 1:1-2).

Monen vuoden jälkeen, temppeli osittain entisöitiin ja Jerusalem rakennettiin uudelleen, mutta 
juutalaiset, heidän kaupunkinsa ja temppelinsä pysyivät vieraan vallan alaisuudessa.

Useiden lisävuosien jälkeen, kuningas Herodes teki parannuksia temppeliin ja kun Jeesus tuli kuvioihin 
mukaan se tunnustettiin yhdeksi kauneimmista rakennuksista maan päällä.

Opetuslapset kiinnittivät Hänen huomionsa Hänen viimeisellä vierailullaan temppeliin ja Hän sanoi, että 
se tuhottaisiin jälleen (Matt. 24:2). Rooman valtakunta teki sen vuonna 70 jKr.
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Mutta ei kaikkia ympäröivistä kaupungeista ja yhteisöistä tuhottu. Se ei ollut helppoa, mutta jotkut 
kaupungit ja yhteisöt jatkoivat olemassaoloaan ja ne jopa kasvoivat seuraavat 1700 vuotta tai sinne 
päin. Ihmeiden ihme oli, ettei juutalaisia koskaan täysin häädetty pois luvatusta maasta.

Jotkut jäivät sinne uskoen edelleen, että Israelista tulisi jälleen kansakunta, ja Jerusalem sekä temppeli 
uudelleenrakennettaisiin.

Mutta siellä oli myös valtaajia maassa ja se vaatisi ihmeen perustaa Israel joskus uudelleen, 
jälleenrakentaa Jerusalem ja jälleenrakentaa temppeli.

Yksi ihme tapahtui vuonna 1917, kun Britannian hallitus antoi Balfourin julistuksen sanoen, että se 
kannattaa Palestiinan perustamista juutalaisten kansalliseksi kodiksi.

Toinen ihme tapahtui vuonna 1922, jolloin Kansainliitto virallisti Balfourin julistuksen ja sanan 
”Palestiina” ymmärrettiin tarkoittavan koko Palestiinaa käsittäen Juudean, Samarian ja alueen, jota 
silloinen Jordania miehitti ja josta tulisi kansallinen koti juutalaisille.

Taas uusi ihme tapahtui vuonna 1948, jolloin Israelilla oli omistuksessaan kaikki se maa-alue, jonka YK 
oli varannut Israelille, ja juutalaiset julistivat Israelin valtion olemassaolon. Presidentti Truman tunnusti 
välittömästi sen ja viisi kansakuntaa hyökkäsi Israelin kimppuun seuraavana päivänä. Ihmeellisiä 
asioita tapahtui ja Israel, joka nyt oli vain päivän vanha, löi kaikki hyökkääjät.

Ihmeet jatkoivat tulemistaan. Jordania, Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israeliin vuonna 1967. Israel 
valloitti Itä-Jerusalemin, Temppelivuoren, Länsirannan ja Golanin kukkulat. Ja koska Israel valtasi nuo 
alueet puolustussodassa, Israel omisti nyt nuo alueet laillisesti kansainvälisen lain nojalla.

Jumala antoi nämä alueet Israelille Aabrahamin päivinä (1. Moos. 17:7-8) ja nyt Jumala oli antanut nuo 
alueet Israelille ihmisen oman kansainvälisen lain puitteissa.

Koska kansainvälinen laki (International Law) sanoo, että maa kuuluu nyt laillisesti Israelille, YK:n ei 
kuviteltaisi ottavan sitä pois Israelilta. Jos YK ei halua Israelin omistavan sitä, heidän täytyy yrittää 
auttaa palestiinalaisia varastamaan se tai yrittää painostaa Israelia, jotta Israel pakotettaisiin 
vapaaehtoisesti luovuttamaan se takaisin.

Tämä on merkittävää, koska Jumala sanoi päivän tulevan (aikakauden lopussa), jolloin Hän tuo 
juutalaiset takaisin maahan, he rakentavat uudelleen kaupunkinsa, asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja 
ja heitä ei koskaan enää häädettäisi pois maasta (Aamos 9:14-15).

Daniel, Jeesus, Paavali ja Johannes jopa opettivat, että he tulevat jälleenrakentamaan temppelin 
aikakauden lopussa (Dan. 9:26; Matt. 24:15; 2. Tess. 2:4; Ilm. 11:1-2).

Vuonna 1987 ryhmä uskonnollisia juutalaisia perusti järjestön nimeltä The Temple Institute (Temppeli-
instituutti). Heidän ryhmä alkoi pian valmistaa välineistöä, kalusteita, astioita, vaatteita, jne. 
käytettäväksi uudelleenrakennetussa temppelissä. Heidän ryhmänsä alkoi jopa työskennellä juutalaisen
palvonnan palauttamisen puolesta Temppelivuorelle.

Aikoinaan ryhmän johtajana oli rabbi nimeltään Yahuda Glick, joka syntyi juutalaisille vanhemmille New 
Yorkin Brooklyn'issa.

Lokakuussa 2014, muslimiterroristi yritti salamurhata rabbi Glick'in ampumalla häntä neljästi 
lähietäisyydeltä. Ihmeiden ihme, että rabbi Glick selvisi.

Vuonna 2015, epätavallinen sarja tapahtumia (pitäisiköhän meidän kutsua niitä ihmeiksi) sai tämän 
vahvan temppelin uudelleenrakentamisen puolestapuhujan yhtäkkiä sysätyksi poliittiseen virka-
asemaan pääministeri Benjamin Netanyahun poliittisessa puolueessa. Kyllä, rabbista, joka haluaa 
jälleenrakentaa temppelin, tuli yhtäkkiä ja odottamatta juutalainen poliitikko.



Vuonna 2005, nuori baptisti-maanviljelijä Tennesseen osavaltiosta nimeltään Tommy Waller muutti 
Israeliin. Hän istutti viinitarhan (Aamos 9:14-15) ja pani alulle ministeriön, jota kutsutaan nimellä Ha 
Yovel. Hän tapasi Yahuda Glick'in ja heistä tuli hyvät ystävät. Onko tämä sattumaa vai ihme?

Marraskuun 8. päivänä 2016, mies nimeltään Donald Trump, joka syntyi samassa osavaltiossa, jossa 
Yahuda Glick oli syntynyt (New York), valittiin Yhdysvaltain presidentiksi. Muiden asioiden ohessa, 
ehdokas Trump lupasi olla Israelin hyvä ystävä, tukea juutalaissiirtokuntien rakentamista Länsirannalle 
ja jopa siirtää Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Aviv'ista Jerusalemiin.

Tammikuun 20. päivänä 2017, Donald Trumpin on määrä astua virkaansa Yhdysvaltain presidenttinä ja 
Tommy Waller'in ryhmä, Ha Yovel, on järjestänyt Yahuda Glick'ille ja kahdelle muulle osallistumisen 
virkaanastujaistilaisuuteen, sitä seuraavaan juhlaan (inaugural ball), Kongressin tapaamisiin, 
vastaanottoihin ja joukkokokouksiin Washington D.C:ssä.

Juutalainen rabbi ja poliitikko, joka haluaa jälleenrakentaa temppelin, tapaa USA:n presidentin ja useita 
yhdysvaltalaisia poliitikkoja 68 vuoden päästä siitä kun Israelin valtio perustettiin (14. toukokuuta 1948).

Onko tämä tapahtuma ihme? Kukaan poliitikko Israelista ei ole koskaan aiemmin osallistunut USA:n 
presidentin virkaanastujaisiin.

Onko tämä ajoitus ihme? Monien mielestä 68 vuotta on lähes yksi sukupolvi ja kaiken, mitä Jeesus 
sanoi Matteuksen luvussa 24, täytyy pian toteutua.

Sillä viikolla, minkä oletetaan olevan presidentti Obaman hallinnon viimeinen viikko virassa, näyttää 
siltä, että voi olla lisää yrityksiä rajoittaa Israelin toimia Itä-Jerusalemissa ja Temppelivuorella. 
Allekirjoittanut ei tiedä mitä tapahtuu, mutta on selvää, että herra Obama ei voi pysäyttää Jumalaa 
tekemästä ihmeitä toteuttaakseen Sanaansa.

TIEDOKSI: Kesäkuun 7. päivä 2017 tulee olemaan 50. vuosipäivä (yksi riemuvuosijakso) sitten 
Jerusalemin yhdistymisen. Herra Waller pyytää pastoreita ja seurakuntia liittymään Israeliin tuon 
tapahtuman tunnustamisessa. Jeesuksen kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus tapahtuivat 
Jerusalemissa, kristillinen kirkko syntyi Jerusalemissa, meidän juuremme ovat Jerusalemissa, jne.
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