Mistä uskova saa hyvän opetuksen?
Tutkitaan asiaa Paavalin valintojen perusteella!
Miten ja missä hän perehtyi uskon asioihin?
Miten hän valmistautui tehtäväänsä?
Paavali eli ja
toimi Pyhän
Hengen ohjauksen mukaan!

Meillä on valittavana kaksi päälinjaa:
Ihmisen järkeilylinja:
On monenlaisia kouluja ja kursseja joissa
yritetään selvittää Jumalan työn lainalaisuuksia. Niissä on aina mukana jotain ylimääräistä jokin erityinen oppi tai suuri oivallus jostain. Humanistisissa tiedekunnissa Jumala suorastaan kyseenalaistetaan.
Tälläkin opilla sydämeen voi tulla näennäinen rauha! Varsinkin jos sitä uskontoverit ylläpitää. Iloitaan, todistetaan ja ylistetään!

Hengen linja:
Koulutus vaikka kotona, työn ohessa oppikirjana Raamattu ja opettajana Pyhä Henki.
- Ei kuuntele oman lihan ääntä, eikä usko
kaikkia ihmisten luomia oppeja! Pitää kuunnella Hengen hiljaista ääntä, jonka oppii
erottamaan, jos sitä todella haluaa. Pyhä
Henki antaa kyvyn erottaa oikean väärästä.
Tämä ei ole helppo tie, sillä tätä tietä vaeltajia vastaan aina noustaan.
On Pyhä Henki ja rauha sydämessä!

Jumalanpelko ratkaisee asiat!
Raamattu sanoo: - Ps 25;12. ” Kuka on se mies, joka Herraa pelkää? Hänelle Herra neuvoo tien, joka tämän tulee valita.” - Herraa pelkäävän Hän neuvoo oikealle tielle!
Siitä seuraa linjavalintakin automaattisesti!
Jos ihminen menee raamattukouluun ja hän pelkää ja kunnioittaa Jumalaa, niin opetuksessa on silloin mukana Pyhä Henki. Hän näyttää asiat todellisina.
Jos sitä ei ole, niin opetus jää kevyen ihmisopetuksen tasolle!
- Jumalanpelko ei ole pelkäämistä. Se on paremminkin Jumalan kunnioittamista!

Paavali kertoo valinnoistaan ja koulutuksestaan:
Gal. 1;13 ”Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä
ylenmäärin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin.
14 ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja
ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta.
15 Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa
kautta, näki hyväksi.
16 ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä,
17 enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan
menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon.
18 Sitten, kolmen vuoden kuluttua, minä menin ylös Jerusalemiin tutustuakseni Keefaaseen ja jäin hänen tykönsä viideksitoista päiväksi.
19 Mutta muita apostoleja minä en nähnyt; näin ainoastaan Jaakobin, Herran veljen.
20 Ja mitä kirjoitan teille, katso, Jumalan kasvojen edessä minä sanon, etten valhettele.”
Paavali oli Damaskossa kolme vuotta. Pelkästään Pyhän Hengen koulutuksessa!
Gal. 2;1. Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani.
4 Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat
hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa,

On huomattavaa, että Paavali eli koko ajan Pyhän Hengen johdatuksessa!
Hänen saamansa koulutus ei sisältänyt mitään järkeenkäypiä inhimillisiä selittelyjä. Se oli
suoraa Pyhän Hengen puhetta ja koulutusta.

Mekin voimme saada samanlaista opetusta!
Tätä samaa koulutusta on tarjolla vielä tänäänkin, jos sitä vain haluaa! Se ei vaadi mitään suuria sijoituksia: - Raamatun, Jumalanpelon ja halun päästä asioista selville.
- Pyhä Henki puhui Paavalille suoraan! - Sama Henki puhuu vielä tänäänkin! Eivät nämä asiat ole miksikään muuttuneet!
- Jumalanpelkoa ja uskoa siinä tarvitaan! Tulee hypätä ”tyhjyyteen” ja luottaa, että Jumala ottaa kiinni! - Usko on luottamusta!
- Tulee vielä ottaa huomioon, että Pyhän Hengen opetus on yleensä sellaista, jota eivät monet ymmärrä!
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Vielä lisää Pyhän Hengen opetuksesta!
1 Joh. 2;27 sanoo: - ”Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te
ette ole kenenkään 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.”
- Tässä jakeessa Raamattu kehottaa meitä rohkeasti uskomaan Pyhään Henkeen!
Me emme ole kenenkään ihmisen opetuksen tarpeessa, koska Sana sanoo niin!
- Ihmiset pyrkivät sitomaan toisia ihmisiä itseensä taitavan opetuksen avulla!
Pyhä Henki on luvannut opettaa ja johdattaa: - Pidetään siitä kiinni!
Jumala ei pidä siitä, jos me alistumme toisten ihmisten ohjattaviksi!
Jumala itse haluaa johdattaa meitä!

Mitä ja miten Paavali alkoi oman koulutuksensa jälkeen opettaa?
Gal. 1;11 ja 12. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että

Minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
Hänen oppinsa eivät
Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut,
miellyttäneet oppineita!
Sama tilanne on tänään!
Eikä sitä ole minulle opetettu, vaan
Paavalin opit eivät kelJeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut paa oppineille!
Paavali vei sanomaa Eurooppaan ja muuallekin!
Hän myös opetti saamansa koulutuksen mukaisesti! Miten se vaikutti?
- Joka paikassa mihin hän meni, siellä nousi aina mellakka!
Pyhä Henki johdatti häntä ja evankeliumi meni eteenpäin suurella voimalla!
- Ja vastustajia oli paljon! - Vastustus näyttää vievän asioita eteenpäin!
- Missä hän vaikutti siellä olivat pimeyden henkivallatkin paikalla!
Hänen Pyhän Hengen saarnansa toivat aina paikkakunnalle herätyksen ja ihmisiä tuli
uskoon!
Hän toi evankeliumin eurooppaan. Hänen kauttaan syntyi lukematon määrä seurakuntia.
Hän kirjoitti monet Raamatun kirjeet. Hän oli Jumalan valitsema edelläkävijä.
Hänen elämänsä kului saamansa opin mukaisesti. Hän oli uskollinen loppuun asti!
Paavalin saama opetus oli toimivaa ja tuloksellista! Etsikäämme mekin sitä samaa,
vaikka meistä ei ehkä tulekaan Paavalin veroisia Jumalan palvelijoita!

- Jumalanpelko on ratkaisevaa!!
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