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İsrail-Lübnan gerginliği tırmanıyor. Bu bölgede kaos için atılan adımlardan sadece birisi. Zira
bu süreç aslında Tevrat'da yazıldığı iddia edilen sıralama ile gerçekleştiriliyor.
Şimdi bu süreci adım adım inceleyeceğiniz bir flood yayınlayacağım. Dikkatle takip etmeniz
dileğiyle
1- Dün uluslararası basına yansıyan bir manşet:
"İsrail uçağı Lübnan ormanlarına yanıcı madde düşürdü. Büyük yangın"
Tevrat-İşaya 2:13 Lübnan’ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını, Başan’ın bütün meşelerini yok
edecek.
"Tanrı'yı Kıyamete zorlamak için" adım adım plan! Devam
2- Kendisini Evanjelik olarak adlandıran ve son zamanlarda iyice popüler olan kesim;
Tevrat'ta, Yeni dünya düzeninin kurulabilmesi için Ortadoğu'da büyük bir savaşın yaşanması,
bazı devletlerin yıkılması ve bu bölgede yaşayan insanların çoğunun ölmesi gerektiğine
inanıyor.
3- Bildiğiniz gibi İsrail Devleti 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1948 yılında Filistin'in yer
aldığı topraklar üzerinde kuruldu. Ancak israil kurulduğunda bir sorun vardı. Devlet olmak
için bir arada olan bir nüfusa sahip değillerdi.
4- İsrail'in nüfusunun artması için tüm dünyadaki Yahudilerin hızlı bir şekilde buraya
toplanmaları gerekiyordu. Çünkü inançlarına göre bu durum Tevrat'ta Tanrı'nın onlara vaat
ettiği bir şeydi.
Tevrat: İşaya 11: (11-12)

5- 1948 yılının hemen ardından dünyanın dört bir tarafında devletsiz olarak yaşayan
Yahudiler için çağrı yapıldı (Almanya,Polanya,İspanya vb.) ve toplanıp bir araya getirildi. Ve
böylece onlara göre Tanrı'nın vaatlerinden biri gerçekleşmiş oldu.
6- Asıl mesele ise bundan sonra başladı. İsrail'in kurulup Yahudilerin burada
toplanmalarından sonra Tanrı'nın diğer vaatlerinin de gerçekleşmesi için Tevrat'ta yazanlar
sırasıyla uygulamaya konulmaya başlandı.
Tevrat'a göre olaylar zorlanmalı ve gerçekleşmeliydi.
7-Yahudilerin toplanmalarından sonra ne yapacakları da yine İşaya bölüm 14'de şöyle
yazıyor...
Filistinliler kıtlığa ve yoksullukla mahkum edilecek. Şu anda uygulanan ambargo ve
Filistinlilere yapılan zulüm...

8- Yani, Filistinlilere yapılan zulüm topraklarına vel konulmasıyla bitmiyor. Bildiğiniz gibi
Gazze şu anda resmen bir hapishane durumunda, Filistinliler ancak Israil'in müsaade ettiği
kadar doyuyor.
Asıl niyetleri Tanrı'nın vaadi ile onları kıtlıkla yok etmek!
9- Bu aşamada yerine getirildikten sonra, inançlarına göre bölgede kaos olması için
savaşların başlaması gerekiyor.
İlk olarak ise yine Tevrat'taki sıralamaya göre hedefte İran ve Irak var. 1980'de 8 yıl süren
süreç başlatılıyor.
(İran=Med Babil= Irak'ın bulunduğu yer)

10- Ve sonra ise Bölüm 13: Tanrı Babil'i cezalandıracak.
Uzak bir ülkeden ve dünyanın öbür ucundan olaylara müdahale edecek bir güçten
bahsediliyor.. Bu size hangi ülkeyi hatırlatıyor?

11- Evet istedikleri sıralamaya göre devam etti. Ve ABD aynı yazdığı üzere 1990 yılların
başından itibaren dünyanın öbür ucundan gelip bölgeyi neredeyse yok etti!
Irak başlangıçtı...
Her şey kitabına uygun devam ediyor... Devam...
12- Ve sıra Mısır, Suriye ve Lübnan'a geliyor.
Mısır ile ilgili kısmı ve yakın zamanda yaşanan olaylar arasındaki yazılanları sanki bugün
yazılmış gibi okuyacaksınız. Açık ve net! İç karışıklık, kardeş kardeşe savaş ve Sisi... İşaya
bölüm 19:

13- Şu ana kadarki kısımda Yahudilerin dönüşü Irak (Babil) ve Mısır konusunda yazılanların
gerçekleşmiş olduğunu gördük.

Sıra geldi Suriye ve Lübnan konusuna. Suriye büyük bir yıkıma uğrayacak ve şartlar hazır hale
gelecek...
Suriye hakkında şöyle diyor: İşaya Bölüm 17

14: Ve sıra Lübnan'a geliyor. Bu flooda çıkış noktası olan Lübnan süreci ise onlara göre şöyle
başlıyor ve gerçekleşiyor...
İşaya 2:13 Lübnan’ın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını, Başan’ın bütün meşelerini yok edecek
(Flood 1.madde)

15- Lübnan'da yapılacak karışıklık-savaştan sonra ise büyük savaşın fitili yanacak ve bu
savaştan sonra inançlarına göre Tanrı, Yahudilere vadettiği Fırat ve Nil arasına
yerleşmelerine izin verecek...

16- Burada ki ilginç nokta ise bu savaşta İsrail Devleti'ni de yıkılacağının yer alması.
Bu adımları takip eden Evanjeliklerin Tanrıyı kıyamete zorlama planında İsrail'de önce yok
oluyor!
17- Fakat, İnançlarına göre 12 Yahudi boyundan 12.000'şer bin kişi olmak üzere toplamda
144.000 Yahudi bu savaşlardan kurtulacak ve daha sonra bu bütün ülkelerin savaşından

kalan topraklar üzerinde yani "vadedilmiş topraklarda" yeniden doğacak!
Bu süreç bizim inandığımız bir kıyamet değil. Onlara göre ise Tanrı bunu onlara vadetti. Ve
vaadinin gerçekleşmesi için bu aşamaların hepsinin yerine gelmesi gerekiyor...
Bu nedenle Büyük İsrail ve bekledikleri kıyamet için gerekli şartları bizzat oluşturma
çabasındalar...

Tivitiko - The most beautiful shape of tweets!
Continue to read: https://tivitiko.herokuapp.com/thread/TkzbGc.html

