NettiPyhis Elokuu 2015 Siemenhartaus
Tiedätkö mitä siemen tekee? Siemen voi olla kasvin pinnalla kuten mansikassa tai piilossa kuten
kävyssä. Siemenet ovat pieniä ja voivat olla kuivia koppuroita kuin hiekanjyvä tai kuin pieni kivi.
Siemenestä kasvaa jotain. Se on kasvin alku. Se sisältää niin pieni, mutta sisältää sisällään suuren
salaisuuden. Kertoo ihmeellisestä Luojan luomasta luonnosta.
Siemenessä on sisällä kaikki, mitä kasvi on. Kaikki ominaisuudet ovat valmiina ja koodi kasvulle.
Siemen tarvitsee maata, josta saa ravinteita, vettä ja valoa. Keväällä kylvetään, kesällä kasvaa ja nyt
on sadonkorjuun aika.
Siemen on tärkeä osa Jumalan luomaa luontoa ja sen kiertokulkua. Siemenen avulla kasvi luo uusia
kasveja. Jumala loi kaikenlaiset kasvit, jotka tekevät siementä, kukin lajinsa mukaan. Istuttamalla
siemeniä jatkamme Jumalan luomistyötä, viljelemme ja varjelemme maata Hänen käskynsä
mukaisesti.
Siemen kasvaa kahteen suuntaan. Juuret kasvavat alaspäin ja sillä kasvi saa ravinteita ja vettä sekä
kiinnittyy maahan. Näin varsi ja kukka voi kasvaa ylöspäin valoon.
Lepo on myös tärkeä. Jos vehnänjyvä kuolee, se tuottaa suuren sadon, Jeesus kertoo (Joh. 12: 24).
Sillloin siemen valmistautuu uuteen kasvuun.
Siemenet leviävät tuulen tai pörriäisten tai eläinten avulla uusiin paikkoihin.
Siemen kertoo Jumalan huolenpidosta. Siemen itsessään on ravintoa ja siitä kasvaa kasveja, joita
voi käyttää ravintona. Esimerkiksi linnut syövät mm auringonkukan siemeniä. Jumala loi maailman
niin, että me saamme ravintomme kaikesta siitä, mitä täällä kasvaa. Siemenestä kasvaa viljaa kun se
keväällä kylvetään ja saamme syksyllä puida. Teemme siitä leipää.
Kasvun odotus vaatii kärsivällisyyttä. Elämässä täytyy usein odottaa ja antaa asioiden kypsyä.
Kasvu vie aikaansa. Mutta odottaja palkitaan usein hienolla ja yllättävälläkin tavalla.
Sinapinsiemen pienin, siitä tulee puutarhan suurin kasvi, jonka suojassa muut kasvit voivat kasvaa
ja linnut pesiä. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on kuin sinapinsiemen. Se sai alkunsa hyvin
pienestä ihmisjoukosta, jotka kertoivat Jumalasta toisille.
Sitten kaikki kertoivat sanomaa eteenpäin
ja nyt lähes kaikkialla maailmassa tiedetään Jumalasta.
Uudet ihmiset kuulevat joka päivä.

