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OPPI-ISIÄ ll A                                                                    Väinö Hotti                                                          

          
              (nettikuva)                                   (nettikuva) 
     NIILO TUOMENOKSA 
    21.5.1893 – 8.12.1967 
 
Väliotsikot ja teh. VHn 
 
PAAVALIN JA KRISTUKSEN SEURAAMINEN  
 

”Lutherilla on paljon seuraajia, Rooman kirkolla vielä enemmän. Paavalilainen on 
harvinainen lintu” (emt. s.9). 
 
Yhteys rakkaudessa ei tarvitse kaiken täydellistä käsittämistä. Kristus on 
oppimattomien ja tietämättömienkin matkassa” (9). 
 
”Paavalilaiseksi pääsemisestä on maksettava raskaat lunnaat. Me, Jumalan 
valtakunnan hyvinvoivat hengelliset, valitsemme leveämmän tien, kristillisyyden 
kaikkine mukavuuksineen” (11). 
 

”Oli kuin Paavali olisi ollut Jumalan valtakunnan huonoimmin palkattu työmies” 
(279).  
 

”Paavalin elämän kuvaus kutsuu takaisin siihen, mikä oli alussa. Luther kuuli kutsun 
ja palasi kristillisyyden tärkeimmässä kysymyksessä, vanhurskauttamisessa, siihen 
mikä oli alussa...Luther ei tullut toimeen ilman Paavalia. Edelleen Paavali on 
kaikkialla siellä, missä alkukristillisyyden tulet palavat ja taivaan pasuunat kutsuvat 
hengelliseen taisteluun” (12).  
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Niilo Tuomenoksa, 

Paavali - vanki ja vapaa 

(Kansan Raamattuseuran 

Säätiö, 1970, s.304). 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Niilo_Tuomenoksa
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USKO JA OPPINEISUUS  

”Mutta niinkin voi käydä, että joku arvokas hengellinen, opinportaita korkealle 

kiivennyt, aivan kuin kirkon harjalle päässyt, on sekä ihmisenä että kristittynä yhtä 

tyhjän kanssa” (13). 

”Syvään sivistykseen voi liittyä syvä itsensätunteminen, selkeä rajojensa näkeminen. 

Vähätietoinen lankeaa kouhoilemaan ja tyhmä itseään viisaaksi luulemaan. 

Pahimmat hengelliset ylpeät löydetään usein niiden joukosta, joilla pitäisi olla 

vähiten ylpeilemisen aihetta” (14-15).  

”Kristus kestää tarkastelun missä yliopistossa tahansa. Paavali kuului aikansa 

lukeneimpiin” (15).  

”Paavalin kuoleman jälkeen hänen ystävänsä - mikäli niitä lähettyvillä oli - säästyivät 

perinnönjaon vaivoilta. Kuitenkin Paavali kuoli loputtoman rikkaana. Hänen 

perintönsä jakaminen on jatkunut vuosituhannesta toiseen. Sen kanssa nytkin 

ollaan tekemisissä” (15).  

”Joskus oppineen viisaaksi tarkoitetut esitykset voivat olla melkoisen tyhmyyden 

leimaamia. Gamaliel tiesi paljon ja oli sen lisäksi viisaskin” (25). 

”Evankeliumi ei kiellä oppineisuutta. Se hyväksyy kaikki tohtorinhatut, mutta ei ole 

evankeliumin mukaista nojautua siihen viisauteen, joka sysää syrjään sanoman 

yksinkertaisuuden ja siihen kuuluvan voiman...Paavali oli runsastietoinen mies, 

mutta pikemminkin oppimattoman kuin oppineen tamineissa” (258).  

”Joskus kirkon penkissä tunnetaan asioiden paino ja painottomuus paremmin kuin 

saarnatuolissa. Todellinen seurakunnallinen viisaus on usein ilman virkapukua. 

Murheellista on, jo se syystä tai toisesta on hylättyä viisautta” (257). 

KUTSUMUS JA KÄRSIMYS 

”Juutalaiset ovat suuren onnen ja suuren kurjuuden kansa, jonka tie historiassa on 

täynnä kuivuneita verilätäköitä. Jumalan valinnat yleensäkin ovat ihmisonnen 

kannalta pelottavia. Pahimmin piestyjä ovat Jumalan rakastamat profeetat. Herran 

teillä luhistuu hengellissävyinen kutsumusromantiikka, sammuu pyhistä pilvistä 

hohtava kajo. Kantapäät verillä vaelletaan Jumalan ihanimpia kutsumusteitä” (19).  

”Paavali tunsi pieksevän, itkuihin painavan autuuden. Inhimillisesti puhuen Jumala 

oli kohdellut häntä huonosti. Toisia säästeltiin ties miltä kaikelta. Häntä 

kuormitettiin vapisevanakin...Työstä johtuvat ahdistusten tulvavedet nousivat hänen 
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vankeuteensakin asti...Paavalin itkut olivat yleensä toisten itkuja, kutsumuksesta 

puristuneita” (247-248). 

HERRAN KOHTAAMINEN 

”Jos sinä et ole samanlaista kokenut, älä sitä hämmästele. Siinä jo on tarpeeksi 

damaskontietä sinulle, tarpeeksi ihmettäkin, jos olet uskossa kuulemisesta Jumalan 

lapseksi tullut. Jo taivaan hipaisuistakin voi aueta suuria näköaloja ajasta 

iankaikkisuuteen” (32-33).  

”Paavalin kääntymistä voidaan sanoa äkkikääntymiseksi...Kyllä Kristus kehitteleekin. 

Hengellisyys on kasvunkin asia. Mutta Kristus luokin, usein tyhjästä ja mitä 

tyhjemmästä, sitä nopeammin. Elämän tielle lähtö voi olla aivan äkillinen” (33).  

”Ei ole kuviteltua, kun joudumme sanomaan, että monessa elämän damaskontien 

ratsastajassa on riivaaja, pahuuden persoonallinen ja päämäärästään tietoinen valta. 

Murhaajalla on veljesyhteys alkumurhaajaan” (34).  

”Paavalilla oli määrättömästi syytä muistella ensimmäistä kohtaamistaan Kristuksen 

kanssa, mutta ei siitä muodostunut hänelle hengellisyyden evässäkkiä, 

todistusteemaa, jota olisi jokaisella lavalla esitetty” (37). 

KRISTUS ASUU OMISSAAN  

Ratkaisevaa hänen (Paavalin) Kristuksen tuntemisessaan oli se, että hän oli 

henkilökohtaisesti kohdannut Kristuksen. Kristus oli antanut hänelle julistettavan 

evankeliumin. Pyhässä Hengessä Kristus asui hänessä (66).  

"Kristus teissä, kirkkauden toivo" ihmisissä oli suunnattomasti enemmän kuin 

ihmiset itsessään (273).  

"Kristus teissä, kirkkauden toivo" osoittautui kukistumattomaksi vainoissakin. 

Hengellisyys ei ollut heiveröistä uskonnollista puuhailua, vaan Ylösnousseen elämää 

ystävissään” (285-286).  

”Suurin piirtein voidaan sanoa, että Kristuksen osoite maan päällä on Jumalan elävä 

seurakunta. Kristus asuu omissaan” (40).  

”Opetuslapsiin kohdistetut lyönnit olivat sattuneet Herraankin kuten ne aina 

sattuvat. Opetuslapset olivat silloin ja ovat edelleen hänen ruumiinsa jäseniä” (36).  

”He olivat kulkeneet Kristuksen voittosaatossa ja tulleet Jumalan valmiiksi tekemiin 

tekoihin. Voiton ja menestyksen salaisuus oli Kristus heissä, kirkkauden toivo. 
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Matkakertomus ei koostunut siitä, mitä he olivat tehneet, vaan siitä, mitä Jumala oli 

tehnyt heidän, itsessään halpojen ja voimattomien palvelijoitten välityksellä” (114). 

JOUKKOKRISTILLISYYTTÄ 

”Kristityksi tuleminen ei ole vain johonkin tulemista, vaan se merkitsee myös eroa 

jostakin. Tosin liikkeelle lähteneistä on moni jäänyt välimaastoon, josta on yhtä 

pitkä matka molemmille rajoille. Välimaaston elämä ei ole edes kunnollista 

suruttomuutta saati sitten uutta elämää Kristuksessa, mihin oltiin matkalla. Paavali 

ei jäänyt välimaastoon eikä keskeneräisyyteen” (45). 

”Touhuihin ihastunutta, usein väärään suuntaan matkalla olevaa joukkokristillisyyttä 

on vaikeaa pysäyttää. Se autuus on äänen ja puheen paljoudessa” (50). 

”Kristuksen seuraamisessa otettavien askelten lyhyyttä tai pituutta eivät määrää 

ystävät eivätkä vihamiehet. Siinä noudatetaan ylhäältä annettuja ohjeita. Tietenkin 

on aina mahdollisuus pysyä joukkolaulannassa mukana; usein se on taloudellises-

tikin erittäin edullista. Paavali tuskin vilkaisikaan tuollaisiin nuotteihin” (64). 

PAAVALI JA PIETARI 

”Verratessamme Paavalia Pietariin tekee mieli sanoa, että vaikka Paavali ei ollut 

Herran opetuslapsien joukossa silloin, kun Kristus vaelsi täällä, hän näyttää 

syvemmin tuntevan Herran ja hänen sanomansa kuin Pietari. Paavalin evankeliumi 

on lihasta vapaa, se on kokonaan jumalallinen. Siinä on mukana myös ihminen 

Jeesus Kristus, mutta pääsanomana on kirkastettu Herra, taivaisiin astunut 

Lunastaja” (66). 

”Lisäksi Paavali oli taistellut itsensä vapaaksi juutalaisuudesta. Pietarin arkaillessa 

seurustella pakanakristittyjen kanssa Paavali julisti, ettei ollut mitään erotusta. 

Kaikki olivat syntiä tehneet, ja kaikki olivat Jumalan kirkkautta vailla” (66). 

KESKENERÄINEN  

”Jos joku ajattelee, että Paavali oli valmis ja kypsä Herran todistaja sinä hetkenä, 

jolloin Ananias laski kätensä hänen päälleen, hän erehtyy. Hengellinen valmius ei 

tule meille kertapakkauksena, ei edes sellaiselle kuin Paavalille. Jumalan koulussa 

on määrättömästi luokkia. Kaikki viisaus ei tule elämäämme ajattelun, ei edes 

rukouksenkaan tietä. Hohtavin tiedon helmi noudetaan syvältä kätkettyjen itkujen 

laaksosta, ja sen hintana on ihmisen riisuminen ja yksinäisyys” (72).  

”Filippiläiset eivät loukkaantuneet puheesta, joka julisti heidät keskeneräisiksi, 

puolivalmiiksi, jatkuvasti työnalaisuuteen tuomituiksi. He olivat ymmärtäneet jotakin 
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kristillisyyden syvyydestä, korkeudesta, pituudesta ja laajuudesta. He kävivät samaa 

loputtomien luokkien koulua kuin Paavalikin (276). 

OPETUSTA TARVITAAN  

”Paavali ei kohdannut nuoressa Timoteuksessa vain Timoteusta itseään, vaan myös 

hänen isoäitinsä Looiksen ja äitinsä Euniken hengellisen kasvatuksen hedelmät, 2 

Tim.1:5” (137).  

YHDEN KIRJAN MIES  

”Suuri englantilainen herättäjä John Wesley sanoi olevansa homo unius librik, yhden 

kirjan mies, tarkoittaen kirjalla Raamattua” (81). 

”Hän (Paavali) vältti julistuksessaan kaikkea, mikä oli vaaraksi evankeliumin 

yksinkertaisuudelle ja voimalle” (82).  

”Kalmiston porteilla hoippuva mies ikävöi vielä vähäistä kirjastoaan, erityisesti 

kuitenkin pergamentteja, pyhiä kirjoituksia. Jumalan valtakunnan kirjanoppineen 

opiskelu jatkuu elämän viimeiselle virstalle” (82). 

VALTAKUNTAKRISTITTY 

”Paavali oli onnellisesti vapaa ihailijoista ja ehkä sillä hetkellä vihamiehistäkin. 

Kristus oli puhunut hänelle maailmanlaajuisesta työkentästä, kaatanut hänen 

tajunnassaan raja-aidat ja asettanut hänet siihen korkeuteen, josta Jumalan 

valtakunta näkyy kokonaisuutena. Paavali kammosi myöhemmin kaikkea omaan 

nimeensä sidottua kristillisyyttä” (69). 

”Jumala porrastaa askeleemme ystäviensä elämään. Ahdistukset kaatavat aitauksia 

ja yhteisissä itkuissa häviää erottava kylmyys” (90).  

”Suuntakristillisyydestä valtakunnan kristityksi pääseminen lunastetaan karvailla 

menetyksillä” (107).  

”Seurakunnan ulommainen raja oli siellä, missä yksikin kristitty oli kilvoittelemassa 

elämään johtavalla tiellä. Organisaatiota, järjestelmää, oli, mutta koossapitävä 

voima oli organismissa, elimellisessä kristittyjen keskinäisessä yhteydessä” (174).  

”Eräässä mielessä Paavali ei lähtenyt mistään seurakunnasta eikä tullut mihinkään. 

Hänhän liikkui Kristuksen ruumiin piirissä, joka oli hänen seurakuntansa” (175).  

”Paavalikin oli joutunut jonkin ryhmän suosikiksi. Hänen mielestään kristillisyydessä 

ei saanut olla paavalilaisia, hänen nimeensä vannojia eikä sellaisia, jotka löivät 

hänen nimellään rakoa kristittyjen keskinäisiin yhteyksiin. Hän karisti kannoiltaan 
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omat ihailijansa häätäen heitä Kristuksen käsiin...Yhdelle, siis Kristukselle 

Jeesukselle, hän tahtoi uskoon tulleet kihlata (183-184). 

LAHKOLAISUUTTA  

”Seurakunta voi itse olla itselleen ja asialleen esteenä varsinkin silloin, kun se yrittää 

evankeliumin mukana viedä omaa suuntaansa tapoineen ja käsityksineen” (93).  

”Lisäksi se (Paavalin puhe) oli vapaa kaikesta omaan koplaan taivuttelemisesta, sillä 

hänen päämääränään oli kihlata ihminen yhdelle ainoalle, nimittäin Jeesukselle 

Kristukselle, 2 Kor.11:2” (165).  

”Äskenkääntynyt on kuitenkin helposti peloteltavissa ja tavallisesti helppo saalis 

taitavalle pyydystäjälle” (118).  

”On tavallista, että kiihkeimmät valtaavat johtopaikat. Hiljaisten aktiivisuus tarvitsee 

paljon liikkeelle lähteäkseen - jos lähtee ollenkaan. Mikä olisikaan hurskastelevan 

lihan temmellyskentäksi sopivampi kuin Jumalan seurakunta. Siinä sankaruus 

saavutetaan joskus mitättömän vähäisellä vaivannäöllä” (120). 

 

VAELLUSVIRSI 

                                                                                                                  NIILO  TUOMENOKSA       

1. Näin syntisenä, Herra, mun täytyy vaeltaa sun kanssas tiellä taivaan perille kulkea. En 

paremmaks voi tulla, en pyhäks ollenkaan, vaan kuitenkin oi Herra, sun käsiis jäädä saan. 

 

2. Sä suostut mahdottoman, mun, kanssa asumaan ja aivan tällaisena mua kaikess` 

kantamaan. Et väsy vaikka usein mä väsyn kokonaan - sun armos, rakkautesi ei lopu 

milloinkaan. 

 

3. Mä mato vain ja savi oon huono sotija. Kiusoissa taisteluissa mun täytyy sortua, 

jos et sä Kristus, Herra, mua auta vahvista - vaan autathan, oi auta, voimallas pueta. 

 

4. Mä sydämelles halaan, sun että kokonaan mä aina saisin olla, mua auta valvomaan. 

Ah, etten murehduttais Henkeäs milloinkaan. Herkistä tunnon korva sua kaikess` 

kuulemaan. 

5. Sä rohkeaksi hoidat ja uskon vahvistat, hiljennät levottoman, murheessa lohdutat. 

Sä kurjan ilo riemu, ja taivas syntisen. Sua itkuissani kiitän, viritän virren sen. 

 

6. Se virsi vain on heikko, ja kiitos köyhä on, niin usein nurkumiellä mä kuljen lohduton. 

Vaan kuitenkin mua hoidat lahjojas tuhlaillen, päivästä päivään kannat perille saatellen. 

7. Näin mahdotonna toivon perille pääsevän´ ja kasvosi, oi Kristus, Taivaassa näkevän. 
Oi, mikä ilo mulla, kun arvotonna saan joukossa pyhäin olla, rannoilla rauhan maan. 


