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On hyvin valitettavaa, mitä tälle paikalle on tapahtunut.

Siitä on tullut tilanne, jossa se, mikä on oikein, on väärin ja se mikä on hyvä on paha. Mikään siinä 
tällä hetkellä tapahtuva ei ole terveestä järjestä.

Suuri osa ongelmasta on, että tuhannet ihmiset, joilla ei ole perusteita oikeuksille tähän paikkaan, 
käyttäytyvät ikään kuin heillä olisi. Ja vuotavat rajat ja motivoituneet globalistit eivät auta yhtään. 
Lisäksi monet ihmiset tekevät kaikkensa varmistaakseen, että muiden lailliset oikeudet otetaan 
pois. 

Ristiriidat riehuvat tämän paikan rajojen sisällä. Siitä huolimatta, että on paljon selviä todisteita 
päinvastaisesta, väkivaltaiset joukot tunneperäisesti latautuneita ja älyllisesti haastettuja nuoria 
huutavat likinäköisiä harhaluulojaan rasismista ja sorrosta. Heidän angstinsa on kehystetty taustaa 
vasten, joka muodostuu palavista autonrenkaista, rikotuista ikkunoista, tuhotuista liikkeistä, 
verisistä ohikulkijoista ja väsyneistä lainvalvojista.

Todistettu ja vakaa johtajuus on ajettu pois tästä paikasta. Se on korvattu kaaoksella, 
epäpätevyydellä, typeryydellä ja röyhkeällä inholla niitä kohtaan, jotka ovat tehneet eniten 
turvallisuuden ja yhteisen edun hyväksi.

Tämä perusteeton viha on yhdistänyt jopa ne, jotka olivat kerran toistensa vankkumattomia 
poliittisia vastustajia. Se, mikä on sitonut heidät yhteen, on heidän oma hyveellisyyden ja järjen 
puutteensa. Koska heidän intohimonsa eivät edusta enemmistön vastaavia, heidän on täytynyt 
ryhtyä valonarkoihin takahuoneen sopimuksiin saavuttaakseen salakähmäiset tavoitteensa.

Tämän vallankumouksen arkkitehdit tekevät kaikkensa valtansa lujittamiseksi. Heille ei riitä, että 
hyvä johtajuus on poissa. Nyt he haluavat säätää lakeja varmistamaan, että sama johtajuus ei 
koskaan palaa - missään muodossa.

Tämä paikka oli kerran harvinainen demokratian hyveiden helmi. Ei enää. 
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Tämän paikan potenssi ja voima ovat nyt heikentyneet - merkittävästi. Se ei todellakaan ole yllätys.
Kaikkien paheellisten jatkumisten alla on ollut pimeä agenda murskata tämän paikan voima ja 
hyve. Se on niin ilmeistä.
Jopa täällä olevat poliisit suojelevat rikollisia, samalla kun estävät lainkuuliaisia kansalaisia 
käyttämästä sananvapauttaan. Se on yksi monista varmoista itsetuhon kaavoista.

Kuten sanoin, mikä oli kerran ylöspäin, on nyt alaspäin. Paha on nyt hyvää. Kaikki on ylösalaisin ja 
nurinpäin. Tämän paikan viholliset kuolaavat. He aistivat tilaisuuden. He haistavat heikkoutta. He 
eivät olisi uskaltaneet yrittää mitään perverssiä entisen johdon kanssa.

Mutta nyt? Oi - - nyt on KOKONAAN eri juttu. Voit luottaa siihen. Tämän paikan lukemattomille 
vihollisille on annettu tuuma, ja nyt he ottavat mailin. Huhut sodista ja konflikteista ovat jo hurjassa 
kasvussa.

Kuten isoisäni tapasi sanoa: "Onpa surullinen kalasoppa." Se on kuitenkin paljon pahempi. Se on 
viiden hälytyksen tragedia.

Tiedätkö tämän paikan, tämän suurenmoisen kansakunnan, tämän kerran niin ylpeän demokratian 
majakan? Saat arvata yhden kerran. 

Ei - - olet väärässä.

Se on Israel.

Jokaiselle, joka välittää niin paljon, että tutkii tosiasioita, jokaiselle, joka tekee työtä ohittaen 
revisionistit päästäkseen kaivamaan totuutta -  selviää tilanne sellaisena, kuin se TODELLA on.

Tiedän. Ei ole poliittisesti korrektia maalata Israelia mistään oikeasta näkökulmasta. Se ei ole 
menemistä joukon mukana tukemaan juutalaisvaltiota tai ilmaisemaan jonkin totuuden riekaleen 
sen historiasta. Se ei kuitenkaan muuta tosiasioita siitä, mitä tälle paikalle on tapahtunut ja mitä 
siellä tapahtuu edelleen.

Mikään retoriikka minkään mikrofonin, puhujakorokkeen, luentopaikan, megafonin tai 
saarnapöntön takana ei muuta totuutta, että Israelilla on täydet oikeudet muinaiseen kotimaahansa
ja pääkaupunkiinsa Jerusalemiin. Mikään päättely ei voi kumota Israelin oikeutta puolustautua 
monia vihollisiaan vastaan, jotka himoitsevat sen täydellistä tuhoa. 

Lopputulos on, että minkään liikkeen väitteet, minkään elimen päätös, eikä yhdenkään poliitikon 
lakialoitteet voi vähentää laittomuutta, joka ruokkii KAIKKIA juutalaisvastaisia tunteita.

Niille, jotka väittävät olevansa Jeesuksen Kristuksen seuraajia, koko tilanne on sellainen, joka 
oikeutetusti kyseenalaistaa heidän uskonsa uskottavuuden. 

Israelin historia on esitetty hyvin selvästi Raamatussa ja sen lähimenneisyyttä ja lähitulevaisuutta 
koskevat profetiat ovat ylenmäärin selviä. On pysäytettävä aivonsa - ja sydämensä – heti ovella 
ohittaakseen nämä asiat, tai sitten kieltäytyä hyväksymästä niitä.

Oikea näkemys Jumalasta johtaa oikeaan näkemykseen Israelista ja juutalaisista - ja päinvastoin. 
Sitä ei voi kiertää. Jumala lupasi, että Hän tuomitsee ne, jotka yrittivät jakaa juutalaisen valtion 
(Joel 3:2), että hän kiroaa ne, jotka kiroavat juutalaisia (1.Moos.12:3) ja tuomitsee ne, jotka eivät 
auta Juutalaisia heidän suurimman hätänsä aikoina (Mt. 25:34-40).

Se, mitä Israelissa tapahtuu juuri nyt, kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Se on rauhoittavaa. Hän 
hallitsee aina suvereenisesti kaikkia asioita, mukaanlukien sitä, kuka tulee valtaan ja missä ja miksi
(Dan. 2:21). Siksi, koska Hän on Jumala, eikä kukaan meistä.

Se ei muuta vastuutamme ihmisen tasolla tehdä oikeita valintoja.



Mitkä ovat sinun valintasi?
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