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Jumala on jokaisen loistavan työn takana ja Hän ei jaa kunniaansa. Hän tarvitsee puhtaita astioita tehdäkseen
työtä heidän kauttaan. Aikoina, jolloin Hänen siunauksensa ja voimansa virtaavat vapaasti hänen kansansa kautta,
Hän kertoo heille, “Pysähtykää nyt ja laittakaa kaikki muu sivuun koska haluan tutkia teidän sydämiänne.”
Meidän Jumalamme haluaa tehdä mahtavia tekoja meidän kauttamme, joten jos me olemme sidoksissa johonkin
joka estää häntä käyttämästä meitä, hän tulee osoittamaan sen meille. Se voi olla jotain tietoista asiaa tai
kieltäytymistä luottamasta häneen kaikessa. Joskus Jumala haluaa lisätä jotain elämäämme ennen kuin hän antaa
parhaansa. Herra oli antanut tämän lupauksen Joosualle: “Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan
teille, niinkuin olen Moosekselle puhunut” (Joos.1:3)
Joosua ja hänen joukkonsa tekivät suuria urotekoja, tuhoten heidän vihollisiaan, perien mahtavia maa-alueita, ja
näkivät sellaisia voittoja joita ei oltu ennen nähty. Kuitenkin, jotain tapahtui tänä suurenmoisena voiton aikana josta
täytyi päästä eroon. “Mutta karttakaa tuhon omaksi vihittyä, ettette vihi jotakin tuhon omaksi ja kuitenkin ota tuhon
omaksi vihittyä ja niin tule vihkineiksi Israelin leiriä tuhon omaksi ja syökse sitä onnettomuuteen” (Joos. 6:18).
Israelilaiset eivät saaneet ottaa saalista vihollisiltaan, jotka he olivat tuhonneet, koska Herra halusi heidän silmänsä
olevan kiinnityneitä ylhäällä oleviin asioihin eikä materiaalisiin asioihin.
Eräs mies, nimeltään Aakan, oli tottelematon ja otti joitain esineitä itselleen, ja vaikka se ei ollut paljoa - vain kaunis
viitta ja kourallinen hopeaa ja kultaa - tämä olisi voinut estää Jumalan parhaan. Hän tunnusti, “Minä todella olen
tehnyt syntiä Herraa, Israelin Jumalaa, vastaan” (7:20). Se oli vain pieni asia mutta Jumala paljasti sen ja käsitteli
sen.
Mihin Jumala laittaa sormensa sinun elämässäsi? Oletko ollut leväperäinen jollakin osa-alueella? Älä viivyttele
vastataksesi Hengen uskolliselle äänelle. Yksi pieni asia voi määrittää koko tulevaisuutesi ja Jumala haluaa antaa
sinulle Hänen parhaansa.
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