maanantai 9. tammikuuta 2017
Toinen YK:n päätöslauselma 2334:n jälkeen luo Palestiinan valtion ja on siksi
profeetallisesti merkittävä kun lähestymme Pariisin rauhankonferenssia 15.1.2017!
Tässä tuoreehko Samuel Korhosen suomentama artikkeli profeetalliselta Rapture Ready (Tempausvalmis)
-sivustolta, jossa aluksi ruoditaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2334 merkitystä Israelille,
joka tuntee sen kaikilla tasoilla. Tämä 23. joulukuuta 2016 sorvattu päätöslauselma presidentti Obaman johdolla
tuomitsi yksimielisesti Israelin ja se oli pohjan laskemista uudelle Israel-vastaiselle päätöslauselmalle, josta
todennäköisesti päätetään tulevan Ranskan huippukokouksen 15.1.2017 jälkeen. Jos Israelin maa jaetaan, tulossa
on aikamoinen myrsky suoraan Jumalalta.
------------------------
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Äskettäisen selvän USA:n Israelin kavaltamisen seuraukset ovat valtavat. Sillä tulee olemaan
merkittäviä reaalimaailman seurauksia, jotka tulevat suoraan Barack Obaman päätöksestä pidättäytyä
äänestämästä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2334, joka sittemmin mahdollisti Israelin
yksimielisen tuomitsemisen perjantaina 23. päivä joulukuuta YK:n turvallisuusneuvostossa.
Israel tulee tuntemaan tämän kavaltamisen syvästi huolimatta Obaman hallinnon väitteestä, että se oli
vain ”kovan rakkauden” teko entistä Lähi-Idän liittolaistaan kohtaan.
Tämä ei ollut ”kovan rakkauden” teko lainkaan, vaan se oli täydellisen kapinan teko. Se oli katkeran
ylimielisyyden teko vihattua vihollista kohtaan ja Obaman hallinto teki sen pahimmalla mahdollisella
tavalla ”ystävyyden” varjolla ja hymyillen. Ei koskaan ole kavallus näyttänyt niin vastenmieliseltä ja
tuntunut niin selvältä.
Israelissa, joka on jätetty hoipertelemaan tämän antisemitistisen YK:n päätöslauselman vanavedessä,
vaikutus tullaan tuntemaan kaikilla tasoilla.
Tämä päätöslauselma ei ole vain merkityksetöntä diplomatiaa, vaan se vaarantaa Israelin valtion koko
olemassaolon ja tulemme nyt näkemään todellisen yrityksen tehdä Israel kansallisvaltiona laittomaksi.
Tämä päätöslauselma on tehokkaasti tehnyt kaikki israelilaiset asutukset laittomiksi ja tosiasiassa
luovuttanut ne palestiinalaisille. Se on jakanut maan, tai ainakin reaalisesti aloittanut prosessin.
Tämä päätöslauselma tarkoittaa, että tästä päivästä lähtien jokainen henkilö tai liikeyritys, joka on
osallisena juutalaisessa siirtokuntayrityksessä tai liiketoiminnassa, esimerkiksi Länsirannalla, voidaan
haastaa oikeuteen kaikkialla maailmassa.
Se merkitsee, että Israelia halveksiva BDS -liike on saanut valtavan väärän laillisen oikeutuksen
antisemiittisille kampanjoilleen. Ne saavat nyt vauhtia kaikissa EU- ja länsimaissa. Tulemme näkemään
laajoja juutalaisten siirtokuntatavaroiden boikotteja Euroopassa, Yhdysvalloissa ja kaikkialla
maailmassa. Se on vain vanhan koulun antisemitismin uudelleen paketoitu muoto.
Vaikka suora hyökkääminen juutalaisten siirtokuntien taloutta vastaan ei raunioita Israelin taloutta,
koska se nojaa enimmäkseen korkean teknologian tavaroihin, eikä ole riippuvainen siirtokunnista, niin

tämä päätöslauselma tuo merkittävää moraalista vahinkoa Israelille. Näin on, koska se olettaa Israelin
olevan hyökkäävä siellä, missä se ei ole ja antaa palestiinalaisille moraalisen ylemmyyden siellä, missä
heillä ei sitä ehdottomasti ole.
Se merkitsee, että EU tulee nyt todennäköisesti virallistamaan nykyisen epävirallisen politiikkansa
leimata kaikki israelilaiset ”siirtokuntatuotteet”, käytäntö, jonka epäilemättä monet muut maat nyt
säätävät tämän päätöslauselman vanavedessä.
Tämä päätöslauselma merkitsee, että israelilaisia poliitikkoja, pääministereitä, IDF:n upseereja ja
sotilaita, kuten myös tavallisia Israelin kansalaisia voidaan syyttää Haagin kansainvälisessä
rikosoikeudessa (ICC).
Jokaista israelilaista virkamiestä tai poliitikkoa, joka päättää rakentaa siirtokuntamaalle, tai joka tuhoaa
palestiinalaisterroristien koteja terrori-iskun jälkeen – kauan käytetty Israelin nykyinen politiikka –
voidaan nyt jahdata sotarikoksista.
Kuinka nurinkurisen ironista, että aivan Israelin rajan takana melkein kivenheiton päässä yli puoli
miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2016 johtuen verisestä sisällissodasta ja joukkotuhoaseita kemiallisten
aseiden muodossa varmasti käytettiin siellä useissa tilanteissa ja kuitenkin vain juutalaiset vedetään
ICC:hen, ei syyrialaisia eikä venäläisiä. Heitä syytetään, ei kansanmurhasta, vaan uusien kotien
rakentamisesta.
Tämä päätöslauselma merkitsee, että pankit, liikeyritykset, kaupat, tehtaat ja jokainen muu juutalainen
yritys, joka sijaitsee ns. ”siirtokunta-alueilla”, joutuu nyt todennäköisesti mustalle listalle. Toiset
kansainväliset liikeyritykset, pankit, kaupat ja yritykset eivät enää tee bisnestä niiden kanssa. Nämä
bisnekset tulevat loppumaan.
Tämä päätöslauselma luo myös mekanismin tarkkailla ja joka kolmas kuukausi raportoida Israelista
YK:n turvallisuusneuvostolle sen havaituista ”rikkomuksista”. Se merkitsee, että Israelia tullaan
jatkuvasti arvostelemaan pienimmästäkin havaitusta vääryydestä tai epäoikeudenmukaisuudesta. Heitä
tullaan jatkuvasti vainoamaan ja kiusaamaan. Se voi lopulta johtaa kansainvälisten pakotteiden
asettamiseen Israelia vastaan.
Se on valtava edistysaskel yrityksessä tehdä Israel kansallisvaltiona laittomaksi.
Menneellä viikolla John Kerry kuitenkin meni vieläkin pitemmälle ja kaatoi uutta polttoainetta tuleen.
Melkein tunnin kestäneessä puheessaan hän vain sätti Israelia. Se oli todella aika ennennäkemätön
sävyltään ja sanomaltaan. Se oli järkyttävä.
Asettaen syytösten koko painon rauhan prosessin epäonnistumisesta yksin Israelin päälle Kerry jätti
täysin huomiotta Palestiinan hallinnon täydellisen periksiantamattomuuden ja heidän viheliäisen
kieltäytymisensä tunnustaa edes Israelin oikeus olla olemassa.
Tämä puhe ei ollut vain Israelin härnäämistä eikä sen tarkoituksellista moittimista. Tämä puhe oli
pohjan laskemista kokonaan jollekin muulle, jollekin vielä tulevalle. Obaman hallinnon puolesta Kerry
selitti tulevia vahingollisia siirtoja, joita heillä on tarkoitus tehdä Israelia vastaan. He oikeuttivat tekonsa
etukäteen.
Tässä vaiheessa Obaman hallinnolla on jäljellä muutama viikko virassa. On selvää, että Obamalla ja
hänen johtamallaan hallinnolla on tarkoitus jättää merkkinsä historiaan ja Israel on oleva heidän
uhrinsa. Tätä varten Ranska on tammikuun 15. päiväksi kutsunut koolle huippukokouksen koskien
Israelin ja palestiinalaisten välistä konfliktia. Suuri pelko on, että tämä nykyinen Yhdysvaltain hallinto
käyttää tilaisuutta, jonka tämä huippukokous antaa laatiakseen toisen YK:n päätöslauselman, jossa
Palestiinan valtio mielivaltaisesti julistetaan.
Tämän kavaltamisen seuraus on todennäköisesti Palestiinan valtion luominen.

Lopunajalla yksittäinen tärkeä merkki, joka osoittaa Ahdistuksen ajan alkamisen, on oleva se, että
laittomuuden ihminen ”tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi” (Dan. 9:27).
Hän ei käynnistä liittoa itse, vaan vahvistaa jo olemassaolevan liiton. On käymässä yhä
todennäköisemmäksi, ainakin minun mielestäni, että tämä uusi mahdollinen päätöslauselma, joka
Obamalla mahdollisesti on tarkoitus hyväksyttää ennen presidenttikautensa loppua tammikuussa, voi
olla tuo ”monien kanssa vahvistettu” sopimus.
Aika, jota nyt elämme, on viimeisten viiden vuosikymmenen ja varmasti koko elämäni ehdottomasti
merkittävin profeetallisesti. Niin tärkeä se on.
Katsele ylöspäin, sillä jos Palestiinan valtio julistetaan tulevassa kuussa ja Israelin maa jaetaan, niin on
tulossa aikamoinen myrsky ja suoraan Jumalalta.
”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat,
repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” (Sak. 12:3)
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