UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 73ms
PAAVALI JA HÄNEN KIRJEENSÄ
PAAVALIN TAUSTA (jatk.)
KRISTITTY VAI PAREMPI JUUTALAINEN? (VH; jatk.)
Kun juutalainen on tullut uskoon ja uudestisyntynyt, yksi ensimmäisistä kysymyksistä on: ”Mikä
lapselle nimeksi?” Onko hän edelleen juutalainen, ehkä ”parempi sellainen”, vaiko kristitty? Olisiko
”messiaaninen juutalainen” sopiva nimitys?
Kristinusko ja juutalaisuus ovat erottamattomat; ne kuuluvat elimellisesti yhteen kuten siamilaiset
kaksoset. Niitä ei voi erottaa toisistaan tuottamatta molemmille korvaamatonta vauriota.
Irrallisena Kristuksesta ja kristinuskon tuomasta valkeudesta juutalaisuudessa on pistävä kalman
haju. Se on kuoleman uskonto, joka mooseksineen johtaa ihmisen lain tielle ja sitä kautta oikotietä
helvettiin.
Kristinusko nousee juutalaisesta maaperästä. Sen juuret ovat siinä syvällä. Tämä maaperä on sille
elinehto. Sitä on mahdotonta siirtää muualle. Juutalaisten juurien tunteminen ja tunnustaminen
kuuluu olennaisena osana terveeseen kristillisyyteen. Tämä on itsestäänselvyys.
Kristinusko ja juutalaisuus elävät mystisessä ja läheisessä symbioosi-suhteessa. Kristinuskon ja
juutalaisuuden oikea symbioosi tekee lumouksellisen ja hedelmällisen Edenin yrttitarhan. Oikean
symbioosin ehdottomana edellytyksenä on ”Kristuksen dominoiva asema”. TÄSSÄ ON AVAIN!
Siellä missä ei alistuta tämän totuuden edessä, ollaan voimakkaan harhan vallassa. Kristitty hylkää
oikopäätä kaikki ne yhteyspyrkimykset, joissa Kristuksen auktoriteetti asemaan pyritään tavalla tai
toisella horjuttamaan tai mitätöimään. Kristus ei salli vierelleen kilpailjoita. "Kuurnan minä poljin,
minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani” (Jes.63:3). Jumala ei jaa
kunniaansa toisten kanssa: ”Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle
enkä ylistystäni epäjumalille” (Jes.42:8). Tässä kysymyksessä ei ole neuvottelun varaa.
Väinö Hotti
-------------------------------------PAAVALIN KÄÄNTYMINEN ISRAELILLE ESIKUVANA
Se mitä tapahtui Paavalille tai Saulukselle Damaskon tiellä, tapahtuu kerran koko juutalaiselle
kansalle, kun Israelin paatumuksen aika päättyy. He katsovat sitä, jonka ovat lävistäneet ja
tajuavat, miten väärässä he olivat ja miten pahoin he ovat tehneet. Kyseessä on koko kansan
herätys!
”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä
tästä salaisuudesta, että ISRAELIA ON OSAKSI KOHDANNUT PAATUMUS – HAMAAN SIIHEN ASTI,
KUNNES PAKANAIN TÄYSI LUKU ON SISÄLLE TULLUT, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin
kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista”
(Room.11:25,26).

”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen
hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak.12:10).
Heti kun tämä juutalaisista juutalaisin ja heprealaisista heprealaisin astui pakanamaaperälle,
Nasaretin Jeesus kohtasi hänet ja sanoi: ”Lähetän sinut pakanoiden pariin.” Hänen
kääntymyksensä tapahtui juutalaisen maaperän ulkopuolella. Tämä oli hyvin merkittävä asia. Hän
meni Golanin kukkuloille ja siellä Jeesus kohtasi hänet. Se oli aivan sen vuoren juurella, jossa
Jeesus oli kirkastunut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen edessä. Mutta tällä kertaa ”Jeesus oli
paljon kirkkaampi”.
JEESUKSEN KIRKKAUS
”Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi
kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, AURINGON PAISTETTA KIRKKAAMMAN,
leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä, ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin
äänen sanovan minulle hebreankielellä: 'Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia
tutkainta vastaan.' (Apt.26:12-14).
Tällä kertaa Saulus näki Jeesuksen, joka oli astunut taivaaseen ja ottanut takaisin sen kirkkauden,
joka Hänellä kerran oli, ennen kuin Hän jätti kirkkautensa ja tyhjensi itsensä, Fil.2:7. Kun Hän astui
taivaaseen, Hän sai kaiken kirkkautensa takaisin. Se kirkkaus sokaisee! Jos me näkisimme
Jeesuksen kirkkauden, sokaistuisimme ja verkkokalvomme vaurioituisivat.
Pietari, Jaakob ja Johannes näkivät Jeesuksen kirkkauden Herran ihmisyyden aikana. Mutta eivät
Hänen taivaaseen astumisensa jälkeen, jolloin Isän kirkkaus oli palannut Hänelle. Hänen
kirkkautensa oli ”keskipäivän aurinkoa kirkkaampi”. Se sokaisi Saulin. Hän teki parannuksen ja tuli
uskoon.
PAAVALIN USKOONTULOPROSESSI
Tämä prosessi kesti kolme päivää. Eikä siitä tullut valmista ennen kuin rakas Ananias tuli ja rukoili
hänen puolestaan, Ananias, jolle Herra sanoi: ”Mene ja rukoile Saul – nimisen miehen kanssa.” –
”Saul! Hänhän on täällä tappaaksensa meidät!” Ananiaan oli nieltävä ylpeytensä ja mentävä.
Hän sanoi Saulille: ”Tulin, että sinä paranisit ja saisit näkösi ja että sinut kastettaisiin vedessä ja
voisit täyttyä Pyhällä Hengellä.”
VALMISTUSAIKA
Nyt hän oli syntynyt kristityksi ja oli valmis palvelukseen. Kuitenkaan hän ei heti aloittanut
lähetystyötä. Hän alkoi kyllä saarnata – hän ei malttanut olla hiljaa. Hyvin nopeasti hän nostatti
esiin vihamielisyyttä. Ja niin tapahtui kaikkialla, missä hän saarnasi. MUTTA PÄÄOSIN
JUUTALAISTEN TAHOLTA – EI KOSKAAN ROOMALAISTEN.
Meni ainakin 13 vuotta ennen kuin Paavali ryhtyi virkaansa, mihin Jumala sinä päivänä oli hänet
kutsunut. Kun Jumalalla on kiire, meillä ei ole. Ja kun meillä on kiire, Jumalalla ei ole.

Kolmeksi vuodeksi hän meni Arabiaan ajattelemaan asiaa. HÄN MENI LAITTAMAAN
TEOLOGIAANSA UUTEEN USKOON! Ei hän mennyt yliopistoon tai raamattukouluun; tai kysynyt
neuvoa keneltäkään. Hän vietti aikaa kahden Herran kanssa.
Hän oli pelastushistoriallinen erikoistapaus, vaikka hänen kääntymisestään voidaan poimia
yksityiskohtia esimerkiksi yleensä syntisen kääntymiseen. Samoin koko Israelin kääntymiseen, kun
sen paatumus päättyy (Sak.12). Saulus oli viimeinen ihminen, jolle Jeesus ilmestyi ylösnousseena.
Paavali sanoi ollevansa viimeinen apostoli tätä lajia. Erityistapaus.
”Mutta KAIKKEIN VIIMEISEKSI HÄN NÄYTTÄYTYI MINULLEKIN, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.
Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska
olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” (1. Kor.15:8,9).
Paavali oli apostolina numero 13. Joidenkin mielestä hänen olisi pitänyt olla numero 12, Juudas
Iskariotin tilalla. Aivan väärin! Paavali aina tunnusti ne 12, eikä lukenut itseään heidän joukkoonsa.
Mutta hän oli numero 13. Ja hän piti kiinni tästä erityisestä apostoliudesta. ”Olenhan minä nähnyt
Hänet!” ”Eikö Hän kutsunut minut.” Hänen kaltaisensa apostoli voi antaa meille Kirjoituksia.
Hänellä oli ainutlaatuinen suhde Ylösnousseeseen Kristukseen. Hän ajatteli asiat halki kolmen
vuoden kuluessa Arabiassa.
MIKSI VAINOAT MINUA?
Kun Jeesus kohtasi hänet Damaskon tiellä, Hän kysyi: ”Miksi vainoat minua…?” Hän olisi voinut
sanoa…”Enhän minä Sinua vainoa, Herra, vaan näitä kristittyjä.” Mutta hän ei sanonut niin, koska
hän tajusi silmänräpäyksessä, että mitä tahansa teet kristityille, sen teet Kristukselle. Tästä
sisäisestä ilmestyksestä kasvoi hänen koko teologiansa seurakunnasta Kristuksen ruumiina. Hän
tajusi, että mitä ikinä teet yhdelle näistä vähimmistä veljistä, sen teet Hänelle. Kristityt ovat
kirjaimellisesti Hänen ruumiinsa maan päällä. Minkä teet heille, sen teet Hänelle. Hänen
teologiansa kasvoi tästä kohtaamisesta ylösnousseen ja taivaaseen astuneen Kristuksen kanssa
Damaskon tiellä. Kaikki johtaa tuohon hetkeen ja kolmivuotiseen jaksoon Arabiassa.
VAIKEUKSIA JERUSALEMISSA
Sitten hän meni Jerusalemiin ja joutui siellä vaikeuksiin. He eivät uskoneet hänen tulleen uskoon.
Olisitko sinä uskonut? Aivan kuin joku olisi pistänyt perheesi vankilaan ja sitten ilmestynyt
seurakuntaan seuraavana sunnuntaina. Luulen, että suhtautumisesi olisi varauksellista ja
varovaista. Näin oli myös Jerusalemin uskovien kohdalla.
Mutta Barnabas, tuo ihana mies, jonka nimi merkitsee ”rohkaisun poika”, esitteli Saulin kristilliselle
seurakunnalle Jerusalemissa. Siitä huolimatta Jerusalemin juutalaiset hermostuivat
pahanpäiväisesti. He pitivät häntä petturina. Hän oli koulutukseltaan yksi heidän parhaista
rabbeistaan, ja nyt hän kuului noihin kirottuihin kristittyihin!
TAKAISIN TARSOON
Niinpä hänet lähetettiin takaisin Tarsoon, syntymäkaupunkiin, kymmeneksi vuodeksi. Me emme
oikein tajua tätä. Ajattelemme, että Paavali ryhtyi lähetystyöhön ja alkoi tehdä matkoja heti

uskoon tultuaan. Näin ei ollut. Kolme vuotta Arabiassa miettimässä asioita, ja kymmenen vuotta
kotikaupungissa – odottaen kutsulle vahvistusta.
Väinö Hotti / David Pawson

