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Tämän päivän kristityt juovat myrkyllistä vettä seurakunnassa

[Suomennos PROFEETTA DR DAVID OWUORIN kirjoituksesta]

Alkuperäisessä  suunnitelmassa  seurakunnan  oli  tarkoitus  olla  keidas,  joka  tarjoaa  puhdasta

juomavettä raadannan hengellisessä erämaassa. Tämän kaltaiseksi HERRA sen suoraan aikojen

alusta lähtien loi. Tämä puhtaan veden keitaasta juominen oli alun alkaen tarkoitettu edistämään

HERRAN lauman fyysistä ja hengellistä hyvinvointia. Tämä JUMALAN antama hyvinvointi oli

epäilemättä  tarkoitettu  heijastamaan  vanhurskauden  valoa  seurakunnasta  tähän  hukkuvaan

pimeään  maailmaan.  Kuitenkin,  kun  katsomme  mitä  tämän  päivän  seurakunta  jakaa  on

ilmiselvää,  että  lauman  fyysisestä  ja  hengellisestä  hyvinvoinnista  on  suuresti  tingitty.

Valitettavasti,  sen  sijaan,  että  tämän  päivän  seurakunta  olisi  sitoutunut  pitkään  odotettuun

lopunajan sielujen sadonkorjuuseen, niin se on keskittynyt tunnusmerkkinään syöksemään ulos

pahuutta  ja  siveettömyyttä,  mukaan  lukien  homoseksuaalisuutta.  Sen  tähden,  ei  ole

epäilystäkään, että tämä saastutus on suuresti tahrannut sitä aiotun valon kuvaa, jota kristityn

uskovan olisi kuulunut kantaa tänä ajankohtana. Sitä vastoin, kun uskovien seurakunnan olisi

kuulunut  kohota  korkeammalle  siveellisyyden  kysymyksissä,  tänään  löydämme  itsemme

ristiriitaisesta asemasta, jossa on kehittynyt häiritsevä samankaltaisuus seurakunnan ja maailman

välille.  Valitettavasti,  moraalinen  rappio  seurakunnan  itsensä  keskellä  on  nyt  saavuttanut

korkeampia  huippuja,  jotka  ovat  verrattavissa  jopa  tämän  moraalittoman  maailman  kanssa.

Tämän  saarnatuolissa  sekä  kristittyjen  keskellä  vallitsevan  surkean  tilan  seurauksena

seurakunnan valon voima on tänä päivänä suuresti heikentynyt. Tämä on saanut seurakunnan

harjoittamaan pinnallista  jumalanpalvelustansa samalla,  kun samat koettelemukset,  jotka ovat

kiusanneet  pimeää maailmaa nyt  yhtä  lailla  uhkaavat  sitä.  HERRAN huone on äärimmäisen

vakavassa  ahdingossa.  Samaan  aikaan  kun  Jumalaan  uskomattomat  taistelevat

homoseksuaalisuuden ja  pornografian  kanssa,  tänä  päivänä  myös  seurakunnassa  kävijät  ovat

joutuneet vastakkain omien samojen paheiden kanssa. Tämä on todella tuhonnut kuvaa kristityn

pelastuksesta  ja  vapautuksesta  ja  hävittänyt  uskovan  kykyä  evankelioida  pelastusta  julkisesti

puhtauden  tienä.  Juuri  tämän  takia  HERRA  JEESUS  meni  Golgatan  ristille  ja  maksoi

kohtuuttoman  hinnan,  jotta  Hän  voisi  rakentaa  sydämiimme  kuninkaallisen  sukujuuren

kaupunkia sydämen toisesta äärireunasta toiseen, puhdistaessaan pimeyden turhuutta, joka siellä

näkyi.

 



Lähde

Ja tuossa säälin paikassa Samarian kaivon luona, HERRA kaivoi seurakunnalle lähteen ja julisti

sieltä käsin, että ”Minä olen Elävä vesi..

”Jeesus sanoi naiselle:  "Jos tietäisit,  minkä lahjan Jumala on antanut,  ja ymmärtäisit,  kuka

sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi:

"Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä

ole suurempi kuin isämme Jaakob,  jolta  olemme saaneet  tämän kaivon? Hän joi  itse  tämän

kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin." Jeesus vastasi hänelle: "Joka

juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan

ole  janoissaan.  Siitä  vedestä,  jota  minä  annan,  tulee  hänessä  lähde,  joka  kumpuaa  ikuisen

elämän vettä." (Joh. 4:10-14)

Tämän lähteen, jonka JEESUS kaivoi pelastuksen alttarilla, oli tarkoitus sammuttaa uupuneiden

jano elämän matkan varrella. Kuitenkin, kun vesilähde, jonka oli alun perin tarkoitus vapauttaa

elämää, muuttuukin ”kallioksi”, josta sen sijaan pursuaa kuolemaa ympäri maata, voidaan sanoa,

että  tämän  keitaan  vesi  on  muuttunut  myrkylliseksi.  Tämä  on  tosiasia  tämän  päivän

seurakunnassa, jossa elävän veden lähde,  jonka JEESUS siihen kalliisti kaivoi,  on muuttunut

myrkylliseksi.  Vesi,  jota  kristityt  tämän  päivän  seurakunnassa  juovat  on  epäilemättä  käynyt

myrkylliseksi  pyhitetylle  kristitylle  elämäntyylille.  HERRAN alkuperäinen  tarkoitus  oli,  että

seurakunta  olisi  turvapaikka,  jonka  suojiin  kärsivät  voivat  juosta  ja  josta  he  voivat  löytää

anteeksiannon.  Tänään  sitä  vastoin  näemme,  että  päinvastainen  on  juurtunut  HERRAN

huoneeseen.  Tämän  päivän  vallitsevan  luopumuksen  takia,  on  ilmiselvää,  että  Kristuksen

seurakunta on nyt muuntanut itsensä paikaksi, jossa viattomat, jotka janoavat ja etsivät pyhitettyä

pyhää elämää, huomaavat sen sijaan olevansa kompromisseja tekevässä seurakunnassa ja tätä

myötä  itsekin  omaksuvat  syntielämän. Tänä  päivänä  ei  ole  mitenkään  salattua,  että

menestysteologiasta,  joka  keskittää  uskovien  katseen  avoimesti  rahaan  ja  tämän  maailman

materiaan,  on  tullut  suurin  saastutus  kaivolla,  jonka  JEESUS  kaivoi.  Tämä  on  aiheuttanut

piittaamattoman  ja  välinpitämättömän  toiminnan  muodon,  joka  ei  ylläpidä  pyhyyden

juurruttamista Uuden liiton alttarilla. Ihmisten hyväksyminen kannattamaan tätä materialismin ja

moraalittomuuden  rappiota  on  saanut  aikaan  maallisen  menestyksen  ja  vaurauden

(menestysteologian)  ja luopumuksen evankeliumin kiihtymisen laajoilla  hallinta-alueilla,  joita

tämän päivän pastorit valvovat. Tällä tavalla tartunta on saastuttanut koko Kristuksen ruumiin.

Tämä  sairaus  ei  ole  jättänyt  nuorisoa  ulkopuolelleen.  Ei  ole  mikään  salaisuus,  että  Jumala

Kaikkivaltias itkee katkerasti  tämän päivän seurakunnan nuorison puolesta heidän rypiessään

avoimesti seksuaalisessa synnissä, kristittyjen diskoissa, maailmallisessa seurustelussa, ja heidän



osallistuessaan  häpeämättömästi  moraalittomiin  keskusteluihin  seurakunnassa  siihen  melkein

kenenkään  puuttumatta.  Tilanteesta  on  kehittynyt  niin  paha,  että  viaton  nuoriso  tulee

seurakunnassa raskaaksi moraalittomuuden kautta, eivätkä he ainoastaan sekaannu hirvittävään

abortin tekoon, vaan sairastuvat ja tahallisesti levittävät kauheaa HIV-AIDS virusta! HERRAN

huone  on  muutettu  saatanan  saarnateltaksi!  Jos  naisten  pukeutuminen  seurakunnassa  kertoo

mitään, silloin voi todella sanoa, että vallitseva jumalanpalvelus HERRAN huoneessa on todella

heikentänyt  sitä  ihmeellistä  valon  evankeliumia,  jonka  JEESUS  toi.  Yhteenvetona  tästä,  on

ilmiselvää, että vedestä tämän päivän seurakunnassa ei ainoastaan ole tullut kitkerää, vaan se on

myös  muuttunut  myrkylliseksi  pyhälle  kristitylle  elämäntyylille.  Ikään  kuin  joka  sunnuntai

kokoontuvat  seurakunnat  tavoittelisivat  ainoastaan  yhtä  asiaa;  he  suorittavat

jumalanpalvelusoikeutensa,  jotta  he  tulisivat  nähdyiksi,  sen  sijaan,  että  he  saisivat

toimeentulonsa HERRALTA. Tämän kaltaiset saastuneet lähteet ovat roskanneet tämän päivän

seurakunnan ympäri maapalloa sekä suuresti myrkyttäneet pyhitettyä kristittyä pelastusta.

Rappio tämän päivän seurakunnassa

Se myrkyttää alkuperäistä Ristin pyhää pelastusta, jonka kautta Herra Jeesus oli aikonut voittaa

kansakunnat.  Tämän tyyppinen jumalanpalvelus,  jota  tämän päivän saarnatuolista  toimitetaan

epäilemättä todistaa seurakunnalle, joka on menettänyt alkuperäisen pyhyyden identiteettinsä ja

alistunut keskinkertaiseen pelastuksen muotoon. Tämä luovuttaminen kirjaimellisesti merkitsee

tingittyä kristittyä vaellusta,  joka korottaa siveettömyyden maallisia nautintoja jokapäiväisenä

leipänä.  Tämä  on  kristillisyyden  laatu,  joka  on  maksanut  seurakunnalle  arvovaltansa

yhteiskunnassa  ja  aiheuttanut  vaarallisen  rappion  syömään  syvältä  uskovien  sydämiä.  Se  on

katkera luopumuksen muoto, joka ei ole ainoastaan levinnyt syvälle Kristuksen ruumiiseen, vaan

siitä on tullut myös keskiverron pastorin riippuvuus. Rankaisematta jääneenä tämä luopumus on

kiistämättä tuhonnut kristittyä seurakuntaa ympäri maailmaa, niin kuin hallitsematon pensaspalo.

Pahentaakseen  tilannetta,  tästä  rappiosta  on  tullut  niin  ovela,  että  se  on  naamioinut  itsensä

paketoitumalla  makeaksi  horisontaaliseksi  evankeliumiksi,  joka  vetoaa  lihaan.  Kieltämällä

pyhyyden tämän päivän maallisen menestyksen ja vaurauden sanoma (menestysteologia) lupaa

tarkastella  uskovan  maallisia  haasteita  täällä  ja  nyt.  Sellainen  pika-evankeliumi,  joka  lupaa

kaiken  auringon  alla,  ollen  samanaikaisesti  vailla  pyhyyden  voimaa  on  suoraan  vastuussa

avoimesta Jumalan Sanan kaupallistamisesta, jopa televisiossa. Tämän tyyppinen tämän päivän

pastoreiden suuntaviiva on äärimmäisen järkyttävää, koska se merkitsee häpeällistä ja rehottavaa

Jeesuksen  ristin  ja  veren  myymistä  markkinapaikalla!  Ilman  minkäänlaista  syyllisyyden  tai

moraalisen  tajunnan  seurausta  tämä  turmeltunut  lihan  evankeliumi  on  jatkanut  paimenten



sydänten  valtaamista;  pastorin  toisen  toisensa  jälkeen ympäri  maailmaa.  Mikä  erityisesti  luo

katkeraa tuskaa HERRAN sydämessä on tapa,  jolla tämä myrkyllinen evankeliumi on luonut

hurmaantuneen  vimman  rahasta  elämöinnissä,  täten  kiusaten  seurakuntaa.  Asioiden  tämän

kaltainen tila selvästi todistaa siitä laajuudesta, jolle luopumus on levinnyt Kristuksen ruumiissa,

kuin  syöpähaavana ja  kirjaimellisesti  liannut  tämän päivän HERRAN huoneen kuvan.  Tämä

säälimätön  rappio  on  yksittäisesti  vastuussa  kaikkien  Jumalan  moraalisten  mittapuiden

mielivaltaisesta  murenemisesta  vallitsevassa  Kristuksen  seurakunnassa.  Pahentaakseen  asiaa

entisestään,  tämä  vaarallinen  menestyksen  evankeliumi  on  alkanut  synnyttämään  vääriä

profeettoja,  jotka  syyllistyvät  väärennetyn  pelastuksen  muodon  opetukseen,  joka  on  vailla

voimaa ja kestävyyttä. Tämän päivän luopumus on saanut parhaimmatkin teologit, tarkkailijat ja

herätyksen  tutkijat  ymmälleen  siitä  syystä,  että  kaikilla  mittapuilla  mitattuina  on  selvästi

nähtävää, ettei seurakunnalle ole kertynyt paljon taivaallista voittoa tämän alkamisen jälkeen.

Jokainen terveellisen hengellisen harkinnan omaava uskova ymmärtää hyvin, että ainoat voitot,

jotka  ovat  ISÄLLE  Jumalalle  kelvollisia,  ovat  niitä  jotka  johtavat  suoraan  sielujen

sadonkorjuuseen. Ilman pyhyyden opettamista seurakunnalle, on käynyt toteen se, että tämän

päivän  pastorit  ovat  muuntaneet  HERRAN  pyhän  saarnatuolin  paikaksi,  joka  ensisijaisesti

vääristää Raamattua vahvistaakseen vilpillistä toimintaa.  Siitä piittaamattomuudesta päätellen,

millä raha ja moraalittomuus on sekoitettu keskenään tämän päivän saarnatuolissa näyttää kuin

valheellisuudesta  olisi  tullut  hyväksyttävä  käyttäytymissääntö  seurakunnassa.  Tällaiset

seurakunnassa  vallitsevat  murentuneet  standardit  merkitsevät  ensisijaisesti  tuomiota  tämän

päivän  sukupolvelle.  Sen  seurauksena,  että  tämän  päivän  pastorit  ovat  epäonnistuneet

ymmärtämään HERRAN ristillä  läpikäymän raadannan vakavuuden he näyttävät  turvautuvan

avoimeen  vatsalle  elämiseen.  Tämän  päivän  paimenet  todella  ovat  häpäisseet  Jeesuksen

myymällä Jeesuksen pyhää verta millä tahansa markkinahinnalla, julkisesti ilman minkäänlaista

häpeää!

”Olenhan usein sanonut  teille  ja  nyt  sanon aivan itkien,  että  monet  elävät  Kristuksen ristin

vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa,

ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me

odotamme  pelastajaksi  Herraa  Jeesusta  Kristusta.  Hän  muuttaa  meidän  ruumiimme  tästä

alennustilasta  oman  kirkastuneen  ruumiinsa  kaltaiseksi  voimallaan,  jolla  hän  kykenee

alistamaan valtaansa kaiken.” (Fil. 3:18-21)

Tämän päivän seurakunnan myrkylliset vedet



Kun Jumala loi seurakunnan ja asetti hänet Eedenin puutarhaan on ihmeellistä, ettei kuolema

ollut  osatekijänä  ihmisen  elämän  yhtälössä.  LUOJA tarkoitti,  että  uskollinen  käveleminen

ihmiskunnan  kanssa  automaattisesti  hankkisi  seurakunnalle  esteettömän  ikuisuuden  Jumalan

luona.  Siinä  alkuperäisessä  suunnitelmassa  HERRA JEESUS KRISTUS oli  asetettu  ihmisen

elannon  ytimeen.  KRISTUS  asetettuna  ihmisen  elämän  keskiöön,  ihmiskunta  oli  tarkoitettu

hyödyntämään rajatonta elämää, jota MESSIAS pitää sisällään. Alusta alkaen oli tarkoitettu, että

vanhurskaassa kuuliaisuudessaan Jumalalle ihmiskunnalla ei ikinä olisi nälkä tai jano, eikä se

myöskään kantaisi sairauden kärsimyksiä. Tämän kaiken oli tarkoitettu olevan seurausta hänen

uskollisesta juurtumisestaan elämän leipään ja elävään veteen, jotka tihkuisivat ulos seurakunnan

saarnatuolista. Kaikki nämä miellyttävät asiat käytettävissä, on todella murheellista todistaa mitä

luopumus on saanut aikaan saarnatuolin alueella nykypäivän seurakunnassa. Herran huone on

todella muuttunut paikaksi, jossa jatkuvasti jaetaan myrkyllistä juotavaksi kelpaamatonta vettä.

Tämä tulee sellaisena aikana, jolloin jano seurakunnan keskellä on korkeimmillaan, näin ollen

harhaanjohtaen  seurakunnan  profeetallista  kohtaloa  tänä  hetkenä.  Seurakunta  oli  alun  perin

tarkoitettu  tämän  kriittisen  hetken  suureen  herätykseen  maksimoimaan  suurta  sielujen

sadonkorjuuta Messiaan mahtavaa paluuta lähestyttäessä.  Surullista on se, että luopumus jota

tässä osassa käsitellään, on erottanut hänet tästä päämäärästä ja näin ollen aiheuttanut kristityt

lankeamaan  takaisin  syntiin  joka  suuntaan.  Tilanne  Herran  huoneessa  muuttuu  vielä

vakavammaksi  alkaneen valtavan maailmanlaajuisen  ahdingon johdosta  ja  kaikkien  uskovien

syvästä  toiveesta  tavoitella  ainakin  minimaalista  elpymisen  tasoa.  Elettyään  läpi  valtavan

varallisuuden ja vaurauden menetyksen maanjäristysten, tsunamien, hurrikaanien, tulvien, sotien

ja muiden ahdinkojen seurauksena kaikki uskovat todella haluavat tällä hetkellä jonkin verran

vakuutusta  toivosta  kuoleman  jälkeen.  Sen  vaurion  suuruutta,  jota  maallisen  menestyksen

evankeliumi on aiheuttanut HERRAN huoneelle, ei mahdollisesti koskaan tulla ymmärtämään

tässä elämässä. Todellakin, elävän veden lähteen, joka kerran virtasi alas taivaasta, on täytynyt

lakata kyllästämästä HERRAN huonetta tämän päivän uskovien inhottavan jumalanpalveluksen

seurauksena.  Tämä  on  aiheuttanut  painajaismaisen  tilanteen,  jossa  epätoivoiset  lampaat  ovat

tuskallisesti  kuolemaisillaan  janoon.  On  totta,  että  Maran  vedet  ovat  lopulta  hukuttamassa

Kristuksen seurakuntaa. Hengellistä vauriota on aiheutettu yrityksellä juoda tästä Maran vesien

lähteestä.

 

Kitkerää vettä Marassa

Ei ole parempaa paikkaa mistä käsin voisi ymmärtää Jumalan suunnitelmaa seurakunnalle, kuin

israelilaisten  kohtaaminen  Jumalan  kanssa  Marassa.  Kun  israelilaiset  aloittivat



pyhiinvaellusmatkansa  luvattuun  maahan,  niin  he  vaelsivat  läpi  silmänkantamattoman

matkaosuuden  erämaamaastoa,  jossa  vallitsivat  erittäin  ankarat  olosuhteet.  Silloin,

suunnitelmansa  mukaisesti  HERRA  määräsi  Mooseksen  johtamaan  israelilaiset  Surin

autiomaahan. Kun he matkasivat läpi tämän Surin autiomaan he saavuttivat hetken, jolloin heiltä

loppui  raikkaan  juomaveden  varasto.  Syntyi  erittäin  tuskallinen  tilanne,  jossa  he  alkoivat

epätoivoisesti  etsimään juomavettä.  Kuitenkin,  he olivat  kovin pettyneitä  etsintäänsä,  kun he

eivät löytäneet ollenkaan vettä.  Tämä uuvuttava matka vei  heiltä kolme täyttä  päivää heidän

ollessaan  janoisia  ja  hyvin  heikkoja  liiallisen  nestehukan  takia.  Tämä  teki  heidän  veden

etsinnästään vielä hätääntyneempää Surin erämaassa.  Ottaen huomioon, että heillä oli mukanaan

naisia  ja  lapsia,  ja  että  he  kuljettivat  mukanaan  karjaa  ja  omaisuutta  tämä  muuttui  kovin

tuskalliseksi kokemukseksi israelilaisille läpikäydä!

 

Kansa nurisee Marassa

”Mooses vei israelilaiset Kaislamereltä Surin autiomaahan, ja he vaelsivat siellä kolme päivää

löytämättä vettä. Sitten he saapuivat Maraan, mutta he eivät voineet juoda Maran lähteen vettä,

koska se oli kitkerää. Siitä syystä paikka olikin saanut nimekseen Mara.* Kansa nurisi Moosesta

vastaan ja sanoi: "Mitä me nyt juomme?" Mooses rukoili apua Herralta, ja Herra osoitti hänelle

puunoksan, joka hänen piti  heittää veteen.  Kun hän teki niin,  vesi  muuttui juotavaksi.  Siellä

Herra määräsi kansalle lait ja säädökset, ja siellä hän pani kansan koetukselle. Herra sanoi:

"Jos  kuuntelet  tarkasti,  mitä  minä puhun,  ja  teet  sen,  mikä  on oikein  minun silmissäni,  jos

muistat minun käskyni ja noudatat kaikkia minun lakejani, niin minä en pane sinun vaivaksesi

mitään  niistä  sairauksista,  joilla  kuritin  egyptiläisiä.  Minä,  Herra,  olen  sinun  parantajasi."

Sitten he tulivat Elimiin; siellä oli kaksitoista vesilähdettä ja seitsemänkymmentä taatelipalmua.

He leiriytyivät sinne veden ääreen.” (2. Moos. 15:22-27)

Tästä  kertomuksesta  näemme  selvästi,  että  israelilaiset  olivat  saavuttaneet  epätoivoisimman

matkaosuutensa  raikkaan  juomaveden  tavoittelussa  Surin  ankarassa  erämaassa.  Voimme

kuvitella, että naisten ja lasten oli täytynyt tulla liian heikoiksi jatkaakseen matkaa kammottavan

nestehukan  ja  janon  takia,  joka  nyt  uhkasi  heidän  elämäänsä.  Siinä  epätoivossa  he  löysivät

paikan  nimeltä  Mara,  josta  he  lopulta  löysivät  vettä.  Voimme  vain  kuvitella  miten  heidän

toivonsa heti syttyivät uudestaan ja sen loisteen, joka säteili heidän kasvoiltaan, kun uutinen tästä

löydöstä levisi läpi leirin. Tällaisissa äärimmäisen pakon olosuhteissa veden löytäminen oli yhtä

kuin  elämän  löytäminen.  Kaiken  oli  täytynyt  vapautua  valloilleen  lasten  ja  vanhempien

purkaessa  vesisäiliöitään,  ja  säiliöiden  äänen,  niiden  hangatessaan  toisiaan  vasten  kaikuessa



korkealle  taivaisiin  tuona  iltana.  Suuressa  odotuksessaan  saadakseen  vettä  juotavaksi

perhekuntien päät marssivat luottavaisesti kohti Maran lähteitä. Kaikilla oli valtava tarve juoda

vettä alas kurkustansa ja sammuttaa janonsa. Tämä riemu oli kuitenkin lyhytikäistä, sillä heti kun

he olivat löytäneet veden, niin he havaitsivat sen kitkeräksi ja hyvin myrkylliseksi. Vesi Marassa

ei  todellakaan  ollut  sopivaa  ihmiselle  juotavaksi.  Jopa  tämän  päivän  kansanterveyden

säännöstenkin mukaan odottaisimme, etteivät tällaiset vedet olisi sallittuja ihmisten juotavaksi.

Tuona hetkenä Israelin epätoivo alkoi nyt muuttumaan suuttumukseksi. Tuolloin he supisivat,

nurisivat ja katkerasti valittivat Moosekselle. Tuossa katkeruudessaan he asettivat asiansa hyvin

selkeästi  esille  Mooseksen eteen  antaen  ymmärtää,  että  he  todella  inhosivat  tämän tyyppistä

käsittelyä, johon heidät oli alistettu. Voimme vain kuvitella taakan, jonka Mooses kantoi kaikkien

israelilaisten  puolesta  heidän  valtavassa  epätoivossaan.  Kun  israelilaiset  huusivat  suuressa

suuttumuksessaan Moosekselle, hänellä ei ollut muuta valinnan varaa,  kuin huutaa HERRAA

avuksi.  Silloin  HERRA  näytti  hänelle  puunoksan.  Kun  HERRA  näytti  Moosekselle  tuon

puunoksan,  niin  Hänen myös täytyi  opastaa Moosekselle  mitä  sillä  tehdä.  Israelin  JUMALA

opasti silloin Mooseksen ottamaan tämän puunoksan ja heittämään sen Maran kitkeriin vesiin.

Silloin Maran kitkerät  vedet  muuttuivat  heti  makeaksi  vedeksi,  joka oli  nyt  sopivaa ihmisen

juoda. Tuona hetkenä heidän toivonsa syttyivät  uudestaan,  ja jokainen israelilainen otti  esiin

noutosäiliönsä ja lähti juomaan Maran viileää, raikasta vettä.

Jumalan salaisen suunnitelman paljastaminen Marassa

Kun  Israelilaiset  saapuivat  Maraan,  niin  heidän  kohtaamisensa  HERRAN  kanssa  määritti

käännekohdan  ihmisen  ja  Jumalan  välisessä  suhteessa.  Tässä  tapahtumassa  paljastui  tiettyä

salattua avaintietoa Jumalan viisaudesta,  josta  tämän päivän seurakunnan täytyy saada kiinni

omaa vapautustansa ja pelastustansa varten. Keskeistä näiden viisauden näkökulmien joukossa

on  se  tosiasia,  että  hepreankielisessä  tekstiyhteydessä  verbi  ’JUMALA näytti  Moosekselle

puunoksan’ on käännettynä  ’JUMALA näytti,  opetti,  valmensi,  koulutti  Moosesta  puunoksan

käytöstä’.  Tämä  tarkoitti,  että  HERRA opetti  Moosekselle  tarvittavat  taidot  millä  suorittaa

tehtävä  puunoksan  kanssa,  ja  Hän teki  tämän todennäköisimmin käytännöllisen  kokemuksen

kautta  unessa  tai  näyssä  tilanteen  eheytymiseksi.  Tämä  antaa  ehdottomasti  ymmärtää,  että

prosessi, jonka läpi HERRA vei Mooseksen tuodakseen pelastuksen israelilaisille Marassa, ei

suinkaan ollut yksinkertainen yhden askeleen toimenpide. HERRAN täytyi opettaa Moosekselle

miten ottaa tuo puunoksa, valmistaa se, jos tarve vaati, ja viimeiseksi, miten heittää se Maran

vesiin. Muutoin Mooses ei ihmisenä olisi tiennyt miten käsitellä tuota kallisarvoista puunoksaa,

joka piti nyt sisällään lunastuksen. Niin kuin on edellä mainittu, tämä mahdollisesti sisälsi myös



sarjan unia  ja  näkyjä,  jotka  sallivat  Mooseksen panna tämän kaiken käytäntöön totellakseen

HERRAN määräystä tunnollisesti ja täydellisesti.

Pelastus Marassa

Kun  israelilaiset  saapuivat  Maraan,  ja  Maran  vedet  muuttuivat  liian  kitkeriksi  juoda,  niin

Jumalan  Kaikkivaltiaan  täytyi  opettaa  Moosekselle  puunoksan  käytöstä.  On  kuin  tuossa

puunoksassa olisi ollut kirjoitus Israelin vapautuksesta. Näyttää, niin kuin Maran kitkerät vedet

tarvitsivat  Jumalan  makean  puunoksan  muuntuakseen  juotavaksi  sopiviksi  makeiksi  vesiksi.

Ainoastaan  tällä  tavalla  Maran  vedet  pystyivät  tukemaan  israelilaisten  elämää  heidän

matkallansa. Kuitenkin, kaikkein tärkein avain tähän pelastukseen Marassa oli se tosiasia, että

HERRALLA oli  toisenlainen  painopiste  suunniteltuna  Israelia  varten.  Tässä  alkuperäisessä

suunnitelmassa  tuo  kolmen  päivän  matka  Surin  erämaan  halki  ei  merkinnyt  JUMALALLE

eniten.  Sitä  vastoin  matkaosuus  Marasta  Elimiin  merkitsi  HERRALLE  eniten.  Marassa

tapahtuneen  Israelin  vapautuksen  oli  pohjimmiltaan  tarkoitus  täydentää  heidän  voimaansa

kannatellakseen heitä viimeisellä matkaosuudella, joka heidän piti matkustaa Marasta Elimiin.

Kun he  saapuisivat  Elimiin,  niin  heidän  ahdinkonsa  olisi  ohitse,  sillä  he  löytäisivät  runsaan

tarjonnan  kahdestatoista  lähteestä  ja  seitsemästäkymmenestä  taatelipalmusta.  Ennen  kuin

israelilaiset voisivat aloittaa viimeisen matkaosuuden, niin Elimiin HERRA katsoi, että heidän

sydämensä olivat vielä katkeria säälimättömän ankaran orjuuden takia, jota he olivat kärsineet

Egyptissä.  Sen  tähden  HERRALLA  oli  valtava  tarve  kirjoittaa  hengelliset  määräyksensä

puunoksaan, ja sen mukaisesti opettaa Moosesta parantaakseen kitkeryyden Marassa. Kitkerän

veden  paraneminen  Marassa  oli  hyvin  vertauskuvallista  paljon  tärkeämmästä  israelilaisten

loputtomien vuosien ankaran orjuuden tuloksena kantamiensa katkerien sydänten hengellisestä

paranemisesta.  Sen  tähden  HERRALLA  oli  kiireellinen  tarve  muuttaa  israelilaisten

mukautuminen Egyptissä totutusta horisontaalisemmasta maallisesta elämäntavasta pystysuoraan

Jumala-keskeiseen elämään. Todellinen avain on se tosiasia, että kun Maran vedet olivat erittäin

kitkeriä, niin israelilaiset huusivat Moosesta avuksi, joka vuorostaan huusi HERRAA avuksi. Ja

kun Mooses huusi HERRAA avuksi, hänelle näytettiin puunoksa, joka toi paranemisen. Toisin

sanoen, HERRA sanoo, että Maran näyttämöllä Hän opetti tärkeän opetuksen Israelille. Ja tuossa

opetuksessa HERRA sanoi Israelille, että vaikka tilanne, jonka he kohtaavat olisi kuinka ankara

tahansa, jos he kuuntelevat tarkoin HÄNEN käskyjänsä, Hän tulee kuulemaan heidän huutonsa ja

parantamaan tuon katkeruuden. Nimi Mara merkitsee kitkerä, ja se tosiasia, että HERRA paransi

kitkerän veden Marassa, myös väistämättä merkitsee, että kuinka ankaran tilanteen tahansa Israel

ikinä tulisi  kohtaamaan,  jos  he kääntyvät  HERRAN puoleen,  Hän tulee  parantamaan heidät.

Täten,  kertomuksessa parantumisesta Marassa näemme selvästi  HERRAN sanovan, että tässä



paikassa  HÄN  koetteli  israelilaisia  tarkoittaen,  että  tosiasiassa  kaikki  tämä  oli  osa  Hänen

suunnitelmaansa. Tämä voi ainoastaan heijastaa sitä tosiasiaa, että kitkerän veden paraneminen

Marassa merkitsi enemmänkin israelilaisten paranemista. Ei siis ihme, että HÄN sanoi: ”Minä,

Herra,  olen  sinun  parantajasi”.  Tässä  on  tärkeää  huomata,  että  Maran  kitkerien  vesien

paranemisesta huolimatta HERRA tarkoituksella välttää sanomasta, että HÄN on HERRA, joka

parantaa  heidän  kitkerät  vetensä.  Päinvastoin,  HÄN  sanoo:  ”Minä,  Herra,  olen  sinun

parantajasi”. Tämä Israelin paraneminen Marassa oli erittäin tärkeää, koska näemme tavan, jolla

he suuntasivat katkeran sanahelinänsä Moosekselle, kun he olivat saaneet selville, että Maran

vedet olivat käytännöllisesti katsoen juomakelvottomia. Kitkerän veden paranemisesta Marassa

tuli täten vertauskuva parantavasta pelastuksesta, jonka HERRA halusi aikaansaada israelilaisten

elämässä. JUMALAN, HERRAN SEBAOTIN piti parantaa ja pelastaa Israel Marassa, jotta se

voisi valmistaa itsensä suurenmoiselle sisäänpääsylle loistavan yltäkylläiseen maahan, Elimiin.

Elimissä HERRA päästää valloilleen HÄNEN yltäkylläiset ja runsaat varastonsa.
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