Haggai 1:5 – Ottakaa vaari teistänne
Haggai 1:5 – Consider Your Ways
ON DECEMBER 25, 2021 BY GARY RITTER IN UNCATEGORIZED

Gary W. Ritter

(Haggai 1-2; Ilm. 16)

Koska Jumala on Jumala, hän on maailman alusta lähtien ollut loistava esimerkki koko
luomakunnalle. Hän on rakkauden ruumiillistuma ja Isä, joka tekee kaikkensa lastensa hyväksi.
Maan alusta lähtien hän päätti, että hän kuolisi heidän puolestaan osoittaakseen tämän rakkauden.
Mutta hänen suunnaton rakkautensa edellyttää myös, että hän kurittaa jälkeläisiään, etteivät nämä
joutuisi vahinkoon ja muut eksyisi vanhurskauden tieltä. Siksi - kun he päättivät tehdä syntiä Hänen oli nuhteltava ja rangaistava heitä.

Varmasti taivaallinen joukko tiesi kaikki nämä asiat. He olivat olleet hänen kanssaan luomisesta
lähtien ja olivat olleet hänen rinnallaan koko tämän prosessin ajan. Tiedämme tämän kohdasta Job
38:6-7, jossa hän puhuu tästä ihmeellisestä luomisprosessista:

Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki
iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?

Jumalan jumalalliset pojat tiesivät Hänen voimastaan ja he tiesivät Hänen nöyryydestään. He olivat
olleet Hänen kanssaan, olleet vuorovaikutuksellisessa suhteessa Häneen ja havainneet, kuka Hän
oli. Tästä huolimatta Hänen taivaallisissa jälkeläisissään nousi jotakin, joka sai heidät kapinoimaan.

Ensimmäinen kapina oli Saatanan kapina paratiisissa, jonka näemme jakeessa 1.Moos. 3:1:

Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi
vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista?

Toinen kapina tapahtui kertomuksessa 1.Moos. 6:1-4:

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat
ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin
Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha.
Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta." Siihen aikaan eli maan päällä
jättiläisiä, ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät
heille lapsia; nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.

Jumalan pojat luulivat voivansa tehdä parempia jälkeläisiä kuin heidän Isänsä. Se johti katastrofiin.

Jälleen kerran tapahtui kapina bene Elohim'ien keskuudessa ihmisen tottelemattomuuden jälkeen
Baabelin tornilla. 5. Moos. 32:8 (ESV) kertoo meille:

When the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he
fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. (Kun
Korkein antoi kansoille heidän perintönsä.hän jakoi ihmiskunnan, hän määräsi kansojen rajat
Jumalan poikien luvun mukaan)

Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi
kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan (Raamatunkäännös -38).

Tämä kolmas kapina tapahtui, kun nämä pojat ottivat asiakseen hallita kansoja ja ryhtyä niille
jumaliksi, joiden oli tarkoitus osoittaa takaisin Jahveen Israelissa. Me tiedämme tästä
äärimmäisestä tottelemattomuudesta, koska Jumala oli suunnattoman tyytymätön heihin, kuten Ps.
82:6-7 toteaa:

Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette,
niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.

Hämmentävää on, miksi tällainen kapina syntyi näiden kaikkein etuoikeutetuimpien olentojen
keskuudessa. Heillä oli kaikki hengellisessä kodissaan, mutta silti he tunsivat tarvitsevansa jotakin
enemmän. Heidän sydämensä oli petetty. Tämän vuoksi he päättivät kävellä pois Isänsä
hyvyydestä. Miten niin?

He olivat vuorovaikutuksessa ihmiskunnan kanssa siten, että nostivat itsensä ihmisen yläpuolelle,
mitä Jumala ei koskaan tarkoittanut. Jostain syystä he päättivät, että voisivat tehdä parempaa työtä
jumalana kuin Jumala. Heidän ylpeytensä ja ylimielisyytensä näissä erilaisissa kapinallisissa
pyrkimyksissä meni niin pitkälle, että he turmelivat kaiken, minkä Jahve oli tehnyt hyväksi. Aivan
kuten Jumala myöhemmin neuvoi kansaansa jakeessa Haggai 1:5:

Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne.

... niin Hän varmasti teki taivaallisille pojilleen selväksi Jumalan todelliset tiet.

Kuinka Hän teki sen?

Hän lähetti ainokaisen Poikansa maan päälle esimerkkinä ihmiselle ja jumalallisille. Hän tuli nöyrän
ihmisen muodossa, jolla ei ollut muuta kuin Jumalan omat ominaisuudet. Fil. 2:6-11 kertoo meille
tämän Jeesuksesta:

... joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,
vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin
olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti,
hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut
hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen
nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja
niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi,
että Jeesus Kristus on Herra.

Sen sijaan, että olisi nostanut itsensä ihmisen yläpuolelle, kuten hänen tottelemattomat poikansa,
Jeesus teki juuri päinvastoin, että kaikki maan yläpuolella, maan päällä ja maan alla tietäisivät
Jumalan totuuden.

Ja niinpä juuri joulupäivänä voimme korottaa Hänet kaikkien yläpuolelle. Kuten Jes. 9:6 julistaa:

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen
nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Kuinka ihmeellistä, että meidän Jumalamme ei ole kuten kaikki vallantavoittelijat kautta aikain.
Tämän tietäen eikö meidän pitäisi ottaa vaari teistämme, kuten Hän neuvoi Haggain ajan ihmisiä?

Oswald Chambers'in teoksesta Parhaani hänelle:

Siunatkaamme Jeesusta Kristusta tänä jouluna ja tulevana vuonna luovuttamalla elämämme
täysin Hänelle ja tunnustamalla, että jokaisen päivän tärkein aika on aika, jonka vietämme
Hänen kanssaan.

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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