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Merkittävä juutalainen rabbi sanoo Messiaan tulemuksen olevan lähellä – Presidentti
Obama jättää 'Jumalan' pois itsenäisyyspäivän puheestaan tänä vuonna
Tässä suomensin pari tärkeää osiota tuoreimmasta Cutting Edgen uutishälytyskirjeestä (NewsAlert) nyt
alkuviikolla. Aluksi David Bay kertoo johtavasta israelilaisesta rabbista, joka kehottaa kaikkia juutalaisia
maailmalla muuttamaan Israeliin, koska Messiaan tulemus on ”välitön”. Raamatun profetioiden mukaan kyse on
kuitenkin Antikristuksen, väärän messiaan, tulosta. Toisessa suomentamassani osiossa, joka on uutiskirjeen
viimeinen, kerrotaan Barack Obaman itsenäisyyspäivän puheesta tänä vuonna, jonka loppusanat osoittavat, ettei
Amerikka ole enää kristitty kansakunta.
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I. Merkittävä juutalainen rabbi antaa hengellisiä kehotteita
KAIKILLE juutalaisille ”tulla kotiin” koska Messiaan tulemus on
”välitön”.
Onko Pyhä Henki nyt liikuttamassa ortodoksijuutalaisrabbien sydämiä ja mieliä, vakuuttaen heille, että
heidän juutalainen Messiaansa on käden ulottuvilla? Tästä voi olla kyse, koska yksi Israelin
merkittävimmistä ultraortodoksirabbeista on antanut ehdotuspyynnön kaikille juutalaisille tulla takaisin
Israeliin, jotta he olisivat maassa kun Messias ilmestyy!
UUTISKATSAUS: ”Johtava israelilainen rabbi sanoo Messiaan saapumisen olevan välitön”, Breaking Israel
News, 3. heinäkuuta 2015
”Rabbi Chaim Kanievsky, johtava auktoriteetti valtavirran ultraortodoksijuutalaisuudessa, on antanut selkeitä ja

yksiselitteisiä viestejä äskettäin, että Messiaan tulemus on lähellä. Hän kehottaa juutalaisia tekemään Alijan niin
pian kuin mahdollista. Alija, heprean verbi 'matkustamiselle', viittaa muuttoon Israeliin, jota pidetään ylevänä
hengellisenä toimenpiteenä, joka voi toimia airueena Messiaan tulemukselle.”
Huomaa tässä, että ortodoksijuutalaiset johtajat näkevät Alijan ”ylevänä hengellisenä toimintana”, joka voi tuoda
kauan odotetun juutalaismessiaan Israeliin! Toisin sanoen, juutalaisten kansalaisten kaikkialla maan päällä täytyy
saada ylevä hengellinen visio, joka johdattaa heidät tulemaan kotiin. Heidän paluunsa Israeliin ajatellaan olevan
yksi voimista, jotka tuovat hänet maailman näyttämölle. [Minusta ortodoksijuutalaiset kuuluvat Jeesuksen
mainitsemaan saatanan synagoogaan ja he odottavat itseasiassa Antikristusta, väärää Messiasta, joka astuu
Jerusalemin temppeliin vaivanajan puolivälissä ja julistaa olevansa Jumala. Ks. 2. Tess. 2:4. Suom. huom.]
”Kerrottiin, että rabbi Kanievsky'lle esiteltiin pamfletti, jonka on kirjoittanut rabbi Yitzchak Ben Tzvi Bnei
Brak'in kaupungista, jossa käsitellään päivien loppua ja monia muita vastaavia profetioita. Rabbi Kanievsky, joka
on juutalaisen yhteisön pilari ja tunnettu hänen arvovaltaisista Tooran lakia koskevista kirjoista, luki pamfletin
huolellisesti. Lyhyen harkinnan jälkeen, hän sanoi ympärillään olevilleen, että pamflettia tarvitsee jakaa ihmisille,
ja että juutalaisten, jotka asuvat Israelin ulkopuolella, pitäisi palata heidän esi-isiensä maahan.”

Kuinka pian Messias voi saapua?
”Rabbi kertoi hänelle, ettei hänen pitäisi lähteä Israelista, koska Messias saapuisi hyvin pian. Opettaja vastasi, että
hänellä oli 700 opiskelijaa odottamassa häntä Lakewood'issa, Yhdysvalloissa. Rabbi Kanievsky sanoi hänelle, että
hänen täytyy tuoda kaikki opiskelijansa Israeliin … Oltuaan koko elinikänsä uppoutuneena klassisiin juutalaisiin
teksteihin, rabbi Kanievsky'n tutkimuskumppani ilmoitti eri median sivustoilla, että rabbi puhuu messiaasta ”koko
ajan”. Viime kesän Gazan sodasta lähtien, rabbi on levittänyt tätä välittömän paluun sanomaa.”
Kun islamilainen uhka kasvaa yhä korkeammaksi Israelia vastaan, ortodoksipapit uskovat vieläkin vahvemmin,
että nämä uhat ovat tärkeä merkki siitä, että Messias on hyvin lähellä puuttumaan asioihin juutalaisten hyväksi.
Kerta toisensa jälkeen Vanhassa Testamentissa, Jumala ennustaa, että tuleva juutalainen Messias voittaa Israelin
vihollisarmeijat. Useimmat juutalaiset katsovat Jumalan lupaaman Israelin vapautuksen Sakarjan luvussa 12
olevan profetoidun juutalaismessiaan työtä, joka Raamatussa samaistetaan Antikristukseksi.
Olemme julkaisseet uuden, syvällisen artikkelin tästä kiehtovasta tapahtumasta. Selitämme yksityiskohtaisesti
Vanhan ja Uuden Testamentin profetioita, jotka ennustavat tästä tulevasta tapahtumasta. Me myöskin näytämme
ainoan Raamatun tiedonannon siitä, mikä koskee Antikristuksen ilmestymisen ajoitusta. Tämä uusi Headline
News -artikkeli on "Incredible End Times Prophecy Unfolding In Israel!" (Uskomaton lopunaikojen
profetia kehittymässä Israelissa!)

V. Presidentti Obama tarjoaa uusia todisteita siitä, että Amerikka EI
ole kristitty kansakunta.
UUTISKATSAUS: ”Obama jättää 'Jumalan' pois heinäkuun 4. päivän viikkopuheestaan”, Gateway Pundit,
4.7.2015
”Koska Obaman presidenttikausi on hitaasti lähestymässä loppuaan, yhä enemmän siitä, kuka mies on, ja minkä

puolesta hän todella seisoo, on alkanut vuotaa julkisuuteen. Esimerkiksi, presidentti Obama piti hänen heinäkuun
4. päivän viikkopuheensa vuodelle 2015, josta puuttui yksi keskeinen ainesosa: Jumala.”
Mitä meidän pitäisi odottaa presidentiltä, joka on osoittanut enemmän sympatiaa islamille kuin kukaan muu
kansanjohtajamme historiassa? Amerikkalaiset voivat uskoa sisimmässään, että hän syntyi muslimiksi ja että hän
edelleen on sellainen syvällä mielenlokeroissaan.
”Toisin kuin hänen viikkopuheensa kahtena edellisenä vuotena, joissa presidentti lopetti puheensa sanoilla ”God
Bless You All” (2014) ja ”So, God bless You All. And may God bless The United States of America” (2013),
Obama jätti pois kaiken maininnan Jumalasta (God) hänen tuoreessa puheessaan. Sen sijaan, tänä vuonna, hän
päätti lopettaa puheensa poliittisesti hyvin korrektilla tavalla, ”Thanks, everybody. From my family to yours, have
a safe and happy Fourth of July.”
On tullut aika, että kristittyjen täytyy rohkeasti kuuluttaa ja puolustaa meidän kallisarvoista kristillistä uskoamme.
Uuden Testamentin profetiat varoittavat, että yksi niistä merkeistä, että maailma on astunut lopunaikoihin, on se,
että meidän todellisten kristittyjen lukumäärät vajoavat dramaattisesti, ja että meitä vainotaan suuresti ja saatetaan
marttyyreiksi.
Tuo aika on yllämme. Presidentti Obama näyttää tietä.
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