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KYSYMYS: Miksi pöydässä on suolaa?
VASTAUS: Jos me haluamme, että Jumala elää meissä, meillä pitää olla
valmius siihen, että Jumala voi myös tuomita meidät. Koska Jumala ei voi elää
missään, missä on syntiä. Ennen kuin Jumala astuu meidän elämäämme ja elää
meissä, hän ensin tuomitsee ja paljastaa niitä syntejä, joita meillä on, koska
Jumala ei voi elää syntien keskellä. Tämä on tuomio, Jumalan tuomio. Koska
meissä on aina se vanha luonne, jonka pitää kuolla meissä. Vanha luonne on
ristiinnaulittu kuolemaan, että Jumala saa meissä elintilaa. Ja tämä on hyvin
vakava tuomio meidän elämäämme.
Silloin kun me käytämme suolaa, se tekee Jumalan tuomion makeaksi meidän
elämäämme. Se on niin kuin lääke, että tuomio, joka astuu, ei tule meille niin
kipeäksi. Sen tähden suola on pöydässä. Juutalaiset käyttävät suolaa leivän
päällä.
KYSYMYS: Siis miten he erottavat tämän sapatin leivän ja viinin ja ehtoollisen
leivän ja viinin?
VASTAUS: Ehtoolliselle me valmistaudumme ja se on pitkä prosessi. Ensiksi
meidän elämässämme pitää olla joku hedelmä. Silloin kun otin Messiaan vastaan
ja suoritin kasteen, minä pyhitin itseni Messiaalle. Sitä ennen minussa eli toinen
ihminen. Kun tein kasteen, päätin, että vanhan luonteen minussa on kuoltava ja
uusi luomus alkaa elää. Joskus kun tutkin sisimpääni, näen että vanha luonne
vielä elää. Jotkut toiveet ja ajatukset, jotka eivät ole soveliaita Jumalan kanssa.
Silloin kun minä leikkaan omia toiveita ja ajatuksia eli vanhaa luonnetta minussa,
minä teen parannusta Jumalan edessä. Koska en ole vielä kokonaan pyhittänyt
itseäni Jumalalle.
Ehtoollisella Jeshuan veri suojelee vanhaa luontoa minussa Jumalan edessä.
Silloin Jeshua itse seisoo pyhäkössä minun ja Jumalan edessä niin kuin pappi.
Tämä Jeshuan verellä peitetty vanha synti minussa tuodaan Jumalan eteen.
Silloin Jeshuan veri puhdistaa minua synneistä Jumalan edessä. Silloin kun
huomaan, että syntiä joka eilen oli minussa, ei tänään enää ole, silloin minä
puhdistaudun. Kun huomaan, että joku synti on lähtenyt minun elämästäni, sen
jälkeen osallistun ehtoolliselle.
Joskus minä en huomaa sitä vanhaa luontoa, joka minussa elää. Silloin, kun
seurakuntani tekee ehtoollista, voin astua ehtoolliselle ja osallistua siihen, jos
huomaan, ettei minussa nyt ole syntiä, jonka voin tunnistaa. Kun minä suoritan

ehtoollisen, minä julistan Jeshuan kuolemaa ja ylösnousemusta niin kuin Jeshua
itse on opettanut. Silloin minä itse kuolen, ja hän elää minussa.
Silloin kun minä aloitan vastaanottamaan shabatin eli suoritan kidush-osion,
silloin minun ei tarvitse välttämättä olla kuolleena sisältä päin. Minä voin tehdä
shabatin kidushin, vaikka synti jonka tunnistan, vielä elää minussa. Koska kidush
eli shabatin viini ja osallistuminen on niin kuin esikuva ehtoollisesta. Silloin kun
juutalainen ottaa kidushviiniä, hän aina julistaa, että minä olen valmis
kuolemaan, niin kuin hengelliseen kuolemaan. Tässä on ero.
Kun me osallistumme ehtoolliselle, silloin pitää olla puhdas sisältä. Ehtoollinen
on hyvin paljon korkeampi kuin kidush. Paavali on puhunut, että Jumalan käskyt
ovat tulevan varjo. Tämä on erotus varjosta ja todellisuudesta.
KYSYMYS: Miksi kynttilöitä on kaksi kappaletta?
VASTAUS: 10 käskyä on annettu kahdessa osassa. Toisessa Mooseksenkirjassa
ja viidennessä Mooseksenkirjassa. Toisessa on kirjoitettu vain, että muista
shabattipäivä. Mutta viidennessä Mooseksenkirjassa sanotaan, että säilytä
shabattipäivä. Sen tähden ensimmäinen kynttilä tarkoittaa: muista shabattipäivä,
ja toinen, että säilytä ja vietä shabattia. Ja siinäkin on toinen tarkoitus.
Toisaalta, jos puhutaan perheen tasolla: Kun nainen sytyttää kynttilöitä,
ensimmäinen kynttilä on niin kuin vaimo, ja toinen on perheessä isäntä. Sen
takia, jos nainen ei ole naimisissa, hän sytyttää aina vain yhden kynttilän.
Siinäkin on merkitys: Kun koko kynttilä palaa, siinä on polttouhrin merkitys. Että
me olemme valmiina antamaan itsemme eläväksi uhriksi Jumalan edessä.
Sen takia on kaksi kynttilää.

