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TÖRMÄYSKURSSILLA
Evankeliumin julistajat ovat kautta aikain joutuneet ”törmäyskurssille” vallitsevan elämänmenon
kanssa. Heidän julistustaan ovat leimanneet rohkeus, epäsovinnaisuus ja epämuodikkuus. Kaikilla
kolmella allaolevalla rintamalla ovat konflikti ja kontrasti periaatteessa samat.
1. Paavali - epäjumalat
23. Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä.
24. Sillä eräs hopeaseppä, nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki
sillä ammattilaisille melkoisia tuloja.
25. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät, ja sanoi: "Miehet, te tiedätte,
että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä;
26. mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on, ei ainoastaan Efesossa, vaan melkein koko
Aasiassa, uskotellut ja vietellyt paljon kansaa, sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä
tehdään.
27. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu halveksituksi, vaan
myöskin, että suuren Artemis jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään ja että hän menettää
mahtavuutensa, hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee." (Apt.19:23-27).
2. Aamos – pakkosiirtolaisuus
10. Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: "Aamos
on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän
puhuu.
11. Sillä näin on Aamos sanonut: 'Jerobeam kuolee miekkaan, ja Israel viedään
pakkosiirtolaisuuteen, pois omasta maastansa'." (Aam.7:10,11).
3. Watchman Nee – ekklesia
Jos "seurakuntamme" ei ole eroitettu toisista Jumalan lapsista ainoastaan paikkakunnan
perusteella, vaan on jonkun erikoisen opin julistamista varten, silloin olemme ehdottomasti lahko,
huolimatta siitä, kuinka Jumalan Sanan mukainen opetuksemme saattaakin olla. Jumalan tarkoitus
on, että seurakunta edustaisi Jumalan lapsia paikkakunnalla, eikä jotain erikoista totuutta siellä.
I LAAJA-ALAINEN

1) ”hän, jota koko Aasia ja koko maanpiiri palvelee”
2) Pakkosiirtolaisuus koski koko kansaa
3) Lahkokristillisyys on maailmanlaajuinen ongelma
II SUBSTANSSI- (olemus-) kysymys
1) Epäjumalat eivät ole oikeita jumalia
2) Kansan pakkosiirtolaisuus = kansallisen identiteetin tuho
3) Lahkokarsina ei ole oikea seurakunta (Kristuksen ruumis)
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III TALOUDELLISET KYTKÖKSET
1) Epäjumalien valmistajille suuret tulot
2) Pakkosiirtolaisuus romahduttaa koko yhteiskunnan ja kansantalouden
3) Karsinakristillisyyden ympärillä pyörii melkoinen bisnes
IV EPÄSOVINNAISTA
1) Ehkä vuosisatainen perinne kaupan harjoituksessa
2) ”Ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu.”
3) Kuppikunnilta riistetään ”seurakuntastatus”
Väinö Hotti

