UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 33ms
KIRJEET TIMOTEUKSELLE JA TIITUKSELLE, 5
2. KOHDATA HANKALUUKSIEN AIHEUTTAJAT
Lähtiessään Efesosta Paavali itki seurakunnan tulevien johtajien vuoksi:
29. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät
laumaa säästä,
30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen
opetuslapset mukaansa.
31. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää
kyynelin neuvonut teitä itsekutakin. (Apt.20:29-31).
Paavali sanoi, että hänen lähdettyä sudet tulevat lampaiden vaatteissa. He tuhoavat seurakunnan
sisältäpäin. Se ennustus oli nyt toteutumassa. Siksi hän lähetti Timoteuksen ajamaan sudet pois.
Jeesus sanoi saman asian: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne
lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia” (Matt.7:15).
Tämä oli syy, miksi Paavali kirjoitti 1. Timoteuskirjeen.
SUSIEN OPPI
1) Ylösnousemus oli jo tapahtunut.
2) Uudestisyntyminen oli kristittyjen ainoa ylösnousemus.
3) Kreikkalainen jako ruumiiseen ja henkeen. Oli kieltäydyttävä ruuasta ja seksistä – ollakseen
entistä pyhempi.
4) Juutalainen piirre – sukupuun korostus.
5) Ruokaan liittyvien lakien korostaminen.
Hyödyttömät väittelyt. Huono opetus johtaa turhamaisiin ja hyödyttömiin (epäasiallisiin)
väittelyihin. Keskiajalla väiteltiin mm. siitä, kuinka monta enkeliä pystyy seisomaan yhtaikaa
neulan kärjellä.
Vanhemmilta oli kuollut vauva, he kysyivät minulta (Pawson): Pääseekö vauvamme taivaaseen?
Vastaan, etten tiedä. Jumala ei ole kertonut sitä. Olen varma, että se, mitä Jumala hänelle tekee,
on oikein. - On turha spekuloida asioilla, joita emme tiedä. Seurakuntaa ei lainkaan hyödytä
sekaantuminen asioihin, joihin ei ole olemassa selkeitä vastauksia Jumalan Sanassa.
MILLAISIA HUONOT JOHTAJAT OLIVAT?
Rivien välistä tekstiä apuna käyttäen voimme hahmottaa heidän muotokuvansa: eivät hoitaneet
kotiaan, rahanahneita, kiivasluonteisia, ylpeitä.
17. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön kahdenkertaisen kunnian
ansainneina, varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät.

18. Sillä Raamattu sanoo: "Älä sido puivan härän suuta", ja: "Työmies on palkkansa ansainnut". (1.
Tim.5:17-18).
”Johtaja joka sekä saarnaa että opettaa, ansaitsee kaksin verroin kunnioitusta.” – Hyvä johtaja
ansaitsee ”tuplapalkan”. Monet seurakunnat antaisivat johtajalleen mieluummin kunnioitusta
kuin palkkaa. ”HONORARIUM” on siis palkka eikä kunnioitus. Paavali jatkaa: ”Työmies on
palkkansa ansainnut.”
”Saarnaaminen” on pakanoille ja ”opettaminen” on uskoville. Johtaja siis saarnaa seurakunnan
ulkopuolella ja opettaa sisällä. Joka saarnaa ja opettaa on kahden palkan arvoinen Paavalin
mukaan.
Johtajuuden pitää tulla puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta:
”Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta
ja vilpittömästä uskosta” (1. Tim.1:5).
LAKIUSKO JA KURITTOMUUS
Väärät opettajat olivat kuin kuolio ruumiissa. Heidän uskonsa oli ”sekoitus kurittomuutta ja
lakiuskoa”. On kummallista, että nämä kaksi kulkevat yhdessä. Monesti ulkoapäin lakiuskoiset ovat
kurittomia sisältäpäin. MOLEMMAT VERSOVAT LIHALLISUUDESTA! (vrt. galatalaiset,
roomalaiskatoliset, lestadiolaiset; VHn huom.). Lakiuskonto asettaa sääntöjä muille, itselle se
kuitenkin antaa vapauksia. Väärät johtajat metsästivät erikoisesti heikkotahtoisia naisia:
”Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja
monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja” (2. Tim.3:6).
Timoteuksen haasteellinen tehtävä oli saattaa asiat kohdalleen, muutoin seurakunta tuhoutuisi
sisältäpäin.
PAWSONIN TODISTUS
Käytän paljon aikaa asioiden valmisteluun. Tämän sarjan tekemiseen on mennyt suunnilleen vuosi.
Omalla kohdallani tunnin tutkimus tuottaa 5 minuuttia opetusta.
Kaikkein eniten tarvitaan koko Jumalan sanan systemaattista opetusta. Opetuksen tulee tapahtua
suullisesti ja visuaalisesti (oma esimerkki). Se on kaikkien opettajien haaste. Pawson oli puhumassa
eräässä tilaisuudessa – myös hänen vaimonsa oli mukana. Eräs henkilö antoi suorasukaista
palautetta: ”Teiltä kuulimme totuuden, mutta vaimossanne näimme sen.” Pawson jatkaa: ”Sen
olisi pitänyt näkyä minussakin.”
Meidän pitää olla VIESTI JA MALLI samalla kertaa. Muuten ei Sana mene perille! Totuus on voitava
nähdä ja kuulla. Se suojelee lauman vääristelyltä.
----------------------------NÄIDEN KIRJEIDEN SOVELTAMINEN TÄHÄN PÄIVÄÄN

1) Erot iän ja sukupuolten mukaan ovat edelleen olemassa kirkossa. Niitä pitää kunnioittaa.
Nuorempien kristittyjen pitäisi kunnioittaa vanhempia kristittyjä. Miesten pitäisi kunnioittaa naisia
ja naisten miehiä.
2) Seurakunnan on oltava parempi kuin mikä maailman käsitys on siitä, mikä on hyvää.
3) Luonne on tärkeämpi kuin kyky seurakunnan johtamisessa. Paimenet vastaavat lauman tilasta
eivätkä lampaat.
4) Seurakunta on perhe ilman maallista isää. Meidän ei pidä kutsua ketään isäksi. ”Ja isäksenne
älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa” (Matt.23:9).
5) Seurakunnan tulee tarkoin harkita tuettavat kohteet; ei tule antaa tukea niille, joilla on jo
tukiverkosto.
YHTEENVETO
Kirjeistä Timoteukselle ja Tiitukselle opimme sen, että raskaimmat taistelut käydään juuri kirkon
sisällä.
Suurin taistelumme tänä päivänä on SUOJELLA EVANKELIUMIN TOTUUTTA. Suojella sitä:
politikoitumiselta, feminismiltä, suhteellistamiselta. Meidän tulee taistella PYHILLE ANNETUN
USKON PUOLESTA, EVANKELIUMIN TOTUUDEN PUOLESTA. Muutoin emme kykene pelastamaan
maailmaa.
Taistele sellaisen seurakunnan puolesta, joka on evankeliumille kaunistukseksi ja tekee siitä
houkuttelevan maailmalle. Niin että se sekä esimerkillään että sanallisesti julistaa Jumalan
valtakuntaa.
Väinö Hotti / David Pawson

