tiistai 21. helmikuuta 2017
Israelin ja USA:n suhteissa on tapahtunut muutos Trumpin valinnan myötä joka ilmeni
pääministeri Netanyahun Washingtonin vierailun aikana helmikuussa 2017
Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta tuore Jim Fletcher'in kirjoitus Israel Watch -osastolla, joka
käsittelee juonenkäännettä, joka on tapahtunut viimeaikoina Israelin ja USA:n suhteiden kannalta ja joka voi
poikia merkittäviä muutoksia Lähi-itään lähitulevaisuudessa. Fletcher kuvaa kuinka USA:n suhtautuminen
Israeliin on muuttunut täysin Amerikan uuden konservatiivisen ja Israel-myönteisen presidentin myötä, joka
korvasi edellisen vasemmistolaisen ja palestiinalais-myönteisen Yhdysvaltojen presidentin. Tämä muutos ilmeni
varsinkin Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun äskettäisellä Washingtonin vierailulla, jossa hän sai
edellisvuosista poikkeavan vastaanoton isänniltään. Mutta muistakaamme, että kaikki tähtää vain Danielin kirjan
profetian toteutumiseen luvussa 9:27, jossa Antikristus takaa turvallisuuden Israelille vahvistamalla liiton
(Jerusalem Covenant) vain rikkoakseen sen 7-vuotisen vaivanajan puolivälissä. Seuraavan artikkelin suomensi:
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Juonenkäänne (A Plot Twist)
Rakastan poliittisia trillereitä. Pidän myös poliittisista trillereistä tosielämässä. Näimme sellaisen tällä
viikolla kun Benjamin Netanyahu vieraili Amerikassa.
On hyvin selvää, että Netanyahun vastaanotto oli aivan toisenlainen kuin se, joka annettiin hänelle
uhkailevan Barack Obaman toimesta, kovanlinjan marxilainen ideologi joka on tukenut palestiinalaisia
jo vuosikymmenten ajan.
Donald Trump on tuntenut ”Bibi” Netanyahun vuosikymmeniä, ja heidän lehdistötilaisuutensa aikana,
Israelin pääministeri muistutti myös, että hän on tuntenut presidentin vävyn (ja uuden poliittisen
neuvonantajan), Jared Kushner'in, jo pitkään. Kushner'ille on annettu tehtäväksi löytää tapa edetä
rauhan välittämisessä Israelin ja palestiinalaisten välille.
(Luulen, että Kushner'illa itse, joka on juutalainen, on enemmän ”milleniaalinen” näkökulma kaikkeen
tähän, joten älä odota hänen olevan kiivas siionisti, tai sellainen, joka vetoaa Israelin raamatulliseen
maan saamisoikeuteen. Todennäköisemmin, Washingtonin näkemys tässä asiassa tulee pelkästään
muokkaamaan sitä mihin diplomaatit ovat tähdänneet.)

Se, mikä teki lehdistötilaisuudesta Trumpin ja Netanyahun kesken nimenomaan uutiskynnystä ylittävän,
on se, että uusi Yhdysvaltain presidentti puolihuolimattomasti huomautti, ettei hän ollut enää naimisissa
Oslon sopimuksen kanssa, tai surullisenkuuluisan ”kahden valtion ratkaisun” kanssa.
Trump sanoi, että hän on tyytyväinen ”mihin tahansa” valtioratkaisuun, ja pohjimmiltaan niin, että
israelilaiset päättävät mikä on parasta heille.
Tämä on valtavaa. Ainakin neljään tai kahdeksaan vuoteen.
Totuus on, että 25 vuoden epäonnistuminen siinä mikä tunnetaan termillä ”maata rauhasta” tai ”Oslo”
tai ”kahden valtion ratkaisu” on tuonut kuoleman israelilaisille, ja rehellisesti sanottuna, Amerikan
presidentit ja läntiset diplomaatit eivät ole välittäneet siitä. Ei kukaan heistä.
Trump herätti ihmetystä kertomalla Netanyahulle, että hän toivoo pääministerin painavan jarruja
lisäsiirtokuntien rakentamiselle.
Totuus on, ettei mikään ihmisen hallintosysteemi tule olemaan optimaalinen. Se mitä meillä kuitenkin on
nyt, on paras mahdollinen skenaario Israelille poliittisesti...koskaan. Trump on juutalaisvaltion ystävä ja
kuvittelisin, että kulissien takana tapahtuu ihania asioita seuraavien vuosien aikana.
Tärkeitä juttuja tapahtui suljettujen ovien takana. Esimerkiksi, Netanyahu tapasi myös varapresidentti
Mike Pence'n, ja he pääsivät yhteisymmärrykseen ”siirtokunnista”. Kuten raportoitiin The Times of
Israel'issa:
”Pääministeri myöskin toisti pyyntönsä, että Yhdysvallat tunnustaa Israelin itsemääräämisoikeuden
Golanin kukkuloiden suhteen, ollen jotain, jonka hän ilmaisi Trumpille heidän soikean toimiston (Oval
Office) tapaamisen yhteydessä keskiviikkona. Israel valtasi Golanin kukkulat Syyrialta vuoden 1967
Kuuden päivän sodassa ja ulotti suvereniteettinsa alueen ylle vuonna 1981. Mikään muu maa ei
tunnusta Israelin suvereniteettia Golanin kukkuloiden suhteen.”
”'Tulemme muotoilemaan niin pian kuin mahdollista luomuksen mekanismista keskustellaksemme
Valkoisen Talon kanssa siirtokuntien rakentamisesta, tarkoituksenamme päästä yhteisymmärrykseen
tässä asiassa', sanoi eräs Netanyahun valtuuskunnan jäsen Washingtonin vierailua varten torstaisen
tapaamisen jälkeen.”
”Netanyahu oli vastannut Trumpin pyyntöön hillitä siirtokuntatoimintaa keskiviikkona luvaten, että Israel
ja Yhdysvallat yrittäisivät koordinoida kantojaan siirtokuntien rakentamisessa Länsirannalle, 'siten että
emme törmää toisiimme tässä asiassa joka kerta.'”
Tulee olemaan myös merkittäviä muutoksia Israelin, Yhdysvaltojen, ja korruptoituneen YK:n välisissä
suhteissa.
Niinpä lyhyessä ajassa, peli on muuttunut. Tarina on vaihtunut.
Tiedämme myös, että vasemmisto ei lepää sekuntiakaan seuraavien vuosien aikana ja pyrkii
vahingoittamaan Amerikkaa ja Israelia, joten meidän on oltava tarkkana rukouksissamme.
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