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”Niin Mooses kumartui nopeasti maahan ja rukoili” (Engl. käännös = worshiped, palvoi) (2.Moos. 34:8). Ilmestys
Jumalan luonnosta sai Mooseksen ällistyksen valtaan, kun hän näki, kuinka armollinen, pitkämielinen ja
kärsivällinen Taivaallinen Isämme on lapsiansa kohtaan – jopa niitä jääräpäisiä kohtaan, jotka murehduttavat
häntä.
On tärkeää panna merkille, että tämä on ensimmäinen maininta, että Mooses palvoi. Ennen tätä Jumalan
kirkkauden ilmoitusta, Mooses rukoili ja esirukoili kyynelsilmin Israelilaisten puolesta, ja jopa puhui Jumalan kanssa
kasvokkain. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun luemme sanat, ”[Mooses] palvoi.”
Tämä kertoo meille paljon seurakunnasta tänä aikana. Kristityt voivat rukoilla ahkerasti ilman, että he koskaan
todella palvovat; todellakin, on mahdollista olla rukoustaistelija ja esirukoilija olematta kuitenkaan Jumalan palvoja.
Palvontaa ei voida oppia, se on spontaani purkaus - sydämen teko, jonka on vallannut ilmestys Jumalan kunniasta
ja hänen uskomattomasta rakkaudestaan ??meitä kohtaan.
Palvonta on kiitollisuuden vastaus, jossa tunnustetaan, kuinka meidän syntimme olisi pitänyt tuhota meidät jo
kauan aikaa sitten, aiheuttaen Jumalan täyden vihan meitä kohtaan kaikkien meidän epäonnistumisiemme takia.
Mutta, sen sijaan, Jumala tuli meidän tykömme voimallisen ilmoituksen kanssa, ”Minä rakastan sinua yhä!”
Tässä Raamatun kohdassa Mooses ei enää anonut syntisen Israelin puolesta, eikä hän pyytänyt Herralta neuvoa.
Hän ei edes huutanut vapautuksen ihmettä tai voimaa tai viisautta. Hän ihmetteli Jumalan kirkkauden ilmoitusta!
Ilmoitus Jumalan kunniasta tulisi olla kaiken palvonnamme lähtökohta. Meidän pitäisi säännöllisesti vaatia hänen
kunniaansa; se on määrätty oikeutemme ja on tarkoitettu että vaadimme sitä. Kun Paavali sanoo, ”En minä tee
mitättömäksi Jumalan armoa” (Gal. 2:21), hän tarkoittaa, ”En mitätöi Jumalan armon tarjousta hylkäämällä sen.”
Ne, jotka todella palvovat Jumalaa, vaativat hänen lupaustensa siunausta ja näkevät hänen rakkautensa
kirkkauden Kristuksessa.
Pidä kiinni Jumalan kunniasta tänään, ja anna hänen opastaa sinua uuteen ilmestykseen palvonnasta.
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