maanantai 15. huhtikuuta 2019
Jerusalemin Vanhankaupungin Itäportti ja Hesekielin profetia siitä
Tässä varsin mielenkiintoinen suomentamani tuore profetiaraportti Rapture Ready -sivustolta, joka
käsittelee Vanhan testamentin aikaista Jerusalemin muurin Itäporttia, josta on profetia Hesekielin
kirjassa. Tämä profetia on hämmästyttävästi pitänyt kutinsa ja liittyy viimeisiin päiviin, kun
Temppelivuoren alueesta kiistellään, johon on olemassa kulkutie pitkään suljettuna olleesta Jerusalemin
kaupungin Itäportista.
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Kirjoitin tämän artikkelin ennenkuin poistuin kaupungista useita päiviä sitten, joten suurin osa siitä ei
käsittele ajankohtaisia tapahtumia (artikkelin lopussa on joitakin ajankohtaisia tapahtumia).
Vanhan testamentin aikoina Jerusalemin kaupungin ympärillä oli muuri, ja siinä muurissa oli useita
portteja.
Yhtä näistä porteista kutsuttiin Itäportiksi (sitä kutsuttiin myös Kultaiseksi portiksi, Armon portiksi ja
Kauniiksi portiksi). [Itäportti on sama kuin Kuninkaanportti (1. Aikak. 9:18). Suom. huom.]
Hes. 44:1-3 kirjaa erittäin mielenkiintoisen profetian Itäportista:
”Sitten hän vei minut takaisin pyhäkön ulommalle portille, sille, joka antoi itään päin; mutta se oli suljettu.
Niin Herra sanoi minulle: "Tämä portti on oleva suljettuna: sitä ei saa avata, eikä kenkään saa käydä
siitä sisälle, sillä Herra, Israelin Jumala, on käynyt siitä sisälle. Se on oleva suljettu. Ruhtinas ainoastaan
saakoon ruhtinaana istua siellä ja aterioida Herran edessä; käyköön hän sisään porttieteisen kautta ja
tulkoon ulos samaa tietä."”
Herra sanoi, että tulee aika, jolloin Itäportti suljetaan, koska Messias kulki sen läpi (Jeesus kulki sen läpi
tullessaan Jerusalemiin riemusaatossa palmusunnuntaina (His Triumphal Entry)), eikä kukaan mene sen
läpi, kunnes Messias tulee takaisin.
Vuonna 70 jKr. roomalaiset tuhosivat Jerusalemin ja temppelin.
Vuonna 1517 jKr. ottomaanien valtakunta (turkkilaiset) valtasi Lähi-idän.
Jossain vaiheessa 1530-luvulla tai 1540-luvulla Turkin hallitsija Suleiman Suuri kuuli, että juutalaiset
uskovat heidän Messiaansa tulevan idästä ja kulkevan Itäportin läpi (kristityt uskovat, että tämä on
Jeesuksen toinen tulemus maan päälle).
Suleiman ei halunnut, että juutalainen Messias kulkee Itäportin läpi, joten hän määräsi kansansa
sulkemaan ja sinetöimään sen.
He sulkivat sen tiiliskivillä, mutta se oli vain yksi osa profetiaa. Profetian toinen osa sanoi, että Itäportti
pysyy suljettuna, kunnes Messias ilmestyy ja kulkee sen läpi.
Vuonna 1967 sekä Jordania että Israel lähes avasivat Itäportin; mutta molemmat kansakunnat

epäonnistuivat, ja Itäportti on edelleen kiinni.
Näin Jordania epäonnistui:
Jordania kontrolloi Itä-Jerusalemia. Jordanian kuningas halusi avata Itäportin ja rakentaa hotellin muurin
sisäpuolelle, jotta ihmiset voisivat tulla hotelliin Itäportin kautta. Jordanian kuningas lähetti työmiehiä,
laitteita ja materiaaleja Itäportille murskaamaan tiilet ja avaamaan sen. Työntekijät siirsivät laitteensa ja
materiaalinsa portille ja jättivät ne sinne yöksi. He aikoivat mennä takaisin seuraavana päivänä
rikkoakseen portin auki.
Sinä yönä vuonna 1967 puhkesi sota Israelin ja Jordanian välillä, ja Israel valtasi Itä-Jerusalemin sekä
Temppelivuoren. Kuninkaan miehistö ei enää voinut rikkoa porttia, eikä hänen hotelliaan koskaan
rakennettu.
Näin Israel epäonnistui:
Vuoden 1967 sota puhkesi, Israelin joukot valtasivat Temppelivuoren, ja jotkut Israelin armeijan johtajista
halusivat räjäyttää Itäportin auki lähettääkseen panssarivaunuja ja sotilaita hyökkäykseen Jordaniaa
vastaan. Muut israelilaiset sotilasjohtajat olivat tietoisia siitä, kun Raamattu sanoo, että portti pysyy
suljettuna, kunnes Messias ilmestyy ja kulkee sen läpi. Israelin armeijan johtajat keskustelivat Itäportin
avaamisesta räjäyttämällä, mutta Raamattua tuntevat johtajat voittivat väittelyn.
Israel hyökkäsi Jordaniaan eri sijaintipaikasta. Jordanian joukot yllätettiin, ja Israel voitti sodan.
Jerusalemin Vanhankaupungin valtaamisesta lähtien Israel ei ole sallinut Itäportin avaamista.
Vuoden 1967 sodan jälkeen, Israel suostui antamaan Jordanialle hallintaoikeuden toimista
Temppelivuorella, ja Jordania suostui antamaan Israelille vastuun Temppelivuoren turvallisuudesta.
Molemmat valtiot sopivat myös säilyttävänsä status quo'n Temppelivuorella.
Vuonna 2005 palestiinalaiset yrittivät miehittää Temppelivuorella olevan alueen, joka on juuri Itäportin
sisäpuolella. Israel ei antanut palestiinalaisten miehittää tätä aluetta, ja palestiinalaiset mellakoivat.
Erimielisyys siirtyi tuomioistuimeen, ja tuomari määräsi Itäportin viereisen alueen suljettavaksi kaikille.
Israel asensi aidan rautaportin kanssa, joka johtaa Itäportille, ja pääsy Itäportin sisäpuolelle blokattiin
aidan, portin, kettinkien ja lukon avulla.
Rauha vallitsi Itäportin sisällä vuodesta 2005 helmikuuhun 2019.
Helmikuun 22. päivänä 2019, palestiinalaiset mellakoivat, tuhosivat rautaportin lukituksen, joka esti
pääsyn Itäportille, ja ottivat haltuunsa alueen, joka puski kohden Itäportin sisäpuolta. Kiersi huhuja, että
palestiinalaiset aikoivat rakentaa uuden moskeijan ja pitää muslimirukouksia Itäportin sisäpuolella.
Pääministeri Netanyahu sanoi, ettei hän sallisi sitä.
Hra Netanyahu antoi palestiinalaisille aikaa maanantaihin 11. maaliskuuta 2019 asti, jotta he lähtisivät
alueelta lähellä Itäporttia. Palestiinalaisjohtajat jättivät huomiotta Netanyahu'n ultimaatumin.
Joukko juutalaisia uudisasukkaita sanoi, että palestiinalaiset rikkovat sopimustaan Israelin kanssa, joka
pitää yllä status quo'a, avaamalla laittomasti Itäportin sisäpuolella olevan alueen moskeijaa ja muslimien
rukouksia varten. He sanoivat, että status quo'a, josta Israel ja Jordania sopivat, ei enää ole olemassa.
He lisäsivät, että ovi on nyt auki juutalaisille sivuuttaakseen status quo'n ja rakentaakseen synagoogan
Temppelivuorelle juutalaisrukoilijoita varten. He sanoivat, että Israelin hallituksen ei pitäisi hyväksyä
mitään tämän kysymyksen ratkaisua, ellei juutalaisten sallita myöskin rukoilla Temppelivuorella.
Israel ja Jordania alkoivat järjestää korkean tason neuvotteluja ongelman ratkaisemiseksi, mutta he eivät
kyenneet pääsemään sopimukseen.
Maaliskuun 9. päivänä 2019, Jordanian kuningas meni Washingtoniin etsimään apua ongelman
ratkaisemiseksi hänen eduksi, mutta se ei toiminut.

Maaliskuun 11. päivänä 2019, Hra Netanyahu'n määräaika umpeutui, ja palestiinalaiset olivat edelleen
miehittämässä kiellettyä aluetta Itäportin sisällä.
Israelilla oli suuri määrä poliisi- ja turvallisuusjoukkoja alueella.
Maaliskuun 12. päivänä 2019, mielenosoittaja heitti Molotovin cocktailin poliisikärryä kohti alueella.
Israelin turvallisuusjoukot sulkivat Temppelivuoren sisäänkäynnit, pidättivät joitakin mielenosoittajia, ja
määräsivät kaikki lähtemään Temppelivuorelta.
Tuli uusi oikeudenkäynti, ja tuomioistuin kehotti Israelia pitämään alueen suljettuna; tuomari antoi
Jordanialle 60 päivää aikaa vastata tuomioistuimen määräykseen.
En ole tietoinen palestiinalaisten salaisista suunnitelmista ja motiiveista, enkä tiedä, miten tämä kaikki
tulee menemään. Mutta tiedän, että Jordania halusi avata Itäportin lähettääkseen sisäpuolelle
työntekijöitä, materiaaleja ja laitteita hotellin rakentamiseksi vuonna 1967, ja olen taipuvainen
uskomaan, että Itäportin avaaminen on se, mitä mielenosoittajat haluavat tehdä juuri nyt.
Uskon, että heidän perimmäinen tavoitteensa on tehdä tyhjäksi Raamatun profetia.
Ongelmaa ei kuitenkaan ole ratkaistu; ja iloitsen siitä, että Itäportti on edelleen suljettu ja että se
voitaisiin pian avata vastaanottamaan tuleva Messias.
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