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(Jes. 10-12; Gal. 5)

Jumala käyttää toisinaan epäoikeudenmukaista rankaisemaan niitä, joita rakastaa, koska hekin
ovat olleet epäoikeudenmukaisia.

Tällainen lausunto ei ehkä sovi monille nykypäivän modernissa seurakunnassa. Jos Jumala
rakastaa meitä, Hän ei varmasti salli sellaisten, jotka vihaavat Häntä, vahingoittaa valittujaan!
Kuinka voisi olla niin? Meidän Jumalammehan on rakkauden Jumala, joka tuo vain hyviä asioita
elämäämme epäonnistumisistamme huolimatta. Sen täytyy olla niin, että kun tapahtuu pahoja
asioita, ne ovat Saatanan työtä ja Jumalan tahdon ulkopuolella.

Jos uskot näin, niin ehkä haluat lukea hieman enemmän Raamatustasi nähdäksesi, kuinka Herra
Vanhassa Testamentissa kohteli kuritonta, uskotonta ja jumalatonta kansaansa Israelia. Jesaja
näyttää meille tämän totuuden. Kun ne, jotka ovat muka vanhurskaita ja noudattavat Jumalan
säädöksiä, ovat tahallaan syntisiä nostamalla omat halunsa Jumalan halujen yläpuolelle ja kun he

nostavat muita jumalia Hänen tilalleen, niin heitä rangaistaan. Lisäksi Jahve käyttää muita ihmisiä,
joista ei ole mitään hyötyä Hänelle Hänen vanhurskauden astioinaan,.

Kuten Hän niin usein joutui tekemään, Jumala nuhteli Israelia sen itsekkäistä tavoista, jotka eivät
olleet hänen hurskaitten käskyjensä mukaisia. Israel kielsi oikeuden puutteessa olevilta; ryösti
köyhiä; sen leskiä orpoja käytettiin hyväksi (Jes. 10:1-2). Jumala näki sen kaiken ja oli tyytymätön.
Näin profeetta toteaa Jumalan paheksuvan Israelia kohdassaJes. 10:3-4:

Mutta mitä te teette koston päivänä, rajumyrskyssä, joka tulee kaukaa? Kenen turviin
pakenette apua saamaan ja minne talletatte tavaranne? Ei muuta kuin vaipua vangittujen
joukkoon tai kaatua surmattujen sekaan. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja
vielä on hänen kätensä ojennettu.

Jumalaton kansa oli Israel. Jumala käyttää Assyriaa tuhoamaan sen, koska se oli ollut niin
uskoton.

Katso kuitenkin Jesajan seuraavaa sanaa koskien Assyrian kohtaloa jakeessa Jes. 10:12:

Mutta kun Herra on päättänyt kaiken työnsä Siionin vuorella ja Jerusalemissa, niin minä
kostan Assurin kuninkaalle hänen sydämensä ylpeyden hedelmän ja hänen kopeitten
silmiensä korskan

Assyria oli armoton, jumalaton kansa. Onko sillä väliä? Kuinka epäjumalia palvova kansa, joka
seuraa muita jumalia, voi tehdä sen, mitä Herra vaatii? Snl. 21:1 antaa meille vastauksen:

Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, kunne tahtoo.

Kuinka mahtava onkaan Herra! Assyrian kuningas tekisi, niinkuin Jumala vaati. Voiko kukaan
vastustaa Hänen tahtoaan? Ei kukaan, huolimatta vihastaan ja piittaamattomuudestaan luojaansa
kohtaan.

Tiedämme, että senjälkeen kun Assyria - maan pelätyin ja armottomin kansa - valloitti Israelin
pohjoisen valtakunnan, tämä kansa lopulta hävisi yhdelle suuremmalle. Babylon seurasi Assyriaa
myös Jumala käytettäväksi tuomaan täydellinen tuho eteläisen Juudan valtakunnan itsepäisille
juutalaisille.

Huolimatta Jumalan nuhteesta ja ankarasta rangaistuksesta Israelille, Hän jätti aina jäännöksen,
jonka kautta toteuttaisi tarkoituksensa. Kuten Jes. 10:21-23 sanoo:

Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän Jumalan tykö. Sillä vaikka sinun kansasi,
Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös. Päätetty on hävitys,
joka tulee, vanhurskautta tulvillaan. Sillä hävityksen ja tuomiopäätöksen panee Herra, Herra
Sebaot, toimeen kaikessa maassa.

Huomaa, kuinka se on ilmaistu, että tämä tuhoaminen on vanhurskas. Kun Jumala määrää jotakin,
se virtaa Hänen rakkaudestaan ja armostaan, jopa sellainen, mikä meille lihassa on niinkin
tuskallista kuin täydellinen tuho.

Lopullinen tulos Jumalan valitulle kansalle Hänen luvatussa maassaan on hahmoteltu luvussa Jes.
11, joka on hämmästyttävä kuvaus siitä, miltä maailma näyttää Kristuksen tuhatvuotisen hallinnan
aikana.

Kaikella, mitä Jumala tekee tai sallii, on tarkoitus. Voiko Saatana toimia ilman Hänen lupaansa?
Ehdottomasti ei!

Tänä päivänä näemme kaikkialla ympärillämme pimeiden ja petollisten voimien toimintaa. Ne ovat
täysin demonisia ja tuntuvat pyyhkäisevän meidät pois laittomaan, kaoottiseen ja tuskalliseen
olemassaoloon. Mutta ne eivät toimi riippumattomina Jumalan suunnitelmista ja tarkoituksista.
Aivan kuten näemme luvuissa Job 1-2, Saatanan on pyydettävä Jahvelta lupa kaikkeen, mitä
tekee. Olipa kyseessä vahingon teko tai pidättäminen, niin vihollinen ei voi toteuttaa pahoja
toiveitaan, ellei Jumala määrää.

Miksi Herra sallisi sellaisen kauhean tuhon tulla maailman päälle, kuin mitä näemme tällä hetkellä?
Miksi Hän antaisi keinot Häntä vihaaville marksilaisille ja islamisteille, repiä maahan niin paljon
siitä, mitä me pidämme hyvänä?

Jumalan perimmäinen tarkoitus on tuhota synti ja kaikki sen vaikutukset sekä ihmiskunnassa että
itse maassa. Hänen on sallittava synnin ja turmeluksen kasvaa ja kukoistaa siinä määrin, että voi
hävittää (winnow out) maailman väestön. Kuka päättää seurata Jeesusta Kristusta? Kuka kieltää
Hänet? Seurakunnan jäsenten on tehtävä samat päätökset lampaiden ja susien todella
erottamiseksi toisistaan. Onko tunnustava kristitty todella sellainen, joka kuuluu Jumalalle, vai onko
hän ChINO - Christian In Name Only (kristitty vain nimeltä)?

Mitä vastaamme tähän todellisina Kristukseen Jeesukseen uskovina? Uskon, että Jumalan ohjeet
Israelille voivat varmasti koskea meitä tässä suhteessa, kuten näemme kohdassa Jes. 12:1-2:

Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta
sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen
turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli
minulle pelastukseksi."

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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