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Jerusalem tarkoittaa ”rauhan kaupunkia”, kuitenkin 
sen historia on verenvuodatusta täynnä! Mikään 
muu kaupunki ei ole kärsinyt Jerusalemin lailla. 

Se ei ole koskaan nauttinut rauhasta pitkään. 
Jumala perusti Jerusalemin kuitenkin rauhan 

kaupungiksi — ja hän tulee myös varmistamaan, 
että näin käy! Jerusalemista tulee kaupunki, 

josta käsin Jumalan perhe hallitsee koko 
maailmankaikkeutta! 
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1
”Jerusalem, 
Jerusalem”
Jerusalem on kuin ydinmiinakenttä! Mikään kaupunki 

maailmassa ei ole Jerusalemin kaltaisen kansainvälisen 
paineen alainen!
Tämä kaupunki ei ole keskeinen ainoastaan kolmessa pääus-

konnossa—juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa—vaan 
sillä on lisäksi vahva kansallinen merkitys niin arabeille kuin 
juutalaisillekin.

Tänä päivänä israelilaiset ja palestiinalaiset ovat umpikujassa, 
koska molemmat tahtovat Jerusalemin kontrolliinsa. He ovat jo 
vuosikausia yrittäneet ratkaista eroavaisia näkökantoja neuvotte-
lujen ja kompromissien välityksellä. Nämä neuvottelut ovat kerta 
toisensa jälkeen tyssänneet Jerusalemin kohtaloon! 

Ongelmalle ei tunnu löytyvän minkäänlaista kaikkia osa-
puolia tyydyttävää ratkaisua. Erään analystin sanoin ”arabien 
ja juutalaisten välinen rauhansopimus ilman Jerusalemin koh-
talosta sopimista ei voi olla todellinen. Rauhansopimus, joka 
heikentää juutalaisten asemaa Länsirannan, Gazan sekä Gola-
nin kukkulat arabeiden valvontaan luovuttamalla, mutta 
jättää Jerusalemin kiistan ratkaisematta, edistää sotaa, ei poista 
sitä … Diplomaatit, jotka olettavat, että neuvottelut voivat rat-
kaista kaikki kysymykset, eivät ole huomioineet alueeseen 
liittyviä tunteita. Jerusalemista ei voi neuvotella” (Islamic Affairs 
Analyst, 1. kesäkuuta 1993). Tämän mukaan rauhaisaa ratkai-
sua ei voi löytyä.



Tilanne Jerusalemissa on tänä päivänä erittäin vaikea. Raamat-
tusi sanoo, että ennen sen parantumista se muuttuu vielä paljon 
pahemmaksi.

K R I S T U S  I T K I  J E R U S A L E M I N  T Ä H D E N

Maallisen toimintansa aikana Jeesus Kristus teki tiettäväksi todel-
liset tunteensa Jerusalemia kohtaan.

Hän lausui kaupunkia johtaville juutalaisille uskonnollisille 
johtajille: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, 
kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, 
mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja 
laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noita-
kaan sikseen jättää … Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te 
ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunis-
tatte vanhurskasten hautakammioita ja sanotte: Jos me olisimme 
eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet heidän kanssaan 
profeettain vereen!” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 23:23, 
29–30). Nämä uskonnolliset miehet rehentelivät, etteivät he olisi 
tappaneet ja vuodattaneet Jumalan profeettojen verta esi-isiensä 
lailla. Kuitenkin he vuodattivat paljon kallisarvoisemman 
veren—Jeesuksen Kristuksen veren!

Tämä ei ole viestinä ainoastaan juutalaisille, vaan kaikille 
ihmisille—erityisesti uskonnollisille ihmisille! ”Niin te siis todis-
tatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. 
Täyttäkää sitten isäinne mitta. Te käärmeet, te kyykäärmeit-
ten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” 
(jakeet 31–33).

Jos he eivät tappaneet profeettoja, he ajoivat heidät ulos kau-
pungista. Kristus kutsui näitä uskonnollisia johtajia 
käärmeiksi ja kyykäärmeitten sikiöiksi! Sitten hän lausui 
muutaman kovan ennustuksen: ”Totisesti minä sanon teille: tämä 
kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Jerusalem, Jerusalem, 
sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähe-
tetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi 
niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tah-
toneet.” (jakeet 36–37). ”Jerusalem, Jerusalem”, sinä, joka tapat 
ja kivität profeetat. Kristus olisi ollut valmis kokoamaan Jerusa-
lemin (ja koko ihmiskunnan) kanaemon lailla tykönsä kaikkina 

Jerusalem profetioissa8



aikoina, mutta he kieltäytyivät. He eivät halunneet sisällyttää 
Jumalaa uskontoonsa—eivätkä elämäänsä! Koko ihmisen his-
torian aikana niin uskonnolliset kuin ei-uskonnollisetkin ihmiset 
ovat menetelleet samalla tavalla.

Minkä hinnan Jerusalem (ja koko ihmiskunta) onkaan joutu-
nut maksamaan. Kristus toistaa ”voi teitä” tässä luvussa kahdeksan 
kertaa. Tulemme näkemään, kuinka Jerusalemin historia on täytty-
nyt ”voi teistä” kerta toisensa jälkeen. Pahin on vielä edessä! Mutta 
niin on paraskin, parempi kuin kuvittelemme.

”Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi” (jae 38). Meidän ei 
tarvitse kuin katsoa Jerusalemin menneisyyttä ja sen nykypäivää, 
sen verenvuodatuksen täyttämää lohdutonta historiaa, huomatak-
semme, etteivät asiat tule koskaan paranemaan ilman kirkastetun 
Jeesuksen Kristuksen asioihin puuttumista. Verivirrat ovat 
vuotaneet tässä kaupungissa jatkuvasti!

Jerusalemin näkemä kärsimys on ennen Kristuksen toista tule-
musta koko maailmaa kohtaavien kärsimysten esikuvana. Kristus 
haluaa, että koko ihmiskunta ottaisi Jerusalemin tapahtumista 
opikseen, mutta tähän mennessä näin ei ole vielä käynyt. Tämä 
kaupunki, täynnä ”voi teitä” ja lohduttomuutta, tulee pian oppi-
maan läksyn Jumalan käden kautta—vielä intensiivisemmän voin 
ja parun saattamana.

Israelin luulisi etsivän Jumalan kasvoja ennen muita kansoja 
Jerusalemin historian tähden. He haluavat kuitenkin harjoittaa 
uskontoa omalla tavallaan, eivät Jumalan tavalla. Vaikka Jumala 
pyytämällä pyysi Israelia ottamaan vaarin, he kuitenkin jatkoivat 
kapinointiaan. He kieltäytyivät olemasta esimerkkinä maailmalle. 
Nyt ihmiskuntaa kohtaa tuho, jollei Kristus puutu asioiden kul-
kuun (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:21). 

Matteuksen kirjan 24 luvun vuorisaarna kertoo tulevasta 
katalyyttisestä globaalisesta tuhosta. Se seuraa luvun 23 kuvaa-
maa Jerusalemin tuomiota. Edessämme on ihmiskunnan tuho, 
koska Jerusalem ja Israel (sekä maailma) ovat hyljänneet 
Kristuksen!

I S Ä  J A  P O I K A

Miksi Jerusalem on erikoinen? Miksi se on niin tärkeä 
Jumalalle?
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Jerusalemin innostava historia sekä sitä koskeva profetia 
alkavat 1. Mooseksen kirjasta: ”Näiden tapausten jälkeen Jumala 
koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: Aabraham! Hän vastasi: 
Tässä olen. Ja hän sanoi: Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakas-
tat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi 
vuorella, jonka minä sinulle sanon” (1 Mooseksen kirja. 22:1-2). 
Moorian maa on aina yhdistetty Jerusalemiin. Juuri siellä Aabra-
ham aikoi uhrata poikansa.

”Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen 
poikansa” (jae 10). Mutta Jumala pysäytti hänet. ”Silloin Herran 
enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: Aabraham, Aabraham! Hän 
vastasi: Tässä olen. Niin hän sanoi: Älä satuta kättäsi poikaan 
äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät 
Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi” (jakeet 
11–12). Isänsä mielessä Iisak oli jo kuoleman oma.

Aabraham ja Iisak olivat Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen 
esikuva. Juuri siksi tapahtumat sijoittuivat Jerusalemin liepeille. 
Isä Jumala uhrasi myöhemmin ainokaisen Poikansa Jerusale-
missa. Itse Jumalan Poika uhrattiin Jerusalemissa. Kuinka rikas 
ja tunteita herättävä Jerusalemin historia onkaan!

Hetken kuluttua saamme nähdä, kuinka historian rikkaimmat 
tapahtumat odottavat vielä meitä.

J U M A L A  VA L I T S I  J E R U S A L E M I N

Huomaa Jumalan lausuma: ”Kuitenkaan en minä repäise koko 
valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi 
palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä 
olen valinnut” (1 Kuninkaiden kirja 11:13). Jumala itse valitsi 
Jerusalemin. Hän ei valinnut Pariisia, Lontoota eikä New 
Yorkia—hän valitsi Jerusalemin.

Ymmärrä: Tämä on Jumalan valitsema kaupunki! Se tulee 
hämmästyttämään koko maailman jumalallisella loistollaan! 
Koko maailman ihmiset saavat kohdistaa katseensa tähän kau-
punkiin, joka johtaa heitä. Jumala kutsuu nyt erilleen hengellisen 
Israelin, seurakuntansa, jonka päämaja on Jerusalemissa ja josta 
käsin se johtaa kaikkia maailman asukkaita. Jumalalla on sinulle 
tehtävä, joka on vastuullisempi kuin mikään kenellekään aikai-
semmin uskottu tehtävä. 
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Runsas todistusaineisto tukee Melkisedekin olevan Jerusalemin 
perustaja. ”Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; 
hän oli Jumalan, Korkeimman pappi” (1 Mooseksen kirja 14:18). 
Melkisedek oli Saalemin kuningas, kaupungin, joka luultavasti 
tunnettiin sittemmin nimellä ”Jeru- salem”. ”Sillä tämä Melkise-
dek, Saalemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni 
Aabrahamia vastaan, hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja 
siunasi hänet; jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta 
ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on van-
hurskauden kuningas ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas, se on 
rauhan kuningas” (Kirje heprealaisille. 7:1-2).

Saalem tarkoittaa ”rauhaa”. Jerusalem tarkoittaa ”rauhan 
kaupunkia”. Kun tunnet Jerusalemin historian, sen nimi saattaa 
kuulostaa sairaalta vitsiltä! Onhan tämä kaupunki nähnyt veren-
vuodatusta enemmän kuin minkään toinen kaupunki! Kukaan ei 
ole kärsinyt Jerusalemin lailla. Se on tuskin nähnyt rauhan päi-
vää! Syynä on ihmisen hallinto ilman Jumalaa.

Tästä veren kattamasta kaupungista tulee vielä rau-
han kaupunki!

Millään muulla kaupungilla ei ole yhtä uskomatonta alkua. 
Jumala valitsi sen ja sen perustajana oli Melkisedek—mahtava 
olento, josta tuli Jeesus Kristus (Kirje heprealaisille. 7:3). Kuka 
voisi olla ilman isää, ilman äitiä, vailla päivien alkua ja elämän 
loppua? Ainoastaan Jumala, josta tuli Jeesus Kristus. Vain Juma-
laa voidaan kuvata tällä tavalla. Tiedämme myös, ettei kukaan 
ihminen ei ole koskaan nähnyt Isää Jumalaa.

Jumala valitsi Jerusalemin aikojen alussa. Jumala perusti tämän 
rauhan kaupungin. Siitä piti tulla rauhan kaupunki ikuisiksi 
ajoiksi! Voit olla varma siitä, että Jumala saattaa suunnitelmansa 
loppuun asti. Kun tunnet Jumalan suunnitelman, ymmärrät, 
että kaupungin nimi sisältää profetian sen mahtavasta 
tulevaisuudesta!

Jumala on kääntänyt selkänsä Jerusalemille sen ihmisten syn-
tien takia. Tämä ongelma oikaistaan tulevaisuudessa.

Joosuan aikana Jerusalemin nimi oli Jebus (Joosuan kirja 18:28, 
Juudaksen kirje 19:10). Jebusilaiset asuttivat sen. He olivat kanaa-
nilaisia, Haamin jälkeläisiä Kanaanin sukupuun kautta. Jumala 
lupasi ajaa jebusilaiset ulos, jos Israel toimisi hänen sotilainaan 
(2 Mooseksen kirja 33:1-3; 34:11–15).
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Daavid kaappasi Jerusalemin jebusilaisilta (2 Samue-
lin kirja 5:1-6). Tämä kaupunki oli niin mahtavasti linnoitettu, 
että jopa sokea ja kuuro olisi pystynyt puolustamaan sitä. Daavid 
kuitenkin luotti Jumalaan ja oli voitokas.

”Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin 
kaupungin. Ja Daavid sanoi sinä päivänä: Jokainen, joka surmaa 
jebusilaisen ja tunkeutuu vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja 
ontuvat, joita Daavid vihaa. Tästä on tapana sanoa: Sokea ja ontuva 
älköön tulko taloon. Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui 
sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid rakenteli sitä yltympäri, Mil-
losta sisälle päin. Ja Daavid tuli yhtä mahtavammaksi ja Herra, 
Jumala Sebaot oli hänen kanssansa” (2 Samuelin kirja 5:7–10). 
Jerusalemia kutsuttiin ”Daavidin kaupungiksi”. Tämä ei kestä-
nyt kuitenkaan kauaa.

J U M A L A  H Y L K Ä Ä  J E R U S A L E M I N

Juudan heimo kääntyi pois Jumalasta. Jeremia lähetettiin Jerusale-
miin heitä varottamaan. ”Näin sanoi Herra minulle: Mene ja seiso 
Kansanportissa, josta Juudan kuninkaat tulevat ja josta he menevät, 
ja kaikissa Jerusalemin porteissa” (Jeremian kirja 17:19). Jeremian 
käskettiin seisoa Jerusalemin porteissa—joista kuninkaat tulivat ja 
menivät—ja varoittaa heitä, koska he rikkoivat Jumalan Sapattia.

Jumala lähettää aina lähettinsä syntiä tekeviä ihmisiä ja myös 
Israelia varoittamaan. Viesti pitää toimittaa missä ihmiset voivat 
sen kuulla. ”Ja sano heille: Kuulkaa Herran sana, te Juudan kunin-
kaat ja koko Juuda ja kaikki Jerusalemin asukkaat, jotka tulette 
näistä porteista. Näin sanoo Herra: Ottakaa itsestänne tarkka 
vaari, älkääkä sapatinpäivänä mitään kantamusta kantako älkääkä 
mitään tuoko Jerusalemin porteista. Alkää viekö sapatinpäivänä 
mitään kantamusta taloistanne älkääkä tehkö mitään työtä, vaan 
pyhittäkää sapatinpäivä, niinkuin minä käskin teidän isienne 
tehdä. Mutta he eivät kuulleet, eivätkä korvaansa kallistaneet, 
vaan olivat niskureita, niin etteivät kuulleet eivätkä ottaneet kuri-
tusta varteen” (jakeet 20–23). Heidän käskettiin pyhittää Jumalan 
sapattipäivä—pitää se pyhänä. Jos me pidämme sapatin pyhänä, 
se valmistaa meitä pyhää viikkoa varten sekä läheiseen yhteyteen 
Jumalan kanssa. Israelia rangaistiin kerta toisensa jälkeen, koska 
he rikkoivat tätä käskyä ja kääntyivät pois Jumalasta.
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Jerusalem tuhoutui sapatin rikkomisen takia. Sitä on tallattu 
aina siitä lähtien—yli 2000 vuoden ajan! Jokaisella tapahtumalla 
on syynsä. Jerusalemin kaupunki on tänä päivänä pahassa pulassa. 
Miksi näin? Synnin takia.

Nebukadnessar saattoi Jerusalemin roskakukkulaksi. ”Siitä 
syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään pelloksi, Jerusalem 
tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukkulaksi” (Mii-
kan kirja 3:12). Jerusalemin tuhon jälkeen vuonna 585 eKr. se näytti 
vain roskakukkulalta.

Siion kuvaa nykypäivän seurakuntaa. Jerusalem edustaa koko 
Israelia. Tämä, samoin kuin profetiakin, on historiaa. Näinä lopun 
aikoina Jumalan Laodikean penseä seurakunta tullaan ”kyntä-
mään pelloksi”! (Lue Laodikean seurakunnasta Ilmestyskirjan 3 
luvun jakeista 14–21 sekä tilaa kirjamme Malachi’s Message, Mala-
kian sanoma, joka kuvaa yksityiskohtaisesti Jumalan seurakunnan 
sisäisiä traagisia tapahtumia). Jumalan ihmiset silputaan syntien 
seurauksena. Mihin he ovat syypäitä? ”Rakennatte Siionia veritöillä 
ja Jerusalemia vääryydellä. Sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia 
vastaan, sen papit opettavat maksusta, ja sen profeetat ennuste-
levat rahasta. Mutta Herraan he turvautuvat sanoen: Eikö Herra 
ole meidän keskellämme? Ei tule meille onnettomuutta” (Miikan 
kirja 3:10–11). Aikoinaan papit ja profeetat oli palkattu opettamaan. 
Tämä profetia on tarkoitettu enemmän nykypäivää varten, jolloin 
nämä panevat elantonsa ihmisen, eikä Jumalan turviin.

Kuitenkaan kaikki Jumalan papit eivät turvaa ihmisiin. ”Mutta 
minä olen täynnä voimaa, Herran Henkeä, oikeutta ja väkevyyttä, 
ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit” 
(jae 8). Meidät on määrätty julistamaan heille heidän syntinsä. 
Jumalalle uskolliset ihmiset tulevat tekemään tämän. Jumala 
ennusti itse tästä tulevasta työstä.

Nebukadnessarin jälkeen Jerusalem oli kyntöpellon ja roska-
maan kaltainen. Josefus näki omin silmin, kuinka roomalaiset 
tuhosivat kaupungin vuonna 70 jKr. Hänen raporttinsa mukaan 
olisi ollut vaikea kuvitella kaupunkia tälle paikalle!

Jerusalem rakennettiin uudelleen, mutta juutalaiset kapinoivat 
uudelleen vuonna 132–135 jKr. Rooma vihastui tästä niin, että se 
tuhosi vuonna 70 jKr. jokaisen rakennuksen. Kirjoitukset kuvaa-
vat, että Jerusalem tuli uudelleen kyntöpellon kaltaiseksi! Yhtäkään 
juutalaista ei päästetty 20 mailin etäisyydelle Jerusalemista.
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Uskonnollisten ristiretkien aikana ”rauhan kaupunki” täyttyi 
jälleen verestä. Kristus sanoi Jerusalemin tulleen lohduttomaksi. 
Hän lausui Jerusalemille: ”Voi, voi, voi teitä”! Onko Jeru-
salem ollut lohduton sekä täynnä voivotusta? Kyllä se on. Mutta 
kaikken pahin ”voi teitä” on vielä edessä!

”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille 
kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jeru-
salemia piiritettäessä” (Sakarjan kirja 12:2). Jokainen Jerusalemia 
hallinnut kansa on joutunut suuriin vaikeuksiin. Näin on myös 
tilanne nykypäivänä.

”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille 
kansoille:kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja 
kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan” (jae 3). 
Jumalan sanoo, että Jerusalem tulee olemaan ongelma, ansa, 
niin rauhanturvaajille kuin diplomaateillekin, puhumattakaan 
kansoista, jotka kutsuvat sitä kodikseen. Näyttää kuitenkin siltä, 
että jokainen kansa haluaa Jerusalemin itselleen sen historiasta 
huolimatta.

Mikään kaupunki ei ole kärsinyt Jerusalemin tavoin. Seu-
raavissa luvuissa näemme, kuinka se on tälläkin hetkellä täynnä 
ratkaisemattomia ongelmia. Kuitenkin hyvät uutiset tulevat 
voittamaan huonot. Jumala perusti Jerusalemin rauhan kaupun-
giksi—tulevaisuudessa hän toteuttaa lupauksensa aivan varmasti! 
Jumalan perhe tulee hallitsemaan koko maailmankaikkeutta tästä 
kaupungista käsin! 
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2
Israelin kuolettava 

“ haava”

Näen israelilaisen ikkunan ääressä kansaansa tarkas- 
telemassa. Hänellä on tippa silmässään ja hänen vatsaansa 
kouristaa. Hän tietää Israelin olevan vaikeuksissa.

Totta, lyhyen puolivuosisataisen olemassaolonsa aikana Israel 
ei ole saanut nauttia rauhasta. Kuitenkin, kun tämä juutalainen 
kansalainen näkee palestiinalaisen nuorison ja israelilaiset sotilaat 
kadulla kahinoimassa, kun hänen korvansa täyttyvät useankieli-
sistä huudoista ja asetulituksista, hän tietää senpäiväisen tilanteen 
olevan pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Hän pelkää, että 
Israel on muuttunut pysyvästi.

I S R A E L I N  S Y N T Y 

Tarkastellaan nyt Israelin lähihistoriaa.
Toisen maailmansodan päättyessä useat juutalaiset jäivät kodit-

tomiksi. Maailman sympatia kääntyi heidän puoleensa.
Yhdistyneissä Kansakunnissa käydyn kädenväännön jälkeen 

Israel (raamatullinen Juuda—juutalainen tarkoittaa Juudan kan-
salaista) tunnustettiin vuonna 1948 valtioksi ja arabit hyökkäsivät 
sen kimppuun välittömästi.

Juutalaisilla ei ollut kunnon armeijaa ja kolmen viikon kuluttua 
näyttikin siltä kuin he menettäisivät sodan. Yhtäkkiä arabit jos-
tain kumman syystä julistivat väliaikaisen aselevon, jonka aikana 
Israel pystyi varustautumaan sekä kouluttamaan asevoimiaan—
joista monet olivat aseistettuja siviilejä.



Pian tämän jälkeen arabit alkoivat taas tulituksen, mutta tällä 
kertaa juutalaiset oli varustettu kunnolla ja he voittivat sodan 
pikaisesti.

Tämä oli Jumalan ihmeteko. Monet juutalaiset tunnustivat-
kin tapahtuman ihmeeksi. Tulevina vuosinakin he kokivat lisää 
ihmeitä.

Juutalaisten oli ennustettu asuvan omassa valtiossaan tänä 
lopun aikana. Näin täytyi siis tapahtua!

Juutalaiset olivat määrätietoisia taistelijoita. He omasivat itse-
näinen valtion ensimmäisen kerran 2000 vuoteen. Vain kuolema 
voisi nyt erottaa heidät tästä uudesta ainokaisesta kotimaasta.

T A I S T E L U N  T A H T O

Juutalaisten ja arabien väliset ongelmat jatkuivat jatkumistaan. 
Vuonna 1967 konflikti oli kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että 
lähes koko maailma uskoi Arabien hyökkäävän toistamiseen Isra-
elin kimppuun.

Neuvostoliitto kehotti Egyptiä hyökkäämään ja sen joukot vyö-
ryivätkin Siinaille ja määräsi YK:n joukot poistumaan alueelta. 
Näytti siltä, että sota syttyisi.

Koska Egypti, Jordania ja Syyria olivat liittoutuneet yhdessä 
Israelia vastaan, juutalaiset päättivät ryhtyä äkkihyökkäykseen. 
He lähettivät Egyptiin sotakoneet, jotka tuhosivat 300 Egypti-
läistä taistelukonetta kolmessa tunnissa. Tämän jälkeen he ottivat 
haltuunsa koko Siinain, Suezin kanavan, Itä–Jerusalemin, Länsi-
rannan sekä Golanin kukkulat kuudessa päivässä.

Taaskin Jumalan ihme pelasti tämän juutalaisvaltion.
Turistit alkoivat kiinnostua Israelista. Se vaurastui ja tuudit-

tautui uskoon, ettei sitä enää uhattaisi.
Vuoden 1973 lopulla juutalaisten armeija ei ottanut 

vaaria raporteista, joidenka mukaan arabit olisivat taas hyök-
käyskannalla. He hyökkäsivätkin 6. lokakuuta—juutalaisten Jom 
Kippur—pyhäpäivänä. 

Juutalaiset voittivat sodan kuitenkin kolmessa viikossa ame-
rikkalaisten avustamana. Egypti lyötiin, mutta sitä ei nöyryytetty. 
Taas kerran Raamatun Juuda varjeltiin ihmeen kautta.

Pian tämän jä lkeen Israelin tapahtumat kääntyivät 
dramaattisesti.
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Menachem Beginistä tuli pääministeri vuonna 1977. Presidentti 
Carter suostutteli hänet luovuttamaan Siinain takaisin Egyptille 
1970—luvun lopulla.

Näin alkoivat Israelin ja arabien väliset rauhanneuvottelut, 
joissa juutalaiset alkoivat luovuttaa maitaan paperilupauksia 
vastaan.

S I I N A I –V U O R I

Kun juutalaiset luovuttivat Siinain alueen takaisin Egyptille, he 
luultavimmin luovuttivat samalla Siinai–vuoren, jolla Jumala 
oli antanut kymmenen käskyä Moosekselle. Tällä vuorella 
koettu tulinen spektaakkeli oli ollut Israelin kansan 
alku! Juuri tällä Siinain alueella Israelin kansa oli joutunut vael-
tamaan 40 vuoden ajan kapinoidessaan Jumalan lakia vastaan.

Modernin Israelin valtion raamatullinen nimi on Juuda. Mui-
naisen Israelin modernit jälkeläiset koostuvat sen sijaan useista 
kansoista—lähinnä Yhdysvalloista (Raamatun Manasse) sekä 
Britannia (Raamatun Efraim). Toisin sanoen Raamatun Juuda 
on vain pieni osa nykypäivän Israelin kansaa. Amerikkalaiset ja 
brittiläiset ovat myös israelilaisia. Lopun ajan Israelin profetiat 
koskevatkin lähinnä näitä kolmea kansaa. (Todisteen tästä voit 
löytää ilmaisesta kirjastamme The United States and Britain in 
Prophecy, Yhdysvallat ja Britannia profetioissa.)

Yhdysvallat ja Britannia ovat molemmat painostaneet Juudaa 
luovuttamaan Siinain takaisin Egyptille, vaikka myös meidän 
kansalaisemme olivat osa sitä samaa Israelin kansaa, jolle Jumala 
antoi lakinsa Siinai—vuorella.

Profetian mukaisesti nämä kolme valtiota: Israel, USA ja Bri-
tannia tullaan valloittamaan yhdessä juuri ennen Kristuksen 
paluuta, jolleivät ne tee parannusta (Hoosean kirja 5:5). Juutalaisen 
valtion perustaminen oli tähteellinen Jumalan profetian täyttymi-
selle. Jumalan täytyi saattaa se ihmeiden kautta toteen.

Miksi nämä kolme valtiota ovat vaikeuksissa tänä päivänä? 
Siinain Egyptille luovuttaminen on keskeinen syy heidän 
ongelmiinsa!

Jos Jumala antaisi minulle Siinain, en luovuttaisi sitä pois, ellei 
Jumala itse käskisi näin tekemään—ja aivan varmasti näin ei tulisi 
käymään. 
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Nämä kolme valtiota etsivät rauhaa ihmisiltä, eivätkä suureen 
Siinai—vuoren Jumalalta. He ovat mitätöineet historiansa 
Jumalan kanssa!

Ketään toista ei koskaan valittu Jumalan kansaksi—ei kuiten-
kaan suosikiksi, vaan johtamaan esimerkillään maailma Jumalan 
tykö. Israel epäonnistui täysin heille annetun tehtävän suorittami-
sessa—niin muinoin kuin tänä päivänäkin. Pian Jumala rankaisee 
heitä ennennäkemättömällä tavalla. Raamatulliseen Israeliin kuu-
luvat kansat puhuvat paljon Jumalasta, mutta he eivät usko eivätkä 
tottele häntä. Tämä on syynä nykyisiin ongelmiimme. Israeliin 
kuuluvat kansat hukkuvat vielä uskonpuutteensa takia.

Juutalaisvaltio sai syntynsä ja pysyi hengissä Jumalan 
tekemien ihmeiden kautta—silti he kieltäytyvät luotta-
masta Jumalaan!

Juutalaiset antoivatkin Siinain Egyptille—mikä lahja se oli-
kaan—ja silti Egypti nousee nopeasti yhdeksi Israelia eniten 
vastustavaksi valtioksi.  Tämän luulisi todistavan, ettei maa-alu-
eiden luovuttamisella voida ostaa rauhaa.

Kaikesta huolimatta Israel toimii edelleen samalla mentali-
teetilla toimiessaan maassaan asuvien palestiinalaisten kanssa. 
He luovuttavat edelleenkin alueen toisensa jälkeen tyhjiä rau-
hanlupauksia vastaan. Tämä alkoi vuonna 1993 Valkoisen talon 
ruohokentällä edesmenneet Israelin pääministeri Yitzhak Rabinin 
tarjotessa kättä Palestiinan johtaja Yasser Arafatille ja luovuttaen 
osan sen valloittamasta strategisesti tärkeästä maa-alasta toivoen, 
että arabit voitaisiin saada yksinkertaisella kaupankäynnillä unoh-
tamaan heidän päämääränsä, joka on Israelin tuhoaminen.

Juutalaiset luovuttivat lisäksi Gazan, Jerikon, Betlehemin sekä 
muut Länsirannan alueet takaisin palestiinalaisille. Maailma näyt-
tää unhoittaneen, että juuri nämä alueet voitettiin sodassa, jossa 
arabit yrittivät ottaa juutalaiset hengiltä. Historia ei tunne tällaista 
alueiden rauhan lupausta vastaan luovuttamisen konseptia, aino-
ana poikkeuksena on Etelä-Afrikka.

Jumala antoi Betlehemin—Kristuksen syntymäpaikan—
juutalaisille. ”Rauhansopimuksessaan” he luovuttivat sen 
palestiinalaisille. Juutalaiset hylkäsivät ja ristiinnaulitsivat Kris-
tuksen noin 200 vuotta aiemmin. He hyljeksivät häntä edelleen 
tänäkin päivänä. Tosin samoin tekevät myös useimmat itseään 
kristityiksi nimittävät ihmiset.
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Juutalaiset ovat luovuttaneet arabeille useita raamatullisia paik-
koja. Amerikkalaiset ja brittiläiset ovat voimakkaasti kehottaneet 
heitä tähän. Juuri tämänlaisen uskonpuutteen vuoksi erämaassa 
vaeltaneet aikuiset joutuivat kuolemaan siellä.

Näiden väärin nimitettyjen ”rauhanneuvottelujen” aikana 
Israel on luovuttanut pois maa–alueitaan siitä huolimatta, ettei-
vät rauhattomuudet ole sen maassa suinkaan vähentyneet. Arafat 
on puolestaan vakuuttanut kerta toisensa jälkeen niin poliitikoille 
kuin tiedotusvälineillekin pyrkivänsä rauhaisaan yhteiseloon Isra-
elin kyljessä ja samanaikaisesti hän lupaa kansalaisilleen Israelin 
tuhoa.

Israel on pitänyt valtionsa maa–alueita vuosikausia uhka-
pelinappuloina, ja nyt se huomaa omaisuutensa ja tahtonsa 
lakastuneen poliittisen toimintansa myötä. Nyt kaikkien nähtä-
vänä on tämän pikkuisen valtion heikkous, joka on kuolemaksi.

J U U D A N  H A AVA 

Filadelfian Jumalan seurakunnan (PCG) on kerrottava sanomassaan 
Juudalle, Amerikalle ja Britannialle syy heidän polttaviin ongel-
miinsa. Se on ainoa toivo heidän hengissä pysymisekseen!

Hoosean kirja on lopun ajalle tarkoitettu profetia. Nykyinen 
Israelin valtio on, toistan ja painotan tätä, kuitenkin Raamatun 
Juuda. Kirjasta löytyy muutama profetia erikseen Juudaa var-
ten. ”Mutta kun Efraim näki sairautensa ja Juuda paiseensa (engl. 
käännös haavansa), meni Efraim Assuriin, lähetti sanan sotaisalle 
kuninkaalle (Jarebille, King James—Raamatun mukaan); mutta 
tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne 
(haavaanne)” (Hoosean kirja 5:13). Kun tarkastelemme tätä kir-
joitusta alkuperäisellä heprean kielellä, käy selville, että Efraim 
(Britannia) ja Juuda (nykyinen ”Israelin” valtio) menevät Assyri-
aan (tai Saksaan—voit lukea tästä ilmaisjulkaisustamme Germany 
and the Holy Roman Empire).

Miksi juutalaiset menevät Saksan tykö ja mikä on Juudan 
haava? Haava—sana on Strongin konkordanssissa numero 4205 
ja se tarkoittaa ”sitomistarkoituksessa: sitoja, ts. rohde.” Geseniuk-
sen tietosanakirja määrittelee sen ”yhteen painamiseksi, haavan 
sitomiseksi; tässä kohtaa kuvainnollisesti tilannetta parantamaan 
asetetuksi rohteeksi.” Eli rohde ON juuri se haava.
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Obadjan kirjan 1 luvun jakeessa 7 mainitaan myös toinenkin sana 
haavalle: ”Sinut on ajettu rajalle asti, kaikki liittolaisesi ovat sinut 
pettäneet. Ystäväsi ovat vieneet sinusta voiton, ovat panneet tarvit-
semasi leivän paulaksi (leipääsi syövät ovat asettaneet haavan, engl. 
käännös) sinun eteesi—Ei ole hänessä taitoa.” Tämä haava on Strong-
issa numero 4204. Gesenius määrittelee sen ”vääryydeksi; petokseksi, 
katalaksi toiminnaksi … verkoksi tai pyydykseksi.” Sillä on sama 
kantasana kuin Hoosean kirjan kohdassa 5:13. Obadjan kirjassa 
haava liittyy rauhansopimuksessa petetyksi tulemiseen!

” H A L U  V E T Ä Y T Y Ä”

Mitä Juudassa tapahtuu nykypäivänä? Osa juutalaisista 
pystyy näkemään ongelman syyn. Shmuel Schnitzer kirjoitti Mide-
ast Mirrorissa, Maariv -lehdessä 14. syyskuuta 1994 seuraavasti: 

”Ensimmäistä kertaa 2000 vuoteen olemme valmiit kieltämään 
historiallisen oikeutemme niin Jumalan antamiin lupauksiin 
kuin viittaamaan tähän maahan sen asukkaiden nimellä. ”Israe-
lin maa”—se on maa, joka kuuluu Israelin jälkeläisille, niin ennen 
sekä hamaan ikuisuuteen.” [Juutalaiset ovat vain yksi Israeliin 
kuuluvista heimoista].

“Yhtäkkiä mielemme täyttää tahto vetäytyä. Iloitsemme 
vetäytymisestä, olemme euforisia irtautuessamme siitä. Eretz Yis-
raelista (Israelin maasta) vetäytyminen tuntuu meistä lomalta. 
Sanomme: Goodbye, emmekä au revoir.”

Toistamme esi-isiemme tekemiä virheitä. Ja ellemme tee paran-
nusta, tulemme kokemaan sama traagisen lopputuloksen kuin 
hekin!

Jumala on murtanut heidän tahtonsa, tai heidän ylpeän uhmansa 
heidän syntiensä takia (3 Mooseksen kirja 26:19). Tämä on ongelmien 
syy. Tämä ongelma kasvaa kasvamaan, elleivät he tee parannusta!

Herra Schnitzer jatkoi artikkelissaan: ”Ensin aloimme kutsua 
osia maastamme ”territorioiksi”. Tästä termistä puuttuu rakkau-
den tunto, yhteyden tunto maahan. ”Territoriot” eivät kuulu 
meille. Emme ole koskaan unelmoineet territorioista, emme 
koskaan rukoilleet niille paluusta. Emme hoivanneet niitä nuo-
rukaistemme verellä. Emme kuulleet niiltä profeettojemme kutsua 
emmekä haudanneet esi-isiämme ”territorioihin”. Emme taistelleet 

”territorioista” kanaanilaisten ja egyptiläisten, babylonialaisten, 

Jerusalem profetioissa20



kreikkalaisten ja roomalaisten, brittiläisten sekä arabien kanssa. 
Emme lukeneet niistä Kirjojen Kirjassa, emmekä jatkuvasti ikä-
vöineet niitä.”

”Olemme sukupolvi, joka pettää esi–isiään, heidän usko-
aan ja heidän uhrauksiaan. Olemme nyt repimässä maamme 
sydämen irti mielistämme, leikkaamassa kaiken kasvattamamme 
pois.”

”Täysin uudenlainen Juudan kansa muodostuu sil-
miemme edessä. Kansa, joka ei kuulu maahansa, joka ei jatka 
perinteitään, joka ei tule perimään mitään ja jolle ei luvata mitään. 
Raamattu ei ole enää meille keskeinen. Se on jäänyt pel-
käksi historialliseksi jäänteeksi.”

Jumala selvästikin antoi juutalaisille heidän maansa. Mutta 
”rauhanturvaajat” eivät halua kutsua sitä Jumalan lahjaksi, koska 
he eivät turvaa Jumalaan.

Nämme nyt siis ”uuden Juudan kansan”, joka ei halua enää 
taistella kuten ennen. Heidän tahtonsa on murtunut.

Amerikkalaisen tiedustelupalvelun raportin mukaan arabit 
uskovat, että juutalaisilla ei ole enää tahtoa taistella.

Tämä on vakavan vaaran merkki! Arabit tulevat aivan var-
masti käyttämään tätä heikkoutta hyväkseen.

Shmuel Schnitzer kirjoitti vielä: ”Yhtäkkiä rauhan tiet ovat 
muodostuneet tärkeämmiksi kuin 2000 vuoden ajan kulke-
mamme tie, tärkeämmäksi kuin rukouksemme ja uskomme.”

”Kysyn itseltäni, millaisia juutalaisia olemme ilman  tunne-
sidettä maahamme, ilman Joosuan kirjassa kuvattuja näkymiä, 
ilman profeettisen näkymän intensiteettiä, ilman isi-
emme perintöä, isiemme, jotka taistelivat ja vuodattivat verensä 
maamme puolesta, joka oli luvattu heidän jälkeläisilleen?”

”Tämä on enemmistön tahto, ja meille kerrotun mukaisesti 
demokratiassa enemmistön tahdon tulee toteutua.”

”Äläkkäämme unohtako pyhimmän juhlamme aattona (sovi-
tuspäivänä) että vaikka enemmistö voikin hallita, sillä ei ole 
yksinoikeutta oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Enemmistö 
voi tehdä traagisen virheen, se voi tehdä kultaisen vasikan ja tans-
sia sen ympärillä” (ibid).

Juutalaiset kansalaiset kääntävät katseensa nyt enemmistön 
tahdon puoleen, eivätkä suuren Jumalan puoleen, joka lahjoitti 
heille oman maan.
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Nyt rauhansopimukset ovat tulleet tärkeämmäksi kuin usko 
Jumalaan. Tämä on varma tuhon resepti!

V I H O L L I S I I N  T U R VA A M I N E N

Onko arabien kanssa solmittu rauhansopimus juuri se haava, 
johonka Jumala viittaa Hoosean kirjan 5 luvun jakeessa 13? Rau-
hansopimusta ei olisi koskaan solmittu, jos Juuda olisi luottanut 
Jumalaan ihmisten sijasta.

Haava—sana ei sinänsä viittaa mihinkään väkivaltaiseen 
toimintaan, vaikkakin siihen liittyvät tapahtumat kieltämättä 
johtavat väkivaltaan.

”Minä olen Efraimille kuin koi ja Juudan heimolle kuin mätä” 
(Hoosean kirja 5:12). Sana mätä pitäisi oikeammin kääntää sanalla 
mato. Anchor Bible Commentaryn mukaisesti tämä sana kuvaa 
yleensä puussa tai luissa esiintyvää mädäntyneisyyttä (Habakukin 
kirja 3:16; Sananlaskujen kirja 12:4; 14:30; Job 41:19, Jesajan kirja 
40:20). Tämä haava tunkeutuu heidän luihinsa syövän tavoin.

Mato ”tunkeutuu ja asettuu toukan lailla avoimeen haavaan ja 
alkaa sitten syödä lihaa”. Tämä sairaus johtaa kuolemaan. Jumala 
on ainoa lääke tähän tautiin. 

Jakeen 13 haava—sana tarkoittaa käärettä. Aivan kuin kääre 
olisi kääritty jatkuvasti avoimena pysyvään haavaan. Rauhansopi-
muksen alkuajoista lähtien juutalaiset ovat etsineet apua ihmisiltä, 
usein vihollisiltaan—mutta eivät Jumalalta. Juuri siksi he eivät näe 
tätä haavaa.

He luottavat suuresti vihollisiinsa—ja vain vähän Jumalaan!
Todellinen haava on hengellinen—uskon puute. Juutalaiset 

koettavat parantaa asemaansa rauhansopimusten kautta. He olivat 
voimassaan turvatessaan Jumalaan. Jopa lähihistorian tapahtu-
mat todistavat tämän todeksi. Vain muutama vuosi sitten he olivat 
vielä kauhistuksena arabeille. Nyt arabit ovat kääntyneet ja ovat 
juutalaisten kauhu. Kuinka roolit ovat voineet vaihtua näin lyhy-
essä ajassa?

Israelilaiset näkevät lopulta, kuinka heidän arabien kanssa 
solmimansa rauhansopimus tulee epäonnistumaan. Juutalaiset 
pystyvät kuitenkin näkemään ainoastaan, mitä heidän haavastaan 
seuraa, mutta eivät sen syytä. Tämän vuoksi he kääntyvät Sak-
san puoleen uutta rauhansopimusta tavoittelemaan! He turvaavat 
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vieläkin suurempaan viholliseen, eivätkä jälleenkään luota Juma-
laan. Tästä syntyy juutalaisten jo kärsimystä täynnä olevan 
historian kauhein katastrofi.

Opin on kuitenkin mentävä perille. Jumalalla tulee opetta-
maan heille empaattisesti heidän haavansa syyn ja antaa heille 
ratkaisun sitä varten. 

Tänä päivänä juutalaiset kykenevät näkemään haavansa vain 
ihmissilmin, ja nekin harvat faktat kirkastuvat heille vaivalloisesti. 
Tapahtumien loppupuolella he kykenevät näkemään haavansa 
hengellisesti—Jumalan silmin. Sittemmin heidän haavansa voi 
umpeutua ja he voivat saavuttaa rauhan ikuisiksi ajoiksi.

Ennen kuin tämä toteutuu, he kertaavat valtiollisen historiansa 
hirvittävänlaatuisten tapahtumien kautta!

K U O L E T T AVA  H A R H A L U U L O

Israelilaiset yrittävät saavuttaa rauhan palestiinalaisen kanssa neu-
vottelemalla. Useat Hamasin terroristit ovat palestiinalaisia. Itse 
asiassa israelilaiset ovat jo antaneet Gazan ja muut Länsirannan 
alueet heidän kontrolliinsa siitä huolimatta, että terroristit toimivat 
usein juuri näiltä palestiinalaisten kontrolloimilta alueilta käsin.

Tämän asetelman mukaisesti israelilaiset eivät voi nyt enää 
julistaa sotaa näitä terroristien pesimäalueita vastaan.

Benjamin Netanyahu, Israelin entinen pääministeri sanoi: 
”Mielestäni kokemamme terrorismin keskeinen ongelma nykypäi-
vänä on itse luomamme tilanne, jossa me turvaamme siihen, että 
Arafat ja Palestiinan hallinnollinen elin toimivat puolestamme 
terrorismia vastaan.”

Juutalaiset ovat täysin jakautuneet rauhansopimuksen 
suhteen. Tällainen tilanne saattaa minkä tahansa demokratian 
erittäin herkkään asemaan. Se jäädyttää päätösten teon aikana, 
joka vaatii kovia päätöksiä!

Miksi rauhansopimus on heidän haavansa? Intelligence 
Digest, 27. syyskuuta 1996, kirjoitti seuraavasti (oma painotuk-
seni): ”Madridin rauhansopimuksesta oli aina löydettävissä 
kaksi fundamentaalista virhettä. Ensimmäiseksi, jos se ”onnis-
tuisi”, se jättäisi Israelin fyysisesti vaaralliseen tilaan poistamatta 
kuitenkaan juutalaisvaltion ja arabien välisen sodan syitä—täten 
ennemminkin edistäisi sodan todennäköisyyttä.”
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”Toiseksi, jos se ‘epäonnistuisi’, se nostaisi Palestiinan ennakko–
odotuksia murskatakseen ne myöhemmässä vaiheessa, ja näin 
pahentaisi Lähi–idässä vallitsevaa tunnelmaa.”

Jos rauhansopimus edistää väkivaltaisuuden ja sodan mahdol-
lisuutta, eikä suinkaan vähennä sitä, se on Israelin haava. Israelin 
turvatessa Jumalan sijasta ihmisiin, se tulee niin onnistuessaan 
kuin epäonnistuessaankin häviämään!

Myöhemmässä Intelligence Digestin julkaisussa 4. lokakuuta 
1996 se kirjoitti: ”Molemmat näkymät ovat kauhistuttavia: kui-
tenkin ne ovat tulos Lähi–idän rauhansopimusta tukevasta 
periaatteellisesta harhaluulosta, jonka mukaan kaikki 
ongelmat voidan selvittää neuvottelemalla.”

Tämä kuolettava harhaluulo, jonka mukaan ”kaikki 
ongelmat selvitetään neuvottelemalla”, tulee johtamaan Israelin 
ja Yhdysvallat katastrofin partaalle!

Tällainen filosofia tuhoaa valtioita. Mitään suurta valtiota 
el ole koskaan rakennettu tai ylläpidetty tällaisen uskon 
voimalla! Mikä tahansa kunnollinen historian kirja osoittaa 
tämän meille. Raamatun profetia varmentaa sen. Tällainen filoso-
fia perustuu heikkouteen. Mikä tahansa mahtimaa, joka alkaa 
järkeillä tällaisen heikkouden pohjalta, tulee olemaan tuhon oma!

Heikkouden ja uskonpuutteen takia juutalaiset ovat aihe-
uttaneet oman haavansa! Luovuttamiensa maa-alueiden 
takia he eivät enää voi edes ajaa takaa vihollisiaan. Voisi kuvi-
tella palestiinalaisten olevan kiitollisia juutalaisten lahjoittamista 
maa–alueista. Sen sijaan he käyttävät vastaanottamaansa lahjaa 
vihaansa yllyttämään!

Luulisi, että kuka tahansa voisi helposti vakuuttua, ettei 
rauhansuunnitelma voi koskaan tulla toimimaan! Juutalaiset 
takertuvat kuitenkin illuusioonsa heikkoutensa takia.

Juuda ei uskalla toimia voimallisesti edes itse kontrolloimil-
laan arabialueilla. He eivät halua ”rauhan”sopimuksen raukeavan. 
Monet heistä eivät kuitenkaan tiedä, että rauhansuun-
nitelma on kuolettava harhakuvitelma! Tämä haava tuo 
mukanaan kuoleman, elleivät he tee parannusta. Se on terminaa-
lisen syövän kaltainen!

Yasser Arafat on rauhansopimuksen ylin arabijohtaja. Ennen 
rauhanneuvotteluja hän oli johtava terroristi Lähi-idässä! Tämä 
ei ole paras perusta rauhalle.
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Miksi ihmeessä israelilaiset haluaisivat uskoa, että Lähi-idän 
suurin terroristi suojelisi heitä terrorismilta? Heillä on tarpeeksi 
voimaa itsesuojeluun, mutta heiltä puuttuu tahto voiman käyttä-
miseen! Jumala on taittanut heidän tahtonsa—ja myös Amerikan 
ja Britannian tahdon. Kerron, minkä vuoksi näin on käynyt. 

M O O S E K S E N  L A K I

On tähteellistä tuntea lopun ajan profetia, joka on osoitettu varta 
vasten Amerikalle, Britannialle sekä Israelille, ja joka käsittelee 
heidän turvassa pysymistään. ”Me emme ole kuulleet Herran, 
meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen laissansa, 
jonka hän asetti meidän eteemme palvelijainsa, profeettain kautta. 
Vaan koko Israel rikkoi sinun lakiasi ja poikkesi pois eikä kuullut 
sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja 
vala, joka on kirjoitettu Mooseksen, Jumalan palvelijan laissa; sillä 
me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. Ja hän toteutti sanansa, 
jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, 
jotka meitä tuomitsivat ja antoi meidän päällemme tulla niin 
suuren onnettomuuden, ettei senkaltaista ole tapah-
tunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtui 
(Danielin kirja 9:10–12). Jerusalem (Ja Israel) tulevat koke-
maan onnettomuuksia, joita ei ole koskaan ennen nähty 

”koko taivaan alla”! Jumala on ”asettanut eteemme” sanomansa. 
Jumala saattoi sen meille rakkaudessaan ja armossaan Herbert W 
Armstrongin ja nyt Philadelphia Church of God—seurakunnan 
kautta. Israel kuitenkin kapinoi edelleen kaikesta huolimatta.

Jumala ”antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnet-
tomuuden.” Näiden sanojen tulisi saattaa mieleemme kauhun 
valtaan! Kukaan ihminen ei voi kestää vihamiehiään Jumalan 
ollessa häntä vastaan. ”Päällemme vuodatettiin se kirous”.  Kui-
tenkaan nämä kiroukset eivät ole saaneet meitä rukoilemaan 
totista Jumalaa. Monet ovat rukoilleet, muttemme ole rukoilleet, 
että ”olisimme kääntyneet pois synneistämme” (jakeet 13–14). 
Jumala käskee meitä kääntymään. Me emme ole kääntyneet. 
Tämän vuoksi rukouksillamme ei ole paljonkaan arvoa.

Israel voi asua turvassa vain katumuksen turvin. Jumala on 
sanonut tuhoavansa meidät, ellemme opi tätä läksyä! Kuinka 
voimme olla ottamatta vaaria näistä profetioista?
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Daniel on lopun ajan kirja (Danielin kirja 12:4,9). Hänen 
mukaansa Mooseksen kirjoihin sisältyi monia profetioita, jotka 
olivat myös tarkoitettuja tälle lopun ajalle (Dan:9:11).

Tarkallaanpa nyt yhtä näistä profetioista: ”Mutta jos ette kuule 
minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä … minä käännän kas-
voni teitä vastaan, ja teidän vihollisenne voittavat teidät; teidän 
vihamiehenne hallitsevat teitä, ja te pakenette, vaikka ei kukaan 
aja teitä takaa... ja minä murran teidän ylpeän uhmanne; 
ja teen taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi” 
(3 Mooseksen kirja 26:14, 17,19). Koska emme ole kuulleet Jumalaa, 
vitsaukset saatetaan päällemme. Jumala ennusti: ”Minä käännän 
kasvoni teitä vastaan.” Jos me todella ymmärtäisimme tämän 
profetian, jokainen asukkaistamme vapisisi pelosta!

Amerikkaa, Britanniaa ja Juudaa kohtaavalle huonolle onnelle 
löytyy syy. Kuitenkaan kansalaisemme eivät näytä pelkäävän tar-
peeksi ”kääntyäkseen synneistään”.  Tämä ei tarkoita ollenkaan 
sitä, että kääntyisimme itse nimittämistämme synneistä, vaan 
Jumalan nimittämistä synneistä—käyttämällä Jumalan anta-
maa synnin määritelmää.

Jumala sanoo: ”Minä murran teidän ylpeän uhmanne.” tämän 
mukaan meillä on voimaa, mutta meiltä puutuu tahto 
käyttää sitä. Amerikalla on enemmän sotavoimia kuin millään 
muulla valtiolla maan päällä. Me emme kuitenkaan uskalla käyttää 
niitä. Britannialla on luultavasti enemmän ydinaseita ja sotajouk-
koja kuin millään muulla Euroopan maalla. Kuitenkin myös hekin 
pelkäävät käyttää niitä. Juutalaisilla on myös eniten sotakalustoa 
Lähi-idässä. Muutama vuosi sitten he saattoivat kaikki viholli-
sensa pelon valtaan. Tänä päivänä he ovat kuitenkin vetäytyneet 
pitäksi ajaksi ns. ”rauhanneuvotteluihin”. Miksi näin? 

Kun Benjamin Netanyahu tuli valtaan 1996, New York Times 
kirjoitti artikkelissaan seuraavanlaisesti: ” Mr Netanyahu antoi 
ymmärtää kiistellessään pääministeri Shimon Peresin kanssa, 
mitä mieltä hän oli arabien kanssa neuvottelemisesta. Hänen 
mukaansa arabit olivat ”realisteja”—”nähdessään heikon hallituk-
sen, sellaisen kuin Mr Peresin, he alkavat vaatia kovalla äänellä 
kaikenlaista, he saavat kaikki vaatimuksensa läpi, ja sitten he vaa-
tivat entistäkin enemmän.”

Tämä pätee myös Amerikan, Britannian sekä Israelin (raama-
tullisen Juudan) hallituksiin. Emme kuitenkaan ymmärrä, että 
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Jumala on katkaissut voimamme uhan syntiemme takia. Vihol-
lisemme tietävät kuitenkin, että uhmamme on mennyttä—että 
olemme säälittävän heikkoja. Aivan kuten Netanyahu lausui 
arabeista—vihollisemme tulevat vaatimaan aina enemmän ja 
enemmän—kunnes kaadumme.

Jo vähäinenkin historian tuntemus paljastaa, että Amerikan 
sponsoroima ”rauhansopimus” voi johtaa ainoastaan tuhoon.

Henry Kissinger sanoi, että Yitzhak Rabinilla, murhatulla pää-
ministerillä, ”ei ollut vaihtoehtoa rauhansopimukselle”. Tämä ei 
pitänyt kuitenkaan paikkaansa muutama vuosi aikaisemmin, 
koska israelilaisten tahto oli paljon voimakkaampi.

Tällainen lausuma on merkki heikkoudesta! Olemme heikkoja, 
koska Jumala on särkenyt taistelu—ja voitontahtomme. Luo-
tamme nyt toisiin ihmisiin itseämme suojelemaan ja irvistelemme 
pelon vallassa vihollistemme nähden. Emme enää luota Jumalaan! 
Syntimme tuhoavat meidät.

Meidän täytyy ymmärtää tämä kauhistuttava tosiasia. Jumala 
sanoi: ”Minä käännän kasvoni teitä vastaan.” Ymmärrätkö, 
mitä tämä tarkoittaa? Mahtava, kaikkivaltias Jumala on meitä vas-
taan! Rangaistuksemme tulee lisääntymään jatkuvasti, 
kunnes vihdoin teemme parannuksen tai kuolemme!

Meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko panemme turvamme Juma-
laan tai tuhoudumme kokonaan. Lue 3 Mooseksen kirjan 26 luku, 
sekä 5 Mooseksen kirjan 28 luku kokonaisuudessaan. Nämä luvut 
ovat osa niitä profetioita, joidenka Daniel sanoi toteutuvan lopun 
aikoina.

Miksemme käänny Jumalan puoleen ja tee parannusta? Vain 
hän voi pelastaa meidät. Jos jätämme kääntymättä, niin huomaa, 
miten valtioillemme tulee käymään: ”Niin minäkin kiivastuk-
sessani käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän 
syntienne tähden. Ja te syötte poikienne lihaa, ja tyttärienne lihaa 
te syötte” (3 Mooseksen kirja 26:28–29). Hän sanoo: ”Niin minä-
kin käyn teitä vastaan ja kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän 
syntienne tähden.” Hän sanoo painottaen ”minäkin”. Tässä puhuu 
Jumala—kaikkivaltias, ihmisten ja maailmankaikkeuden Luoja! 
Nämä eivät ole heikkojen miesten sanoja. Ymmärrämmekö todella 
tämän sanoman?

Sanoma kovenee vielä: ”Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä 
annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että 
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lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat, niin-
kuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä 
aja takaa. Ja he kompastuvat toinen toiseensa niinkuin miekkaa 
paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa; ja te ette voi pitää puo-
lianne vihollisianne vastaan. Ja te häviätte kansojen sekaan, ja 
vihollistenne maa nielee teidät” (jakeet 36–38). Tämä on hirvittävä 
profetia. Vihollisemme tulee hävittämään meidät!

Lue vielä jakeet 1-13 ja katso, kuinka suurenmoinen palkkio 
ja siunaukset meitä odottavat, jos vain käännymme Jumalan 
puoleen. Emme ole vielä koskaan kokeneet luvattua rauhaa ja 
menestystä. ”Ja minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte 
levätä kenenkään peljättämättä: ja minä hävitän pahat pedot 
teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse” (jae 6). 
Jumala lupaa tässä rauhan Israelin valtiolle. Kukaan ei voisi saattaa 
heitä pelkäämään—ei kukaan! Miekka ei tulisi koskaan kohtaa-
maan heidän maatansa.

Meidän tulisi elää tänä päivänä annetulla tavalla. Ainoana 
ehtona on Jumalan totteleminen. ”Ja minä vaellan teidän kes-
kellänne ja olen teidän Jumalanne, ja te olette minun kansani” 
(jae 12). Jos vain sallisimme Jumalan johtaa meitä. Millaisena 
upeana esimerkkinä me voisimmekaan olla tämän sairaan maa-
ilman silmissä.

Hyvänä uutisen tulee kuitenkin, että vaikka emme nyt vielä 
tekisikään parannusta, Jumala kuitenkin valmistaa paratiisin 
meitä varten. Meidän ei tarvitsisi ollenkaan kokea Juudan tänä 
päivänä läpikäymää kohtaloa. Tämä ei ole lainkaan tarpeellista.

Kristuksen palatessa hän tuo Israelille turvan. Tätä ennen 
meidän täytyy kuitenkin tehdä parannus. Sitten voimme nauttia 
rajattomasta hyvinvoinnista ja asua turvassa. Ainoa syy turvan 
puuttumiselle on jääräpäisyytemme parannuksen tekoon. Mitä 
pikaisemmin opimme läksymme, sitä nopeammin saamme naut-
tia turvasta.

Näyttää siltä, että kansamme eivät tee parannusta, ennen kuin 
he joutuvat vankeuteen. Siitäkin huolimatta Jumala lupaa turvan 
yksityiselle ihmiselle, jos hän on valmis tosi parannukseen (Johan-
neksen ilmestys 3:10).

Äänestämämme miehen valituksi tuleminen ei tuo ikinä meille 
turvaa. Parannuksen teko ja synneistä kääntyminen tuo meille 
turvan ikuisiksi ajoiksi.
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L Ä H I – I T Ä  R Ä J Ä H T Ä Ä  P I A N

Monien tiedustelupalveluraporttien mukaisesti Israeliin EI tule 
rauhaa. Intelligence Digest kirjoitti 1. maaliskuuta 1996 artikke-
lissaan, jonka otsikkona oli kuunnelkaa Arafatia seuraavasti: 

”Ihmisten taipumus jättää huomioimatta epämiellyttävät uutiset 
on yksi ihmistä kaikkein vahingoittavimmista ominaisuuksista. 
Valitettavasti Lähi–idän rauhanneuvotteluissa tämä käy selvästi 
esiin.”

Artikkelin kirjoittaja lainasi Yasser Arafatin puhetta, jonka 
tämä piti salassa Johannesburgissa, Etelä–Afrikassa, maalis-
kuussa 1994. Arafat kehotti puheessaan ryhtymistä pyhään sotaan 
Jerusalemin vapauttamiseksi. Hän kommentoi myös israelilais-
palestiinalaista rauhansopimusta seuraavanlaisesti: ”En pidä tätä 
sopimusta sen kummempana kuin profeettamme Muhammadin 
ja Quraishin välinen sopimus.”

Intelligence Digest jatkaa: ”Hän viittasi hyökkäämättömyysso-
pimukseen, jonka Muhammad allekirjoitti Mekkaa kontrolloivan 
Quraish—heimon kanssa. Kahden vuoden päästä Muhammad 
rikkoi tämän tehdyn sopimuksen, valloitti Mekan, sekä tappoi 
heimon johtajat.”

Huomioi myös, mitä Arafat sanoi vuoden 1996 alussa joukolle 
arabidiplomaatteja Ruotsissa: ”[Israelin pääministeri Shimon] 
Peres ja [israelilaisten neuvottelijana toiminut Yossi]  Beilin ovat 
luvanneet meille jo puolet Jerusalemista [ mutta] me palestiina-
laiset tulemme ottamaan itsellemme kaiken, Jerusalemin 
mukaanlukien … Viiden vuoden kuluessa meillä tulee olemaan 
jo 6-7 miljoonaa arabia Länsirannikolla ja Jerusalemissa … Jos 
juutalaiset voivat tuoda maahan kaikenlaisia etiopialaisia, uzbe-
kistanilaisia ja ukrainalaisia juutalaisnimikkeellä, me voimme 
myös tuoda kaikenlaisia arabeja … meidän suunitelmanamme 
on eliminoida Israelin valtio ja luoda Palestiinan val-
tio … Aikeenamme on tehdä juutalaisten elämä kestämättömäksi 
psykologisen sodankäynnin ja väestön kasvun avulla kunnes juu-
talaiset eivät enää halua asua arabien keskuudessa.”

Onko Arafat muuttanut mielensä? Maaliskuussa vuonna 2001 
kuukausia kestäneiden arabien ja juutalaisten välisten kahakoi-
den jälkeen hänen kirjattiin sanoneen: ”Kansalaisemme tulevat 
jatkamaan Aksa intifadaa kunnes olemme nostaneet Palestiinan 
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lipun jokaisen moskeijan ja kirkon huipulle sekä Jerusalemin 
muureille.”

Arafat ei selvästikään ole kiinnostunut solmimaan rauhaa Isra-
elin kanssa! Israel on kuitenkin niin väsynyt sotaan ja turhan 
toivon sokaisema, ettei se enää pysty näkemään asioiden totista 
laitaa! Sen naiivisuus tulee johtamaan sen suuren katastrofin 
partaalle. On helppo ymmärtää, miksi Jumala kutsuu rauhanso-
pimusta ”kuolettavaksi haavaksi.”

S A K S A N  T Y K Ö

Katsotaanpa uudestaan Hoosean kirjan kohtaa 5:13: ”Mutta kun 
Efraim näki sairautensa ja Juuda paiseensa (haavansa), meni 
Efraim Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle (Jarebille); 
mutta tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän pai-
settanne (haavaanne).” Langen Comentaryn mukaan Jareb, tämä 
saksalainen johtaja tarkoittaa ”sotamielistä hallitsijaa.” Soncino 
Commentary kääntää saman ”riidanhaluiseksi kuninkaaksi”. Hän 
tulee olemaan Hitleriäkin vaarallisempi.

Kun luet Saksaa koskevaa kirjallisuuttamme, tulet näkemään, 
että tämä johtaja on Saatanan johtama ja että Britannia ja juuta-
laiset tulevat pyytämään häneltä armoa ja apua! Euroopan Unioni 
on jo tällä hetkellä lisännyt läsnäoloaan Lähi-idän rauhanneu-
votteluissa USA:n vetäytyessä alueelta ja sen vallan heikentyessä. 
Saksan johtama Eurooppa on jo julkisesti mainittu Israelin 
puolustajana.

Voiko kukaan olla huomaamatta, kuinka ironinen tämä ase-
telma on? Eräs Unkarissa syntynyt Holokaustista hengissä 
selviytynyt nyt Israelissa asuva henkilö sanoi: ”Israel pelkää eni-
ten Syyrian joukkoja Golanilla, mutta vielä niitäkin enemmän se 
pelkää Saksan joukkoja Golanilla.” 

Näyttää silta, että israeliaiset voivat luottaa pahin-
paan viholliseensa, mutteivat luota Jumalaan itseään 
suojelemaan! Kuitenkin Jumala on heidän ainoa toivonsa.

Israelista tulee saksalaisten ”rakastaja”. Juuri tämä askel koi-
tuu heidän tuhokseen. Arabit eivät tule heitä tuhoamaan, vaan 
Saksan ja Israelin välisestä ystävyydestä tulee yksi historian petol-
lisimmista! Tulemme tarkastelemaan tätä lähemmin seuraavassa 
luvussa.
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”Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä 
kärsineet (tunnustavat väärintekonsa) ja etsivät minun kasvo-
jani: ahdistuksessansa he minua etsivät” (jae 15). Jumala ei lakkaa 
rankaisemasta Juudaa (ja kaikkea Israelia—lähinnä Amerikkaa 
ja Britanniaa), kunnes he ”tunnustavat väärintekonsa”, katuvat 
syntejään ja etsivät Jumalaa. Kuinka he tulevat tietoisiksi synneis-
tään ja kuinka he voivat tehdä parannuksen?

”Puhaltakaa pasuunaan Gibeassa, vaskitorveen Raamassa, 
nostakaa sotahuuto Beet–Aavenissa. Ovat jo sinun kintereilläsi 
(sinun jälkeesi, King James—käännös), Benjamin! Efraim on 
tuleva autioksi kurituksen päivänä. Israelin heimokuntia vas-
taan minä ilmoitan, mikä totta on” (jakeet 8-9). Jumala on tehnyt 
heidän syntinsä heille tiettäväksi Herbert W. Armstrongin ja seu-
rakuntamme kautta tänä päivänä. Luet parhaillaan tätät pasuunan 
puhaltamaa sanomaa! Hoosean kirja kertoo työstämme nykypäi-
vänä (lue itse Hoosea—kirjasemme). Juutalaiset kärsivät arabien 
ja saksalaisten käsissä kunnes he heräävät! He tulevat tietoiseksi 
Jumalan meidän kauttamme lähettämästä sanomasta! Jos he eivät 
ota kuuleviin korviinsa viestimme kautta sotapasuunaan puhal-
lusta, he kokevat valloitetuksi tulemisen!

”Sillä minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin 
nuori jalopeura minä, minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä 
pelastajaa ole” (jae 14). Leijona on eläinten kuningas—kaikkein pelä-
tyin petoeläin. Tämä on kaikkein voimakkain tuhon kielikuva!

Miksi Jumala on näin vihainen? Aina kun Israel on turvannut 
pakanoihin, profeetat ovat antaneet heille musertavan viestin.

R AU H A N  T I E T Ä  H E  E I VÄ T  T U N N E 

Amerikan, Britannian sekä Juudan on ymmärrettävä, että heitä 
rangaistaan syntiensä takia. Myös Jeremian kirja on lopun aikaa 
varten (Jeremian kirja 23:20). Profetiat ilmaisevat selvän syyn 
ongelmamme lisääntyvyyteen. ”Miksi kääntyy tämä kansa, Jeru-
salem, pois ainaisessa luopumuksessa? Miksi he pitävät kiinni 
petoksesta eivätkä tahdo palata?” (Jeremian kirja 8:5). Jerusalem 
kuvaa kaikkia Israelin valtioita. He kaikki ”pitävät kiinni petok-
sesta” ja jatkavat kurjaa synnintekoaan.

Minä olen tarkannut ja kuunnellut: he puhuvat sitä, mikä ei ole 
oikein: ei kukaan kadu pahuuttansa, ei ajattele: Mitä olen minä 
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tehnyt! Kaikki he kääntyvät pois juosten juoksuansa, niinkuin 
orhi kiitää taistelussa (taisteluun)” (jae 6). ”Kukaan” ei tee paran-
nusta, kun he kuulevat Jumalan sanan.

”Haikarakin taivaalla tietää aikansa; metsäkyyhkynen, pääsky-
nen ja kurki pitävät vaarin tuloajastansa, mutta minun kansani ei 
tunne Herran oikeutta” (jae 7). Jopa eläimet ymmärtävät tarkoi-
tuksensa paremmin kuin Amerikka, Britannia ja Juuda!

”Kuinka saatatte sanoa: Me olemme viisaita, ja meillä on Herran 
laki? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden val-
hekynä. Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, 
he ovat hyljänneet Herran sanan—mitä heillä on viisautta?” (jakeet 
8-9). He ovat kuulleet Jumalan sanan ja hyljänneet sen. He hyljeksi-
vät Jumalan lakia ja hallitusta. Heillä ei ole oikeutta eikä viisautta.

Meitä kohtaa kauhistuttava rangaistus, jollemme herää. ”Sen-
tähden minä annan heidän vaimonsa vieraille, heidän peltonsa 
valloittajille. Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät vää-
rää voittoa, kaikki niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat 
petosta” (jae 10). Vihollinen ottaa Israelin vaimot itselleen! Miksi? 
Heidän kapinamielisyytensä takia!

Meidän fyysiset ja hengelliset johtajamme ovat pettäneet ihmi-
siä. ”He parantavat kepeästi tyttären, minun kansani, vamman, 
sanoen: Rauha, rauha! Vaikka ei rauhaa ole” (jae 11). Johtajamme 
ovat saaneet kansalaiset hyväksymään rauhansopimukset, kuten 
Juudan ja Palestiinan välinen sopimuksen. Johtajamme lausuvat 
jatkuvasti rauha, rauha, silloinkin kun rauhaa ei ole.

Katso ympärillesi. Näetkö rauhan? Mitä enemmän väkival-
taa, sitä enemmän he alkavat puhua rauhasta! He eivät 
tiedä, kuinka rauha tehdään. ”Rauhan tietä he eivät tunne, oike-
utta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, 
ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa” (Jesajan kirja 59:8). 

Kansamme ylpeilevät painamiensa Raamattujen lukumäärällä, 
mutta me emme usko, mitä niissä lukee! Emme usko Jumalaa! 
Puhumme hänestä paljonkin, muttemme usko Häntä—Hänen 
sanaansa!

Kaikki tämä kärsimys voitaisiin välttää. Syntisen asenteemme 
vuoksi kansalaisemme kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa. Meidän 
täytyy kärsiä, kunnes asenteemme muuttuu.

Juuda on joutunut rauhanprosessin myötä viholliselle alttiiksi, 
eikä sillä ole enää liikkumatilaa vihollisen takaisin iskemiseksi. 
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Vielä muutama vuosi sitten se olisi pystynyt iskemään takaisin 
paljon suuremmalla voimalla! Mutta ei enää tänä päivänä.

Pian koko maailma saa nähdä, mitä Arabit näkivät jo aikoja 
sitten—rauhanprosessin, joka on haava, josta juutalaiset eivät tule 
koskaan toipumaan!

Elleivät he tee parannusta, heidän tulevaisuutensa jää kovin 
synkäksi. Tapahtumien kääntöpuolena on nykyisen kriisin johta-
minen Jeesuksen Kristuksen paluuseen. Miten ihana tulevaisuus 
meitä odottaakaan! Mutta juuri ennen näitä tapahtumia jou-
dumme ensin kokemaan kaikkein pahimman kärsimyksen.  
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3
Jerusalem on 
räjähtämäisillään
Juutalaiset hallitsevat tällä hetkellä koko Jeru-

salemia. Arabit ovat asuttaneet Itä–Jerusalemin ja Yasser 
Arafat haluaa tehdä tästä kaupunginpuoliskosta oman pää-

kaupunkinsa. Suurin osa juutalaisista ei ole kuitenkaan valmis 
luovuttamaan sitä muille, vaan haluaa pitää koko Jerusalemin 
hallintonsa alaisena. 

Molemmat osapuolet ovatkin uhanneet aloittavansa sotatoi-
met, elleivät saa Itä–Jerusalemin hallintoa omakseen!

Tunnetko tätä Jerusalemin puoliskoa koskevat Raamatun 
profetiat ja tiedätkö, mihin ne johtavat? Tulet aivan varmasti 
hämmästymään.

P U O L I  J E R U S A L E M I A

”Katso, Herran päivä on tuleva ja sinun saaliisi jaetaan sinun kes-
kelläsi” (Sakarjan kirja 14:1). Tässä käsitellään Herran päivän 
ajankohtaa—lopun aikaa. Sakarjan koko kirja keskittyy käsitte-
lemään lopun aikaa.

”Minä kokoan kaikki pakanat (kansat) sotaan Jerusalemia vas-
taan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja 
puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jää-
vää kansaa ei hävitetä kaupungista” (jae 2). Kristus ennusti, että 
hän ”kokoaisi kaikki kansat” sotaan itseään vastaan Jerusalemiin. 
Sen jälkeen hän esitti kummalliselta kuulostavan väittämän: 



puolet Jerusalemista tultaisiin ottamaan vangiksi. Huomaa, 
kuinka täsmällisesti tämä sanottiin. Itä–Jerusalem—puolet kau-
pungista—tultaisiin valloittamaan Palestiinalaisten toimesta!

Israelin valtio perustettiin vuonna 1948. Näihin aikoihin juuta-
laisilla oli vain puoli Jerusalemia hallussaan. Itä–Jerusalem kuului 
arabeille. Sakarjan 14 luvussa kerrotaan profeettisesti juutalaisten 
ottavan koko Jerusalemin haltuunsa; eli heidän täytyy ensin saada 
se kokonaan haltuunsa, ennen kuin puolet kaupungista voidaan 
riistää juuri ennen Kristuksen paluuta! Vuoden 1967 sodassa juu-
talaiset ottivatkin koko kaupungin kontrolliinsa.

Tiedämme siis, että Sakarjan 14:1-2 täyttymättömän profe-
tian täytyy tulla toteutumaan vuoden 1967 ja suuren ahdistuksen 
välisenä aikana. Jerusalem tullaan täysin valloittamaan suuressa 
ahdistuksessa (Johanneksen ilmestys 11:1-3). Useat profetiat ker-
tovat tästä.

Nykypäivänä arabit asuttavat noin puoli Jerusalemia. He eivät 
kuitenkaan hallitse sitä—eivät vielä. Kun sen kimppuun hyökä-
tään, juutalaiset eivät pysty pommittamaan sitä tehokkaalla tavalla, 
eivät ainakaan ydinaseilla, onhan kyseessä puolet heidän omasta 
kaupungistaan.

Kun näkee jatkuvan väkivallan Jerusalemissa, täytyy myön-
tää, että molemmat osapuolet ovat kykenemättömiä ratkaisemaan 
tilannetta rauhan keinoin. On helppoa uskoa, kuinka puolet 
Jerusalemista otetaan vangiksi lähitulevaisuudessa. Nykyinen 
väkivalta on sikiö, joka tulee kasvamaan paljon suu-
rempiin mittasuhteisiin. Juuri tästä kriittisestä tilanteesta 
ennustetaan Sakarjan kirjan 14:2 kohdassa.

Saamme nähdä hyvinkin pian Sakarjan 14:2 toteutuvan. Vaikka 
sen tapahtumiin liittyy sairaalloiselta tuntuvaa raakuutta ja veren-
vuodatusta, ne tulevat johtamaan suoraviivaisesti maailman 
parhaiden uutisten toteutumiseen!

K R I S T U K S E N  PA L U U

Palaa takaisin Sakarjan kirjan 14:4 kohtaan: ”Minä kokoan 
kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloi-
tetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia 
lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljellejäävää kansaa ei hävi-
tetä kaupungista.”
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Lauseen ensimmäinen puolisko kertoo, kuinka suuren taiste-
lun huipentuma toteutuu Kristuksen palatessa. Tämän viimeisen 
taistelun aikana koko Jerusalem valloitetaan Saksan johtamien 
EU–joukkojen toimesta—Saksa on nimeltään Pohjan kuningas 
(Danielin kirja 11:40–41). Tarkastelemme vielä näitä tapahtumia 
yksityiskohtaisemmin tuonnempana.

Miksi Sakarjan 14:2 loppuosa puhuu vain puolen kaupungin 
valloituksesta? 

Pohdi seuraavaa: Herran päivä sekä kiista puolesta 
Jerusalemia esitetään samassa yheydessä. Kun puoli Jeru-
salemia joutuu vankeuteen, tämä kriisitilanne aloittaa 
tapahtumien kulun, joka johtaa Jeesuksen Kristuksen 
paluuseen! Jerusalemin yhden puoliskon menetys on kuin 
dominopelin ensimmäinen nappulan kaatuminen, ja se johtaa 
aina Kristuksen paluuseen saakka ja kaikkien kansojen taiste-
luun Jerusalemia vastaan! Kaikki saa alkunsa Jerusalemista sekä 
päättyy Jerusalemiin.

Voidaan sanoa, että nykyinen kiista Itä–Jerusalemista on 
vahva merkki Herran Päivän käsilläolosta! Herätkäämme! 
Ottakaamme Jumalan varoituksen sanasta vaari, ennekuin on 
liian myöhäistä!

Jerusalemia koskevien rauhanneuvottelujen otsikot kiinnos-
tavat maailman lehdistöä. Kuitenkin ne jättävät huomioimatta 
kaikkein suurimman ”jymyuutisen”!

Rauhanneuvottelut tulevat johtamaan Itä-Jerusalemin mene-
tykseen. Taistelut saattavat alkuun tapahtumasarjan, joka 
johtaa kolmanteen maailmansotaan! Tällainen on ihmisten 
parhaiden ponnistelujen tulos rauhan saattamiseksi 
maailmaan! 

Onneksi Jeesus Kristus tulee pysäyttämään tapahtumien 
kulun, ennen kuin kaikki elämä tuhoutuu (Evankeliumi Matte-
uksen mukaan 24:21–24). Sen jälkeen hän aloittaa 1000 vuotta 
kestävän rauhan ajanjakson.

”Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vas-
taan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen 
jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin 
edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen 
hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen 
ja toinen puoli etelään päin” (Sakarjan kirja 14:3-4). Juutalaiset ja 
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palestiinalaiset eivät tule koskaan ratkaisemaan Jerusalemin koh-
taloa ennen Kristuksen paluuta. Selvästi Kristus ei osallistu näihin 
rauhanneuvotteluihin. Hän johtaa kuitenkin tapahtumia.

Pian Itä–Jerusalemin menetyksen jälkeen, väkivaltaisuuksien 
ja taistelujen raivotessa, Kristus vihdoinkin palaa. Hän tulee sei-
somaan Öljymäellä. Tämä kuuluisa kukkula tulee jakaantumaan 
ja muodostaa suuren laakson.

Yksin Jeesus Kristus voi päättää ja tuleekin päättämään Jeru-
salemin kohtalon!

Mikseivät useammat ihmiset tunnusta tätä profetiaa todeksi? 
Mikseivät he kuuntele sen selostusta maailmankuulun rauhan-
prosessin väkivaltaisesta päätöksestä? Näissä neuvotteluissa 
kaikki osapuolet vaativat suullisesti sotien Jerusalemia itselleen. 
Nämä tapahtumat ovat suorasti yhteydessä Jeesuksen Kristuk-
sen paluuseen—maan ja maailmankaikkeuden suurimpaan 
tapahtumaan!

Tämä profetia on jännittävä, innostava ja mitä ihanin! Sen luu-
lisi sytyttävän kaikki mielet! Kuitenkin maailman ihmiset ovat 
petoksen juovuttamia, eivätkä ymmärrä, mitä heidän ympärillään 
tapahtuu. Vain väkivallan aalto saa heidät raitistumaan. 

Koska ihmiset vihdoinkin ymmärtävät, etteivät he pysty saa-
maan todellista rauhaa aikaan?

Tarkastellaanpa nyt yksityiskohtaisemmin tätä tapahtumaket-
jua, jonka Jerusalemin puoliskon kaappaaminen saa aikaan.

A S S Y R I N  P U O L E E N  K Ä Ä N T Y M I N E N

Osoitimme, kuinka rauhanprosessista muodostui Juudan haava. 
Kuitenkaan se ei–ei vielä—näe asian totista laitaa! Kun toinen 
Jerusalemin puolisko joutuu vangiksi, tiedetään vihdoin sen ole-
van seurausta Lähi–idän rauhanneuvotteluista. Heidän haavansa, 
tai rauhan prosessi, sai ensisijaisesti heidät menettämään puoli 
Jerusalemia.

Piskuinen Israel huomaa yhtäkkiä olevansa umpikujassa 
arabien armoilla. Edellisessä kappaleessa paljastimme, että juu-
talaisten on ennustettu pyytävän apua Saksalta. ”Mutta kun 
Efraim [Britannia] näki sairautensa ja Juuda [Israel] paiseensa 
(oikeammin: haavansa), meni Efraim Assuriin [Saksaan], lähetti 
sanan sotaisalle kuninkaalle (Jarebille): mutta tämä ei voinut teitä 
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parantaa, ei tehdä terveeksi paisettanne (haavaanne)” (Hoosean 
kirja 5:13). Hepreankielinen teksti osoittaa selvästi, että molemmat, 
Israel sekä Britannia, kääntyvät Saksan puoleen. Juuda ja Britan-
nia ovat vaarassa tuhoutua. Tässä vaiheessa Amerikka (USA) on 
jo liian heikko ja sairaalloinen voidakseen auttaa heitä.

Tiedämme, että Israel alkaa etsiä apua Saksalta. Hoosea 5:13 
tulee voimaan luultavimmin vasta sitten, kun arabit ottavat Itä-
Jerusalemin hallintoonsa.

Jumala sanoo Juudalle, ettei Saksa voi ”teitä parantaa, ei tehdä 
terveeksi haavaanne”. Miksi Jumala lausuu näin? Siksi, koska 
Juuda saattoi itsensä tähän tilanteeseen luottamalla ihmisiin, ja 
nyt se yrittää päästä ulos aiheuttamastaan ahdingosta taaskin 
ihmisiin vetoamalla. Jerusalemin kansa ei tule koskaan löy-
tämään lääkettä eikä parantumaan, ennekuin se kääntyy 
Jumalan puoleen! Jumala yrittää heille opettaa juuri tätä—kovan 
koulun kautta.

Olisi paljon yksinkertaisempaa vastaanottaa sanoma ja katua. 
Kuka kuuntelee Jumalaa meidän päivinämme? 

T U U L I S PÄ Ä

Samanaikaisesti toinenkin profetia antaa meille yksityiskohtaista 
tietoa tapahtumista.

Kun palestiinalaiset ovat saaneet Itä-Jerusalemin haltuunsa, 
Israel lähtee hakemaan Saksalta ja Euroopan unionilta apua. 
Tämä johtaa Euroopan unionin ja islamilaisen fundamentalis-
min väliseen väkivaltaiseen selkkaukseen. Raamattu kuvaa näitä 
kahta voimaa Pohjan kuninkaaksi, jota Saksa johtaa, sekä Etelän 
kuninkaaksi—luultavimmin Iranin ollessa sen johdossa. ”Mutta 
lopun ajalla Etelän kuningas iskee yhteen hänen kanssaan. Ja Poh-
jan kuningas käy tämän kimppuun (tuulispäänä, King Jamesin 
mukaan) vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla, hyökkää hänen 
maihinsa, tulvana leviää niiden ylitse” (Danielin kirja 11:40). Tämä 
Etelän kuninkaan ja Pohjan kuninkaan yhteen iskeminen tulee 
luultavimmin koskemaan Jerusalemia. Se voisi liittyä öljyn pidät-
tämisen Pohjan kuninkaalta Jerusalemin kiistan takia. (Eurooppa 
saa yli kolmanneksen öljystään Lähi-idästä).

Pohjan kuningas käy hänen kimppuunsa ”tuulispäänä”. Gese-
nius määrittelee tuulispään seuraavanlaisesti: ”myrsky... myrskyn 
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pois tempaama” tai ”myrskyn voimalla”. Strongin Concordancen 
mukaan ” tapahtuma johtaa pelosta vapisemiseen.” Se jättää ihmi-
set kauhun kynsiin.

Kun Saksan johtama Euroopan armeija voittaa mahtavan Ete-
län kuninkaan, maailman ihmiset  vapisevat ja saksalaiset tuntevat 
itsensä voittamattomiksi!

Piskuinen Juuda pyytää varmaankin turvaa heiltä. ”Hän 
hyökkää (oikeammin astuu) myös ihanaan maahan, ja monta 
kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä: Edom ja Mooab 
ja ammonilaisten pääosa” (jae 41). Voimakas Euroopan Unionin 
armeija astuu sitten ihanaan maahan, tai Israeliin. astuu—sana 
ei sisällä voiman käyttämistä. Saksalaiset kutsutaan varmastikin 
rauhanturvaajina maahan. (Lue ilmaiskirjamme Nahum—An 
End-Time Prophecy for Germany.) 

Pohjan kuningas astuu heti ihanaan maahan, varsinkin Jeru-
salemiin. Tämä seikka viittaa vahvasti siihen, että sota syttyi juuri 
tämän kaupungin takia. Jerusalem on joka tapauksessa heidän 
silmäteränsä.

Vatikaani sanoo, että Jerusalemin pitäisi olla kansainvälinen 
kaupunki. Katolilainen kirkko, arabien lisäksi, on hyvin kiinte-
ästi kiinnostunut tästä kaupungista.

Vatikaani ja Saksa ovat Pyhän saksalais-roomalaisen kei-
sarikunnan ydin. Ne ovat valloittaneet Jerusalemin jo useasti 
aikaisemmin ja ne tekevät sen vielä yhden vihoviimeisen 
kerran!

Vaikka Saksa ei pystykään auttamaan juutalaisia, saksalaiset 
sekaantuvat kuitenkin Jerusalemin asioihin. Katolinen kirkko 
tulee yhdistymään siihen ja ohjaamaan Euroopan unionia, joka on 
Pohjan kuningas nimeltään—ja Saksa on sen varsinainen voima.

Kolme suurta uskontoa—kristinusko, juutalaisuus sekä 
islam—nämä kaikki ovat kiinteästi kiinnostuneita Jerusalemista, 
joka on muslimien kolmanneksi pyhin kaupunki, juutalaisten 
kaikkein pyhin kaupunki ja kristityt puolestaan pitävät sitä joko 
kaikkein pyhimpänä tai ainakin toiseksi pyhimpänä kaupun-
kinaan. Loppujen lopuksi se tuo tuhon näille kaikille kolmelle 
uskonnolle. ”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi 
kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin 
itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan” 
(Sakarjan kirja 12:3). Jopa Yhdistyneet kansakunnat kokevat 
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Jerusalemin taakaksi. Kaikki kansat, jotka osallistuvat Jerusale-
min taakkaa nostamaan, ”repivät pahoin itsensä.” Sen sijaan, 
että ne luottaisivat Jumalaan asian selvittämiseksi, he luottavat 
ihmisiin.

Kristus on kiinnostunut Jerusalemista enemmän kuin mistään 
muusta maapallon kaupungista sen menneisyyden ja sen tulevai-
suuden takia. Kristus kuoli Jerusalemissa. Hän ja hänen Isänsä 
tulevat hallitsemaan maata sekä maailmankaikkeuttta 
sieltä käsin!

Tämä tuo meidät vielä toiseen kriittiseen lopun ajan profetiaan. 
Jerusalem saa kokea vielä yhden vihoviimeisen verilöylyn ennen 
Kristuksen paluuta.

H ÄV I T Y K S E N  K AU H I S T U S

”Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu pro-
feetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa—joka tämän 
lukee, se tarkatkoon—silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille” (Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:15–16). Eräiden 
käännöksien mukaisesti tämä on kauhistus, joka saa aikaan hävi-
tyksen. Mikä oikein on tämä hävityksen kauhistus?

Katsotaanpa Luukkaan kertomusta: ”Mutta kun te näette Jeru-
salemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen 
hävitys on lähellä” (Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:20). Tässä 
kauhistusta kutsutaan ainoastaan sotajoukoiksi. Nämä ovat Pohjan 
kuninkaan armeijan sotajoukot—eivät arabien sotajoukot.

Miksi Eurooppalaisten armeija ympäröi Jerusalemin? Siksi, 
koska arabien mahti on tähän mennessä jo kukistettu. Tämä 
samainen armeija voitti Etelän kuninkaan ja on luultavimmin 
turvaamassa rauhaa Jerusalemissa. Pyhä Rooman valtakunta tulee 
epäilemättä tekemään jonkinlaisen rauhansuunnitelman Jerusa-
lemin turvaamiseksi.

Näyttä siltä, kuin maailmassa olisi vihdoinkin rauha. Pedon 
joukot astuvat tässä vaiheessa Jerusalemiin.

Ne pettävät juutalaiset (ks. Hesekielin kirja 23). Tämä tulee 
olemaan yksi historian suurimmista petoksista. Tässä vaiheessa 
ihmiset havahtuvat hereille, ja Juudan ”haava” saattaa tapahtu-
maketjun loppuun asti! Yhtäkkiä, yhtäkkisesti, suuri ahdistus 
alkaa—maapallon kaikkein suurimman kärsimyksen aika.
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Jumalan valitut voivat välttää tämän väkivallan. ”Silloin ne, 
jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa 
(sen keskellä, King James), lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla 
(maissa, King James) ovat, älkööt sinne menkö” (Evankeliumi 
Luukkaan mukaan 12:21). Kun Euroopan Unionin joukot ympä-
röivät Jerusalemin, Jumalan kansalla on vain muutama päivä 
aikaa pakenemiseen! He ymmärtävät Raamatun profetiat ja tie-
tävät, mitä tulee tapahtumaan. He tunnistavat nämä tapahtumat 
pakenemisen merkiksi. Ja niin he pakenevat turvapaikkaan 
(Johanneksen ilmestys 12:14) ja jäävät sinne ahdistuksen ja Her-
ran päivän ajaksi.

J E R U S A L E M I N  V I I M E I N E N  VA N K E U S

”Ja hän ojentaa kätensä maita kohti; Egyptin maa ei ole säästyvä. 
Hän valtaa kulta—ja hopea–aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet 
ja liibyalaiset ja etiopialaiset liittyvät häntä seuraamaan (tai ovat 
hänen jaloissaan)” (Danielin kirja 11:42–43). Tämä kaikki tapah-
tuu Pohjan kuninkaan valloitusretkellä.

Pohjan kuninkaan aikaansaama verilöyly ja valloitukset saa-
vat miljoonapäisen aasialaisväestön huolestuneeksi Venäjällä ja 
Kiinassa. He eivät jää joutilaina odottamaan tapahtumien kulkua. 

”Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä, ja hän 
lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä 
tuhon omiksi” (jae 44). Venäjä ja Kiina liittoutuvat Pohjan kunin-
gasta vastaan. Tämä saa Pedon valtakunnan säikähtämään.

”Hän pysähdyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuo-
ren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta” 
(jae 45). Ilmestyskirjan 13 luvun uskonnollinen peto siirtää pää-
majansa Jerusalemiin, koska se on pelon vallassa. Tähän sisältyy 
luultavasti poliittinen petokin. Molemmat vallat tietävät, kuinka 
väkivaltaisia venäläiset ja heidän liittolaisensa saattavat olla toi-
sen maailmansodan tapahtumien perusteella. Juuri tämän vuoksi 

”sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä”.
Tämä lopun ajan profetia sisällyttää niin Israelin kuin Juudan-

kin: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Sorrettuja ovat niin israelilaiset 
kuin Juudan miehet, ja kaikki heidän vangitsijansa pitävät heitä 
kiinni, he eivät tahdo päästää heitä irti” (Jeremian kirja 50:33). 
Muinaisen pakkosiirtolaisuuden aikana Israel ja Juuda 
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eiväst olleet orjina samanaikaisesti. Tämän täytyy olla siis 
lopun ajan profetia. Israel vietiin vangiksi 718–712 eKr., kun Juu-
dan vankeusaika oli puolestaan 100 vuotta myöhemmin eli 585 
eKr.

”Miekka kaldealaisten kimppuun, sanoo Herra, ja Baabelin 
asukasten kimppuun, sen ruhtinasten ja tietäjäin kimppuun!” (jae 
35). Sitten Pohjan kuningas tuhoutuu. Hän tekee todennäköisesti 
Jerusalemin pääkaupungikseen. 

”Niinkuin oli silloin, kun Jumala hävitti Sodoman ja Gomor-
ran ja niiden naapurit, sanoo Herra, niin ei sielläkään ole 
kenkään asuva, ei yksikään ihmislapsi oleskeleva. Katso, kansa 
tulee pohjoisesta; suuri kansa ja monet kuninkaat nousevat maan 
perimmäisiltä ääriltä. He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmat 
ja armahtamattomat. Heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri, 
ja he ratsastavat hevosilla, varustettuina kuin soturi taisteluun 
sinua vastaan, tytär Baabel. Kun Baabelin kuningas kuulee sano-
man heistä, niin hänen kätensä herpoavat; ahdistus valtaa hänet, 
tuska, niinkuin synnyttäväisen” (jakeet 40–43). Euroopan unioni 
alkaa vapista. Tätä samaista pelon tunnetta kuvataan Danielin 
kirjassa 11:44.

Taivaasta lähtevä tuli tuhosi täysin Sodoman ja Gomorran. 
Pian Eurooppa tullaan tuhoamaan ja jättämään Sodoman ja 
Gomorran kaltaisiksi! Hekin saavat kokea tulta taivaasta.

Tämä uskonnollinen peto yrittää ratkaista ongelmansa siirty-
mällä Jerusalemiin. Tämä ei kuitenkaan tuo sille ratkaisua. Vain 
Jumala voi tuoda rauhan maailmaan. Hän sanoo itse tekevänsä 
näin. Tämä rauha tulee alkamaan Jerusalemista käsin.

Kuitenkin ennen rauhaa maailman tapahtumat kiirivät 
räjähdysmäistä huippuaan kohden. Aasian maailmanosan yhdis-
tynyt sotaväki astuu eteenpäin. Suuri tuho kiihtyy vieläkin 
suuremmaksi.

H E R R A N  PÄ I VÄ N  T A I S T E L U

Mikään ei voi pysäyttää 2200 miljoonaista aasialaisarmeijaa! 
(Johanneksen ilmestys 9:16). Vain Venäjä ja Kiina voivat saada 
näin suurilukuisen armeijan kokoon. Euroopan unionin lisäksi 
se tulee olemaan ainoa toinen mahti maailmassa. Jumala antaa 
sen tuhota suurimman osan Euroopan mahdista.
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Jumala kuivattaa Tigris–ja Eufrates–joet. Massiiviset armeija-
joukot vyöryvät Lähi–itään ja Eurooppaan—kohti Jerusalemia.

Nyt Euroopan armeija ei pysty enää käyttämään ydinaseita. 
Eihän kukaan tahdo pommittaa itseään.

”Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi 
on Harmagedon” (Johanneksen ilmestys 16:16). Jumala kokoaa 
heidät Megiddon laaksoon. Harmagedon tarkoittaa aseistettua 
Megiddoa. 

Näihin aikoihin jäljelle jää ainoastaan kaksi todellista sotavoi-
maa—Pohjan kuningas sekä Venäjä-Kiina. He molemmat astuvat 
valmiina taisteluun Megiddon laaksoon—joka sijaitsee Israelin 
pohjoisosassa ja sisältää suuren luokan lentotukikohdan sekä jät-
tiläismäisen alueen sotajoukkojen kokoontumista varten.

Suuret sotastrategistit luulevat tekevänsä kaikki suunnitel-
mat itse. Todellisuudessa Jumala on tämän sotastrategian 
takana!

Megiddon tapahtumat etenevät, taistelujoukot näkevät Jeesuk-
sen Kristuksen, joka palaa maan päälle, ja molemmat armeijat 
päättävät kääntyä taisteleman Jeesusta vastaan, toistensa sijaan.

”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän 
Juudan ja Jerusalemin kohtalon (tuon jälleen Juudan ja Jerusa-
lemin vankeuden, King James)” (Joelin kirja 3:1). Eli Juuda ja 
Jerusalem (jotka edustavat koko Israelia) ovat vankeudessa.

”Ja minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosa-
fatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta (engl plead, vetoan) niitten 
kanssa kansani ja perintöosani, Israelin tähden. Sillä he ovat hajot-
taneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani” 
(jae 2). Jumala sanoo: ”Minä kokoan kaikki pakanakansat.” 
Samalla tavalla sanottiin Sakarjan kirjassa 14:1-2: ”Katso, Herran 
päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä 
kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan...” Jeesus Kris-
tus kokoaa miljoonapäiset aasialaiset armeijajoukot sekä Pyhän 
Rooman valtakunnan joukot Jerusalemiin.

Täällä Kristus tekee sotimisesta lopun ja saattaa rauhan maan 
päälle (jakeet 3-4).

Kaikki tämä alkoi, kun puoli Jerusalemia valloitettiin!   
Vaikka sotajoukot kokoontuvatkin Megiddon laaksoon, 

”kaikki kansat” keräävä taistelu soditaan Josafatin laaksossa. Tämä 
syvä laakso tai rotko sijaitsee Jerusalemin itärajalla, kaupungin 
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ja Öljymäen välillä. Tänä päivänä se tunnetaan nimellä Kidron 
Valley.

Josafat tarkoittaa ”Herran tuomitsee”. Jumala tuomitsee kapi-
noivat, parannusta tekemättömät maailman kansat siellä niiden 
tottelemattomuuden takia!

Maailman armeijat yhtyvät Jerusalemissa taisteluun Jeesusta 
Kristusta vastaan. Tätä taistelua kutsutaan Raamatussa ”Jumalan, 
Kaikkivaltiaan suureksi päiväksi” (Johanneksen ilmestys 16:14). 
Se ei ole ”Harmagedonin taistelu”, kuten jotkut ovat erheellisesti 
olettaneet. Se ei voi olla, koska se ei ole Harmagedonissa! Se tapah-
tuu Jerusalemin ympärillä. 

Sakarja 14:12–13 kuvaa graafisesti tätä maailman armeijoiden 
kesken tapahtuvaa yliluonnollista yhteenottoa Jerusalemissa. He 
kääntyvät epäillen ja peloissaan toisiaan vastaan heidän lihansa 
sulaessa ja silmänsä sammuessa!

Veri tulee ulottumaan hevosen kuolaimiin asti! ”Ja 
enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun 
hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen (viini)kuurnaan. Ja 
kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui 
veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan 
päähän” (Ilm. 14:19–10). 1600 vakomitan pituus on noin 200 mailia 
(322 km). Josafatin laakso muuttuu veriseksi joeksi, joka on 
noin 120m syvä ja 322km pitkä! Tällaista verimäärää on lähes 
mahdoton kuvitella. Kuitenkin Aasian maanosan sotilaita on jo 
yksinomaan 200 miljoonaa.

Näin Jumala ”vetoaa” heihin—ainoalla hiedän ymmär-
tämällään tavalla!

Jo näiden profetioiden mainitsemisen luulisi saattavan ihmiset 
pelon valtaan ja parannuksen tekoon. Ihmisillä ei ole aavistusta-
kaan, kuinka kovapäisiä ja kapinallisia he todellisuudessa ovat!

”Hänen kallionsa kukistuu kauhusta, ja hänen ruhtinaansa säik-
kyvät lipun luota pakoon, sanoo Herra, jonka tuli on Siionissa ja pätsi 
Jerusalemissa” (Jesajan kirja 31:9). Kristuksen tulinen pätsi tulee ole-
maan Jerusalemissa! Juuri täällä Jumala puhdistaa perheensä.

Kun tämän uskomattoman tulen tomu asettuu, Kristus perus-
taa hallintonsa Jerusalemiin. Maailmanlaajuinen rauha tulee 
vihdoinkin toteutumaan!

Synkkä Jerusalem saa pian aikaan tapahtumasarjan, joka 
kulminoituu maapallon historian—koko maailmankaikkeuden 
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historian suurimpaan tapahtumaan—Jeesuksen Kristuksen 
paluuseen! Kiitos Jumalalle, että saamme kokea pian tämän 
ihanan tapahtuman planeetallamme!  Mikä aika elää ja kokea 
kaikki tämä! 
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Katse kohdistettuna 
uuteen Jerusalemiin
Jerusalemin verisen historian jälkeen Jumala tuo 

 meille parhaimmat uutiset. ”Huutavan ääni kuuluu: Val-
mistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut 

meidän Jumalallemme” (Jesajan kirja 40:3). Johannes Kastaja 
sanoi, että tämä oli hänen äänensä (Evankeliumi Johanneksen 
mukaan 1:23). ”Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja 
kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoiksi ja kalli-
olouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha 
saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut. Ääni sanoo: Julista! 
Toinen vastaa: Mitä minun pitää julistaman? Kaikki liha on kuin 
ruoho ja kaikki sen kauneus on kuin kedon kukkanen” (Jesajan 
kirja 40:4-6). Näiden lauseiden täytyy viitata lopun ajan Johan-
nekseen, jota edesmennyt Herbert Armstrong edusti.”Kaikki 
vuoret ja kukkulat alennettakoon” on selvästikin nykyisen lopun 
ajan profetia.

Myös toinenkin työ on saatettava valmiiksi: ”Nouse korke-
alle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti 
äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano 
Juudan kaupungille: Katso, teidän Jumalanne” (jae 9). Raamat-
tuni marginaali antaa sille oikeamman käännöksen: ”sinä, joka 
tuot ilosanoman Siionille” ja ”sinä, joka tuot ilosanoman Jerusa-
lemille”. Tämä on Filadelfian seurakunnan (PCG:n) tehtävä 
tänä päivänä. Me viemme ilosanoman syntiä tekevälle Siionille, 
eli Jumalan penseälle Laodikean seurakunnalle, sekä Jerusalemille. 



Me ”sanomme Juudan kaupungeille, Katso, teidän Jumalanne!” 
Me teemme tämän—juuri tällä hetkellä!

Herbert Armstrong uskoi, että Jumala saattaisi Jesajan 40:9 
viestin hänen kauttansa julki. Hän kirjoitti loka-marraskuussa 
1980 Plain Truth—lehdessä nimikkopalstallaan (oma painotuk-
seni): ”Arabimaailma haluaa muinaisen Jerusalemin kaupungin 
takaisin itselleen. Eräät valtiot ovat sitä mieltä, että Jerusalemista 
pitäisi tehdä kansainvälinen kaupunki. Se on kuitenkin Isra-
elin valtion hallinnassa, sen voitettua sen vuoden 1967 sodassa 
Jordanilta.” 

”Mitä Jerusalemissa on tapahtunut sen jälkeen kun israelilaiset 
ovat ottaneet sen haltuunsa?”

”Olen henkilökohtaisesti ollut osittain osallisena maan tapah-
tumiin tämän sodan jälkeen.”

”Lensin Jerusalemiin 15. huhtikuuta 1967 välittömästi vaimoni 
kuoltua. Olimme ehtineet olla naimisissa 50 vuotta. Minulla 
oli kaksi pakottavaa syytä matkaan. Halusin ostaa lähetysaikaa 
Radio Jerusalemilta, joka oli tällöin Jordanin valtion omistuksessa. 
Halusin myös hetkeksi pois Pasadenasta saadakseni ympäristön-
vaihdoksen avulla helpotusta suuresti rakastamani vaimoni ja 
työtoverini kuoleman tuottamaan suruun.”

”Aioin ostaa lähetysaikaa Radio Jerusalemilta, mutta halusin 
lisäksi lisätä sen lähetystaajuuden miljoonaan wattiin saadakseni 
viestin kuulumaan koko Lähi–idän alueelle. Tein Ammanissa, 
Jordaniassa sekä Jerusalemissa sopimuksen Jordanian valtion ja 
sen radiosta vastaavien viranomaisten kanssa. Pidennetyn sopi-
muksen mukaisesti valitsemani lähetysajan kuukausimaksuilla 
rahoitettaisiin Jordan hankkimaan Saksan Telefunken laitteisto, 
jolla se voisi lisätä asemansa tehoa tämän maksimiwattimäärän 
saavuttamiseksi. Tämä radiolähetysaikaosto oli yksi suurimmista 
koskaan tehdyistä sopimuksista.

”Lähdin matkaan kotoani Englannin kampukselta Lontoon 
lentokentälle sunnuntaiaamuna 4. kesäkuuta 1967 lentääkseni 
Ammaniin ja lähettääkseni uuden sopimuksen ensimmäisen hen-
kilökohtaisen radiolähetyksen vielä samana iltana. Kun olimme 
matkalla lentokentälle, kuulimme autoradiostamme sensaatio-
maisen uutisen, jonka mukaan kuuden päivän sodan oli syttynyt 
aikaisin tänä samaisena aamuna. Lennot niin Beirutiin kuin 
Ammaniinkaan peruutettiin. Jerusalemin radiolähetys ei päässyt 
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koskaan alkuun. Sen viikon perjantaina 9. kesäkuuta muinainen 
Jerusalemin kaupunki oli jo israelilaisten hallussa …”

”Jumalan sanansaattajan on vielä saatettava 
(Jesajan kirja 40:9–10) sanoma Juudan kaupungeille ja näin 
tuleekin tapahtumaan Jumalan haluamalla tavalla.”

H. Armstrong yritti kovasti saada tämän profetian täytetyksi. 
Hän tiesi, että Jumalan palvelijan tuli täyttää se tänä 
lopun aikana. Jumala ennusti sen tulevaksi! Jumala on antanut 
sen PCG:lle tehtäväksi. Sitä on alettu jo täyttämään Star World 
television kautta. Israelille lähetetään television kautta 
voimakas sanoma! Jesajan kirjan 40:9–10 toteutuu juuri tällä 
hetkellä! Uskon, että tulevaisuudessa pystyvämme saattamaan 
sanoman esille vieläkin voimakkaammin.

Näemmekö, kuinka tämä suurenmoinen profetia alkaa 
täyttyä Filadelfian seurakunnan kautta? Suurimpana 
haasteemme on nähdä, kuinka Jumala toimii nykyhetkellä!

Kun sanoma saatetaan ”Siionille”, eli Jumalan seurakunnalle, 
tiedämme, että seurakunta on sisäisesti jakautunut!

Evankeliumi eli ilosanoma pitää siis saattaa Jumalan Laodikean 
seurakunnalle! He ovat menettäneet tämän arvokkaan evanke-
liumin, joka kertoo meille, kuinka Jumalan perhe tulee täyttämään 
Jumalan hallinnon ihanassa huomispäivän maailmassa. Jumala 
opetti meille H. Armstrongin välityksellä tämän hallituksen tulosta! 
Juuri tämän tiedon laodikealaiset ovat menettäneet. 

Tämä profetia kertoo meille, kuinka lähellä lopun aikaa 
olemme. Alamme jo kuuluttaa Jumalan esiinastumista Juudan 
kaupungeille. Henkilöä ei kuuluteta, ellei hän ole esiripun 
takana! Sanomamme on uskomattoman ihana. Alamme jo kuu-
luttaa uuden Jerusalemin hallitsijan esiinastumista, joka tulee 
hallitsemaan sitä tuhannen vuoden ajan!

Tämän profetian toteutuminen tuo Kristuksen paluun hyvin 
lähelle Voimme jo tuntea hetken intensiteetin! Tässä lepää Jerusale-
min ainoa toivo! Tässä lepää ihmiskunnan ainoa toivo! Ihmiskunta 
ei uskalla edes kuvitella, kuinka suurilaatuiset tapahtumat meitä 
odottavat. Jesaja ei kutsu tätä yksinomaan”ilosanomaksi”, vaan 
hän sanoo: ”Katso, teidän Jumalanne!”

Jos ymmämme tämän näyn ennen Kristuksen paluuta, saamme 
suunnattoman palkkion. ”Katso Herra, Herra, tulee voimallisena, 
hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen 
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mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä” (jae 10). 
Jumalalla on varattuna palkkio sinulle, jos teet hänen työtään.

J E R U S A L E M I N  L O I S T O

Jumala valitsee vielä Jerusalemin. ”Saarnaa vielä ja sano: Näin 
sanoo Herra Sebaot: Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä 
ylitsevuotavaiset, ja vielä Herra lohduttaa Siionin ja valitsee vielä 
Jerusalemin” (Sakarjan kirja 1:17). Kuten näemme, tämä valinta 
ulottuu uuteen Jerusalemiin ja kestää ikuisuuteen. Koko maa-
ilmankaikkeutta tullaan johtamaan Jerusalemista käsin. Kun 
Jumala valitsee kaupungin, voit uskoa, että se on ihmisen mieli-
kuvituksen rajojen ulkopuolella!

 Kun Kristus palaa, hän perustaa päämajansa Jerusalemiin. 
Tämä uudistettu, puhdistettu, kaupunki tulee olemaan koko maan 
pääkaupunkina tuhannen vuoden ajan. ”Monet kansat lähtevät 
liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaako-
bin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me 
valtaisimme hänen polkujansa: sillä Siionista lähtee laki, Jerusa-
lemista Herran sana” (Jesajan kirja 2:3).

Kohta on ilon aika. ”Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuit-
kaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa 
hänen kanssaan te, jotka olette hänen tähtensä surreet” (Jesajan 
kirja 66:10). Pian kaikki iloitsevat Jerusalemin tähden. Sillä tulee 
olemaan ”kunnian runsaus” (jae 11). ”Sillä näin sanoo Herra: 
Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen 
kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä 
kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään” (jae 12). Rauha virtaa 
verivirran sijaan tulvajoen tavoin Jerusalemista! Viimeisen 6000 
vuoden aikana veri on virrannut Jerusalemissa lähes koko ajan. 
Kuinka erilaiseksi se muuttuu. ”Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, 
niin minä lohdutan teitä, ja Jerusalemissa te saatte lohdutuksen” 
(jae 13). Tämän nykyisen pahan maailman aikana se on kärsinyt 
ennenäkemättömällä tavalla. Pian koko maailma tulee etsi-
mään Jerusalemilta lohdutusta. Millainen ero ! 

”Te näette sen ja sydämenne iloitsee, ja teidän luunne virkistyvät 
kuin vihanta ruoho; ja Herran käsi tulee tunnetuksi hänen palveli-
joissansa, mutta vihollistensa hän antaa tuntea vihansa. Sillä katso, 
Herra tulee tulessa, ja hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; 
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ja hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulen-
liekeissä. Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja 
miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon” (jakeet 14–16). 
Jumalaa pyytää, anoo, että ihmiset kuuntelisivat hänen sanaansa. 
Pian hän kuitenkin ilmestyy miekkansa kera—joka on ainoa tapa 
saada ihmiset uskomaan. Kunpa ihmiset uskoisivat jo nyt, jotta 
he eivät joutuisi kokemaan tulevaa ydinmiekkaa!

Jumala antaa sinulle nyt mahdollisuuden asua ja hallita tässä 
kaupungissa hänen kanssaan lähitulevaisuudessa! Olemme saa-
neet tietää meitä odottavasta suuresta tulevaisuudesta, jonka 
luulisi saattavan meidän kaikkien päät pyörryksiin, kun sen täy-
sin ymmärrämme.

Jumalan käsi tulee tarttumaan jokaisen maanpäällisen ihmi-
sen elämään Jerusalemista käsin—kun hän vain katuu tekojaan. 

”Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin 
tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteit-
ten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat 
kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoil-
lansa—Jerusalemissa. Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, 
ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemian asukasten kunnia 
ylvästelisi Juudaa vastaan. Sinä päivänä on Herra suojaava Jeru-
salemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä 
päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niin-
kuin jumalolento (kuten Jumala)”, niinkuin Herran enkeli heidän 
edessänsä” (Sakarjan kirja 12:6-8).  Jerusalemin johtomiehet tule-
vat olemaan ”kuten Jumala”, jonka mukaan sekä Kristus että myös 
kaikki hänen hallitsijansa tulevat puhumaan Jumalan tavalla!

”Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin-
kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. 
Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin 
huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naa-
tanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen” 
(Sak.12:10–11). Koko maailma katsoo ristiinaulittuun 
Kristukseen ja suree hänen takiaan, aivan kuin olisivat 
menettäneet esikoispoikansa! Jumala tulee oikaisemaan koko 
ihmiskunnan ja kääntämään heidän katseensa Jumalaa ja Jeru-
salemia kohti!

Ennen kuin pystyt suremaan ketään tällä tavalla, sinun täy-
tyy ensin tuntea henkilö läheisesti. Maailma tulee vihdoin 
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tuntemaan Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen todella 
läheisesti! Maailman uskonnot eivät väittämästään huolimatta 
tunne Jumalaa. Katso, kuinka läheisesti he tulevat tun-
temaan Jumalan! Tämän suurmpaa uutista ei voi olla 
olemassa! 

J A A M M E  J U M A L A N  VA LT A I S T U I M E N

Jerusalemin upea tulevaisuus ei ole lopussa tuhatvuotisen val-
takunnan tultua päätökseen. Jumala paljastaa, että sillä tulee 
olemaan erityinen asema ikuisuuteen asti.

Kristus tulee hallitsemaan maailmaa Daavidin valtaistuimelta 
käsin. ”Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeim-
man Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen 
isänsä valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas 
iänkaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” 
(Evankeliumi Luukkaan mukaan 1:32–33). Tämä valtaistuin sijait-
see nykyään Lontoossa, Englannissa. Se on fyysisesti Westminster 
Abbeyssä. Kristuksen palatessa tämä valtaistuin tullaan siirtä-
mään takaisin Jerusalemiin. Jumalan hallinto tulee kasvamaan 
loputtomasti, se tulee kasvamaan ikuisesti! Se laajenee maail-
mankaikkeuteen—Daavidin valtaistuimelta Jerusalemista käsin! 
On lähes ylivoimasta kuvitella, millaisia ikuinen hallinto ja ikui-
nen kasvu ovat.

Jumalan seurakunnalle on annettu maailmankaikkeutta 
järisyttävä näky, kuinka Jumalan perhe kasvaa ikuisuuteen. Se tie-
tää, että Isä Jumala on perheensä pää. Se uskoo ja tottelee Isäänsä. 
Se myöntyy perheen pään hallinnon alaisuuteen. Tämän takia 
Jumala luottaa heihin ja käyttää heitä levittämään perhehallinto-
aan aina ikuisuuteen.

Me tarvitsemme tämän näyn vaikeuksia kohdatessamme. 
”Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin läh-
temään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja lähti 
tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalai-
sena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa 
Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä” 
(Kirje heprealaisille 11:8-9). Nämä uskolliset miehet ja naiset tie-
sivät, että ruumiimme ovat ainoastaan väliaikaisia—telttamajoja. 
Tarvitsemme näyn, joka ulottuu tämän elämän, ja vielä 
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tuhatvuotisesen valtakunnan toiselle puolelle! ”Sillä hän 
odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja 
Luoja on Jumala” (jae 10). Aabrahamilla oli näky, millaisia Jerusa-
lem ja Jumalan perhe tulisivat olemaan. Tämän vuoksi hän saattoi 
uhrata poikansa, joka oli osa hänen kanssaan solmittua liittoa. 
Hän tiesi, että hauta ei pysäyttäisi Iisakkia.

Aabraham tunnetaan uskollisten isänä (Kirje galatalaisille 
3:7). Hänen elämänsä oli esimerkkinä oikeamielistä tottelevaisuu-
desta. Hän kiinnitti katseensa Isän Jumalan kaupunkiin. Kuinka 
syvä hänen hengellinen elämänsä olikaan! Hän pystyi näkemään 
nykyisen maailman läpi aina Jumalan antamien fyysisten lupaus-
ten tuolle puolelle ja kiinnittämään katseensa uuden Jerusalemin 
hengellisiin lupauksiin. 

Aabrahamia motivoi näky täydellisestä Jumalan perheestä. 
Aabraham eli päivää varten, jolloin Jumalan hallitus leviäisi koko 
maailmankaikkeuteen.

Kuinka pitkäaikaisia ovat omat tavoitteesi? Ulottuvatko ne 
uuteen Jerusalemiin asti? Jos tavoitteemme ovat itsekkäät, jäämme 
epätoivoisiksi ja onnettomiksi. Raamatun näky täyttää meidät 
puolestaan ilolla.

Lue Heprealaiskirjeen 11 luvusta itse, kuinka nämä miehet 
ja naiset elivät ja kuolivat Jumalalle uuden Jerusalemin näyn 
vahvistamana!

U U S I  J E R U S A L E M

Useat Jesajan 33 luvun jakeet todistavat, että Siionin hurskaat, 
Jumalan tosi seurakuntalaiset olivat Aabrahamin tavoin kyke-
neväisiä näkemään uuteen Jerusalemiin asti. ”Katso Siionia, 
juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin, rau-
haisan asuinsijan, telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei 
ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei yhtäkään katkaista. Sillä voi-
mallinen on meillä siellä Herra, siellä on joet, on virrat, leveät 
rannasta toiseen, joita ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse 
uljas laiva” (Jesajan kirje 33:20-21). Tuhatvuotisen valtakunnan 
jälkeen näemme Jerusalemin. Nämä jakeet kuvaavat uuden Jeru-
salemin sanoinkuvaamatonta kauneutta.

Näihin aikoihin Jerusalemista tulee rauhaisa asuinsija. Jot-
kut ovat väittäneet näiden lauseiden puhuvan tuhatvuotisen 
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valtakunnan aikaisesta Jerusalemista, mutta huomaa: tätä Jeru-
salemia kuvataan ”telttamajaksi, jota ei muuteta”. Tuhatvuotisen 
valtakunnan aikainen Jerusalem tullaan hajottamaan viimei-
sessä tulessa juuri ennenkuin Kristus luovuttaa valtakunnan 
Isälle Jumalalle (1 Kirje korinttilaisille 15:24; 2 Pietarin kirje 3:10–
13; Johanneksen ilmestys 20:14–15). Koko maapallon pinta tullaan 
polttamaan kaunis päämajakaupunki mukaan lukien. Mutta Jesa-
jan 33 luvun kuvaama Jerusalem on telttamaja, jota ei muuteta. 
Eli se voi viitata yksinomaan uuteen Jerusalemiin, joka kestää 
ikuisesti.

”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäi-
nen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää 
ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutu-
van alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, 
miehellensä kaunistettu” (Johanneksen ilmestys 21:1-2).

Kun Kristus on poistanut synnit maailmasta, Isä Jumala hal-
litsee perhettään uudesta Jerusalemista käsin. ”Ja minä kuulin 
suuren äänen valtaistuimelta sanovan: Katso Jumalan maja ihmis-
ten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen 
kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Juma-
lansa … Ja hän vei minut hengesä suurelle ja korkealle vuorelle ja 
näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas 
taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus... Mutta 
temppeliä siinä en nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on 
sen temppeli, ja Karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurin-
koa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu 
on Karitsa” (jakeet 3, 10–11, 22–23). Isämme kaipaa olla per-
heensä kanssa. Isä Jumala tulee asumaan uudessa Jerusalemissa 
kanssamme.

Jumala tarjoaa meille kovin paljon: ”Joka voittaa, sen minä 
teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän enää koskaan 
lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja 
Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka las-
keutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman nimeni” 
(Johanneksen ilmestys 3:12). Jumala tarjoaa sinulle mahdol-
lisuuden hallita Kristuksen ja Isän kanssa Jerusalemissa 
iankaikkisesti!

Monet Jumalan omat eivät kuitenkaan koskaan saavuta tätä 
päämäärää. ”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: Näin 
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sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luoma-
kunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä 
palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet 
penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut 
suustani ulos” (jakeet 14–16). Jumala varoittaa heitä heidän kau-
hean hengellisen tilansa tähden. ”Kaikkia niitä, joita minä pidän 
rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee paran-
nus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun 
ääneni ja avaa ovan, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja ateri-
oitsen hänen kanssaan, ja hän minun kansaani” (jakeet 19–20). Ne, 
jotka auttavat Jumalaa ”nuhtelemaan” tai varoittamaan ja ”kol-
kuttamaan” ovat osana Jumalan valtaistuinta Jerusalemissa 
iankaikkisesti!

”Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, 
niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen 
valtaistuimellansa” (jae 21). Jumalan ihmisiä harjoitetaan nyt 
hallitsemaan Kristuksen kanssa Jerusalemissa ikuisesti. Kuinka 
uskomaton tulevaisuus. Oletko sinä osallisena tässä joukossa? 

”Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo” 
(jae 22). Toivottavasti me kaikki kuuntelemme Jumalan Henkeä!
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