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(Jer- 33-35; Tt. 3)

Jumalan Sana antaa meille monia esimerkkejä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä ja mitä ei . 

Tämänpäiväisessä lukukappaleessamme on kaksi esimerkkiä tästä.

Jerusalemin Babylonian piirityksen aikana kuningas Sidkia - ehkä Jumalan pelossa sen 

perusteella, mitä Jeremia oli ennustanut - teki Herran silmissä hyvän teon. Jer. 34:8-9 kertoo 

seuraavaa:

Sana, joka tuli Jeremialle Herralta, sen jälkeen kuin kuningas Sidkia oli tehnyt liiton kaiken 

kansan kanssa, joka oli Jerusalemissa, ja heille julistanut vapautuksen, että jokaisen tuli 

päästää vapaaksi orjansa ja orjattarensa, hebrealainen mies ja hebrealainen nainen, niin 

etteivät heitä orjinansa pitäisi, ei kukaan juutalaista veljeänsä. 
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Tämä oli sopusoinnussa shemitan, sapattilain, kanssa, jonka mukaan Jumalan kansan oli 

seitsemän vuoden välein - muun muassa - vapautettava kaikki juutalaiset orjat, jotka olivat tulleet 

heidän omistukseensa.

Seuraava jae 10 sanoo: Ja he tottelivat...

Orjanomistajat tekivät kuitenkin traagisen tottelemattomuuden virheen, kuten Jer. 34:11 toteaa:

Mutta jälkeenpäin he peräytyivät liitosta ja ottivat takaisin ne orjat ja orjattaret, jotka he olivat 

päästäneet vapaiksi ja pakottivat heidät orjikseen ja orjattarikseen. 

Heidän alkuperäinen kuuliaisuutensa muuttui kapinaksi. Saattaa olla, että orjanomistajille tuli 

inhimillinen katumus, koska olivat menettämässä omaisuuttaan ja koska heillä ei ollut vahvaa 

suhdetta Jahveen, he perääntyivät sanastaan ja teostaan. Jumala ei ollut tyytyväinen ja sanoo 

jakeessa Jer. 34:16:

Mutta sitten te olette jälleen kääntyneet pois ja häväisseet minun nimeni: olette ottaneet 

takaisin jokainen orjansa ja orjattarensa....

Sillä, että olivat totelleet Jumalaa, mutta sitten kääntyivät Häntä vastaan luopumalla 

velvollisuudestaan Hänen lakinsa mukaisesti, oli syvällisiä kielteisiä seurauksia. Koska he eivät 

olleet antaneet orjille vapautta, Herra sanoi julistavansa heille vapauden miekkaan, ruttoon ja 

nälkään (Jer. 34:17).

Oletettavasti, koska Sidkia ei pannut säädöstä täytäntöön, hän oli yhtä syyllinen kuin muutkin 

virkamiehet Jumalan Sanan vastaisesti toimimiseen. Sen vuoksi hän luovuttaisi heidät heidän 

vihollisillensa. 



Toinen huomionarvoinen tapaus oli Jumalan Jeremialle antama käsky, jonka mukaan hänen oli 

tuotava reekabilaiset temppeliin ja tarjottava heille viiniä. He kieltäytyivät koskemasta siihen, kuten 

Jer. 35:6 osoittaa:

Mutta he vastasivat: "Me emme juo viiniä; sillä meidän isämme Joonadab, Reekabin poika, 

on antanut meille tämän käskyn: Älkää, te ja teidän lapsenne, ikinä viiniä juoko.” 

He noudattivat isoisänsä Reekabin käskyjä, ei ainoastaan viinin suhteen, vaan myös muissa 

elämänsä toimissa. Tämä kuuliaisuus heidän maallisten isiensä sanaa kohtaan miellytti Herraa. 

Hän pani merkille kontrastin muihin lapsiinsa Juudassa ja julistaa jakeessa Jer. 35:16:

Joonadabin, Reekabin pojan, jälkeläiset ovat siis pitäneet voimassa isänsä käskyn, jonka 

hän heille antoi, mutta tämä kansa ei ole kuullut minua. 

Tottelemattomuudella on seurauksia, kun taas tottelevaisuudesta on hyötyä. Koska he eivät 

totelleet taivaallisen Isänsä Sanaa, Jumala julisti Jerusalemin asukkaille katastrofin (Jer. 35:17).

Koska reekabilaiset olivat olleet uskollisia sille, mitä Reekab oli heille sanonut, Herra näki sen 

uskollisuutena Häntä kohtaan. Sen tähden Hän siunasi näitä miehiä. Jer. 35:19 antaa meille Hänen

Sanansa tätä koskien:

“....sentähden, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Joonadabin, Reekabin pojan 

suvussa on aina oleva mies, joka seisoo minun kasvojeni edessä". 

Kautta aikojen tämän heimon uskollisuuden vuoksi Jumala varmistaisi, että heidän jälkeläisensä 

olisivat aina siunattuja heidän kanssaan vaeltaessaan Hänen läsnäolossaan.

Tietenkin nämä kaksi tapausta liittyvät toisiinsa. Ne kuvaavat uskotonta vastausta Jumalalle, joka 

on räikeää tottelemattomuutta ja uskollista vastausta, joka on avointa kuuliaisuutta.



Keitä ovat tottelemattomat Jumalan kansan keskuudessa tänä päivänä ja keitä ovat ne, jotka 

tottelevat häntä? Mielestäni voimme eräässä suhteessa nähdä tämän kontrastin Hänen 

profeetallisessa Sanassaan.

Jeesus sanoi, että Hän palaisi niille, jotka ovat uskollisia, valppaita, tarkkailevia ja huomioivat 

ajanmerkit ollakseen valmiita. Häntä miellyttää, että jotkut meistä tekevät niin.

Kristuksen seurakunnan uskovien joukossa on kuitenkin niitä, jotka joko tahallaan halveksivat 

sanomaa siitä, että Jeesus palaa pian, tai ovat tietämättömiä tuosta tosiasiasta.  Aivan liian monet 

pastorit kaihtavat saarnata tai opettaa tempauksesta ennen vihaa. Tosiasiassa he liittyvät 

sekulaariin yhteisöön katsoessaan vain maailmaa eikä sitä, mitä Jumalan Sana selvästi julistaa. 

Jotkut paimenet jatkavat laumojensa johtamista ikään kuin maailma ei olisi muuttunut ja ikään kuin 

se jatkuisi, kuten aina ennenkin. Toiset näyttävät johtavan sillä idealla, että seurakunta on määrätty

kestämään Jumalan viha Ahdistuksessa. He pitävät katseensa keskittyneenä maallisiin 

huolenaiheisiin tunnistamatta, että Jeesus sanoi pelastavansa rakkaan morsiamensa tulevasta 

vihasta.

Jos kuuntelet valtavaa määrää näitä pastoreita ja / tai heidän seurakuntalaisiaan, niin he eivät 

koskaan puhu tempauksesta. Heidän sanansa paljastavat, että he uskovat seurakunnan 

nykyisessä muodossaan jatkavan olemassaoloaan maailmassa vielä tulevina vuosina. Siinä ehkä 

on Ahdistuksen tunnistaminen, tai sitten ei, koska he puhuvat 20-30 tai useamman vuoden päähän

tulevaisuuteen ulottuvista asioista. 

Eikö tämä ole tottelemattomuutta sille, mitä Jumala on sanonut? Mitä Hänen Sanastaan tarvitaan 

pastoreille tai heidän väellensä, että he näkisivät, mitä Jumala aikoo - sekä niille, jotka uskovat, 

että niille, jotka eivät usko? Eivätkö he ymmärrä, että profeetallisissa kirjoituksissa on esitetty selvä

erottelu? Ilmeisesti eivät.

Minulla ei ole suoraa käsitystä siitä, mitä Jumala aikoo tehdä uskoville, jotka eivät selvästikään 

piittaa siitä, mitä Hän on sanonut näistä lopun ajoista. Voin vain katsoa historian esimerkkejä ja 

nähdä, että Herran Sanan huomioimattomuudella on seurauksia, kun taas uskollisella 

kuuliaisuudella sitä kohtaan on palkintoja.



Lukeudun mieluummin niihin, jotka tekevät sitä, mitä Jumala sanoo, että meidän on tehtävä. Aivan 

kuten edellä todettiin, meidän tulee valvoa ja odottaa Jeesusta, mutta tietysti asioiden, kun vielä 

voimme sillä paikalla, minne Jumala on meidät asettanut.

Pysyäksemme juurtuneina tähän kuuliaisuuteen mielestäni hyvä käytäntö on sanoa ja tehdä sitä, 

mitä Mooseksen uskollinen opetuslapsi julistaa jakeessa Joosua 24:15:

:“… mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa..”

The Lord has put it on my heart to always read completely through His Word at least once each 

year.  From that practice, it resulted in my producing the Awaken Bible Study Notes, a 4-volume 

set correlating with each quarter’s readings.  This is the link to Amazon for Volume 1 covering 

January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1 – Luke 7):

Awaken Bible Study Notes     series     Volume 1

Following that year’s efforts, God gave me the “assignment” of writing a daily essay on what I had 

read.  That produced the 4-volume Awaken Bible Commentary and Reflections series.  Here is 

the link on Amazon to Volume 1, which covers January – March (Genesis 1 – Judges 5; Matthew 1

– Luke 7):

Awaken Bible Commentary and Reflections     series     Volume 1

If these daily writings have been a blessing to you, I hope that you’ll acquire these books for further

study.  My intent in all I write is to bring God the glory and to make His people think.  Both 

the Study Notes and 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 
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parallels to our times with 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 end-times 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.  You can also watch Gary’s video Prophecy Updates on Rumble at 

his Awaken Bible Prophecy channel: https://rumble.com/c/c-783217. 
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