Samaa ”kurjaa” ruokaa!
4 Moos. 20;4 - 9. ”Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää
reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi
ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!
Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia.
Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: Me teimme synPronssikäärmeeseen katsominen pelasti!
nin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile
Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta Mooses rukoili kansan puolesta,
ja Herra sanoi Moosekselle: Tee käärmeen kuva ja pane
se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.
Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon
päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat
pronssikäärmettä, he jäivät eloon. ”
- Yksinkertainen Jeesukseen katsominen pelastaa!
Miten on meidän tilanteemme tänään?
Onko niin, että meitäkin tuo sama ”kurja” ruoka alkaa kyllästyttämään. Aina vain tuota samaa ”mannaa!”
Pitäisi olla liharuokia välillä. Aina vain tuota yksinkertaista Sanaa.
Ilmeisesti nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, jolloin tuota ”kurjaa” ruokaakaan ei enää paljon tarjoilla.
Pyrkimyksenä ainakin on siirtyminen toisenlaisiin jumalanpalvelusmenoihin:
- Lihalliseen tai sielulliseen ylistämiseen! (Ihmisessä on liha, sielu ja Henki)
- Ihmeiden tuottamiseen, esim. ”lihan parantamiskokoukset!”
- Koomikoilla korvattuun sanajulistukseen. (Lihan viihdyttäminen tärkeää)
- Kertomusjulistukseen.
Parannussaarnat alkavat olla historiaa! Sana ”Synti” on poistumassa sanastosta.
Sanan tuntemuksen puute on todella suuri. Sellaisia sananjulistajia, joita oli vaikka 50 vuotta sitten, ei ole
enää missään! Ehkä todellinen syy tähän kaikkeen on suuri eksytys, joka on lyönyt itsensä läpi.
Kuinka valtava onkaan tuo Raamatun Sana! Siitä löytyy aina tuoretta pureksittavaa! Koska tahansa Raamatun aukaisee, niin aina löytyy jotain mielenkiintoista. Mikä on vienyt mielenkiinnon Raamattuun?
- Se on se antikristillinen henki, joka on levinnyt meidän maahamme! - Miksi?
- Koska me emme ole pitäneet ”Lippua korkealla!”
- On vain kaatuiltu, naurettu ja pidetty hauskaa!
Onko Jeesus pantu pois viralta? - Armolahjat ainakaan eivät toimi kuten ennen! - Jeesus on armolahjojen
antaja! - Synnit Hänelle vielä annetaan, eikä Häntä sitten enää paljon muuhun tarvitakaan!
Tuo ”kurja” Sana on kuitenkin arvokasta! Se on meidän elämämme lähde. Sieltä me saamme kaikki kalorit,
vitamiinit ja kaiken mitä me elämässämme tarvitsemme!
”Temppukristillisyys” vie harhaan kannattajansa!
Jeesus etsii vieläkin itselleen opetuslapsia, jotka tekevät Hänen tahtonsa!

Usko on sitä, että luottaa Jumalan toimivan aina oikein!
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