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1Tim 3:5 jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Jos ei hallitse kotiaan
hengellisesti, työnteko menee vääntämiseksi.
En usko, että menossa olisi jotain rouvain kapinaa, vaan sekalaista häsellystä, jonka syynä on srk:n ukkojen lötsähtäminen
hengellisen vastuunsa hoitamisessa omalla tontillaan. Seuraavaksi menee molempain itsetunto (ja se näkyy sitten lapsissa).
Pelot voittavat alaa, ja rukous taantuu edelleen. Lisää örkkejä. Yhteys muihin menee.
Ahdistaa. Lihalliset korvikkeet tarjoavat lohtua.
Ahdistuneet: Havaitkaa pelko ja yhteyden rakoilu. Tunnustakaa ja lamaannuksesta liikkeelle. Pitäkää kiinni rukouksesta.
Auttakaa kamuja, yhteys palaa. Yhteistä sotavoimaa, muutaman sijasta kaikilla. Heikot ovat tosin edelleen heikkoja, mutta
huolehdittuina siirtyvät riutumisesta työhön.
Ukosta ei saa tulla tyytymättömyys-vallankäyttövikinän tyynnyttelijä-myötäilijä-periksiantaja. Eikä se yleensä ole
ensisijaisesti sen toisen vika, vaan ukon, joka jätti pelin auki. Nyt täytyy siis taas selittää kaksi asiaa:
1. Ukon paikka pitää hoitaa. Siihen kuuluu vastuu perheestä. Vastuu on ensisijaisesti hengellistä. Kerta ei riitä.
2. Kauan hoitamatta olleen tilanteen voi hoitaa noin vain, valheet pois ja pane toimeksi.
Ehdotan reipasta "Herra talossaan " -liikettä:
1. Kussakin perheessä keskusteltakoon siitä kuka johtaa:
- A. Vallan on oltava ehdotonta tai sitä ei ole.
- B. Valtaa ilman vastuuta ei ole. Onko perheen hengellinen vastuu hoidossa? Ellei ole, mitä tehdään nyt, että on.
- C. Vallan ydin on hengellinen valta. Ilman sitä hajoaa muukin peli käsiin. Antautuminen edeltää.
- D. Valta on uskallettava ottaa. Pitää viedä eikä vikistä. Pois muiden johdosta, väistelemästä, passiivisuudesta, pelosta ja
selän takaa selittelemästä. Tehtävän valtaa pitää haluta eikä pelätä. Valheajatukset ulos.
- E. Valtaan pitää antautua. Valtaa on vain vallan alla. Ilman antautumista on kurittomuuden kapina, josta joutuu kärsimään,
muutoinkin kuin itsetuntosektorilla.
Näistä siis voi ja pitää keskustella.
2. Päivittäin, mutta erityisesti ma-aamuvarhaisella herrat ottavat otteen valtapiiristään, mukaan lukien duuni (tuolloin
duuniörkit tapaavat nykiä narujaan). Älä peräänny vihollisen edessä.
Mitä kotivalta on? Antautunutta palvelua. Hangellinen vastuu, varkaat ulos, johto, suunta ja järjestys aluksi. Koti on
vallankäytön alun näytön paikka (1Tim 3:5). Soisin vallan lisääntyvän, löytyvän entistä enemmän koetukset kestäviä
vallankäyttäjiä. Kiinnostaako? Herraksi vaan. Todellinen hengellinen valta on tämän takana. Hyvin hoidettu kotivalta kasvaa
työyhteyteen ja auktoriteetiksi (Mt 25:21). Omasta vastuu- ja valtapiiristä huolehtiminen ei eriytä meitä vaan johtaa
toisistamme huolehtimiseen.
On aika ottaa valta Hengessä omiesi yli, siis kaiken mikä on sinun - laaja piiri. Etene Herran antama askel kerrallaan. Älä
yritä omaa vallankäyttöä, Herra on antava viisautta kaikkeen.
Sitten voi todeta, että kun tämä infotaan ja soveltuvasti levitetään Alin johdolla niin, että ensi ma-aamuna on valmista, niin
tähän jää juuri sopivasti aikaa hyökätä niiden valta-asioita sekoittavien kimppuun, joista haasteet paljolti johtuvat.

