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Kaikille, jotka uskovat, että Jumala on lopettanut Israelin suhteen, sanon, että sinun täytyy vaihtaa
linssiä, jonka läpi luet Raamattuasi. Suosittu väärinkäsitys – ilmeisesti monissa tapauksissa
halukkaasti omaksuttu – on, että koska Israel oli osasyyllinen Jeesuksen kuolemaan, Jumala
vihdoin kyllästyi Valittuun Kansaansa ja hylkäsi sen. Tämä saa heidät muun muassa uudelleen
tulkitsemaan Vanhaa Testamenttia julistamalla, että jokainen viittaus Israelin kansaan tarkoittaa
itse asiassa tulevaa Uuden Testamentin seurakuntaa. Tämä on antisemitismiä! Suunnilleen yhtä
väärä tapa ymmärtää Jumalaa ja koko raamatullista narratiivia, kuin mitä koskaan on sepitetty.

Meidän tarvitsee vain tarkastella Israelin historiaa nähdäksemme totuuden. Israel on kyllä ollut
kapinallinen ja tottelematon koko historiansa ajan. Jumala kyllä hylkäsi sen kerran toisensa jälkeen
sen synteihin tuodakseen sille tuomion. Jatkuvasti Hän kuitenkin lupasi myös ennallistaa sen.
Kysymykset ovat: Palauttiko Jumala Israelin seurakunta-ajalla? Suorittaako Hän vielä lopullisen
ennallistamisen? Kumpaankin voimme vastata kyllä.

Koko ihmiskunnan historian aikana yksikään täysin tuhoutunut kansakunta, jonka ihmiset on
hajotettu, ei ole koskaan palannut olemassaoloon. Israel kuitenkin palasi. Itse asiassa sen
uudelleen perustaminen valtioksi oli täydellinen Jumalan ihme. Hän ennusti sen ja Hän toteutti
ennustuksen. Jes. 66:7-9 sanoo:

Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa
poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden
päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo
synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö,
joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun?

Voiko kukaan kiistää, että tämä kohta puhuu Israelin jälleensyntymisestä, joka tapahtui
ihmeellisesti 14. toukokuuta 1948? Tietysti useimmille meistä on selvää, että tämä tuloksena oleva
valtio on maallinen, mutta Jumalan tarkoitus on kuitenkin kääntää ihmisten sydämet Hänen
puoleensa. Muiden kohtien ohella Sakarja 13:8-9 puhuu tästä lunastuksen ajasta, joka toteutuu
Ahdistuksen lopussa:

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".

Onko Jumala lopettanut Israelin suhteen? EI, jos olet lukutaitoinen, niin pitäisi olla selvää, että
vastaus on jyrkkä Ei!

Palatkaamme yllä olevaan Jesajan kohtaan saadaksemme jotakin, jota haluaisin välittää ja vertailla
tässä esseessä. Kohta puhuu synnytyksestä. Israelin tapauksessa se oli itse asiassa tapahtunut
useiden vuosien aikana. Jumalan täytyi muokata maailman olosuhteet tuodakseen kaikki
tarvittavat palapelin palaset kohdakkain tätä yhtenä päivänä tapahtuvaa täyttymystä varten.
Ensimmäinen maailmansota tuotti Balfour'in julistuksen. Toinen maailmansota toi juutalaisten
äärimmäisen vainon. Nämä tapahtumat johtivat tuntemukseen, että juutalaiset tarvitsivat oman
kotimaansa ja että sen pitäisi olla siellä, missä se oli historiallisesti ollut VT:n aikoina. Näinä

vuosina monet juutalaiset palasivat myös sille Jumalan hylkäämälle maalle, josta Mark Twain
kirjassaan Innocents Abroad (https://www.amazon.com/dp/B004SQTBKC/) kertoi:

”Mitä pidemmälle menimme, sitä kuumemmaksi aurinko kävi ja sitä kivisemmäksi ja
paljaammaksi, vastenmielisemmäksi ja ankeammaksi maisema muuttui... Tuskin missään oli
puuta tai pensasta. Jopa oliivi ja kaktus, arvottoman maaperän lujat ystävät, olivat melkein
hylänneet maan."

"Monet ovat Israelin hylättyjä paikkoja ja suuri on häväistys. Mitä pyhempi paikka, sitä
suuremman tuhon se on kärsinyt. Jerusalem on kaikista lohduttomin paikka."

Näillä palaavilla juutalaisilla oli paljon työtä tehtävänä, koska Jumala oli kironnut Israelin ajaksi,
jotta kukaan muu ei olisi mieltynyt siihen paikkana asettua.

Kaikki tämä loi näyttämön. Naisen synnytyskivut Israelin jälleensyntymiseksi oli Jumalan käyttämä
analogia. Synnytyskivut olivat lisääntyneet ja voimistuneet. Yhtäkkiä, yhtenä päivänä, ihmeellisissä
olosuhteissa, Israel syntyi toukokuun 14. päivänä 1948. Jumala sanoi tekevänsä sen ja teki. Hän
teki sen tarkoituksella, koska ei ollut lopettanut Israelin suhteen kansana. Seurakunta oli
seurakunta; Israel oli Israel. Vaikka Raamatun mukaan on olemassa uskovien yhdistyminen
uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin kumpaakin käsitellään erikseen.

Mieti nyt uudelleen, mitä Jumala sanoo jakeessa Jes. 66:9:

Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan
synnyttämään, sulkisin kohdun?

Tämä on kriittinen kohta Raamatun profetian ymmärtämisessä. Itse asiassa meidän on elintärkeää
ymmärtää, että kun Jumala aloittaa synnytysprosessin, Hän vie sen päätökseen.

Mikä on tämän prosessin luonne? Kun synnytyskivut alkavat naisella, niin ne ovat merkki
lähestyvästä synnytyksestä. Supistukset tihenevät ja voimistuvat. Lopulta kipu käy ylivoimaiseksi ja
synnytys tapahtuu nopeasti. Kun synnytyskivut alkavat, ne eivät keskeydy. Nainen ei ala
synnyttämään ja sitten keskeytä. Se on etenevä prosessi, joka on vietävä päätökseen.

Miksi otan tämän esille? Miten Jeesus kuvaili sitä, mitä tapahtuisi hänen paluunsa aikaan?
Öljymäen puheessa Hän selittää eri merkkejä, joita tapahtuu ennen Hänen tulemustaan. Jakeessa
Mt. 24:8 Jeesus sanoo:

“Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.”

Hän vertaa synnytykseen kaikkea, mitä tapahtuu, ennenkuin ilmestyy uudelleen ja asettuu jälleen
ihmisen historiaan. Jälleen, millaista se on? Kuten edellä totesin:

Kun synnytyskivut alkavat naisella, niin ne ovat merkki lähestyvästä synnytyksestä. Supistukset
tihenevät ja voimistuvat. Lopulta kipu käy ylivoimaiseksi ja synnytys tapahtuu nopeasti.

Kun prosessi alkaa, sitä ei voi pysäyttää. Ajat pahenevat; maailma pimenee. Kaikki välttämättömät
olosuhteet, jotka vaikuttavat Jeesuksen paluuseen, voimistuvat ja tihenevät eivätkä hellitä.

Tämä tarkoittaa, että mitään Niiniven herätystä ei tule. Mitään suurta herätystä ei tule. Ahdistuksen
tällä puolella ei tule olemaan mitään, joka muuttaisi ihmisten sydämiä millään yleismaailmallisella
tavalla. Onko edelleen siellä täällä ihmisiä, jotka kääntyvät uskomaan Kristukseen tämän hetken ja
tempauksen välillä? Ehdottomasti. Kuitenkaan mikään maailmanlaajuinen uskon elpyminen ei
pysäytä väistämätöntä marssia kohti Jumalan tuomiota tälle maailmalle s.o. synnytyskipujen
huipentumaa ja Jumalan vihan vapauttamista.

Ennen kuin se tapahtuu, Herra on luvannut poistaa todellisen seurakuntansa, Kristuksen
morsiamen, tästä koetuksen hetkestä, joka on tulossa (Ilm. 3:10).

Tämä on toivomme. Mikään ei lykkää näitä asioita, koska synnytysprosessi on käynnissä. Merkit
ovat selvät ja kaikkien saatavilla, joilla on silmät nähdä ja korvat kuulla. Kohta ja hyvin pian Jeesus
vie meidät kotiin!

As I’ve mentioned in the Author Note of previous articles, the Lord put it on my heart this year to
write a daily essay relating to my practice of Reading Through the Bible in a Year. Last year, that
resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume set correlating with each
quarter’s readings. This year in my writings, truly through the grace of God, I’m producing the 4volume Awaken Bible Commentary and Reflections series. Volume 1, which covers January –
March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7), is now available on Amazon in both paper and
Kindle e-book formats at this link:

Awaken Bible Commentary and Reflections series Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire this first book and the
subsequent ones as I finish editing them. My intent in all I write is to bring God the glory and to
make His people think. As in the Study Notes from last year, the Commentary and
Reflections delve into the prophetic and supernatural nature of God’s Word, a combination you
simply won’t find elsewhere. They attempt to show the parallels to our times and the peril from the
past when God’s people turn away from Him and His commands. Scripture is very much a
blueprint for today.
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