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(Jer. 29-30; Tiitus 1)

Jeremian päivinä Jumala toi Babylonin eteläistä Juudan valtakuntaa vastaan, aivan kuten hän oli 

tuonut Assyrian sen sisarta pohjoista Israelin valtakuntaa vastaan. Silloin oli kaksi kansanryhmää: 

ne, jotka menivät nöyrästi vankeuteen ja ne, jotka kapinoivat, etteivät joutuisi orjuuteen. 

Normaalioloissa voisimme ajatella, että jälkimmäinen ryhmä olisi se kansa, joka miellyttäisi 

Jumalaa. Olivathan babylonialaiset pakanoita, jotka palvoivat vääriä jumalia. Herra ei varmasti 

haluaisi, että hänen valittu kansansa asuisi heidän keskellään ja joutuisi epäjumalien ja valheiden 

turmelemaksi. Se, että he yksinkertaisesti antautuisivat ja menisivät nöyrästi vihollisensa saappaan

alle ja alistuisivat kaikkiin hänen pahoihin tapoihinsa, vaikuttaa väärältä. Mutta näin ei kuitenkaan 

ollut. Jumala itse asiassa halusi, että Juuda karkotettaisiin Babyloniaan.

Tänä päätöksenteon aikana Juudassa nousi profeettoja, jotka puhuivat Herran nimessä ja 

varoittivat kansaa antautumasta narrattavaksi ja menemästä Babyloniin. Jopa niille, jotka menivät, 

profeetat puhuivat siellä ollessaan tuota vankeutta vastaan. He lupasivat pikaisen paluun 

Jerusalemiin. Jumalalla oli sana koskien näitä eri profeettoja, jonka Hän välittää kohdassa Jer. 

29:8-9: 
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“Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako profeettainne, joita on 

keskuudessanne, ja tietäjäinne pettää itseänne, älkääkä totelko unianne, joita te uneksutte. 

Sillä valhetta he ennustavat teille minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, sanoo 

Herra.”

Nämä miehet puhuivat joko omasta mielikuvituksestaan tai demonisen innoituksen kautta. He eivät

olleet Jumalan miehiä, jotka toivat esiin Hänen Sanaansa. Itse asiassa Jer. 29:17-19 kertoo, mitä 

Herra sanoi näistä vääristä profeetoista:

“Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä lähetän heidän sekaansa miekan, nälän ja ruton ja 

teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä. Ja minä 

ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille 

maan päällä, kiroukseksi ja kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja häväistykseksi kaikkien 

kansojen keskuudessa, mihin minä heidät karkoitan, sentähden etteivät he kuulleet minun 

sanojani, sanoo Herra, kun minä lähetin heidän tykönsä palvelijoitani, profeettoja, 

varhaisesta alkaen. Te ette ole kuulleet, sanoo Herra.” 

Jumala piti heidän profetioitaan niin epäpyhinä ja tahtonsa vastaisina, että Hän lupasi heille 

kauhean lopun jollakin kolmesta tärkeimmästä toimintatavastaan. Heitä ajettaisiin takaa ja lopulta 

tapettaisiin joko miekan, nälän tai ruton kautta. Toisin sanoen sota aiheuttaisi heidän kuolemansa, 

he kuolisivat nälkään, tai heitä kohtaisi hivuttava sairaus tai rutto. He puhuivat sanoja, joita Jumala 

ei antanut heille ja tekivät Hänen Sanansa kiroukseksi suussaan. Kansa hylkäsi Hänen 

lähettämänsä oikeat profeetat, koska nämä väärät profeetat toivat vääriä toiveita, joita Jumala ei 

koskaan tarkoittanut. He turmelivat suuresti heitä kuuntelevien sydämet. 

Miksi oli niin paha, että nämä miehet puhuivat valheellisesti ja välittivät sanoja, jotka eivät olleet 

Jumalasta? Siksi, että Herralla oli toinen tarkoitus, eivätkä sellaiset miehet estäisi Hänen 

agendaansa. Jer. 29:10-14 julistaa Herran tarkoitukset kansansa suhteen:

“Sillä näin sanoo Herra: Vasta kun ne seitsemänkymmentä Baabelin vuotta ovat täyttyneet,

minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja 

palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä 

kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja 



toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen 

teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja 

niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja 

kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo 

Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois.”

Israelilaiset olivat aivan liian kauan Jumalan heille antamassa maassa jättäneet huomiotta ja 

hyljänneet Hänet. He olivat seuranneet pakanallisia jumalia ja jättäneet Jahven sivuun kuin 

jälkiajatuksena. He olivat harjoittaneet sukupuolista siveettömyyttä ja eläneet ikään kuin olisivat 

itse olleet pakanoita ilman todellista Jumalaa. Heidän kehnot valintansa, heidän 

välinpitämättömyytensä Herraa kohtaan ja heidän turmeltunut elämäntapansa olivat sytyttäneet 

Jumalan vihan heitä vastaan. Kuin tottelemattomat, kapinalliset lapset, he tarvitsivat rangaistusta, 

että tulisivat järkiinsä ja tottelemaan taas kerran Isäänsä. Se, että Hän vaati heitä menemään 

vankeuteen Babyloniaan, on verrattavissa siihen, kun lapsi lähetetään huoneeseensa miettimään 

syntejään, että saisi mielensä kuntoon oikean käytöksen suhteen.

Mitä heidän tuli tehdä Babylonissa? Heidän oli määrä asettua paikoilleen ja hankkia elantonsa. 

Näiden vieraiden kansojen keskellä Jumala varjelisi heitä, jopa niin, että he menestyisivät siinä 

paikassa. Sen lisäksi Jumala itseasiassa kehotti heitä rukoilemaan ympärillään olevien pakanoiden

puolesta. Näin tehdessään Jumala vakuutti heille, että heidän vihollistensa hyvinvointi palaisi heille

heidän edukseen. (Jer. 29:4-7)

Seitsemänkymmenen vuoden maastansa poissaolon jälkeen ja opittuaan taas kerran, keitä he 

olivat Herrassa ja etsittyään Hänen kasvojansa, Jumala järjestäisi heille tien palata, kun he olisivat 

oppineet läksynsä.

Siksi väärät profeetat olivat ongelma. Jos ihmiset seuraisivat heitä ja jäisivät Jerusalemiin, he eivät 

tekisi hengellistä paluuta Jumalan tykö. He jatkaisivat kauhistuttavissa tavoissaan. Mikään 

Jumalan suunnitelma heidän lunastamiseksensa ei voisi toteutua.

Entä me tänään? Onko olemassa jonkinlainen rinnakkaisuus siinä, mitä tapahtuu maailmassa 

ympärillämme ja Kristuksen ruumiille? Luulen, että on.



Olen sanonut sen ennenkin, mutta tämä on ravistelun aikaa ennen Jeesuksen paluuta todelliselle 

seurakunnalleen tempauksessa. On profeettoja, jotka julistavat suurta herätystä. Toiset sanovat, 

että meidän on vyötettävä kupeemme käymään läpi Ahdistuksen. Vain hyvin harvat meistä (ei 

missään nimessä profeetat - vain ne, jotka lukevat Jumalan sanaa) ottavat sen raamatullisen 

kannan, että Jeesus palaa todellisille uskoville tempaamaan meidät pois tästä kadotetusta ja 

kuolevasta maailmasta juuri ennen, kun Jumala vapauttaa vihansa sen päälle.

Mikä siitä seuraa? No niin, jos seurakunta uskoo, että suuri herätys on tulossa, niin kaikki on hyvin.

Ilmeisesti tällä ajattelutavalla ei tarvita juurikaan muutoksia ja Jumalan kansa voi jatkaa, mitä on 

tehnyt jo vuosia. He voivat pohjimmiltaan levätä rauhassa uskoen tottelevansa Jumalaa ja 

täyttävänsä velvollisuutensa Häntä kohtaan. Mitään kiireellisyyttä ei tarvita. Herra yksinkertaisesti 

haluaa, että he elävät, niinkuin ovat eläneet kirkkonsa neljän seinän sisällä. Hän raivaa tien 

Seitsemän Vuoren Mandaatin toteutumiselle niin, että Hänen kansansa voi ottaa maailman 

haltuunsa ja valmistaa sen joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa Jeesuksen tulemusta varten.

Mitä tulee niihin, jotka uskovat, että me tulemme kestämään Ahdistuksen ajan nöyryytykset, niin 

valmistautuminen siihen, lähinnä sisäänpäin suuntautunut lähestymistapa, on oikea asia. 

Jumalahan suojelee varmasti yliluonnollisella tavalla kansaansa tänä aikana, kun he lymyilevät 

bunkkerissaan. Maailma heidän ympärillään repii itsensä hajalle, mutta he ovat turvassa keskellä 

Karitsan vihaa. Heidän uskomuksensa, että heidän pitäisi odottaa Antikristuksen ilmestymistä, on 

oikea. Koska Jeesus ei tule pelastamaan heitä näiltä tulevilta seitsemältä vuodelta, heidän on 

varmistettava, että heidän oma huoneensa on kunnossa selviytyäkseen siitä. Heidän omat 

ponnistelunsa osoittautuvat tässä suhteessa ratkaisevaksi tekijäksi.

Näiden kahden näkemyksen vastakohtana on usko seurakunnan tempaukseen ennen Ahdistusta.  

Asiat eivät ole kunnossa Jumalan huoneessa. On aivan liian paljon omahyväisyyttä ja apatiaa 

Häntä kohtaan. Olemme Laodikea steroideilla: haalea tai kylmä. Ei ole nälkää Herran 

kohtaamiseen. Luopumus on päivän sääntö. Jumalan Sanan tyhjiö vallitsee niiden keskuudessa, 

joiden pitäisi tietää paremmin. Koska harvat lukevat Raamattua ja ymmärtävät, mitkä ovat Jumalan

suunnitelmat tätä maailmaa varten, niin niitä, jotka ovat hereillä ja odottavat Herran paluuta, on 

vähän. Ei todellakaan ole mitään kiirettä kutsua uskottomia, että jotkut voisivat pelastua, ennenkuin

Jumalan viha lankeaa.



Kuinka moni meistä todella elää Herralle eikä itselleen? Pelkäämme henkemme puolesta.  

Laiminlyömme Jumalan käskyn kokoontua yhteen Hänen nimessään tottelemalla  AVI:n 

määräyksiä, joiden mukaan emme saa kokoontua. Ihmisen sana on etusijalla, ei Kristuksen Sana.

Luulen, että kyse on kuuliaisuudesta. Israelilaiset, jotka tottelivat Jumalaa ja menivät vankeuteen, 

olivat niitä, joita Hän kunnioitti ja jotka Hän pelasti. Entä meidän tilanteessamme? En tiedä, miten 

se menee niiden tosiuskovien kanssa, jotka pitäytyvät Suuren Herätyksen meemiin tai Ahdistuksen

kestämisen narratiiviin. Jumalan Sanan mukaan ne eivät ole kuuliaisia kantoja. Luulisin, että niillä 

tulee olemaan jonkinlaisia seurauksia.

Vain olemalla vartijoita muurilla, huutamalla, että pimeys lähestyy ja julistamalla ympärillämme 

oleville, että ainoa pelastus on yksin Kristuksessa, me todella tottelemme sitä, mitä Herra meiltä 

haluaa. Asioimmeko tekemällä sitä, mitä Jumala on asettanut meidät tekemään odottaessamme? 

Kaivaudummeko Jumalan Sanaan yhä suuremmalla nälällä? Katsommeko ylöspäin odottaen?

Minä valitsen tämän raamatullisen vastauksen aikaan, jossa nyt elämme. Entä sinä?

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 

https://www.amazon.com/dp/B08MY3LN39/
https://www.amazon.com/dp/B08MY3LN39/
https://www.amazon.com/dp/B08MY3LN39/


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 

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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