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- Jumalaan kannattaa aina luottaa!
Kaikissa tilanteissa. Vaikka tilanne näyttäisi kuinka pahalta! - Hänellä on ratkaisu jokaiseen
asiaan! Kuitenkin sitä voi joskus odottamaan muutaman vuoden ehkä kymmeniäkin vuosia.
Jumalalla on aivan erityinen tapa kasvattaa meihin kärsivällisyyttä. Hän saattaa antaa meille
kärsimyksen, joka on aina läsnä koko elämämme ajan.
Odottaminen näyttää Jumalan maailmoissa olevan tavallista arkipäivää. Se on sitä todellista
Jumalan korkeakoulua. Niissä kouluissa kärsivällisyytemme ja ymmärryksemme kasvaa.
Kärsimysten tarkoitus! - Jos meillä menee hyvin, niin meistä tulee ylpeitä! Katsomme alaspäin kanssamatkaajiamme. Ylpeydessämme myös luovumme helposti pois uskosta.
Kärsimykset tekevät meistä nöyriä ja kanssamatkaajia ymmärtäviä! Kärsimyksillä Jumala
kasvattaa meitä lähelle itseänsä. Se on todellista rakkautta!
Meidän lihalle on vaikeaa, kun kärsivällisyyttämme kasvatetaan. Sitä ei kaikki tahdo jaksaa
ja kestää. Moni jättääkin uskonelämän taakseen, kun ei halua pysyä Jumalan koulussa.
Jobilla oli elämässään todellisia koettelemuksia! Kuitenkin hän sanoi: - ”Herra antoi, Herra
otti. Kiitetty olkoon Herran nimi!” Vaikeuksien keskellä hän säilytti luottamuksen Jumalaan.
Jeremia on yksi paljon kärsimään joutunut. Hänet mm. sahattiin kahtia. Hän oli uskollinen!
Joosef on hyvä esimerkki luottamuksen säilyttämisestä vaikeissa olosuhteissa.
Mooses luotti Jumalaan vaikeissa tilanteissa. Hän oli nöyrin ihminen maan päällä.
Joku ruumiillisesti vajaa elää kärsimystensä kanssa lähellä Jumalaa. Se on hänen kohdallaan
Jumalan suurta rakkautta! - Häntä voi joku vielä kadehtiakin!
Jumalalla on monia muitakin tapoja kouluttaa ja opettaa meitä elämässämme. Ei kaiken tarvitse olla edellä olevan mukaista korkeakoulua.

1. Joh. 1;27 on erittäin tärkeä opetukseen liittyvä jae, joka on monelle tuntematon!
”Mutta te-teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenen
kään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa,
niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin
pysykää hänessä.” - Tähän jakeeseen liittyy erityisesti luottamus Jumalaan!
- Pyhä Henki neuvoo ja opettaa, ei ihminen!
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