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(Jes. 28-29; Ef. 5)

Useimmat Raamatun profetiaa seuraavat ovat tietoisia, että 7-vuotisen ahdistuksen alkamisen
käynnistää liitto, jonka Antikristus vahvistaa Israelin ja ryhmän, josta puhutaan "monina", välillä.
Näemme tämän kuuluisassa jakeessa Dan. 9:27:

Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän
lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu
vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. (RK-38)

Hän tekee lujan liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän
lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun
säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän yli.” (Raamattu Kansalle)

And he shall make a strong covenant with many for one week, and for half of the week he
shall put an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall come one
who makes desolate, until the decreed end is poured out on the desolator.(ESV)

Liitto on vuosiviikon eli 7 vuoden ajaksi. Useimmat tätä kohtaa tutkivat uskovat, että tämä liitto
tasoittaa tien Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamiselle, jota kutsumme myös "Ahdistuksen
Temppeliksi". Tämä antaa ortodoksijuutalaisille mahdollisuuden aloittaa jälleen uskonnolliset
rituaalit, mukaan lukien eläinuhrit. Tämän jakson puolivälissä – kolmen ja puolen vuoden kohdalla
– ”hän” (Antikristus) – lakkauttaa nämä uhrit. Seuraten kreikkalaisen kuningas Antiokos Epifanesin
(noin 165 eKr.) askelissa, joka häpäisi temppelin tappamalla siellä sian ja levittämällä sen verta
alttarille, Antikristus samalla tavalla suorittaa hävityksen kauhistuksen. Kuten Daniel kuvailee,
hävittäjä, eli Antikristus, tulee itse lopulta ennaltamäärättyyn loppuunsa.

Olet ehkä miettinyt, mitkä olosuhteet saisivat Israelin luottamaan Antikristuksen välittämään
sopimukseen, joka lopulta rikotaan. Ensimmäinen on se tosiasia, että Antikristus on jotenkin saanut
juutalaiset uskomaan hyvään tahtoonsa heitä kohtaan. Ehkä he jostakin syystä näkevät hänet
Messiaanaan. Jos näin on, se varmasti vakuuttaisi heidät siitä, että hänellä on Israelin etu
sydämellään. Voimme vain spekuloida, koska Raamattu ei kerro, kuinka se itseasiassa tapahtuu.

Toiseksi maailman olosuhteiden täytyy aiheuttaa Israelille tarve ensinnäkään edes harkita tällaista
liittoa. Jälleen, voimme vain spekuloida toisten ajatellessa, että islamilainen painostus vaatii
sopimuksen; kun taas toiset, kuten tunnettu Raamatun profetian opettaja Bill Salus (ja minä, joka
olen tuntematon!), uskovat tämän johtuvan militantin katolilaisuuden noususta. Riippumatta
aiheuttavasta syystä, Jumala julistaa, että tämä liitto ei ole Hänestä; itse asiassa sen on määrä
saada Israel polvilleen, koska se perustuu valheisiin. Mieti, mitä Jes. 28:14-15 sanoo siitä:

Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa.
Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa
sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet
valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen".

Tämä sopimus on tehty kuoleman ja Sheolin eli Tuonelan, kreikan Hades, kanssa. Yksi hyvin
näkyvä maininta näistä kahdesta rikoskumppanista on neljännen sinetin avaaminen jakeissa Ilm.
6:7-8:

Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan:
"Tule!" Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema ja
Tuonela seurasi hänen mukanaan ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin
valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Jos Jesaja viittaa näihin Ilmestyskirjan jakeisiin – joihin uskon hänen viittaavan – niin Danielin
liittoon osallistujat ovat Kuolema ja Haades, jotka ratsastavat esiin tämän viimeisen sinetin
avautuessa. Ne tuovat tulvan kaltaisen vitsauksen, jota Israel suuresti pelkää. Vitsaus (KJV:
scourge = ruoska) on rangaistuksen väline, joka tuo ahdinkoa ja kärsimystä. Israel haluaa välttää
tämän.

Ongelma on, että tehty sopimus perustuu valheisiin. Nämä valheet voivat tulla kaikilta liiton
osapuolilta. Antikristus tietää, että hän tulee rikkomaan sen. Monet, joita edustavat Kuolema ja
Haades (Sheol), saattavat suunnitella pettämistä sillä. Israelin johtajat saattavat yrittää säilyttää
valta-asemansa ja tekevät kaikkensa myydessään kansansa siten säilyttääkseen hallituksen
valvonnan. Toisin sanoen, aivan kuten Jesaja sanoo, tämä on valheturva mitä tahansa Israelia
uhkaavaa vastaan.

Se pahenee. Jesaja 28:18 kertoo meille tämän sopimuksen ja siihen menevän Israelin kohtalon:

Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois ja teidän sopimuksenne tuonelan
kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa.

Jumala julistaa, että Hän kumoaa tämän sopimuksen. Se putoaa kuin murtuneet sirpaleet maahan
ja jauhetaan tomuksi. Ongelma, jonka Israel toivoi välttävänsä, kohtaa sen joka tapauksessa.
Israelin myöhemmin valtaava onnettomuus ja kärsimys on todennäköisesti pahempi, kuin ihmiset
koskaan kuvittelivat.

Ajattele, mitä Jes. 28:19 sanoo siitä:

Niin usein kuin se tulee, tempaa se teidät valtaansa, sillä aamu aamulta se tulee, tulee
päivällä ja yöllä: totisesti, kauhuksi on tämän saarnan opetus.

Jo pelkkä sen kuuleminen, mitä tässä kauheassa pahuudessa tapahtuu, saa monet vapisemaan
hirveästä pelosta, puhumattakaan todellisesta vahingosta, joka tapahtuu.

Jumalan suunnitelma Israelille edellyttää, että se särkyy. Todellakin, se tulee särkymään, kuten
Jes. 28:22 sanoo:

... sillä Herralta Sebaotilta minä olen kuullut hävitys- ja tuomiopäätöksen, joka on kohtaava
kaikkea maata.

Vain tämän koko Israelia ja sen kansaa ahdistuksen aikana kohtaavan tuhon kautta Jumala voi
saada sen huomion. 144 000 juutalaisen evankelistan todistuksen, kahden todistajan
saarnaamisen Jerusalemissa ja lopuksi sen kautta, että enkeli julistaa evankeliumia kaikkialla
maailmassa – Israel lopulta tunnustaa Jeesuksen Kristuksen kauan odotetuksi Messiaakseen. Se
näkee totuuden Jeesuksesta aivan kuten Jesaja 28:16 sanoo:

...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun
kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.

Jumalan toiveet ja suunnitelmat Valitulle Kansalleen toteutuvat. Se tulee olemaan vaikea voitto
Hänelle ja tuskallinen todellisuus juutalaiselle kansakunnalle, kuten kohta Sak. 13:8-9 kertoo:

Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa,
mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. 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".

Israel todella toistaa sanat, jotka he huusivat Jeesuksen tullessa ensimmäisen kerran Jerusalemiin
heidän oikulliseen suosioonsa, mutta tällä kertaa he tarkoittavat, mitä sanovat:

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.
(Ps. 118:26)

[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.]

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author. His Whirlwind Series comprises
three books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is A Time. These books are
contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has been given the Christian
Redemptive Fiction award for three novels: The Tattooed Cat, Alien Revelation, and for his
collaboration with Terry James in writing The Minion Protocols, the third book in James’ Second
Coming Chronicles. Earlier this year Gary released a four-volume set of Awaken Bible Study
Notes that comment verse-by-verse through Scripture from a Biblical prophetic lens. He is
currently editing a sequel to Alien Revelation called Alien Zombie Plague, which he plans to
release later in the fall of 2021. Recently, Gary wrote a novella for the new Kindle Vella platform.
That story is called Tribulation Rising: Seal Judgments – The Coming Apocalypse. This sevenpart short work can be found at https://www.amazon.com/dp/B099Z462WD. Each day this year
Gary has been writing commentary and reflections based on his reading through the Bible in a
year. The intent in all his writings is to bring a strong Christian witness to what people read. You
can see all his books and blog articles and reach him at his website: www.GaryRitter.com or his

Facebook Author page: https://www.facebook.com/gritter3390. You can also see his older video
Bible teachings on his Gary Ritter YouTube channel – look for the fish symbol, and more recently
on Rumble on his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

