UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 81ms
ROOMALAISKIRJE 2
JÄNNITE JUUTALAISTEN JA PAKANOIDEN VÄLILLÄ
Sisäinen jännite juutalaisten ja pakanoiden välillä on siis avain Roomalaiskirjeeseen. Paavali tekee
kaikkensa poistaakseen tämän jännitteen.
VT:n aikaan se oli aivan äärettömän syvä kuilu. Temppelissä oli PAKSU VÄLISEINÄ PAKANOIDEN
ESIPIHAN JA TEMPPELIN ESIPIHAN VÄLILLÄ. Ja siellä oli kyltti, jossa luki: ”PAKANOILTA PÄÄSY
KIELLETTY!”
Muistatteko, että Paavali pidätettiin väärän syytöksen takia, että hän olisi tuonut pakanan tuon
rajan toiselle puolelle?
27. Mutta kun ne seitsemän päivää olivat päättymässä, näkivät Aasiasta tulleet juutalaiset hänet
pyhäkössä, kiihoittivat kaiken kansan ja kävivät häneen käsiksi
28. ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä
meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia
pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
29. Sillä he olivat ennen nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla hänen kanssaan ja
LUULIVAT, ETTÄ PAAVALI OLI TUONUT HÄNET PYHÄKKÖÖN. (Apt.21:27-28).
Paavali ei vienyt pakanaa fyysisesti tuon rajan toiselle puolelle, mutta hengellisesti hän oli tehnyt
sitä 20 vuotta. Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä, että erottava väliseinä on poissa:
”Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän,
nimittäin vihollisuuden” (Ef.2:14).
Nyt voivat juutalainen ja pakana YHDESSÄ ASTUA PYHÄÄN PAIKKAAN! Tätä Paavali oli saarnannut,
mutta lopulta häntä syytettiin sen tekemisestä temppelissä. Tässä vaiheessa hänet pidätettiin siinä
mellakassa Jerusalemissa.
Jopa Roomalaiskirjeen käytännöllisessä osassa eli luvuissa 12-16, Paavali käsittelee vain niitä
aiheita, jotka aiheuttivat jännitettä pakana- ja juutalaisuskovien välille.
JUUTALAISET JA PAKANAT – SAMALLA VIIVALLA
Tämä Rooman juutalaisten ja pakanoiden välinen tilanne koskettaa hyvin herkkää kohtaa Paavalin
sydämessä. Molemmat Jeesukseen uskovia ja kuitenkin heidän välillään on jännite. Paavali sanoo
heille: ”Olette kaikki syntisiä.” ”Olette kaikki uskon kautta vanhurskautettuja.” ”Olette kaikki
uskon kautta Aabrahamin lapsia.” ”Teidän välillänne ei ole eroa.” ”Te pakanat, lopetakaa
kurittomuutenne.” ”Te juutalaiset, tulkaa pois lain alta.” Ja luvussa 8: ”TULKAA HENGEN
VAPAUDEN ALAISUUTEEN!”
SALAISUUS

Luvuissa 9-11 hän puhuu juutalaisten historiasta, heidän menneisyydestään, tästä hetkestä ja
tulevaisuudestaan. Hän sanoo: ”Kerron teille salaisuuden: Yhtenä päivänä he kaikki tulevat
takaisin.”
25. 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,
26. ja niin KAIKKI ISRAEL ON PELASTUVA, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän
poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."
(Room.11:25-27).
Ihana salaisuus! Eikä heidän tarvinnut muuta nähdä kuin Jeesus. Ja kun se tapahtuu, koko kansa
tajuaa, minkä virheen he tekivät naulitessaan Jeesuksen ristille.
”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. Sinä
päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset
Megiddon laaksossa” (Sak.12:10-11).
JÄNNITTEEN AIHEUTTAJAT
1. RUOKA
Tämä oli ensimmäinen ilmeinen asia. Juutalaiset olivat hyvin tarkkoja ruokavalion suhteen. Niinpä
hän puhuu epäjumalille uhratusta ruuasta.
2. YKSI ERIKOINEN PÄIVÄ VIIKOSSA
Pakanauskovat eivät viettäneet sunnuntaita. Sunnuntain viettämisestä liikkuu mitä hulluimpia
mielipiteitä. Sunnuntai ei ole sapatti. Palvomme Jumalaa sunnuntaina, koska se on kahdeksas
päivä luomisesta. Toisen viikon ensimmäinen päivä luomisen jälkeen. Sunnuntai on ensimmäinen
päivä Jumalan työviikossa. Jos muistelisimme Hänen lepoaan, viettäisimme lauantaita. Me
juhlimme sitä, ETTÄ HÄN ON PALANNUT TÖIHIN! Näin Hän teki pääsiäissunnuntaina. Silloin Hän
alkoi uudelleen luoda koko maailmankaikkeutta.
Ensimmäisessä luomisessa Hän aloitti taivaasta ja maasta ja loi ihmisen viimeiseksi. NYT HÄN
ALOITTAA IHMISESTÄ ja luo uuden taivaan ja uuden maan viimeiseksi.
Me elämme luomisen toisella viikolla. Niinpä sunnuntain pitäisi olla jokaisen kristityn kiireisin
päivä. Ei suinkaan mikään lepopäivä. Se on Jumalan kiireisin päivä. Sinä päivänä syntyy enemmän
uusia luomuksia Kristuksessa kuin minään muuna viikon päivänä. Henki vuodatettiin sunnuntaina.
Sunnuntai on siis juhlapäivä kristityille, mutta ei se mikään lepopäivä ollut alkuseurakunnalle:
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta,
niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät

ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille
puhuttavaksi antoi” (Apt.2:1-4).
Kolmeensataan vuoteen kristityt eivät voineet pitää jumalanpalveluksia klo 11 ja 18. Tehän
tiedätte, että se oli meedialaisten ja persialaisten laki. He joutuivat kokoontumaan aikaisin aamulla
klo 4 tai 5. Ja illalla taas klo 21 tai 22.
Juutalaisten vapaapäivä oli lauantaisin. Pakanauskovat saivat vapaapäivänsä roomalaisilta. Se taas
oli joka kymmenes päivä. Ei siis joka seitsemäs. Orjillahan ei ollut minkäänlaista vapaapäivää. Ja
useimmat alkuseurakunnan jäsenet olivat orjia. Siksi he eivät voineet viettää sunnuntaita 300
vuoteen. Mutta seurakunnassa, jossa oli sekä juutalaisuskovia että pakanauskovia, tuli tässä
asiassa jännitettä. Juutalaiset viettivät omaa tiettyä päiväänsä lauantaina. Pakanoilla ei taas ollut
minkään erityisen päivän viettoa.
Paavali sanoi, että kysymys on kokonaan valinnasta: ”Minkä teette, tehkää Herralle.” ”Jos yksi
haluaa pitää jonkin päivän, siitä vaan.” ”Tehkää niin Herralle.” – Jos te muut taas haluatte pitää
kaikki päivät Herralle pyhitettyinä, pitäkää vain!” Mutta älkää tuomitko toisianne! ”Mutta olkoon
kukin varma omassa mielessään.”
Myös me joudumme kohtaamaan vastaavia asioita ja meidän tulee samalla tavalla olla joustavia.
Meidän ei tule asettaa vaatimuksia toisillemme. Herra johdattaa meitä tekemään jotakin, mutta se
ei tarkoita, että kaikkien muiden pitää tehdä samoin. SIITÄ VOI TEHDÄ SÄÄNNÖN KAIKILLE
KRISTITYILLE VAIN, JOS SE ON SANOTTU RAAMATUSSA! Nykyään on syntymässä yhä enemmän
juutalaispohjaisia seurakuntia.
SUURI ONNETTOMUUS
Kun keisari Constantinuksesta tuli kristitty ja hän teki kristinuskosta valtiouskonnon…SE ON
MINUSTA PAHINTA, MITÄ KRISTINUSKOLLE ON TAPAHTUNUT. Toiset pitävät sitä parhaana asiana
ja kristinuskon voittona.
Yhtäkkiä kaikkien piti olla kristittyjä ja kauppojen piti olla kiinni sunnuntaisin ja sunnuntain tuli olla
lepopäivä – JOTTA KRISTITYT VOISIVAT MAKOILLA! Jos palaisimme aamuneljän ja iltakymmenen
kokouksiin, meille pian selviäisi, ketkä ovat todellisia kristittyjä. Pääsisimme eroon
”sunnuntaikristillisyydestä”.
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