Ilmestysmaja on varsin hyvä kaaviokuva uskovaisesta ihmisestä ja hänen elämästään!

Elämä johdatuksen alaisena!
4. Moos. 9;17. ”Ja niin usein kuin pilvi kohosi majan päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; ja mihin
pilvi laskeutui, siihen israelilaiset leiriytyivät.”
4. Moos. 9;22. ”Tahi kun pilvi viipyi pysyen asumuksen päällä pari päivää tai kuukauden tai vielä pitemmän ajan, niin olivat israelilaiset leiriytyneinä eivätkä lähteneet liikkeelle; mutta kun
se kohosi, lähtivät he liikkeelle”
2 Moos. 40;38. Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde
kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.

Kutsu Jumalan valtakunnan työhön!
Mm. Matteus 19; (Jeesus kutsuu opetuslapsia sanoen) ”tule ja seuraa minua".
Matteus 10;38. ”ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. ”
Jeesus kutsui ihmisiä seuraamaan itseään eli kulkemaan perässään ja ottamaan ristinsä.

Kutsu seuraamaan Jeesusta ja kutsumus johonkin erityiseen tehtävään:
- Jumalalla on varattuna meille jokin erityinen tehtävä: - Suuri taikka pieni!
Usein siihen tehtävään tarvitaan koulutusta, joka voi olla varsin pitkäaikainen ja kovakin.
Otetaan Joosef esimerkiksi:
- Hän kävi Egyptissä ollessaan monivuotisen rankan koulutuksen. Hän oli pitkään vankilassakin. Rankka kokemus oli sekin, kun omat veljet hylkäsivät hänet ja myivät orjaksi.
Hän ei kokemuksistaan katkeroitunut, vaan oli Jumalalle kuuliainen kaikissa tilanteissa.
Jumala kykeni kasvattamaan hänestä toiseksi korkeimman henkilön Egyptin maahan. Rankan koulutuksen vastapainoksi hänestä tuli korkeasti arvostettu virkamies Egyptin maahan.
Monet kulkevat nykyään Jeesuksen edellä, näyttäen mallia todistamisesta ja esiintymisessä:
- Heillä on monia hyviä omia ideoita, joilla he tuovat esiin Jumalaa ja itseänsä. Esimerkiksi parantamis- ja ylistysideaa on paljon liikkeellä ja uutta ideaa tulee koko ajan.
Puhujat eivät nykyään tarvitse mitään kokemusta, vaan osaavat heti! Seurakunnat, ovat heti
valmiita, ottamaan vastaan heidän uusia ideoitaan! - Parannussaarnat ainakin ovat vanhanaikaisia! - Ne asiat hoidetaan nykyään ylistämällä!
Tämä ei ole hyvä suunta maamme hengelliselle kehitykselle!
Jos puhujat eivät ole (pilven) Pyhän Hengen johdatuksessa, niin heitä johtaa toinen henki!
”Ja se toinen henki” johtaa aina poispäin Jumalasta, luopumukseen!
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