keskiviikko 20. huhtikuuta 2016
USA kääntämässä selkänsä Israelille tulevassa YK:n äänestyksessä 22.4.2016? -- Amerikan
tuomio tulossa?
PÄIVITETTY 20.4.2016 klo 14:50

Elämme vakavia aikoja..Obama on kääntämässä lopullisesti selkänsä Israelille..tulevana perjantaina (juutalaisten
pääsiäisen 1. päivä) äänestettäneen YK:n turvallisuusneuvostossa kahdesta antisemiittisestä
päätöslauselmaehdotuksesta: 1) PA:n ehdottamasta luonnoksesta Israelin siirtokuntarakentamisen rajoittamiseksi,
2) Ranskan ehdottamasta luonnoksesta kahden valtion ratkaisulle, jossa Jerusalem jaetaan (final status solution).
Mitä tekee USA ja Obama, joka on uhannut olla käyttämättä vetoaan Israelin puolesta ainakin toisessa näistä
äänestykseen menevistä ehdotuksista?
http://www.timesofisrael.com/palestinian-un-draft-calls-to-resolve-final-status-issues-within-a-year/ (10.4.2016)
"Israeli daily Haaretz, which first reported on the resolution, said the Palestinians want the Security Council to
vote when PA President Mahmoud Abbas is in New York on April 22 for a high-level signing ceremony for
the landmark climate agreement reached in Paris in December. Dozens of international politicians are expected to
attend the ceremony...The draft begins by reiterating the Palestinian demand that Israel “immediately and
completely cease all settlement activities in the Occupied Palestinian Territories, including East Jerusalem,”
which it calls Israel’s “legal obligations in this regard.”"
Käyttääkö Obama vetoaan vai hyväksyykö USA päätöslauselmaehdotuksen Israelia vastaan?
Paul Begley puhuu tuoreella videollaan tästä profetiahälytyksestä.
PROPHECY ALERT: "Judgement Day" Will The USA Turn Its Back On Israel
https://www.youtube.com/watch?v=3OFgUHH7mrI (19.4.2016)
Viimeksi kun samankaltaisesta luonnoksesta äänestettiin vuonna 2011, niin USA käytti vetoaan sitä vastaan.
Mutta nyt Obamalla on viimeinen vuosi meneillään presidenttinä ja hän voi tehdä mitä vaan. Israel-tuntija Gavriel
Eskel kirjoitti hiljattain Israel Update -verkkosivuillaan tästä mahdollisuudesta Obaman viimeisinä kuukausina.
http://www.shalom.fi/israel-update/ (PERJANTAI 01.04.2016)

"Israelissa seurataan sydän kylmänä USA:n presidentti Obaman toimia jäljellä olevien kuukausien aikana
maansa presidenttinä. USA:n presidentit ovat perinteisesti käyttäneet veto-oikeuttaan YK:n
turvallisuusneuvoston kokouksissa, jos esityksen katsotaan vaarantavan Israelin turvallisuusetuja."
Seuraavassa vielä ote tuosta Times of Israel -artikkelista 10.4.2016:
"Netanyahu condemned the UN draft last Thursday, accusing Abbas of “taking a step that will push
negotiations further away.”
The UN Security Council last voted to condemn Israeli settlements in February 2011. That resolution was
broadly supported in a 14-1 vote, but was defeated by a US veto."
Ei taida nyt käydä näin, vaikka Netanyahu sitä toivookin.
PM says Abbas effort to condemn Israel at UN ‘pushes peace away’
http://www.timesofisrael.com/pm-says-abbas-effort-to-condemn-israel-at-un-pushes-peace-away/ (8.4.2016)
"Israel warned Thursday night that a new bid by the Palestinian Authority to condemn Israel’s West Bank
settlements at the UN would only serve to diminish hopes of peace."
Obama on rauhanpyrkyri ja tuhoaa monia sillä. Tähän liittyen ote Daniel 8:23-25 antikristus-profetiasta, jonka
Begley mainitsi videollaan.
Daniel 8:23-25 - King James Version (KJV)
23 And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce
countenance, and understanding dark sentences, shall stand up.
24 And his power shall be mighty, but not by his own power: and he shall destroy wonderfully, and shall
prosper, and practise, and shall destroy the mighty and the holy people.
25 And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in
his heart, and by peace shall destroy many: he shall also stand up against the Prince of princes; but he shall
be broken without hand.
Jäämme odottamaan mitä tapahtuu. Jos USA äänestää Israelia vastaan, niin mitään hyvää ei varmaankaan ole
tiedossa Amerikalle. Jumala on aikaisemminkin kurittanut Yhdysvaltoja kun se on kohdellut Israelia huonosti.
Lue seuraava artikkeli tähän liittyen, jossa luetellaan USA:n anti-Israel tekoja, jotka johtivat välittömään Jumalan
vastaukseen Amerikalle.
Shocking Proofs That Disaster Strikes America When It Mistreats Israel
http://www.nowtheendbegins.com/11-shocking-proofs-disaster-strikes-america-mistreats-israel/
Siis vielä kertauksena: Tekeekö Obama kohtalokkaan virheen tällä viikolla? William Frederick, M. Div.
muistuttaa tästä omalla profetia-sivustollaan.
Prophecy Red Alert! Obama to Pass U.N. Resolution Dividing Israel on April 22nd!?
http://endtimesforecaster.blogspot.fi/2016/04/prophecy-red-alert-obama-to-pass-un.html (18.4.2016)
Katso myös Paula Marie'n video: https://www.youtube.com/watch?v=qrOAOk6Imvw (15.4.2016)
Mutta tämä kaikki on vain ajanmerkkinä meille valvoville kristityille, jotka odotamme Herran paluuta ja
tuomiopäivää (Ilm. 18).

"Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne
on lähellä." (Luuk. 21:28)
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