Jumalan suunnitelma: - Ja sen toteutuminen?!
Meillä kaikilla ihmisillä on Jumalan laatima pelastussuunnitelma jo syntyessämme!.
Miten kaikki toteutuu meidän kohdallamme? - Se riippuu meidän valinnoistamme!
Paras tietenkin on alkuperäinen suunnitelma. - Siinä kannattaisi pysyä!
Me saamme itse valita. Valinta on meidän.
Kahdesti tai kolmasti Jumala kutsuu meitä pelastukseen!
Jos ei vastaa myöntävästi, niin valinta on kielteinen!
Valinta:

Jos valitsee parannuksenteon synneistä, ottaa Jeesuksen vastaan ja
tunnustaa sen julkisesti! - Tulee uskoon! - Syntyy uudesti!
- Ollaan vielä alkuperäisessä suunnitelmassa! Jatkossa on vielä tärkeitä valintoja! Eräs sellainen on suhtautuminen Jumalaan. Suhde
voi olla nöyrä tai sitten ylpeä, ylimielinen ja itsetietoinen.

Jos hylkää tarjouksen eikä tee
parannusta. Ei ole Jumalan
suunnitelmassa.

Valinta:

Syntiset, jotka eivät tee parannusta joutuvat Raamatun mukaan tulikivijärveen, helvettiin!

Ne jotka uskoontulon jälkeen
valitsevat nöyryyden kysyvät
Jumalan tahtoa elämässään ja
tekevät sitten saamansa ohjeen
mukaan!
Esimerkki; Mooses oli nöyrin
ihminen maailmassa! Hän jopa
keskusteli Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin!
Jumala arvostaa nöyryyttä!
Ei Hän meiltä muuta odotakaan.
- Nöyryys on todellista uskoa!
Ps. 149;4, ”Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, Hän kaunistaa
nöyrät pelastuksella.”
Jes. 66;2. ” Minun käteni on nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki
nämä syntyneet, sanoo Herra.
Mutta minä katson sen puoleen,
joka on nöyrä, jolla on särjetty
henki ja arka tunto minun sanani edessä.”

Nöyrille on luvattu osuus uudessa kuningaskunnassa!

Ne uskovat, jotka valitsevat ylpeyden, he etsivät uraa, asemaa ja
ovat vallanhaluisia. Näyttää siltä,
että Jumala antaa heidän jostain
syystä menestyä hyvin. - He ovat menestysteologeja. He johtavat
asioita omassa voimassa ja tahdossa, vieden Jumalan kansan aivan
vikaraiteille!
- Ehkä Jumala tämän kautta
asettaa kansansa todellisen valitsijan paikalle! Väärällä valinnallaan
he myös tuomitsevat itse itsensä!
”Jumala on ylpeitä vastaan”
- Ei Jumalan Henki heitä ohjaa!
He esiintyvät rehvakkaina ja itsetietoisina lumoten kuulijansa ja
eksyttävät heidät pois Jumalan
Sanan totuudesta. - Valitettavasti
suuri enemmistö Suomen uskovista uskoo heihin!

Ylpeyteen langenneilla en usko
olevan tulevaisuutta! Kaikki on
kuitenkin Jumalan kädessä. Hän
armahtaa ketä armahtaa! - Ei
pitäisi leikkiä näillä asioilla!

Kaikkivaltias ja kaiken tietävä
Jumala tietää elämästämme
kaiken, jopa kuolinpäivän. Hän
näkee jo sen mitä valintoja me
elämässämme teemme. Se voi
vaikuttaa myös kuolinpäiväämme. Valinta jää meille ihmisille.
Tosin Hän tietää jo mitä me
valitsemme, mutta se ei ole
vielä valintaa, jos Hän tietää!
Valinta on todella annettu meidän käteemme. Hän on niin
suvereeni, että Hän kunnioittaa
meidän valintojamme, myös
vääriä!
- Jumala todella haluaa meidän
pelastuvan! Siksi Hän antoi
oman poikansakin ristiinnaulittavaksi! Vielä Hän kutsuu
meitä parannuksentekoonkin
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