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25  Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä 

tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes 

pakanain täysi luku on sisälle tullut, 

26  ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän 

poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 

27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” (Room. 

11:25-27)

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään tässä nopeatempoisessa maailmassa, jossa elämme, 

ihmettä, joka on Israelin kansa? Kaikista maan päällä elävistä ihmisistä israelilaiset, juutalainen 

kansa, on ollut se piiskattava poika koko maailmalle. Heitä on vainottu kaikkialla, minne he 

menivät. Pakanat heidän ympärillään käyttivät heitä hyväkseen ja tuhosivat paljon tämän rodun 

jäseniä, Jumala kutsui israelilaiset eli heprealaiset Vanhassa Testamentissa Abrahamin aikana.

Näen, mitä Israelin historia on ollut eliaikanani ja kaikki, mitä voi sanoa on, että Jumala on tehnyt 

ihmeen, mitä tulee Israeliin. Tehkäämme pikainen katsaus Israelin perustamisen historiaan ja 

taisteluun, jonka se joutui käymään vihollisiaan vastaan, jotka haluavat vain tuhota sen. 

Vuonna 1948 pikkuinen Israelin valtio julistautui itsenäiseksi ja silloinen presidenttimme Harry S. 

Truman tunnusti sen, mikä antoi välittömästi sille uskottavuuden maailman näyttämöllä. Mutta se 

sai aikaan myös nopean toiminnan ympäröivien arabinaapureiden taholta, jotka halusivat ajaa 

juutalaiset mereen. 

Israelin ei olisi pitänyt voittaa. Heidän sotilaalliset resurssinsa olivat hyvin paljon heikommat kuin 

verenhimoisilla arabeilla, jotka halusivat vain tuhota tämän untuvikkovaltion ja poistaa sen 

lopullisesti maan pinnalta ... mutta niin ei vain käynyt. Jokainen, joka haluaa lukea Israelin 
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ensimmäisen eloonjäämissodan ennenkuulumattomasta "ihmeestä", voi saada vain yhden 

vaikutelman, että Jumala oli Israelin puolella.

Kukaan ei voi selittää, kuinka Israel voitti vuoden 1948 vapaussodan. Yhdysvaltain armeijan 

sotakoulu West Point'issa ei edes tutki Israelin voittoa. Kun heiltä kysyttiin miksi, he vastasivat: 

"Emme opeta täällä ihmeitä." ... Jopa armeijamme tajusi, että Israelin oli mahdotonta voittaa 

vastoin sellaista todennäköisyyttä, mutta se vain voitti.

Se on ollut Jumalan siunausten saaja ja monet taistelevista eivät tajunneet olevansa osa 

Kaikkivaltiaan Jumalan jumalallista väliintuloa. Palatkaamme sotaan, joka kehittyi vuonna 1967, eli 

Kuuden Päivän Sotaan. 

ISRAEL OTTAA TAKAISIN TEMPPELIVUOREN 

Toukokuussa 1967 egyptiläiset ja syyrialaiset joukot alkoivat kokoontua Israelin rajoille. Egypti sulki

Tiranan salmen Israelin meriliikenteeltä. Egyptin presidentti Gamal Abdel Nasser täytti radio-aallot  

kutsuilla ajaa juutalaiset mereen.

Vastassaan viisi hyvin varustettua Neuvostoliiton kouluttamaa armeijaa Israelin tappio oli 

käytännössä varma, mutta tappion sijaan Israel onnistui saavuttamaan mahtavan upean voiton. 

Vain kuudessa päivässä Israel kaksinkertaisti alueensa ja valloitti Siinain niemimaan, Golanin 

kukkulat, Gazan, Länsirannan sekä Jerusalemin vanhan kaupungin ja Temppelivuoren.

Tätä salamasotaa, joka antoi Israelille voiton vastoin kaikkea todennäköisyyttä, kutsuttiin 

ihmeelliseksi voitoksi, mutta se ei ollut Israelin ensimmäinen ihme taistelukentällä, eikä se olisi sen 

viimeinen. Jokainen taistelu, jonka Israel on käynyt arabinaapureitaan vastaan, on johtanut heidän 

voittoonsa joka-ainoassa niistä ja ne kaikki olivat ihmeellisiä.

Tämän kuuden päivän sodan aikana oli mies, josta luin ja jolla on ihmeellinen tarina kerrottavana. 

Mies, nimeltä Gershon Salamon, kertoo tarinan taistelusta Jordanian joukkoja vastaan aivan 

kotinsa lähellä Israelissa. Hän on kymmenennen sukupolven "sabra" eli "syntyperäinen 

Jerusalemilainen", joka taisteli jokaisessa sodassa vuoden 1948 vapaussodan jälkeen. Miehen 

kerrotaan joutuneen käyttämään keppiä kävellessään ja siitä hän kertoi tarinansa. Miehen selkä oli 

kumarassa ja luulisit, että hänellä oli jonkinlainen geneettinen synnynnäinen vajavuus, kuten Spina

Bifida (selkärankahalkio), tai jokin muu vastaava, joka jätti hänet tähän tilaan.

Hänen vaimonsa kertoi seisoneensa heidän parvekkeellaan ja nähneensä taistelut pellolla aivan 

heidän talonsa takana. Hän huomautti, että jordanialaiset olivat ”ihan lähellä” osoittaessaan 

lähietäisyydelle. Hän tiesi, että hänen miehensä oli todennäköisesti taistelemassa tuolla pellolla.

Tähän liittyy se, että vuonna 1958 kerrottiin, että Golanilla käydyn taistelun aikana Israelin 

panssarivaunu vahingoitti hänen miestään. Salamon kertoo, kuinka vaunu vahingossa ajoi hänet 
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yli, hänen paitansa kaulus tarttui siihen ja hän taittui taaksepäin ja hänen selkärankansa napsahti 

kahtia. Jordanialaiset ylittivät heidän asemansa ja ampuivat maassa makaavia haavoittuneita 

israelilaisia sotilaita. Kun he olivat ampumaisillaan Gershon Salamonia, hän kertoo, että he 

yhtäkkiä pudottivat aseensa ja juoksivat pois.

Myöhemmin ilmoitettiin YK:n upseereille, että nämä vihollissotilaat olivat nähneet tuhansia sotilaita 

IDF:n upseerin ympärillä ja siksi pakenivat uskoen heitä olevan liian paljon heille. Tapahtuman 

vahvistaa YK:n tarkkailijan toimittama YK:n asiakirja, kun hän meni katsomaan loukkaantunutta 

Salamon'ia, koska hän oli todistamassa vetäytymistä ja ihmetteli sen syytä.

Gershon Salamon'in tarina enkelisotureista ei ole ensimmäinen kuulemani - se oli vain 

ensimmäinen, jonka kuulin silminnäkijältä. Raamattu kertoo toisestakin kerrasta, kun enkelijoukko 

tuli taistelemaan Israelin puolella. Toisessa Kuningastenkirjassa on kirjattu jumalallisen väliintulon 

ihme, kun Israelin viholliset ympäröivät kaupunkia ja Jumala tarjosi ihmeen, jonka Elisa näki ja 

sanoi palvelijalleen "Älä pelkää" :

14  Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja 
ympäröivät kaupungin.

15  Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, 
hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: "Voi, herrani, mitä 
me nyt teemme?" 

16  Hän sanoi: "Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka
ovat heidän kanssansa". 

17 Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi". Ja Herra avasi 
palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan 
ympärillä. 

18  Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: "Sokaise tämä väki". 
Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan. (2.Kun. 6:14-18)

RAPORTTEJA TAISTELUKENTÄLTÄ

Sotilaat ovat raportoineet nähneensä enkeliolennon taistelukentällä ja tätä on tapahtunut kaikissa 

Israelin sodissa. On esimerkiksi eversti Uri Ram, jonka jordanialaiset vihollisjoukot toivottivat 

tervetulleeksi Secham'iin kuuden päivän sodan aikana.

Jotenkin jordanialaiset erehtyivät luulemaan israelilaisia irakilaisiksi ja kun huomasivat virheensä, 

heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin antautua.

Toinen esimerkki kertoo yksinäisestä israelilaisesta sotilaasta, joka kompastui jordanialaiseen 

kaivantoon, jossa hän yksinään valtasi Ammunition Hill'in tukikohdan, mikä seuraavana 

päivänä.johti Jerusalemin vanhan kaupungin valtaukseen 



Ja egyptiläinen panssarikomentaja Siinailla luovutti koko kolonnansa alle tusinalle Israelilaisia 

panssareita kuuden päivän sodan toisena päivänä. Myöhemmin hän sanoi nähneensä niitä 

tuhansia. Muistatko Raamatun kohdan, kun Elisa avaa palvelijansa silmät näkemään kukkulat, 

jotka olivat täynnä tulisia vaunuja?

17 “Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa tuhannet; Herra on niiden 
keskellä, pyhyydessään niinkuin Siinai. 

18 Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi: niskoittelijatkin 
joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä.” (Psalms 68:17-18)

LUETTELO JATKUU JA JATKUU

Tarvitsetko vielä muutamia ihmeitä, joita ei voida selittää? Näin tämän TV-ohjelmasta, joka kuvasi 

tätä seuraavaa ihmeitä, kun joukko Israelin kommandoja oli loukussa miinakentällä pimeässä, 

eivätkä voineet liikkua astumatta miinaan, joka olisi tappanut heidät kaikki. Niinpä he jäivät siihen, 

missä olivat tietämättä mitä tehdä. Yhtäkkiä nousi kova tuuli, joka ympäröi heidät ja puhalsi hyvin 

kovaa useita minuutteja. Kun he lopulta avasivat lentävän hiekan vuoksi suljetut silmänsä, he eivät 

olleet uskoa silmiään. Tuuli oli puhaltanut pois kaiken hiekan jokaisen miinan ympäriltä ja 

paljastanut ne kaikki sotilaille ja he pystyivät pakenemaan miinakentältä turvallisesti.

Israelilainen dokumenttisarja “Against All Odds - Israel Survives: The Complete First Season 

(Vastoin kaikkea todennäköisyyttä - Israel selviää: Täydellinen ensimmäinen kausi)" kertoo paljon 

vaikeammin selitettävistä ihmeistä, kuten oudoista olennoista leimuavin miekoin puolustamassa 

juutalaista viljelijäyhteisöä ryösteleviltä arabeilta. Ja luettelo jatkuu ja jatkuu.

Luulen, että jokaisen ilmoitetun ihmeen kohdalla voit pilkkoa sen ja yrittää selittää sen 

luonnollisena ennemmin kuin yliluonnollisena. Egyptiläinen panssarikomentaja, joka menetti koko 

kolonnansa, saattoi nähdä vain “kangastuksen”. Ehkä jordanialaiset eivät olleet koskaan nähneet 

irakilaista panssarivaunua, eivätkä kyenneet erottamaan sitä israelilaisesta.

Ehkä yksinäinen israelilainen sotilas oli vain ”onnekas”, kun hän vangitsi kokonaisen joukon 

jordanialaisia sotilaita, valtasi Ammunition Hill'in ja otti takaisin heidän pyhän kaupunginsa 

Jerusalemin. En tiedä mitä voisit keksiä selitykseksi, miksi mies nimeltä Gershon Salamon selvisi 

hengissä ja vihollinen pakeni nähdessään tuhansia sotilaita hänen ympärillään. Minä olen 

päättänyt uskoa, että Jumala on saanut Israelin takaisin eikä anna tuhota heitä. Voisiko se olla 

sattumaa? En usko, että Jumala toimii sattumalta.

Raamattu tunnistaa arkkienkeli Miikaelin Israelin suojelusenkeliksi.(Dan. 10:13). Daniel toteaa 

erityisesti, että lopun ajalla:

“...nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on 
oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan 
siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut 
ovat. 
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2  Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja 
iankaikkiseen kauhistukseen. 

3  Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen 
saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. (Daniel 12:1-3)

Profeetta Sakaria profetoi, että viimeisinä päivinä Jumala lähettää enkeleitänsä taistelemaan 
Israelin rinnalla.

6 ”Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja 
ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki 
kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa - Jerusalemissa. 

7  Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin 
asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. 

8  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. 

9  Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia 
vastaan.” (Sak. 12:6-9)

Israelin vuonna 1948 käymä vapaussota on yhtä paljon ihme kuin israelilaisten säilyminen 

erämaassa, kun he pakenivat Egyptistä kuolevaisen paimenensa Mooseksen johdolla. Tai ihmeet, 

joissa Joosua käski Israelia vaatimaan Kanaanin maa luvatuksi maakseen.

Kun on kyse Israelin maasta, niin Jumala on tehnyt ihmeitä ihmeiden päälle, koska Jumala sanoi, 

ettei heitä koskaan enää revitä pois juuriltaan.

20 “Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun
heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen 
maastansa'. 

21  Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, 
minne tulivatkin. 

22  Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, 
Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet 
pakanakansain seassa, minne tulittekin. 

23  Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette 
häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo 
Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä. 

24  Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan 
maahanne. 

25  Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista 
saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.” (Hes. 36:20-25)



Israelin on täytynyt taistella henkensä puolesta, koska se palasi takaisin omaan maahansa, jonka 

Jumala antoi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille ikuiseksi perinnöksi ... eli se ei koskaan 

lopu.

Muistatko viime aikoina, kun Saddam Hussein ampui 30 Scud-ohjusta Israeliin ensimmäisen 

Persianlahden sodan aikana toivoen jakavansa YK:n koalition? Suurin osa ohjuksista putosi Tel 

Avivin asuttuihin osiin. Tästä tulee mieleen yksi isku, jossa yksi ainoa Scud-ohjus, joka ammuttiin 

Yhdysvaltain kasarmeihin Saudi-Arabiassa, tappoi 28 kansalliskaartilaista Pennsylvaniasta. 

Yksikään ohjus ei kuitenkaan tappanut yhtään juutalaista asukasta näissä Israelin suurissa 

kaupungeissa. Vain kaksi kuolonuhria raportoitiin: saudiarabialainen vartija ja israelilainen arabi. 

Tämän sodan aikana Israelilla ei ollut mitään tekemistä Kuwaitin ja Irakin välisen konfliktin kanssa, 

mutta jokaisessa Lähi-idän sodassa Israel on aina niiden ihmisten perimmäinen tavoite ja maali, 

jotka haluavat vahingoittaa sitä.

VIIMEISIMMISTÄ UUTISISTA

Olen lukenut Israelin ympärillä olevien maiden kehityksestä ja kaikkien raporttien mukaan 

syyrialaiset ja libanonilaiset yrittävät luoda silmukan Israelin kaulaan. Olen raportoinut tästä viime 

aikoina, mutta Israelin viholliset ovat tulossa rohkeammiksi, koska heillä on romuplaanikoiransa, 

Venäjän valtio, antamassa heille luottamusta kykyynsä käydä sotaa alueella. Totean, että 

Hezbollahilla on yli 150 000 lyhyen, keskipitkän ja pitkän kantaman ohjusta, jotka seuraavassa 

sodassa aiheuttavat paljon tuhoa Israelin arabikansalaisille. Idässä Golanin kukkuloita valvotaan 

Iranin vallankumouskaartin ja heidän joukkojensa kanssa, jotka rakentavat tukikohtia aivan Israelin 

etuovelle. Uuden sodan todennäköisyydessä Libanonin tai / ja Syyrian kanssa ei ole kyse siitä 

alkaako sota, vaan milloin se alkaa. 

Ei vaadi paljon mielikuvitusta nähdä, että seuraava sota on muotoutumassa käytäväksi hyvin pian. 

Olen seurannut ja miettinyt, milloin ennustettu Psalmin 83 sota olisi tulossa esiin ja minusta tuntuu,

että olemme sen kynnyksellä. Tämä profetia ei ole koskaan toteutunut loppuun saakka, vaikka 

Israel on käynyt useita sotia tultuaan valtioksi vuonna 1948. Jumala on luvannut Israelille, että he 

tulevat valtaamaan kaiken esi-isälleen Abrahamille luvatun maan ja tämä sota voisi toteuttaa sen. 

Kun Israel on ajettu nurkkaan ja sen olemassaolosta on kysymys, niin ”Simson-vaihtoehto” otetaan

käyttöön. Uskon, että se voi sisältää iskun ydinaseilla Damaskoon Syyrian pääkaupunkiin. 

SODASTA TOISEEN

Kuten olen saarnannut aiemmin, tämä tuleva Psalmin 83 sota kattaa pöydän seuraavalle suurelle 

sodalle, joka saa maan vapisemaan, kun Jumala tulee alas puolustamaan Israelia kaikessa 

raivossaan, eikä ole epäilystäkään siitä, kuka täällä ihmeen tekee.



16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on
tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan 
minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä. 

17  Näin sanoo Herra, Herra: Etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijaini, 
Israelin profeettain, kautta, jotka niinä päivinä ennustivat, vuodesta vuoteen, että minä annan sinun
karata heidän kimppuunsa? 

18  Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun 
vihani hehku. 

19  Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys 
Israelin maahan. 

20  Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa 
liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat; ja vuoret luhistuvat, ja 
vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. 

21 Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on 
oleva toista vastaan. 

22  Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, 
raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen 
päälle, jotka hänen kanssansa ovat.

 

23  Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain 
silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.” (Hes. 38:17-23)

Pysäyttääkö se sinut tietäessäsi, että jokainen sota on domino, että kun se putoaa, myös seuraava

on asetettu kaatumaan? Mitä tuleva Hesekielin sota tuottaa? Se tuottaa hyökkäävien armeijoiden 

perusteellisen hävityksen, joka tuhoaa 85% eli 5/6 hyökkäävästä armeijasta. Rutto, joka syntyy, 

seuraa selviytyneitä takaisin heidän kotimaihinsa ja tuho jatkuu heidän omassa maassaan, 

perheessään ja maanmiehissään. Uskon Islamin tuhoutuvan, koska tämän hyökkäävän lauman 

armeijat ovat lähes kokonaan islamilaisia.

Se, mitä tapahtuu, tapahtuu nopeasti. Ei mene monta vuotta, ennenkuin Goog-Maagog tuodaan 

Israeliin kuin kala koukku leuassaan ja tuhotaan Israelin vuorilla. Kun tämä tapahtuu, voit odottaa 

karismaattisen miehen nousevan, joka yrittää estää tällaisen täydellisen katastrofin tapahtumasta 

uudelleen tässä osassa maailmaa. Maailma on aina katsonut Israeliin ongelmana kaikessa, 

mukaan lukien terrorismi, ns. "palestiinalaisten" ahdinko ja jokainen ongelma, joita he voivat 

kuvitella heitettäväksi Israelin päälle. Antisemitismi on ja tulee kasvamaan niin pahaksi, että natsi-

Saksa näyttää koululaisten piknikiltä tulevaan verrattuna. Kuten tiedät, tämä mies ”vahvistaa” jo 

olemassa olevan liiton toteuttamaan Danielin profetian Israelin kansaa koskevan tulevan 70. viikon.



Minä näen, että koko skenaario on tulossa hyvin nopeasti lopunajassa, jossa elämme. Mutta ei 

syytä huoleen, jos sinun havaitaan olevan Jeesuksessa Kristuksessa, sillä tuota miestä ei 

paljasteta, ennenkuin yksi asia tapahtuu. Osaatko sanoa sen ennen minua?

PYHÄ HENKI LÄHTEE SEURAKUNNAN MUKANA

7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt 
vielä pidättää, 

8  niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava 
tulemuksensa ilmestyksellä, 

9  tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja
ihmeillä.” (2.Ts. 2:7-9)

Jumala poistaa Kristuksen morsiamen, ennenkuin Antikristus paljastetaan. Emme tule näkemään 

häntä, mutta meillä voi olla käsitys, kuka hän todellisuudessa on.

Seurakunta poistetaan pian tältä planeetalta, koska tuota vahvistettavaa liittoa ei ratifioida ennen 

sitä ja Jumala paljastaa tuon "laittomuuden ihmisen", jonka suhteen voimme vain ihmetellä, kuka 

hän on. Hänet paljastetaan Jumalan ajoituksella ja vain Jumala tietää, milloin Hän poistaa 

seurakunnan tieltä, että voi vuodattaa pyhän vihansa tämän maan päälle ja se alkaa siitä, kun 

Antikristus ja Israelin hallitus allekirjoittavat tämän seitsenvuotisen "rauhansopimuksen".

Israelilla on vielä pitkä "vako kynnettävänä", koska se tulee kohtaamaan lähitulevaisuudessa 

sanomatonta vainoa. Jumala kuitenkin vie jäännöksen läpi paljon kärsimyksen ja tulee 

taistelemaan heidän puolestaan, kuten Sakarja profetoi ja se on aivan horisontin yläpuolella, vain 

poissa näkökentästämme, mutta lähestyy päiväpäivältä. 

2  Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot 
ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää 
kansaa ei hävitetä kaupungista. 

3  Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, 
taistelun päivänä.

4  Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja 
Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy 
pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. 

5  Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin
asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, 
minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.” (Sak. 14:3-5)

Israel ymmärtää Messiaansa paljon kuoleman ja vainon kautta, josta Raamattu sanoo, että 2/3 

kansasta tapetaan, mutta kolmannes jää jäjelle.” (Sak. 13:8-9)

Usko rakas lukijani, että Israelin olemassaolo on päivittäinen ihme, jota aina välillä painottaa 

kokonainen ihmeitten sarja, mutta vielä et ole nähnyt juuri mitään. Ne, jotka jäävät tälle planeetalle,



tulevat näkemään paljon tapahtuvan Israelissa. He näkevät jumalallisen suojelun, mutta myös 

jumalallisen tuomion tuomaan Israel Messiaansa tiedostamiseen..

“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)

Tämä Israelin jumalallinen suojelu, jopa sen puhdistaminen niinkuin kulta puhdistetaan tulessa, ei 

ole ehdollista. Toisin kuin Amerikan kohdalla, Jumala ei poista kättään suojelemasta Israelia. 

Jumala ei voi vetää kättään suojelemasta Israelista, mutta se ei koske USAta, koska meillä ei ole 

liittoa Jumalan kanssa, kuten Israelilla ja se ratifioitiin jo Aabrahamin aikana. Amerikka voi 

romahtaa ja mennä kuten Rooman valtakunta, mutta Israel ei voi. Israel on tarkka maa-alue, josta 

Rooman valtakunta karkotti heidät vuonna 70 jKr. Palauttaminen alkoi vuonna 1948, eikä sitä 

koskaan kumota. Jumala ei enää salli tuhota Israelia uudelleen palautettavaksi. Nämä ovat 

lopunajan viimeiset päivät tälle maaplaneetalle ja Danielin 70 vuosiviikon profetian täyttyminen.

Israelin palauttaminen merkitsee lähtölaskennan alkua Kristuksen paluulle tuossa sukupolvessa. 
Israel voidaan palauttaa ensimmäistä kertaa vain yhden kerran.

“Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan 
valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on 
hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin 
jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan” (Jer. 31:35-36)

Huomaa, että tässä puhutaan ‘laeista’. Jumala on määrännyt Israelin olemassaolon ikuiseksi 

jumalallisesti asetetun lain nojalla. Israelin ihmeet eivät ole ohi. Kaikkea muuta. Jos jotakin, niin ne 

ovat vasta alkamassa.

ENTÄ SINÄ?

Israelilla on kaikenlaisia jumalallisia lupauksia suojelemisestaan ja palauttamisestaan. Sinä ja minä

emme voi sanoa samaa. Me olemme pakanakansaa, jolle myös Jumalalla on suunnitelma. Israel 

on hänen silmissään erityinen kansa, mutta hänellä on toinen erityinen kansa, jonka hän haluaa 

olevan perheessään, aivan kuten Israel on hänen valittu kansansa. Jumala on työskennellyt 

"kansan kanssa, joka ei ollut Hänen kansansa"

Meitä tämän aikakauden valittuja kutsutaan "Hänen kansakseen", Hänen morsiamekseen...

7 “Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat 
hylkäsivät, tullut kulmakiveksi" 

8  ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja 
siihen heidät on pantukin.

9  Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne
sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

10  te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet 
armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut.” (1.Piet. 2:7-10)

http://www.omegaletter.com/bible/bible.asp?B=24&C=31#35


Jumala on valinnut kansan, josta tulee osa Hänen perhettään .. Jumalan (YAHWEH) perhettä. Me, 

jotka hyväksyimme Jeesuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi, emme loppua kohti näe 

paljoakaan siitä, mistä olen puhunut. Se on tarkoitettu tulevaisuutta varten sitten, kun seurakunta 

on poissa. Kutsun sinut tulemaan osaksi tätä perhettä ... Jumalan perhettä. Se vaatii uskoa vain 

kahteen Raamatun kohtaan, vaikka niitä on paljon enemmän, mutta nämä kaksi kohtaa sinetöivät 

iankaikkisen elämän lahjan jokaiselle, joka uskoo.

16  “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, 
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

17  Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, 
että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 

18  Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole 
uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” (Joh. 3:16-18) 

Ja toinen kohta, jonka haluan sisällyttää jokaisen kirjoittamani viestin rinnalle, on seuraava:

8 “Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se 
uskon sana, jota me saarnaamme. 

9  Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet 
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 

10  sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 

11  Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". 

12  Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, 
rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 

13  Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” (Room. 10:8-13)

Tee tuo päätös Kristuksen puolesta tänään, koska Israelilla on lupaus, jota sinulla ei ole...

Tämä on pastori Mike Taylor, joka rukoilee sinun pelastustasi. Jos tarvitset rukousta, neuvontaa tai 

vain kuuntelevaa korvaa, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen pastormiketaylor @ yahoo.com. 

Jumala siunatkoon teitä kaikkia.
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