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Kun Raamatussa mainitaan tietty henkilö hänen pahuutensa vuoksi, voit olla varma, että hänen 

tekonsa ylittivät Jumalan sietokynnyksen. Ja olkaamme rehellisiä: Jumalalla on aika korkea 

kynnys. Kuinka monta kertaa Israel hylkäsikään Hänet ja lankesi epäjumalanpalvelukseen ja 

sukupuoliseen moraalittomuuteen, mutta silti Hän leppyi, antoi anteeksi ja palasi siunaamaan sitä? 

Jumalalla on kuitenkin pitkä muisti. Vaikuttaa myös siltä, että kansa noudatti menneiltä ajoilta jotain

mallia, jota toistaessaan se suututti Jumalan, kunnes Hän ei enää kestänyt enempää.

Paha kuningas, jonka syntejä Israelin pohjoisen kuningaskunnan asukkaat jatkuvasti jäljittelivät, oli 

Jerobeam. Näemme usein viittauksen "Jerobeamin synteihin", kun Raamatun tekstissä kuvataan, 

miksi Jumala aiheutti onnettomuuden tälle perintöosalleen. Jerobeamin jälkeen toiseksi suurin 

syyllinen tällä alalla oli kuningas Ahab, joka teki paljon Jumalan vihan lietsomiseksi.

Vaikka Juudan eteläisessä valtakunnassa oli useita hyviä kuninkaita, yhden mainittiin olleen 

erityisen paha rikkomuksissaan. Juuri hänen johtajuutensa ja esimerkkinsä tahrasi Juudan kansan 
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kautta aikojen ja siitä tuli viimeinen oljenkorsi, joka katkaisi sananlaskun kamelin selän ja sai 

Jumalan lopulta toimimaan ja rankaisemaan rajusti rakkaita lapsiaan. Näin meille kertoo Jer. 15:4:

Minä panen heidät kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä Manassen, Hiskian 

pojan, Juudan kuninkaan, tähden, kaiken tähden, mitä hän teki Jerusalemissa. 

Manasse, hyvän kuningas Hiskian poika, oli Juudan tuhon esikuva. Hän vei kansan, jota hänen oli 

määrä paimentaa ja johtaa kohti Jumalaa, suureen luopumukseen. Sillä oli seurauksia. Jumala 

neuvoi profeettaa jakeissa Jer. 16:10-12, mitä sanoa ympärillään oleville:

Kun sinä ilmoitat tälle kansalle kaikki nämä sanat ja he sanovat sinulle: 'Minkätähden Herra 

uhkaa meitä kaikella tällä suurella onnettomuudella ja mikä on rikoksemme, mikä syntimme, 

jonka olemme tehneet Herraa, meidän Jumalaamme, vastaan?' niin sano heille: Sentähden 

että teidän isänne hylkäsivät minut, sanoo Herra ja seurasivat muita jumalia, palvelivat niitä 

ja kumarsivat niitä, mutta hylkäsivät minut eivätkä noudattaneet minun lakiani. Ja te olette 

tehneet pahemmin kuin teidän isänne ja katso, te vaellatte kukin pahan sydämenne 

paatumuksessa, kuulematta minua. 

Eikö heillä ollut aavistustakaan, mitä heidän syntinsä olivat? Ehkä ei. Voi olla, että he olivat niin 

pahuutensa pettämiä, että luulivat kaiken olevan hyvin Jumalan kanssa, vaikka olivat kääntyneet 

pois Hänestä.

Jeremia yritti kertoa heille, että he olivat tiellä, joka johti katastrofiin. Jumala julistaa jakeessa Jer. 

16:13, mitä näiden rikkomusten vuoksi tapahtuisi:

Niin minä heitän teidät pois tästä maasta maahan, jota te ette tunne eivätkä teidän isänne 

tunteneet, ja siellä te saatte palvella muita jumalia päivät ja yöt, sillä minä en teille armoa 

anna. 

Herra kertoi Juudalle hyvissä ajoin etukäteen sen kohtalon luonteen. Hän karkottaisi kansan tästä 

hyvästä ja runsaasta maasta, jonka oli niin armollisesti antanut heille. Sen sijaan, että he 



palvelisivat häntä ja saisivat kaikki hänen armolliset siunauksensa, heidän olisi pakko kestää 

muiden jumalien ankarat vaatimukset.

Miten tämä tapahtuisi? Minne he menisivät? Jer. 15:2 kertoo tästä yksityiskohtaisesti:

… Joka ruton oma, se ruttoon, joka miekan, se miekkaan, joka nälän, se nälkään, joka 

vankeuden, se vankeuteen! 

Kautta aikojen nämä ovat olleet ne neljä suurta tuhoajaa, jotka Jumala on lähettänyt rankaisemaan

niitä, jotka ovat ansainneet Hänen ankaran tuomionsa:

● Rutto
● Miekka
● Nälänhätä
● Vankeus

Jos rutto ei tuonut kuoleman pelkoa, Jumala päästi vieraan vallan kansan kimppuun. Jos he eivät 

menehtyisi sotaan, he joutuisivat nälänhädän ja nälkäkuoleman valtaan. Jos se ei tuhonnut heidän 

ylpeyttään ja itsetahtoaan jatkaa Herran hylkäämistä, Hän lähetti heidät orjuuteen toiseen maahan.

Ehkä näiden rangaistusten kautta Israel heräisi siihen, että se tarvitsee yhtä oikeaa Jumalaa.

Samanlaisia aikoja on tulossa maan päälle nykyisin. Vaikka meillä ei sinänsä ole ollut 

luopiokuninkaita johtamassa kansakuntaamme kauas Jumalasta, marxilaisuuden houkutus on ollut

voimakas ja toiminut yhdessä kansakuntamme yltäkylläisyyden kanssa. Syyllisyydellä ja 

etuoikeuksilla pelaten lapsillemme on opetettu, että elämä on epäoikeudenmukaista. Ainoa tapa 

korjata ongelma on sosialistinen, tasa-arvoinen jakelu, että kaikilla yhteiskunnassa olisi sama tulos.

He ovat oppineet, että monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistuminen ovat ainoa keino saavuttaa 

yhdenvertaisuus, joka on korkein jumala yli kaiken.

Tämä on saanut aikaan monia pahuuksia ja johtanut kansakuntamme suuren enemmistön 

hylkäämään Jumala ja samalla syleilemään valtiota. Loppujen lopuksi vain valtio voi säädellä 

ihmisten ajatuksia ja tekoja varmistamaan tämä reilu ja oikeudenmukainen lopputulos. Koska 

olemme unohtaneet Jumalan, mitä tarkalleen ottaen on jäljellä Hänelle tässä yhtälössä?  

Sydämemme ovat kovia ja Häntä vastaan, eikä Hänelle ole mitään käyttöä elämässämme.



Jer. 15:6 osoittaa, mikä on Jumalan vastaus tällaiseen hölynpölyyn:

Sinä olet hyljännyt minut, sanoo Herra, olet kääntynyt pois; niinpä minä olen ojentanut käteni

sinua vastaan ja minä hävitän sinut. En jaksa enää armahtaa. 

Jumalan kärsivällisyys on pitkä ja paljon kuvailtu, mutta se myös kuluu loppuun ja saavuttaa lopulta

murtumispisteen. Kovasydämisille ja niskuroiville Jumala antaa, mitä he haluavat. He haluavat 

elämää ilman Häntä? Hyvä on. He saavat sen.

Kuinka lähellä meidän on oltava tätä kohtaa, jossa Jumala hylkää ihmiset täysin heidän omiin 

polttaviin tarpeisiinsa? Kaikki edellytykset ovat olemassa. Ehkä on vielä muutama ihminen, joiden 

sydän sulaa ja he tekevät parannuksen ja luottavat Jeesukseen ja varmistavat pääsynsä Jumalan 

valtakuntaan. Mitä sen lisäksi on jäljellä?

Vain todellisen seurakunnan Tempaus. Kun me olemme poissa, maailma iloitsee ja voi saada 

tahtonsa läpi, mutta pian se oppii, kuinka se tie johtaa vain tuhoon.

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 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

https://www.amazon.com/Awaken-Bible-Commentary-Reflections-Scripture-ebook/dp/B09M7SL5ZH/ref=sr_1_fkmr0_1?keywords=awaken+Bible+Commentary+and+reflections+Volume+1&qid=1637597330&sr=8-1-fkmr0
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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.

Gary W. Ritter is a lay pastor, Bible teacher, and prolific author.  His Whirlwind Series comprises 

three books: Sow the Wind, Reap the Whirlwind, and There Is a Time.  These books are 

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.
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