sunnuntai 8. joulukuuta 2019
Israel tienhaarassa, joka muuttaa maailmaa profeetallisten tapahtumien
asettuessa riviin
Tässä suomentamassani Daymond Duck'in viikoittaisessa Rapture Ready -sivuston profetiaraportissa
käsitellään erään israelilaisen ortodoksirabbin tuoreita sanomisia Breaking Israel News -uutissivustolla.
Kirjoittaja yrittää avata ymmärryksellään tätä viestiä, jossa tuodaan esiin neljä seikkaa liittyen Israelin ja
maailman tulevaisuuteen. Viesti on profeetallinen ja Raamatun Sanan mukainen.
-------------------------
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Breaking Israel News julkaisi tällä viikolla mielenkiintoisen artikkelin Israelin umpikujaan ajautuneista
vaaleista ja pääministeri Netanyahu'n rikosoikeudellisista ongelmista.
Se on vain yhden miehen mielipide, ja sen takana voi olla poliittisia motiiveja, mutta jotkut lukijat
saattavat pitää mielenkiintoisena sitä, minkä rabbi sanoo olevan mielenkiintoista.
Alkuperäinen artikkeli löytyy osoitteesta:
https://www.breakingisraelnews.com/140704/rabbi-whats-happening-netanyahu-gods-judgementnot-accident/?goal=0_bb2894f273-d50a37fea661167281&mc_cid=d50a37fea6&mc_eid=85b73fe6f2
Mendel Kessin, ortodoksirabbiininen oppinut, pitää käynnissä puhetta, jonka otsikkona on ”Pahan
vähentäminen maailmanlaajuisesti ja Netanyahu'n kaatuminen.”
Rabbi tuo esiin neljä seikkaa, jotka omilla sanoillani ovat: 1) Monilla maailman johtajilla on ongelmia; 2)
Israel saa erilaisen hallituksen; 3) Jumalan tuomio on laskeutumassa pääministeri Netanyahu'n ylle; ja 4)
Israel menee parempaan suuntaan.
Haluan avata ymmärrystäni näistä neljästä seikasta.
Ensinnäkin, rabbin mukaan Jumalan ei tarvitse vetää kansoja sotaan heikentääkseen niitä.
Jumala voi heikentää kansakuntia sisäisesti mellakoilla ja mielenosoituksilla, ja juuri sitä Jumala tekee
tällä hetkellä Israelin vihollisille ja arabimaille.
Jumala heikentää kansakuntia, koska Hän aikoo muuttaa maailmaa.
Toiseksi, aikaisemmin ei-uskonnolliset juutalaiset muodostivat koalitioita Israelin hallitsemiseksi.
Israelin kaksien epäonnistuneiden vaalien tarkoitus on, että Jumala hylkää prosessin, jonka avulla eiuskonnolliset juutalaiset voivat hallita Israelia.
Jumala haluaa, että Israel luo menettelyn, joka tuottaa toisenlaisen hallituksen.
Kolmanneksi, ei ole epäilystäkään siitä, että pääministeri Netanyahu on yksi maailman suurimmista
johtajista ja hän on tehnyt suurenmoista työtä Israelissa, mutta Jumala on antanut hänen kärsiä

nöyryytyksestä (syytteeseenpanosta) ja suurista taloudellisista kustannuksista (vuosien ajan
maksamalla kalliiksi käyvistä asianajajista), koska hän on kieltäytynyt tuhoamasta islamilaisia
terroristeja, jotka nöyryyttävät Israelia ja aiheuttavat Israelin kansalaisille menetyksiä viljasatoa,
maaomaisuutta, varallisuutta jne. koskien.
Rabbi sanoo, että pääministeri Netanyahu niittää sitä, mitä hän on kylvänyt.
Hänen mukaansa pääministerin tärkein vastuu on israelilaisten ja heidän omaisuuden suojeleminen,
mutta herra Netanyahu ei ole onnistunut tekemään sitä Gazan lähellä asuvien juutalaisten hyväksi, joten
Jumala ei suojele herra Netanyahu'a ja hänen omaisuuttaan.
Neljänneksi, rabbi sanoo, että Israelin uudentyyppisestä hallituksesta tulee uskonnollinen
kapellimestari, joka antaa Israelille valoisan tulevaisuuden.
Tämä kirjoittaja ei tiedä onko rabbi oikeassa vai väärässä, mutta Israelin tulevaisuuteen sisältyy
hallituksen hyväksyntä Temppelin jälleenrakentamiseksi ja eläinuhrien jatkamiseksi, ja lopulta
kuningasten Kuninkaan ja herrain Herran hyväksyminen hallitsemaan maata.
Siirtyminen toiseen aiheeseen: Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän sotatoimialueen (Central Command)
komentaja vieraili Bahrainissa 23. marraskuuta 2019, Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien
neuvoston puheenjohtaja (U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff) Mark A. Milley vieraili Israelissa, ja
varapresidentti Mike Pence kävi tapaamassa kurdeja Irakissa keskustellakseen Iranin tilanteesta.
Yhdysvaltain Iraniin kohdistuvat pakotteet toimivat, Iran on taloudellisissa vaikeuksissa, ja Iranin kansa
mellakoi ja osoittaa mieltään.
Iranilla on kaksi vaihtoehtoa: Muuttaa tapojaan, jotta Yhdysvallat luopuu pakotteista, tai riskeerata sodan
aloittamisella.
USA uskoo, että Iran riskeeraa aloittaen sodan hyökkäämällä merkittävään Lähi-idän kohteeseen, mutta
sijainnin ja yksityiskohdat saa jokainen arvata.
Kaksi päivää myöhemmin, DEBKAfile kertoi lähteidensä uskovan, että Iran on valmis etenemään
(riskeeraamaan sodan aloittamisella).
Viisi päivää myöhemmin, presidentti Trump ja pääministeri Netanyahu keskustelivat tilanteesta
puhelimitse ja viimeistelivät suunnitelmiaan siinä kuinka käsitellä Irania.
Siirtyessämme vielä ajassa taaksepäin, on käynyt niin, että Jumala auttoi Joosuaa valtaamaan Jerikon
pasuunoiden puhaltamisella vain seitsemässä päivässä (Joosuan kirja 6:1-20) ja auttoi Gideonia ja 300
miestä kukistamaan midianilaiset pasuunoiden puhaltamisella, saviruukkujen murskaamisella ja
ottamalla vasempaan käteensä tulisoihdut yhden päivän aikana (Tuomarien kirja 7:10-22).
Mikä uskomaton Jumala!
Mutta vuonna 1948, Jumala auttoi huonosti aseistettua Israelia voittamaan itsenäisyyssodan 20
kuukaudessa; vuonna 1956 Jumala auttoi Israelia voittamaan Suezin kanavasodan kahdeksassa
päivässä; vuonna 1967 Jumala auttoi Israelia voittamaan Kuuden päivän sodan kuudessa päivässä; ja
vuonna 1973 Jumala auttoi Israelia voittamaan Yom Kippur -sodan 18 päivässä.
Sanoisin, että sama Jumala, joka auttoi Joosuaa ja Gideonia Vanhan testamentin aikoina, on edelleen
valtaistuimella, ja monet profeetalliset tapahtumat ovat asettumassa riviin.
Jumala sanoi, että Hän kokoaa jälleen Israelin: ”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on
oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi.
Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.”
(Jes. 54:17).
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