tiistai 24. maaliskuuta 2015
Yhdysvallat arvioi Israel-suhdettaan uudelleen, alkanut hylätä tukeaan juutalaisvaltiolle
Tässä profeetallisesti merkittävä uutinen Cutting Edgen tuoreessa uutishälytyskirjeessä (NewsAlert), jonka toisen
osion suomensin. David Bay kertoo uutislähdettä siteeraten, että Valkoinen Talo on suuttunut Israelin pääministeri
Benjamin Netanyahun huomautuksista ennen maan parlamenttivaaleja jotka pidettiin viikko sitten. Kun vaalien
voittajaksi selviytyi Netanyahu, joka jatkanee pääministerinä, niin presidentti Obama on nyt päättänyt arvioida
uudelleen suhteensa Israeliin. Netanyahun kielteinen asenne Palestiinan valtion perustamiseen, jota hän ilmaisi
vaalien aattona, on saanut aikaan tämän julkisuusmylläkän. Valkoinen Talo ei tule enää varauksetta ja joka
tilanteessa tukemaan Israelia esim. YK:n turvallisuusneuvostossa. Barack Obama vaatii kahden valtion ratkaisua
Lähi-itään painokkaasti tällä hetkellä. Seuraavassa tuoreita uutisia asian tiimoilta.
http://yle.fi/uutiset/valkoinen_talo_israelin_lopetettava_50_vuotta_jatkunut_miehitys/7885462
http://yle.fi/uutiset/usa_jattaa_israelin_oman_onnensa_nojaan_ykn_ihmisoikeusneuvostossa/7883819
Lopuksi David selittää miten Raamatun profetiaa toteutetaan tällä Palestiina-kiistalla, joka on umpikujassa nyt.
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II. Presidentti Obama “arvioi uudelleen” siteitään Israeliin
Netanyahu'n uudelleenvalinnan pääministeriksi vanavedessä.
Symbolina tästä “uudelleenarvioinnista”, Yhdysvallat keskittyy “kahden valtion ratkaisuun”, toisin
sanoen, veistää Palestiinan valtion irti raamatullisesta Israelista.

UUTISKATSAUS: “Obama aikoo 'arvioida uudelleen' suhdettaan Israeliin” , CNN News, 20. maaliskuuta
2015
”Presidentti Barack Obama kertoi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu'lle että Yhdysvaltojen olisi
'uudelleenarvioitava' näkökohtia suhteeseensa Israeliin sen jälkeen kun Netanyahu'n provosoivat lausunnot
pyrkivät vaikuttamaan Israelin tiistain parlamenttivaaleihin. Torstain puhelinsoittoa kuvailtiin virallisesti
onnitteluviestinä Netanyahu'n voitolle, mutta se kantoi mukanaan myös vakavan varoituksen sen jälkeen kun
pääministeri vastusti Palestiinan valtion luomista hänen kampanjansa viimeisinä päivinä.”
Tämä ongelma voi olla paljolti merkityksetöntä “kuumaa ilmaa”, koska presidentit Clintonista Obamaan, ovat
yrittäneet päästä kahden valtion ratkaisuun palestiinalaisten kanssa, vain epäonnistuakseen joka kerta, koska
Palestiinan johto ei suostuisi mihinkään ratkaisuun joka jättää Israelin valtion elossaolevaksi. Jasser Arafatista
Mohammed Abbasiin, nämä nykyiset muinaisen “Eesaun huoneen” johtajat, haluavat kaikkien neuvotteluiden
johtavan juutalaiskansan ja heidän valtionsa, Israelin, täydelliseen kansanmurhaan!

Trailer
”Valkoisen Talon lehdistösihteeri Josh Earnest, puhuen ennen puhelinsoittoa, pysähtyi hetkeksi sanomaan, että
Yhdysvaltain uudelleenarviointiin kuuluisi tuen tarjoaminen YK:n päätöslauselmalle jossa vaaditaan Palestiinan
valtion perustamista. Jerusalem vastustaa päätöslauselmaa, mutta Yhdysvaltain viranomaiset ovat ehdottaneet sitä
mahdollisuutena Netanyahu'n huomautusten vanavedessä.”
Raamatun profetia on melko selvä mitä tulee lopputulokseen koskien yrityksiä perustaa Palestiinan valtio.
Kuuntele:
”He kutsuvat sen ylimyksiä julistamaan valtakunnan, mutta ei ketään tule olemaan siellä, ja kaikki sen
ruhtinaat ovat poissa.” (Jesaja 34:12, Amplified Bible)
"They shall call its nobles to proclaim the kingdom, but nothing shall be there, and all its princes shall be
no more." (Isaiah 34:12)
Toisin sanoen, kun näet Palestiinan johtajien ilmoittavan, että he ovat perustaneet “valtakuntansa”, sinä tiedät, että
heidän profetoitu tuhonsa on hyvin lähellä!
Lähettänyt Olli-R klo 16.38

