UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 84ms
ROOMALAISKIRJE 2 (jatk.)
ROOMALAISKIRJEEN PÄÄPIIRTEET
1. USKO, TOIVO ja RAKKAUS nostetaan toistuvasti esille.
1-4 USKOSTA. Usko katsoo menneisyyteen, siihen, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa.
5 TOIVO tulee mukaan. Toivo katsoo tulevaan ja siihen, mitä Hän aikoo tehdä. Ei vain
pakanoiden vaan myös Israelin kohdalla.
12-16 RAKKAUS tulee esille. Se keskittyy nykyhetkeen ja sen elämiseen.
2. TERVEHDYKSET
Tervehdykset ovat alussa ja lopussa. Paavali aloittaa kertoen sanomaansa, mikä on kolmiyhteinen
Jumala. Hän nostaa esille pelastuksen kolminaisuuden. Sitten hän lausuu tervehdyksen koko
joukolle, Rooman pyhille.
3. TYÖMENETELMÄ
Room.15:ssä Paavali sanoo: ”Olette kuulleet sanomani. Olette nähneet miten elän.” ”Ja olette
olleet ihmeiden ja merkkien todistajat.” ”Kaikki Pyhän Hengen voimassa – ja näin olen välittänyt
teille koko evankeliumin.”
”Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; sillä minä en rohkene
puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun
kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla,
niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut
Kristuksen evankeliumin julistamisen” (Room.15:17-19).
SANAT, TEOT JA MERKIT. Huomaatteko, että kaksi näistä on silmille ja yksi korville. Ihmiset eivät
ehkä odota kuulevansa evankeliumia, mutta he haluavat ”nähdä” sen. Heillä on oikeus nähdä se ja
meillä on vastuu näyttää se, demonstroida se julistamisen rinnalla. Ja Paavali teki sitä. Hän julisti
sitä, mutta hän myös demonstroi omalla elämällään. Jumalallinen vahvistus seurasi ihmeiden ja
merkkien muodossa.
PAAVALIN SANOMAN KOLMIJAKOISUUS
1-8 PAAVALIN EVANKELIUMI SEKÄ JUUTALAISILLE ETTÄ PAKANOILLE
Paavali meni aina ensin juutalaisten luokse ja sitten pakanoiden. Hän sanoi: ”Olen sen velkaa koko
maailmalle.” Onko meillä oikeutta kertoa toisille uskonnoille Jeesuksesta? Ei. Olemme sen velkaa.
Eikä sitä voi maksaa muutoin kuin tekemällä. Jos sinä keksit parannuskeinon syöpään,
velvollisuutesi olisi kertoa se kaikille muille. Et kyselisi, onko sinulla oikeutta kertoa ihmisille, että
olet löytänyt parannuskeinon syöpään. Sanoisit, että olet sen velkaa jokaiselle, joka kärsii siitä.

EVANKELIUMIN KESKUS – JUMALAN VANHURSKAUS
Jumalan vanhurskaus ilmoitetaan Hänen vihassaan yhteiskuntaa kohtaan – Roomassa ja
pakanamaailmassa. Todiste tuosta vihasta on se, että ihmiset syyllistyvät hillittömiin himoihin ja
luonnottomiin suhteisiin. Ja sitä näemme oikealla ja vasemmalla.
Jotkut ihmiset ilomielin lastaavat syntinsä Jeesuksen päälle ristillä ja sanovat, että Hän on ottanut
ne pois. Mutta Jeesus teki sen vain siksi, että Hän voisi antaa vanhurskautensa meille.
”Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme
Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor.5:21).
Jeesusta ei tehty puolestamme synniksi siksi, että me pääsisimme helvetistä kuin koira veräjästä,
vaan siksi, että Hänessä meistä voisi tulla Jumalan vanhurskaus.
AUTUAS VAIHTOKAUPPA
Jeesus sanoi: ”Anna minulle kaikki syntisi, ja minä annan sinulle koko vanhurskauteni.” Mitkä
kaupat! Ylpeän ihmisen on kuitenkin perin vaikeaa vastata myöntävästi tähän mainioon
tarjoukseen. Jumala antaa meille jopa Hengen voiman, että voisimme tulla vanhurskaiksi:
”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, HÄN ANTOI VOIMAN tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä”
(Joh.1:11,12).
”Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö Jerusalemista,
vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes
kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Niin he
ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille
valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman
valtansa voimalla on asettanut, vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin TE SAATTE VOIMAN, ja te
tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka". (Apt.1:4-8).
ISRAELIN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS
9-11 luvuissa aihe siirtyy vanhurskauttamisesta Israeliin. Paavali puhuu Israelin aiemmasta
vähenemisestä ”jäännökseksi”.
”Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista,
ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista
sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia,
vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.” (9:6-8).
Jumalalla on aina ollut Israelin kansan seassa Hänelle uskollinen jäännös:

”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin
israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa,
jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta,
kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia: "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja
hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? Mutta
mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni SEITSEMÄNTUHATTA MIESTÄ,
jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös
armon valinnan mukaan” (11:1-5).
Myös viimeisten 2000 vuoden aikana on aina ollut juutalaisia uskovia, vaikka vain vähänkin. Kiitos
Jumalalle! Nyt heidän lukumääränsä lisääntyy. Jeesukseen uskovia juutalaisia on tällä hetkellä
ainakin 50 000. Ja heidän lukumääränsä lisääntyy nopeassa tahdissa. Halleluja! Se on esimakua
tulevasta”
VAIKEA MAAPERÄ
Israelin kansa elää kansana vielä tänään paatumuksessa. Israelilaiset ovat evankeliumille kova
maaperä. Luku 10 puhuu nykyisestä evankeliumin vastustamisesta.
”Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä
minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; sillä kun he
eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole
alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka
uskoo” (10:1-4).
Juutalaisille on todella vaikea saarnata Jeesusta. Tämä johtuu osittain kristillisestä antisemitismistä
viimeisten 2000 vuoden aikana. Mitä tiukemmin juutalaiset noudattavat lakia, sitä vaikeampaa
heidän kääntymisensä on.
Evankeliumin julistuksen vaikeus on myös siinä, että SE ISKEE SUORAAN HEIDÄN JUUTALAISEN
YLPEYTENSÄ JUURIIN JA HEIDÄN HURSKAUTEENSA!
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