Meillä on hyvä rakastava Isä ja Jumala!
Me emme ymmärrä, kuinka hyvä Isä meillä on! Hänellä on meitä kohtaan aina hyvä tarkoitus, jota me emme aina ymmärrä oikein! Luulemme usein ettei Hän halua meidän parastamme, vaan rankaisee meitä jostain. Me emme näe Hänen pitkän tähtäimen suunnitelmaansa ja siksi me näemme asiat usein väärin!
Hänellä on meidän elämäämme varten varattuna jokin tehtävä ja siihen liittyvä suunnitelma. Jos se ei toteudu, niin sitten otetaan käyttöön varasuunnitelma jne. Paras on tietenkin
ykkössuunnitelma. Pahin tilanne on se, jos ei enää ole toteutettavia suunnitelmia. Jäljellä on
sitten vain pimeys!
Jumala voi saattaa meidät todella rankkoihinkin kokemuksiin kouluttaessaan meitä ja valmistaakseen meitä tehtäviin ja vastaanottamaan siunauksia. Me emme kestä siunauksia,
eellei meitä ei valmisteta niihin. Ylpeys on meidän ongelmamme. Siksi Jumala joutuu valmistamaan meitä vastoinkäymisillä siunauksiin. Ne leikkaavat meidän ylpeydeltämme pohjaa pois. Kun siunaus tulee jonkin ongelman jälkeen, niin me emme niin helposti ylpisty. Jos
Jumala siunaa ilman ongelmia, niin me paisumme.
Monien saarnamiesten lankeaminen johtuu varmaan paisumisesta. He alkavat luulla itsestään suuria ja pimeys on silloin valmiina syöttämään jonkin syötin. - Ja se on siinä!
Paavalillekin oli annettu ongelma, joka piti hänet pienenä. Meidän ongelmat ovat Jumalan
rakkautta meihin. Hän haluaa pitää meidät pieninä ja ominaan.
Saatamme suhtautua Jumalaan syyttävästi ja katkeroidumme kohtaamistamme vaikeuksista. Jumala ymmärtää meitä silloinkin. Hiljalleen Hän auttaa meitä pääsemään vaikeasta tilanteestamme jopa niin, että me lopulta kiitämme Häntä tapahtuneesta ja kasvamme Jumalan valtakunnan tiellä.
Jumalan valtakunnassa on ainakin kahdenlaisia kouluja:
- Jumalan valmistamia
- Pimeyden valtakunnan järjestämiä (Niissäkin on Jumala mukana. Pimeys palvelee Jumalan tarkoitusperiä)
Nämä koulut eivät ole mitään leikkikouluja, vaan ne ovat totisia elämän kouluja.
Itselläni näitä koulutusmuotoja on ollut molempia. Ne ovat olleet melko rankkoja. Ne eivät
tapahtuma-aikoina ole tuntuneet lainkaan mukavilta. Ne ovat kuitenkin muokanneet minua
monin tavoin. Ne ovat vaikuttaneet ensinnäkin pelastuksen vastaanottamiseen ja hengellisten asioiden omaksumiseen. En olisi ehkä ilman rankkoja kokemuksia tullut uskoon!
On tärkeää löytää asioista aina se rakentava puoli, joka tyynnyttää kuohuvan mielen.
Rankoista tilanteista selviäminen antaa uskoa seuraavaankin tilanteen selviämiseen. Monesta tilanteesta selviäminen antaa mielenrauhaa.
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Esimerkkejä koulutuksista:
Mooses sai pitkän henkilökohtaisen koulutuksen erämaassa oppiakseen Israelilaisten kuljettamista erämaassa.
Daavid oli vuosikausia ”koulussa” paimentamassa lampaita. Lammaspaimen oli muuten
huonosti arvostettu ihminen Israelissa. Tietojeni mukaan paimen ei kelvannut esimerkiksi
todistajaksi. Jumala kuitenkin voiteli hänet kuninkaaksi.
Paavali oli alkujaan rabbi ja juutalaisuuden opettaja. Hän oli saanut täysin kielteisen opin
kristittyihin nähden. Hän jopa vainosi uskovia. Hänet Jumala kuitenkin valitsi viemään evankeliumia syntisille. Jumala käänsi hänen saamansa kielteisen opetuksen kristinuskolle myönteiseksi. Hän kohtasi Jeesuksen n. vuonna 36 Damaskoksen tiellä.
Paavali oppi rabbina tuntemaan perusteellisesti lain sisällön.
Paavali pystyi näkemänsä ja kokemansa perusteella tuomaan esiin lain sekä edelleen Jeesuksen sovitustyön kautta syntyneen muutoksen.
Hän toi esiin uuden asian: - Uuden liiton, kautta tulevan Armon:
Enää ei rikkomuksesta seuraakaan rangaistusta.
Rangaistus tulee tietysti jokaisesta rikkomuksesta, mutta sen rangaistuksen Jeesus on jo sovittanut Golgatan ristillä ajanlaskumme alussa, noin 2000 vuotta sitten.
Meidän tulee vain tehdä parannus ja ottaa vastaan
Suurenkin synnin saa anteeksi!
Jeesuksen suorittama sovitus elämäämme!

Pelastus on meille kaikille valmiina. - Se tulee vain ottaa vastaan rohkeasti!
Vanhan liiton käskyjen rikkomisesta seurasi aina rangaistus. Israelilaiset saivat sen kokea
matkalla Luvattuun maahan ja myöhemminkin. Nämä käskyt olivat muuten kirjoitetut
”saastuneeseen kivitauluihinn”. Lue 2 Moos. 20;25
Jeesuksen Uuden liiton käskyt olivat Jumalan itsensä kirjoittamia ja pyhiä. (Mooses murskasi kivitaulut, Hoorebin vuoren juurella, joissa Pyhät käskyt olivat kirjoitetut)
Käsittääkseni jokaiselle kristitylle on annettu jokin tehtävä, johon meitä koulutetaan ja valmistetaan. Joidenkin tehtävien suorittamisessa rankatkin kokemukset ja koulutukset ovat
tarpeen. Tehtäviä suoritettaessa monia asioita kokenut ei anna periksi, vaan vie ne loppuun
saakka..
Omaa elämää näin jälkikäteen tarkastellessa (80 v) ymmärtää, että kaikilla negatiivisillakin
asioilla on ollut hyvä lopputarkoitus. Jumala on ollut koko ajan ohjaamassa. Jumalan tiellä
kaikki kokemukset ovat olleet kasvattavia, tällä Jumalan viitoittamalla tiellä. Olen tyytyväinen kaikkeen Jumalan antamaan hyvään ja ”pahaan” mutta ennen kaikkea armoon ja pelastukseen, jonka uskon saavani omistaa jonakin päivänä.
Tämä on parasta mitä ihminen saa kokea ja omistaa!
www.einoniemi.
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