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Maailmanpolitiikan näkökulmasta vastaus otsikkoni kysymykseen on selkeä "ei"! Ja syyt ovat 

tuskallisen ilmeiset:

• Israel on pieni New Jersey'n kokoinen maa, jossa on vain 7 miljoonaa juutalaista. Sitä 

ympäröi 22 arabimaata, joiden väkiluku on yli 350 miljoonaa ja joista lähes kaikki ovat 

omistautuneet Israelin tuhoamiseen.

• Israeliin rajoittuvilla arabien asevoimilla on nyt kehittyneitä ohjuksia, joita ne ovat valmiita 

käyttämään umpimähkäisesti.

• Iranilla (joka ei ole arabimaa) on ohjuksia, joilla se voi saavuttaa Israelin ja se on 

kehittämässä ydinkapasiteettia. Iranin johtajat ovat toistuvasti ilmoittaneet, että heti, kun he 

valmistavat ydinpommin, he käyttävät sitä Israelin tuhoamiseen.

• Maailman suurimmat kansainväliset järjestöt (Yhdistyneet Kansakunnat, Euroopan Unioni ja 

Vatikaani) ovat kaikki sitoutuneet pakottamaan Israelin luovuttamaan ydinalueensa arabeille,

jolloin maa jäisi kapeimmasta kohdastaan vain 19 mailia leveäksi.

• Samat järjestöt vaativat Israelia luopumaan kokonaan tai puoliksi pääkaupungistaan 

Jerusalemista.

• Maailman kaksi suurvaltaa, Yhdysvallat ja Venäjä, ovat liittyneet muuhun maailmaan ja 

vaatineet Palestiinan valtion perustamista Israelin ydinalueelle, valtion, josta tulisi terroristien

laukaisualusta koko Israelin valtaamiseksi.

• Israelin kansa on väsynyt sotaan 74 vuotta kestäneissä loputtomissa vihollisuuksissa.

• Monet Israelin nykyisistä johtajista ovat korruptoituneet ja menettäneet sionistisen visionsa, 

ja jotkut kaikkein korruptoituneimmista ovat uskonnollisia johtajia, jotka myyvät sielunsa 

sekelistä.
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• Israelin yhteiskunnan maallistuminen on johtanut uskon menettämiseen Jumalaan ja 

uskonnon totuuksiin, mikä puolestaan on synnyttänyt tappiomielialaa.

• Sekä Israelin kansa että sen johtajat ovat omaksuneet sovittelupolitiikan, joka vain ruokkii 

arabien ruokahalua ja rohkaisee heitä kovemmin painostamaan yhä lisää myönnytyksiä 

Israelilta.

• Niinpä on ymmärrettävää, että maailman näkökulmasta Israelin tuhoaminen on vain ajan 

kysymys.

JUMALAN SUOJELUS

Tässä toimii kuitenkin yliluonnollinen suojeluvoima, jota maailma ei tunnista eikä ymmärrä. Heidän 

pitäisi, koska tuo Voima, Luoja Jumalamme, on osoittanut itsensä juutalaisen kansan puolesta 

kautta historian.

Raamatusta luemme valtakunnan toisensa jälkeen tulevan Israelia vastaan - heettiläiset,, 

babylonialaiset, kreikkalaiset ja roomalaiset - mutta missä nämä valtakunnat ovat tänä päivänä? 

Ne ovat kaikki historian roskakorissa, kun taas juutalaiset ovat palanneet kotimaahansa, jossa 

heillä on oma kansallisvaltionsa.

Samoin nykyaikana, Israelin valtion uudelleen perustamisen jälkeen, juutalaisten viholliset ovat 

kerta toisensa jälkeen hyökänneet juutalaisia vastaan ja yrittäneet tuhota heidät. Juutalaisvaltio on 

itse asiassa käynyt ainakin tusinan verran sotia vuoden 1948 jälkeen, ja sotien väliset ajanjaksot 

ovat olleet äärimmäisen jännittyneitä aikoja loputtomien terrori-iskujen vuoksi.

Kaikesta tästä jatkuvasta väkivallasta huolimatta Israel on kuitenkin selvinnyt. Syy on tietenkin se, 

että Raamattu sanoo: "Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku" (Ps. 121:4).

RATKAISEVA KYSYMYS

Entä tulevaisuus? Onko Israelilla mitään toivoa? Jälleen kerran maailma vastaisi äänekkäästi: 

"Ei!". Mutta mitä Raamattu sanoo?

No niin hyvät ystävät, se sanoo juuri päinvastoin. Raamattu kuvaa Israelin edessä olevia synkkiä 

päiviä, mutta se myös vakuuttaa, että Israel selviytyy noista päivistä voittajana. Katsotaanpa näitä 

ennustettuja synkkiä päiviä.

EDESSÄ OLEVAT SYNKÄT PÄIVÄT



1) Hävityssota

Psalmissa 83 todetaan, että Israelin lähinaapurit aloittavat sodan, jonka tarkoituksena on "hävittää 

Israel kansana" (jae 4). Kansakunnat, joiden kuvataan osallistuvan tähän häijyyn pyrkimykseen, 

ovat niitä, joilla tänä päivänä on yhteinen raja Israelin kanssa (jakeet 6-8) - Libanon, Syyria, 

Jordania, Egypti ja Gaza.

Psalmin toinen puoli on rukous Israelin voiton puolesta (jakeet 9-18). Sodan lopputulosta ei mainita

erikseen, mutta tiedämme muiden Kirjoitusten perusteella, että Israel voittaa.

Esimerkiksi Sak. 12:6 sanoo, että lopun aikana Israel on kuin ”tulipannu puitten seassa ja kuin 

tulisoihtu lyhteitten seassa ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat 

yltympäri...".

Jatkossa profeetta vakuuttaa edelleen (Sak. 12:8-9): 

“Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on 

sinä päivänä oleva niinkuin Daavid ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal'olento, niinkuin Herran

enkeli heidän edessänsä. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka 

hyökkäävät Jerusalemia vastaan.”

Profetian tutkija Bill Salus uskoo, että tämä tuhoamissota kääntyy bumerangiksi arabeille ja johtaa 

heidän rökäletappioonsa, mikä johtaa Israelin suureen alueelliseen laajentumiseen ja kansallisten 

resurssien lisääntymiseen. Se tuottaa myös turvallisuutta, josta puhutaan luvussa Hes. 38, jossa 

sanotaan, että ennen Googin ja Maagogin sotaa Israel elää turvallisuudessa. Sivumennen sanoen 

juuri tämän sodan aikana Israel todennäköisesti tuhoaa Damaskoksen, mikä on lukujen Jes. 17 ja 

Jer. 49 ennustusten täyttymys.

Mutta Psalmin 83 sodan tarjoama turvallisuus ei kestä kauan, koska arabit kääntyvät 

todennäköisesti luonnollisen liittolaisensa Venäjän puoleen ja huutavat apua - mikä johtaa...

2) Googin ja Maagogin sota

Tämä on Hesekielin 38. ja 39. lukujen sota, jossa Venäjä hyökkää Israelia vastaan tiettyjen 

muslimiliittolaisten kanssa. Uskon, että venäläiset vastaavat mielellään arabien avunhuutoon, 

koska ovat aina haaveilleet Lähi-Idän öljykenttien valtaamisesta. Siksi he aloittavat hyökkäyksen, 

jonka tarkoituksena on auttaa muslimeja tuhoamaan Israel. Heidän erityisiä liittolaisiaan ovat 

Israelia ympäröivien muslimivaltioiden uloin rengas - kaikki muut paitsi Saudi-Arabia.



Uskon, että Venäjän julkilausumaton agenda on käyttää arabien kutsua tekosyynä laajentaa 

suvereniteettiaan koko Lähi-itään. Tämä taka-ajatus mainitaan jakeessa Hes. 38:12, jossa 

sanotaan, että venäläiset tulevat "saalista saamaan ja ryöstettävää ryöstämään".

Jumala tuhoaa hyökkäävät armeijat yliluonnollisesti "Israelin vuorilla" (Hes. 39:4). Herra suorittaa 

tämän tuhon maanjäristysten, ruton, raesateen, tulen ja tulikiven sekä taistelukentän sekasorron 

avulla (Hes. 38:19-22). Jopa juutalainen kansa tunnistaa, että voitto kuuluu Jumalalle ja monet 

avaavat sydämensä Hänelle (Hes. 38:23).

Googin ja Maagogin ajoitus

Tämän sodan suurin mysteeri on sen ajoitus. Useimmat ovat sijoittaneet sen ahdistuksen alkuun. 

Toiset taas siirtävät sen alkamisen keskelle Ahdistusta. Viime vuosina on kuitenkin yhä useammin 

pyritty sijoittamaan se ennen Ahdistuksen alkua.

Paras tähän mennessä kirjoitettu keskustelu ajoituksesta löytyy Ron Rhodes'in kirjasta Northern 

Storm Rising (2008). Hän päätyy siihen, että se tapahtuu todennäköisimmin 3½ vuotta ennen 

Ahdistuksen alkua.

Hänen johtopäätöksensä perustuu seuraavaan päättelyyn. Ahdistuksen aika kestää seitsemän 

vuotta. Hes. 39:9 sanoo, että juutalaiset viettävät seitsemän vuotta polttaen  haltuunsa saamiaan 

aseita (mahdollisesti ydinpolttoainetta), kun Venäjä ja sen liittolaiset tuhotaan Googin ja Maagogin 

taistelussa. Luvussa Ilm.12 sanotaan, että juutalaiset pakenevat maasta Jordaniaan 3½ vuotta 

ahdistuksen alkamisesta, kun Antikristus yrittää hävittää heidät. Näin ollen ainoa vaihtoehto, että 

juutalaiset voivat viettää seitsemän  vuotta polttaen aseita, on, että sota alkaa 3½ vuotta ennen 

ahdistuksen alkua.

Kysymys Tempauksesta

Tämä herättää kysymyksen: Onko lukujen Hes. 38, 39 ja Ps. 83 sotien tapahduttava ennen 

Tempausta? Ei suinkaan. Ylöstempaus voi tapahtua milloin tahansa ennen näitä sotia, niiden 

aikana, tai niiden jälkeen.

Muista, että Tempaus ei merkitse Ahdistuksen alkua. Ahdistus alkaa, kun Antikristus allekirjoittaa 

rauhansopimuksen Israelin kanssa (Daniel 9:27). Tempauksen ja Ahdistuksen alun välillä voi olla 

useita vuosia.



3) Antikristuksen paljastuminen

Seuraava synkkä hetki juutalaisille koittaa keskellä Ahdistusta, kun Antikristus tulee Jerusalemiin ja

julistaa olevansa Jumala.

Siihen asti juutalaiset ovat pitäneet tätä miestä poliittisena pelastajanaan, koska hän aloittaa 

Ahdistuksen ajanjakson takaamalla Israelin turvallisuuden ja sallimalla heidän rakentaa 

temppelinsä uudelleen. Mutta kun hän tulee heidän jälleenrakennettuun temppeliinsä ja julistaa 

olevansa Jumala, juutalaiset hylkäävät hänet täysin, ja hän vastaa kostolla.

Saatana inspiroi häntä jälleen kerran yrittämään juutalaisten tuhoamista ja jatkamaan siitä, mihin 

Hitler jäi. Monet Israelissa olevista pakenevat Jordaniaan. Antikristus ajaa heitä takaa, mutta häntä 

ei päästetä Jordaniaan, koska Jumala antaa tälle juutalaisten jäännökselle yliluonnollisen suojelun.

Antikristus käynnistää sitten toisen maailmanlaajuisen holokaustin, ja sen aikana hän onnistuu 

tappamaan kaksi kolmasosaa Israelissa ja muualla maailmassa jäljellä olevista juutalaisista. Tämä 

profetia löytyy kohdasta Sak. 13:8-9:

“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...". 

Tämä on syy siihen, että Jeesus kutsui ahdistuksen jälkimmäistä puoliskoa "suureksi 

ahdistukseksi" - ei siksi, että se olisi pahempi kuin ensimmäinen, vaan siksi, että Saatanan viha 

kohdistuu silloin juutalaisiin.

Antikristus tulee siis menestymään hyvin sodassaan juutalaisia vastaan, mutta hän epäonnistuu 

lopullisessa tavoitteessaan tuhota kaikki juutalaiset, sillä Raamattu sanoo toistuvasti, että 

juutalaisten suuri jäännös elää ahdistuksen loppuun asti, jolloin he hyväksyvät Jeshuan 

Messiaakseen. 

HYVÄ UUTINEN

1) Jeesuksen paluu

Hyvä uutinen juutalaiselle kansalle alkaa vasta Jeesuksen palatessa tämän maan päälle 

seitsenvuotisen ahdistuksen lopussa. Sen jälkeen, kun juutalaiset ovat tulleet päätökseensä 



vertaansa vailla olevan vainon vuoksi Ahdistuksen jälkimmäisen puoliskon aikana, Jeesus ilmestyy

taivaissa ja jäljellä oleva jäännös katuu ja hyväksyy Hänet Messiaakseen.

Ennenkuin israelilaiset astuivat luvattuun maahan, Mooses kuvaili sitä yleisesti näin: "Kun olet 

ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun 

Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä" (5. Moos. 4:30).

Profeetta Sakarja kuvailee sitä yksityiskohtaisemmin: "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja 

Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat 

lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, 

niinkuin murehditaan katkerasti esikoista" (Sak. 12:10).

Tämän suuren päivän huipennus kerrotaan seuraavassa luvussa: "Sinä päivänä on Daavidin 

suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan" (Sak. 13:1).

Jeesus itse sanoo kohdassa Mt. 23:37-39, ettei hän palaa tähän maailmaan, ennenkuin 

juutalaisten jäännös on valmis ottamaan hänet vastaan Messiaana.

2) Uudelleenkokoontuminen uskossa

Kun Jeesus palaa, kaikki maaplaneetan uskovat juutalaiset kootaan uudelleen Jerusalemiin. 

Nykyinen uudelleenkokoaminen tapahtuu epäuskossa. Ahdistuksen lopussa tapahtuva 

uudelleenkokoaminen on uskossa tapahtuva uudelleenkokoaminen. Tämä uudelleenkokoaminen 

mainitaan useissa kohdissa heprealaisissa kirjoituksissa. Tässä on yksi Mooseksen ajalta:

“Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun 

valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, 

on sinut karkoittanut ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta 

sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä 

sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun 

Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka 

sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut 

sieltäkin” (5. Moos. 30:1-4).

3) Ensisijaisuus

Raamattu sanoo, että Jeesus aloittaa tuhatvuotisen valtakautensa asettamalla Israelin maailman 

ensimmäiseksi kansakunnaksi. Jeesus tulee hallitsemaan Jerusalemista käsin maailman 



kuninkaana. Daavid tulee kirkastetussa ruumiissaan hallitsemaan Israelin kuninkaana. Uskovaiset 

kirkastetuissa ruumiissaan hajotetaan ympäri maailmaa hallitsemaan Jeesuksen kanssa 

pakanakansoja.

Jesaja omistaa kolme kokonaista lukua (60-62) kuvaukselle siunauksista, joita Jumala vuodattaa 

juutalaiselle kansalle Millenniumin aikana. Mieti hetki joitakin Jesajan mainitsemia siunauksia:

• Herran Shekina-kirkkaus ilmestyy kansan ylle (Jes. 60:2): "...sinun ylitsesi koittaa Herra, ja 

sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa."

• Ulkomaista apua tulee kaikista maan kansoista (Jes. 60:5-6, 10, 16): “…kansojen rikkaudet 

tulevat sinulle. . He tuovat kultaa ja suitsutusta…”

• Israel jälleenrakennetaan (Jes. 61:4): “Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat

ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit...”

• Jerusalemin temppeli kaunistetaan (Jes. 60:7, Biblia 1776): “...sillä minä tahdon minun 

kunniani huoneen kaunistaa.”

• Israel saa ensimmäistä kertaa historiassaan kansojen kunnioituksen. Sak. 8:23 sanoo, että 

juutalaisia tullaan kunnioittamaan niin paljon, että kun yksi heistä kävelee ohi, kymmenen 

pakanaa tarttuu hänen viittaansa, että voisivat kävellä hänen kanssaan. Jesaja ilmaisee 

asian näin (Jes. 60:2-3): "Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun 

ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun 

valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti." Jesaja lisää (Jes. 60:15): "Sen 

sijaan, että sinä olet ollut hyljätty ja vihattu, niin ettei ollut kauttasi kulkijaa, teen minä sinut 

korkeaksi iankaikkisesti, iloksi polvesta polveen."

• Kansan rauha ja ilo taataan (Jes. 60:17): “Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja 

käskijäksi vanhurskauden.”

• Juutalainen kansa on oleva siunausten kanava kaikille kansoille (Jes. 61:11): “Sillä niinkuin 

maa tuottaa kasvunsa ja niinkuin kasvitarha saa siemenkylvönsä versomaan, niin saattaa 

Herra, Herra versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden.”

• Jerusalemin kaupunki koristetaan siunauksilla (Jes. 62:1-3, 7): “Siionin tähden minä en voi 

vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennenkuin sen vanhurskaus nousee kuin 

aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi, 

kaikki kuninkaat sinun kunniasi; ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. 

Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi 

kädessä. ...Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa 

Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa.”

• Ja syy tähän kaikkeen on, että Herra tekee Israelin kansasta ja Jerusalemin kaupungista 

kotinsa tuhatvuotisen valtakautensa aikana (Jes. 60:13): "...ja minä saatan jalkaini sijan 
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[Jerusalemin] kunniaan." (Jes. 60:13). Hesekiel vahvistaa tämän lausuman jakeessa Hes. 

43:7: "Ihmislapsi, tämä [Jerusalem] on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, 

jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti."

JUMALAN SUOJELUS

Israelilla on edessään hyvin vaikeita päiviä, mutta Jumala on antanut heille ihmeellisiä lupauksia, 

joihin he voivat luottaa:

• "Katso, hän, joka varjelee Israelia, ei horju eikä nuku" (Ps. 121:4).

• “Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton” (Jes. 54:17).

• ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun 

Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla 

kädellä.” (Jes. 41:8-16).

Kansakuntamme on kiinnitettävä huomiota näihin Jumalan lupauksiin. Viime vuosina olemme 

painostaneet Israelia valtavasti, että se noudattaisi myönnytyspolitiikkaa "vaihtamalla maata 

rauhaan". Tässä prosessissa olemme yhä enemmän rohkaisseet Israelin vannoutuneita vihollisia. 

Jos jatkamme näin, takaamme oman tuhomme.

YHTEENVETO

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kirjoitukset opettavat, että Israel ei ainoastaan selviydy, vaan 

kansakunta nousee koko maailman parhaaksi kansakunnaksi, kun Jumala täyttää lupauksensa 

juutalaiselle kansalle ja tulee asumaan sen keskelle.

Mikä ihana päivä se tuleekaan olemaan - ei vain Israelille, vaan koko maailmalle. Israelille on 

tulossa absoluuttisen voiton päivä - se merkitsee voittoa myös seurakunnalle.

Psalmissa 122 meitä kehotetaan "rukoilemaan Jerusalemin rauhan puolesta". Kirjoitukset tekevät 

selväksi, että Jerusalem ei koskaan koe rauhaa, ennenkuin Jeesus palaa. Kun siis rukoilet 

Jerusalemin rauhan puolesta, rukoilet Herran paluuta.

Meitä kehotetaan Uudessa Testamentissa myös rukoilemaan arameankielistä lausetta 

"Maranatha!", joka tarkoittaa: "Herra tule!". (1. Kor. 16:22). Rukoile siis joka aamu herätessäsi 

Jerusalemin rauhan puolesta ja katso sitten taivaalle ja huuda sydämessäsi: "Maranatha, 

Maranatha, Maranatha, Maranatha, tule pian, Herra Jeesus!".
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Ja sinä loistavana päivänä, kun tuohon rukoukseen vastataan, juutalainen jäännös huutaa: 

"Baruch Haba B'shem Adonai!!!", mikä tarkoittaa: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen!" 

(Mt. 23:39).
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