Veri.
Veri on Jumalallemme aivan erityinen asia!
 Veri on tärkein aine maailmassamme ja erityisesti Jeesuksen Veri.

Jeesuksen veri on arvokkainta ainetta tässä maailmassa. Tuntuu, että jo
”aineeksi” nimittäminen on liian halpa-arvoista. Veri on pyhyydessään yli
kaiken muun. Mikään ei ole arvokkaampaa. Yksi ainoa pisara sitä on
arvokkaampaa, kuin koko maailman aarteet.
 Tuntuu, että me emme osaa antaa verelle, sille kuuluvaa arvoa!
- Jumala on omistanut veren käytön itselleen!
Hän ei sallisi kenenkään muun käyttävän sitä mihinkään muuhun
tarkoitukseen. Olkoon kysymyksessä sitten mikä veri tahansa, myös eläimen
veri. Veri on Jumalalle hyvin pyhä ja tärkeä elementti.
 Veren käytön on Jumala pyhittänyt vain yhteen ainoaan tarkoitukseen:
Se on tarkoitettu syntien sovittamiseen! Se on veren todellinen ja ainut
käyttötarkoitus. Se on tarkoitettu käytettäväksi, yhden ainoan kerran
maailmankaikkeuden aikana, vain yhtenä päivänä. Se päivä oli n. 2014
vuotta sitten. Silloin Jeesus vuodatti oman verensä Golgatan keskimmäisellä
ristillä. Siellä Hän antoi myös ruumiinsa meidän edestämme.
Siellä Hän lahjoitti meille anteeksiannon synneistämme antamalla oman
verensä vuotaa maahan.

 Mitä verelle sitten tulee tehdä. Veri on Jumalan antaman ohjeen mukaan
vuodatettava maahan!
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Siitä ei saa ainakaan tehdä mitään veripalttua!
On suurta Jumalan pilkkaa, jos näin tehdään!

 Sitä ei ole tarkoitettu ruoka-aineeksi, vaikka ruuansulatuksemme
pystyykin sen sulattamaan.
Ei Raamattu ainakaan mainitse missään sellaista. Tiukka kielto Vanhan
Testamentin puolelta kyllä löytyy!
 Kysymys on Jeesuksen sovitustyön kunnioittamisesta, jota Jumalakin
haluaa kunnioittaa. Hän ei halua, että verta käytetään muihin
tarkoituksiin!

1

 Pidän itse ainakin syntien anteeksisaamista niin suurena asiana, etten
halua missään tapauksessa loukata Jeesusta, pitämällä halpana
sovitustyötä ja syömällä verta.
Verensiirto on oma lukunsa. Ei se ainakaan veren halpana pitämistä ole. Siinä
kunnioitetaan verta.

 Vanhan liiton aikana eläinten verta uhrattiin alttarilla Jumalalle!
Siinä peitettiin synnit ja siirrettiin ne odottamaan tulevaa sovitusta.
Siinä ei vielä tapahtunut mitään syntien anteeksiantamusta!
Asiaan liittyviä Raamatun jakeita:
Vanhan Testamentin puolella.
3 Mooses 3;17 10-14.

10. Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta,
mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet
kansastansa.
11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille
sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.
12 Sentähden minä olen sanonut israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta; älköön
myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, syökö verta.
13 Ja kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, saa
pyydystetyksi syötävän metsäeläimen tai linnun, hän vuodattakoon sen veren maahan ja
peittäköön multaan.

Uuden testamentin puolella.
Apt. 21;25.

”Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on
välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu ja haureutta.”

Veren syönti on kielletty ehdottomasti Vanhassa Testamentissa.
Uuden Testamentin puolella kehoitetaan välttämään veren syöntiä.
Sen tehdessämme kunnioitamme Jeesuksen sovitustyötä!
www.einoniemi.fi
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