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2. Moos. 19: 4

Kaikki linnut kantavat poikasiaan jalassaan, siirtävät niitä paikasta toiseen.
Ajatus on siinä, että ne pystyvät puolustamaan pienokaisiaan. Jos joku hyökkää
poikasten päälle, ne voivat käyttää nokkaansa tai vapaana olevia siipiään.
Mutta kotka on ainoa lintu, joka kantaa poikasiaan omilla siivillään. Kotka on iso
ja todella voimakas lintu, joka lentää hyvin korkealla. Muut eivät uskalla hyökätä
kotkan päälle.
Ajatus tässä sanassa(2. Moos.19: 4) on, että Jumala itse vie oman kansansa
Egyptin maasta, eikä Jumala itse pelkää ketään. Niin kuin kotka omilla siivillään
omia lapsiaan. Sanassa sanotaan, että tulee aika, jolloin Jumala kokoaa omiaan, ja
silloin myös tapahtuu samalla tavalla: Hän kokoaa omiaan kotkan siivillä. Eikä
tämä tarkoita sitä, että kotka on joku tämän päivän lentokoneen esikuva. Eikä se
käytännössä tarkoita kotkaa, vaan se on niin kuin esikuva; Jumala antaa meille
merkkiä, millä tavalla Hän hoitaa tämän asian, kun Hän kokoaa oman kansansa.
Tämä on merkkinä siitä, että kun oma kansa palaa takaisin Israeliin ja Jumala
kokoaa heidät, se tapahtuu turvallisella tavalla eikä heidän tarvitse pelätä mitään,
koska siinä on Jumalan voima mukana.
Tänä päivänä me näemme, että monet juutalaiset palaavat takaisin Israelin
maahan. Mutta Israelin maassa me näemme, että kotkan poikasia kannetaankin
kynsillä eikä siivillä. Tänä päivänä Israel joutuu vielä puolustamaan omia
poikasiaan vihollisilta. Ihmiset, jotka käyvät Israelissa, näkevät maan tilanteen,
että kaduilla on paljon ihmisiä, joilla on aseet kädessään puolustaakseen maata.
Se tarkoittaa sitä, että vielä ei ole toteutunut se lupaus, mikä Sanassa on annettu.
Vielä juutalaiset eivät palaa kotimaahan kotkan siivillä. Ei ole vielä tullut sen
lupauksen aika, että koko kansa tulee takaisin Jumalan johdatuksessa ja turvassa
Israeliin.
On hyvä asia, että monet auttavat tänä päivänä Israelia. Se on siunattua työtä. On
hyvä asia myös tukea niitä juutalaisia ihmisiä ja perheitä, jotka haluavat palata
Israeliin. Mutta jos ihmiset yrittävät painostaa ja puhua juutalaisia ympäri
saadakseen puoliväkisin heidät lähtemään, se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset
eivät tee omaa työtään. Silloin kun tulee lupauksen aika, Israelin kansan paluun
aika, silloin ei ketään tarvitse painostaa eikä puhua ympäri. Silloin koko
maailman kansat näkevät sen ja sanovat: Nyt me näemme, että suuri,
Kaikkivaltias Jumala tekee itse sen työn.
Mutta tänä päivänä emme vielä näe sitä. Ne ihmiset tekevät hyvää työtä, jotka
tukevat Israelin maassa eläviä juutalaisia. He todella tarvitsevat tukea. On myös
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siunattua työtä tukea Israelin ulkopuolella eläviä juutalaisia, jotka haluavat
opiskella tai opettaa Tooraa. Eli on siunattu työ tukea juutalaisia, missä he sitten
ovatkaan, että he pystyvät palvelemaan Jumalaa ja opettamaan Tooraa.
Me uskomme siihen, että Jumala pitää oman lupauksensa, ja on tuleva aika, kun
itse Herra vie oman kansansa Israelin maahan.

