keskiviikko 20. joulukuuta 2017
Maailma tohkeissaan Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi presidentti
Trumpin toimesta
Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta tuorein Nearing Midnight -kirjoitus alkavalta viikolta, jossa
kirjoittaja paneutuu Jerusalem -kysymykseen, joka on aiheuttanut laajaa liikehdintää arabimaailmassa ja YK:ssa,
kun Amerikan presidentti tunnusti 6. joulukuuta 2017 Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Tämä maailman
valtioiden vastustus kyseistä tunnustusta kohtaan toteuttaa erästä Raamatun profetiaa Israelin kohdalla ja voi
kipinöidä jopa 3. maailmansodan, jonka 33. asteen vapaamuurari Albert Pike visioi 1800-luvun lopussa.
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Maailman rasite Jerusalemin yllä (The World’s Burden Over Jerusalem)
Voi olla erittäin vaikea tehtävä olla Israelin vastaisen liittouman jäsen. Kun Donald Trump ilmoitti, että
hän tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää suurlähetystömme, tiedotusvälineet
kompastuivat itseensä yrittäen selittää, miksi tämä oli niin kauhea ajatus.
Jerusalemilla on juutalaisten juuret, jotka menevät ajassa taaksepäin 3000 vuotta. Se on ollut heidän
pääkaupunkinsa siitä lähtien kun kansakunta perustettiin. Palestiinalaisilla ei ole mitään historiallista
rajaa kaupunkiin, ja heidän nimensä on aivan yhtä feikkimäinen. Nimi Palestiina luotiin roomalaisten
toimesta pilkkaamaan juutalaisten poistamista heidän maastaan.
Tiedotusvälineiden ensimmäinen reaktio oli, että tämä on tyypillistä Trumpia. Koska häntä kuvataan
jatkuvasti tietämättömänä ihmisenä, niin tämä päätös, he sanovat, on ollut vain yksi hänen monista
virheistään. Se tosiasia ei haittaa, että jokainen presidentti Ronald Reagan'in jälkeen on sanonut, että
Jerusalem on Israelin pääkaupunki. Sekä Bill Clinton että George W. Bush tekivät kampanjalupauksia
suurlähetystön siirtämiseksi heidän hallintonsa aikana. Obama on ollut kaikkein Israel-vastaisin USA:n
presidentti maailmansodan jälkeisessä historiassa ja kuitenkin hän totesi vuoden 2008
kampanjapuheessaan: ”Jerusalem pysyy Israelin pääkaupunkina, ja sen on pysyttävä jakamattomana.”
On mielenkiintoista, että aiempia presidenttejä ei ole koskaan kutsuttu vastaamaan heidän vääristä
lupauksistaan Jerusalemia koskien. Lehdistö aina vetoaa tarpeeseen tunnustaa arabi-israelilaisen
konfliktin monimutkaisuus. On olemassa kohta, jossa todellisuuden kieltäminen päätyy absurdiuteen
asti. Obaman hallinto vei jutun aina Korkeimpaan oikeuteen asti estääkseen Jerusalemissa syntyneitä
Amerikan kansalaisia merkitsemästä Israelia syntymäpaikakseen.
Toinen huomautus Trump'in toimintaan on se, että se rikkoo hänen kampanjalupaustaan olla viemättä
Yhdysvaltoja ”typeriin sotiin”. Pelkästään nimeämällä Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi Trump on
jokseenkin epävakauttanut koko Lähi-idän. Kriitikot sanoivat, että päätös oli kuin käsikranaatin
heittäminen Israel-Palestiina konfliktiin, ja he varoittivat, että se sytyttäisi palestiinalaisten kadut tuleen.
Ymmärrän sen syyn, miksi meidän pitäisi olla huolissamme kun planeettamme kaikkein

tuottamattomimmat ihmiset saatetaan pois tolaltaan. Jos Gazan kaduilla mellakoidaan, se antaa heille
vähemmän aikaa kaivaa tunneleita ja valmistaa raketteja.
Lehdistö myöskin hyökkäsi Jerusalemin tunnustamista vastaan sanomalla, että Trump vain täytti
lupauksensa, jonka hän antoi äänestäjäkunnalleen. Useat uutiskanavat ovat syyttäneet evankelisia
kristittyjä pre-tribulationalistisen agandan edistämisestä. Uutisjärjestöt ovat siteeranneet laajalti Diana
Butler Bass'ia, ultra-liberaalia, uskontotutkimuksen filosofian maisteria Duke-yliopistossa. Hän sanoi,
että olemme ainoastaan kiinnostuneita Raamatun profetiasta – pahanlaatuisesta – ja että me
haluamme saada aikaan Harmagedonin taistelun, Jeesuksen Kristuksen takaisintulon, ja voittaa kaikki
Jumalan viholliset.
Kristittyjen armeijat eivät tule johtamaan hyökkäystä Israeliin. Googin sota tullaan käymään
arabimaiden johdatuksella. Jos Diana Bass uskoo Jumalan Sanaan, hänen pitäisi kutsua Turkkia ja
Irania tulevien konfliktien lähteeksi. Hän ei usko Raamatun profetioihin, koska ne ovat ristiriidassa
hänen yhden-maailman näkemyksensä kanssa.
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan'illa on kummallinen takertuminen Israelin suhteen. Erdogan,
joka pitää itseään palestiinalaisasian mestarina, leimasi Israelin ”terroristivaltioksi” ja vaati voimakasta
reagointia Trump'in liikkeelle. Erdogan, jonka maalla on islamilaisen yhteistyön järjestön (OIC) kiertävä
puheenjohtajuus tällä hetkellä, yrittää todennäköisesti kyhätä kokoon rajun lausunnon. Koska
muslimimaat ovat nykyään voimakkaasti jakaantuneita ja haluttomia vaarantamaan suhdettaan
Washingtoniin, Erdogan'ilta voi parhaimmillaan odottaa ”rutiinituomion” antamista.
Iran on hyvin äänekäs halustaan tuhota Israel. Vastauksessaan Trump'in teolle, Iranin
vallankumouskaartin päällikkö, Qassem Soleimani, sanoi, että hänen kansansa on valmis tukemaan
palestiinalaisjoukkoja Gazan kaistaleella. Hän sanoi myös, että muutkin alueen sotavoimat ovat valmiita
puolustamaan al-Aqsa'n moskeijaa Jerusalemissa. Moskeija on islamin kolmanneksi pyhin pyhäkkö ja
tiheästi esiintyvä jännitteiden leimahduspiste Israelin ja palestiinalaisten välillä.
Donald Trump ja Raamatun profetiaan uskovat eivät ole ongelma tässä kohdin. Lopunaikojen sotia
tulevat aiheuttamaan ihmiset, jotka puolustavat arabeja sanoessaan, että heillä on omistusoikeus
Jerusalemiin. Konflikti puhkeaa useimmiten silloin, kun ihmiset eivät käsitä vaaroja, joita he ovat
luomassa. Olemme mitä vaarallisimmassa vaiheessa, koska kukaan toimittaja tai poliitikko ei ole
tietoinen siitä, mitä Jumala lupasi tapahtuvaksi niiden kohdalle, jotka haastavat Hänen kansansa
omistusoikeuden Hänen Pyhän kaupunkinsa suhteen.
”Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja
joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä: Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi
maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät
pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” (Sakarja 12:1-3, KR 33/38)
–Todd
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