perjantai 6. tammikuuta 2017
70 kansakunnan konferenssi Pariisissa 15. tammikuuta 2017, jonka tarkoituksena on
tuomita Israel, toteuttanee muinaisen Raamatun profetian, joka on merkityksellinen!
Tässä israelilaiselta Breaking Israel News -uutissivustolta tärkeä profeetallinen artikkeli, jonka suomensin siitä
syystä, että juttu käsittelee pian alkavaa Pariisin rauhankonferenssia, jossa on määrä päättää kahden valtion
ratkaisusta Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa, joka lopulta voi synnyttää Psalmin 83 sodan, kun Israel ei tule
antautumaan maailman kansojen vaatimukselle alueidensa luovuttamisesta suunnitellulle Palestiinan valtiolle.
Merkittävää konferenssissa on se, että osallistujia on 70 maasta ja tämä merkitsee juutalaisuudessa koko
maailman kokoontumista yhteen kun Israelia vastaan tehdään liitto. Nähtävästi Israel-vastainen ja muslimimyönteinen Yhdysvaltain presidentti Barack Obama yrittää viimeisinä virkapäivinään painaa juutalaisvaltion alas
ja satimeen konferenssin ja YK:n avulla. Kuitenkin viimeinen sana on Jumalalla ja Hän tulee rankaisemaan niitä,
jotka yrittävät Israelin tuhoa. Joten suuria mullistuksia on luvassa, jos Pariisin konferenssi ja myöhemmin YK:n
turvallisuusneuvosto painostavat päätöksillään Israelia alueluovutuksiin Palestiinan valtion luomiseksi.
------------------------
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”He sanovat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin
ettei Israelin nimeä enää muisteta". Sillä he neuvottelevat
keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan.” (Psalmi
83:5-6)

Illustrative: dignitaries gather for a crucial meeting. (Photo: Breaking Israel News)

Korkeat virkamiehet maailman 70 valtiosta kokoontuvat Pariisissa tammikuun 15. päivänä yrittäessään
pakottaa Israelin hyväksymään kahden valtion ratkaisun palestiinalaishallinnon kanssa. Näin
tehdessään, ne täyttävät merkityksellisen Raamatun profetian, joka ennustettiin tuhansia vuosia sitten.
Kun israelilainen valtiomies Shimon Peres menehtyi syyskuussa, johtajia ja arvohenkilöitä 70 maasta
kokoontui Jerusalemiin esittämään heidän viimeisen tervehdyksensä. Symboliikka ei ole vain sattumaa;
aivan sama määrä edustajia kokoontuu Pariisissa, mutta tällä kertaa kieltääkseen juutalaisten yhteyden
Israelin maahan.
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”Kaikki tietävät jo mikä konferenssin tarkoitus on: se tulee olemaan täydellinen vihajuhla Israelia
vastaan”, rabbi Avraham Arieh Trugman, Ohr Chadash Torah Institute'n johtaja, kertoi Breaking Israel
News'ille. ”Mielenkiintoista on, että ei ole kyse vain yhdestä tai kahdesta vihollisesta, jotka kantavat
kaunaa, kuten arabit tai natsit. Kyseessä on 70 kansakuntaa, jotka Tooran kannalta tarkoittavat kaikkia
kansakuntia”, selitti rabbi Trugman.
Rabbi Shimon Apisdorf, näkyvä juutalainen kouluttaja ja bestseller-kirjailija, kertoi Breaking Israel
News'ille, että 70 kansakunnan näkeminen uutisotsikoihin kirjoitettuna kiinnitti hänen huomionsa.
”Ei ole epäilystäkään, että näkökohta nimenomaan 70 kansakunnan kokoontumisesta on merkittävä, ja
pääajatus on että Israel ei ole yksi niistä”, sanoi rabbi Apisdorf, siteeraten Neljättä Mooseksenkirjaa.

”Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta:
katso, se on erillään asuva kansa, se ei lukeudu pakanakansojen
joukkoon.” (4. Moos. 23:9)
”Olemme täysin erilaiset”, totesi rabbi Apisdorf. ”Ja valona kansoille, meidän pitäisikin olla erillisiä ja
erilaisia.”
Rabbi Trugman ymmärsi eri viestin 70 maan kokoontumisessa.
”Ei ole epäilystäkään, että tämä on profetioiden täyttymys kun päivien lopussa kaikki kansakunnat
nousevat Israelia vastaan”, totesi rabbi. Hän lainasi kommentaaria rabbi Shlomo Yitzchaki'ilta, 11.
vuosisadan ranskalainen kommentaattori joka tunnetaan lyhenteellä 'Rashi', ensimmäisen jakeen
kohdalla Ensimmäisestä Mooseksenkirjasta.
”1000 vuotta sitten, Rashi sanoi, että tulevaisuudessa maailman kansakunnat tulevat ja sanovat, että
me varastamme Israelin maan. Juuri tätä me näemme nyt”, rabbi Trugman sanoi. ”Suurin osa kansoista
sanoo, ettei meillä ole mitään oikeutta Israeliin, ja loput sanovat, että meillä on oikeus vain pieneen
osaan Israelia.”
”Rashi kertoi meille, kuinka vastata tähän väitteeseen”, sanoi rabbi Trugman. ”Meidän täytyy muistuttaa
heitä siitä, että sama Jumala, joka loi taivaan ja maan, antoi sen heille, ja sitten hän otti sen heiltä ja
antoi sen meille.”
70 kansakunnan käsitteellä on lähteensä Nooan 70:ssä pojanpojassa, jotka on lueteltu Raamatussa.

”Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat
polveutuvat.” (Genesis 9:19)
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Bereshit Rabbah'in, kokoelman saarnanomaisia opetuksia noin vuonna 400 jKr., mukaan jokaiselle
kansalle nimitetään enkeli, paitsi Israelille, jota Jumala itse suojelee. Midrash Tanchuma'n,
saarnanomaisia opetuksia joiden uskotaan tulleen kootuksi noin vuonna 500 jKr., mukaan Jaakobin
näky koski näitä kansallisia enkeleitä nousemassa ja laskeutumassa tikapuita pitkin, määräten kohtalon
heidän kansoilleen.

”Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut,
joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat
niitä myöten ylös ja alas.” (Genesis 28:12)
Jaakobin näky tulkitaan viestinä, että Israelin kansa ei enää ollut osa tätä luonnollista prosessia. Vaikka
muut kansakunnat nousevat ja laskevat, lopulta kadoten ajan hiekkaan, Israel ei koskaan häviä.
70 kansakunnan käsite esiintyy myös viittauksessa 70 härkään, jotka uhrataan temppelissä koko
Sukkot-juhlan (lehtimajanjuhla) aikana, joista Talmud (Sukkah 55b) opettaa, että ne ovat 70
kansankunnan ansioksi.
Hiljattaisen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2334 vanavedessä, julistaen juutalaisten
asumisen Juudeassa, Samariassa ja Itä-Jerusalemissa laittomaksi, Pariisin konferenssin lopputulos
näyttää varmalta. Kahden valtion ratkaisu vaatisi Israelia luopumaan alueista, jotka se valtasi vuoden
1967 kuuden päivän sodassa, ja myöhemmin edellyttäisi Palestiinan valtion luomista. Tähän sisältyisi
muun muassa Palestiinan pääkaupunki Itä-Jerusalemissa, jolloin poistetaan Kotel (Länsimuuri) ja
Temppelivuori juutalaisten valvonnasta. On epäselvää vaadittaisiinko 800,000 juutalaista, jotka asuvat
vuoden 1949 aselepolinjan toisella puolella, käsittäen noin 13 prosenttia Israelin juutalaisväestöstä,
muuttamaan pois, kuten oli asianlaita, kun Israelin hallitus purki Gush Katif'in yhteisöt Gazan
kaistaleelta vuonna 2005.
Vaikka konferenssin 70 kansakuntaa päättäisivät kahden valtion ratkaisun hyväksi, on epäselvää,
kuinka tämä suunnitelma pannaan käytännössä täytäntöön. Tammikuun 20. päivänä, viiden päivän
kuluttua konferenssista, on määrä tapahtua, kun Donald Trump astuu istumaan soikeaan
työhuoneeseen (presidentin virkahuone), ja hän on jo tehnyt mielipiteensä selväksi, että aivan kuten
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, hän uskoo ratkaisun olevan ainoastaan kasvotusten
käytävät neuvottelut ilman ennakkoehtoja israelilaisten ja palestiinalaisten välillä.
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