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KRISTUKSEN SISÄLLINEN TUNTEMINEN

(nettikuva)
PAAVO RUOTSALAINEN
9.7.1777 – 27.1.1852

Väinö Hotti

Paavo Ruotsalainen oli eräänlainen Jumalan hullu. Paavo
kulki pitkin kyliä ja seuratuvissa julistamassa salattua
Jumalan viisautta, joka on ilmoitettu vain yksinkertaisille,
vaan ei viisaille ja filosofeille. Paavon sanoma oli
talonpoikaiskielelle muutettua paavalilaista ristinteologiaa.
Olihan Paavo Ruotsalainen itsekin talonpoika. Paavalin
tapaan myös Paavo kirjoitti kirjeitä. Hän saneli ne kirjurille
kuten Paavali. Osa kirjeistä oli kirjoitettu yksityishenkilöille,
osa seurakunnille ja allekirjoituksena Paaval Ruotsalainen tai
puumerkki talonpoikaistapaan. Jo varhaisessa vaiheessa hän
oli poistanut kirkonkirjoista toisen nimensä Henrik. Ehkä hän
teki sen voidakseen olla lähempänä esikuvaansa. (Netti)

”Salaa Paavo silloinkin häipyi kotoa, kun läksi moniviikkoiselle retkelleen
seuraamaan talosta taloon vähän aikaisemmin etelään päin vaeltaneen sepän jälkiä.
Seppä kuulemma osasi lääkitä särkynyttä sydäntä. Tämän matkan aikana isä järjesti
oikein talkoilla etsinnän, jotta löydettäisiin Paavon ruumis jonkin puun oksasta
riippumasta. Parempaa ei Paavosta odotettu, kun häntä pidettiin vaarallisena
mielisairaana” (Aapeli Saarisalo, Erämaan vaeltaja, Paavo Ruotsalainen, s.42).
Sepän luona
”Herännyt on hullu ja hätäinen” (Jaakko Högman / Auk. Oravala, Erämaan
profeettaa, s.14).
”Yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki: Kristuksen sisällinen tunto” (Jaakko
Högman / Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa lll, s.264).
Nämä seppä Högmanin sanat avasivat PAAVO RUOTSALAISELLE uskon elämän ovet.
Tästä alkoi Paavon hedelmällinen ja pitkä palvelu Herran elovainiolla.
ELÄMÄN MUUTOS
Högmanin luona käynti toi PAAVO RUOTSALAISEN elämään radikaalin muutoksen.
Entinen synkkä, epätoivoinen elämä oli ”menneen talven lumia”. Kokonaisvaltainen
muutos merkitsi Paavolle aivan uutta elämän sisältöä, mutta myös merkittävää
hengellistä vaikutusta koko Suomelle. Paavoa nimitettiin leikillisesti KAHDEN
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HIIPPAKUNNAN PIISPAKSI! Paavo Ruotsalainen on eräs maamme merkittävimmistä
”hengenmiehistä”. Hänen aikanaan törmäsivät Jumalan valtakunta ja maailma
voimakkaasti yhteen Kalajoen käräjillä (1838-1839).
RAAMATUN AVAUTUMINEN
Paavo oli lukenut paljon Raamattua, mutta sieltä oli tullut vain ”tuomion sanoja”.
Sepän luona käynnin jälkeen Paavo kirjoittaa:
”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta,
enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle
neuvon antanut” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.389).
Seppä ohjasi Paavon Wilcoxin KALLIS HUNAJAN PISARA – kirjasen ääreen. Siitä tuli
Paavon uskonelämän eräs keskeisimmistä oppaista. Tänäänkin se on merkittävä apu
kaikille, jotka haluavat päästä Kristuksen sisälliseen tuntemiseen!
”Hänen (Paavon) ympärillään oli kristillisyyttä suuri määrä, mutta Paavo tahtoi
tutkia sen laatua” (Saarisalo, emt. s.344).
MARTTI HÄKKINEN
Pastori Martti Häkkinen kirjoittaa:
”Kouluaikana jouduin lukemaan hiukan Raamattua läksyjen yhteydessä. Se jäi
kuitenkin varsin ulkokohtaiseksi lukemiseksi. Opiskeluvuosina luin jo melko paljon
Raamattua, varsinkin Uutta Testamenttia, olinhan valmistumassa papiksi. Olin silloin
herätyksen tilassa, ja Raamattu kyllä puhutteli, mutta nuhdellen, uhaten ja
tuomiten. Kun sitten myöhemmin sain kokea uudestisyntymisen ja sain Pyhän
Hengen sydämeeni, tuli Raamatusta minullekin kuin uutta painosta. Sieltä alkoi
kuulua Jeesuksen ääni ja sen lehdiltä näkyä hänen rakkaat kasvonsa. Raamattu alkoi
antaa sellaista, mitä sydän oli syvimmältään janonnut, kun oli päässyt oikeaan
suhteeseen Raamatun Herraan ja salaisuuteen, Kristukseen” (Martti Häkkinen,
Sisälle sanaan, ss,54,55).
VÄINÖ HOTTI
”Omat kokemukseni ovat vastaavat kuin Paavo Ruotsalaisella ja Martti Häkkisellä.
Luin Raamattua paljon jopa alusta loppuun ennen uskoontuloa. Se ei kuitenkaan
antanut mitään - korkeintaan joitakin maallisen elämän ohjeita (esim. Sananlaskut).
Uskoon tullessani Raamattu alkoi avautua; tuli kova halu tutkia sitä jatkuvasti. Siitä
tuli jokapäiväistä ravintoa. Aloin käydä ystävän (Tapio Nykäsen) kanssa
raamattupiireissä. Teimme pitkiäkin matkoja!”
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PAAVO RUOTSALAISEN TEOLOGIAA
Kun järjen viisaus on korkeimmillaan harjoitettu, niin se on Kristuksen pahin
vihollinen (E.F. Juurmaa Salattu viisaus, s.9).
Elävä usko ei koskaan pysy muuten voimassa kuin sisällisen kilvoituksen ja valvomien
kautta (emt. s.10).
Ottakoot muut itselleen Jumalan armon valmiina niin kuin hyllyltä. Minun on aina
täytynyt sitä etsiä, kuin neulaa etsitään lattian raosta (11).
Jos et taida rukoilla, niin ikävöi, jos et taida ikävöidä, niin sairasta Herralle, vaikka et
mitään vastausta tuntisi moneen aikaan (16).
Salattu viisaus ei kenenkään tykönä säily muuta kuin sisällisessä ristin koulussa (36).
Ei kuole, ei tapa petäjäinen teitä nyt enemmän kuin ennenkään”, sanoi Paavo
vakavasti, sävyisästi. ”Vaan turmelus tappaa sielun kiukku ja kärsimättömyys. Kun
älyäisit, että tässä on sielun vaara suurempi kuin ruumii” (Auk. Oravala, Erämaan
profeetta, s.62).
Hyvää on kristillisyys kylässä ja suurta usko, vaan rikki tahtoo mennä kotona,
katketa ja loppua (emt. s.81).
Pitää rukoilla hengessä ja totuudessa, eikä siinä henki kestä, missä lakkaamatta
rukoillaan ja polvillaan ollaan…Tämä on tarkka ja arka paikka, tässä monet pettyvät
(126, 127).
Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja krossaavat sanan päälle. Sinulla pitää siitä
olla sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin ikävöidä ja odottaa, kunnes valo koittaa
sieluusi (389, 390).
Niin pian kuin sieluni tulee vieroitetuksi siitä elämästä, joka on Jumalassa”, alkoi
Paavo. ”niin en enää uskalla lähestyä häntä entisen vanhurskauteni nimessä, vaan
tulen tuhlaajapojan uskolla, mielisuosin kantaen Herran vihaa siihen asti, kun Herra
asiani toimittaa” (403).
Tien opin tuntemaan nuoruuteni päivinä kerran ja tietä kulkemaan, niin kuin sen
seppä neuvoi, vaan tie on ollut joka päivä tukossa, niin etten ole saanut tallattua
jälkeä milloinkaan taivaltaa (448, 449).
Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä
yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen
tuntemiseen (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s. 326).

4

VIISI TUNTEMISEN TASOA
1. Historiallinen
Tällöin tiedetään perustiedot henkilöstä. Ollaan ehkä ”hyvän päivän tuttuja”. Kaikki
läheisempi tunteminen kuitenkin puuttuu. Tunteminen on ”ulkokohtaista”. Näin on
monen suhde Kristukseen. Tämä ei ole ”pelastavaa” tuntemista!
2. Pelastuskokemus
Tullessaan uskoon, ihminen pääsee Jeesuksen läheisempää tuntemiseen. Se on
riemun ja onnen päivä.
Tämä tapahtui minulle 11.10.1961 klo 17. Taivaasta tuli ääni: TULE SINÄKIN
MINUN VIINITARHAANI! Nuoren miehen synkkään elämään koitti taivaan kirkas
valo. Aloitin tuona päivänä päiväkirjan: ”Suurenmoinen päivä. Ihmeellinen
päivä!” Koin, että ”uusi elementti” USKO oli tullut minuun. Koko illan pulppusi
sydämestäni: ”Oi minkä onnen, autuuden Ain usko myötään tuo” (HLV 295).

3. Pitkäaikainen, syvällinen tunteminen
Uskoontulo on tärkeä ja välttämätön tapahtuma. Siinä ihminen uudestisyntyy,
liitetään Kristus-viinipuuhun, tulee Kristus-ruumiin jäseneksi, liitetään EKKLESIA –
seurakuntaan.
Kuitenkin tämä on vasta välttämätön alku Kristuksen tuntemisessa:
”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen,
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun
havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista
tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee
Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa
voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen
samankaltaisen kuoleman kautta” (Fil.3:7-10).
”Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan
minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus
on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä
teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on
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edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut
taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa” (Fil.3:12-14).
Pitkän ja menestyksekkään kilvoituksen jälkeen Paavali voi kirjoittaa:
”Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon
minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti
säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu” (2. Tim.1:12).
”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa
opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me,
totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää,
Kristus” (Ef.4:14,15).
”vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa
hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta”
(Kol.1:10).
”ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa
ja tuntemisessa. (2. Piet.3:18).
4. Orgaaninen (elimellinen, substanssi-) tunteminen
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).
”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat,
niille, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan Hengen mukaan” (Rom.8:1; STLK: n
käänn.).
”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1.
Kor.12:27).
”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on
kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2. Kor.5:17).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne
kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa” (Ef.5:31,32).
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5. Samaistuminen Kristukseen
”Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme,
samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta” (2.
Kor.1:5).
”Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi
täydelliseksi” (Joh.15:11).
”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna
teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen
älköönkä peljätkö” (Joh.14:27).
”että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että
hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja
sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat
yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat
täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja
rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:21-23).
”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä
vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä
kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa”
(Room.6:1-5).
”EI MIKÄÄN NIIN VOI
VIRVOITTAA, EN MUUSTA
ILOANI SAA, EI AUTUUTTAA
SAA SUUREMPAA KUIN
MINKÄ JEESUS LAHJOITTAA”
(Vvk.299:1).
”Arpa lankesi minulle ihanasta
maasta, ja kaunis on minun
perintöosani” (Ps.16:6).
(nettikuva)

