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(Jer. 17-19; 1.Tim. 6)

On olemassa tapa siunata ja tapa kirota. Se, mitä teemme elämässä, heijastaa tätä todellisuutta.
Olemmeko hereillä sen tosiasian suhteen, että Jumala on laittanut ikuisuuden sydämiimme ja että
meidän on etsittävä Häntä löytääksemme se? Vai hylkäämmekö Jumalan antamat runsaat
todisteet ja halveksummeko hänen hyviä lahjojaan voidaksemme seurata omaa polkuamme?
Vaikka Herra on tehnyt itsensä helposti löydettäväksi kaikille, niin epämiellyttävä tosiasia on, että
suurin osa maailman ihmisistä kieltäytyy vastaanottamasta Häntä. Juuri niin kuin Jeesus sanoo
jakeessa Mt. 7:13:

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja
monta on, jotka siitä sisälle menevät;

Mikä tässä avarassa portissa ja laveassa tiessä on niin puoleensa vetävää? Miten löydämme tuon
ahtaan portin?

Näiden kysymysten ytimessä on se, mitä Jer. 17:9-10 julistaa:

Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? Minä, Herra, tutkin
sydämen, koettelen munaskuut ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen
töittensä hedelmän mukaan.

Kaikki palaa takaisin kysymykseen synnistä. Meidän jokaisen DNA:ssa asuva vääryys tekee
sydämestä valehtelijan omistajalleen. Maailmallinen neuvo: "Kuuntele sydämesi ääntä", ei
luultavasti ole kovin järkevä. Se pettää sinut ajattelemaan, että jokin paha on hyvää. Itsessään
sydämellä ei ole moraalista standardia. Sydämestä tulevat tunteet voivat olla epärehellisiä ja
kuviteltuja. Miksi sydäntä pidetään sairaana? Koska sen ongelmat ovat pahoja ja parantumattomia.
Kukaan ei voi edes hahmotella sen sisällä olevan pahuuden syvyyksiä.

Se on, ei kukaan muu kuin Jumala. Hän yksin pystyy näkemään jokaiseen sydämeen ja
päättelemään jokaisen ihmisen luonteen. Koska hän tietää lopun alusta lähtien, hän voi siunata
niitä, joiden tietää seuraavan häntä ja kirota ne, jotka kieltäytyvät tästä etuoikeudesta. Itse asiassa
Jer. 17:5 sanoo:

Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja
jonka sydän luopuu Herrasta.

Jumala sanoo hyvin selvästi, että kun emme etsi Häntä, emmekä usko Hänen lupauksiinsa, vaan
omaksumme maailman tavat, se on Jumalalle kirous. Se on Hänelle vastenmielistä, vihattavaa,
iljettävää, kauhistus, kaikin tavoin pahaa. Onko mikään ihme, että ihminen, joka luottaa ennemmin
ihmisten kuin Jumalan teihin, on kirottu?

Mutta entäpä se, joka tekee tietoisen päätöksen kunnioittaa, luottaa ja palvoa Raamatun Jumalaa
Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta? Mikä ero! Katso tätä eroa jakeissa Jer. 17:7-8:

Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden
partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy,

vaan sen lehvä on vihanta, ei poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää
tekemästä.

Tärkeimmät kohdat toistuvat Raamatussa, olipa kyse siunauksista tai kirouksista. Tässä Jeremia
toistaa kohtaa Ps. 1:1-4:

Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu,
kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja
yöt! Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka
lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat
kuin akanat, joita tuuli ajaa.

Uuden Testamentin kielellä apostoli Paavali kertoo meille kohdassa Room. 10:9-10:

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja
suun tunnustuksella pelastutaan.

Jälleen sydän. Jos todella annamme sydämemme Herralle, Hän laittaa sen kuntoon. Emme enää
vaella petoksessa, kun olemme luovuttaneet sydämemme Jumalalle. Kun Hän on Vapahtajamme
ja Herramme, olemme siunattuja. Mikä rikas ja kunniakas perintö se onkaan!

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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