Missä ovat ”Paavalit” tänään?
Seuraavassa 2. Korinttolaiskirjeestä jakeita, joissa Paavali varoittaa väärien oppien julistajista:
11;3 - 4. ”Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne
ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta.
Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotain toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos
saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaan
ottaneet, sen te hyvin kärsitte.” (Otatte mielellänne vastaan)
Tämä sama varoitus on sopinut myös meidän ajallemme pitkät ajat! - Erityisiä harhaopin julistajia on
ollut maassamme yli 40 vuoden ajan! He ovat saaneet laajaa kannatusta opeilleen ja ovat vieneet
koko kristillisyyden maassamme väärille raiteille! - Rehellisiäkin julistajia on ollut ja on!

Nyt on tullut valitusvirsien aika:
Valitusvirsi 4;16 - 18. ”Pudonnut on päästämme kruunu. Voi meitä sillä me olemme syntiä tehneet!
Tästä syystä on sydämemme tullut sairaaksi, näitten tähden ovat silmämme pimenneet!
Siionin vuoren tähden, joka on autiona, jolla ketut juoksentelevat!”
Jotain todella pahaa on maamme hengelliselle elämälle tapahtunut:
- Toimintaa on ja muodot ovat jäljellä, mutta missä on Elämä?

- Tästä on karuna todisteena maassamme hyväksytty tasa-arvoinen avioliittolaki.
Uskovat eivät ole kyenneet vakuuttamaan kansaa kristillisillä elämänarvoilla, koska laki meni läpi!
- On vain juostu kaikenlaisten ”siunauksien” perässä ja tässä nyt ollaan!
Luulen siinä menneen maallamme olleet siunauksien ajatkin. - Maallamme on ollut taloudelliset siunaukselliset vuosikymmenet. Olemme olleet AAA luokassa, meillä on ollut Nokiaa ym. menestystä.
Nyt tilanteet näyttävät menneen täysin nurinperin. - Tuskin näin näköalatonta aikaa Suomella on koskaan
ollut: - Metsäteollisuudella menee tosi heikosti. Kuntasektori on kaaoksessa. Tuotteemme ovat liian kalliita
väärän palkkapolitiikan vuoksi. Ikärakenne on huono. Työttömyys on korkea ja ihmisten työhalut ovat poissa. Ulkomaanvelka kasvaa hallitsemattomaksi ja suomalaiset on vallannut apaattisuus.
- Pelkäänpä, että meillä on nyt alkanut sekä taloudellisesti että hengellisesti pimeä aikakausi.


Nyt on huutava tarve ”Paavaleille,” jotka ohjaisivat uskovaiset takaisin oikealle tielle!
Heitä ei vain nyt ole! - Säännöllisin väliajoin nousee joku, joka vaikuttaa hengelliseltä suurmieheltä,
mutta johonkin kaikkien suuruus aina häviää.
Pimeys on onnistunut tehtävässään hienosti: - Kaikki on sumutettu syvään uneen!



Minkälainen mies Paavali sitten oli:
- Raamatusta ei löydy mitään asiaa, josta Paavali olisi valittanut. Hän meni aina eteenpäin. Paavali
kulki ongelmasta toiseen. Hänellä oli jatkuvasti täpärä tilanne menossa, mutta Jumala pelasti hänet
kaikista niistä. Mestauksesta Roomassa ei enää pelastanut, mutta Paavalin tehtävät olivatkin silloin jo
tehty! Hän pääsi arvokkaasti voittajana perille!
Hänellä oli voimakkaita kokemuksia elämässään. 2. Korinttolaiskirjeessä 11;25-26. hän luettelee niitä
muutamia: - ”Kolmesti olen saanut raippoja, kerran minua kivitettiin, kolmesti olen joutunut haaksirikkoon, vuorokauden olen meressä ajelehtinut; olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä,
vaaroissa rosvojen keskellä, vaaroissa heimoni puolelta, vaaroissa pakanain puolelta, vaaroissa kaupungeissa, vaaroissa erämaassa, vaaroissa merellä, vaaroissa valheveljien keskellä.”
Hänestä voi sanoa, että hän oli vakaa Hengen tien kulkija.
- Tällaisia pelottomia Herran sotureita tämä maa nyt tarvitsisi!
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