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Minulla on uutisia niille, jotka luulevat juonittelevansa ja toteuttavansa pahuuttaan salaa. Jumala 

näkee sen kaiken. He uskovat, että heidän tiensä ovat korkeammat kuin Jumalan – voitko 

kuvitella? Ikimuistoisista ajoista ihminen on valinnut oman tapansa elää ja päättänyt, ettei hänellä 

ole vastuuta luomakunnan Jumalalle. Jos sellaiset ihmiset uskovat Luojajumalaan, he ehkä pitävät 

häntä sellaisena kuin Häntä aikoinaan kuvailtiin vanhana kelloseppänä, joka teki kellon, veti sen ja 

laittoi käymään sen koommin osallistumatta sen toimintaan. Tämä ei voisi olla kauempana 

totuudesta. Ne, jotka elävät tässä harhaluulossa, tulevat jossakin vaiheessa tietämään, kuinka 

väärässä ovat!

Löydämme tästä esimerkin, kun Assyrian kuningas piiritti Jerusalemia. Tämä pakanallinen 

kansakunta – yksi historian hurjimmista ja pelätyimmistä – oli tuhonnut Israelin pohjoisen 

valtakunnan jo vuonna 722 eKr. Nyt se oli tulossa Hiskiaa ja eteläistä Juudan valtakuntaa vastaan. 

Jos Hiskia olisi ollut kaikkien pohjoisen Israelin luopioiden hallitsijoiden kaltainen, Juuda olisi 

todennäköisesti kaatunut tähän aikaan. Hiskia oli kuitenkin yksi kourallisesta kuninkaita, jotka 

palvoivat Jahvea ja kunnioittivat Häntä. Se muutti kaiken maailmassa. 

Assyrian kuningas Sanherib lähetti johtavan sotapäällikkönsä nimeltä Rabsake, pilkkaamaan 

Hiskiaa ja hänen luottamustaan Jahveen. On helppo ymmärtää, kuinka assyrialaiset saattoivat 

ajatella, että Hiskian Jumala ei ollut mitenkään erilainen kuin muut jumalat. Kaikilla kansoilla, jotka 

Assyria valloitti ja tuhosi, oli omat jumalansa, jotka osoittautuivat arvottomiksi. Jopa Israelin 
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pohjoinen valtakunta seurasi Assyrian silmissä samaa Jumalaa kuin Juuda. Asia ei tietenkään 

todellisuudessa ollut.näin. Israel oli jo ajat sitten vajonnut syvään luopumukseen, eikä Jahvella ollut

sille mitään käyttöä. Tämä oli se kohtalokas virhe, jonka Sanherib teki hyökätessään Juudaan.

Sen jälkeen kun Rabsake oli esittänyt Israelin Jumalaa halveksivan sanomansa ja Hiskia anoi 

Häneltä armoa kansalleen, Jahve vastasi profeetta Jesajan kautta. Siitä, mitä Hän sanoi, 

kannattaa vähän maksaa. Se on upea ja klassinen tarina.

Jesaja kertoi Hiskialle Jumalan omat Sanat, jotka Hän osoitti suoraan Assyrian kuninkaalle. 

Lukekaamme ensin kohta Jes. 37:23-24:

“Ketä olet herjannut ja häväissyt ja ketä vastaan olet korottanut äänesi? Korkealle olet 

kohottanut silmäsi Israelin Pyhää vastaan. Palvelijaisi kautta sinä herjasit Herraa....”

Jahve sanoo tälle pakanakuninkaalle: "Sinä olet pilkannut väärää Jumalaa." Hän todellakin on.

Israelin Pyhä jatkaa jakeessa Jes. 37:26:

“Etkö ole kuullut: kauan sitten minä olen tätä valmistanut, muinaisuudesta saakka tätä 

aivoitellut! Nyt minä olen sen toteuttanut ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit 

autioiksi kiviroukkioiksi....” 

Sanherib ajatteli, että hänen ideansa hyökätä Juudaan ja piirittää Jerusalem oli jotakin, jonka hän 

oli kehittänyt itse ja että se oli osa hänen nerokasta valloitusstrategiaansa. Tästä syystä Jumala 

nauraa kansoille (Ps, 2). Ne luulevat olevansa riippumattomia Jumalasta eivätkä Hänen 

valvonnassaan. Hän ei ehkä ole heidän alueellinen jumalansa, kuten heidän omat jumalansa olivat

ja Assyrian tapauksessa Nisrok (Jes. 37:38), mutta Jahve oli ja on suvereeni ja kaikkien näiden 

teeskentelevien jumalien yläpuolella. Tämä typerä Assyrian kuningas, joka luuli voivansa kukistaa 

Jahven suojeleman kansan, noudatti vain suunnitelmaa, jonka Hän oli jo nähnyt edeltä ja näin 

ollen saattoi tehdä tyhjäksi.

Itse asiassa Jumala on kuin se sananlaskun kärpänen seinällä kuninkaan kammioissa, kuten Jes. 

37:28 sanoo:

“Istuitpa sinä tai lähdit tai tulit, minä sen tiedän, niinkuin senkin, että sinä raivoat minua 

vastaan.”

Mikään, mitä Assyria harkitsi eri vihollisuuksiensa kautta, ei ollut salassa Herralta. Yksikään 

kuninkaan ja hänen neuvonantajiensa ajatus tai suunnitelma ei ollut salattu Häneltä.

Sen seurauksena pitääkseen Juudan turvassa Jahve julistaa koskien Sanheribia jakeessa Jes. 

37:29:

“Koska sinä minua vastaan raivoat ja koska sinun ylpeytesi on tullut minun korviini, niin minä

panen koukkuni sinun nenääsi ja suitseni sinun suuhusi ja vien sinut takaisin samaa tietä, 

jota tulitkin.”



Niin kävi. Jumala pani Assyrian kuninkaan vetäytymään Juudasta. Jahve käänsi hänet pois ja pani 

Herran enkelin yhtäkkiä tappamaan 185 000 hänen sotilaistaan yhdessä yössä tuhoisassa iskussa.

Jumalan Sana toteutui.

Mitä voimme oppia tästä niin monien vuosien kuluttua? Jumala on sama eilen, tänään ja 

iankaikkisesti (Hepr. 13:8). Hän näkee ja tietää jokaisen vihollisen juonen. Se, mitä olemme 

kokemassa näinä viimeisinä päivinä, ei ole yllätys Jumalalle. Ennalta tietämisessään Hän näki 

kauan sitten, mitä globalistisen eliitin paha salaliitto päätti tehdä hallitakseen maailmaa. Hän välitti 

vihollisen suunnitelmat profeettojen kautta ja antoi ne meille kirjoitetussa Sanassaan. Tunnemme 

jo lopun, koska Jumala on näyttänyt sen meille.

Menevätkö maailman asiat aina vain huonompaan suuntaan? Petetäänkö ihmisiä? Hallitseeko 

turmelus ihmisten sydämiä? Tuleeko sotia ja huhuja sodasta? Tuleeko luonnonkatastrofeja, kuin ei 

koskaan ennen historiassa? Tulevatko kaikki nämä merkit yhteen lähellä päivien loppua? 

Ehdottomasti!

Pitäisikö kaiken ympärillämme tapahtuvan olla yllätys, jos luemme uutterasti Jumalan sanaa ja 

uskomme, mitä se sanoo? Ei tietenkään. Mutta, se on ongelma, eikö totta? Kuinka moni 

seurakunnassa todella tuntee Jumalan Sanan ja uskoo sen?

Törmäsin äskettäin erääseen kirjaan (The Messiah And The Hebrew Bible — By: John H. 

Sailhamer), josta pidin sen implikaatioiden vuoksi. Tässä katkelma kirjasta:

Mutta yhtä hämmästyttävää oli se, että kun se tapahtui, profeettojen näkemä tulevaisuus (ja 

tässä tarkoitan Uutta Testamenttia) itse asiassa noudatti suunnitelmaa, jonka profeetat olivat 

ilmoittaneet sitä varten. Kun tulevaisuus tuli tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan, sitä oli 

odottamassa ihmisiä. Oli niitä, kuten Simeon ja Anna, jotka ymmärsivät sen VT:n 

profeetallisen näyn puitteissa. Toisin sanoen profeetan näky oli sellainen, että se säilytti ja 

kantoi mukanaan ihmisiä, jotka sekä ymmärsivät profeettoja, että olivat paikalla odottamassa

heidän näkynsä täyttymystä. Noudattamalla tämän näyn linjaa UT:n kirjoittajat osoittavat, että

he eivät hyväksyneet VT:a vain ennalta tulkittuna, vaan olivat myös pohjimmiltaan samaa 

mieltä sen tulkinnasta. Voimme nähdä, että tuo tulkinta alkoi kauan ennen sen täyttymisen 

aikaa. 

Tämä kirjoittaja sanoo, että profeetallisessa tulevaisuudessa, jonka Jumala näki edeltä, Hän myös 

valmisteli tiettyjä ihmisiä ymmärtämään, mitä oli tulossa ja olemaan valmiita toimimaan tuon tiedon 

perusteella.

Miten tämä liittyy asiaan? Kuka odottaa sekä tulevan Ahdistuksen kirjaimellista täyttymystä että 

Jeesuksen pikaisempaa tulemista pilvissä tempaamaan pois tosi uskovat ennen noita kauheita 

päiviä? Me olemme ne, jotka Jumala on valmistanut uskomme kautta siihen, että käsitys 

tempauksesta ennen vihaa on totuus. Uskon, että Jumala on antanut meille suuremman 

ymmärryksen tulevasta – josta Hän puhui jo Sanassaan – kuin niillä, joilla pre-trib-tempaus ei 



mene jakeluun.

Tämän vuoksi meillä on ehkä keinot kestää meitä vastaan tulevat iskut suuremmalla lujuudella kuin

niillä, jotka eivät hyväksy tätä totuutta. Suremme todistamiamme laittomuuksia ja julmuuksia, mutta

tiedämme kuitenkin, että ennenkuin nämä asiat nousevat käsittämättömälle tasolle, Herra vie 

meidät pois talonsa suojaan taivaaseen.

Aivan kuten Jumala käski Hiskiaa olemaan huoletta ja lupasi huolehtia kansastaan, meilläkin on 

Jumalan Sana, että Hän huolehtii meistä tänä päivänä. Sillä välin meidän on tehtävä kuuliaisesti 

se, mikä meidän on määrä suorittaa viimeisinä tehtävinämme.

Meidän ei tarvitse tuskailla eikä olla huolissamme. Kaikki ympärillämme tapahtuva kuuluu Jumalan 

suvereeniin suunnitelmaan. Hänellä on kaikki hallinnassa ja siksi voimme levätä rauhassa. Aivan 

kuten Jumala liikutti ja vapautti Jerusalemin Assyrian valtavan armeijan tuomasta tuhosta, Hän 

siirtää ja vapauttaa meidät tulevista kauheista asioista poistamalla meidät maan päältä, ennenkuin 

ne tapahtuvat.

Luottakaamme Jumalaan, että Hän tietää, mitä tekee. Kuinka paljon helpompaa onkaan selviytyä 

näistä synkistä päivistä tietäen, että Hän tulee hakemaan meitä hyvin pian?
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