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Arkuus näyttää olevan päivän sääntö monissa seurakunnissa. Hallituksen määräykset ovat
saaneet monet palvontapaikat joko sulkemaan ovensa tai supistamaan huomattavasti
tilaisuuksiaan, rajoittamaan osallistujamääriä ja vaatimaan, että kaikkien osallistujien on käytettävä
maskia ja pidettävä toisiinsa kuuden jalan etäisyys. Vielä reilusti yli vuosi siitä, kun pahin COVID
-pandemiaporno levisi, aivan liian monet pastorit levittävät edelleen pelkoa mielistelemällä valtion
vaatimuksia. Jos näiden seurakuntien johtajat eivät noudata näitä fyysisiä sääntöjä, monet heistä
noudattavat kirjoittamatonta sääntöä, jonka mukaan poliittisista ja/tai yhteiskunnallisista
kulttuurisesti merkityksellisistä aiheista ei voi keskustella syvällisesti. Niinpä sellaisista asioista kuin
abortin pahuus, homo-agendan pahuus ja ne kauheudet, mitä on "rokotteissa", ei koskaan
saarnata, ettei loukattaisi niitä, joilla on herkät tunteet.

Yksi pahimmista loukkauksista on kohdan Room. 13:1-2 väärinkäyttö, jossa sanotaan:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa
muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu
esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan,
tuottavat itsellensä tuomion.

Tämä on selvästi hyvä ja hurskas neuvo. Mutta mitä tapahtuu, kun viranomaiset vaativat
äänestäjiään (eli alamaisiaan) ajattelemaan, sanomaan tai tekemään asioita, jotka ovat Jumalan
tahdon vastaisia? Entä jos valtio tekee lakeja tai toimeenpanomääräyksiä, jotka rikkovat
raamatullisia velvoitteita? Mitä Jumalan kansan on silloin tehtävä? Pitäisikö heidän totella, koska
tällaiset asiat ovat "laki"?

Varmasti, kuten Paavali jatkaa luvussa Room. 13, että jos joku ei tottele lakeja, valtion miekka on
olemassa rangaistukseksi, ja se on ihan oikein. Mutta Paavali ei missään anna suoraa käskyä
sitoutua sellaiseen, joka on vastoin Jumalan tahtoa ja Hänen lakejaan. Näin ollen minusta näyttää,
että meidän on tutkittava Raamattua syvällisemmin ymmärtääksemme velvollisuutemme silloin,
kun moraalittomat johtajat ja lait ovat päivän sääntö.

Tarkastelkaamme lyhyesti muutamia esimerkkejä. Egyptissä Mooseksen syntymän aikoihin
heprealaiset lisääntyivät kuin hullut. Farao pelkäsi, että he tulisiivat niin lukuisiksi, että olisivat uhka
hänelle ja hänen valtakunnalleen. Hän antoi määräyksen, jonka mukaan kaikki poikalapset oli
tapettava. Mitä heprealaiset kätilöt tekivät? He eivät totelleet ja valehtelivat tälle pahalle
kuninkaalle. He kunnioittivat elämää ja järjestivät lapsille mahdollisuuden elää. Tämän takia
Jumala kunnioitti heitä antamalla heille perhettä, koska he pelkäsivät Häntä eivätkä ihmistä.

Menkäämme Israelin vankeuteen Babylonissa. Kuningas Nebukadnessar antoi määräyksen, että
hänen kultaista kuvaansa oli kunnioitettava jumalana palvomalla sitä erilaisten soittimien äänten
kuuluessa. Tämä oli laki. Mitä Sadrak, Mesak ja Abednego tekivät? He kieltäytyivät palvomasta
Jumalana ketään muuta kuin Jahvea. Tämän seurauksena Herra suojeli heitä tulisessa pätsissä.

Jonkin ajan kuluttua Daniel joutui viranomaisten huomion kohteeksi, koska rukoili päivittäin Israelin
Jumalaa. Tämä oli vastoin sääntöjä, koska Babylonissa palvottiin monia jumalia. Pahat miehet
saivat Nebukadnessarin kieltämään muiden, kuin pakanallisten jumalien rukoilemisen. Danielin

rikkoessa tätä lakia, kuninkaalla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin heittää hänet leijonille. Siltii, vaikka
Daniel oli rikkonut ihmisen lakia, Herra varjeli hänet.

Apostolien teoista luemme, että Sanhedrin kielsi Jeesuksen opetuslapsia saarnaamasta Hänestä.
He tekivät sen kuitenkin ja rikkoivat maallista "lakia", jota heitä oli käsketty noudattaa. Heidän
uskollisuutensa vuoksi kristinusko menestyi.

Entä tänä päivänä, kun näemme hallitusten kaikkialla maailmassa, kuten myös meillä, rajoittavan
vapauksiamme? Australiassa ja Kanadassa valtio on jo ryhtynyt äärimmäisiin toimenpiteisiin
kristiyhteisöä vastaan. Kommunistisessa Kiinassa ja muslimivaltioissa se on tietysti ollut normaalia
jo vuosia. Mitä Jumalan kansa teki näissä muissa paikoissa kaikkialla maapallolla? Tottelivatko he
valtiollisten johtajiensa käskyjä? Ei, he jatkoivat Jumalan tottelemista ja menivät tarvittaessa maan
alle, että pysyisivät uskollisina Vapahtajalleen ja Herralleen ihmisten vaatimusten yläpuolella.

Kysymys kuuluu: Kun pimeys lisääntyy maassamme ja valtio vaatii kuuliaisuutta vain sille, mitä
Jumalan kansa tekee? Ajatelkaa, mitä Paavali sanoi nuorelle opetuslapselleen kohdassa 2.Tim.
2:8-9:

Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun
evankeliumini mukaan, jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin
pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu.

Paavali kärsi siitä, että jatkoi Jumalan Sanan julistamista. Viranomaiset kielsivät häntä tekemästä
sitä, mutta hän vain julisti. Hän asetti Jumalan ja hänen käskynsä silloisten uskonnollisten ja
valtiollisten johtajien käskyjen yläpuolelle. Miksi? Koska Jumalan Sana ei ole kahlehdittu! Sitä ei
voi rajoittaa, eivätkä ne, jotka ovat Herran Jeesuksen Kristuksen uskollisia palvelijoita, rajoita sitä.

Seuraavassa se, mitä apostoli edelleen julistaa kohdassa 2.Tim. 2:11-13:

Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös
hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos

kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän
uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.

Toisin sanoen, jos kuolemme Jumalan palveluksessa, elämme hänen kanssaan riippumatta siitä,
mitä ihmiset meille tekevät. Uskollisella kuuliaisuudella Herralle ansaitsemme oikeuden hallita
Hänen kanssaan Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Jos koettelevissa olosuhteissa
päätämme olla rohkeasti ylistämättä Hänen nimeään yrittäessämme suojella omaa nahkaamme,
häpäisemme Jumalan ja ehkä menetämme suojahaarniskan, joka on meidän, jos olemme
uskollisia. Huolimatta ajoittaisesta uskonpuutteestamme Jumala ei koskaan muutu uskottomaksi
meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä ja tulee aina rakastamaan. Se on hänen luontonsa, eli Jumalan
luonne.

Mitä meidän on tehtävä, kun ihminen tekee jumalattomia lakeja? Meidän on oltava uskollisia
Herralle ja Hänen Sanalleen. Jos se edellyttää kansalaistottelemattomuutta, meidän on
sovellettava sitä, kun epäoikeudenmukainen hallitus käskee meitä rikkomaan mitä tahansa niistä
asioista, jotka tiedämme Jumalan opettaneen ja antaneen meille. Raamatun malli on selvä. Kun
kunnioitamme Jumalaa ja asetamme hänen tahtonsa ihmisen tahdon edelle, Hän siunaa meitä.
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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 4-volume 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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contained in the collected volume of the Whirlwind Omnibus. Gary has written many other
Christian thrillers that will challenge you, and which you can learn about at his
website: www.GaryRitter.com. Recently, Gary wrote a novella for the new Kindle Vella platform
called Tribulation Rising: Seal Judgments – The Coming Apocalypse. This seven-part short work
can be found at https://www.amazon.com/dp/B099Z462WD. You can also watch Gary’s video
Bible teachings on Rumble at his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217.

