Paavali käskyjen täyttäjänä!
Room. 7;11.
”Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan
kautta”
Paavali sanoo, tässä jakeessa, käskyjen täyttäjänä tulleensa petetyksi. Miten siinä niin kävi? – Hänhän oli saanut parhaimman mahdollisen opetuksen Gamalielin jalkojen juuressa. Hän oli fariseus, rabbi ja oli suuren neuvoston jäsen.
Hän täytti käskyjä parhaalla mahdollisella tavalla! Samalla tavalla kuin älykkäimmät fariseukset tekevät vielä tänäkin päivänä!
Hän epäonnistui täyttäessään käskyjä, vaikka oli maailman parhaat edellytykset selviytyä
siinä! - Ei siinä niin voinut käydä! – Kuitenkin kävi!
Hän kertoo kokemastaan jälkeenpäin ymmärryksensä avauduttua. Room. 7;9. ”Mutta kun
käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin.”
Tässä Paavali puhuu ajasta, jolloin hän tuli lain alaiseksi, eli 12 vuoden ikään. - Hän luuli
olevansa Jumalalle otollinen lakia täyttämällä!
(Kuolemilla Raamatussa usein tarkoitetaan siirtymistä olotilasta toiseen olotilaan).

- Paavali kaikkine ansioineen siirtyikin syntiseen tilaan – ”synti virkosi ja minä kuolin.”
– Paavali tajusi, ettei kaikki ollut mennytkään niin kuin hän oli ajatellut.
Hän ei käskyjä täyttämällä pelastunutkaan, kuten hän luuli. – Siinä kohdassa hänet petettiin! - Hänestä tulikin syntinen. Hänen omatuntonsa herätettiin! - Tässä vaiheessa astui
perkele esiin ja sanoi: - ”Täytä nyt käskyt mahdollisimman hyvin niin sinä pelastut!” Hän meni tähän ansaan! – Hän alkoi ansaita pelastusta käskyjä täyttämällä, vaikka hän
olikin vasta synnintuntoon herätetty!
– Mutta olemassa oli yksi käsky, jota Paavali ei ollut noteerannut ja joka oli hänelle ylivoimainen (on myös meille kaikille)! Hän puhuu siitä. Room. 7;7. ”Mitä siis sanomme? Onko
laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä
en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, ”Älä himoitse!”
(Uudesta testamentista ei löydy muita varsinaisia käskyjä, kuin tämä yksi ainoa)
Lisäksi on ns. ”Rakkauden käskyt”: Matt.22;36 - 40.
Laista puhutaan monessa Uuden Testamentin kirjeessä. Asia on korostetun paljon esillä. Roomalais- ja Galatalaiskirje käsittelee vain tätä asiaa. Timoteus- ja monissa muissakin kirjeissä sivutaan sitä melko paljon! Se on siis tärkeä asia!

Paavali jatkaa; Room. 7;10. ”Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.”
- Apostoli Paavalinkin täytyi tunnustaa olevansa avuton tämän asian kanssa! – Hän
olikin lain vanki, syntinen, syyllinen, lihallinen, petetty ja kantoi hedelmää kuolemalle!
– Toivotonta! - Tilanne ei kuitenkaan ollut toivoton!
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- Oli ja on yksi mahdollisuus – Jeesus:
Jeesus sovitti ristinkuolemallaan synnit! – Hän täytti lain edestämme! Hänen kauttaan mekin voimme saada synnit anteeksi!
Palatkaamme jälleen käskyyn: ”Älä himoitse.”
Se on ylivoimainen täytettäväksi kaikille ihmisille! Rima on tässä kohdassa liian korkealla!
– Mitkä ovat mahdollisuutemme?
- Täytyy mennä Jeesuksen eteen ja nöyrtyä hänen edessään! Hän on tie! Täytyy tunnustaa hänelle yksinkertaisesti olevan
sa syntinen. Pitää pyytää armahdusta ja syntejään anteeksi. Lisäksi pitää pyytää Jeesusta elämään kanssamme jokapäi
väistä elämäämme!

- Ja Jeesus rientää vastaan.
- Hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet ja antaa kaikki synnit anteeksi.
Olkoon ne mitä laatua tahansa! – Halleluja!
- Mikä valtava asia ja niin yksinkertaista!
Paavali oli sortunut tämän käskyn suhteen! – Hän ymmärsi, mikä hänellä oli mennyt pieleen
ja teki siitä parannuksen. Hän kertoo siitä Raamatussa nyt avoimesti meille ja haluaa johdattaa meitä oikealle tielle!
Luulen, että tässä asiassa on monella suunnan tarkistamisen paikka! – Ei tämä ollut vain
Paavalin ongelma! – Saman asian kanssa painii tänäkin päivänä moni ihminen! - Tilan
netta ei vain usein tajuta! - Olen ollut tämän asian kanssa itsekin suurissa vaikeuksissa!
On paljon helpompaa, oman järjen päätelmien mukaan, täyttää käskyjä ja ottaa armoa
lisukkeeksi omankäden oikeudella. - Näin se ei kuitenkaan toimi:
- Armoa ei voi omistaa ilman Jeesuksen vastaanottamista!
On tosi raskasta elämää elää ”uskovaisena” ilman Jeesusta! – Aina täytyy pingottaa ja jännittää, kun täytyy omin voimin yrittää selvitä kaikesta! – Siinä tahtoo tulla väkisin
”hevoskasvoisia” uskovia!? - En suosittele kenellekään! – Kaiken lisäksi se on turhaa, koska ei se pelasta!
Todellisuudessa siinä ylenkatsotaan Jeesusta ja Hänen suorittamaa sovitustyötä!
On aivan toista tunnustaa olevansa syntinen ja mennä Jeesuksen luokse puhdistautu
maan ja saamaan synnit anteeksi!
Vaatii todellista rohkeutta astua esiin ja tunnustaa olevansa syntinen!

Se on hyppy tyhjyyteen!
- Sillä ei tiedä mitä jatkossa tapahtuu!?
Muutos kuitenkin on varma! – Jotain tulee varmasti tapahtumaan! – Mutta mitä se antaakaan. – Täydellisen vapautuksen!
- On ilo nähdä niitä vapauden saaneita, joiden kasvot loistavat kuin ”Naantalin aurinko”!
Raamatun mukaan, ”Pelkurien paikka on tulikivijärvessä.” Se on huono vaihtoehto! lm.21;8
Jumala odottaa kädet ojennettuina niitä, jotka luottavat Häneen ja hyppäävät!
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Hyppää sinäkin!
www.einoniemi.fi

