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(Jer. 25-26; 2.Tim. 3)

Jumalattomuudella on hintansa. Kaikkien niiden päälle, jotka kieltävät Herran Jumalan Hänen
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, tulee tuomio nopeasti ja katastrofaalisesti. Kaikkivaltias
Jumala on rakkautta, armoa ja suloisuutta. Ne ovat Hänen luonteensa ominaispiirteet. Hän haluaa,
ettei kukaan hukkuisi, vaan että kaikki saisivat iankaikkisen elämän. Silti monet päättävät olla
hyväksymättä hänen ilmaista tarjoustaan pelastuksesta, rauhasta ja ilosta koko ikuisuuden ajaksi.
He päättävät, että heidän omat toiveensa ja tuloksensa menevät kaiken sen edelle, mitä taivaan ja
maan Jumala voisi tarjota. Jumalan olemuksen kääntöpuoli kuitenkin paljastaa hänet sellaisena,
joka tuomitsee ja rankaisee. Hän tekee niin, koska on oikeudenmukainen ja vanhurskas.

Paavali kuvaili ihmiskunnan tilaa viimeisinä päivinä vähän ennen Jeesuksen paluuta. Olemme nyt
keskellä noita päiviä -- älä anna kenenkään vakuuttaa sinulle muuta. Seuraavassa se, mitä Paavali
sanoi kohdassa 2.Tim. 3:1-5 koskien tätä nykyistä aikaa:

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja
rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia,
kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita,
hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat
enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen
voiman. Karta sellaisia! (Raamattu Kansalle).

Tällainen asenne koko ihmiskunnassa kaikkialla maan päällä on seuraus paatuneesta sydämestä
ja poltinraudalla merkitystä omastatunnosta. Tällaiset ihmiset saavuttavat pisteen, että alkavat
vihata Jumalaa ja kaikkia, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen.
Juuri tämä viha, josta Paavali julistaa kohdassa 2.Tim. 3:12-13, johtaa seuraavaan:

Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.
Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.

Kauan ennen Paavalia muinaiset profeetat varoittivat Israelia ja kaikkia kansoja maan päällä, että
tällainen jumalanvastainen kiihko tulee aiheuttamaan heidän tuhonsa. Siksi jakeissa Jer. 25:15-16
hän antoi profeetan julistaa:

Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: "Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni
ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. He juovat ja horjuvat ja tulevat
mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä”.

Jokainen kansakunta tällä planeetalla on jo saanut osansa tästä Herran vihan maljasta, koska
Jumala on jo antanut profeetan pakottaa heidät juomaan siitä (Jer. 25:17-26). On vain ajan
kysymys, milloin heidän juopumuksensa saa heidät täysin sekaisin. Me tiedämme tarkkailemalla,
mitä maailmassa tapahtuu, että kansakunnat ovat jo nyt juovuksissa ja hoipertelevat. Mutta lisää
on tulossa, kuten Jer. 25:27 julistaa:

Sano heille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa ja juopukaa, oksentakaa ja
kaatukaa, älkääkä enää nousko, - miekan edessä, jonka minä lähetän teidän keskellenne.

Tulee aika ja on hyvin lähellä, jolloin yksikään kansa tämän pallon pinnalla ei jää syntiseen
tilaansa. Herra tulee varmistamaan sen. Jumalan ilmoittama syy tähän on, että " ...minä kutsun
miekan kaikkia maan asukkaita vastaan...". (Jer. 25:29).

Kukaan ei pääse pakoon. Ei ole ketään Jumalaa halveksivaa tai edes vain piittaamatonta, jonka
Hän antaisi selvitä tuolla asenteella. Jokaisen planeetan ihmisen on tehtävä valinta: Jumala tai eiJumalaa. Väärä päätös on tappava. Jer. 25:31 kertoo miksi:

Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta
kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra.

Mitä tästä seuraa? Huomaa Jer. 25:33:

Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä
valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi.

Se on häpeällinen loppu joka ainoalle, joka ei ole Kristuksessa.

Kaikki tämä tapahtuu tietysti Ahdistuksen aikana. Paavalin ennustama ihmisten pahuus saavuttaa
huippunsa, kun Pyhä Henki – pidättäjä -- poistetaan, kun Jeesuksen Kristuksen todellinen
seurakunta temmataan pois Hänen palatessaan pilvissä. Kaikki maan kuninkaat ja kansat vajoavat
täydelliseen laittomuuden kaaokseen tämän seitsenvuotiskauden pimeydessä. Se on oleva kauhea
aika - pahin kaikista koskaan planeettaa kohdanneista -- eikä sen kaltaista tule enää koskaan
olemaan johtuen Jumalan armollisista suunnitelmista maaplaneetan tulevaisuudelle.

Herran vihan malja tuo mukanaan täydellisen tuhon, mutta armossaan Jumala paljastaa, että
näiden kauheiden päivien jälkeen valo loistaa, kun Jeesus Kristus nousee valtaistuimelle
Jerusalemissa ja hallitsee maaplaneettaa tuhannen vuotta. Mikä muutos! Täydellisestä
pahuudesta täydelliseen hyvyyteen.

Ne, jotka haluavat luoda maanpäällisen utopian ihmisen kuvaksi, joutuvat kaikki perikatoon. He
huomaavat, ettei mikään heidän toiveistaan ja unelmistaan toteudu. Vain Jumala on suvereeni ja
pystyy toteuttamaan ihanteen, jonka ihmiset luulivat olevan heidän toteutettavissaan.

Onneksi Herra on paljastanut kaikki suunnitelmansa ja tarkoituksensa niille, jotka kuuntelevat ja
ottavat vaarin. Ne meistä Kristuksessa, joita Hän siunaa johtuen uskollisesta kuuliaisuudestamme,
korottakoot äänensä ylistykseen ja kiitokseen sille Yhdelle, joka on vapauttanut meidät!

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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