
YK, TANAKH JA ISRAELIN JUMALA -- Ban Ki-moon myöntää Israel-syrjinnän  

 

Tässä alunperin israelilaisen mediakanavan Arutz Shevan blogikirjoitus elokuun 18. päivältä 2013 (by 
Tuvia Brodie) jonka David Hocking lähetti lukijoilleen viikkokirjeenä sähköpostissa. Aihe on mitä 
tärkein koskien Israelin asemaa hylkiövaltiona maailman ja eritoten Yhdistyneitten Kansakuntien 
silmissä. YK:n pääsihteeri myöntää nyt ensimmäisen kerran että Israelia on kohdeltu kaltoin ja 
ennakkoluuloisesti järjestönsä toimesta. Tämän kaiken on ennustanut tarkasti Tanakh eli juutalainen 
Raamattu yli 2300 vuotta sitten. Artikkelin suomensi: Samuel Korhonen 
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YK, TANAKH JA ISRAELIN JUMALA 

THE U.N., THE TANAKH, AND THE GOD OF ISRAEL 

 

YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moon on juuri myöntänyt, että YK syrjii Israelia (Elad Benari, "Ban Ki-moon 
Admits: UN is biased against Israel", Arutz Sheva, August 18, 2013). Hän myöntää, että maailman 
tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden päämaja kohtelee omia jäseniään ennakkoluuloisesti.  

YK:ta ei perustettu olemaan vihamielinen. Se aloitti halulla synnyttää ”kunnioitusta velvoitteille, 
jotka perustuvat sopimuksiin ja muihin kansainvälisen lain lähteisiin” (Charter of the United Nations, 
Preamble), kuten sopimukset, jotka auttoivat Israelia tulemaan valtioksi. Tuon sitoumuksen olisi 
pitänyt auttaa Israelia. Mikä meni pieleen?  
 

On uskomatonta, että halu rauhaan johti YK:n harhaan. Tuo halu sai YK:n etsimään 'Korkeampaa 
Auktoriteettia' valtioille, jonka puoleen kääntyä konflikteissa, mutta tuo 'Korkeampi Auktoriteetti' ei 
ollut Jumala. Se oli Ihminen. 

 

Siitä alkoi ongelma. YK loi oman 'Korkeamman Auktoriteettinsa'. He kutsuivat sitä 'kansainväliseksi 
laiksi'. Sitten he väärinkäyttivät luomustaan.  
 

Tämän lain tarkoitus oli ohjata valtioita ennenkuin konflikti puhkeaisi. Sen olisi pitänyt auttaa 
Israelia. Se ei auttanut. Laki sisälsi virheen. Se panee toivonsa Ihmiseen.  
 

Ihmisen laki on kuin maito: se on hyvää vain jonkin aikaa. Sitten se happanee.  
 

Kansainvälinen laki alkoi toiveilla rauhasta, mutta se on muutettu sotataktiikaksi. Tuolla taktiikalla 
on nimi: lainkäynti (engl. lawfare, muistuttaa sanaa warfare, sodankäynti. Suom. huom.) 

 

Se on uusi käsite. Se tarkoittaa sotimista vihollista vastaan käyttäen oikeusjärjestelmää vihollisen 
tuhoamiseksi. Lainkäynnin suosikkikohde on Israel.  
 

Tämä ei ole sattumaa. Huolimatta siitä, mitä Ihminen sanoo, historia noudattaa käsikirjoitusta, jonka 
Israelin Jumala kirjoitti Tanakh'iin (juutalainen Raamattu) yli 2300 vuotta sitten. Katsokaa uudenajan 
historiaa: Yhdistyneet Kansakunnat muodostettiin toisen maailmansodan jälkeen. Tuo YK loi Israelin 
valtion. Sitten arabit ovat pyrkineet armottomaan sotaan Israelia vastaan; militantti Islam levisi 
Eurooppaan; maailmanlaajuiset liikkeet 'rauhan ja oikeudenmukaisuuden' puolesta vahvistuivat; 
vasemmistolaiset ja jihadistit liittyivät yhteen 'tuhoamaan Israelin maailmanrauhan vuoksi'.  
 

Se kaikki on Tanakh'issa. Israelista tulee maailman huomion keskipiste. Maailma näkee Israelin 

http://nokialainen.blogspot.fi/2013/10/yk-tanakh-ja-israelin-jumala-ban-ki.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Arutz_Sheva
http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/5238
http://www.davidhocking.org/
http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/5238#.Um-ZJ_s8LIU
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171010#.Um-U8Ps8LIU
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171010#.Um-U8Ps8LIU


vihollisenaan. Ihminen panee Israelin tuhon tähtäimeen.  
 

Ihmisen versiossa historiasta – käsikirjoituksessa, jonka Ihminen haluaa kirjoittaa – Israelin tuho on 
se, joka tuo rauhan. Ihminen on kuitenkin tietämätön. Hän ei näe, että hänen yrityksensä tuhota 
Israel oli ennustettu juutalaisessa Tanakh'issa kauan ennen kristinuskoa, Islamia ja YK:ta.  

 

Jumalan Historiassa Israel kyllä piiritetään, mutta sitä ei tuhota. Rauha tulee Israelista, ei YK:sta. 
Korkeammaksi auktoriteetiksi tulee Jumala, ei Ihminen.  
 

Ihminen hylkää tämän näkemyksen. Hän hylkää Israelin. Hän sanoo Israelia moraalittomaksi.  
 

Kuitenkin se on Ihminen, joka on moraaliton. Hän valehtelee Israelista. Hän ei välitä arkeologian 
todistuksesta, että juutalaiset hallitsivat Israelin maata 3000 vuotta sitten ja sensijaan väittävät, 
että kotimaan vaatiminen alkoi vasta Holokaustin jälkeen. Hän valehtelee koskien arabien hyökkäystä 
vuonna 1947, kun YK loi todellisen kahden valtion ratkaisun: Israelin juutalaisille ja Jordanian 
arabeille. Hän ohittaa rasistiset arabien vaatimukset tappaa juutalaiset. Hän kutsuu arabeja, jotka 
murhaavat vauvoja, 'vapaustaistelijoiksi'.  

 

Toistaiseksi YK ei ole äänestänyt Israelin tuhoamiseksi, mutta se voisi tapahtua, varsinkin, kun YK itse 
– YK:n avustusjärjestö UNWRA:n kautta – painaa oppikirjoja arabiaksi, jotka pohjimmiltaan vaativat 
tuhoamaan Israelin.  
 

YK liittyy arabeihin luomaan tulevaisuuden ilman Israelia. Se edistää sitä tuomitsemalla Israelin 
useammin kuin kaikki muut maat yhteensä. Maailmaa ilman Israelia mainostetaan voittavana 
ehdotuksena. Se varmasti kuulostaa hyvältä idealta humanisteista, vasemmistolaisista, 
akateemikoista ja maailmanlaajuisista ihmisoikeusjärjestöistä. Se kuulostaa hyvältä myös 
muslimeista, jotka ovat vannoneet hävittävänsä Israelin.  
 

Jotkut perustelevat, että maailma ilman Israelia on oikeudenmukaisempi. Kristilliset kirkkokunnat 
ovat liittyneet Israelinvastaisen kansainvälisen kuoron vaatimuksiin. Skotlannin kirkkoa ja Englannin 
kirkkoa on hiljattain syytetty suoranaisesta antisemitismistä.  
 

Israelia vastustavat muslimit, kristilliset johtajat, ateistit ja humanistit muodostavat maailman 
enemmistön – ehkä neljä miljardia yli kuuden miljardin koko väestöstä. Monet tässä enemmistössä 
haluavat tuhota maailman juutalaisen vähemmistön.  
 

Israel on huomion keskipiste aivan kuten Tanakh ennustaa. On olemassa liike, joka voimakkaasti 
haluaa poistaa sen maailmankartalta, juuri kuten on ennustettu. Länsi liittyy arabeihin 
vahingoittamaan Israelia – juuri kuten on ennustettu.  
 

Ihmisestä ei mikään ole parempaa kuin kiihottaminen Israelia vastaan. Ihminen tekee töitä lujasti 
hyökätäkseen maailman ainoata juutalaista valtiota vastaan. Hän kokoontuu YK:ssa unelmoimaan 
maailmasta ilman Israelia. Hän hylkää Israelin Jumalan.  
 

Älä kuuntele Ihmistä. Juutalaisella Tanakh'illa on parempi ansioluettelo. Se ei ole koskaan ollut 
väärässä.  
 

Sinun pitää muistaa tämä, kun Ban-Ki Moon seuraavan kerran sallii YK:n panetella Israelia. 
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