
lauantai 11. tammikuuta 2014 

Ariel Sharon kuollut -- Jeesuksen paluu lähellä!  

 

Sharon kuollut, mitä seuraavaksi? Paljon liikkeellä profetiaa 

mullistavista asioista. 

   
Ariel Sharon 

 

Israelin entinen pääministeri, kansallinen ikoni ja sotasankari Ariel Sharon kuoli tänään telavivilaisessa sairaalassa 

noin kahden aikaan iltapäivällä paikallista aikaa. Sharon oli ollut petipotilaana koomassa 8 vuotta alkaen 4.1.2006 

jolloin hän sai vakavan aivoverenvuodon ja leikattiin samana päivänä vaipuen koomaan. 

 

http://news.sky.com/story/1193639/ariel-sharon-dead-israels-ex-pm-dies 

 

http://yle.fi/uutiset/israelin_entinen_paaministeri_ariel_sharon_on_kuollut/7026079 

 

http://www.hs.fi/ulkomaat/Israelin+entinen+p%C3%A4%C3%A4ministeri+Ariel+Sharon+on+kuollut/a138940813

9241 

 

Sharonin kuolemaan liittyy paljon mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin hän sai ylleen kabbalistisen 'Pulsa Dinura' -

kirouksen (tappokirous) noin puoli vuotta ennen aivoverenvuotoa ja koomaan menemistä. Tämä tappokirous meni 

julkisuuteen ja Sharonin korviin. Vanhoilliset ortodoksijuutalaiset rabbit syyttivät Sharonia Israelin yksipuolisesta 

vetäytymisestä Gazasta ja halusivat näin rankaista häntä kirouksella. Lue seuraava artikkeli. 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/ariel-sharon-kuolemaisillaan-kun.html 

 

Mutta ei tässä kaikki. Kunnioitettu ja arvossapidetty israelilainen rabbi Yitzhak Kaduri kirjoitti saaneensa 

profetiassa Messiaan nimen, kirjoitti sen paperille, laittoi suljettuun kirjekuoreen, joka saatiin avata vasta 

vuoden kuluttua hänen kuolemastaan. 
 

Samassa profetiassa hän ilmoitti, että Messiaan ilmestyminen tapahtuu kohta sen jälkeen, kun silloinen 

Israelin pääministeri Ariel Sharon kuolee. Kaduri kirjoitti Messias-profetiansa syksyllä 2005 ennen Sharonin 

sairastumista.  
 

Kaduri kuoli v. 2006 tammikuun 28. päivänä 108-vuotiaana. Profetiakirje avattiin 20.4.2007. Sharon on nyt 

siis kuollut ja odotamme jännityksellä miten käy rabbin ennustuksen. Oliko Sharon "pidättäjä" 

Antikristukselle ja samalla uskovien (Kristuksen morsiusseurakunta) ylösotolle taivaallisiin?! Lue lisää 

Kadurin ennustuksesta seuraavassa blogijulkaisussa. 
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http://nokialainen.blogspot.fi/2010/07/jeesuksen-paluun-ajankohta-rabbin-vihje.html 

 

Ariel Sharon - Jeesuksen paluu!! 

 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/11965467 

 

Amerikkalainen pastori Paul Begley julistaa profeetallista sanomaa Sharonin lähestyvästä kuolemasta 1.1.2014. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ERl3KJrR3i8 

 

Sharon kuoli ikäänkuin vahvistukseksi Pelastussanoman Jarmon "kananmunaprofetialle" aikaisemmin 

tältä päivältä. 
 

http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Paivittain.html (juttu 11.1.2014) 

 

Lopuksi mielenkiintoista numerologiaa Sharonin kuoleman 

ajankohdasta. 
 

Sharon oli koomassa 2929 päivää (2+9=11) lähtien 4.1.2006!! Milloinkas se 

Sharonin päävastustaja Jasser Arafat kuolikaan? Taisi olla 11-päivä myöskin. 

Sharon kuoli 110 kuukautta Arafatin hämärän kuoleman 11.11.2004 jälkeen 

kun tänään on 11.1.2014! Tämä ei ole sattumaa. Lisäksi Sharon oli Israelin 

11. pääministeri ja iältään 85 vuotta (8+5=13). Luku 11 on NWO:n, 

Illuminatin ja Antikristuksen pääluku. Sharonin kuolema oli profeetallinen 

juttu. 
 

Vielä voisi mainita luvusta 8 koska vuosien 2006-2014 välinen aika on kahdeksan vuotta. Sharon oli siis koomassa 

lähes tarkalleen 8 vuotta. Pelastussanoman Jarmo mailasi mulle äsken: 

 

"En tiedä onko tällä suurtakaan merkitystä mutta Sharon sai aivoverenvuodon täsmälleen samalla tavalla kuin nyt 

kuoli, eli se oli 4.1.2006 ja pian myöhemmin 6.1. toinen pahempi verenvuoto ja muutaman päivän päästä todettiin 

vegetaaviseksi, eli lähes toivottomaksi toipumaan. Nyt sama tapahtui tavallaan tasan 8 vuotta myöhemmin. 2.1. 

hänen tilansa heikkeni ja sama uudelleen parin päivän päästä ja sitten meni monta päivää, kunnes kuoli." 

 

The Illuminati views the number "eight" as a symbol of their New World Order. (uuden alku) 

 

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm 

 

Before It's News'in Lyn Leahz löytää illusymboliikkaa uudenvuoden aaton juhlinnasta Amerikassa 31.12.2013. 

 

Tons of Illuminati Symbolism--New Years' Eve Ball Drop! Must See! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sqcyzIhGHng#t=95 (huom. kasit Google-sanan  

molemmin puolin) 

 

Eli tämä vuosi 2014 voisi olla Illuminatille merkittävä luoden samalla tempausodotuksia Kristuksen 

morsiusseurakunnalle. Kaikkivaltias Jumala ohjaa maailmantapahtumia kuitenkin viimekädessä. 

 

Taivaallisia häitä odotellen! 

Lähettänyt Olli-R klo 17.59 0 kommenttia 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2010/07/jeesuksen-paluun-ajankohta-rabbin-vihje.html
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11965467
http://www.youtube.com/watch?v=ERl3KJrR3i8
http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Paivittain.html
http://www.jpost.com/National-News/Ariel-Sharon-A-Bulldozer-in-War-and-Peace-337663
http://www.jpost.com/National-News/Ariel-Sharon-A-Bulldozer-in-War-and-Peace-337663
http://www.jpost.com/National-News/Ariel-Sharon-A-Bulldozer-in-War-and-Peace-337663
http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm
http://www.youtube.com/watch?v=sqcyzIhGHng#t=95
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/ariel-sharon-kuollut-jeesuksen-paluu.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/ariel-sharon-kuollut-jeesuksen-paluu.html#comment-form

	2610088918125732639

