Paasto
Meidän tulisi huomioida eräs hyvin tärkeä asia omassa ja seurakuntiemme elämässä. Se asia on paasto.
Alkuseurakunnissa, kun tehtiin joku tärkeä päätös, niin ennen päätöksiä paastottiin.
Vuorisaarnassaan Jeesus sanoo seuraajilleen: - ”Kun te paastoatte” Hän ei sanonut,
että ”jos te paastoatte”. Paastoaminen oli luonnollista entisajan seurakunnissa.
Apt. 13;1 Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, josta käytettiin
nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul
2 Kerran, (1.) kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: (2.)
"Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut."
3 Niin he paastosivat ja rukoilivat, (3.) ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.”

Edellä oleva esimerkki on apostolien lähettämisen tärkeästä tapahtumasta.
Pyhä Henki sanoi: Erottakaa meille Barnabas ja Saulus työhön, johon olen heidät
kutsunut. Aloite tuli Jumalalta Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta. Sitten he paastosivat luovuttaakseen heidät Jumalalle. Kolmannen kerran he paastosivat ja rukoilivat
lähettäessään heidät matkaan.
Pyhän Hengen lähettäminä he purjehtivat Seulukiaan ja sieltä Kyprokseen. Seurakunta heidät lähetti ja Pyhä Hanki seurasi heidän mukanaan. - Ja alkoi tapahtua!

Mitä paasto on?
On halua alistua tietoisesti Jumalan alaisuuteen ja Hänen kasvojensa etsimistä.
Paasto on syömättä olemista, juoda voi.
Jeesus paastosi 40 vrk. Tiedän uskovia, jotka ovat myös paastonneet 40 vrk. Hyvä tapa on
paastota 1 vrk viikossa. Itse olen paastonnut muutaman kerran 14 vrk ja Jumala on silloin
toiminut. Viime aikoina paastoaminen on jäänyt unholaan. Tämä kirjoitukseni herättää minut
itsenikin ja aikomukseni on korjata asia.
Paastoaminen on nyt varsinkin tärkeätä, kun pimeyden henkivallat hyökkäävät voimakkaasti
seurakuntia vastaan ja luopumus saa sijaa. Paasto ei ole nyt muodissa. En tiedä nyt ketään,
joka paastoaisi. Uskon jonkun muunkin heräävän nyt tähän asiaan.
Paastoamisen yhteydessä, kun Jumalaa kutsutaan on, Jumalan on hyvä puhua Pyhän Hengen
kautta. Siksi paasto olisi tärkeätä. Nykyään asioita hoidetaan seurakunnissa demokraattisesti.
Tehtäviin valinnat tehdään poikkeuksetta demokraattisesti äänestämällä.
Jumala on kaiken luoja. Hänelle päätäntävalta pitäisi automaattisesti kuulua. On tietenkin
helpompaa asettaa henkilöt, joista äänestetään, kuin alkaa paastoamaan ja rukoilemaan Jumalan tahdon toteutumista. Meidän tulisi hyväksyä monarkia seurakuntiemme valtiomuodoksi, niin meillä toimisi asiat paremmin. Näin ei nyt ole. Se selittää, miksi seurakunnilla ei
mene tänään kovin hyvin! Itse ainakin kaipaan Jumalan todellista ilmestymistä. Tiedän Jumalan toimivan. kun siihen on edellytyksiä. Olen sitä kokenut.
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