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Rakastan Raamatun sanoja. Ne muodostavat perustan toivolleni 

ikuisesta elämästä, antavat tarvittavaa varmuutta vaikeina aikoina

ja rauhoittavat sieluni niinä myrskyisinä aikoina, joissa elämme.

Joskus jokin Raamatun kohta tai lause puhuttelee minua uudella 

tavalla. Sellainen on esim. 2.Moos. 2:23-25:

Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli. Israelilaiset huokailivat

yhä orjuutensa vuoksi. He huusivat apua orjuuden tähden, ja heidän 

huutonsa nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja 

muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän näki 

israelilaiset ja tunsi heidän hätänsä (2.Moos. 2:23-25, Raamattu 

Kansalle)

Rakastan englantilaisen standardikäännöksen jakeen 25 lopussa olevaa 

lausetta "and God knew". Hepreankielisessä tekstissä sana on yada, joka 

perusmuodossaan tarkoittaa yksinkertaisesti "tietää". Se esiintyy 947 kertaa 

Vanhan Testamentin hepreankielisessä tekstissä.

2. Mooseksen kirjan sana yada paljastaa Jumalan olevan tietoinen 

israelilaisten ahdingosta Egyptin orjuudessa juuri ennen, kuin Hän antoi 
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Moosekselle tehtäväksi vapauttaa kansansa. Sana esiintyy jälleen jakeessa 

2.Moos. 3:7:

Ja Herra sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut

heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa. 

Jumala näki kansansa ahdingon ja toimi vapauttaakseen sen.

Paimennettuaan 40 vuotta lampaita erämaassa Mooses oli täysin 

valmis johtamaan Israelin lapset pois Egyptistä. Kauan kärsineet 

orjat olivat valmiita ottamaan vastaan vapauden ja seuraamaan 

johtajaa, jonka Jumala lähetti heille. Herra tiesi, että aika oli oikea.

Hän ei selitä, miksi tämä aika oli parempi kuin kaksikymmentä vuotta 

aiemmin. Hänen ei tarvitse täyttää meille kaikkia aukkoja. Luotamme Hänen 

suvereeniteettiinsa ja viisauteensa.

JUMALA KUULEE MEIDÄN HUOKAUKSEMME

Kristuksen ruumiin jäsenet kärsivät monenlaisia kärsimyksiä. Jotkut joutuvat 

marttyyrikuolemaan uskonsa vuoksi, toiset menettävät vapautensa ja monet 

joutuvat kestämään ankaraa vastustusta. Me kaikki taistelemme vihollisemme

armottomia hyökkäyksiä vastaan.

Tunnen useita pyhiä, jotka kärsivät syövän, muiden vaivojen ja surun vuoksi. 

Ikääntymisen myötä tämän elämän vaivat tahtovat saada kiinni itsekunkin 

meistä. 

Ja kuten muinaiset israelilaiset, me huokaamme.

Rakastan sitä, kuinka apostoli Paavali yhdistää Tempauksen odotuksemme ja



allekirjoituksemme elämän monien vaikeuksien keskellä:

...eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, 

mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, 

meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, 

mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan 

sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me 

odotamme sitä kärsivällisyydellä (Room. 8:23-25).

Herra kuulee sydämemme huudon, kun kaipaamme, että Hän ilmestyisi ja 

veisi meidät kirkkauteen ja kohta jonakin päivänä uskomme muuttuu  

näkemiseksi.

Herra ei ole kaukana, kuten jotkut kuvittelevat Hänen olevan; Hän näkee, Hän

kuulee, Hän tuntee kaiken surumme ja Hän vapauttaa meidät varmasti.

Kohta jonakin päivänä profeetalliset sanat 1.Ts. 4:15-17 ovat mennyttä aikaa 

ja me iloitsemme Vapahtajamme kanssa kirkkaudessa:

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme 

elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi 

ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas 

taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa,

ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka 

olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä 

heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme

aina olla Herran kanssa. 

On päiviä, jolloin näyttää siltä, että aika Tempaukselle on jo kauan sitten 

mennyt kokonaan ohi. Näemme rakkaidemme kyyneleitä ja katselemme, 



kuinka väkivalta, pahuus, petos ja laittomuus lisääntyvät räjähdysmäisesti 

maailmassamme. Mietimme usein: "Kuinka kauan vielä, Herra?"

Siihen asti lepäämme siinä, että Jumala näkee kaiken silmät täynnä rakkautta

jokaista meitä kohtaan. Eikö olekin rohkaisevaa tietää, että Herra tietää 

kaiken ahdistavista olosuhteistamme ja että hänellä on pelastuksemme 

näköpiirissä?

Hän, joka on "kutsunut meidät kirkkauteensa" (1. Piet. 5:10), on aina niin 

lähellä sitä, että vie meidät sinne (Kol. 3:4).

ISRAELIN KUNNIAKAS ENNALLISTAMINEN

Ne 40 vuotta, jotka Mooses hoiti lampaita erämaassa, ovat varmasti tuntuneet

israelilaisista Egyptissä ikuisuudelta. Todennäköisesti useimmat tiesivät 

Jumalan liitosta Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa ja odottivat 

vapauttajaa, joka veisi heidät HEIDÄN esi-isillensä luvattuun maahan.

Seitsenvuotisen Ahdistuksen viimeisen puoliskon aikana heprealaisille on 

luvassa paljon pelottavampi tilanne. Kun antikristus saastuttaa heidän 

temppelinsä, he kohtaavat historiansa synkimmän ajan. Lopussa vain 

kolmannes heistä jää eloon.

Jumalan puolesta puhunut profeetta Sakarja kirjoitti nämä sanat tästä 

tulevasta vaaran ajasta:

 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin

hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He 

huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se

on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". 

Kohta Sak. 14:1-8 kuvaa Israelin tulevan vapauttajan, Herran Jeesuksen, 

saapumista. Hän taistelee Israelin puolesta mahtavana soturina, tuhoaa 

kaikki Jerusalemia vastaan tulleet armeijat ja perustaa maailmanlaajuisen 



valtakuntansa, jota hän hallitsee Jerusalemista käsin. Eikö olekin sopivaa, 

että Mooses viittasi Jeesukseen "minun kaltaisena profeettana" (5. Moos. 

18:15-18)? Suurempi Mooses vapauttaa israelilaiset Hänen toisessa 

tulemuksessaan.

Siitä tulee Israelin valtakunnan kunniakas jälleenrakentamisen aika. Jumala 

suojelee juutalaista kansaa ikuisesti läsnäolollaan Jerusalemissa (Sef. 3:14-

20).

ME LUOTAMME JUMALAN AJOITUKSEEN

Usein huokaamme henkilökohtaisen tuskan tai läheistemme tuskan vuoksi. 

Toisinaan taas huokaamme maailman takia, joka vajoaa laittomuuteen ja 

pahuuteen, jollaisia pidimme ennen mahdottomina.

Tuntemamme ahdistuksen keskellä sanat "ja Jumala tiesi" tuovat tervetullutta 

helpotusta. Tiedämme, että Vapauttajamme tulee varmasti ja temmaisee 

meidät ylös kohtaamaan Hänet yläilmoissa.

Odottaessamme luotamme, että:

1. Jumala on tietoinen kaikkien niiden ahdingosta, jotka kuuluvat hänelle. 

Hän näkee, Hän kuulee ja Hän rakastaa meitä enemmän kuin voimme 

kuvitellakaan.

2. Jeesus on aina tietoinen lupauksista, jotka ovat meille sydämen asioita. 

Hän valmistaa meille paikkaa taivaassa (Joh. 14:2-3).

3. Herra tulee varmasti hakemaan meidät ennen Herran päivän tuomioita 

(1.Ts. 5:1-10).

4. Vaikka Jumalan ajoitus usein hämmentää meitä, me luotamme Hänen 

tarkoituksiinsa tietäen, että Jeesus saapuu juuri ajallaan.

Sanat "Ja Jumala tiesi" vaikuttavat niin yksinkertaisilta, mutta ne tuovat toivoa

kaikkein ahdistavimpiinkin olosuhteisiin. Vapauttajamme on valmiina 

pelastamaan meidät ja hän tekee sen varmasti.



Siihen saakka rukoilemme, että hän tulisi pian.

My book, The Triumph of  the Redeemed-An eternal Perspective that Calms Our 
Fears in Perilous Times, is available on Amazon. In it, I connect the dots between 
God’s keeping of  His covenants for Israel in the future and our hope as New 
Testament Saints. 

Note: Please consider signing up for my newsletter on the home page of  my website at
https://www.jonathanbrentner.com/. Thanks!
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