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Jesajan luvussa  22 profeetta antaa ennustuksen -- näyn – Jerusalemille. Voin olla väärässäkin, 

mutta minusta näyttää, että tämä on sekä valitus siitä, mitä oli jo tapahtunut, että varoitus siitä, mitä

oli tulossa tyttären, minun kansani tuhon myötä (Jes. 22:4). Suuri hyökkäyksen uhka leijui 

Jerusalemin yllä. Varovaisesti he tekivät sen, mitä jokainen tekisi nähdessään tällaisen uhan 

lähestyvän. Aseita oli saatavilla muualta, joten he kokosivat niitä. He valmistautuivat hyökkäykseen

varmistamalla, että heillä olisi vettä. Estäkseen vihollislaumoja murtamasta kaupungin muureja, he 

vahvistivat niitä (Jes. 22:8–10). Kaikki, mitä he tekivät valmistautuessaan, oli hyvää ja tervettä 

suunnittelua.

Ja kuitenkin he unohtivat yhden asian tuhokseen. Jes. 22:11 kertoo meille:

Mutta hänen puoleensa te ette katsoneet, joka tämän tuotti, häntä te ette nähneet, joka 

tämän kauan sitten valmisti. 
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He tekivät kaikki maalliset asiat, jotka heidän oletettiin tekevän, mutta eivät välittäneet Hänestä, 

joka voisi todella pelastaa heidät.

Herra Sebaot kutsui heitä tulemaan nöyrästi hänen eteensä etsimään Hänen armoaan tässä 

tilanteessa (Jesaja 22:12); sen sijaan he ilakoivat luullen olevansa turvassa, tai jos eivät, niin 

uskoen kuolevansa ilonpidossa, kuten Jesaja 22:13 sanoo:

“Mutta katso: on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten teurastus, lihan syönti ja 

viinin juonti! "Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme." 

Se, miten he lähestyivät tätä tulevaa katastrofia, oli Herran silmissä pahinta, mitä he pystyivät 

tekemään.

Hän jatkaa ennustamalla, että se, joka palveli Häntä, karkotettaisiin johtuen asenteestaan 

valmistautua ilman hengellistä ohjausta. Tämä mies oli kovertanut itselleen turvapaikan, mutta 

Jahvella ei ollut mitään käyttöä hänen maallisille järjestelyilleen; Jumala kunnioittaisi toista miestä 

ja antaisi hänelle paljon valtaa (Jes 22:20-25).

Tämä kertomus saa minut ajattelemaan, mitä maailmassa tänä päivänä tapahtuu. Monet sekulaarit

ihmiset näkevät, että jotakin pahaa on tulossa, mutta heillä ei ole viisautta eikä ymmärrystä sen 

suhteen, mitä se on. He valmistautuvat suureen onnettomuuteen, mutta heillä ei ole käsitystä 

lopullisesta katastrofista, joka tulee vaatimaan heidän sielunsa.

Sitä vastoin seurakunnassa on kolme ryhmää. 

Yksi: ne, joilla ei näytä olevan juurikaan erottamiskykyä tai välittämistä Raamatun profetioista ja 

siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. He ovat panneet päänsä pensaaseen ja jatkavat kirkossa 

käymistä, ikään kuin ei olisi tapahtumassa mitään heitä koskevaa.



Kaksi: ne, jotka ymmärtävät ajan, kuten Isaskarin heimon miehet (1.Aik. 12:32). Ongelma on siinä, 

että he ovat lukeneet väärin Jumalan Sanan. Vaikka he pääsivät tähän pisteeseen uskon 

vaelluksessaan, heidät on johdettu täysin harhaan sen suhteen, mitä seuraavaksi tapahtuu tässä 

lopunajassa.

Nämä ovat preppaajia. He varastoivat ruokaa ja aseita, ehkä järjestävät maanalaisen bunkkerin tai 

kolon, johon voivat paeta. Tuleva ahdistus on todellisuus, jonka he tajuavat ja haluavat varmistaa, 

että kestävät nuo kauheat seitsemän vuotta. Jotkut pilkkaavat ajatusta tempauksesta; toiset 

näyttävät jättävän sen huomiotta. Joka tapauksessa he näyttävät odottavan suuren pahan pikaista 

ilmestymistä maailmaan ehkä nähden Antikristuksen lähestymisen  ja valmistautuen siihen tulevan 

laittomuuden huipentumana. Kristiyhteisössä on monia, jotka ajattelevat näin.

Kolme: Se vähemmistö meistä, jotka luotamme Jeesuksen pikaiseen paluuseen seurakuntansa 

tempauksessa. Vaikka näemme kaiken, mitä preppaajat tekevät, niin viisauden ja erottamisen 

kautta lähestymistapamme on täysin erilainen. Meillä voi olla pieniä määriä tarvikkeita, koska 

tiedämme, että ajat voivat olla kovat ennen Jeesuksen tuloa. Katsomme kuitenkin ylöspäin. 

Halumme on, että Herra palaisi voidaksemme liittyä Hänen taivaalliseen piiriinsä Hänen 

Morsiamenaan. Tämä ei tarkoita – kuten monet pilkkaajat väittävät – että siihen asti vältämme 

sitoutumista maailmassa. Päinvastoin, ne, jotka tunnen ja joilla on tämä käsitys Jumalan Sanan 

paikkansapitävyydestä tempauksen suhteen, ovat kiihkeästi sitoutuneita tekemään kaikkensa 

tuodakseen toisia Valtakuntaan. Sitä varten me kaksinkertaistamme sen, kuinka etsimme Herraa 

voidaksemme kasvaa lähemmäksi Häntä. Samaan aikaan me suremme ja rukoilemme ja yritämme

tavoittaa ihmisiä sikäli, kuin Jumala sallii näinä pimenevinä päivinä.

Sen sijaan, että olisimme kuin taloudenhoitaja Sebna, jota Jumala nuhtelee (Jes. 22:15-19), koska 

hän luotti omavaraisuuteensa, haluamme olla Eljakimin kaltaisia, jolle Herra sanoo jakeessa Jes. 

22:22:

“Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje,

ja hän sulkee, eikä kukaan avaa.”

Eikö meidän rukouksemme ja halumme pitäisi näinä petollisina aikoina olla Jumalan palveleminen 

täysillä? Eikö meidän pitäisi vastata samalla tavalla kuin profeetta Jesaja jakeessa Jes. 6:8?



Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän 

puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut". 

[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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