Útvalin kynslóð
Fagnaðarerindið er hreint vatn sem blæs manninn á óhroða af
kynslóð eftir holdi, blóði og vilja mannsins (Jóh 01:12; Ok
30:12). Gegnum fagnaðarerindið stað endurnýjun, eða nýja
fæðingu, sem hreinsar maður af fyrstu kynslóð óþverra. Aðeins
í gegnum þetta endurnýjun ollu af Guði (nýtt hjarta og nýjan
anda) er að maður verður útvöldu Guðs, sem verður hluti af
nýrri kynslóð, útvalin kynslóð.

Útvalin kynslóð
“En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög
þjóð, einkennilegur fólk, sem þú getur kunngjöra lof Hans, sem
kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljóss” (1
Peter 2: 9)
Þar kenningu kosningum umbætur er fram af sumum sem
leyndardóm, og fyrir aðra, samanstendur bara í deilum.
En, skrifa til kristinna í dreifingu, postuli Pétur heitir af
“útvaldir”, sem kastar ljósi á leyndardóma og leysist deilur.
Almennt fræðimenn held kosningarnar sem Val Guðs, sem fellur á
einstaklinga og ekki að íhuga hvað er hugmyndin um “útvalin”.
Pétur postuli leggur áherslu á að kristnir eru útvalin
kynslóð, sem fellir þá hugmynd að Guð hefur valið eða hafnað
án trúverðug viðmiðun, einkum einstaklinga.
Samkvæmt kenningum sem tilraun til að útskýra kenningu
kosningum, með helstu hápunktur Calvinists og arminianistas
kenningar, sem Guð hefur valið nokkrar einstaklinga til að
spara fyrir þá þeir komu til. Slík kenningar endilega Fleygja
verða af Pétur postuli sem leggur áherslu kynslóð (nafnorð),

því án tilvist þessa tilteknu kynslóð það er engin þörf á að
tala um kjörin.
The Pauline útsetning sem fyrst er kynslóð af náttúrulegum
menn, og þá kynslóð andlega, er einnig stjórnað af kalvínska
kenningar og arminianistas (1Kor 15:46), rétt eins og það
tekur ekki tillit til hvað Jesús útsett segja, “af holdinu
fæðist, er hold” og “af andanum fæðist, er andi.”
Þó það er einhver ágreiningur um hvort kosning er gerð af
“fullveldi” eða guðfræðilegan hugtak sem myndast í kringum
‘vísendum’ Guðs, kenningar kosningar, bæði kalvínska sem
arminianista einnig fram að Guð kýs sérstaka einstaklinga til
að spara.
Eins og Guð myndi velja sumir menn verði hólpnir jafnvel fyrir
fæðingu, ef allir menn hafa syndgað? Guð myndi velja til
hjálpræðis, ef allir eru hugsuð í synd? Hvað er grundvöllur
þetta val?
Þegar fjallað með kosningu, ekki bæði stöðu telja ekki að
Biblían kynnir tvær tegundir af fæðingu og tvær tegundir af
kynslóða, og telja að Guð velur fólk til að spara og aðra til
eilífs fjandanum, Gegn því náð Guðs og tilgangi Hvað er
fagnaðarerindið “Hver mun hafa allir menn verði hólpnir og
komist til þekkingar á sannleikanum” (1 Tim 2: 4).
The líkan sem tók móta og robustness í umbætur tíma með nöfn
eins Lúter, Calvin, Arminius, Zwingli, Spurgeon, Owen, o.fl.,
og áhrif margar samtímans rithöfundar, það er séð að talið að
tilvist mannsins er takmörkuð við a einn fæðing: fæðingu
samkvæmt holdinu Adams. Og þeir gleyma að huga að Biblían
kynnir nýja kynslóð með nýja fæðingu sem gefur tilefni til
“útvaldir”.
Biblían vísar til tveggja fræ: the dauðlegum fræ frá niðjum
Adams, og ódauðlega fræ, sem er Guðs orð. Alveg eins og það
eru tvær fræ af leiðandi eru tvær kynslóðir. Þegar
Sálmaskáldið segir: “A fræ skulu þjóna honum, það skal lýsa

til Drottins fyrir kynslóð” (Sl 22:30), bendir það til
ákveðins fræ, hins ódauðlega fræ, sem færir tilvist menn sem
þjóna Guði, mismunandi fræ Adam, sem er fjandskapur gegn Guði
(1 Peter 1:23).
The ódauðlega fræ kemur kynslóð að Guðs börn, sem leita ásjónu
Jakobs Guðs “Þetta er kynslóð þeirra sem leita hans, sem leita
auglit þitt, ó Guð Jakobs” (Sl 24: 6), hins vegar,
forgengilega fræ Adam kemur aðeins kynslóð hins óguðlega, sem
öxi er lagður að rót þeirra “Fyrir Drottinn elskar dómi, og
lætur ekki hans heilögu, að þeir eru varðveitt að eilífu, en
niðjar óguðlegra skera burt” (Sl 37:28; Mt 03:10).
The kynslóð af Adam, sem er frá dauðlegum fræ, er ekki útvalin
kynslóð. Synir Adams er enginn vill leita Guðs, en allir hafa
villst og saman verða óhreinir (Ps 14: 3; Ps 53: 3). The
Adamic kynslóð er neinn sem auðsýnir gæsku, eins og mest
upprétt maður er þyrnir og fegurst sem vörn í þyrnum (Micah 7:
4). Niðjar fræ villast Adams frá Guði og mæli lygar frá
fæðingu (Ps 58: 3).
The kynslóð samkvæmt vilja holdsins, blóð og vilja manns
framleiðir holdlegt menn, hafnað af Guði (Jóh 01:12; John 3:
6). Enginn maður þessi skítugu kynslóð er kosinn til að vera
heilög og lýtalaus, eins lítið kjörinn til að spara, eins og í
einu tilviki óhlýðni Adams, allir verða óhreinn.
Hins vegar kynslóð samkvæmt vilja Guðs kemur frá ódauðlega
fræ. Þessi fræ framleiðir andlega menn, hina útvöldu Guðs
vegna þess að höfuð af nýrri kynslóð, sem er Kristur. Kristur,
hinn síðari Adam er maður kosinn, þar sem ‘allar fjölskyldur
jarðarinnar blessun hljóta’.
Guð hefur ekki valið einn af sonum Adams til hjálpræðis.
Hvernig koma? Þar sem fræ Adams öll syndgað og voru sviptir
dýrð Guðs (Rom 3:23). Lögmál Guðs er óafturkallanlegt Sú
sálin, sem syndgar skal deyja þetta! Eins aðskilnaður frá Guði
liðin allra manna, þýðir að allir hafa syndgað, það er, öll

önduðust. Men mynda samkvæmt holdinu eru dauðir í afbrotin og
syndum, sem kemur í veg fyrir þá frá að vera kjörinn af Guði
til að vera heilög og lýtalaus (Efesusbréfið 2: 1; Eph 1: 4).
Aðeins endurfæðast getur þú tekið þátt í nýrri kynslóð, tíminn
ungi maðurinn erfir eilíft líf og verða heilög og lýtalaus
fyrir Guð, eftir kosningar “að fæðast aftur, ekki af dauðlegum
fræ, heldur ódauðlega, eftir að orð Guðs, sem lifir og stendur
að eilífu” (1 Peter 1:23). Þess vegna er Jesús sýndi Nikódemus
þörfina að vera fæddur aftur (John 3: 3).
Með öðrum orðum, maður er ekki kjörinn til að fæðast aftur,
fæddur aftur áður gegnum ódauðlega fræ og eftir endurnýjun,
verður það aðili að útvaldir, sem gerir það heilög og lýtalaus
fyrir Guði.
Það væri eins og einn dauður í misgjörðir og syndir kosnir
Guðs sem heilaga og lýtalausa? Ekki! Það er ástæðan fyrir því
að góðmennska og kærleikur Guðs, samkvæmt miskunn sinni
bjargaði hann menn af endurfæðumst og endurnýjun Heilags anda
(Tt 3: 5). Athugið vel: Guð vistar með endurfæðumst og
endurnýjun andans, ekki með kosningum, eins og sumir segja.
Fagnaðarerindið er hreint vatn sem blæs manninn á óhroða af
kynslóð eftir holdi, blóði og vilja mannsins (Jóh 01:12; Ok
30:12). Gegnum fagnaðarerindið stað endurnýjun, eða nýja
fæðingu, þvo sem hreinsar manninn af fyrstu kynslóð óþverra.
Aðeins í gegnum þetta endurnýjun ollu af Guði (nýtt hjarta og
nýjan anda) er að maður verður útvöldu Guðs, sem verður hluti
af nýrri kynslóð, útvalin kynslóð (EZ 36:25 -27).
Eins kynslóð Adams var hafnað, þar sem allar saman verða
óhreinn, Guð, í gegnum miskunn hans, ekki vegna
réttlætisverkanna sem maður hefur gert, en fyrir mikla og
óendanlega ást sína, valdi hann þeim, er trúa á Kristur, hinn
síðari Adam. Kristur er höfuð kosið fólk. Kristur er Guðs
útvöldu fyrir grundvöllun heims, og allt sem kemur úr honum
eru hluti af útvaldir, það er, voru Valdir til að vera heilög

og lýtalaus (Efesusbréfið 1: 4, 1 Peter 1:20).
Hvernig getur Guð valdi kristnir fyrir grundvöllun heims?
Simple! Eins og Kristur er Guðs útvöldu, Guð valdi kynslóð
Krists, síðustu Adam, að vera heilög og lýtalaus fyrir honum.
Allt sem Kristur er fæddur (mynda), eru útvöldu Guðs. Því Guð
hefur ekki valið ákveðin einstaklinga til að spara, en kjörinn
kynslóð Krists að vera heilög og lýtalaus.
The kynslóð af börnum Guðs, gegnum ódauðlega fræ, sem er Guðs
orð, var valinn af Guði frá örófi alda til að vera heilög og
lýtalaus fyrir honum, allt öðruvísi ástand af börnum Adam,
óvinum og óhreint ” að fæðast aftur, ekki af dauðlegum fræ,
heldur ódauðlega, eftir orði Guðs, sem lifir og stendur að
eilífu” (1 Pét 1:23).
Guð var ánægður sonar hans, fyrir Krist að það er yndislegt,
og hann valdi kynslóð þeirra, vegna þess að kynslóð Adam varð
óhreint. Kristur er Guðs útvöldu, þar sem sál hans ánægjulega.
Kristur var gefið af Guði fyrir bandalagið og ljós til
heiðingja (Jesaja 42: 1 og 6). Þannig Guð sneri myrkur í ljós
og lag hvað bogna (Er 42:16). Með nýrri kynslóð í Kristi börn
myrkursins verðið börn ljóssins, og allir þeir, sem voru flutt
frá myrkri til ljóss (vistuð) fyrir trú á Krist eru útvöldu
Guðs að vera heilög og lýtalaus.
Varðandi kynslóð Adam er rétt að þegar þeir fara þessa
tilveru, í kjölfar dóms verka vegna þess að þeir eru dæmdir
vegna óhlýðni Adams. Það er einnig rétt að meðal mynda Adam
sem trúa á fagnaðarerindið, eru dæmdir og deyja með Kristi,
eru skírðir til dauða hans að með tilvísun til-koma nýja veru.
Þannig að það er enginn guð velja fræ Adam einhvern til að
vista vegna þess að:
a) trúa, deyja með Kristi og þá birtast aftur í nýju veru,
og;
b) ef þú trúir ekki, fylgja til perdition.

Því Guð er ekki valið einhver mynda niðjar Adam til að vista.
Önnur lið: Frelsun ætíð stafar af trúnni, hins vegar, og að
spara, fæddur Jesú Krists útvöldu að vera heilög og lýtalaus
og fyrirhugað börnum með samþykkt. Allir sem eru upp ódauðlega
fræ Krist, trú birtist, eru hinir útvöldu, sem þetta er
kynslóð Drottins, útvalin kynslóð, aðskilin að vera heilög og
lýtalaus!
Guð valdi Krist og kynslóð hans! Kristur er útvöldu, dýrmætur
steinn “Svo líka í ritning inniheldur Sjá ég set í Síon að
hyrningarsteini, kjósa, dýrmætur og sá sem trúir á hann mun
ekki verða til skammar” (1 Peter 2: 6). Eins síðasta Adam varð
lifandi steinn, kjósa, dýrmætur, kristnir eru einnig lifandi
steinum, sömuleiðis, kjörinn og dýrmætt í augum Guðs (1 Peter
2: 4, 5).
Kenningar, kalvínista og arminianista, íhuga að kjósa eru
einstaklingar sem Guð hefur valið að vista, eða “fullveldi”
hans eða “vísendum ‘þeirra (The prescience sem útibú frá
alvisku er a skakkur guðfræðileg ályktun sem er ekki studd í
Biblíunni). Ef slík staðsetningar voru réttar, spara aldrei
tilheyra misstu, því að hver einstaklingur er fæddur kosnir
eða hafnað (fullvalda eða pre-meðvitað) fyrir grundvöllun
heims.
Hvað Biblían sýnir er tilvist tveggja kynslóða. Það er kynslóð
af glataður fólk mynda samræmi við vilja holdsins, að vilja
manns og blóði, þar sem enginn er kosinn, að hann segir um
einstaklinga sem saman fór afvega og skortir Guðs dýrð (Róm
3:12; Rómverjabréfið 3 : 23). Og það er kynslóð af spara, sem
eru búin til úr fólk nýtt vilja Guðs (John 01:12 -13), sem
áður tilheyrði kynslóð sem tapast.
Það er engin leið tilheyra kynslóð vistuð án þess tilheyra
kynslóð af Lost, þar fyrst er holdlegur, og þá koma andlegu (1
Kor 15:46). Þetta er þar sem Guð frábærlega vinna, því að hann
notar sömu ‘massa’ (missti) og gerir það nýr maður (Rom 9:21),

sköpun Guðs sem skapar nýjan mann í ástandi bræður Krists og
Kristur, snúa, frumburður meðal margra bræðra.
Biblían sýnir að með Krist, eingetinn kjörinn kynnt í heiminn,
Guð færir í að vera nýjar menn, fæddur af vilja hans og
samkvæmt velþóknunar sem hann ætlaði í Kristi, til þess að
hann sé frumburður meðal margra bræðra (ROM 8: 29; Heb 2:10).
Eftir að deyja og að vera grafinn með Kristi, Guð notar sama
massa (leir) til að gera skip til heiðurs. Allir sem deyja
birtast aftur með Kristi fæðast aftur, vegna þess að þeir fá
nýtt hjarta og nýjan anda. Eru nýjar verur vegna þess að þeir
eru í Kristi og, eins og allt verður nýtt (nýtt hjarta og
nýjan anda), eru nú útvöldu Guðs (2 Kor 5:17; Bb 51:10; Esk
36:26; Jes 57:15).
Leyndardómur kosninganna kemur niður á kynslóð. Það er ástæðan
fyrir postuli Peter segir að kristnir í dreifingu voru
kjörnir: “kjósa samkvæmt vísendum Guðs föður, í helgun andans,
til hlýðni og sprinkling blóðs Jesú Krists Náð sé með yður og
friður margfaldist” (1 Peter 1: 2). Hvers vegna kristnir menn
eru kjörnir samkvæmt ‘vísendum’ (fyrir þekkingu, pre-vísindi)?
The vísendum af sagði niður og því afkvæmi þeirra. Rétt eins
og dauðinn hefði ríkja meðal manna, Guð, er boðuðu fyrirfram
af heilögu spámanna sigur Krists á krossinum, sem varð
undanfari nýrri kynslóð, fyrir hann einn myndi leiða marga
syni til dýrðar Guði (Heb 02:10).
A ‘vísendum’ Guðs vísar til “þekkingu”, á ‘skilaboð’ guðs
tilkynnti fyrirfram af heilögu spámanna, sem Kristur yrði
drepinn í fyllingu tímans samkvæmt velþóknunar á vilja Guðs,
því Kristur er lamb Guð drap þetta grunninn heiminum, þ.e.
‘vísendum’ eða ‘vísendum’ segir um atburði sem áttu sér stað
um líf og dauða Krists samkvæmt ritningunum “og elskaði það
allt sem búa á jörðinni, sem nöfn eru ekki skrifuð í bók
lambsins lífsins sem var slátrað frá grundvöllun heims” (Opb
13: 8).
Guð stofnað fyrirfram að myndi gefa einkason sinn, því aðeins

hreinn blóði Krists ómengað innleysa menn úr ríki syndarinnar.
Spádómar var tilkynnt að Guðs lamb yrði drepinn í fyllingu
tímans, og þessi skilaboð tilkynnt áður af spámönnunum er the
pre-þekking, vísendum, og ekki ‘vísendum “sem útibú frá
alvisku. Blóð lambsins var þekkt jafnvel fyrir grundvöllun
heims, þó svo fórn aðeins varð ‘þekkt’ menn í fyllingu tímans,
en það var tilkynnt er the pre-vísindi, eða er, vísendum “Í
þessu við, sé afhent með ákveðið þekkt ráðgjöf og vísendum
Guðs, halda á, krossfestur og drepinn af vonda höndum”
(Postulasagan 2:23); “En með dýrmætu blóði Krists, og með lamb
gallalaust og án í raun í öðrum tíma var foreordained fyrir
grundvöllun heims, en var opinberaður í lok tímanna vegna
yðar” (1 Peter 1: 19 -20; Heb 9:26).
Fyrirfram (fyrir komuna til tilveru) Guð hefur útvalið
afkomendur síðasta Adam, það er, fræ Krists (Descending).
Segir fræ allra þeirra sem trúa á fagnaðarerindið, sem gerir
þeim heilög og án sök fyrir honum (Ef 1: 4).
Meðvituð um þessa kosningu, postuli Peter blessar Guð:
“Lofaður sé Guð og faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir
mikið miskunn sinni hefir getið okkur aftur til lifandi vonar
með upprisu Jesú Krists frá dauðum, arfleifð ódauðlega, og
óflekkaður, og að fadeth ekki í burtu, áskilinn í himnaríki
fyrir þig” (1 Peter 1: 2 -3). Pétur postuli segir að upprisa
Jesú frá dauðum, Guð leiddi aftur menn í að vera Guðs börn (Ef
1:19 -20).
Og hvernig er þetta nýja kynslóð? Guð hreinsað menn fyrir
hlýðni við sannleikann “hreinsað yður með því að anda í að
hlýða sannleikanum …” (1 Peter 1:22). Þessi hreinsun var lýst
með Esekíel: “Ég mun stökkva (anda) hreint vatn (hlýðni
sannleikanum) á yður, og vera hreinn; frá öllum óhreinindum
yðar og frá öllum skurðgoðum yðar, mun ég hreinsa yður. Og ég
mun gefa yður nýtt hjarta og leggja í þér nýjan anda … “
(Esekíel 36:25 -26; John 15: 3).
Það er satt að maður hafi verið sóttar frá fræ sem faðirinn

hefur ekki plantað (Mt 15:13). Nú, í gegnum Krist, síðustu
Adam, menn eru aftur búnir með orði Guðs, sem er Kristur,
Incarnate Word, tré réttlæti verða “fæðast aftur, ekki af
dauðlegum fræ, heldur ódauðlega, orð Guðs, sem lifir og
stendur að eilífu” (1 Peter 1:23).
Sem kristnir komu saman til Krists, Lifandi Stone, útvöldu,
dýrmætur, eru nú einnig að búa steinum, þeir eru andlega hús,
heilög prestdæmi (1 Peter 2: 5). Nú hafa verið fæddur aftur
kristnir eru útvalin kynslóð. Athugaðu muninn: var einu sinni
ekki lýður, sem er, voru ekki valdir, eru nú orðnir Guðs, þeir
eru útvalin kynslóð.
Þess vegna þegar þú skrifar annað bréf, Pétur postuli mælt með
því að kristnir menn sem, með því að fara yfir mikla og
dýrmæta loforð fagnaðarerindisins, hafa orðið hluttakendur í
guðlegu eðli (2 Peter 1: 4), bæta trú að dyggð og dyggð
vísindi, etc Hvernig koma? Ekki að verða aðgerðalaus (2 Peter
1: 8). Í þessum anda, sem Christian verður stinnari köllun
yðar og útvalning, sem kemur í veg tripping á eitthvað (2
Peter 1:10; James 3: 2).
Ef kosning er til hjálpræðis, það er engin þörf á að tala um
að gera það stinnari. En ef kosningarnar er skilyrði gefin af
nýrri kynslóð sem ungi maðurinn tilheyrir, þegar Christian
gildir boðskap starf (= fagnaðarerindisins köllun) hans, þetta
er stinnari, þ.e. án haltra milli tveggja skoðana og aðgerð
rangra kennara. Allir sem gerir það, stór færsla verður veitt
á himnum! (2 Peter 2:11), sem er ekki í samræmi við forsendu
um kalvínska kenningu og arminianista kosningar, að hjálpræði
er fyrir útvaldra, hvort sækja hringja.
Páll postuli sýndi að kosningu Ísrael stafar af foreldrum:
Abraham, Ísak og Jakob (Rom 11:28), annað en kosningu
einhverra eftirstandandi Gyðinga sem urðu kristnir, sem er
kosning úr náðinni (Rom 11: 5) . Hvað kemur að kosningu náð?
Vegna patriarcha Abrahams, voru afkomendur hans kjörnir

tilheyra þjóð Ísraels (Deut 10:15; Jes 41: 8), þannig að
kosning virðist alltaf í Biblíunni í tengslum við samstarf,
ættum. En sælu lofa ekki úr foreldra kosningum, segir áður en
afkomandi kosningar lofað Abraham, sem er aðeins þátttakandi
sem hann myndast. Því kosningarnar er tengjast kynslóð: það
var kosning samkvæmt foreldrum, og það er kosning samkvæmt
fræ, sem er Kristur (Jesaja 65: 9). Í báðum tilvikum, fyrir
kosningar verður þú að vera afkomandi, spurning varðandi
kynslóð.
Páll postuli Nöfn í Ephesian kristnir af heilögu og trúuðu,
það er, tilheyra fjölskyldu Guðs með fagnaðarerindi Krists (Ef
2:19), ástand sem vísar til þess að hafa verið gert af Guði
(Ef 5: 8). Í þessu versi, “eins og hann hefur útvalið oss í
Kristi fyrir grundvöllun heims, að vera heilög og án sök fyrir
honum í kærleika” (Ef 1: 4), er ekki hægt að álykta að Guð
hefur útvalið einstaklinga til að vista áður en ætti að íhuga
alla Kristnir (í) voru Valdir (kosnir) í Kristi fyrir
grundvöllun heims vegna að mynda frá Kristi.
Áður World Foundation Guð valdi fræ Krists að vera heilög og
lýtalaus fyrir honum. Páll postuli vísar til atburðar sem
hefur í umfang hennar þá staðreynd að kristnir eru afkomendur
Krists, vegna þess að þeir voru hækkaðir aftur (Ef 2:10), með
Kristi sem hornsteinn og kristnir byggð á hann sem heilaga
musteri (Ef 2:20 -22), sama hugtak verða af Pétur postuli (úr
19: 5 -6).
Í eilífðinni Guð hefur útvalið afkomendur Drottins Jesú Krists
(sem Seed lofað Abraham), þannig að Páll postuli notað sögnin
kjósa síðast ‘kjörinn “til að sýna núverandi ástand kristinna,
hina útvöldu Guðs (Ef 1: 3) .
Þegar þú skrifar í Fl, Páll postuli gerir skýran greinarmun á
viðkomandi ástandi til kynslóð af Guðs barna og myndun þessa
heims “að þér getið óaðfinnanlegir og skaðlaus, Guðs börn,
lýtalausa í crooked og depraved kynslóð, sem þér skína eins og
ljós í heiminum” (Fl 2:15).

Kristur skipar kynslóð fræðimanna og farísea af illum og ótrú
kynslóð “En hann svaraði þeim og mælti: Vond og ótrú kynslóð
sækist eftir skilti, þó ekki gefa þér annað tákn en tákn
Jónasar spámanns” (Mt 12: 39; Ps 78: 8), en á þetta ekki eiga
aðeins við farísea á þeim tíma Krists, segir áður en kynslóð
óguðlegra.
Síðan hvenær villst í fjörutíu ár í eyðimörkinni til Kristur
mótmæli gegn þjóð Ísraels, sem telst vera fólk sem villist í
hjarta, því að þeir hafa ekki þekkt vegu Drottins (PS 95:10).
Nokkrir ‘kynslóða liðin, en Guð mótmælir sömu kynslóð, kynslóð
sem er upprunnið í óhlýðni Adams (Er 43:27). Vegna sona Adam
Jakobs voru Vond og ótrú, og áfram spun hugmynd um að þeir
væru Abrahams.
En loforð Guðs er kynslóð Krists, sem er öflugur fræ í jörðu
“Niðjar Hans skulu vera voldugur á jörðinni; kynslóð
hreinskilinna mun blessun hljóta” (Sl 112: 2). The kynslóð
Krists er gróðursetningu Drottins, Justice tré (61: 3).
Þetta loforð var ekki fyrir kynslóð Adams, en fyrir framtíð
kynslóð, fólk sem Guð hafði skapað til að lofa dýrð Guðs
“Þetta skal vera skrifuð fyrir kynslóð að koma og fólk sem
skal búin skal lofa Drottin” (SL102 : 18; Jes 61: 3; Eph 4:24
og Efesusbréfið 1:12).
Allt sem er um kosningar kemur úr eftirfarandi loforð: “Ég
hafði gjört sáttmála við minn útvalda, hef ég svarið við Davíð
þjón minn, niðjar þínir vil ég staðfesta að eilífu, og byggja
upp hásæti þitt til kynslóð” (Sl 89 : 3; Eph 2:12).
Rétt eins og Biblían hefur tvær hurðir, tvær leiðir, tvær fræ,
tveir pottar, tveimur herrum, einnig lögun tvær kynslóðir, og
kynslóð Adam hafnað, og kynslóð Krists kjörinn vegna sem hann
er eru þeir sem trúa á hann hér í þessum heimi: Guðs útvöldu,
kynslóð Drottins! (1 John 4:17; Ps 24: 6, Sl 15: 1; 1 Kor
15:48).
Aðeins einn fræ, orð Guðs, koma fram ný kynslóð af kjörinn

Drottins “A fræ skulu þjóna honum, það skal lýsa til Drottins
fyrir kynslóð” (Sl 22:30), kosningar sem gera heilögu “Setja á
því , sem útvöldu Guðs, heilaga og elskuðu, innyfli miskunnar,
góðvild, auðmýkt, hógværð og langlyndi” (Kól 3:12).

