Rauha ihmisen elämässä!
Todellinen rauha on turvallisuutta Jumalan läheisyydessä! Se on ylimaallista rauhaa.
- Sellaisen ihmisen lähellä, jolla on tuo rauha, on yleensä hyvä olla.
Tällaisen rauhan saavuttaminen ja säilyttäminen on ihmiselle kaikkein tärkein asia tässä maailmassa! - Vain Jumalan lähellä ollessaan ihminen voi kokea ylimaallisen rauhan!
On tasapaino itsensä, naapurin ja Jumalan kanssa.
Monet ihmiset etsivät tänään levottomina rauhaa itselleen. Jotkut ovat suorastaan paniikissa. He hakevat sitä monista paikoista esimerkiksi: - Teattereista, ravintoloista, luonnosta, retriiteistä, joogasta, meditoinnista, matkoista, alkoholista, huumeista, lääkkeistä ja seksistä.
Monet piilottavat levottomuuttaan monisanaisilla puheilla.
- Se on loputonta pakomatkaa varsinkin silloin, kun rauhaa haetaan vääristä paikoista!
Mikään noista ei anna sitä rauhaa mitä ihmisen sydän kaipaa!
Ihminen tietää sisimmässään että on olemassa rauha joka ei järky! Se kestää kovimmassakin
aallokossa! - Jos ihmisellä ei ole tuota rauhaa, niin hän on levoton ja etsii sitä epätoivoisesti
kaikkialta! Viimeinen paikka mistä rauhaa yleensä etsitään on Jeesus. Monet ihmiset ovat
vielä niin ylpeitä, etteivät koskaan edes alistu Jeesukselta apua hakemaan. Koko elämä voi
olla jo aivan pielessä mutta apu ei vain kelpaa. - Mieluummin levottomina ryntäillään sinne
tänne ja hukutetaan levottomuus esimerkiksi alkoholiin, lääkkeisiin tms. Lopulta se on tuhon
tie ja vie ihmisen todennäköisesti helvetin tuleen.
Jokaisen ihmisen sisimmässä taistelee kaksi voimaa: - Toinen on hyvä ja toinen on paha. Hyvää tarkoittava on Jumalan voima! Se juuri haluaa lahjoittaa ihmiselle rauhan ja tasapainon
joka ei järky! Toinen on pahaa tarkoittava: - Se haluaa viedä ihmisen mahdollisimman kauaksi Jumalasta ja Hänen hyvistä tarkoituksistaan. Se kehottaa ihmistä kaikkeen pahuuteen ja
kokeilemaan kaikkea muuta, mutta ei Jumalaa, saavuttaakseen rauhallisen mielentilan.
Ihmisen tehtäväksi on jätetty valinnan teko, kumpaa kuulee ja tottelee. Ihmisen on itse valittava. Jumala kyllä tietää etukäteen valintasi, mutta se ei ole ennalta määräämistä.
Siinä samassa tulee tehtyä myös valinta rauhan ja rauhattomuuden suhteen!
Fil. 4;7. ”ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”
Vaatii pientä rohkeutta hypätä Jeesuksen ”junaan.” - En ole katunut omaa hyppäämistäni!
- Siinä junassa on jo miljoonia muitakin ”höyrähtäneitä.” - Yksi vielä mahtuu mukaan!

Pelastusta voi rukoilla itse kotona, metsässä, pellolla tai sielunhoitajan kanssa seurakunnassa!

Hän kuulee jos, ja kun, Hän Jumala on!!
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