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Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Koko
henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat täkäläiset
veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä
pelottomammin.
Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat
rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta
juonittelunhalusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta ei
sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.

Tämän päivän tkst t puhuvat uskonnolisen suvaitsevaisuuden puolesta. Meitä kehot taan maltiin
ja kärsivälisyyt en niissä tlantissa, kun kohtaamme omasta mielestämme vääränlaista kristlistä
julistusta. Pohjimmiltaan meitä kehot taan luotamaan siihen, et ä asiat ovat Jumalan halussa.
Uskonnolisuus kosket aa ihmistä syvältä, perinpohjaisest . Kyse on koko ihmisen olemassa olosta,
elämän mielestä ja merkitksestä, oman elämän perustukse sta. Tälaiseen asiaan on siksi vaikea
suhtautua rauhalisest ja tunt et omast . Päinvast in, uskonnolisissa asioissa tunt et helpost
kuohuvat. Kiivailu, ja oman oikeassa olemisen painotaminen vievät voitn. Ihminen on sel ainen.
Myös Raamatusta löytää helpost tukea uskonnolisel e kiivailule. Sielä on voimakkaita sanoja ja
voimakkaita esimerkkejä, jotka rohkaisevat ja ruokkivat omasta mielestä vääränlaisen,
uskonnolisuuden tuomitsemista ja arvotomana pitämistä.
Siksi on hyvä, et ä Raamatusta löyty myös tisenlaista tkst ä, jarrutelua ja maltiin kehoitamista.
Tämän päivän tkst issä ei sinänsä kieletä tai vähät lä sitä, et eikö vääriä tulkintja ja
suoranaista evankeliumin väärinkäytöä esiintisi. Kaikki Jee suks en nimissä thtävä tö ei ole
hyvää tai lähtöisin Jumalasta. Paavali sanoo selväst tuossa kuulemassamme Filippälaiskirjeen
katkelmassa, et ä jotkut julistavat Kristusta kat udesta, riidanhalusta tai vilpilisin mielin. Hän sanoo
joidenkin saarnaavan juonitelunhalusta ja epäpuhtain mielin. Myös tämän päivän
evankeliumite kst ssä käsitel ään tätä samaa asiaa: siinä Johannes kerto o Jee suks el e
törmänneensä miehe en, joka käytää Jee suks en nimeä väärin ja omaksi hyväkse en.
Kumpikaan, ei Paavali eikä Jee sus, ole kuitnkaan ilman muuta ja het läht mässä taist luun ja
hyökkäykse en. Kumpikin kehot aa opetuslapsiaan maltamaan mielensä. Tarkkailemaan ja
punnitsemaan. Asiaa miettyään Paavali havaitse e, et ä Jumala voi käytää myös epäpuhtain
mielin julist tua sanomaa Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Ihmeelistä. Ja hieman samala
tavala tkee Jee sus. Hänenkin mukaansa itsekkäästä julistuksesta voi seurata ympäristöle myös
jotain hyvää. Jumala timii siis monel a tavala, hän ylätää ja saa usein pahankin tarkoituksen
palvelemaan hyvää.
Jee sus sanoo lisäksi päivän tkst ssä, et ä ”joka ei ole meitä vastaan, on meidän
puolelamme”.Tämä on hyvin avara ja suvaitsevainen lause. Samanlainen löyty myös Luukkaan
evankeliumista. Neuvo tuntuu yksinkertaiselta ja selkeältä. Muta miksikään yleispät väksi
timintaohjeeksi siitä ei kuitnkaan valittavast ole. Nimitäin Luukkaan evankeliumia ei tarvitse
lukea paljoakaan et enpäin kun Jee sus neuvoo opetuslapsiaan aivan tisenlaisila sanoila. Hän
sanoo: ” Joka ei ole minun puolel ani, on minua vastaan.” Näin siis suvaitsevainen ja maailmoja
syleilevä neuvo on kääntnyt päinvastaiseksi.

Joudumme siis tt amaan, et ä yksioikoista ja kaikissa tlantissa kaikkina aikoina pät vää neuvoa
emme sen suht en saa, mitn suhtautua eri tavala uskoviin, eri tavala Raamatua tulkitseviin
kanssaihmisiin. Olemme kerta kerran jälkeen harkintamme, järkemme, sydämemme ja tivotavast
Jumalan johdatuksen varassa. Mihin kohtaan vedämme suvaitsevaisuuden, sietämisen ja
suvaitsemat omuuden rajan? Ja vielä vaikeampi, meile usein suorastaan mahdot n kysymys on:
Koska me olemme itse väärässä, koska tuo tinen on väärässä? Isoja kysymyksiä.
Ajatelen, et ä meidän on hyvä tisinaan vetää tuolaisia mainitsemiani rajoja. Meidän ei tarvitse
hyväksyä kaikkea ja hyssyt lä kaikkea. Muta muodostukoot rajat kuitnkin tavanomaisiksi aidoiksi
ja helpost ylittäviksi aidoiksi. Ei korkeiksi paalutuksiksi tkkitrneineen, joista pommitamme
rakkaudet omast täydelä tuomio-sanojen arsenaalila koht rajan tisel a puolela olevia.
On hyvä huomata, et ä myös elämäntlant et ja ihmiset vaiht levat. Julistus joka tisel e on
haitaksi ja pahennukseksi, voi tisel e ola puhutelevaa ja hyödylistä. Meidän on siis kest t ävä
epävarmuutamme. Meidän on kest t ävä omia heikkouksiamme ja to inen to ist mme heikkouksia.
Teoissa ja puheissa. Meidän on timitava kärsivälisest , niidenkin puolesta rukoilen ja heitä
autaen, joiden uskomme olevan väärässä tai jopa käytävän evankeliumia vilpilisin mielin.
Päivän psalmit kst ssä meile sanotaan: ”Älä kadehdi väärintkijää, luota Herraan ja te hyvää,
anna tesi Herran haltuun, hän antaa syytömyyt si käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Älä
kadehdi sitä, jonka juonet onnistuvat, älä kiivastu, se johtaa vain pahaan. Malta mielesi, luota
Herraan.” Hyvät ystävät, kun tätä kuuntlemme ja tätä noudatamme, timimme varmast oikein ja
levitämme evankeliumia thokkaast . Torjumme myös pois luotamme kaiken sen pahan, josta
Jee sus Raamatussa varoitaa sanoe s saan: ”Valtakunta joka riitautuu itsensä kanssa, on tuhon
oma.”
Hyvät ystävät, Päivän vaikeiden Raamatunt kst en äärelä ja nykyajan mitä moninaisemman
uskonnolisen puheen kesk el ä, voimme tarrautua kiinni kuulemamme kauniiseen ja rohkaisevaan
psalmitkstin. Eivätkö siinä kuuluvat Jumalan sanat meile kuitnkin riitäisi: ”Malta mielesi, luota
Herraan. Älä kiivastu – siitä seuraa vain pahaa. Malta mielesi, luota Herraan”.

