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Yleisnäkemys siitä, mitä Jumala antoi Jeremialle, ahdisti häntä suuresti. Herra oli herättänyt hänet
varoittamaan uudelleen ja uudelleen Juudan kansaa Jumalan tuomiosta, joka oli tulossa heidän
päälleen, mutta he eivät kuunnelleet. Tulevan ennakoiminen rasitti profeettaa niin paljon, että
hänestä tuntui varmasti ajoittain siltä, ettei hän enää kestäisi. Hän rakasti maatansa ja juutalaisia.
Kun he tahallaan kääntyivät pois Jahvesta omiin pahoihin tarkoituksiinsa, se tuotti Jeremialle
fyysistä tuskaa. Hän näki ongelman, tiesi sen lähteen, eikä voinut tehdä asialle muuta kuin
paljastaa synnin ja rukoilla, että kansa ottaisi vaarin Jumalan Sanasta. He olivat niin antautuneita
pahoilla teillään, että kieltäytyivät uskomasta, että heille tapahtuisi jotakin.

Ajattele profeetan valitusta Jer. 10:19-21:

Voi minua minun vammani tähden! Kipeä on minun haavani; mutta minä sanon: Tämä on
minun vaivani, minun on se kannettava. Minun telttani on hävitetty, ja kaikki minun
telttaköyteni ovat katkotut; minun lapseni ovat lähteneet luotani, eikä niitä enää ole. Ei ole

enää, kuka telttani pystyttäisi ja nostaisi seinieni kankaan. Sillä paimenet olivat järjettömät
eivätkä etsineet Herraa; sentähden he eivät menestyneet, vaan koko heidän laumansa
hajotettiin.

Hänen kipunsa oli voimakkuudeltaan luita murskaava; haava tuntui viattoman ihmisen
häikäilemättömältä teurastukselta; kärsimys jätti hänet särkyneeksi ja raunioituneeksi.

Hänen talonsa, kenties vertauskuvallisesti Jerusalemin, kaikki osat olivat rikki ja
korjauskelvottomia. Olivatpa kyseessä hänen omat lapsensa tai hänen kansansa lapset, Jeremia
tiesi, että seuraava sukupolvi oli menetetty. Heitä ei ollut opetettu pelkäämään Herraa; he olivat
lähteneet omille teilleen; mitään eikä ketään ollut jäljellä perustamassa uudelleen vanhurskaan
perheen tai itse kaupungin.

Ne, joiden tehtävä oli valvoa kansan moraalista ja eettistä elämää, olivat tulleet kuuroiksi. Heidän
sydämensä oli täynnä hyödytöntä pahaa toimintaa, koska he olivat unohtaneet Herran, Jumalansa.
Kukaan niistä, joita heidän oli tarkoitus ohjata vanhurskaaseen elämään, ei jäänyt jäljelle, sillä
heidät oli murskattu kappaleiksi heidän syntiensä tähden.

Voitteko kuvitella Jeremian murhetta, jonka hän kutsui päällensä?

Niille meistä, jotka katselemme Amerikan hajoamista, kun yhteiskuntamme ja itse kulttuurimme
murenevat kaikkialla ympärillämme näinä viimeisinä päivinä, sanoisin: eikö se murehduta
sydäntänne? Yhdysvallat oli niin kirkas ja loistava kaupunki kukkulalla. Jumala siunasi
kansakuntaamme niin ylenpalttisesti, koska perustajien ja monien ihmisten sydämet olivat vuosien
mittaan olleet kohti Jumalaa. He kunnioittivat Herraa ja työskentelivät hänen valtakuntansa
hyväksi. Me julistimme ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kaikkialla maailmassa. Jumalan tiet
juurrutettiin perheessä ja jopa julkisella areenalla. Koulut auttoivat aikoinaan lapsia vaeltamaan
uskossa. Kirkot olivat paikkoja, joissa ihmisiä pelastui väkevien saarnojen kautta.

Nyt siitä on enää jäänteitä.

Herra rakastaa maatamme aivan kuten Hän rakastaa Israelin kansaa. Mutta aivan kuten Hänen
valitun kansansa kohdalla, kun he kääntyivät pois Hänestä ja seurasivat muita jumalia ja Hänen
täytyi rangaista heitä totuuden hylkäämisestä, niin Jumala vaatii tuomiota Amerikalle.

Tämän kerran niin suurenmoisen kansakunnan palvonnan paikat ovat langenneet luopumukseen,
noudattaen maailman tapoja ennemmin kuin Jumalan tapoja.

Niille meistä, jotka lukevat Jumalan Sanaa, on selvää, että tämän piti tapahtua. Koska
kansakuntamme ei esiinny lopunajan narratiivissa, niin jotakin täytyi tapahtua, joka tuhoaa meidät.
Emme ole enää maa, jolla on hurskas moraali ja ihanteet. Johtajamme ovat sanoinkuvaamattoman
korruptoituneita. He säilyttävät jonkinlaisen hengellisyyden elementin, mutta sillä ei ole mitään
tekemistä sen vanhurskauden ja pyhyyden kanssa, joka johtaa ihmiset totuuteen, joka löytyy vain
Kristuksessa Jeesuksessa. Ja niin on myös tämän maan kansalaisten laita. He eivät tunne Herraa,
koska heitä edeltänyt sukupolvi on laiminlyönyt neuvoa heitä Jumalan pelossa ja nuhteessa. Niillä,
jotka käyvät suurimmassa osassa kirkkoja, ei ole todellista käsitystä Jeesuksen persoonasta eikä
siitä, kuka Hän on tienä, totuutena ja elämänä.

Eikö sydämesi ole tästä kaikesta murheellinen, niin kuin Jeremian sydän? Hän näki kaupunkinsa ja
kansansa tuhoutuvan. Huolimatta kaikesta, mitä profeetta teki ja mihin Jumala antoi hänelle keinot,
sen täytyi tuntua hyödyttömältä. Kukaan ei kuunnellut hänen ääntään, joka huusi kääntymään
takaisin sen Yhden puoleen, joka voisi pelastaa heidät.

Eikö meistäkin, jotka jatkamme Jumalan työn tekemistä Hänen valtakuntansa edistämiseksi, tunnu
toisinaan toivottomalta? Pieniä muutoksen taskuja kyllä, putkahtaa esiin siellä täällä, mutta
ylivoimainen enemmistö syöksyy kohti pimeyden rantaa. Mutta me tiesimme, että nämä päivät
tulisivat. Raamattu on selvästi kertonut meille, että ei olisi mitään tuomion peruutusta, ei mitään
suurta herätystä.

Mitä meidän pitäisi tehdä, kun tiedämme tämän? Jumala on kertonut meille, että on tulossa päivä,
jolloin hän poistaa meidät tästä maailmana tunnetusta vieraasta paikasta. Se on meidän kaiken
kattava toivomme. Se on Jumalan lupaus, johon me takerrumme. Pitäisikö meidän siis vain
suunnata bunkkereihimme odottamaan tätä ihmeellistä hetkeä?

Ei missään tapauksessa! Niin vaikeaa, kuin se onkin; niin masentavalta, kuin se joskus näyttää;
meidän tulee työskennellä niin kauan, kuin päivänvaloa vielä on. Jumala asetti meidät kaikki tänne,
omille paikoillemme, tähän nimenomaiseen aikaan suorittamaan jotakin, joka meidän on tarkoitus
tehdä. Jos laiminlyömme tämän velvollisuuden, kuinka uskollisia olemme? Kuinka luotettavia?
Olemmeko se hyvä ja uskollinen palvelija, joka hoitaa velvollisuutensa isäntänsä poissa ollessa?

Sitä Jumala haluaa jokaiselle meistä. Kun Hän palaa, niin löytääkö Hän meidät ahkerina
päivittäisissä askareissamme?

Luulen, että meidän on samanaikaisesti katsottava ylöspäin odottaessamme Jeesuksen paluuta,
mutta samalla meidän on pidettävä kätemme auran kurjessa ja katseemme edessä olevassa
pellossa, että vakomme olisivat suoria, kun kynnämme.

Haluaisiko Jumala meiltä yhtään vähempää?

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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