Paavalilla oli pistin lihassa!
Paavalin ensimmäisen vaiheen ”kuolema”!
Hän sanoo eläneensä ennen ilman lakia. Kun hänelle tuli käskysana
eli laki, niin hänessä heräsi synti. Paavali teki parannuksen, synnintunnon vaikutuksesta, eli hän kuoli ensimmäisen vaiheen kuoleman. Hän ”kuoli” ja uudestisyntyi synnintunnon vaikutuksesta.
Samalla Paavalin lihaan ilmestyi uusi tekijä: - Synti tuli kaveriksi,
jonka laki herätti.
- Miksi? - Ilmeisesti estämään Paavalin ylpistymistä!
Paavalin kuolleeseen lihaan, jossa hän eli, tuli synti asumaan!

Lue myös otsikosta
Raamattu: ”Uskovan
neljä eri kuolemaa”

Ohessa Paavalin oma selvitys asiasta.
Room. 7; 14 Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.
15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon,
vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.
16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.
17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.
18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;
19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä
teen.
20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka
minussa asuu.
21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu
minussa kiinni;
22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,
23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.
24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?
25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Room 8;13. "Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä
kuoletatte ruumiin (lihan) teot, niin saatte elää."
Paavali toteutti lihan kuolettamista Hengellä! Liha ei hallinnut häntä, vaikka synti asuikin
hänen lihassaan. (Se varmaankin vaikeutti hänen elämäänsä jonkin verran)
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Paavali toimi vaatimattomasti!

Paavali jopa kerskui heikkoudestaan!

Vielä Paavalin pistimestä!
Ymmärrän, mitä Paavali tarkoittaa sanoessaan lihassa tekevänsä sitä, mitä ei halua tehdä ja kuitenkin tekee! Itsekin olen lihassani kokenut samanlaista synnin hyökkäystä kuin
Paavali! Se on todellista.
Jumala sanoi Paavalille: - Minun armossani on sinulle kyllin, kun hän pyysi Jumalaa synnin pistintä poistamaan. Paavali lakkasi purnaamasta ja jatkoi saarnaamista pistin lihassaan.
Hän kuuli Jumalan lupauksen: ”Minä olen heikoissa väkevä.”
Paavalin saarnateksti kaikui pasuunan lailla ympäristöön: ”Minä olen mielistynyt heikkouteen, minä kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” Sanoma saavutti kuulijat!
Kun synti asuu lihassa, ei siinä enää paljon pullistella omilla saavutuksilla. Menestysteologia ei siihen saumaan enää sovi. Ilmeisesti menestysteologit eivät ole kokeneet koskaan tilannetta, jossa synti, jonka laki herättää, tulee lihaan asumaan.
- He elävät toisissa maailmoissa kevytkristillistä pintaliitoa ja he voivat luvata vastuuttomasti, mitä vaan kuulijoilleen.
Kun Paavali saapui ensimmäiselle lähetysmatkalleen Galatiaan, hän oli erittäin sairas ja
niin heikko, että ihmisille teki pahaa katsella häntä. ”Tiedätte, että kun julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät
koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen.
Paavali ei tullut Galatiaan rinta kaarella maailmanvalloittajan elkein vaan vaatimattomana,
vähäpätöisenä ja sairaana, mutta sairaanakin hän perusti paikkakunnalle uuden seurakunnan.

Paavali joutui olemuksensa johdosta jopa omien taholta pilkatuksi, mutta häntä ei lannistettu. Hän kertoo: ”En tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta
julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta,
kuin Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä
olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tapahtumat puhuivat Paavalin puolesta. Jumala tunnustautui tapahtumien kautta toimivansa hänessä.Tapahtumat eivät kertoneet Paavalin suuruudesta vaan Jumalan suuruudesta.
Hänen oma heikkous toi Jumalan voiman esiin. Hän ei esiintynyt itse suurena ja voimakkaana!

www.einoniemi

2/2

