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EKSYTTÄVÄ VÄÄRÄ ISRAEL
YSTÄVYYS - KANSAKUNTIEN
LIITTÄMINEN JERUSALEMIN 3.
TEMPPELIN RAKENTAMISEEN JA
SEN UHREIHIN
B'TZELEM ELOHIM · PERJANTAINA 4. LOKAKUUTA 2019 · 14 MINUUTTIA

183 lukukertaa

Ylhäällä kuvassa Jerusalemissa olevaa ns. “häähuonetta” (tällaiseksi allegorisesti
kutsuttuna), on tulkittu merkitsevän sitä paikkaa - johon tulevat kansat (70), uusi YK
(yhdistyneet kansakunnat) - 3 Jerusalemin temppelin alaisuudessa (eläinuhrit ja suuri
neuvosto - “sanhedrin”) asettuvat viettämään juhla-ateriaa, “valhemessiaan” alaisuudessa.
(koettele tämä koko teksti ja sen tulkinta rukouksin ja Raamatulla).
YEHUDA Joshua Glick (שׁ ַע גְלִיק
ֻ  )י ְהוּדָ ה י ְהוֹon amerikkalaissyntyinen israelilainen ortodoksi
rabbi sekä poliitikko. Hän kampanjoi vahvasti juutalaisten asemaa temppelivuorella, ja
tämän mukaisesti Nooan liiton asettamista (70.) kansakunnille, heidät Nooan lakien
alaisuuteen tuomiseksi. Näiden tekijöiden päämääränä on kolmannen Jerusalemin
temppelin rakentaminen.
Joshua Glick myöskin toimii Shalom Jerusalem Foundation-järjestön promoottorina,
ja tekee luento sekä “aamiaisrukous”-kokouksissa pidettyjä puheita, johtaakseen niissä
kansoja ymmärrykseen tulevasta kolmannesta temppelistä. Tätä perustellaan järjestön
sivustolla (http://www.shalomjerusalem.org/) profeetta Jesajan kirjan lainauksella:
Jes. 56:7 “....ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän
polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on
kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.”
Raamatullisessa uskossa Jerusalem on oleva ISRAELIN lunastuksen jälkeen, YKSI
kaupunki, jossa Messias Jeesus (Jeshua) on hallitseva koko maailmaa. Tätä edeltää kuitenkin
Messiaan Jeesuksen (Jeshua) antama profetia väärästä-messiaasta, joka tulee pettämään
ISRAELIN väärien sopimusten ja liittojen kautta. Nykyisessä (vuonna 2019) olevassa
tilanteessa, monien kristittyjen ISRAEL ystävyys ei kykene erottamaan näitä
profeetallisia aikajärjestyksiä toisistaan. Sen sijaan aletaan liikkumaan kohti Nooan
lakien alaista eläinuhriliittoa, jonka päämääränä on johtaa kansat Jerusalemin
kolmannen temppelin yhteyteen, sekä Sanhedrinin, eli rabbinistisen TOORA-tulkinnan
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alaisuuteen (suullinen “halakha”-tulkinta, kuten Mishna/Talmud) - sekä temppeliuhrien
alaisuuteen.
Jeesus (Jeshua) varoitti juutalaisista perinnäissäännöistä - jotka yhtälailla osoittavat että
kristinuskon perinnäissäännöt ovat yhtä turmiollisia ja eksyttäviä - Mark. 7:13 “Te teette
Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja
paljon muuta samankaltaista te teette."
Valtakuntien johtajat - kuten USA:n presidentit, ovat allekirjoittaneet sopimuksia
tämän uuden NOOAN lakien alaisuuteen vievän rabbinistisen johtajuuden kanssa. Liikkeen
takana vaikuttaa ehkä voimakkaimmin USA:sta noussut rabbinistinen CHABAD-liike.
CHABAD-liikkeen ensisijainen
tehtävä on esitellä kansoille
Nooan seitsemän lain perusteet
(https://en.wikipedia.org
/wiki/Seven_Laws_of_Noah),
joiden tehtävä olisi “nostaa”
kansojen moraalinen tietoisuus
sellaisella tasolle, että sitä kautta
USA:n presidentti GEORGE BUSH allekirjoittaa sopimusta
CHABAD-liikkeen rabbien kanssa.

he voisivat alkaa liikkua kohti
rabbi Maimonideksen
asettamaa juutalaisuuden 13.

periaatetta kohden (https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/332555/jewish
/Maimonides-13-Principles-of-Faith.htm). Rabbit ovat keskustelleet näiden 13. periaatteen
merkityksistä, ja siitä miten ne asettuvat Nooan lakien kautta saapuville kansoille.
Kahdeksas osa
Maimonideksen 13.
prinsiipistä on usko TOORAN
(Jumalan lain) jumalalliseen
merkitykseen. Tämän osana on
tuotu esille rabbinistinen periaate,
jossa TOORAN tulkinta
väistämättä vaatii ns. “suullisentooran”, eli rabbinistisen
perinnäissäännön ja
tradition, osoittaakseen siten,
miten TOORAN käskyjä tulee

NYKYINEN USA:N PRESIDENTTI DONALD TRUMP, SEKÄ
CHABAD-LIIKKEEN EDUSTAJAT.

konkreettisesti soveltaa ja
toteuttaa. Tämä tulisi koskemaan myös kansoja, rabbinistisuuden näkemässä päämäärän
saavuttamisessa. Tässä temppeliuhreilla on myös tärkeä merkityksensä.
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Raamatullisessa uuden liiton asetuksessa JUMALAN LAKI kirjoitetaan pelastetun
sydämeen uudestisyntymisessä, eli sydämen ympärileikkaamisessa - joka tapahtuu
YHDEN ja AINOAN uhrin, eli Messiaan Jeesuksen (Jeshuan) kertakaikkisen uhrin
kautta - Hänen sovintoveressään (alla Hebr.10:15-18).
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän
kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan
ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
Missä synnit on anteeksi annettu YHDESSÄ Jeesuksen (Jeshuan) uhrissa, siellä ei
enää uhria synnin edestä, eikä mihinkään muuhun liittoon menemiseksi enää tarvita. Tässä
mielessä NOOAN liiton alaisuuteen vievät eläinuhrit ovat tietoisesti eksyttävä
teko, jossa kielletään Jeesuksen (Jeshuan) uhrin kertakaikkisuus, uusi liitto
Hänen veressään - ja sen kautta aletaan siirtymään rabbinistisen suullisen
TOORA-tulkinnan, ja Sanhedrinin (suuri-neuvosto) alaisuuteen.
Tänä vuonna (2019) syyskuun 26.
päivänä (torstai) NOOAN lakien
ja liiton alaisuuteen kansoja
vievä toiminta, uhrasi
Öljymäellä lampaan,
veriuhrina - tuodakseen kansoja
tulevan kolmannen temppelin
alaisuuteen, sekä Nooan lakien
alaisuuteen
(https://www.facebook.com
/BreakingIsraelNews/videos
/501054650451107/). Uhraaja oli
ruotsalaistaustainen mies (siis ns.
“pakana”, eli kansoista oleva).
Uhrin suorittamisen taustalla oli
Leeland Jonesin (paikalla olleen
messiaanisen) todistuksen mukaan

KANSOJA Nooan lakien alaisuuteen, ja sen mukaisten
eläinuhrien alaisuuteen tuova, 3 Jerusalemin temppeliä tukeva
järjestö.

ollut “messiaan-hengen”
siirtämistä (manaaminen)
uhratun lampaan ylle, sekä uhraajan oma henkinen oppi (uskonto/usko) oli ollut vahvasti
kabbalistinen ja synkretistinen (universalismi) (https://www.youtube.com
/watch?v=V7Z4hmxlJUs).
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SANHEDRIN sekä 70 KANSAN kokoaminen NOOAN lakien alaisuuteen kuvaa
virallisessa julkaisussaan päämääräänsä seuraavasti: (https://www.facebook.com
/sanhedrin70noahidenations/posts/616431052117767?__tn__=K-R)
"Rauha kansakuntien keskuudessa saavutetaan rakentamalla Jumalan
(HaShem) huone, jossa kaikki kansat palvelevat häntä, rukoilevat häntä ja
uhraavat eläinuhreja profeettojen saamien näkyjen mukaisesti, kuten
kuningas Salomo ennakkoon oli jo toiminut rukouksissaan ensimmäisen
temppelin pyhittämisen yhteydessä. Siten kaikki kansakunnat palvovat
Jumalaa yhdessä Jumalan huoneessa (3. Jerusalemin temppeli), joka
rakennetaan uudelleen temppelivuorelle ja elävät siten yhdessä
iankaikkisessa rauhassa."

On siis aivan selvää, että lopullinen päämäärä SANHEDRININ sekä NOOAN liiton/lakien
alaisuuteen viemisellä, on johdattaa kansat temppeliuhrien alaisuuteen.
Palataksemme aloituksessa
mainittuun YEHUDA Joshua
Glick (שׁ ַע גְלִיק
ֻ  )י ְהוּדָ ה י ְהוֹrabbiin,
näemme että hänen toimintansa
kautta, myös SUOMALAINEN
Israel ystävyys on alkanut
liikkua kohti NOOAN lakien
alaisuutta, sekä kolmannen
temppelin rakentamista.
TIMES OF ISRAEL ja RISTO HUVILAN blogisivusto.

Ymmärtääkseni tärkeimpänä
tekijänä tällaisessa Israel

ystävyydessä on Risto Huvila. TIMES of ISRAEL-lehti julkaisi hänestä ja suomalaisesta
Israel ystävyydestä artikkelin (https://blogs.timesofisrael.com/author/risto-huvila/), joka
sijoittuu lehden sivustolla blogikirjoitusten joukkoon. Tällaisenaan ISRAEL ystävyys ei ole
tietenkään epäraamatullista eikä eksyttävää - ellei - se liity edellä mainittuihin NOOAN
lakien ja siihen johtavien eläinuhrien hyväksymiseen ja suorittamiseen. Mainittu
YEHUDA Joshua Glick, on selvästi tällaisessa toiminnassa mukana, ja jos/kun
suomalainen Israel ystävyys asettuu hänen ja muiden kautta tehtävän kansojen kokoamisen
yhteyteen ja tukee sitä - ollaan silloin tukemassa 70 KANSAN liittämistä NOOAN
liiton/lakien alaisuuteen, ja väistämättä, jossain vaiheessa tulee eteen eläinuhrien
suorittaminen ja niiden hyväksyminen.
Suomessa, Helsingissä pidettiin 2019 ns. “rukousaamiainen” (https://www.icej.fi
/jerusaleminrukousaamiainen/), johon kokoontui suomalaisia poliitikkoja (KD:n edustajia),
sekä hengellisiä johtajia ja pappeja (myös luterilaisen kirkon puolelta). Monet kristityt
pitävät näitä kokoontumisia hyvinä, koska niissä rukoillaan ISRAELIN ja SUOMEN välisten
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ystävyysliittojen ja toimintojen puolesta.
Näiden ohella toiset näkevät, että tällä
toiminnalla suomalainen luterilaisuus
“sovittaa” juutalaisille tekemiään
antisemitistisiä tekojaan, Martti Lutherin
opetusten, sekä natsi-Saksan juutalaisvainojen
osallisuudessa olleena (> artikkeli aiheeseen:
https://www.facebook.com
/photo.php?fbid=2300519223565768&
set=pb.100008231375262.2207520000.1570193935.&type=3&theater).
Tässä nyt kuitenkin helposti eksytään
väärään ISRAEL ystävyyteen, eikä siksi
osata erottaa toisistaan valheellista 3.
temppelin eläinuhrien suorittamista UUDEN
KUVASSA JEHUDA JOSHUA GLICK SEKÄ RISTO HUVILA
- kertakaikkisesta Jeesuksen (Jeshuan)
LIITON
SUOMEN ISRAEL YSTÄVISTÄ.

uhrista. Toiseksi, tässä tuetaan NOOAN liiton

sekä lakien eteenpäin viemistä, joissa - kuten
näemme tapahtuneen 2019 syyskuun 26. päivä Jerusalemissa Öljymäellä tullaan NOOAN liittoon tulevia kansoja tekemään osallisiksi epäraamatullisista
eläinuhreista.
Katso täällä virallinen tapahtuma-video Helsingin rukousaamiaiselta >
https://www.youtube.com/watch?v=HSzE51SzlJI
YEHUDA Joshua Glick ( י ְהוּדָ ה
שׁ ַע גְלִיק
ֻ  )י ְהוֹpuhuu Helsingissä
kaikkien kansojen keskellä
vietettävistä rukousaamiaisista,
joissa kansat alkavat heräämään
tietoisuuteen Jerusalemista
rauhan tuojana, sekä liittää tähän
tietenkin kolmannen Jerusalemin
temppelin. On selvää kun
koettelemme YEHUDA Joshua
Glickin puheen, raamatullisen
uskon ja Raamatun ilmoituksen
nojalla - sekä suhteessa kaikkeen
muuhun, esim. Temppeli-

HELSINKI, ISRAEL ystävien kokoontuminen - jossa mukana
suomalaisia kristittyjä poliitikkoja sekä seurakunnissa/kirkoissa
vaikuttavia pastoreita, pappeja ja opettajia. Keskellä rabbi
JEHUDA JOSHUA GLICK.

instituutin, CHABADliikkeen, sekä 70 KANSAN
kokoamiseen tehtyjen eläinuhrien suorittaminen Öljymäellä - näemme, että hän
on tekemässä eksyttävää työtä kristittyjen keskellä, viedäkseen heitä tulevan
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KADOTUKSEN LAPSEN, ja antikristuksen alaisuudessa toimivan uskontojärjestelmän
alaisuuteen. Tämän vielä sanoen - NOOAN lakien/liiton alaisuuteen meneminen
VÄISTÄMÄTTÄ johtaa siihen menevät kristityt luopumaan Jeesuksen kertakaikkisesta
uhrista, ja liittymään sen sijaan eläinuhrien mukaisuudessa tehtyjen sopimusten ja liittojen
alaisuuteen.
Tämän sanoen, meidän tulee olla
selkeästi tietoisia myös
toisaalla vaikuttavasta
antikristuksen hengestä, joka
kokoaa kristittyjä ROOMAN
KIRKON epäpyhien liittojen ja
sopimusten kautta
KADOTUKSEN lapsen
alaisuuteen. Nykyinen paavi
VATIKAANIN virallinen ilmoitus ROOMAN KIRKON ("portto")
ja ISLAMIN ("pedon") välisestä liitosta ja sopimuksesta.

allekirjoitti sopimuksen “pedon”
(islam) kanssa Abu Dhabissa, ja
nyt tästä käsin - tämän

sopimuksen kautta ja sen nojalla - 2022 tullaan Abu Dhabiin rakentamaan
“Aabrahamin talot”-niminen universalistinen sekä ekumeeninen kompleksi
(kokonaisuus) - (https://www.timesofisrael.com/uae-to-open-synagogue-part-ofinterfaith-compound-in-2022/), johon kuuluu myös juutalainen synagogatoiminta islamin ja ROOMAN kirkon yhteydessä. Täten laittomuuden salaisuuden “käsivarret”
liikkuvat kahdelta suunnalta, vetääkseen uuden liiton kristittyjä/pelastuneita pois
raamatullisesta ristin evankeliumista, ja UUDEN LIITON kertakaikkisesta Jeesuksen
(Jeshuan) uhrista, synkretistiseen, universalistiseen - ja antikristuksen hengessä
rakennettavaan uskontojen yhteentuomiseen.
Heprealaiskirjeen
pääsanoma toteutuu
silmiemme edessä! Älkää
palatko takaisin vanhan
liiton mukaiseen leeviläiseen
pappeuteen ja sen uhreihin,
sillä niissä ei ole syntien
anteeksiantamusta, eikä
siksi sitä liitto-osallisuutta
Aabrahamin, Iisakin ja
Jaakobin Jumalan kanssa,
joka yksin on Jeesuksen
(Jeshuan) uhrissa!

KUVASSA ABU DHABIIN 2022 RAKENNETTAVA KOLMENUSKONNON VALHEJÄRJESTELMÄ - JONKA PERUSTANA
OLI PAAVIN SOPIMUS ISLAMIN KANSSA.

Raamatullisessa uskossa ei palata takaisin VT:n liiton uhreihin, vaan vakaasti pysytään
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uuden liiton asetuksessa, tietäen, että
härkäin ja kauristen (tai lampaiden) veri ei
kykene ottamaan pois syntejä.
Eläinuhrien alaisuudessa, ja niiden
osallisuuteen asettujat kieltävät Jeesuksen
(Jeshuan) uhrin ja siten siirtyvät pois UUDEN
LIITON alaisuudesta, NOOAN
lain/lakien alaisuuteen, joka on tie
HEPREALAISKIRJEEN 10 luku

rabbinistiselle SANHEDRIN-järjestykselle,
jossa ei ole enää Messiaan Jeesuksen (Jeshuan)

tunnustusta. Se kieltää ISÄN ja POJAN - ja siksi se edustaa tässä harhassaan ja
“hengessään” antikristuksen henkeä. Siksi tähän monoteistiseen universalismiin liittyy myös
ISLAM - koska islamissa on aivan sama antikristuksen henki - ISÄN ja POJAN
(Jeesuksen/Jeshuan) kieltäminen.

1Joh. 2:22 Kuka on valhettelija,
ellei se, joka kieltää sen, että
Jeesus on Messias (Kristus)?
Hän on antikristus, se, joka
kieltää Isän ja Pojan.
Täten näemme KADOTUKSEN lapsen “hengen” toimivan kolmessa suunnassa:
(1) “peitteen-alla” olevassa juutalaisuudessa (kolmas temppeli, eläinuhrit sekä
NOOAN laki ja SANHEDRIN, kabbalistinen mystiikka ja sen valhehenget ja opit)
(2) islamissa (ekumeenisuus, ehdoton monoteismi, kova lakihenkinen
rangaistususkonto, ehdoton “jumalan-pojan”-kieltäminen, kuoleman rangaistukset)
(3) langenneessa kristinuskossa (paavius, universalismi ja ekumenia, väärä
karismaattisuus, ja sen “valhe-henki”, kirkollisuus ja filosofia, menestysteologia sekä
humanistinen ja uskonnollinen maailman “parantaminen”)
Kabbalistinen henki, on nimenomaisesti universalistinen, ja sen sisällä on “kundaliini”energioihin perustuva mystiikka avata ihmisessä “itsessään” oleva “jumala”. Tämä
“jumalallinen-kipinä”-oppi on islamistisessa sufilaisuudessa,
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universalistisessa kristinuskossa sekä kabbalistisessa juutalaisuudessa.
Katso video-dokumentti kabbalasta ja sen epäraamatullisuudesta >
https://www.facebook.com/vanhan.testamentin.hepreaa/videos/364420147606787/
Jerusalemiin rakennettu 70
kansan kokoontumishuone,
eli SANHEDRIN synagoga omaa “kirjan”, johon paikassa
vierailleet, sekä kolmannen
temppelin rakentamista sekä
NOOAN lakien asettamista
tukevat kansojen johtajat
Michael Richard ”Mike” Pompeo (USA:n ulkoministeri)
kirjoittaa nimensä "kansojen-kirjaan" (temppeli-opissa ja
kabbalismissa - ns. elämän-kirja?)

ovat antaneet oman
allekirjoituksensa. Kirjaa on
kutsuttu “elämän-kirjaksi”, sillä
kaikki ne kansat jotka tunnustavat

JERUSALEMIN ISRAELIN pääkaupunkina, tunnustavat temppelivuoren tulevan temppelin
paikkana, sekä tunnustavat NOOAN lakien asetuksen eläinuhreineen - tästä ulottuen
aina temppeliuhreihin - heidän “nimensä” tulee olla tässä kirjassa.
Tämän sanoen - sydämemme
tulee Jeesuksen (Jeshuan)
seuraajina pysyä puhtaana.
Lopun ajassa pakanakansat
tulevat hyökkäämään
Jerusalemia vastaan. Meidän kenenkään Jeesuksen (Jeshuan)
oman ei tule olla tässä joukossa
mukana! Kuitenkin NYT - meidän
täytyy TARKASTI koetella nämä

PAAVI KIRJOITTAA SOPIMUKSEN "PEDON", ELI ISLAMIN
KANSSA. TÄMÄ SOPIMUS ON POHJANA "AABRAHAMIN
TALOT" EKUMEENISELLE JA UNIVERSALISTISELLE
PÄÄMÄÄRÄLLE, VUODELLE 2022.

tapahtumat
RAAMATULLISELLA
viisaudella, ja nähdä, että antikristuksen henki liikkuu vahvasti myös väärän ISRAEL
ystävyyden keskellä - pettäen kristittyjä väärien sopimusten ja liittojen alaisuuteen.
Kuulemmeko Jeesuksen (Jeshuan) äänen, kun HÄN todistaa että ISRAEL ottaa
ensimmäiseksi vastaan “valhemessiaan”?
Joh. 5:43-44 “Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan;
jos toinen tulee omassa nimessään, niin > hänet te otatte vastaan <.
Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen
toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on
Jumala?”
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Jes. 28:14-16 “Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä
kansaa Jerusalemissa. Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman
kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä
saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet
petokseen" – sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin
peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven (Messias Jeesus/Jeshua), lujasti
perustetun; joka (häneen) uskoo, se ei kiirehdi (*).”
(*) Hepreassa -  חושׁ- kuvaa myös innokkuutta ja iloa. Täten teksti osoittaa
merkitykseen: “joka uskoo Messiaaseen Jeesukseen, se ei kiirehdi intoillen sinne tänne”
(eksyminen vääriin liittoihin tai oppeihin).
Tarvitsemme nyt vahvaa raamatullista uskoa, ymmärtää mitä Golgatan ristillä
tapahtui. Miksi Jeesus (Jeshua) ristiinnaulittiin, ja miksi UUSI LIITTO on vain Hänen
sovitusveressään. Miksi meidän ei tule - missään muodossa - liikkua pois Jeesuksen
(Jeshuan) uhrin alaisuudesta, ja kuvitella - että NYT meidän muka tulisia palata NOOAN
lakien alaisuuteen, niiden eläinuhrien kautta jossa tämä NOOAN liitto tehdään. Pois se!
UUSI LIITTO ON YKSIN MESSIAAN JEESUKSEN (JESHUAN) VERESSÄ!

MATTEUKSEN EVANKELIUMI 24 LUKU --36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään
Poika, vaan Isä yksin. 37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan
tulemus oleva. 38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta:
söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39
eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös
Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan
talteen, ja toinen jätetään. 41 Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan
talteen, ja toinen jätetään. 42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän
Herranne tulee. 43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas
tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. 44 Sentähden olkaa tekin
valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
Jeesus puhui NOOAN päivistä - tulemuksensa päivinä. Tässä näemme ainakin kaksi
tärkeää merkitystä:
(1) Ihmiskunta ja kristityt luopuvat saastaisten henkien alaisuuteen kristikunta ja maailma luopuu, ja ajautuu pahojen henkien, riivaaja
henkien sekä saastaisuuden alaisuuteen. Tähän liittyy myös epäpyhä-liitto
“porton” (ROOMA) ja “pedon” (ISLAM) välillä.
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(2) Juutalaisuus yrittää NOOAN lakien kautta tuoda messiaanista
aikakautta - kabbalismin, rabbinistisuuden sekä temppeliuhrien avulla,
mutta eksyy siinä ottamaan vastaan “väärän-messiaan” ja samalla, pitää
yhä kiinni epäuskostaan, kieltäen siinä Raamatun Jeesuksen (Jeshuan)
uhrin ainoana ihmiskunnan pelastuksena.
Täällä lisää antikristillisestä kabbalistisesta eksytyksestä, jossa maailmanhistoriaa on
johdettu hirvittävien ihmisuhrien kautta sen itsensä haluamaan suuntaan >
https://www.facebook.com/notes/btzelem-elohim/kadotuksen-lapsiesoteerinen-valheoppi-ja-sen-historiallinen-toteutus-sek%C3%A4-v%C3%A4
%C3%A4r%C3%A4/2429877180425193/
Ef. 5:11-14 “Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden
hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Sillä
häpeällistä on jo sanoakin, mitä he salassa tekevät; mutta tämä kaikki tulee
ilmi, kun valkeus sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valkeutta.
Sentähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin
Messias (Jeesus) sinua valaisee!"”

ISRAEL (JÄÄNNÖS) - ON PELASTUVA!
PSALMI 118 --14 Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni,
ja Hän tuli minulle pelastajaksi.
15 Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa:
Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
16 Herran oikea käsi korottaa,
Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja.
17 En minä kuole,
vaan elän ja julistan Herran töitä.
---VIIDES MOOSEKSEN KIRJA 4 LUKU --30 Kun olet ahdistuksessa
ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa,
niin sinä palajat Herran,
sinun Jumalasi, tykö ja kuulet Hänen ääntänsä.
31 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala.
Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua.
Hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa,
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jonka Hän on heille valalla vahvistanut.
------------ROOMALAISKIRJE 11 LUKU --25 Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä
tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus –
hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva,
niinkuin kirjoitettu on:
"Siionista on tuleva pelastaja,
hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan,
kun minä otan pois heidän syntinsä."
P.K
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