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Tässä tunnetun amerikkalaisen kirjailijan ja evankelistan, pastori Hal Lindsey'n, tuore lyhyt 
viikkoraportti, joka käsittelee Israelin epävakaata hallitustilannetta nyt kesäkuussa 2022. Jos hallitus 
kaatuu, olisi se kenties profeetallista ajatellen Israelin Messiaan tulemusta (joko Antikristuksen eli 
valemessiaan ilmestyminen (Joh. 5:43) tai Jeesuksen toinen tulemus Tempauksessa tai nämä molemmat
samoihin aikoihin), koska on rabbeja, jotka ovat jo vuosia sitten tehneet juuri tätä aikaa koskevia 
ennustuksia liittäen Israelin kolmen hallituksen kaatumiset melko lyhyen ajan sisällä Messiaan, 
Daavidin pojan, tulemukseen. Katso esim. https://www.youtube.com/watch?
v=yBnoojlTCI8 (Kaduri Mystery Solved - Cursed, Cursed, Cursed - Israel's 3 
Governments) ja blogijulkaisuni puolentoista vuoden takaa (lue myös 
kommentit): https://nokialainen.blogspot.com/2020/12/israelin-knesset-hajosi-taas-ja-
4.html.
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Israelin pääministeri Naftali Bennett'in hauras hallituskoalitio on saattanut juuri tuomita 
itsensä. He eivät kyenneet uudistamaan lakia, joka on ollut automaattista kuuden päivän 
sodan v. 1967 jälkeen. Säädöksessä vain sovelletaan Israelin lakia Juudeassa ja 
Samariassa oleviin Israelin kansalaisiin. Se on olennainen laki, ja sen noudattamatta 
jättäminen aiheuttaa suuren ongelman. Monet tarkkailijat näkevät sen viimeisenä kortena, 
joka kaataa nykyisen liittouman.

Kirjoittaessaan Newsweek'ille huhtikuussa, israelilainen kolumnisti Caroline Glick sanoi: 
"Liima, joka muodosti perustan Bennett-Lapid'in hallitukselle, joka koostuu kolmesta 
pienestä oikeistopuolueesta, kahdesta maltillisesta vasemmistopuolueesta, kahdesta 
radikaalivasemmistopuolueesta ja Muslimiveljeskuntaan sitoutuneesta islamilaisesta Ra'am 
-puolueesta, on yleinen viha Netanjahu'a kohtaan…. Netanjahu'n syrjäyttäminen vaati heitä
muodostamaan hallituksen Muslimiveljeskunnan ja radikaalivasemmiston kanssa."

Israelin uuden oikeiston (Yamina) johtajana pääministeri Bennett pitää itseään 
konservatiivina. Mutta kuten Caroline Glick'in kommenteista näkyy, hänen koalitionsa, 
jonka hän kokosi muodostaakseen hallituksen, on kaikkea muuta kuin konservatiivinen. 
Bennett sai viime vaaleissa vain seitsemän paikkaa. Se on 5 prosenttia paikoista. Mutta 
hän onnistui pääsemään pääministerin tehtävään.

Kampanjan aikana hän lupasi olla muodostamatta hallitusta äärivasemmiston tai 
arabipuolueen kanssa, joka on linjassa Muslimiveljeskuntaan. Vaalien jälkeen hän teki 
välittömästi molemmat asiat.

Huolimatta Bennett'in konservatiivisesta menneisyydestä, hänen hallituksensa on 
toistuvasti myöntynyt vasemmistosiiven agendaan. Tämä siitä huolimatta, että Israel on 
kansana suurelta osin konservatiivinen. Viime vaalien aikaan entistä pääministeriä 
Netanjahu'a syytettiin merkittävistä rikoksista. Mutta oikeusjuttu häntä vastaan on nyt 
hajoamassa.
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Ilman tätä ainutlaatuista olosuhdetta, ei ole mitään tapaa, jolla Muslimiveljeskunnan ja 
äärivasemmiston kanssa linjassa olevat ihmiset johtaisivat Israelin hallitusta. Mutta tällä 
hetkellä näyttää siltä, että juuri näin tapahtuu. Tämä hallitus ei ole noussut ylös 
vastustamaan viimeisintä palestiinalaisterrorismin aaltoa. Mutta he ovat luovuttaneet yhä 
enemmän Israelin suvereniteettia palestiinalaisille. Ja Israelin kansa näyttää kyllästyneeltä.

Pyrkiessään säilyttämään valtansa, Bennett vetosi äskettäin Raamattuun. Israel Today'n 
mukaan "Bennett totesi, että jos hänen hallituksensa kaatuu, Israel palaa 'tohu va'vohu' 
-tilaan, jotka ovat kaksi sanaa 1. Mooseksen kirjan luvusta 1:2, jotka tyypillisesti 
käännetään 'maa oli autio ja tyhjä.'"

On hämmästyttävää, että poliittinen johtaja sanoo tekevänsä kansakuntansa hyväksi sen, 
mitä Jumala teki luodessaan maailman. Se ei lupaa hyvää hänelle eikä hänen koalitiolleen.

Pitäkää katseenne Israelissa, ihmiset. Ihmeellisiä asioita on meneillään.

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

Täsmälleen vuosi nykyisen Israelin hallituksen virkaanastumisesta, tuli tällainen uutinen, jonka panin 
blogini vieraskirjaan.
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Nyt tuli kova uutinen Israelista, jota kyllä odotettiinkin tapahtuvaksi. Israelin hallituksen odotetaan 
romahtavan viikossa tai kahdessa. Tämä tietää kuuluisan rabbi Kadurin profetian toteutumista, joka 
koskee Messiaan tulemusta tällaisella hetkellä. (Julkaisen uuden artikkelin kohta.)

Yamina MK Nir Orbach quits coalition; PM admits it could collapse ‘in a week or two’

https://www.timesofisrael.com/yamina-mk-nir-orbach-quits-coalition-dropping-ruling-bloc-into-minority/ (3
tuntia sitten)

"Yamina MK Nir Orbach announced Monday that he was no longer part of the coalition, again dropping 
the ruling bloc to minority status in the Knesset with just 59 seats, and prompting Prime Minister Naftali 
Bennett to acknowledge that his government may be on the way out."
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