Kristus-kallion vesi

Israelilaiset matkalla luvattuun maahan:
1 Kor 10;1 Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta,
joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus

1. Hoorebilla Mooses löi kerran kalliota. (Tämä tapahtui Egyptistä lähteneiden keskellä)
2 Moos. 17;6. ”Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on
vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.” Kallio antoi
vettä.

2. Kaadeksessa Mooses lyö kalliota kahdesti. (Tämä tapahtui matkalla syntyneiden keskellä)
4 Moos. 20;5 ”Ja minkätähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda?"
6 Mutta Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Silloin
näkyi Herran kirkkaus heille.
7 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
8 Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin
se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan.
9 Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt.
10 Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän (Mooses) sanoi heille: Kuulkaa nyt, te niskurit! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta?
11 Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda.
12 Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: "Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille
annan".
Mooses ja Aaron eivät toimineet tässä Jumalan
tahdon mukaan. He saivat siitä myös rangaistuksen. Aaron kuoli Horin vuorella.
Mooses ei saanut johtaa kansaa Luvattuun maahan, vaan hän kuoli ennen rajan ylitystä.
Hän johti kansan Luvatun maan äärelle, mutta itse
hän ei sinne päässyt.
Vesi jota näistä kallioista saadaan on sellaista, jota
pitää juoda kohta lisää! Jano sammuu vain hetkeksi.
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3. Golgatalla lyötiin Kristus-Kalliota!

Jeesus kuoli Golgatalla, kun hänet naulittiin ristille!
Joh. 19;34.”vaan yksi sotamiehistä puhkaisi hänen kylkensä ja
heti vuoti siitä verta ja vettä.”

Nainen Jeesuksen kanssa kaivolla.
Jeesus antaa elämän vettä
nykyistä ja iankaikkista elämää varten!
Ilm. 22;17. Ja Henki ja
morsian sanovat: "Tule!"
Ja joka kuulee, sanokoon:
"Tule!" Ja joka janoaa,
tulkoon, ja joka tahtoo,
ottakoon elämän vettä
lahjaksi.

Joh 4;7 ”Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda".
9 Niin Samarian nainen sanoi hänelle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo:
'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on
se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän
itse sekä hänen poikansa ja karjansa?
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.
15 Nainen sanoi hänelle: Herra, anna minulle sitä vettä.”
- Jeesus sovitti syntimme ristillä vuodattamalla verensä maahan!
- Hänestä vuoti myös vettä, jota me saamme juoda! Se vesi kantaa iankaikkiseen elämään. Meistäkin
tulee lähteitä, jotka Jeesuksessa olemme.
- Se vesi tyynnyttää mielen ja antaa levon ja rauhan. Eikä tule enää jano!
Me tarvitsemme Jeesusta saadaksemme syntimme anteeksi ja elävää
vettä juotavaksi, että päästäksemme iankaikkiseen elämään sisälle!
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Tähän loppuun muutama ajankohtainen jae Raamatusta.

Hes. 32;2."Ihmislapsi, viritä itkuvirsi faraosta, Egyptin kuninkaasta, ja sano hänelle: Nuori leijona kansojen seassa, sinä olet hukassa! Sinä olit kuin krokodiili
virroissa: sinä kuohutit virtojasi, sotkit vettä jaloillasi ja hämmensit sen virtoja.”

Jer. 2;13. ”Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet
itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.”

Aam. 4;8. ”niin kaksi, kolme kaupunkia hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan, saamatta kyllikseen.
Mutta te ette kääntyneet minun tyköni, sanoo Herra.”

Jer. 14;3. ”Heidän ylimyksensä lähettävät alaisiansa vedelle.
Nämä tulevat kaivoille, eivät löydä vettä, palajavat astiat
tyhjinä, ovat pettyneet ja häpeissänsä ja peittävät päänsä.”

2 Moos. 15;23. ”Sitten he tulivat Maaraan; mutta
he eivät voineet juoda Maaran vettä; sillä se oli
karvasta. Sentähden paikka sai nimen Maara.”

Jaak. 3;12. ”Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa
öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään
suolainen lähde voi antaa makeata vettä”.
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