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Israelilla oli ongelma. Ihmiset luulivat olevansa hurskaita Jumalan edessä tavassaan etsiä Häntä.
He suorittivat rituaaleja ja uhreja, jotka heidän omissa silmissään tuntuivat oikealta sen suhteen,
mikä miellyttäisi Herraa. Jotenkin he kääntyivät vasemmalle ja seurasivat tietä, joka johti, ei Hänen
tykönsä, vaan muiden jumalien ja heidän itsensä korottamiseen. Se johti suureen petokseen
heidän elämässään ja Jumalan osalta tyytymättömyyteen, kuten Israelin olisi pitänyt tietää
paremmin. Kuuntele, mistä Herra syyttää heitä jakeessa Jes. 58:2:

Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka
tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita
tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi:

Kaksi pientä sanaa ovat avain tässä jakeessa: niin kuin. Asiat, joita he tekivät, vaikuttivat pyhiltä.
He ajattelivat, että palvonnassaan he lähestyivät Jumalaa. Sen sijaan kokoontuessaan Herran
eteen, he tekivät sen itselleen eivätkä Hänelle, kuten Jes. 58:3 sanoo:

… Katso, paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ...

Heidän paastonsa ja uhrinsa olivat kaikki väärin suunnattuja. Mikä heidän ongelmansa oli? Valtava
ongelma oli heidän seksuaalinen moraalittomuutensa yhdistettynä pakanallisten jumalien
tavoitteluun, kuten Jes. 57:4-5 sanoo:

... Ettekö te ole rikoksen lapsia, valheen sikiöitä? Te, jotka hehkutte himosta tammien
varjossa, jokaisen vihreän puun alla, te, jotka teurastatte lapsia laaksoissa, kallionrotkoissa!

Keskeinen osa heidän rikkomuksiaan oli lastensa uhraamiset. Se ei ollut kaunista, ja Jumala vihasi
sitä..

Tämän seurauksena Herran täytyi jälleen kerran muistuttaa heitä siitä, mikä häntä miellyttää. Hän
hahmottelee sitä kohdassa Jes. 58:6-7:

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen
nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi
isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä
kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?

Monta kertaa Jahve oli paljastanut luonteensa uppiniskaisille lapsilleen. Se oli vaikeaa. Miika 6:8
tiivistää Jumalan ohjeet:

Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin
että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?

Juuri tämän Hän sanoo täällä Jesajan kirjassa. Jumala ei ole mitään, ellei ole johdonmukainen. Ja
tässä on asia. Herra halusi epätoivoisesti vuodattaa siunauksensa Valitulle Kansalleen, mutta Hän
kieltäytyi ehdottomasti, koska kansa päätti kapinoida Häntä, Hänen rakkauttaan ja hyvyyttään

vastaan. Harkitse lyhyesti, mitä Hän olisi tehnyt, jos he olisivat totelleet Häntä. Se näkyy näissä
useissa luvun Jes. 58 jakeissa:

8 Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti
umpeen; sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.

9 Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo: "Katso, tässä minä olen".
Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen,

10 jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle
pimeydessä ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä.

14 silloin on ilosi oleva Herrassa ja minä kuljetan sinut maan kukkuloitten ylitse ja minä
annan sinun nauttia isäsi Jaakobin perintöosaa. Sillä Herran suu on puhunut.

Silloin tapahtuvalle on kuitenkin ehto? Jos… Mutta Israel ei ollut halukas ja kaikkien Jumalan
siunausten oli jäätävä myöhempään aikaan.

Tätä lukiessani en voinut olla vertaamatta sitä tiettyyn osaan tämän päivän seurakuntaa. Olen
suhtautunut aika kriittisesti uutena apostolisena uskonpuhdistuksena (New Apostolic Reformation
= NAR) tunnettuun liikkeeseen kristikunnassa. NARissa on monia puolia, jotka varmasti ovat
epäraamatullisia. Yksi niistä on painotus kokemuksiin, joita ihmisillä voi olla oletettavasti Pyhän
Hengen vaikutuksesta. NAR-seurakunnat painottavat suuresti karismaattisia lahjoja. Mielestäni
ongelma on siinä, että he etsivät noita lahjoja enemmän kuin Herraa itseään. Yksi tällainen
henkilahja, jota he korostavat, on parantaminen. On selvää, että parantamisella on paikkansa ja
hyvin tärkeä sellainen. On kuitenkin kysyttävä, mihin painotus asetetaan vuorovaikutuksessa
muiden kanssa. Onko se Jeesuksessa? Vai onko se kokemuksellisessa puolessa, eli
parantamisessa? Jeesuksen nimittäessä apostolinsa kohta Mk. 3:14-15 näyttää
tärkeysjärjestyksen, jota heidän oli noudatettava:

Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan ja
heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia.

Tärkeintä oli evankeliumin, Jeesuksen Kristuksen hyvän uutisen, saarnaaminen, joka saisi ihmiset
pääsemään Jumalan valtakuntaan. Jeesus kyllä antoi heille myös vallan ajaa ulos riivaajia (ja
parantaa sairaita).

Luulen, että tämä on se, mitä Jumala halusi Israelin oppivan. Heidän täytyisi ensin etsiä Häntä ja
sitten kaikki muu annettaisiin heille (Mt. 6:33). Siinä ei ole mitään eroa tähän päivään sen suhteen,
kuinka Jumala haluaa meidän käyttäytyvän ja kuinka Hän vastaa.

Mikä on tärkeysjärjestys? Parantaminen on tärkeää. Nälkäisten
ruokkiminen on elintärkeää. Nämä ovat kuitenkin ajallisia etuja.
Pelastuksen ikuinen etu ratkaisee. Minusta näyttää, että tämä on alue
NARin areenalla, joka on ehkä menetetty, koska pääpainotus on
suunnattu väärin.

Jumala ei muutu. Niin kovasti kuin monet yrittävätkin erottaa VT:n Jumalan UT:n Jumalasta, he
tekevät sen turhaan. Hänen Sanansa vakuuttaa sen meille jakeessa Hepr. 13:8:

Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Tehtävämme tulee olla pitää pääasia pääasiana. Aivan kuten Israel vaelsi harhaopin erämaahan ja
pahempaankin, niin myös meidän tänä päivänä on hyvin helppoa erilaisten kutittavien opetusten
hivellessä korviamme etsiä asioita, joilla on vähemmän arvoa Jumalan silmissä ja jotka voivat itse
asiassa johtaa pois Hänestä.

Kuinka korjaamme asian kohdallamme? Vain Jumalan Sanan kautta. Meidän täytyy etsiä Häntä
päivittäin Raamatun kautta sinnikkäästi ja kurinalaisesti. Lukiessamme Raamattuamme
kunnioittavassa hengessä kasvamme ja kypsymme Hänessä tietäen eron oikean ja väärän välillä,

olipa se sitten teoissamme tai opissa, johon uskomme. Tällainen Kristuksen tavoitteleminen
elämässämme johtaa siihen, että Jumala sanoo meille, kuten Hän sanoo jakeessa Jes. 57:15:

“Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki,
että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.”

Emmekö haluakin, että Jumala asuisi kanssamme enemmän? Eikö meidän pitäisi haluta tämän
korkean ja pyhän Jumalan olevan lähellä kaikessa, mitä teemme? Tämä on Hänen lupauksensa.
Se on meidän, kun pyydämme. Meidän tarvitsee vain seurata päättäväisesti Häntä.

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. 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:

