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Jeesus teki selväksi, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ymmärtäminen on ainut
keino päästä Jumalan Valtakuntaan. Jos tämä on totta, niin eikö olisi järkevää ehdottaa,
että Saatana, Jumalan vastustaja, tekisi voitavansa estääkseen ihmisiä kuulemasta ja
ymmärtämästä evankeliumia? Oletko koskaan kohdannut vastustusta yrittäessäsi kertoa
evankeliumia?
Kun Paavali kutsuttiin Kristuksen todistajaksi Damaskon tiellä, hänelle sanottiin, että
todistamisen tehtävä epäuskoisille ei sujuisi ilman vastustusta. Jeesus kuitenkin lupasi
vapauttaa Paavalin juutalaisista ja pakanoista (epäuskoisista), jotka olisivat vastustuksen
lähde.[1] Me tietysti kohtaamme samanlaista vastustusta, vaikka lähes 2000 vuotta on
kulunut.
Yksi suorapuheisimmista ja vihamielisimmistä koskaan kohtaamistani ihmisistä, sattui
tielleni puhuessani ensi kertaa julkisesti raamatullisen luomiskäsityksen puolesta. Kokous
pidettiin hyvin pienessä kirkossa saskatchewan'ilaisessa viljelijäyhteisössä. Kokouksen
lopussa paikallinen biologian opettaja (jonka eräs oppilas oli kutsunut) hyökkäsi
sanomaani vastaan ja puolusti kehitysopillista näkemystään kiihkeästi. Tämän naisen
kommentit olivat niin karkeita ja herjaavia, että muutaman päivän ajan kyselin, pitäisikö
minun jatkaa puheiden pitämistä, vai ei.
On tietysti ollut monia muitakin kohtaamisia senjälkeen, mutta ei yhtään niin musertavaa,
kuin tuo ensimmäinen kokemus. Tänä päivänä, kun katson taakseni niitä monia vuosia,
jotka olen ollut palvelutyössä, voin nähdä, kuinka Saatana on yrittänyt masentaa minut,
etten todistaisi ja tottelisi Jumalaa.
Olen varma, että olet kohdannut vastustusta, jos olet aktiivinen Jeesuksen Kristuksen
todistaja. Tämä vastustus ei välttämättä tule fyysisenä yhteenottona. Usein, kun uusi
kristitty yrittää jakaa vastalöytämäänsä uskoa läheisilleen, hän kohtaa hylkäämisen, jolla
voi olla syviä tunneperäisiä seurauksia. Meidän on muistettava, että Saatana, ”tämän
maailman jumala,” on hyvin järkyttynyt siitä tosiasiasta, että on menettänyt taas yhden
Jumalan valtakunnalle. Hän tekee voitavansa yrittäen saada uuden uskovan läheiset
hylkäämään häntet ja uskomaan, että hän on hullu.
On tärkeää muistaa, että Raamattu opettaa, että ”taistelumme ei ole lihaa ja verta
vastaan.” Niiden vuosien aikana, jotka olen ollut julistustyössä, olen pannut merkille, että
naisia ja miehiä, jotka vastustavat evankeliumia suurimmalla vihamielisyydellä, ovat
yleensä ne, jotka ovat voimakkaassa Pyhän Hengen puhuttelussa.
Emme saa koskaan luovuttaa vain siksi, että joku vastustaa ja hylkää meidät. Muista, että
Jumalan armo toi meidät valtakuntaan ja että sen täytyy myös olla Jumalan armo, joka
vaikuttaa ystäviimme, sukulaisiimme ja tuttaviimme. Kun vastustus tulee, niin älä ota sitä
henkilökohtaisesti. Se on Jumalan taistelu. Hän tietää, mitä tekee.

[1] Apt. 26: 17

