Tavallisen uskovaisen opettaja
Monella uskovaisella ei ole mahdollisuutta tutkia Raamatun alkutekstejä ja erikielisiä
käännöksiä. Heillä on silti yksi erehtymätön opettaja: Pyhä Henki. Jumala opettaa jokaista
lastaan Pyhän Hengen kautta. Joh.6:45 Tärkein opetuksista on opettaa uskovaista elämään
evankeliumin arvon mukaista puhdasta ja pyhää elämää. Syntiä karttaakseen ei tarvitse osata
hepreaa eikä Uuden Testamentin kreikkaa vaan rakkauden kansainvälistä kieltä. Jokainen
ihminen on kykenevä Jumalan avulla oppimaan Raamatusta kaikkein tärkeimmän: rakasta
Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Toinen tapa ilmaista Jumalan tahto
yksinkertaisesti on:
Karta pahaa ja tee hyvää, niin sinä pysyt iankaikkisesti. Ps.37:27
Kuka tahansa voi rakastaa Jumalan Poikaa, kun on uskonut sovituksen sanan ja saanut
syntinsä anteeksi. Sovituksen sanan ymmärtämiseen ei tarvita alkukielten tuntemusta ja
teologian opintoja. Jumala voi avata ihan tavalliselle ja kouluja käymättömälle ihmiselle
sovituksen sanan merkityksen, niin että hän ymmärtää sen. Ihmisen ei tarvitse osata edes
lukea, sillä Pyhässä Hengessä julistettu Jumalan sana voi synnyttää kuulijan uudesti ylhäältä,
niin että hänestä tulee Jumalan lapsi. Tämän ihmeen jälkeen on tietysti etua, jos uskovainen
osaa lukea, sillä pyhien kirjoitusten kautta voidaan tulla viisaaksi, niin että pelastumme uskon
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 2Tim.3:14-17
Kirjoitetulla Jumalan sanalla on suuri merkitys sielujen pelastuksessa. Jumala on ilmoittanut
sanansa palvelijoilleen profeetoille eikä voi puhua aiemmin puhumaansa sanaa vastaan,
ristiriitaisesti sen kanssa. Room.3:1-2 Jumala on puhunut myös Poikansa ja apostolien kautta,
niin että meillä on selvä ankkuri, mihin henkemme kiinnittää: Jumalan ilmoitus eli kirjoitettu
Jumalan sana. Hebr.1:1-3; Room.15:17-19 Kun saamme ilmoitusta Pyhältä Hengeltä, täytyy
sen olla sopusoinnussa aiemman ilmoituksen kanssa: muuten kyseessä ei ole Jumalan puhe
vaan jonkun villitsevän hengen puhe, joka vain matkii Jumalan ääntä ja Pyhää Henkeä. Jos
pysyt rakkaudessa ja uskot, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, niin silloin et eksy
villitsevien henkien ja riivaajien oppeihin, syntiin sekä tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan.
1Joh.4:13-5:13
Jumala opettaa henkilökohtaisesti jokaista lastaan, mutta Isä on antanut meille lisäksi
opettajia seurakuntaan luotettaviksi havaituista veljistä. Ef.4:11; 1Tim.2:73:1-7; 5:17 Näihin
opettajiin ei ole kuitenkaan hyvä kiintyä liiaksi, jotta he eivät nousisi epäjumalan asemaan.
Jokaisen uskovaisen tulee totella enemmän Herraa kuin ihmisiä. Apt.5:29-32 Parhainkin sanan
opettaja ja jaloin uskonveli saattaa erehtyä joissakin asioissa eikä meidän pidä seurata väärää
sanaa vaan totuutta ainoastaan. Kun noudatamme totuutta rakkaudessa, saavutamme
iankaikkisen elämän Jumalan luona taivaassa. 2Tess.2:13-17; Ef.4:10-16
Pelastuksen tie on yksinkertainen, niin etteivät typeryksetkään tiellä eksy. Jes.35:8
Synnintuntoon tullut ihminen voi huutaa avukseen Herran nimeä ja uskoa sovituksen sanan,
niin että saa synnit anteeksi, syntyy uudesti ylhäältä ja pelastuu. Uskovainen ihminen oppii
Pyhän Hengen avulla erottamaan hyvän pahasta ja voi valita aina hyvän. Pyhä Henki antaa
ihmiselle ymmärrystä, niin ettei hän ole järjetön ja ristiriidassa itsensä kanssa. Jumala
eheyttää ihmisen sisimmän totuuden vanhurskauteen ja tekee meistä Kristuksen kaltaisia,
Jumalan kuvia. Kun Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, on uskovaisen mielihalu tehdä
hyvää ja karttaa pahaa. Synnin karttaminen ja käskyjen pitäminen ei ole silloin raskas kuorma
vaan mieluinen tehtävä, jota jokainen Jumalan lapsi halajaa. Autuaita ovat ne, jotka kuulevat
Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Aamen.
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