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Presidentti Biden näyttää vihreää valoa Israelin vihollisille omilla 
toimillaan Lähi-idässä
Tässä tuore poiminta Rapture Ready -sivuston Israel Watch -osastolta, jossa lyhyt kommentaari Biden'in
hallinnon viimeaikaisista sotilaallisista päätöksistä Lähi-itää koskien, joilla on vaikutusta Israeliin. 
Näyttää siltä, että presidentti Biden on osoittautumassa juuri sellaiseksi anti-Israel-tyypiksi kuin mitä 
Barack Obama oli omalla presidenttikaudellaan. Herra varjelkoon Luvattua maata! Jutun suomensi: Olli 
R.
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Diplomatian kelvottomat mielet (Reprobate Minds in Diplomacy)

Biden – Valkoisen talon laiton viranhaltija – on tällä viikolla viestittänyt olevansa vihollistemme taskussa. 
Ja se vaikuttaa Israeliin ja sen välittömiin naapureihin. Jerusalem Post -raportista:

”USA on siirtämässä jopa kahdeksan Patriot-ilmapuolustuspatteria pois tärkeimmistä Lähi-idän maista 
Wall Street Journal'in perjantaina julkaiseman raportin mukaan. Raportissa sitä kutsutaan Yhdysvaltain 
armeijan jalanjäljen "suureksi uudelleenjärjestelyksi", joka saattaa vaikuttaa Irakiin, Kuwaitiin, Saudi-
Arabiaan ja Jordaniaan, tärkeimpiin Yhdysvaltojen kumppaneihin alueella. Tämä tarkoittaa, että se voi 
vaikuttaa myös Israeliin. Ilmapuolustuspatterit ovat avain maiden suojaamiseen Iranin ohjuksilta ja muilta
uhilta. Niiden ja niihin kytkeytyvän tutkan poistamisella on kauaskantoisia seurauksia, jos raportit ovat 
tarkkoja.”

Nyt, Irak on ollut ja tulee olemaan ongelmallinen Israelille; tilanne siellä on erilainen papiston ja 
korruptoituneiden poliittisten johtajien pitäessä kiinni vallasta. Mutta monet tuossa lauseessa mainitut 
maat ovat joko käytännöllisiä juutalaisvaltion "ystäviä" nykyisessä ilmapiirissä, tai niillä on yhteisiä 
intressejä.

Tärkein yhteinen etu on tietysti estää Irania räjäyttämästä heitä kaikkia.

Tämän maan demokraattisista johtajista on pääteltävä, että heidän täytyy kirjaimellisesti olla maksettuja 
mullahien taholta tekemään katastrofaalisia päätöksiä. Tämä voi olla ainoa selitys sille, että John Kerry 
harjoitti sukkuladiplomatiaa silloinkin, kun Trump oli vallassa!

Biden'ille ja hänen kätyreilleen on järjenvastaista vetää hengenpelastavia ohjuspattereita pois Lähi-
idästä. Muuten, käytännön mielessä, tämä on se, missä me uskovina kristittyinä voimme pyytää Herraa 
estämään tällaiset suunnitelmat. Tämä on päivittäinen asia, jonka voimme tehdä auttaaksemme.

Ilmeisesti Biden'in tiimi aikoo "keskittää" enemmän ponnisteluja Venäjän ja Kiinan haasteisiin. Kuitenkin, 
tämä on omituista, kun ymmärretään, että nämä maat auttavat Irania aseilla ja tutkatekniikoilla.

Yhtä ohjuspuolustusjärjestelmistä, Thaad'ia, ollaan harkitsemassa poistettavaksi yhdessä 
suihkuhävittäjälaivueiden kanssa ... täsmälleen samaan aikaan Iran tehostaa hyökkäyksiä Irakissa ja 
muualla pyrkien vahingoittamaan Yhdysvaltojen etuja. Se on hämmentävää ... ellet sitten usko Biden'in 
olevan turmeltunut.
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Lisäksi Post'in mukaan:

”Israelille seuraukset voivat olla suuria. Jos Yhdysvaltojen viholliset pitävät poislähtemistä merkkinä siitä,
että Yhdysvallat ei ole sitoutunut alueeseen, ne saattavat testata Yhdysvaltoja ja kumppanimaita. Israel 
suoritti äskettäin yhteisen F-35-harjoitussession Italian, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa 
Italiassa, joka oli Israelin F-35-koneiden ensimmäinen käyttöönotto ulkomailla. Israel osallistui viime 
vuonna kolmeen yhteisharjoitukseen Yhdysvaltojen F-35-koneiden kanssa Al-Dhafran tukikohdasta, ja 
harjoituksia kutsuttiin nimellä Enduring Lightning (Kestävä salamointi).”

Saudit ovat hermostuneita ja syystä.

Ja kun Israelissa on uunituore hallitus, joka on täynnä vasemmistolaisia ja pahempia ryhmittymiä, Bibi 
Netanyahu ei ole enää pelotteena. Aivan kuten Trump. Tämä ympäristö on kypsä Iranin 
hyödynnettäväksi.

Jälleen velvollisuutemme ja etuoikeutemme on rukoilla Israelin (ja sen naapureiden) puolesta, niin että 
vihollisen suunnitelmat menevät myttyyn. Näin on tapahtunut kerta toisensa jälkeen, tuhansien vuosien 
ajan.

”Riehukaa, kansat, kuitenkin kukistutte; kuulkaa, kaikki kaukaiset maat: sonnustautukaa, kuitenkin 
kukistutte; sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa: se raukeaa; sopikaa sopimus: ei se 
pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme.” (Jesaja 8:9-10)
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