Ihmisen erityisasema!
Kun Jumala suoritti luomistyön, Hän loi uutta kolme kertaa! Kaikesta muusta sanotaan: Hän teki, erotti,
muokkasi, sanoi käyttäen luomiaan aineita. - Sanoi: - tekeminen on varmaan ollut jotain sellaista tekemistä, jota me ihmiset emme ymmärrä.

Luominen:
1. Ensin Hän loi taivaan ja maan.
2. Toisella kerralla Jumala loi eläimet maan päälle.
3. Kolmannella kerralla Hän loi ihmisen. - Ihmistä ei jalostettu apinasta, vaan luotiin kokonaan uusi!
Jumala loi ihmisen erikseen omaksi kuvakseen:
- Ihminen on yksilöllinen (itsemääräävä) olento.
- Persoonallisena olentona on ihmisellä itsetietoisuus (järjen lahja)
- Itsemääräämisvalta (tahdon lahja).
Ihminen oli suorassa keskusteluyhteydessä Jumalaan.
Ihmisellä on esim. kyky suunnitella ja luoda uutta kuten Jumalallakin. Eläimillä ei sitä ole.
Ihminen eli alun perin Paratiisissa Jumalan yhteydessä.
Sitten tuli syntiin lankeemus. Se oli ihmiselle tuhoisaa. Yhteys Jumalaan katkesi ja ihminen ajettiin pois
paratiisista, joka oli tarkoitettu hänen pysyväksi asuinsijakseen.
Tämän kaiken jälkeenkin Jumala vielä rakastaa ihmistä ja haluaa palata vieläkin yhteyteen hänen
kanssaan. Hän järjesti ihmisen pelastamiseksi yhteyteensä suurisuuntaisen pelastussuunnitelman, jota Hän
on nyt toteuttanut vuosituhansien ajan! Jumala uhrasi oman poikansakin meidän edestämme!
- Onko niin, että Jumala haluaa meistä ihmisistä tovereita vierelleen. Kaikesta päätellen näin on!
Ajatellaanpa asiaa! - Ei me ihmiset ehkä aivan olemattomia ollakaan, kun Jumala itse haluaa elää
meidän kanssamme! - Olkaamme se arvoisia!
Uskoville on varattu paikka Uudessa Jerusalemissa joka lasketaan alas taivaasta. Siellä uskovat saavat elää
yhdessä Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Siellä ei ole enää syntiä. Siellä elämä jatkuu läpi
ikuisuuden
Taivaasta lasketaan alas uusi Jerusalem

»Minä näin uuden taivaan ja uuden
maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä
merta ollut enää. Näin, kuinka pyhä
kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui
taivaasta Jumalan luota juhlaasuisena, niin kuin morsian, joka on
kaunistettu sulhasta varten. Ja minä
kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!
Hän asuu heidän luonaan, ja heistä
tulee hänen kansansa. Jumala itse
on heidän luonaan, ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei
murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä
kaikki entinen on kadonnut."»
Uuden Jerusalemin mitat on n. 2300 km x 2300 km x 2300 km.
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