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  Dnia 13 PaÂ¼dziernika 2005 roku z okazji Â¶wiÃªta Jom Kippur ( 10 tiszri 5766 wg kalendarza Â¿ydowskiego)
podczas naboÂ¿eÃ±stwa w najwaÂ¿niejszym dniu Â¿ydowskiego roku liturgicznego, miaÂ³o miejsce niezwykÂ³e
wydarzenie. 108 â€“letni Â Rabin Icchak Kaduri jeden z najbardziej szanowanych i powaÂ¿anych kabalistÃ³w w Izraelu,
pochylajÂ±c gÂ³owÃª na trzy kwadranse pogrÂ±Â¿yÂ³ siÃª w transie. Wielu ludzi uczestniczÂ±cych w modlitwach
myÂ¶laÂ³o, Â¿e Kaduri miaÂ³ zawaÂ³ lub wylew. W pewnym momencie Rabin otworzyÂ³ oczy i z promiennym
uÂ¶miechem na twarzy oznajmiÂ³ sÂ³owa:
  â€ž Z BoÂ¿Â± pomocÂ± duch Masziacha wstÂ±piÂ³ w czÂ³owieka w Izraelu ( z rodu Izraelskiegoâ€•)
 
  - Masziach juÂ¿ jestâ€¦ i to co ludzie uwaÂ¿ali dotÂ±d za nierealne, moÂ¿e siÃª teraz zdarzyÃ¦, a to, co
uwaÂ¿aliÂ¶my za pewne moÂ¿e nas rozczarowaÃ¦. Â¦wiat staje siÃª mitmatek mehadinim ( sÂ³odki dziÃªki
surowej sprawiedliwoÂ¶ci ). â€“ orzekÂ³ czcigodny starzec.
  Rabin czekaÂ³ na Mesjasza od ponad 100 lat, od czasu gdy bÃªdÂ±c maÂ³ym chÂ³opcem usÂ³yszaÂ³ od
legendarnego, szacownego Rabina Josefa Chaima z Iranu, znanego jako Ben Isz Chai, Â¿e doczeka czasu kiedy
zobaczy Masziacha. SÂ³owa te potwierdziÂ³ Â i obwieÂ¶ciÂ³ publicznie powszechnie uznawany za wielkÂ± osobistoÂ¶c
zmarÂ³y w 1994 roku RabinÂ  Menachem Scheerson, uwielbiany przywÃ³dca chasydÃ³wÂ  grupy Chabad- Lubawicz
z Brooklynu. Rabin Kaduri, ktÃ³ry zmarÂ³ w styczniu 2006 roku nigdy nie ujrzaÂ³ Masziacha w fizycznym sensie tego
sÂ³owa, choÃ¦Â  jak mÃ³wiÂ³ ukazaÂ³ mu siÃª on w akcie duchowego objawienia.
 
  W oczekiwaniu na przybycie Masziacha Rabin Kaduri wezwaÂ³ Â¯ydÃ³w :
  Niech sÂ³uchajÂ± tego oÂ¶wiadczenia wszyscy Â¯ydzi na Â¶wiecie. Powinni powrÃ³ci do kraju Izraela z
powodu straszliwych katastrof przyrodniczych, ktÃ³re zagraÂ¿ajÂ± Â¶wiatu. ZbliÂ¿a siÃª czas gdy Pan, niech
bÃªdzie bÂ³ogosÂ³awione Jego imiÃª, sprowadzi katastrofy na kraje Â¶wiata, aby osÂ³odziÃ¦ nieszczÃªÂ¶cia,
ktÃ³re dotknÂ± kraj Izraela. Polecam ogÂ³oszenie tego oÂ¶wiadczenia, aby ostrzec Â¯ydÃ³w w krajach Â¶wiata.
Niech wiedzÂ± o nadchodzÂ±cym zagroÂ¿eniu i wracajÂ± do kraju Izraela budowac Â¦wiatyniÃª i czekac na
objawienia naszego prawego Masziacha.
  Â Przez pewien czas spekulowano na temat sÂ³Ã³w wypowiedzianych przez Kaduriego jednak w ostatecznie
potwierdzono ich autentycznoÂ¶c, obawiano siÃª bowiem, Â¿e gdyby przepowiednie Rabina miaÂ³y siÃª sprawdziÃ¦
oznaczaÂ³yby koniec znanego nam Â¶wiata, niektÃ³rzy ludzie poÂ³Â±czyli by siÃª z Bogiem innych zaÂ¶ czekaÂ³a by
Â¶mierc i potÃªpienie.  W paÂ¼dzierniku 2004 roku szacowny Rabin byÂ³ jednym zgÂ³Ã³wnych organizatorÃ³w
Â¿ydowskiego-religijnego trybunaÂ³u, Sanhedrynu, ktÃ³ry zebraÂ³ siÃª po raz pierwszy od 1600 lat. GÂ³Ã³wnym celem
sanhedrynu jest odbudowa Â¦wiÂ±tyni w Jerozolimie. â€žWileÃ±ski geniusz â€ž Rabin Eljahu z Wilna
przepowiedziaÂ³, Â¿e jesieniÂ± 2008 roku dojdzie do waÂ¿nego objawienia dotyczÂ±cego Masziacha. Rabin
Kaduri nawiÂ±zujÂ±c do zbioru komentarzy do Talmudu tzw. midraszy, wspomniaÂ³, Â¿e jedna z oznak zbliÂ¿ania siÃª
Masziacha jest min.ocieplanie siÃª Ziemi.
 
  â€žGdy liczÂ±cy 108 lat MÃªdrzec wkÂ³ada w proroctwo calÂ± swÂ± duszÃª i serce naleÂ¿y jego sÂ³owa
rozwaÂ¿aÃ¦ z szacunkiem.â€•
 
  Inny kabalista czÂ³owiek reprezentujÂ±cy caÂ³kowicie odmienny biegun kulturowy niÂ¿ przedstawione powyÂ¿ej
opisy, przewiduje w zasadzie identyczne zdarzenia o jakich wspominali Rabini. Joseph Michael Levry. Twierdzi on,
Â¿e swiat wkroczyÂ³ w 2004 roku w fazÃª, ktÃ³ra nazywa â€žzejÂ¶ciem chmurâ€• lub inaczej â€žpowodziÂ±â€•.  â€žW
okresie burzliwych przemian kiedy wojna w Iraku Â³Â±czy siÃª z KatrinÂ± i innymi superhuraganami, zdaniem Levryego
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konflikty nasila siÃª a ich kulminacje przepowiada on na 2012. - Ziemia takÂ¿e walczy o przetrwanie. Â¦wiat bÃªdzie
musiaÂ³ przejÂ¶Ã¦ 8 letnie oczyszczenie, gdy planeta niemal otrze siÃª o Â¶mierc, musi Â przetrwaÃ¦ konflikty naturalne
oraz wojny. Stary Â¶wiat zostanie powalony, by ustÂ±pic miejsca budowie nowego opartego na duchowej, zbiorowej
swiadomosci. Zmieni siÃª mapa polityczna Â¶wiata. MoÂ¿e dojÂ¶Ã¦ nawet do naruszenia geofizycznej stabilnoÂ¶ci
Ziemi. Wszystko to uÂ¶wiadomi nam, ze wyÂ³anajaca siÃª nowa era wraz z poprzedzajÂ±cymÂ  ja zniszczeniem, jest
nieodzownym oczyszczeniem, bez ktÃ³rego nie daÂ³oby siÃª przeksztaÂ³ciÃ¦ ludzkoÂ¶ci.
 
  Szlachetny Rabin Kaduri gotÃ³w byÂ³ biernie oglÂ±dac przebieg Armagedonu, udzielajÂ±c jednoczeÂ¶nie
wskazÃ³wek i duchowego wsparcia, Ale jego uczniowie i zwolwnnicy prÃ³bujÂ± sami wpÂ³ywac na wydarzenia i
wymuszaÃ¦ ich przebieg, zachowujÂ±c siÃª tak jakby znali zamiary BoÂ¿e.
 
  Rabin Kaduri swymi Â sÂ³owami Â pokazaÂ³ jaka jest wola BoÂ¿a, to on nie zawiÃ³dÂ³ Mesjasza. Â Podczas
gdy inni, pyszni niedowiarkowie w swej wielkoÂ¶ci ziemskiej sÂ± Â¶lepi na to, co juÂ¿ jest a cynicznie
pomijajÂ±Â  wolÃª Boga, szukajÂ± wymÃ³wek by zapobiec ujawnieniu siÃª Tego na kogo powinni czekac.
 
 
  Â   " Dla Syonu milczeÃ¦ nie bÃªdÃª, a dla Jeruzalemu nie uspokojÃª siÃª, dokÂ±d sprawiedliwoÂ¶Ã¦ jego nie
wynijdzie jako jasnoÂ¶Ã¦, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeÃ¦ nie bÃªdzie"  Â   " For zion's sake i will not
keep silent for Jerusalem 's sake i will not remain  quiet""Â   Izajasz Â ( 62 : 1) Biblia GdaÃ±ska 
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 Wszelkie Prawa ZastrzeÂ¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem
linku do orginalnej strony autorÃ³w. MateriaÂ³y pomocnicze archiwum wÂ³asne, Apokalipsa- Lawrence E. Joseph.
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