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Kristikunnalla on yhteinen vaiva aina ja kaikkialla, kun sitä koetellaan. Se on koettelemus niiden
keskuudessa, jotka hylkäävät totuuden Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Kun evankeliumia –
Jumalan sanaa – saarnataan, ihmiset joko hyväksyvät, tai hylkäävät sen. Kun he peittävät
korvansa ja paaduttavat sydämensä, Saatanalla on ulkoilupäivä. Heistä tulee hänen pelikenttänsä
ja hyödyllisiä idiootteja hänen tarkoitukselleen häväistä ja tuhota Jumala. Saatanan ihmiset sitten –
oman huonon valintansa vuoksi kääntyä tämän maailman pimeisiin asioihin – päättävät usein, että
on järkevää vainota Jumalan valittuja, joiden kanssa ovat eri mieltä.

Paavali kertoo tällaisesta tilanteesta ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille. Hän kertoo
heille jakeessa 1.Ts. 2:2, että se, mitä hän oli aiemmin kokenut, ei mennyt hukkaan:

… vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli
pahoin pidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan
evankeliumia, suuressa kilvoituksessa.

Vainon kokeminen kasvatti hänen päättäväisyyttään ja teki hänet vieläkin rohkeammaksi. Onko
sinulle koskaan käynyt niin? Ehkä joku sanoo, että jos teet jotakin, sinut torjutaan jossakin
yrityksessä. Mikä on reaktiosi? Onko se vain luovuttaminen ja poistuminen? Vai onko se silmiesi
siristäminen ja huultesi yhteen puristaminen, koska päätät onnistua?

Et voi tehdä tätä. "Voi, kyllä minä voin!" Olet häviäjä. "Ei mahdollisuutta. Teen mitä tahansa
voittaakseni!"

Tämä oli Paavali, joka saapui Tessalonikaan sen jälkeen, kun häntä nöyryyttäneet miehet olivat
päättäneet häätää hänet. Mutta toisin kuin ihmisten riennoissa, hänen päättäväisyytensä ja
lujuutensa tuli Herralta.

Se, mitä Paavali kertoi, piti paikkansa tämän seurakunnan keskuudessa, koska se liittyi suoraan
siihen, mitä hän sanoi. Hän toistaa heille jakeessa 1.Ts. 2:14:

Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntain
seuraajia, jotka ovat Juudeassa, sillä tekin olette kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa
kuin he juutalaisilta...

Aivan kuten juutalaiset uskovat Israelissa, nämä pakana-uskovat olivat myös olleet Jumalan
vastustajien kohteena. Paavali sanoo: ”Kristuksen totuuden vastustus ei ole mitään uutta. Juudean
seurakunnat kärsivät siitä, niin myös minä ja niin tekin."

Ottaen huomioon antipatian pitkän historian aitoa evankeliumia kohtaan, että kaikki ihmiset ovat
syntisiä ja tarvitsevat Vapahtajaa, joka löytyy vain Jeesuksen Kristuksen persoonassa, meille ei
pitäisi olla yllätys, että mekin kohtaamme vastustusta uskollisessa vaelluksessamme Herran
kanssa. Olemme vuosien ajan nähneet, kuinka veljiämme ja sisariamme Kristuksessa 10/40-

ikkunassa on vainottu ja he ovat kärsineet suuresti uskonsa vuoksi, mutta silti seisoneet rohkeasti
Kristuksen puolella riippumatta siitä, mitä ihmiset ovat heille tehneet.

Olen ollut useiden vuosien ajan mukana järjestössö Marttyyrien Ääni (Voice of the Martyrs = VOM)
(https://www.persecution.com/ ). Alkuvuosina oli useita mahdollisuuksia esitellä kärsivän
seurakunnan tarinaa eri seurakunnille. Ajan myötä nuo mahdollisuudet puhua VOM:in puolesta
kuihtuivat. Kukaan ei halunnut kuulla muiden uskovien vainosta. Se oli liian vaikeaa heidän herkille
länsimaisille tunteilleen. Mutta vaikka monet eivät halunneet kuulla viestiä, se ei muuttanut sitä
tosiasiaa, että veljiämme ja sisariamme vainottiin edelleen. Palasin aina samaan kysymykseen
koskien Amerikan seurakuntaa: Oliko helppous ja mukavuus ainoa vaino, joka meidän olisi
kestettävä?

Minusta on käymässä selväksi, että muissa maissa havaittu vihamielisyys evankeliumia kohtaan
on tulossa tiellemme. Kun jumalanvastaiset voimat, kuten marksilaiset, nousevat valtaan
kansakunnassa, poliittisen opposition muodostavat ovat yleensä ensimmäisiä, joita vastaan
hyökätään ja jotka vaimennetaan. Jos seurakunta herää ja jotkut seisovat sorron tulvaa vastaan,
nuo tosiuskovat ovat pian kohteena. Silloin seurakuntalaisten on tehtävä päätös.

Lakkaavatko monet nimellisesti uskovaiset seisomasta toinen jalka maailman toinen taivaan
puolella rajaa? Vai juoksevatko he Jumalan vihollisten syliin ja tulevat susiksi? Pysyvätkö todella
uskovat lujina maksoi mitä maksoi? Hinta ei ehkä ole meille yhtä korkea kuin vihamielisten ja
rajoitettujen maiden asukkaille, mutta asiassa on varmasti on tulossa ratkaisuvaihe. Antaudunko
valtiolle, että voisin ruokkia perhettäni, tai että minulla olisi katto päälläni? Vai luotanko Jumalaan,
että Hän pitää huolen juuri niinkuin lupaa?

Luottamus, toivo ja ilo, joka meillä on tempaukseen uskovina, perustuu siihen, että mikä tahansa
aika, joka meidän on kestettävä, on vain lyhyt ja ohimenevä. Niillä, jotka vastustavat Jumalaa, on
edessään kohtalo, jonka Paavali julistaa jakeessa 1.Ts. 2:16. Näin he yhäti täyttävät syntiensä
mittaa. Koska he vihaavat Jumalaa ja Hänen lapsiaan, viha on tullut heidän päällensä.

Jumalan viha on pahempi kuin mikään, mitä voimme kuvitella; varmasti pahempaa, kuin mikään
kärsimys, jota voisimme joutua kestämään Herran tulemukseen asti. Tämän tiedon pitäisi aiheuttaa
meille suurta huolta ympärillämme olevista, jotka eivät tunne Jeesusta. Aika on tavattoman lyhyt.

Teemmekö töitä, kun on vielä päivä? Tavoitammeko niitä, jotka ovat kadotettuja ja Herran voiman
kautta pelastamme muutamia tulesta?

Kun olemme kuuliaisia näissä pienissä asioissa, voimme olla varmoja, että Jumala on hyvillään.
Vielä parempaa on, että tiedämme, että koska olemme asioineet hänen tulemukseensa saakka,
Hän palkitsee meidät kruunulla uskollisesta palveluksestamme.

[Kirjoittajan huomautus: Lyhyesti, haluan antaa teille asetelman, mitä tulee useimpien
artikkelieni luonteeseen tällä kaudella. Joka vuosi luen Raamatun kokonaan läpi ainakin yhden
kerran - se on ollut käytäntöni siitä lähtien, kun tulin Herran tykö vuonna 2005. Olen edelleen
ällistynyt siitä, mitä Jumala on tehnyt elämässäni johtuen tästä kurinalaisuudesta! Joka päivä luen
sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia. Valitsen jakeen jostakin noista kohdista ja kirjoitan
kommenttini ja pohdintani sen perusteella. Artikkelin otsikossa näet valitsemani jakeen. Lisäksi
näet kyseisen päivän lukukappaleen, jos haluat seurata laajempaa kontekstia.]
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