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(Jer. 5-6; 1.Tim. 1)

Herra laittoi Jeremian tuomaan kovan sanan kansalleen. Joitakin vuosia aikaisemmin Jumala salli
Assyrian vallata ja tuhota Israelin, tämän jaetun maan pohjoisen valtakunnan. Välittämättä
esimerkistä, mitä tapahtuu, kun kansakunta hylkää Jumalan, eteläinen Juudan valtakunta seurasi
hänen sisarensa askelissa. Itse asiassa Jahve julistaa jakeessa Jer. 3:11:

…"Luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda, tuo uskoton.”

Jumalan mukaan Juudan synnit Häntä vastaan olivat ylittäneet jopa Israelin aiemmin harjoittamien
syntien tason. Näin siitä huolimatta, että Juudalla oli useita vanhurskaita kuninkaita, kun taas
Israelilla ei ollut yhtään! Tilanne Juudassa kävi niin pahaksi, että Herra käskee profeettaa jakeessa
Jer. 5:1:

“ Kiertäkää Jerusalemin katuja, katsokaa ja tiedustelkaa ja etsikää sen toreilta: jos löydätte
yhdenkään, jos on ainoatakaan, joka tekee oikein, joka noudattaa uskollisuutta, niin minä
annan anteeksi Jerusalemille”.

Mistä tämä muistuttaa sinua? Muistatko keskustelun, jonka Abraham kävi Herran enkelin kanssa,
kun hän yritti saada Jumalan säästämään Sodoman? Oliko tuossa jumalattomassa kaupungissa
edes viittä vanhurskasta? Tässä Jumala kysyy, onko Jerusalemissa edes yhtä!

Tämän päivän lukukappale maalaa surkean kuvan kansasta, josta on tullut täysiä roistoja. Jahve
esittää operatiiviset kysymykset jakeissa Jer. 5:7,9:

Kuinka minä antaisin sinulle anteeksi? Sinun lapsesi ovat hyljänneet minut ja vannoneet
niiden kautta, jotka eivät jumalia ole.... Enkö minä tällaisista rankaisisi, sanoo Herra, eikö
minun sieluni kostaisi tämänkaltaiselle kansalle?

Mitä jää anteeksiannettavaksi? Israelin Jumalan kansa on halveksivasti täysin hyljännyt Herran
huolimatta siitä, että se on Hänen kansansa. Israelin maan lapset ovat seuranneet vanhempiaan
täydelliseen luopumukseen. He palvovat mitä tahansa jumalaa paitsi sitä, joka vapautti heidät
Egyptin orjuuden tulisesta pätsistä.

Jumalan inho oli saavuttanut pisteen, josta ei ollut paluuta. Hän oli ojentanut armoaan ja
laupeuttaan kerta toisensa jälkeen ja sietänyt oikukasta kansaansa, joka rakasti seurata muiden
kansojen jumalia, jotka olivat osoittautuneet hyödyttömiksi. Profeettojen kautta Jahve vetosi
Juudaan, että se harkitsisi uudelleen ja kääntyisi takaisin Hänen puoleensa, mutta Hänet hylättiin
enemmän, kuin mitä yksikään ihminen olisi kestänyt. Mutta kuinka ihmiset reagoivat Hänen
tiehensä ja Sanaansa? Jakeissa Jer. 6:16-17 he sanovat:

… “Emme vaella”.

… “Emme kuuntele.”

No niin, Jumala ottaa vihjeen varteen. He eivät selvästikään halunneet olla tekemisissä Hänen
kanssaan.

"Olen varoittanut sinua", Jumala sanoo. "Olen yrittänyt tehdä kaikkeni estääkseni onnettomuuden
kohtaamasta sinua." Koska he eivät halunneet kuunnella, Hän lopulta julistaa jakeessa Jer. 6:30:

“Hylkyhopeaksi heitä sanotaan, sillä Herra on heidät hyljännyt.”

Tämä julistus johtaa Juudan täydelliseen tuhoon.

Kysymys kuuluu: Onko tässä mitään yhtäläisyyttä tämän päivän Amerikan kanssa? Väittäisin
painokkaasti, että on!

Emme ole sellainen teokratia, joksi Israel kutsuttiin olemaan, mutta me olemme jumalisille
periaatteille perustettu valtio. Tienasimme sillä paljon suosiota Jumalan silmissä ja monia
siunauksia. Valitettavasti olemme tuhlanneet sen kaiken. Aivan kuten Jumala syyttää Juudaa,
mekin olemme saaneet lapsemme hylkäämään Herran. Vaikka jumalamme ovat muodoltaan
erilaisia kuin muinoin, olemme palvoneet niitä yhtä palavasti kuin Israel hopeasta, kullasta ja
puusta tehtyjä jumaliaan. Herran silmät, jotka tutkivat kansaamme, etsivät, onko maassamme vielä
yhtään vanhurskasta.

Mitä Hän näkee? Vain jäännöksen. Kansasta kokonaisuutena on tullut luopumuksemme myötä
Sodoma ja Jerusalem. Haluamme minkä tahansa jumalan paitsi Raamatun Jumalan.

"Olkoon niin", sanoo Herra.

Hän tiesi kyllä alusta asti, että tämä luopuminen Hänestä tapahtuisi. Kuinka usein Hän antoi meille
armon mahdollistaakseen sydämemme kääntymisen takaisin Hänen puoleensa? Monta kertaa
useammin kuin ansaitsimme.

Mutta aivan kuten Israel ja Juuda ylittivät punaisen viivan, jolta ei ole paluuta, niin olemme tehneet
mekin Amerikassa. Siksi voimme lukea Raamatusta, että ihmisten sydämet kylmenevät ja Jumalan
hylkäämisestä tulee iso rieha (fever pitch). Sillä on seurauksensa. Kohtaamme ne aivan kuten
Jumalan valittu kansa muinoin.

Olemme nyt hylkyhopeaa, aivan kuten Juuda oli silloin.

Jeesus ennusti tästä ajasta Öljymäen puheessa kuvaillessaan synnytyskipujen alkua. Meidän
tapauksessamme pahuus kasvaisi ihmisten sydämissä siinä määrin, että Jumala sallisi heidän
synnyttää kaiken sen pahan, mitä olivat suunnitelleet.

On varmaa, että historia toistaa itseään. Ihmisen sydän on petollisen paha ja väistämättä saa
heidät menemään samaan alhaiseen tilaan. Amerikka on siellä. Olemme samalla viivalla
muinaisen Israelin kanssa. Rangaistuksemme on käsillä.

Onneksi Jumala arvostaa jäännöstä. Johtuen uskostamme ja uskollisuudestamme Häntä kohtaan
Hänen lapsinaan ja Kristuksen Morsiamena, Hän temmaisee meidät pois, ennenkuin Hänen
pahimmista pahin vihansa (the worst of the worst of His wrath) tulee tämän maailman päälle.

Ole eohkea. Herra, meidän Jumalamme, on uskollinen. Hän on luvannut meille vapautuksen ja
Hän toteuttaa Sanansa.

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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