UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 2ms
Perusteellinen tutkija
Pawsonin teksti on perusteisiin paneutuvaa ja syvällistä. Hän hylkää täysin mutu-linjan (minusta
tuntuu). Kaikelle on löydettävä vankat asiaperusteet. Hänestä voidaan hyvin sanoa mitä
Apolloksesta sanottiin: ”puhetaitoinen mies ja väkevä raamatuissa” (Apt.178:24). Eräänä
todisteena perusteellisuudesta voidaan mainita, että hän tutkiessaan Raamattua sai tunnin
lukemisen jälkeen 5 minuuttia luentotekstiä.
Historiallinen luotettavuus
Pawson on tarkkaan paneutunut kirkon historian. Hän valottaa evankeliumien ja kirjeiden taustaa
erinomaisesti sekä henkilöiden, yhteiskunnan että maantieteen osalta. Hänellä on myös tarkka
tieto eri koulukuntien hengellisistä näkemyksistä (mm. Ilmestyskirjan tulkinnassa). Evankeliumien
taustaa hän on tutkinut erikoisella huolella. Kreikan ja heprean kielten taitaminen herättää omalta
osaltaan luottamusta.
Elämänläheistä
Puheet ovat elämänläheistä kerrontaa. Lukuisat esimerkit huumorilla höystettynä tekevät
kuulemisen helpoksi ja miellyttäväksi: ”Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja
tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata” (Kol.4:6). Hän ei pelkää ottaa esimerkkejä myös
lapsistaan ja vaimostaan.
Suhde liberaaliteogiaan
Kenellekään ei Pawsonia kuunnellessa tule epäilys liberaaliteologista. Hän pitäytyy tunnontarkasti
Raamatun tekstiin. Hän elää raamatuissa! Yhdenkään kirjan tai kirjeen osalta hän ei epäile
kirjoittajan aitoutta. Päinvastoin hän aivan huomaamatta käy vahvistamaan käsitystä, että
kirjoittaja on juuri se, miksi Raamattu sen sanoo.
YLEISKATSAUS UUTEEN TESTAMENTTIIN
Periaatteessa Pawson ei lainkaan hyväksy Raamatun jakoa jakeisiin. Leikillisesti hän joskus viittaa
Hiskia 3:16a:n. Kovin tärkeänä Hän pitää myös Raamatun lukemista ääneen.
Pawsonin mukaan UT:n kirjat ovat väärässä aikajärjestyksessä. Evankeliumeista vanhin on Markus,
jolta sitten muuta evankelista ovat lainanneet osia.
Opetuslapset sukulaisia
Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta 5-7 oli Jeesuksen sukulaisia, ei kuitenkaan lähiomaisia,
vaan serkkuja.
Miksi neljä evankelistaa?

Kun ihminen joutuu vankilaan, hänestä tunnistamisen helpottamiseksi otetaan kuvat eri puolilta,
ehkä 3-4 kuvaa. Ne ovat kaikki erilaisia, mutta ne yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Jos
Concordesta pyrittäisiin saamaan todellinen kuva, yhdeltä puolelta otettu valokuva ei tekisi täyttä
totuutta. Samoin on evankeliumien kanssa. Jumalan ohjaamina jokainen evankelista on omasta
näkökulmastaan kuvannut Jeesusta. Näin saadaan Jeesuksesta oikea ja totuudenmukainen kuva.
Joku on tahtonut sulattaa evankeliumit yhteen. Niin näppärältä kuin se kuulostaakin, jotakin
oleellisesti tärkeää on menetetty. Kaikilla evankeliumeilla on oma erikoinen ja luovuttamaton
tehtävänsä Jeesuksen kuvaajana. Yleisesti ottaen kukaan evankelista ei puhu paljon itsestään;
heidän katseensa on kiinnitetty Jeesukseen.
MATTEUS JA JOHANNES on kirjoitettu uskoville, kristityille, kun taas MARKUS JA LUUKAS syntisille,
ei-uskoville.
1) MATTEUS : Juutalaisten kuningas.
2) MARKUS: Ihmisen Poika.
3) LUUKAS: Maailman pelastaja.
4) JOHANNES: Jumalan Poika.
1) MARKUS : Mitä Jeesus teki.
2) MATTEUS JA LUUKAS: Mitä Jeesus sanoi.
3) JOHANNES: Mitä Jeesus oli.
1. MATTEUS
Matteus aloittaa Jeesuksen sukupuun uskonisä Aabrahamista: ”Jeesuksen Kristuksen, Daavidin
pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.” (Matt.1:1). Matteus kuvaa Jeesusta juutalaisten kuninkaana.
Hänessä ovat VT:n profetiat täyttyneet. Matteuksessa toistuvat sanat: ”näin on kirjoitettu”. Eräs
juutalainen luki Matt.1. – ja tuli uskoon. Jeesuksen sukupuu vakuutti hänet oitis, että Jeesus on
todellinen henkilö.
2. MARKUS
Markus-nimi oli hänen latinalainen nimensä. Johannes (Jumala on armollinen) taas hebrealainen.
Lisäksi hänellä oli kreikkalainen (pilkkanimi) nimi, joka voidaan suomentaa ”pätkäsormi”. Se
kertonee Markuksen syntymävammasta. Jumala kuitenkin valitsi ”pätkäsormen” tärkeään virkaan:
evankeliumin kirjoittajaksi.
Markus oli monessa suhteessa ”kakkosmies”. Johtajaksi pyrkiviä on tungokseen asti, mutta Markus
tyytyi kakkosmiehen rooliin.
Hän oli serkkunsa BARNABAAN kakkosmies: ”Niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin,
jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän
oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin,
että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon” Apt.15:3739).
Myöhemmin PAAVALIN välit Markuksen kanssa tulivat kuntoon ja Markuksesta tuli Paavalin
työtoveri: ”Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan
serkku, josta olette saaneet ohjeita - jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan ”

(Kol.4:10). ”Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on
minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen” (2. Tim.4:11).
LUUKAS tarvitsi Raamattua kirjoittaessaan Markuksen apua. Luukas lainasi osia Markukselta,
mutta lisäsi evankeliumiinsa paljon sellaista, mitä Markuksella ei ollut.
Virallisesti Markus oli myös PIETARIN tulkki; Markuksen evankeliumia voidaan jopa sanoa ”Pietarin
evankeliumiksi”. Markus kertoo Pietarista sen, mikä oli nöyryyttävää – jopa häpeällistä tälle kallioPietarille.
Markuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen teoista ja toiminnasta. Se on ”aktiota” kaiken aikaa.
3. LUUKAS
Luukas oli ainut pakansyntyinen evankeliumin kirjoittaja. Jeesus on koko maailman kuningas – ei
ainoastaan juutalaisten. Luukas vie Jeesuksen suvun aina Aadamiin asti: ”tämä Enoksen, tämä
Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan” (Luuk.3:38).
Luukas oli erittäin huolellinen tutkija. Tämä tulee esille mm. Paavalin merimatkoista Apostolien
teoissa. Näistä luvuista ei ole myöhemminkään löydetty pienintäkään tiedollista virhettä.
”Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista
tapahtumista, sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne
nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki,
päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan,
kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu” (Apt.1:1-4).
On huomattava, että Jumala valitsi lääkärin kertomaan neitseestäsyntymisestä! Muistakin
lääketieteen alaan liittyvistä asioista Luukas kertoo tarkasti.
4. JOHANNES
Johannes eli lähinnä Jeesusta: ” Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi
aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten” (Joh.13:23). Hänellä oli edellytykset kertoa kuka Jeesus oli.
Kun Matteus aloittaa Jeesuksen sukupuun Aabrahamista ja Luukas Aadamista, Johannes vie alun
luomiseen asti – ja sitäkin kauemmaksi: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli
Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei
ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on” (Joh.1:1-3).
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