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Esipuhe 
 
 
 

Paavalin merkitystä niin uskonnon kuin yleisenkin historian kentällä on 
vaikea yliarvioida. Kirjan laatiminen tästä suurmiehestä ei ole aivan 
yksinkertainen asia. Häneen on liitetty ja liitetään edelleen moniin 
suuntiin vieviä tulkintoja, joista kiinnipitäminen on monelle eksisten-
tiaalisen tärkeätä. Yleisesityksessä kaikkiin ei voi ottaa kantaa, mutta 
monille aroille varpaille joutuu silti astumaan. Rajoitukset varsinkin 
rannattoman tutkimuskirjallisuuden läpikäymisessä tulevat nopeasti sel-
ville. Paavalin oma kirjallinen tuotanto on kuitenkin suppea. Tukeutu-
minen mahdollisimman huolellisesti alkukielellä ensisijaisesti juuri Paa-
valin kirjeiden omaan sisältöön ja pyrkimys selittää vaikeissa kohdissa 
Paavalia Paavalilla itsellään antavat kantavan perustan kokonaiskuvan 
luomiselle ja kriteerit siihen, miten sekundäärikirjallisuuteen on hyvä 
suhtautua. Tältä pohjalta tehtävään uskaltaa ryhtyä. 

Kirjassa olen toisaalta tiivistänyt oman aikaisemman Paavali-
tutkimukseni tuloksia osaksi kokonaisesitystä sikäli, kuin olen niihin 
edelleen tyytyväinen. Kumma kyllä en tässä suhteessa ole katsonut ole-
vani pakotettu kovin suuriin muutoksiin. Henkistä laiskuuttako? Sen 
arvostelkoot muut. Toisaalta kirjassa on myös jaksoja, joihin aiemmin 
en ole kovin syvällisesti omien tutkimusteni perusteella perehtynyt. Ti-
heämpi nootteihin liittyvä keskustelu muiden tutkijoiden kanssa kertoo 
näistä Paavali-tutkimuksen alueista. Tinkimättä tieteellisestä argumen-
toinnista ja tulkintojen perustelusta olen pyrkinyt laatimaan kirjan 
mahdollisimman yleistajuiseksi. Lukijan ei tarvitse hallita Raamatun 
alkukieliä. 

Kirja olisi paljon puutteellisempi, elleivät monet henkilöt olisi 
kommentoineet käsikirjoitusta sen eri vaiheissa. Yksi ja toinen virhe, 
toisto, kömpelyys, asiattomuus ja turha asia on näin saatu poistetuksi. 
Jäljelle jääneistä olen itse yksin vastuussa. Valitettavasti en ole pystynyt 
toteuttamaan kaikkia eri palautteissa tulleita ehdotuksia. Käsikirjoitusta 
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ovat kommentoineet teol. maist., kohta väittelevä Katja Kujanpää, teol. 
maist. Kenneth Liljeström, teol. tri Fredrik Lindgård ja valtiotiet. tri 
Anne Mikkola. Olen heidän vaivannäöstään ja arvokkaasta kritiikistään 
syvästi kiitollinen. Myös tuntemattomaksi jäävän asiantuntijalausunnon 
(peer review) antajan asiallisesta kritiikistä olen kiitollinen. 

Kiitän Suomen Eksegeettisen Seuran hallitusta siitä, että kirja on 
otettu osaksi Seuran julkaisusarjaa. Erityisesti kiitän Seuran puheenjoh-
tajaa, Jutta Jokirantaa, joka on antanut myös yksityiskohtaista arvokasta 
palautetta käsikirjoituksesta. Olen iloinen, että voin jättää käsikirjoi-
tuksen kirjaksi editoimisen teol. tri, itsekin eksegeetti Susanna Asikaisen 
asiantunteviin ja huolellisiin käsiin. 

Omistan kirjan Professorien raamattupiirille, sen nykyisille ja jo 
edesmenneille jäsenille, kiitollisena jo kahdenkymmenen vuoden aikana 
nauttimastani inspiraatiosta ja ystävyydestä. 

 
Järvenpäässä uskonpuhdistuksen viisisataisvuotisjuhlapäivänä 
31.10.2017 
 
Lars Aejmelaeus 



 
 
 
 

Johdanto 
 
 
 
 

Neljä evankeliumia ja Apostolien teot täyttävät runsaat puolet Uuden 
testamentin sisällöstä. Kolmentoista Paavalin nimissä kulkevan kirjeen 
kokoelma seuraa niiden jälkeen. Paavali ei ollut Jeesuksen opetuslapsi. 
Siitä huolimatta yksittäisenä henkilönä juuri hänen vaikutuksensa kris-
tinuskon kehitykseen Jeesuksen jälkeisinä vuosikymmeninä oli suurem-
pi kuin kenenkään muun. Paavali ei tosin itse kehittänyt kaikkea, mitä 
hänen välityksellään vakiintui nousevan kristinuskon perusvakaumuk-
seksi. Hän on kuitenkin ainoa, joka omalla todistuksellaan välittää meil-
le sen, mitä kaikkein ensimmäiset Jeesuksen ylösnousemuksesta vakuut-
tuneet ihmiset uskoivat ja ajattelivat. 

Paavalin kirjoitukset osoittavat, että kristittyjen kesken oli alusta 
lähtien myös erimielisyyttä olennaisistakin uuden uskon asioista. Paava-
lin kirjeiden keskeinen asema kristillisen kirkon pyhimmän perusdoku-
mentin eli Uuden testamentin kirjoitusten joukossa kertoo siitä, että 
juuri hänen edustamansa tulkinta alkukirkon uskon synnyttäneistä ta-
pahtumista antoi ratkaisevalla tavalla suunnan kirkon uskon ja opetuk-
sen kehitykselle. Ilman Paavalin ja hänen kirjeittensä tuntemista ei 
kenenkään ole mahdollista ymmärtää, miksi kristinuskosta tuli se, mikä 
se on. 

Pian Paavalin kuoleman jälkeen hänen asemansa kristinuskon tär-
keänä opettajana oli jokseenkin kiistaton, vaikka vastustustakin häntä ja 
hänen perintöään vastaan esiintyi. Paavalin kirjeet eivät kuitenkaan 
avautuneet joka suhteessa helposti seuraaville sukupolville. Niistä voitiin 
tehdä hyvin erisuuntaisia tulkintoja, niin kuin tehtiinkin. Ei ainoastaan 
valtauomakirkko, vaan myös monet myöhemmin harhaopeiksi tuomi-
tut suuntaukset vetosivat Paavaliin. Tältä pohjalta voidaan ymmärtää, 
mitä Uuden testamentin nuorimmassa, noin 130-luvulla syntyneessä ja 
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Pietarin nimiin laaditussa kirjoituksessa eli Toisessa Pietarin kirjeessä 
Paavalista kirjoitetaan: 

 
Rakkaat ystävät! Kun te tätä kaikkea [Kristuksen paluuta ja viimeistä tuo-
miota] odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi havaita teidät puh-
taiksi ja moitteettomiksi ja teillä olisi rauha. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, 
että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle 
annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa 
kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista 
vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen 
vääristelevät niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia (2. Piet. 3:14–16). 
 

Paavalin kirjeisiin liittyvä mahdollisuus moniin suuntiin vieviin tulkin-
toihin on yksi selitys sille, miksi hänen kuolemansa jälkeen laadittiin 
uusia kirjeitä hänen nimissään. Näin valtauomaksi muodostunut kristil-
lisyys pyrki ohjaamaan Paavalin aitojen kirjeiden tulkintaa suuntaan, 
jonka se koki oikeaksi. 

Paavali ja hänen kirjeensä ovat siis jo alusta alkaen olleet kiistelyn 
kohteina. Kirjeitä on pidetty vaikeaselkoisina ja niitä on tulkittu monel-
la tapaa. Erilaisten selitysten kirjo on edelleen suuri. Kristilliset kirkot ja 
niiden piirissä tai niiden ulkopuolella vaikuttavat raamatuntutkijat eivät 
ole vielä tänäkään päivänä yksimielisiä siitä, miten Paavali tulisi ymmär-
tää. Vaikka Paavali on se henkilö, jonka tunnemme ensimmäisen suku-
polven kristityistä parhaiten, hänestä on kuitenkin vaikea saada otetta, 
muodostaa muotokuvaa, josta tutkijoiden enemmistö voisi olla yksimie-
linen. Ehkä tämä johtuu juuri siitä, että tunnemme Paavalin niin hyvin 
häneltä säilyneitten tekstien pohjalta. Teksteihin sisältyy nimittäin pal-
jon arvoituksia. Kirjeiden ensimmäiset lukijat ovat tietäneet vastaukset 
osaan niistä. Kirjeissähän ei tarvitse selostaa asioita, joista niiden vas-
taanottajat ovat muutenkin tietoisia, mutta joista myöhemmille suku-
polville ei ole jäänyt tietoa. Toisaalta monet Paavalin esittämät ajatukset 
ovat olleet vaikeita ymmärtää jo kirjeiden ensimmäisille lukijoille, mihin 
edellä siteerattu Toisen Pietarin kirjeen kohtakin omalla tavallaan viittaa. 

Vaikka Paavaliin ja hänen kirjeisiinsä liittyy paljon vaikeatajuista ja 
paljon jää epäselväksi, monet asiat sekä hänen elämästään että ajatuksis-
taan ovat toki selviä ja ongelmattomia. Tavallinenkin raamatunlukija 
saa hänen vaiheistaan selkeän yleiskuvan Apostolien teoista, niin kuin 
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myös kirjeitä lukiessaan monista hänen opetuksistaan. Myös tutkijat 
ovat useista Paavalin elämän ja opetuksen suurista linjoista ja yksityis-
kohdista varsin yksimielisiä. Tällaiset asiat ovat ikään kuin siltapalkkeja, 
joiden varaan voidaan pyrkiä tukemaan vaikeammin selviteltäviä puolia 
Paavalista. Vaikka palkit ovat samat, niiden varaan rakennetuista sillois-
ta voi silti tulla hyvin erilaisia. 

Tärkeä seikka, jonka varaan tutkimusta voidaan rakentaa ja josta 
vallitsee merkittävä yksimielisyys, liittyy erotuksen tekemiseen aitojen ja 
epäaitojen Paavalin kirjeiden välillä. Kaikki Uudessa testamentissa ole-
vat Paavalin nimellä kulkevat kirjeet eivät ole hänen itsensä laatimia. 
Kolmestatoista Paavalin kirjeestä kuusi on epäaitoja eli pseudepigrafisia: 
Kirje efesolaisille, Kirje kolossalaisille, Toinen kirje tessalonikalaisille 
sekä kolme niin kutsuttua pastoraalikirjettä eli Ensimmäinen ja Toinen 
kirje Timoteukselle sekä Kirje Titukselle. Ne on kirjoitettu Paavalin 
kuoleman jälkeen hänen nimissään ja pyrkimyksenä jatkaa edelleen 
hänen hengessään hänen perintöään uusissa tilanteissa. Aitoja Paavalin 
kirjeitä ovat Kirje roomalaisille, Ensimmäinen ja Toinen kirje korintti-
laisille, Kirje galatalaisille, Kirje filippiläisille, Ensimmäinen kirje tessa-
lonikalaisille sekä Kirje Filemonille. Vain harva vakavasti otettava raa-
matuntutkija asettaa näiden kirjeiden aitouden epäilyksen alaiseksi tai 
pyrkii laajentamaan Paavalin aitojen kirjeiden määrää. Kolossalaisille 
osoitetun kirjeen tiimoilta on tutkijoiden kesken jonkin verran keskus-
telua, mutta useimmat päätyvät syystä pitämään myös sitä epäaitona. 
Kolossalaiskirjeen aidoista Paavalin kirjeistä poikkeava tyyli ja sisältö 
osoittavat epäaitouden samoin kuin se, että kirjeen laatija on käyttänyt 
muita Paavalin kirjeitä kirjallisina lähteinään, niin kuin esimerkiksi 
E. P. Sanders ja Outi Leppä ovat tutkimuksissaan osoittaneet.1 

Epäaidot Paavalin nimellä Uudessa testamentissa esiintyvät kirjeet 
antavat arvokasta tietoa varhaisen kristinuskon opista ja elämästä, mutta 
historiallisen Paavalin elämän ja opetuksen selvittämisessä ne eivät ole 
kovin hyödyllisiä. Ne kertovat siitä, miten Paavalin kirjoituksia seuraa-
vien sukupolvien aikana ymmärrettiin ja selitettiin, mikä voi eräissä 
tapauksissa palvella aitojen kirjeiden parempaa ymmärtämistä, mutta 
niiden liian suora hyödyntäminen pikemminkin sumentaa kuin selven-
tää aitoa kuvaa Paavalista. Koska Paavalin kirjeiden aitouden ja epä-
aitouden ongelmat ovat tutkimuksessa yleispätevästi ratkaistu, tätä 
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problematiikkaa ei tarvitse sen enempää käsitellä. Tässä kirjassa turvau-
dutaan ainoastaan seitsemään aitoon Paavalin kirjeeseen pyrittäessä 
selvittämään, millainen mies Paavali oli ja mitä hän opetti. Aitojen 
kirjeiden lisäksi myös Apostolien teoista löytyy arvokasta aineistoa Paa-
valin vaiheiden hahmottamiseen. 

Käsillä olevan kirjan lähestymistapa kohteeseensa noudattaa histo-
riallis-kriittistä metodia. Laajasti ymmärrettynä se on paras tapa, jolla 
voidaan saada mahdollisimman aito käsitys siitä, mitä Paavali teki ja mi-
tä hän opetti. Sen sisäpuolella voidaan tekstin tulkintaa tarkentaa mo-
nilla esimerkiksi sosiologiaan, lingvistiikkaan, retoriikkaan, argumentaa-
tioanalyysiin ja psykologiaan liittyvillä erityismetodeilla. Historiallis-
kriittinen tutkimusote tarkoittaa kuitenkin yksinkertaisesti sitä, että do-
kumenteista esiin nouseville yksittäisille faktoille annetaan niille aidosti 
kuuluva painoarvo. Se on pelkistetyimmillään tekstin mahdollisimman 
tarkkaa lähilukua, jossa vältetään tekstiin kuulumattomien seikkojen 
mukaan ottamista. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Paa-
valin ajatteluun ja opetukseen ei automaattisesti lueta sellaisia uskon ja 
etiikan asioita, joita nousee muista Uuden testamentin tai myöhemmän 
kristinuskon opetuksista. Jos historiallinen Paavali näyttää edustavan 
erilaista näkemystä keskeisistä kristinuskon totuuksista verrattuna mui-
hin Uuden testamentin kirjoittajiin, se on otettava vakavasti. Jos hänen 
opetuksensa poikkeaa siitä, mihin kristillisessä dogmihistoriassa on 
myöhemmin päädytty, sekin on voitava ilmaista ilman pyrkimystä har-
monisointiin. Historiallis-kriittinen tutkimusote tarkoittaa edelleen sitä, 
että Paavali pyritään näkemään osana omaa historiallista kontekstiaan 
antiikin kulttuurissa, jossa monesta asiasta ajateltiin eri tavalla kuin mo-
dernissa maailmassa. Tutkija ei voi eikä saa jo etukäteen lyödä lukkoon, 
minkälaisiin tuloksiin hänen tulee päätyä, jottei hän loukkaisi aikojen 
saatossa eri kirkkokunnissa todeksi määriteltyjä dogmeja tai muuten 
salonkikelpoisiksi määriteltyjä näkemyksiä. Kriittinen tutkimusote tar-
koittaa tietenkin myös sitä, että tutkija pyrkii ottamaan etäisyyttä omiin 
valmiisiin ennakkoasenteisiinsa ja lempiajatuksiinsa, mikä valitun aihe-
piirin äärellä on tavallista vaikeampaa kenelle tahansa. 

Paavalilta säilynyt aito tekstimateriaali on suppea. Hän käsittelee 
monia tärkeitäkin asioita vain lyhyesti. Laadittaessa kokonaiskuvaa Paa-
valista joudutaan monia tekstissä olevia asioita ja viittauksia yhdistämään 
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toisiinsa ikään kuin palapelin palasia. Monia paloja näyttää valitettavasti 
puuttuvan tästä palapelistä. Niiden sisältö on pyrittävä hahmottelemaan 
olemassa olevien avulla. Varsinkin Paavalin elämänvaiheiden ja matko-
jen hahmottamisessa aineistossa on aukkoja. Ilman Apostolien tekoja 
olisimme tässä suhteessa huomattavasti heikommassa tilanteessa kuin 
nyt. Paavalin aidot kirjeet, joille on aina annettava ehdoton etusija, 
osoittavat kuitenkin, että Apostolien tekojen antamat tiedot eivät aina 
ole tarkkoja ja välillä jopa ristiriidassa Paavalin kirjeistä nousevien tieto-
jen kanssa. Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, selviää kirjaan syven-
nyttäessä. Kirjassa pyrin perustelemaan tehdyt ratkaisut ja tulkinnat, 
niin että lukija on selvillä, miksi mihinkin on päädytty. 

Kirjassa pyritään esittelemään, mitä historiallinen Paavali koki, teki 
ja ajatteli. Paavalin seitsemän aitoa kirjettä ja niiden sisältö yksityiskoh-
tineen pyritään kiinnittämään mahdollisimman tiukasti Paavalin kulloi-
siinkin elämäntilanteisiin. Jos monia yksityiskohtia ei lähestyttäisi otta-
malla huomioon Paavalin kirjoittamisajankohtina kokemia ristiriitoja, 
pyrkimyksiä ja muita olosuhteita, ne jäisivät käsittämättömiksi tai nii-
den sisältö ymmärrettäisiin virheellisesti. Kirjeet eivät ole syntyneet ajat-
tomassa tyhjiössä, vaan keskellä vilkasta elämää ja toimintaa, usein han-
kalissakin olosuhteissa, jotka aina heijastuvat myös itse tekstiin. Tämän 
tyyppisiä kirjeitä ei laadittu ilman pakottavaa tarvetta selvittää tiettyjä 
asioita tarkkaan määritellyille ihmisille heidän erityistilanteessaan ja -on-
gelmissaan. Siksi sekä kokonaisten kirjeiden että niissä olevien yksityis-
kohtien äärellä on aina syytä kysyä, mikä on ollut Paavalin konkreettinen 
tarkoitus hänen sanellessaan tekstiään. Paavalin elämä ja kirjeet liittyvät 
kiinteästi toisiinsa. 

Vaikka monet Paavalin teologiset ja eettiset opetukset ovat yhä 
edelleen sellaisinaan varteenotettavaa opetusta ja vaikka ne muodostavat 
myös meidän aikamme kristillisen uskon perustan, Paavalin kirjeisiin 
liittyy myös paljon asioita, jotka vaikuttavat vierailta ja oudoilta. Se on 
täysin luonnollista, koska hän eli kaksi tuhatta vuotta sitten hyvin 
toisenlaisessa maailmassa kuin me. Tässä kirjassa pyritään luomaan 
mahdollisimman aito ja kaunistelematon kuva tästä kauan sitten elä-
neestä ja vaikuttaneesta miehestä, jonka merkitys on ollut suunnaton. 
Se ei ole rajoittunut pelkästään kirkollisiin ja teologisiin kuvioihin, vaan 
myös yleiseen maailmanhistoriaan. Viisisataa vuotta sitten alkanut 
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kristikuntaa ravistellut suuri, uskonpuhdistuksen nimellä tunnettu mur-
rosaika on vain yksi esimerkki niistä historiallisista käänteistä, joissa 
Paavalilla on ollut suuri rooli. 

Kirjan tavoitteena on siis tehdä eläväksi kauan sitten elänyt henkilö 
sellaisena kuin hän oli sekä miellyttävine että epämiellyttäviltäkin tuntu-
vine piirteineen. Eräässä suhteessa tämä on helppoa, koska Paavali tulee 
kirjeissään hyvin lähelle lukijaansa. Kirjeet ovat suoraa ja kaunistelema-
tonta puhetta seurakuntalaisille. Paavali paljastaa niissä hyvin paljon 
itsestään. Juuri siitä selittyy, että Paavalin persoona on herättänyt kautta 
aikojen eri suuntiin meneviä voimakkaita intohimoja. Paremmin kuin 
kukaan on Egon Friedell mielestäni osannut luonnehtia lyhyesti Paava-
lin kiehtovaa persoonallisuutta maailmansotien välissä ilmestyneessä kir-
jassaan Uuden ajan kulttuurihistoria: 

 
Paavalissa astuu ensimmäinen ilmielävä, käsinpideltävä ihminen Uuden testa-
mentin maailmaan. Evankeliumien ihmiset esiintyvät lepattavassa, häilyvässä, 
tekisi melkein mieli sanoa impressionistisessa valaistuksessa, milloin sumuun 
verhottuina, milloin salamanomaisessa kirkkaudessa. Mutta Paavalin kirjeissä 
puhuu meille ääni aivan lähimmästä läheisyydestä, dramaattinen hahmo, jon-
ka näemme kamppailevan, kompastuvan, voittavan, kuolevainen, joka loista-
vana ruumiillistaa kaiken elämän pääominaisuuden: paradoksin, jolla on täysi 
osuutensa maallisen olennon suuttumusta ja hellyyttä, rajattomuutta ja rajoi-
tusta, narriutta ja pyhyyttä. Ja juuri sen tähden, että hän on joka suhteessa 
inhimillisin kaikista ihmisistä, joista kehittyvän kristinuskon historia tietää 
kertoa, hän on melkein kaikissa myöhempien aikojen uskonnollisissa käänne-
kohdissa ollut johtajana ja tunnuskuvana. Paavalin ovat kristinuskon suuret 
uudistajat yhä uudestaan ottaneet lähtökohdakseen.2 
 

Paavalin kirjeet antavat todistuksen hyvin monipuolisesta ajattelijasta. 
Hän oli saanut vaikutteita monelta taholta, ja hän kehitti niitä itsenäi-
sesti moneen suuntaan. Hänen tapansa vastata kirjeissään seurakuntien 
taholta tuleviin haasteisiin toteutui miltei aina varsin itsenäisellä ja oma-
peräisellä tavalla. Koska Paavali ei pyrkinyt kirjoittamaan johdonmukai-
sia esseitä tai analyyseja käsittelemistään aiheista, hänen teksteistään voi 
saada vaikutelman epäjohdonmukaisuudesta ja ristiriitaisuudesta. Tämä 
selittää omalta osaltaan, miksi tulkinnat Paavalista ovat historian aikana 
vaihdelleet niin paljon. Yksittäiset tutkijat ovat taipuvaisia lähtemään 
liikkeelle jostakin avainnäkökulmasta, jota he sitten painottavat enem-
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män kuin muita. Siitä poikkeavat opetukset pyritään selittämään nimen-
omaan poikkeamina Paavalin päälinjasta. 

Perinteinen Paavali-tulkinta halki sukupolvien pyrki ymmärtämään 
apostolin johdonmukaisena teologisena ajattelijana ja kirkon opettajana, 
jonka teksti on kuin valmista kristillistä dogmatiikkaa. Paavalin oppi 
vanhurskaudesta oli usein keskiössä varhaisemmilla protestanttisilla raa-
matunselittäjillä aina Lutherista lähtien. Vastavaikutuksena tälle tulkin-
talinjalle nousi tutkimushistoriassa 1800-luvun jälkipuoliskolla esille 
näkemys, jonka mukaan Paavali ei ole ensisijaisesti uskonnollinen ajat-
telija, teologi, vaan uskonnollinen kokija ja mystikko. Kirjeissään hän 
todistaa siitä, mitä hän on kokenut Hengen vaikutuksesta ja mystisessä 
yhteydessään Kristukseen. Sen vuoksi hänen teksteistään ei tulisi etsiä 
loogista kristillistä uskonoppia. Niistä pitäisi ensisijaisesti etsiä kaiken 
täsmällisen logiikan tuolle puolen jäävää todistusta Kristus-yhteyden to-
teutumisesta hänen elämässään. Keskeisintä Paavalin uskonnossa oli näi-
den tulkitsijoiden mukaan se, mistä hän puhuu ”olemisena Kristuk-
sessa”. Oppi vanhurskaudesta ei näin painottavien tutkijoiden mielestä 
ollut tärkeä avain Paavalin ymmärtämiselle, vaan ainoastaan eräänlainen 
keinotekoinen apuselitys, ”sivukraatteri” (Albert Schweitzer),3 jolla Paa-
vali pyrki selittämään itselleen kokemuksen kautta selvinnyttä totuutta 
pakanoillekin avautuneesta mahdollisuudesta pelastukseen. Kysymys 
siitä, kuinka ristiriitaisia Paavalin esittämät ajatukset ovat ja tarvitseeko 
hänen ylipäätänsä olla johdonmukainen, tulee esille näiden kahden 
koulukunnan keskinäisessä väittelyssä. 

Kun varhaisessa Paavali-tutkimuksessa hänen kirjeisiinsä oli suh-
tauduttu ajattomina todistuksina Jumalasta, Kristuksesta ja pelastukses-
ta, Kristuksen paluun lähiodotuksen teeman huomioiminen hämmensi 
reilut sata vuotta sitten Paavali-tulkinnan kuvioita. Millä tavalla vääräksi 
osoittautunut usko Kristuksen pikaiseen paluuseen vaikutti siihen, mitä 
Paavali opetti? Keskustelua on sen jälkeen käyty sen tiimoilta, mikä Paa-
valin opetuksissa selittyy pelkästään hänen olettamastaan ajan lyhyydestä. 
Liittyvätkö hänen näkemyksensä esimerkiksi yleisestä ylösnousemukses-
ta, pakanoiden pelastuksesta, uudesta liitosta ja Israelin kansan asemasta 
Jumalan suunnitelmissa ratkaisevalla tavalla vain Kristuksen pikaisen 
paluun odotuksen luomaan henkiseen ilmapiiriin, vai oliko Paavali 
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tarkoittanut ne pätemään myös sukupolvesta toiseen jatkuvassa kristilli-
sessä opetuksessa? 

Tutkimuksen historiassa on edelleen erilaisia koulukuntia sen suh-
teen, mikä oli Paavalin ja Jeesuksen välinen suhde. Oliko Paavali henki-
lö, joka parhaiten ymmärsi Jeesuksen opetuksen ja hänen elämänsä ja 
kuolemansa merkityksen vai pilasiko Paavali Jeesuksen sanoman? 
Paavalia on usein väitetty jopa kristinuskon varsinaiseksi luojaksi. Tähän 
keskusteluun liittyy läheisesti myös kysymys siitä, kuinka itsenäisenä 
teologisena ajattelijana Paavalia voidaan pitää. Kehittikö Paavali oman 
oppinsa aivan itsenäisesti, vai saiko hän suuren osan uuden uskon sisäl-
löstä valmiina muilta kristityiltä kääntymyksensä jälkeen tai mahdolli-
sesti jo ennen sitä väitellessään heidän kanssaan? Miten hänen näkemyk-
sensä kehittyivät niinä vuosikymmeninä, jolloin hän ei vielä ollut 
aloittanut omaa itsenäistä lähetystoimintaansa? Kysymyksiin annetut 
vastaukset vaihtelevat. 

Paavalin suhde juutalaisuuteen on edelleen ollut tutkijoiden väitte-
lyn kohteena. On esitetty, että Paavali antaa hyvin yksipuolisen ja vää-
ristellyn kuvan oman aikansa juutalaisuudesta. Tässäkin kysymyksessä 
tutkijoiden painotukset poikkeavat suuresti toisistaan. Muutenkin Paa-
valin suhde juutalaisuuteen on kiistelyn kohteena. Toisten mielestä hän 
irtaantui jokseenkin täysin vanhasta uskonnostaan kristityksi kääntyes-
sään. Toisten mielestä hän säilytti uudesta Kristus-uskostaan huolimatta 
juutalaisen identiteettinsä loppuun asti. Parin viimeisen sukupolven 
aikana tehty uusi tutkimus ajanlaskumme alun juutalaisuudesta on vai-
kuttanut voimakkaasti tämän kysymyksen käsittelyyn. Qumranin teksti-
löytöjen ja muun juutalaisen kirjallisuuden tutkimisen avulla kuva 
Paavalin ajan juutalaisuudesta on monipuolistunut. Aikaisempien suku-
polvien aikana juutalaisuudesta ja erityisesti siinä tärkeätä osaa esittä-
neestä fariseusten herätysliikkeestä esitetyt karikatyyrimäisesti väritty-
neet kuvat ovat saaneet väistyä asiallisemman esittelyn tieltä. Paavalin 
juutalaisen uskonnollisen taustan arvioiminen tarjoaa näissäkin puitteis-
sa joka tapauksessa paljon kysymyksiä, joihin tutkijat antavat eri suun-
tiin meneviä vastauksia.4 

Samoin kuin Paavalin suhde juutalaisuuteen on tutkijoiden kiiste-
lyn kohteena, myös hänen suhdettaan pakanalliseen hellenistiseen kult-
tuuriin ja sen piirissä vallinneisiin uskonnollisiin ja filosofisiin virtauk-
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siin ja käsityksiin on tulkittu eri tavoilla. Toiset näkevät Paavalin saa-
neen voimakkaita vaikutteita aikansa hellenistisistä mysteeriuskonnoista 
esimerkiksi omaan kaste- ja ehtoollisopetukseensa, toiset taas kiistävät 
tämän. Myös Paavalin kristologiassa, hänen vakaumuksessaan Kristuk-
sen olemuksesta, toiset näkevät voimakkaita hellenistisiä vaikutteita, 
toiset korostavat siinä juutalaisen teologian perintöä. Aiheen käsittelyä 
hankaloittaa tosiasia, että Paavalin ajan juutalaisuus oli jo itsessään saa-
nut voimakkaita vaikutteita Välimeren maissa yleisestä hellenistisestä 
kulttuurista. Myös tulkinnoissa Paavalin antropologiasta, ihmiskäsityk-
sestä, on kiistaa niiden välillä, jotka kannattavat vanhempaa seemiläistä 
kokonaisvaltaista, holistista, kuin hellenistisessä kulttuurissa suosittua 
dualistista antropologiaa. 

Eräät tutkijat pitävät Paavalia ajanlaskumme alun etevimpiin krei-
kaksi kirjoittaviin tyyliniekkoihin kuuluvana kirjailijana. Kuuluisa on 
esimerkiksi tunnetun kreikan kirjallisuuden professorin Ullrich v. 
Wilamowitz-Moellendorfin aikanaan esittämä arvio Paavalista: 

 
Se, että tämä juutalainen, tämä kristitty ajattelee ja kirjoittaa kreikaksi…, että 
tällä kreikalla ei ole mitään tekemistä minkään koulukunnan kanssa, että sillä 
ei ole esikuvaa, vaan että se virtaa kömpelösti ylipursuavana purkauksena 
suoraan sydämestä ja kuitenkin on juuri kreikkaa eikä käännettyä arameaa, se 
tekee hänet erääksi hellenismin klassikoista. Vihdoinkin, vihdoinkin joku 
puhuu jälleen kreikkaa tuoreen sisäisen elämänkokemuksen pohjalta.5 
 

On olemassa myös nuivempia näkemyksiä Paavalista kirjoittajana. Sa-
manlaista vastakkaisuutta löytyy myös tähän aihepiiriin läheisesti kuulu-
vasta keskustelusta liittyen Paavalin retorisiin kykyihin ja retoristen 
tehokeinojen käyttöön kirjeissä. 

Paavalin suhde naisiin on usein ollut esillä yleisemmässäkin keskus-
telussa ja kiistelyn kohteena. Toisten mielestä hän on hyvin naisviha-
mielinen, toisten mielestä häntä voidaan pitää päinvastoin jopa eräänlai-
sena esifeministinä. Tällaisiin kiistoihin liittyy myös käsitys, että Paavali 
oli synkkä ja tuomiohenkinen uskonnollinen opettaja. Tämä yleisesti 
levinnyt käsitys tulee vastaan esimerkiksi ruotsalaisen kirjallisuustieteilijä 
Henrik Schückin teoksessa Yleinen kirjallisuuden historia hänen vertail-
lessaan Jeesusta ja Paavalia toisiinsa: 
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Vuorisaarnan välitöntä, paradoksinmuotoista, jalon sydämen tunteen, elävän, 
läheisen Jumalalle antautumisen, kaikki käsittävän irrationaalisen ihmisrak-
kauden ilmausta vastaa hänellä [Paavalilla] teologisten ja moraalisten ongel-
mien pohdiskelu. Tosin kohtaa Paavalillakin joskus vaikuttavia voimakkaan 
eetillisen paatoksen purkautumia – kuten hänen kuuluisat lauseensa rakkau-
desta – mutta kokonaisuudessaan lepää hänen hahmonsa yllä tumman, 
synkän mystiikan varjo, vähäinen farisealaisen fanaattisuuden, kuivuuden ja 
riidanhalun vivahde, ja kun vuorisaarnan jälkeen ottaa käteensä hänen kir-
jeensä, on kuin laskeutuisi aukealta aurinkoiselta campagnalta alas katakom-
beihin.6 
 

Turha sanoakaan, että monet tutkijat puolestaan näkevät Paavalin 
persoonan paljon myönteisemmässä valossa. 

Paavalin tekstit ovat olleet väittelyn keskiössä vielä, kun kirkoissa 
on pohdittu oikeaa suhtautumista homoseksuaalisuuteen. Miten Paava-
lin asiaan liittyvät viittaukset tarkoittavat ja miten niihin on suhtaudut-
tava? Erilaisia ja toisilleen vastakkaisia tulkintoja on edelleen tehty siitä, 
miten Paavali ymmärtää Kristukseen uskovan ihmisen suhteen syntiin. 
Kysymykseen liittyy erityisongelmana Roomalaiskirjeen 7. luvussa vas-
taan tuleva minämuotoon laadittu teksti. Ketä Paavali tarkoittaa tällä 
yksikön ensimmäisellä persoonalla? Tutkijoiden mielipiteet hajoavat 
siitä voimakkaasti. Edelleen hajontaa on pyrittäessä määrittelemään eri 
kirjeissä esiin tulevien Paavalin vastustajien identiteettiä. Muitakin kysy-
myksiä Paavalin elämästä ja opetuksesta löytyy, joissa tutkijoiden pii-
rissä ei ole yksimielisyyttä ja joissa esiintyy hyvinkin vastakkaisia mieli-
piteitä. 

Paavali on monipuolinen henkilö. Häntä voidaan todellakin tarkas-
tella hyvin monelta suunnalta. Ehkä mikään edellä esitellyistä, keske-
nään ristiriitaisista tulkinnoista ei olekaan kokonaan väärä. Mitään 
niistä ei pidä automaattisesti hylätä etukäteen. Vain harva tutkija viljelee 
puhtaaksi jotakin edellä esitettyä tulkintaa Paavalista ja hänen ajatuksis-
taan. Useimmiten tutkimukset ovat kompromisseja eri ääritulkintojen 
välillä painottuen omalla tavallaan edellä hahmoteltujen vastakkaisten 
tulkintamallien rajaamalle alueelle. 

Se, joka pyrkii luomaan kokonaiskuvan Paavalista, saa kiitollisena 
ottaa huomioon kaiken aikaisemman tutkimuksen ja niissä tehdyt löy-
döt. Ihmiselämä ei riitä siihen, että joku kävisi läpi kaiken Paavalista 
kirjoitetun aineiston, mutta tutkija saa joka tapauksessa ammentaa eri 
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sukupolvien aikoina eläneiden parhaiden raamatuntutkijoiden tulkinto-
jen ja heidän keskinäisten väittelyidensä aarreaitasta. Paavalin aitojen 
kirjeiden yhteinen sivumäärä ei ole paljoa yli sata. Jokaista hänen jaet-
taan on siksi käännelty ja väännelty, tulkittu ja ylitulkittu loputtomiin. 
Näissä yhteyksissä on vaikea keksiä minkään jakeen kohdalla tulkintaa, 
jota ei olisi tavalla tai toisella, selvemmin tai epäselvemmin jo joskus esi-
tetty. Jotkin yksittäiset tulkinnat ovat jo niin varmistettuja ja kiteytynei-
tä, että kenenkään ei kannata yrittää niitä horjuttaa ja pyrkiä selittä-
mään asioita aivan eri tavalla, kuin ne on totuttu ymmärtämään. Jokai-
sen tutkijan haaveena kuitenkin on löytää jotakin uutta ja viedä sillä 
tavalla tutkimusta eteenpäin. 

Kokonaan uusien mullistavien tulkintojen äärellä mieleen tulee 
välillä sitaatti evankeliumista, jossa korostetaan vanhan viinin parem-
muutta verrattuna uuteen (Luuk. 5:39). Yritykset nähdä Paavali koko-
naan uudessa valossa entisiin tulkintamalleihin verrattuna tekevät 
useimmiten keinotekoisen vaikutelman: tulkinnassa ei ole otettu kaik-
kea huomioon, argumentaatiossa on yksipuolisuuksia ja puutteita. Paa-
vali-tutkimuksessa pätee enemmän kuin tuskin missään muualla se, että 
aikaisempi tutkimus on monilta osiltaan edelleenkin varsin hyödyllistä 
ja lukemisen arvoista. Jokseenkin kaikki ratkaisut ovat löydettävissä 
aikaisempien tulkitsijoiden tarjoamista moneen suuntaan vievien ja kes-
kenään ristiriitaisten tulkintojen joukosta. Eri asia on, miten niistä löy-
detään ja osataan valita parhaat ja lähimmäksi totuutta vievät tulkinta-
linjat ja yksittäiset selitykset. 

Käytännössä raamatuntutkimus ei suinkaan etene siten, että aloite-
taan lukemalla aikaisemmin esitettyjä tulkintoja. Tutkijan tulee lähteä 
liikkeelle suoraan tekstistä itsestään ja pyrkiä sen avulla selvittämään 
Paavalin ajatuksia. Jatkossa hän kuitenkin saa huomata omien analyy-
siensa sukulaissuhteet jo aiemmin esitettyihin tulkintoihin. Siinä vai-
heessa hän pystyy syventämään ja rikastuttamaan omia näkemyksiään 
vertaamalla niitä aiemmin tutkimushistoriassa esitettyihin, useimmiten 
hajallaan siellä täällä tutkimuskirjallisuudessa oleviin ratkaisuihin. Eivät 
pelkästään oikeiksi mielletyt tulkinnat ole tässä vaiheessa antoisia. Usein 
oma työskentely etenee parhaiten, kun tutustuu hyvin perusteltuun ja 
kirjoitettuun tulkintaan, jonka kanssa ei kuitenkaan voi olla täysin 
samaa mieltä. Silloin joutuu miettimään omat ratkaisunsa uudelleen, 



1 2  P A A V A L I   

vahvistamaan ja hiomaan argumentaatiotaan sekä joiltakin osin usein 
myös muuttamaan näkemyksiään. 

Niin kuin edellä on käynyt selväksi, tutkimus ei suinkaan ole yksi-
mielinen Paavalin selittämisessä. Tehtävä on toisin sanoen vielä kesken 
ja tullee sellaiseksi jäämään. Jokainen uusi sukupolvi tarvitsee niitä roh-
keita nuoria tutkijoita, jotka innostuvat aiheesta ja parhaaseen vanhaan 
tutkimukseen tukeutuen pyrkivät antamaan oman panoksensa kiehto-
van persoonan ja hänen kirjeittensä syvällisemmän ymmärtämisen hy-
väksi. Jokainen sukupolvi tarvitsee omat Paavali-asiantuntijansa. Vaikka 
edellä esitetyistä ajatuksista niin voisi päätellä, tutkimus ei sittenkään jää 
polkemaan paikoillaan. Uusien sukupolvien uudet metodiin liittyvät 
näkökulmat, lähitieteissä tapahtuva edistyminen sekä ylipäätänsä muut-
tuvien aikojen mukanaan tuomat tavat ajatella asioista eri tavalla kuin 
aiemmin mahdollistavat sen, että tutkimus etenee kaikesta huolimatta. 
Paavali-tutkimuksen historiaa voisi verrata ylöspäin kiertyvään spiraa-
liin. Samanlaiset, kaikki omalla tavallaan yksipuoliset tulkintanäkö-
kulmat vuorottelevat ja korvaavat toisiaan. Kun jo aiemmin tutkimuk-
sen historiassa esillä ollut näkökulma palaa uudestaan suosioon, se ei 
palaa sellaisenaan vaan rikastuneena sen poissaolon aikana käydystä kes-
kustelusta ja niistä argumenteista, joiden vuoksi se edellisellä kerralla 
syrjäytettiin. Tutkijayhteisön matka kohti ainoata oikeata kokonaisval-
taista Paavali-tulkintaa jatkuu. 

Kaikista aiheeseen liittyvistä vaikeuksista huolimatta pyrkimys Paa-
valin kokonaisvaltaiseen tulkintaan on hyvin palkitsevaa, sillä Paavalin 
kirjeitä tutkiessaan ihminen kokee olevansa perimmäisten kysymysten 
äärellä. Teksteissä todistetaan tuonpuoleisuudesta, Jumalan maailmasta, 
salaisuuksista, jotka eivät kuulu normaaliin arkitodellisuuteen. Paavali 
kirjoittaa asioista, joiden kuvaamiseen ihmisten kieli, logiikka ja käsit-
teistö ei kunnolla ulotu ja joista voidaan puhua vain vertauskuvin. Hän 
kirjoittaa siitä, mitä hän on itse kokenut, ”mitä silmä ei ole nähnyt eikä 
korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa” (1. 
Kor. 2:9). Hänellä on tällaisissa yhteyksissä ymmärrettäviä vaikeuksia 
kommunikoida, mistä johtuu, että myös hänen tulkitsijoillaan on vai-
keuksia ymmärtää sitä, mitä hän tarkoittaa. Tavoissa, joilla yksittäinen 
tutkija ymmärtää Paavalin tuonpuoleiseen todellisuuteen liittyvät selos-
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tukset, on suurta vaihtelua jo sen pohjalta, mikä on kunkin oma henki-
lökohtainen näkemys todellisuudesta ja sen rajoista. 

Myös näkemyksellä Paavalin persoonasta on merkitystä hänen kir-
jeittensä tulkitsemiselle. Paavalin teksteissä hänen persoonansa on aina 
elävästi läsnä ja sävyttää käsiteltävää asiaa. Paavali ei laatinut virallisia 
persoonattomia kirkollisia asiakirjoja, joissa totuuksia ilmaistaisiin mah-
dollisimman yleispätevästi ja objektiivisesti. Tässä suhteessa myöhem-
min Paavalin nimiin laaditut tekstit eroavat selkeästi aidoista kirjeistä. 
Aitojen kirjeiden äärellä tutkija joutuu välillä kysymään niissä olevien 
väitteiden todellista luonnetta. Muiden persoonallisuuspiirteiden, kuten 
esimerkiksi äkkipikaisuuden, pohdinnan ohella on syytä kysyä, onko 
Paavalilla taipumusta liioitteluun, ironiaan ja asioiden retoriseen väänte-
lyyn vai tarkoittaako hän aina sitä, mitä kirjoittaa. Koska Paavalin per-
soonallisuus aukeaa meille vain hänen tekstiensä välityksellä ja tekstien 
avautuminen edellyttää jonkinlaista ymmärrystä hänestä ihmisenä, lii-
kutaan tässä tietenkin niin kutsutussa hermeneuttisessa ympyrässä. Tätä 
ei kuitenkaan voida muutenkaan välttää antiikin kirjoittajien kohdalla. 
Varovaisuus on kuitenkin paikallaan varmojen persoonaan liittyvien 
johtopäätösten tekemisessä samoin kuin psykologisten argumenttien 
käytössä tiettyjen Paavalin ajatusten tulkinnassa. Tutkijoiden eri suun-
tiin vievien näkemysten kirjokin on tällaisissa olosuhteissa mitä ymmär-
rettävin tosiasia. 

Kokonaisvaltaisessa Paavali-tulkinnassa on useita mahdollisuuksia 
lähteä kulkemaan vikasuuntaan tulkitsemalla tämän monisärmäisen ne-
rokkaan miehen painotuksia ja tähtäyspisteitä keskeisissä kohdissa vää-
rin. Tutkijalla ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä liikkeel-
le puhtaasti Paavalin omista teksteistä sellaisina kuin ne ovat. Paavalin 
tekstejä mahdollisimman ennakkoluulottomasti lukemalla on pyrittävä 
selvittämään, mitä hän kulloinkin todella tarkoittaa. Kuten todettu, pa-
ras mahdollinen tutkimusmetodi on itse tekstin mahdollisimman tarkka 
lähiluku. Kukaan ei kuitenkaan voi välttyä siltä, että jokaisessa kohdassa 
myös kyseisen tekstin tutkimushistoria, kaikki eri tulkinnat, jotka siihen 
on aikojen kuluessa liitetty ja joihin tutkija on suoraan tai mutkan kaut-
ta tutustunut, pyrkivät automaattisesti tulemaan mukaan tekstin ym-
märtämisessä. Kukaan ei ole vailla ennakkokäsityksiä eikä aksiomaatti-
sesti totena pitämiään näkemyksiä. Pyrkimyksenä täytyy kuitenkin olla 
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se, että aikaisemmat tulkinnat eivät määrää sitä, mihin tutkija päätyy. 
Ne täytyy pyrkiä alistamaan mahdollisimman tehokkaasti vain tekstin 
lähilukuun perustuvan oman tulkinnan palvelijoiksi, joiden apuun voi 
kiitollisena turvautua. 

Jotta tutkija voisi olla mahdollisimman lähellä Paavalia itseään, hä-
nen on hallittava Paavalin käyttämä kieli mahdollisimman hyvin. Mi-
kään käännös ei tähän riitä, koska käännökseen ei koskaan voida saada 
mukaan kaikkia alkukielen sisältämiä vivahteita, korostuksia ja vaihto-
ehtoja. Vaikka kirjassa Paavalia siteerataan pelkästään suomen kielellä eli 
hyödynnetään suomenkielistä Kirkkoraamattua, pääosin uusinta suo-
mennosta, eräissä kohdissa selvyyden vuoksi myös aikaisempaa suomen-
nosta ja välillä omaa käännöstä, tulkintojen taustalla on alkukielinen 
kreikkalainen teksti. 

Kokonaiskuvan laatiminen Paavalin elämästä ja kirjeistä on haas-
teellinen tehtävä. Kirjassa pyritään siihen, että Paavalin omat ajatukset 
tulisivat mahdollisimman sensuroimattomina esille. Ne eivät aina vaiku-
ta salonkikelpoisilta nykylukijan silmissä. Lukijan on itse tehtävä päätel-
miä siitä, miten hän suhtautuu Paavalin esittämiin ajatuksiin Jumalasta 
ja ihmisestä sekä ihmisen osasta ja tehtävästä Jumalan maailmassa. Otta-
en huomioon sen, miten eri tavoilla Paavalia on tulkittu ja miten tul-
kinta etenee, on lopuksi todettava, että tässäkään kirjassa esitettävä ko-
konaiskuva Paavalista tuskin on lopullinen totuus, joka kaikkien olisi 
hyväksyttävä. Lohduttava ajatus aiheesta tuli vastaan jo, kun ylioppi-
laana luin tenttiä varten Albert Schweitzerin kirjan Die Mystik des Apos-
tels Paulus ja löysin sieltä sitaatin Franz Overbeckiltä. Se kuului: ”Ku-
kaan ei ole koskaan ymmärtänyt Paavalia, ja ainoa, joka hänet ymmärsi, 
Markion [100-luvulla elänyt kristillinen ’harhaopettaja’], ymmärsi hänet 
väärin.”7 Tästä huolimatta on yritettävä parasta ja pyrittävä kohti maalia 
eli suuren apostolin mahdollisimman hyvää ymmärtämistä. Toivomuk-
seni on, että kirja olisi tässä suhteessa avuksi lukijalle. 
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* * * 

Tämän tyyppinen kokonaisesitys Paavalista ei ole voinut syntyä tyhjiös-
sä. Kaiken kirjassa olevan aineiston taustalta löytyy satojen vuosien taak-
se ulottuvaa tulkintatraditiota ja keskustelua parhaasta tavasta tulkita 
Paavalin tekstejä ja persoonaa. Jo ennen kuin aloin kirjoittaa nyt käsillä 
olevaa kirjaa, olin ehtinyt jo pitkään seurustella Paavalin tekstien ja niitä 
käsittelevien tutkimusten kanssa. Monia eri suuntiin meneviä tulkintoja 
oli tullut vastaani. Jokainen niistä jätti jonkinlaisen jäljen ajatuksiini ja 
muokkasi omaa tulkintaani johonkin suuntaan. Paavalin omia tekstejä 
olen lukenut alkuperäiskielellä jatkuvasti aina siitä lähtien, kun loka-
kuussa vuonna 1966 tentin Novumin eli Uuden testamentin kreikan-
kielisen laitoksen apulaisprofessori Esko Haavalle. Paavalia tulkitsevaan 
sekundäärikirjallisuuteen perehdyin intensiivisimmin, kun laadin omia 
tutkimuksiani Paavalista ja Apostolien teoista. Tämä tarkoittaa lähinnä 
kolmea viime vuosituhannen viimeistä vuosikymmentä. Sain virikkeeni 
tällöin lähinnä saksankielisestä kirjallisuudesta, joka pitkään edusti pai-
navinta eksegeettistä tutkimusta. Englannin- ja muunkielinenkään tut-
kimus ei tällöin tosin jäänyt vieraaksi. 

Eksegeettisen tutkimuksen painopiste on vuosituhannen vaihteen 
tienoilla ja jo muutama vuosikymmen ennen sitä alkanut siirtyä ratkai-
sevasti anglosaksiseen maailmaan. Uusimpaan englanninkieliseen Paavali-
tutkimukseen en tässä kirjassa ole enää kovin paljon perehtynyt. Syynä 
ei ole pelkästään laiskuus. Korkeaan ikään ehtineen tutkijan mieleen on 
voinut hiipiä pettävä ajatus, että hän tietää muutenkin jo riittävän pal-
jon tutkimuskohteesta. Uusimmassa tutkimuksessa on varmastikin paljon 
hyvää ja arvokasta, joka tulee vaikuttamaan positiivisesti Paavali-tutki-
muksen etenemiseen. Samalla siitä löytyy myös paljon pelkästään kokei-
levaa ja jonkin verran keinotekoista uusien, vanhoja näkemyksiä mullis-
tavien tulkintojen ja tulkintatapojen metsästämistä. Näinhän kaikkein 
uusin tutkimus aina etenee. Tuleva keskustelu seuloo jatkossa jyvät aka-
noista. Valtaisasta kansainvälisestä tarjonnasta ja siellä olevista uusista 
lähestymistavoista on hankala poimia esiin yksittäisiä tutkimuksia ja 
avauksia, joista voisi suoraan päätellä niiden hyödyllisyyden. Jokaisella 
tutkijasukupolvella on omat selkeät perustrendinsä, joilla yleensä vastus-
tetaan edellisen sukupolven yksipuolisiksi miellettyjä tutkimuksia. Ylei-
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senä trendinä uusimmassa Paavali-tutkimuksessa näyttää olevan kirjalli-
suuskriittinen konservatismi, jossa Paavalin nimellä kulkevia aiemman 
tutkimuksen lähes yksimielisesti epäaidoiksi tulkitsemia tekstejä pyri-
tään väkisin selittämään hänen aitoina kirjoituksinaan ja jossa aiemmin 
erilleen hajotetut kirjeet pyritään näkemään pikemminkin yhtenäisinä. 
Ennustukseni on, että näissäkin kysymyksissä tullaan vielä näkemään 
paluuta lähelle aiemmin edustettuja näkemyksiä. 

Olen rajoittanut kirjassa alaviitteet mahdollisimman vähäisiksi. Lu-
kijan ei pidä loukkaantua siihen, että viittaan usein omiin aikaisempiin 
julkaisuihini. Selitys on yksinkertainen: kirja perustuu suurelta osalta 
aiempaan työskentelyyni Paavalin tekstien ja niihin liittyvän tutkimuk-
sen parissa. Eri aihepiireistä olen kirjoittanut yksityiskohtaisemmin ai-
kaisemmin eri julkaisuissa, eikä niitä voi sellaisinaan enää tuoda esille. 
Viitatessani omiin julkaisuihini viittaan siksi samalla niissä olevaan kes-
kusteluun muiden tutkijoiden kanssa ja niissä käytettyyn kirjallisuuteen. 
Kirjallisuusluettelo jää tämän vuoksi suppeaksi. Monet tärkeät teokset ja 
niiden tekijät jäävät toisin sanoen mainitsematta, mutta ovat löydettä-
vissä viittaamiltani sivuilta, jos jonkun on tarve syventyä tarkemmin 
esille tuleviin teemoihin. Tällöin käy selväksi, millä tavalla omat tulkin-
tani ovat kehittyneet, kun olen vuosien mittaan tutustunut esimerkiksi 
sellaisten tutkijoiden kuin C. K. Barrett, Hans Dieter Betz, Rudolf 
Bultmann, Hans Conzelmann, Dieter Georgi, Rafael Gyllenberg, Ernst 
Haenchen, Martin Hengel, Ernst Käsemann, Friedrich Lang, Gerd 
Lüdemann, Aimo T. Nikolainen, Albert Schweitzer, Gerd Theissen, 
Johannes Weiss ja Hans Windisch tutkimuksiin, vain tärkeimmät mai-
nitakseni. Asian vaatiessa jotkut heistä tulevat esille tässäkin kirjassa, 
mutta eivät siis koko merkityksessään. 

Keskustelua tulen käymään nimeltä mainiten lähinnä sellaisten 
tutkijoiden kanssa, joiden eksegeettiseen työskentelyyn en ole aiemmin 
ehtinyt julkaisuissani perehtyä. Tämä tarkoittaa lähinnä tutkijoita, 
joiden panos tutkimukseen on tullut julki uuden vuosituhannen puolel-
la. Varsinkin suomalaisten Paavali-tutkijakollegoiden, joista monet ovat 
ystäviäni ja entisiä oppilaitani, tuoreet tutkimukset ovat olleet keskuste-
lukumppaneina inspiroivia. Heidän tutkimustensa myötä myös laajem-
pi kansainvälinen keskustelu on omalla tavallaan tullut esille. Äskettäin 
edesmennyt Heikki Räisänen on tästä joukosta erityisesti mainittava. 
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Kirjallisuusluettelossa osastoon Apuneuvot kuuluvaa kirjallisuutta 
kielestä, antiikin maantiedosta ja kulttuurista ei pääsääntöisesti ole noo-
titettu. Niistä saadut tiedot ovat tutkimuksen välttämätöntä taustaa, ja 
lukija löytää tarvittavan tiedon helposti mainituista teoksista halutessaan 
lisäinformaatiota tai vahvistusta esitetyille yleisluonteisille asioille. Raa-
matun teksteinä ovat alkukieliset standardijulkaisut (Uusi testamentti: 
Nestle-Aland, Septuaginta: Rahlfs ja Göttingenin sarja, Vanha testa-
mentti: Biblia Hebraica), käännöksinä pääsääntöisesti uusin suomennos 
vuodelta 1992 (nk. Kirkkoraamattu), välillä myös suomennos vuosilta 
1933 ja 1938. Täydellisempi luettelo tässäkin kirjassa käytetystä lähde-
kirjallisuudesta, antiikin tekstien käännöksistä ja yleisistä apuneuvoista 
löytyy vuosina 2000 (”Schwachheit”) ja 2007 (”Kristinuskon synty”) 
ilmestyneiden kirjojeni kirjallisuusluetteloista. 

 
 

Viitteet 
1 Sanders 1966; O. Leppä 2003. 
2 Friedell 1964, 330. 
3 Kuuluisa on Albert Schweitzerin (1930, 220) toteamus: ”Die Lehre von der Gerechtigkeit 
ist also ein Nebenkrater, der sich im Hauptkrater der Erlösungslehre der Mystik des Seins in 
Christo bildet.” 
4 Keskustelua Paavalin suhteesta juutalaisuuteen ja eri tulkintojen esittelyä tulee esille tässä 
kirjassa ennen muuta luvussa, jossa Kirje roomalaisille on tarkasteltavana, erityisesti kahdessa 
siinä olevassa ekskurssissa. Aihepiiri on kautta linjan mitä olennaisin Paavalin ymmärtämisek-
si. 
5 Sitaatti otettu ja käännetty kirjasta Kuss 1976, 280 n. 2. 
6 Schück 1960, 360. 
7 Schweitzer 1930, 39. Käännös minun. 



 
 
 
 

1. Paavali kohtaa Jeesus-liikkeen 
 
 
 
 

Paavalin tausta 

”Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä 
vastaan.” Näin dramaattisella repliikillä kerrotaan Apostolien teoissa 
(Ap. t. 26:14) ylösnousseen Jeesuksen puhutelleen nuorehkoa juutalaista 
uskonnollista aktivistia Damaskoksen lähistöllä noin vuonna 32 tai 33 
jKr. Hän oli Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin kaima, mutta hä-
nellä oli myös toinen, latinan kielestä juontuva nimi Paavali (Paulus), 
joka merkitykseltään viittaa ”vähäiseen”, ”pieneen”. Tapahtuma muutti 
miehen elämän kokonaan. Sen seuraukset ulottuivat paljon laajemmalle 
kuin vain hänen henkilökohtaisiin vaiheisiinsa. Tapahtuman jälkivaiku-
tukset muuttivat maailman historiaa. Ennen kuin paneudutaan niihin, 
on syytä kysyä, kuka tämä mies oli, mistä lähtöisin ja kuinka kohtauk-
seen Damaskoksen seudulla oli päädytty. 

Useimpien kuuluisien antiikin ja myös myöhempien aikojen henki-
löiden lapsuudesta ja nuoruudesta tiedämme hyvin vähän, jos mitään 
varmaa. Vasta niistä vuosista, jolloin he aikuisina vaikuttivat ja jättivät 
panoksensa maailmanhistoriaan, on säilynyt historiallisesti luotettavaa 
materiaalia. Tämä pätee esimerkiksi Jeesus Nasaretilaiseen, josta kerto-
vat traditiot saavat historiallista varmuutta vasta sen jälkeen, kun hänen 
julkisesta toiminnastaan aletaan kertoa. Paavalista on kuitenkin moneen 
muuhun antiikin henkilöön verrattuna suhteellisen runsaita viittauksia 
myös ajalta, jolloin hän ei vielä ollut astunut historian valokeilaan ensin 
kristittyjen vainoajana, sitten nuoren kristillisen liikkeen merkittävim-
pänä teologina. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että meille on säily-
nyt Paavalin aitoja kirjeitä, joissa hän aina välillä argumentaationsa vah-
vistamiseksi vetoaa taustaansa ja nuoruutensa vuosiin. Lisäksi myös 
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Apostolien teoissa on viittauksia, jotka auttavat hahmottamaan äärivii-
voja kokonaisvaltaiseen kuvaan Paavalista. Kirjeiden ja Apostolien teko-
jen tiedonannot eivät tosin aina ole keskenään yhteensopivia, mikä han-
kaloittaa varman historiallisen kuvan luomista Paavalin varhaisvaiheista. 
Muutenkin kuva muodostuu sittenkin sirpaleista, joita on koetettava 
liittää toisiinsa ja yleiseen tietoon ajanlaskumme alun kulttuurista ja his-
toriasta. 

Paavali oli kotoisin Kilikian maakunnan pääkaupungista Tarsok-
sesta. Kaupunki sijaitsee rannikolla nykyisen Vähän Aasian niemimaan 
kaakkoiskulmassa. Se oli vanha jo Paavalin syntyessä. Laivaliikenteen 
ohella sieltä veivät tärkeät tiet itäisen Välimeren kreikkalaiskaupunkei-
hin ja Mustalle merelle. Rooman vallan aikana tämä vauras hallinnolli-
nen ja kaupallinen keskus oli ollut näyttämönä monessa dramaattisessa 
historiallisessa tapahtumassa. Rooman keisarit suosivat kaupunkia ja soi-
vat sille monia etuja jo senkin vuoksi, että Tarsos oli strategisesti tärkeä 
rajakaupunki idässä olevia parthialaisia vastaan. Erityisen maineikas 
Tarsos oli ajanlaskumme alun tienoilla kulttuuristaan. Sitä saatettiin 
verrata jopa Ateenaan ja Aleksandriaan. Monet filosofit olivat sieltä ko-
toisin ja siellä nautittiin korkeatasoista, erityisesti stoalaiseen filosofiaan 
pohjautuvaa opetusta. Tällä on täytynyt olla merkitystä myös nuoren 
Paavalin muodostaessa käsityksiään elämästä ja maailmasta, vaikkakaan 
toisaalta ei ole selvää, kuinka paljon Paavali nuoruudessaan oleskeli syn-
tymäkaupungissaan. Paavali ei ollut siis lähtöisin mistään takametsistä ja 
Apostolien teoissa hänen annetaankin syystä kertoa taustastaan seuraa-
vasti: ”Minä olen juutalainen, kotoisin Kilikian Tarsoksesta, jonka 
kaikki varmaankin tuntevat” (Ap. t. 21:39). 

Paavalin syntymävuotta ei tiedetä. Se voidaan vain päätellä. Hän on 
todennäköisesti syntynyt jonkin verran myöhemmin kuin Jeesus. Lapse-
na Paavali on saanut kaksoisnimen Saul Paavali (Saulos Paulus), mikä 
kertoo hänen perheensä kulttuuritaustasta. Ensimmäinen nimi liittyi Is-
raelin ylpeään historiaan, olihan se israelilaisten ensimmäisen kuninkaan 
nimi. Kuningas Saul oli peräisin samasta heimosta kuin Paavali eli Ben-
jaminin heimosta (Fil. 3:5), mikä selittänee nimen antamisen lapselle. 
Benjaminin heimo oli aina ollut vähälukuinen ja pienentynyt entises-
tään Israelin kansan vaikeina vuosisatoina, mutta sen jäsenet korostivat 
sukujohtoaan. Paavalin toinen nimi on latinaa ja tarkoittaa ”pientä”. Se 
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kertoo, miten hän kuului uskontonsa ohella myös sen ajan yleiseen roo-
malaiseen yhteiskuntaan. Tätä nimeä Paavali käyttää itse kirjeissään 
Saul-nimen tullessa vastaan vain Apostolien teoissa. Nimistä ei pidä teh-
dä sitä usein esitettyä tulkintaa, että Paavali olisi kristityksi kääntyessään 
muuttanut nimensä Saulista Paavaliksi. 

Miten juutalainen perhe oli joutunut Palestiinasta Kilikiaan? Suurin 
osa juutalaisista asui jo ajanlaskumme alussa Palestiinan ulkopuolella. 
Poliittisten mullistusten ohella syynä tähän oli yksinkertaisesti se, että 
luonnonvaroiltaan suhteellisen köyhä Palestiina ei pystynyt tarjoamaan 
riittävää työtä ja elantoa yhä suuremmaksi, jopa monimiljoonaiseksi 
kasvavalle juutalaisten kansalle. Heitä siirtyi käsityöläisinä ja kauppiaina 
eri kaupunkeihin ympäri Rooman valtakuntaa. Myös valtakunnan rajo-
jen ulkopuolella, Kaksoisvirran maassa oli suuri juutalainen yhteisö, 
joka oli saanut alkunsa pakkosiirtolaisuuden aikana 500-luvulla eKr. Pa-
lestiinan ulkopuolelle asettuneita juutalaisia kutsuttiin diasporajuutalai-
siksi. Sana ”diaspora” on kreikkaa ja tarkoittaa ”hajaannusta”. Pois 
juutalaisten ydinalueelta muuttaneiden juutalaisten äidinkieli vaihtui 
nopeasti arameasta uusien asuinalueiden kieleksi, mikä tarkoitti Väli-
meren itäosissa kreikkaa. 

Tarsoksessa asuva Paavalin perhe kuului diasporajuutalaisiin. Hei-
dän äidinkielensä oli kreikka. Paavalin voidaan kuitenkin päätellä osan-
neen myös hepreaa ja arameaa. Perinteistä kiinnipitävät ja uskoaan 
arvostavat juutalaiset pyrkivät säilyttämään jollakin tasolla pyhien kirjoi-
tusten alkukielen hallinnan. Siitä, miksi Paavalin suku oli muuttanut 
Tarsokseen ja miten pitkään se oli siellä jo ollut, ei ole tietoa. Joku Paa-
valin esi-isistä on voinut muuttaa kaupunkiin vapaaehtoisesti kauppaa 
tai käsityötä harjoittamaan. Paavalin oma siviiliammatti, jota hän har-
joitti kääntymisensä jälkeenkin jatkuvasti apostolin toimensa ohella, oli 
teltantekijän käsityöläisammatti (Ap. t. 18:3). Niin kuin tähän aikaan 
oli tavallista, voidaan olettaa, että Paavali oli perinyt ammatin omalta 
isältään. 

Vaihtoehtoisena selityksenä Paavalin perheen päätymiselle Tarsok-
seen on tulkinta, jonka mukaan joku Paavalin esi-isistä olisi myyty 
orjaksi kaupunkiin. Paavalin syntymää edeltäneiden vuosikymmenien 
levottomuuksissa moni juutalainen sotavanki oli joutunut orjaksi eri 
tahoille valtakuntaa. Orjuus-tulkinta voidaan liittää siihen, että Aposto-
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lien tekojen antaman tiedon mukaan Paavalilla oli Rooman kansalai-
suus. Tähän viitataan teoksessa useasti, ensimmäisen kerran jakeessa 
Ap. t. 16:37. Paavalin todetaan nauttivan Rooman kansalaisuutta aina 
syntymästään saakka (Ap. t. 22:28). Vaikka Paavali ei itse kirjeissään 
mainitse asiaa, tietoa ei ole syytä epäillä. Ilman kansalaisuutta kuvaus 
Paavalin elämän viimeisistä vuosista sellaisina, kuin ne Apostolien teois-
sa esitetään, ei voisi pitää paikkaansa. Kuvaus täyttää kuitenkin pääpiir-
teissään luotettavan historiallisuuden tuntomerkit. Rooman kansalai-
suus tarjosi monenlaisia etuja sen ajan yhteiskunnassa. Kansalaista ei 
saanut kohdella mielivaltaisesti, vaan hän oli aivan eri tavalla lain suo-
jaama kuin muut ihmiset. Paavalin kansalaisuudelle löytyisi luonteva 
selitys juuri aikaisempien sukupolvien orjuudesta. Vapautuksensa yhtey-
dessä roomalaisessa perheessä palvellut orja sai yleisen käytännön mu-
kaisesti entiseltä isännältään Rooman kansalaisuuden. Isännän oikeus 
antaa vapauttamilleen orjille kansalaisuus tarjosi entiselle orjalle helpon 
tavan päästä tähän arvoon, jonka hankkiminen monelle oli työlästä ja 
kallista (Ap. t. 22:28). Vapaalle ja arvostetulle juutalaiselle miehelle 
tämä oli toki muutenkin mahdollista ja näin varsinkin Roomalle tärke-
ässä Tarsoksessa. 

Edellä olevat tiedot Paavalin taustasta perustuvat lähinnä Aposto-
lien tekojen aineistoon. Paavalin aitojen kirjeiden (Room., 1. ja 2. Kor., 
Gal., Fil., 1. Tess. ja Filem.) ohella Apostolien teot on ainoa lähde, josta 
voidaan saada luotettavaa tietoa Paavalista. Paavali onkin Apostolien 
tekojen varsinainen päähenkilö. Teoksen jälkimmäisessä puoliskossa 
keskitytään yksinomaan hänen vaiheidensa selostamiseen. Ilman tätä 
informaatiota olisi hyvin vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa Paavalin 
elämästä ja toiminnasta. Pelkkien kirjeiden pohjalta moni yhteys ja yksi-
tyiskohta jäisi pimentoon. Tietolähteenä Apostolien teot on kuitenkin 
siinä suhteessa hankala teos, että se poikkeaa joissakin asioissa paljon 
Paavalin omien kirjeiden antamista tiedoista. Näin tapahtuu varsinkin 
silloin, kun kyse on Paavalin opetuksesta ja hänen suhteestaan muihin 
apostoleihin. Näissä asioissa teoksen laatijalla on oma voimakas histo-
riallis-teologinen ohjelmansa, jonka pohjalta hän muuttaa Paavalin kir-
jeissä esittämiä tietoja ja näkemyksiä. Paavalin omille kirjeille on luon-
nollisesti syytä antaa etusija silloin kun on olemassa ristiriita Apostolien 
tekojen ja kirjeiden välillä. 
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Apostolien tekoihin ei kuitenkaan pidä suhtautua liian kriittisesti. 
Monet siellä esitetyt yksityiskohdat sopivat hämmästyttävän hyvin Paa-
valin kirjeistä sirpaleisesti poimittaviin yksityiskohtiin hänen elämästään 
ja matkoistaan, ilman että voitaisiin päätellä Apostolien tekojen kirjoit-
tajan itse osanneen poimia niitä kirjeistä. Vaikka kirjoittaja tunsi Paava-
lin kirjeitä, häntä ei kuitenkaan voida verrata moderniin tutkijaan, joka 
kirjeitä tarkkaan analysoimalla ja eri puolilla olevia yksityiskohtia yhdis-
telemällä selvittelisi Paavalin elämän käänteitä. Jo hänen käytettävissään 
olleen materiaalin luonne olisi tehnyt tämän tyylisen tutkimustyön 
hyvin vaikeaksi. Apostolien tekoja voidaan siis syystä pitää monessa 
suhteessa itsenäisenä todistajana Paavalin elämänkertaa hahmotettaessa. 
Ilman Apostolien tekojen todistusta ylipäätänsä Paavalin putkahtami-
nen varhaisen uskonnollisen liikkeen keskeiseksi hahmoksi olisi meille 
suuri arvoitus. Samoin Paavalin lähetysmatkojen reitit ja ajoitukset jäisi-
vät vaille selkeää hahmotusta. 

Apostolien tekojen ja Paavalin omien kirjeiden väliset eroavaisuu-
det ja yhteneväisyydet tulevat hyvin näkyviin tarkasteltaessa molemmis-
ta lähteistä löytyviä informaation sirpaleita Paavalin nuoruudesta ja 
Jerusalem-kontakteista. Apostolien teoissa Paavalin Jerusalem-kontakte-
ja vahvistetaan ja lisätään verrattuna Paavalin itsensä antamiin tiedon-
antoihin. Teoksessa annetaan Paavalin sanoa puheessaan Jerusalemissa: 
”Olen syntynyt Kilikian Tarsoksessa mutta kasvanut tässä kaupungissa. 
Gamalielin oppilaana minut on kasvatettu isiemme lain kaikkien vaati-
musten mukaan” (Ap. t. 22:3). Kuningas Agrippan edessä hänen anne-
taan taas todeta: 

 
Minun elämäni on alusta alkaen kaikkien juutalaisten tiedossa. He tietävät, 
miten minä nuoruusvuosinani olen elänyt kansani parissa Jerusalemissa. He 
tuntevat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa – jos vain haluavat – että 
olin fariseus ja elin uskontomme ankarimman suunnan mukaan (Ap. t. 26:4–
5). 
 

Nämä Apostolien teoissa annetut tiedot Paavalin nuoruudesta ja kasva-
tuksesta sopivat kyllä hyvin siihen, mitä Paavalin kirjeistäkin voimme 
lukea hänen varhemmasta uskonnollisesta suuntautuneisuudestaan. Hän 
itse kirjoittaa menneisyydestään muun muassa seuraavasti: 
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Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israeli-
lainen, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista vanhemmista. Lain 
noudattajana olin fariseus, intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seura-
kuntaa, lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton (Fil. 3:5–6). 
 

Olennainen yhteys sekä Apostolien tekojen että Paavalin itsensä anta-
missa tiedoissa on tieto siitä, että hän kuului fariseuksiin. Juutalaisuu-
dessa vaikuttaneista uskonnollisista suuntauksista se oli tiukimpia, 
eräänlainen pyhitys- ja ryhtiliike, jossa korostettiin lain noudattamisen 
tärkeyttä ja isien perinnäissääntöjä. Ei ole siis sattumaa, että Paavali 
edellä yhdistää farisealaisuuden nimenomaan lain noudattamiseen. Liik-
keen piirissä korostettiin myös rituaalilakia eli esimerkiksi sapatin oikeaa 
noudattamista, ruokasääntöjä ja rituaalisen puhtauden vaalimista. Nimi 
fariseus juontanee alkunsa arameankielisestä eristäytymistä tarkoittavasta 
sanasta, ja se kuvastaa liikkeen suhtautumista niihin, joille Jumalan 
määräysten ja säädösten noudattaminen ei ollut yhtä tärkeää kuin fari-
seuksille. Jumalan lain eli Tooran (Viisi Mooseksen kirjaa) erityis-
tuntijat, ”kirjanoppineet”, ”rabbit” olivat liikkeessä kunnia-asemassa. 
Yksi kuuluisimmista heistä ajanlaskumme alussa oli yllä mainittu 
Gamaliel, jonka opetusta Paavalin kerrotaan saaneen. Paavalin kuvaus 
nuoruudestaan viittaa selkeästi siihen, että hän itse oli kouluttautumassa 
kirjanoppineeksi. Muutenkin tiukkojen fariseusten joukossa Paavali oli 
oman todistuksensa mukaan kaikkein tiukin, niin kuin hän kirjoittaa: 
”Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kii-
vailin isiltä perittyjen opetusten puolesta” (Gal. 1:14).1 

Vastoin Apostolien tekojen selkeätä Jerusalem-paikannusta Paava-
lin kirjeistä ei suoraan ilmene, että hän olisi viettänyt nuoruutensa tai 
osan siitä Jerusalemissa. Apostolien tekojen kuvauksesta voisi saada sen 
käsityksen, että Paavalin perhe olisi suhteellisen pian Paavalin syntymän 
jälkeen palannut aikaisempien sukupolvien asuinsijoille Palestiinaan ja 
sen pyhään pääkaupunkiin. Se, että Paavalin omankin todistuksen mu-
kaan hän on kuulunut fariseuksiin ja kilvoitellut juutalaisuudessa viittaa 
voimakkaasti Palestiinaan, sillä juuri siellä farisealainen liike vaikutti. 
Jerusalemissa Paavali lienee syventynyt sekä hepreaan ja arameaan että 
pyhien kirjoitusten tulkitsemistapoihin.2 Siihen, että hän olisi ollut siellä 
Jeesuksen toiminnan ja alkuseurakunnan ensimmäisten vuosien aikaan, 
ei Paavalin kirjeissä ole viittauksia, vaan ne puhuvat pikemminkin sitä 



2 4  P A A V A L I   

vastaan. Vaikka Paavali oli nuorena miehenä ollut opiskelemassa ja saa-
massa vaikutteita juutalaisten pyhässä kaupungissa, hän oli kaiken 
todennäköisyyden mukaan jo poistunut sieltä nasaretilaisen opettajan 
alkaessa herättää huomiota Juudeassa. 

Sekä Paavalin omien tekstien että Apostolien tekojen yhtäpitävän 
todistuksen mukaisesti Paavalin kiivailu juutalaisen uskonnon puolesta 
vei hänet vainoamaan harhaoppisina pitämiään kristittyjä. Kysymykseen 
siitä, missä Paavali vaikutti vainoajana, palataan tuonnempana. Ennen 
sen selvittelyä on syytä esitellä se liike, jota vastaan Paavali kävi omaa 
pyhää sotaansa. Paavalin myöhemmän kristillisen opetuksen ymmärtä-
miseksi on olennaisen tärkeätä selvittää, mikä uudessa Jeesus Nasareti-
laisen ympärille syntyneessä liikkeessä sai Paavalin uskonnollisen vihan 
valtaan. Paavali oli loukkaantunut liikkeeseen paljon enemmän kuin 
useimmat muut juutalaiset. Osa Paavalin kiihkosta selittynee hänen 
taustastaan, kasvatuksesta ja opetuksesta, jota hän oli lapsena ja nuorena 
nauttinut. Osa selittynee hänen erikoislaatuisesta luonteestaan. Paavalis-
ta on joka tapauksessa kehittynyt kiivas fariseus, joka on halunnut puo-
lustaa näkemyksiään ja joka on halunnut jopa väkivalloin kumota 
hänen omia vakaumuksiaan horjuttavat henkilöt. Tällaisessa konflikti-
tilanteessa oma käsitys totuudesta ja oikeasta Jumalaa miellyttävästä elä-
mäntavasta vain terävöityy ja syventyy. Jos kaikki kerralla romahtaa 
kasaan, vaikuttavat vanhat vakaumukset kuitenkin romahtaneinakin 
voimakkaasti siihen, minkälaisiin muotteihin uusi vakaumus asettuu ja 
mitä siinä erityisesti korostetaan. 

 
 

Kreikankieliset juutalaiskristityt 

Se, mitä Paavali katsoi ennen kääntymistään välttämättömäksi vastustaa, 
vaikutti mitä suurimmassa määrin hänen myöhempään ajatteluunsa. 
Kysymys oli ensimmäisen kristillisen marttyyrin Stefanoksen ympärille 
syntyneestä yhteisöstä eli kreikkaa äidinkielenään puhuvista juutalais-
kristityistä, niin kutsutuista ”hellenisteistä”. Paavali tunsi heidän ajatte-
lustaan ja elämästään niin paljon, että hän ”yritti hävittää” heidät (Gal. 
1:23). Alkukielessä ”hävittämistä” tarkoittava verbi, jota Paavali on 
käyttänyt samaan toimintaansa viitaten jo jakeessa Gal. 1:13, on merki-
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tykseltään hyvin voimakas.3 Toimintaa ei voi rajoittaa pelkästään juuta-
laisuuden piirissä normaalisti noudatettuun synagogakurin puitteisiin. 
Juutalaisuudessa oli ennen temppelin hävittämistä vuonna 70 jKr. 
lukuisia eri suuntauksia ja puolueita, jotka saattoivat riidellä rajustikin 
keskenään. Riitely ei kuitenkaan vielä 30-luvulla yltänyt sellaiseen väki-
valtaiseen vastustamiseen, mitä Paavali edusti suhteessaan Kristukseen 
uskoviin.4 Fariseusten liike, johon Paavali kuului, ei pyrkinyt tuhoa-
maan saddukealaisia, essealaisia, selootteja, Johannes Kastajan kannatta-
jia tai muita juutalaisuuden piirissä vaikuttaneita kilpailevia suuntauk-
sia. Kristukseen uskovissa oli siten jotakin poikkeuksellisen pahaa, koska 
oman uskonnollisen liikkeensä kiivaana edustajana Paavali katsoi velvol-
lisuudekseen käyttää jopa fyysistä väkivaltaa heitä vastaan. Esikuvana on 
hänelle, niin kuin monelle muullekin juutalaiselle radikaalille isien 
uskonnollisen perinnön puolesta taistelevalle nuorukaiselle, voinut olla 
pappi Aaronin pojanpoika Pinehas, joka lauhdutti Jumalan vihan sur-
maamalla syntiin langenneen maanmiehensä (4. Moos. 25:6–13). Mikä 
Kristukseen uskovien liikkeessä oli niin paheksuttavaa, ettei pelkkä väit-
tely riittänyt? 

Mitä kristinusko oli varhaisimmassa vaiheessaan 30-luvun alku-
puolella? Kun Jeesus-liikkeen varhaiset seuraajat vakuuttuivat siitä, että 
Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista ja asettanut hänet taivaallisek-
si hallitsijaksi, usko ylösnousseeseen Kristukseen levisi nopeasti. Uskon-
yhteisöjä syntyi sekä Juudeassa että Galileassa eli seuduilla, joilla Jeesus 
oli vaikuttanut ja joilla ihmisiä oli jo hänen maanpäällisen toimintansa 
aikana liittynyt hänen seuraajikseen. Jerusalemissa uusi usko sai kannat-
tajia myös kreikkaa äidinkielenään puhuvien juutalaisten paluumuutta-
jien parissa. Ne Kristukseen uskovat ihmiset, joita ensimmäiseksi vai-
nottiin, kuuluivat juuri näihin Jerusalemissa vaikuttaneisiin kreikkaa 
puhuviin juutalaisiin, niin kutsuttuihin hellenisteihin. Juuri heidän 
piirissään oli virinnyt sellainen uskontulkinta, jonka muut juutalaiset 
kokivat liian loukkaavana, jotta sen torjumisessa olisi tyydytty ainoas-
taan sanalliseen vastustukseen. Hellenistien ydinjoukko muodostui seit-
semästä ”diakonista”, jotka olivat Stefanos, Filippos, Prokoros, Nikanor, 
Timon, Parmenas ja Nikolaos (Ap. t. 6:5). Muista kuin Stefanoksesta ja 
Filippoksesta ei jatkossa enää kerrota, mutta Nikolaoksen nimen mai-
nintaan liittyy tärkeä pieni lisätieto. Hän oli ”antiokialainen käännyn-
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näinen” eli toisin sanoen alkuperältään pakana ja kotoisin kaupungista, 
josta pian oli tuleva merkittävä kristillisen teologisen ajattelun ja lähe-
tystyön keskus. 

Seitsemän ensimmäistä kristillistä diakonia näyttävät keskittyneen 
toiminnassaan julistukseen ja teologiseen väittelyyn. Kreikkaa puhuva 
Stefanos vaikutti muiden diasporasta palanneiden juutalaisten keskuu-
dessa Jerusalemissa ja sai nämä niin suuttumaan, että hänet tapettiin. 
”Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja 
Jumalasta”, oli vastustajien väite Stefanoksesta (Ap. t. 6:11). Häntä vas-
taan nostetusta syytteestä todetaan juutalaisten ylimmän hallintoelimen 
eli Suuren neuvoston istunnon yhteydessä: ”Tämä mies puhuu lakkaa-
matta tätä pyhää paikkaa [= temppeliä] ja lakia vastaan. Me olemme 
kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, se Nasaretilainen, hajottaa tämän 
paikan ja muuttaa säädökset, jotka Mooses on meille antanut” (Ap. t. 
6:13–14). 

Apostolien tekojen kirjoittaja painottaa, että syytös oli väärä. Tämä 
on kuitenkin syytä tulkita siten, että syytös on Jeesukseen uskovien 
näkökulmasta ollut vääristelevä, mutta tuskin kokonaan vailla perustet-
ta. Stefanoksen julistuksessa on joka tapauksessa ollut jotakin niin 
radikaalia ja loukkaavaa, että se on saanut isiltä perittyä uskontoaan 
puolustavat miehet liikkeelle ja toimenpiteisiin. He eivät ehkä ole ym-
märtäneet kaikkea, mitä Stefanos on julistanut. He ovat ehkä ymmärtä-
neet jotakin väärin. Ehkä he ovat ymmärtäneet keskeiset asiat erittäin 
hyvin ja ovat juuri siitä syystä ryhtyneet vastatoimiin. Sanoma on voi-
nut olla sellaista, että sen kuuleminen, sisällön tajuaminen, mutta sa-
malla mahdottomuus hyväksyä asiaa ja uskoa siihen, on synnyttänyt 
raivoisan vastustuksen. Näin sitäkin helpommin, kun Stefanos ei ole 
tuonut julistamaansa totuutta esille akateemisella viileydellä, vaan pi-
kemminkin fanaattisella innolla. Tämä voidaan päätellä maininnasta, 
että ”Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa ja hän teki suuria ihmeitä ja 
tunnustekoja kansan keskuudessa” (Ap. t. 6:8) ja että ”Hengen voimalla 
hän puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan” (Ap. t. 
6:10). Siinä, missä vastustajat näkivät kiihkomielisen yhden asian ajami-
seen fanaattisesti sitoutuneen harhaoppisen, hänen myöhempi uskonto-
verinsa eli Apostolien tekojen kirjoittaja kuvaa Stefanoksen kasvojen 
loistaneen ”kuin enkelin kasvot” (Ap. t. 6:15). 
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Mitä Stefanos ja hänen kumppaninsa opettivat? Edellä on jo tullut 
esille Stefanosta vastaan esitettyjen syytösten sisältö: 

 
1) puhuu herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta 
2) puhuu temppeliä ja lakia vastaan 
3) väittää, että Jeesus Nasaretilainen hajottaa temppelin 
4) väittää, että Jeesus Nasaretilainen muuttaa Mooseksen antamat 

säädökset. 
 

Apostolien tekojen seitsemännessä luvussa kirjoittaja antaa Stefanoksen 
pitää laajan puheen Suuren neuvosten edessä. Sen lopussa on viittauksia 
edellä esiteltyihin syytöksiin. Vaikka puhe ei ole sellaisenaan autentti-
nen, viittausten voidaan hyvin katsoa heijastavan historiallista todelli-
suutta siitä opetuksesta, jota Stefanos tovereineen edusti. Vanhaan testa-
menttiin vedoten Stefanos korostaa, että Jumala ei asu temppelissä, vaan 
taivaassa (Ap. t. 7:47–50). Hän syyttää juutalaisia johtomiehiä Pyhän 
Hengen vastustamisesta, profeettojen vainoamisen perinteen jatkamises-
ta ja ”Vanhurskaan” eli Jeesuksen kavaltamisesta ja murhaamisesta 
(Ap. t. 7:51–52). Puheessa korostetaan myös, että profeetat ovat ennalta 
ilmoittaneet Kristuksesta (Ap. t. 7:52). Lopuksi Stefanos vielä toteaa: 
”Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet” 
(Ap. t. 7:53). Viimeksi mainitulla toteamuksella on vastineensa Paavalin 
Galatalaiskirjeessä. Paavali toteaa siellä, että lain välittivät enkelit eikä se 
tullut suoraan Jumalalta (Gal. 3:19). Jo Stefanos on siis Apostolien te-
kojen mukaan vähätellyt lain pyhyyttä. Kaiken tämän valossa voidaan 
myöntää, etteivät ”väärät” syytökset Stefanosta vastaan ole kovin kauka-
na siitä, mitä Apostolien tekojen kirjoittaja antaa hänen itsensäkin esit-
tää vakaumuksinaan. ”Väärät” syytökset ovat todellakin vain vääristele-
viä, ei kokonaan tuulesta temmattuja. Ne kuulostivat tietenkin hyvin 
erilaisilta vanhaan pitäytyvien juutalaisten korvissa kuin Kristus-tapah-
tumassa aivan uusia näkökulmia Jumalan todellisuuteen saaneiden 
uskovien mielissä. Suhde temppeliin ja lakiin näyttää joka tapauksessa 
muuttuneen ratkaisevalla tavalla niiden ihmisten vakaumuksissa, jotka 
kuuluivat Stefanoksen piiriin. Jopa vapaamielinen suhtautuminen paka-
noilta juutalaisuuteen kääntymisen yhteydessä edellytettävään ympäri-
leikkaukseen lienee ollut mukana näissä kristillisen liikkeen varhais-



2 8  P A A V A L I   

vaiheissa.5 Muutos oli ollut niin suuri, että se antoi jyrkimpien fariseus-
ten piirissä aiheen toimenpiteisiin. 

Mikäli Apostolien tekojen antama kuvaus pitää olennaisilta osiltaan 
paikkansa, kristinuskon eräiden keskeisimpien vakaumusten voidaan 
katsoa syntyneen hyvin pian Jeesuksen ylösnousemusilmestysten jäl-
keen. Juuri Stefanos ja hänen kumppaninsa olisivat olleet tässä kätilöi-
nä. Varsinkin liittyen alkukirkon varhaisiin vuosiin Apostolien tekojen 
kerronnassa on paljon legendanomaista traditioainesta, jonka kosketus-
kohdat todelliseen historiaan ovat ohuet. Myös Stefanoksen toiminnan 
ja kuoleman kerronnassa on pyhimyslegendaan viittaavaa väritystä. Pe-
rusluonteeltaan kuvaus seitsemästä diakonista ja heidän toiminnastaan 
on kuitenkin asiallista historiallista kerrontaa. Vaikka Apostolien teko-
jen kirjoittaja on muiden aikansa historioitsijoiden tavoin itse vastuussa 
teoksessaan olevista lukuisista puheista, hän on pyrkinyt laatimaan ne 
vastaamaan puhujan persoonaa ja kulloistakin tilannetta.6 

Koko kristillisen liikkeen nopea kehitys siksi, miksi se muodostui, 
jäisi vaille selitystä, ellei pystyttäisi olettamaan, että Jeesuksen ylösnouse-
mukseen liittyvän uskon ”alkuräjähdyksen” ohella Jerusalemissa toteu-
tui myös vanhat uskonnolliset vakaumukset rikkova dogmaattis-opilli-
nen ”alkuräjähdys”. Usko Jeesuksen ylösnousemukseen oli niin kaikkia 
entisiä uskonnon rakennelmia järisyttävä asia, että oikean Jumala-suh-
teen luonteesta täytyi uskaltaa tehdä myös selkeitä uusia tulkintoja. Jos 
Jeesus Nasaretilainen todellakin on Jumalan taivaaseen korottama 
lopunaikojen Pelastaja ja Herra, monet entiset uskonnolliset totuudet 
on nähtävä aivan uudessa valossa. Näistä lähtökohdista diasporasta 
palanneet juutalaiskristityt tekivät rohkeita uustulkintoja temppelistä, 
laista ja pakanoillekin avautuneesta pääsystä Jumala-yhteyteen. Heillä 
oli kyky muotoilla uuden uskon sisältöä, ja he uskalsivat myös julistaa 
sitä. Eläminen pakanoiden piirissä ja siellä saadut vaikutteet olivat 
todennäköisesti avartaneet heidän mieliään soveltamaan ylösnousemus-
uskon ulottuvaisuuksia laajempiin ympyröihin kuin mihin vain Pales-
tiinassa eläneet arameankieliset opetuslapset pystyivät. Paavalin vaiheet 
hänen kääntymisessään, ennen ja jälkeen Damaskoksen seudulla koetun 
ilmestyksen, eivät olisi ymmärrettävissä ilman tällaista taustaa. Apos-
tolien tekojen kirjoittaja lienee saanut historiallisesti luotettavat tiedot 
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Stefanoksesta ja muista diakoneista Antiokian seurakunnasta, jonne pii-
rin jäseniä siirtyi ja jossa Stefanoksen perintöä vaalittiin. 

Stefanoksen ja hänen toveriensa esiintyminen ja siihen liittynyt 
konflikti kuuluvat siis hyvin varhaisiin tapahtumiin kristillisen seura-
kunnan syntyhistoriassa. Ne sijoittuvat pariin ensimmäiseen vuoteen 
Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Alkuseurakunnan pii-
rissä ei heti pääsiäistapahtumien jälkeen koettu ainoastaan voimakkaita 
hurmoksellisia ja karismaattisia ilmiöitä, vaan siellä tapahtui myös dy-
naamista teologista kehitystä. Juuri Stefanoksen piirin voidaan olettaa 
harrastaneen laajaa kirjanoppinutta tulkintaa, jossa Jeesuksen kuolema 
ja ylösnousemus sekä niitä seuranneet hengelliset kokemukset pyrittiin 
liittämään yhteen pyhän perinnön, Vanhaan testamenttiin sisältyvän 
Jumalan ilmoituksen ja Jumalan pelastushistorian kanssa. Valtavia koke-
muksia vastasivat pitkälle menevät uudet tulkinnat pyhästä perinnöstä. 

Diasporassa muiden kansojen keskellä asuneille juutalaisille olivat 
avautuneet avarammat näkökulmat maailman todellisuuteen. He olivat 
tulleet tietämään, että muutkin kuin vain juutalaiset halusivat löytää elä-
vän suhteen Jumalaan. Myös tutustuminen ajan filosofisiin näkemyksiin 
ja muut kulttuurivaikutteet ovat voineet valmistella Stefanoksen ja hä-
nen tovereidensa mieliä uusien tulkintojen omaksumiseen. Hellenisti-
nen kulttuuri tarjosi välineitä juutalaisessa uskonnossa olevien konkreet-
tisten asioiden ymmärtämiseen vertauskuvallisessa merkityksessä sekä 
niiden hengellistämiseen muullakin tavoin.7 Omat vanhaan uskonnolli-
seen systeemiin liittyvät ongelmat olivat jo ehkä heränneet ja saattoivat 
vaivata, kunnes myös niihin löytyi vastaus uskossa Kristukseen. Pro-
feettojen kirjoissa olevat ennustukset ajasta, jolloin pakanatkin tulevat 
palvelemaan Jumalaa (Miika 4:1–2), ja Jeremian kirjassa oleva lupaus 
uudesta liitosta ja laista, joka on kirjoitettu ihmisten sydämiin (Jer. 
31:31–34), saivat uusissa Jumalan suurissa teoissa täyttymyksensä. Jo 
diasporassa alkunsa saanut juutalaisen lain hengellistäminen liittyneenä 
vakaumukseen, että parhaillaan elettiin eskatologisia lopunaikoja, sekä 
tässä tilanteessa koetut voimakkaat hengelliset kokemukset muodostivat 
pohjan, jolle Stefanoksen ryhmän rohkeat teologiset ratkaisut nousivat.8 

Stefanos kumppaneineen uskalsi ajatella uudella tavalla ja vielä 
innolla julistaa tällaista sanomaa. Sanomaan liittyi edelleen profeetta-
kirjoistakin löytyvä kriittinen suhde temppelipalvelukseen (esimerkiksi 
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Jes. 66:1; Jer. 7:4–11, 21–23; Aam. 5:21–26). Diasporassa eläneinä juu-
talaisina miehet lienevät olleet jo muutenkin vieraantuneita temppeli-
palveluksesta. Kaiken kaikkiaan Stefanoksen piiri oli astunut sen rajan 
yli, jossa radikaaleja vastatoimenpiteitä oli odotettavissa. Jos elämä 
diasporassa vaikutti joihinkin juutalaisiin heidän käsityksiään avartavas-
ti, sillä oli toisiin taas aivan päinvastainen vaikutus. Vieraassa ympäris-
tössä moni tarttuu entistä voimakkaammin kiinni omaan perintöönsä ja 
alkaa viljellä ja varjella sitä entistä voimakkaammin. Enemmistö kreik-
kaa puhuvista Jerusalemin paluumuuttajista lienee tullut juuri tällaisista 
piireistä. Pyhä kaupunki ja paluu sinne ovat heille olleet erityisen tärkei-
tä asioita. Jos he eivät tempautuneet mukaan Kristus-liikkeeseen, sen 
painotukset ovat olleet juuri heille erityisen loukkaavia. Apostolien te-
kojen mukaan Stefanos väitteli nimenomaan tällaisten kreikkaa puhu-
vien juutalaisten kanssa (Ap. t. 6:9).9 

Koska koko konflikti näyttää tapahtuneen nimenomaan entisten 
diasporajuutalaisten parissa, ei ole ihme, että Stefanoksen kivittämiseen 
liittyvä ankara vaino ei kohdistunut koko seurakuntaan, vaan ainoastaan 
juuri Stefanoksen puoluelaisia vastaan. Arameaa äidinkielenään puhuvat 
apostolit jäivät kaupunkiin, kun taas kreikkaa puhuvat kristityt hajaan-
tuivat eri suuntiin Jerusalemin ulkopuolelle (Ap. t. 8:1–4; 11:19–20). 
Kristukseen uskovien ydinjoukko, apostolit ja muu jo Vapahtajan 
seurassa ennen hänen kuolemaansa liikkunut kannattajakunta, näyttää 
olleen käytökseltään ja ajattelultaan varovaisempaa ja konservatiivisem-
paa kuin myöhemmin liikkeeseen tulleet hellenistit. 

Pääsiäiseen liittyvät suuret kokemukset olisivat tuskin saaneet edes 
hellenistejä tekemään kaikesta niin radikaaleja johtopäätöksiä kuin he 
tekivät, ellei jo Jeesus-traditiossa olisi ollut siihen jonkinlaista lähtökoh-
taa. On historiallinen tosiasia, että jo Jeesus oli joutunut vastakkain 
juutalaista perinteistä uskontoa edustavien tahojen kanssa. Miksi hänet 
muuten olisi toimitettu roomalaisten käsiin ristiinnaulittavaksi? Tutki-
joiden piirissä kiistellään siitä, mitä Jeesuksen ja juutalaisten uskonnol-
listen johtajien väliseen konfliktiin tarkkaan ottaen liittyi, sillä evanke-
liumien kuvauksiin on tullut mukaan myös myöhempää kristillisen seu-
rakunnan ja juutalaisuuden välistä väittelyä. Kokonaiskuva siitä, miten 
Jeesus usein väittelee fariseusten ja juutalaisten kirjanoppineiden kera 
isien perinnäissääntöjen ja lain tulkinnasta, vastaa kuitenkin historiallis-
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ta todellisuutta. Usein toistuvana peruskysymyksenä oli vastakohtaisuus 
ihmisen aidon hyvän ja sääntöjen mekanistisen noudattamisen välillä. 
Jumalan tahto tarkoitti aina ihmisen tosi parasta, mitä tarkoitusta varten 
myös Jumalan käskyt oli annettu. Lausuma ”sapatti on ihmistä varten 
eikä ihminen sapattia varten” (Mark. 2:27) kuvaa hyvin Jeesuksen perus-
asennoitumista väittelyssä lain oikeasta tulkinnasta niitä vastaan, joilla 
oli mekanistisempi käsitys eri määräysten soveltamisesta tilanteeseen 
kuin tilanteeseen. 

Tällainen väittely liikkui vielä normaalin kirjanoppineen keskuste-
lun rajoissa. Sen tiimoilla saattoi saada pahoja vihamiehiä, mutta varsi-
naiseen hengenvaaraan se ei johtanut, ei ainakaan automaattisesti. Vaa-
rallisempaa oli, kun Jeesus esitti itsestään väitteitä, jotka saatettiin ym-
märtää messiaanisen arvon vaatimuksena. Evankeliumeista löytyy riittä-
västi materiaalia, joka oikeuttaa päättelemään, että Jeesus todella koki 
itsellään olevan messiaanisen tehtävän ja arvovallan. Tältä pohjalta tulee 
hänen kuolemansa ymmärrettäväksi. Se, joka ei voinut hyväksyä Jeesuk-
sen messiaanisia vaatimuksia, joutui pakostakin pitämään häntä yhteis-
kuntarauhan järkyttäjänä. Juutalaisten uskonnollis-poliittisesti johtava 
luokka, joka oli huolissaan yhä rauhattomammaksi käyvästä maastaan, 
on yksinkertaisesti nähnyt velvollisuudekseen järjestää pois päiviltä 
myös tämän messiaskandidaatin. 

Messiaanisten liikkeiden tukahduttamistoimissa pyrittiin eliminoi-
maan paitsi liikkeen johtaja myös sen innokkaimmat kannattajat (Ap. t. 
5:36–37). Siksi ei ole ihme, että Jeesuksen vangitsemisen yhteydessä 
opetuslapset pakenivat ja että he hänen kuolemansa jälkeen olivat pe-
loissaan ”lukittujen ovien takana” (Joh. 20:19). Jotakin tästä varovai-
suudesta näyttää jääneen pysyvästi Jeesuksen vanhimpien opetuslasten 
asenteisiin myös pääsiäisen jälkeen – ainakin verrattaessa heitä Stefanok-
seen ja kumppaneihin ja otettaessa huomioon, keihin vainotoimenpiteet 
jatkossa ensi sijassa kohdistuivat. 

Jeesus Nasaretilaisen sanomaan ja persoonan on siis liittynyt sekä 
profeetallinen että messiaaninen piirre. Molemmat yhdistyvät Jeesuksen 
julistuksen painotuksessa Jumalan valtakunnan tulevasta täyttymyksestä, 
johon myös pakanakansat pääsevät osallisiksi. Jeesuksen sanojen tradi-
tiossa on viittauksia siihen, miten pakanakaupungit pääsevät tuomio-
päivänä helpommalla kuin ne juutalaiset kaupungit, jotka eivät ottaneet 
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hänen sanomaansa vastaan (Matt. 11:20–24; 12:39–42). Jeesuksen sano-
jen joukossa on myös lausuma, jossa juutalaisuuden uskonnolliset rajat 
murtuvat tulevaisuudessa: ”Minä sanon teille, että niin idästä kuin län-
nestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä 
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa” (Matt. 8:11).10 

Vaikka jo historiallisen Jeesuksen opetukseen näyttää jollakin taval-
la liittyneen profeetallisen perinteen mukainen ajatus myös pakanakan-
soille koittavasta pelastuksesta, sitä ei ole siinä muotoiltu kovin selkeästi. 
Muuten olisi vaikea ymmärtää, miksi aihepiiri aiheutti niin paljon vai-
keuksia varhaiselle kirkolle. Kokonaan ilmankaan tällaista virikettä Jee-
suksen opetus on tuskin kuitenkaan voinut olla, sillä muutoin olisi 
vaikea ymmärtää pakanalähetysajatuksen voimakasta läpimurtoa alku-
kirkossa niin aikaisessa vaiheessa kuin se tapahtui. 

 
 

Paavalin vainotoimien tapahtumapaikka 

Hellenistien pitkälle viemät juutalaisuuden uustulkinnat eivät fariseus 
Paavalin ymmärryksen mukaan voineet enää mahtua isiltä perityn 
uskonnon sisälle. Hän koki ne pyhän perinnön herjaamisena. Paavali 
edusti samanlaista intoa ja ehdottomuutta kuin Stefanos, mutta kuului 
vastakkaiseen leiriin. Ei ole lainkaan vaikea ajatella, että perittyjä vakau-
muksia fanaattisella innolla puolustava mies näki nimenomaan Stefa-
noksen piirissä varsinaiset vihollisensa. Kuuluihan Paavali itsekin juuri 
siihen kreikkaa puhuvien juutalaisten joukkoon, johon seitsemän diako-
nin ja heidän toveriensa toiminta suuntautui. 

Historiallisesti on epätodennäköistä, että Paavali taisteli Stefanok-
sen piiriä vastaan Jerusalemissa, vaikka Apostolien teoissa näin esitetään-
kin. Apostolien tekojen mukaan Paavali oli mukana, joskin vain vaattei-
den vartijana, kun Stefanos kivitettiin (Ap. t. 7:58). Sen jälkeen hän 
olisi Jerusalemissa vainonnut seurakuntaa (Ap. t. 8:3), kunnes pyydetty-
ään sai ylipapilta valtakirjan kristittyjen vangitsemiseksi Damaskoksessa. 
Tapa, jolla Paavali Apostolien tekojen kerronnassa siirretään Jerusale-
mista Damaskokseen, on jo itsessään epäuskottava ja joka tapauksessa 
roomalaisen ja juutalaisen oikeuskäytännön vastainen: 
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Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän 
meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, 
jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet 
että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin (Ap. t. 
9:1–2). 
 

Juutalaisille myönnetty oma kurinpito-oikeus ei sisältänyt näin pitkälle 
meneviä valtuuksia rangaista oman uskontokunnan jäseniä. Lisäksi teh-
tävä toimia ylipapin komissaarina vierailla alueilla, Juudean ulkopuolella 
oli sen verran suuri ja arkaluonteinen asia, että sen uskominen ”Saul-
nimiselle nuorelle miehelle” (Ap. t. 7:58) ei vaikuta muutenkaan toden-
näköiseltä. 

Pelkästään Paavalin kirjeiden perusteella lukija ei osaisi päätyä näin 
värikkääseen esihistoriaan hänen kääntymistään välittömästi edeltävistä 
tapahtumista. Vaikka Paavali olisikin nuoruudessaan opiskellut Jerusale-
missa, aivan lähiaikoina ennen kääntymistään hän on tuskin ollut siellä. 
Tämä tulee ilmi, kun Paavali selostaa suhdettaan Juudean eli käytännös-
sä juuri Jerusalemin seurakuntiin kristityksi kääntymisensä jälkeen: 
”Juudean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain 
kerrottiin kuulopuheena: ’Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt 
samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää’” (Gal. 1:22–23). Mikäli 
Paavali olisi vainonnut Juudean seurakuntia, ne eivät olisi olleet Paava-
lin toiminnan suhteen vain kuulopuheiden varassa. Paavali olisi ollut 
niille tuttu henkilö. 

Pelkästään Paavalin kirjeitä lukemalla saa pikemminkin sen kuvan, 
että hän on innokkaana fariseuksena vainonnut kristittyjä Damaskok-
sessa ja saanut siellä kokea Ylösnousseen ilmestyksen (Gal. 1:15–17).11 
Asiaan sopii sekin yksityiskohta, että Paavali ei ollut koskaan kohdannut 
Jeesusta tämän maanpäällisen vaiheen aikana. Mikäli Paavali on oleskel-
lut, jopa opiskellut Jerusalemissa, se näyttäisi tapahtuneen jo joitakin 
vuosia ennen niitä vaiheita, jolloin Jeesus ja hänen seuraajansa herättivät 
huomiota pyhässä kaupungissa.12 

Historiallisesti luotettava ja molemmista lähteistä nouseva tieto on 
puolestaan se, että Paavali oli Damaskoksen seudulla, itse kaupungissa 
tai sen ulkopuolella, kohdatessaan ylösnousseen Kristuksen. Se, miten 
hän sinne oli päätynyt, ei selviä Paavalin omista kirjeistä. Ehkä kaupun-
ki oli siihen aikaan hyvä paikka harjoittaa teltantekijän käsityötä. Tässä 
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kaupungissa eläneiden Kristukseen uskovien juutalaisten kanssa Paavali 
on ollut pahassa konfliktissa ja vainonnut heitä, todennäköisesti ilman 
mitään muuta valtuutusta kuin se, minkä hän uskoi saaneensa suoraan 
Jumalalta. Damaskoksen synagogan on toisaalta täytynyt tukea hänen 
toimintaansa. Synagogilla oli omat kurinpitokäytäntönsä kurittomia 
jäseniään vastaan. Niitä Paavali joutui itsekin myöhemmin kokemaan, 
kun hänen roolinsa kurinpitäjästä oli muuttunut kuritettavaksi. Siitä 
hän kirjoittaa: ”Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut ’yhtä vaille neljä-
kymmentä’ ruoskaniskua” (2. Kor. 11:24). Tämä synagogan käytössä 
ollut rangaistus oli niin raskas, että moni kuoli siihen. 

Diasporasta kotoisin olevilla Jerusalemin hellenisteillä lienee ollut 
tiiviit yhteydet lähiseutujen diasporajuutalaisiin. Näin kristillinen sano-
ma on levinnyt nopeasti myös ympäristökaupunkien kreikkaa puhuvien 
juutalaisten pariin. Evankeliumin leviämisen varjona myös sen kiivas 
vastustaminen levisi saman tien kreikkaa puhuvien juutalaisten keskuu-
teen. Jerusalemissa asuvilla vastustajilla on ollut yhtä tiiviit ja toimivat 
yhteydet muihin tärkeisiin keskuspaikkoihin kuin evankeliumin ystävil-
läkin. Myös Damaskoksessa vastustus on voinut alkaa samanaikaisesti 
evankeliumin sinne tulon kanssa, toisin sanoen varsin pian Jerusalemin 
hellenistijuutalaisen kristillisen ryhmän syntymisen jälkeen. Siinä vai-
heessa, jossa Paavali kääntyi, oli Jerusalemin konflikti näköjään jo pur-
kautunut ja sieltä karkotetut Stefanos-ryhmän jäsenet siirtyneet toteut-
tamaan pakanalähetystä (Ap. t. 11:20). Tämä voidaan päätellä siitä, että 
evankeliumin julistamisen yhteys pakanalähetystyöhön oli Paavalille 
ideana selvä heti hänen kääntyessään (Gal. 1:16). 

 
 

Viitteet 
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2. Ylösnousseen ilmestys, kääntymys ja 
kutsu tehtävään 

 
 
 
 

Kuvaukset Paavalin saamasta ilmestyksestä 

Paavalin elämässä tapahtui täydellinen muutos, kun Jeesus ilmestyi 
hänelle ylösnousseena. Paavalin omissa kirjoituksissa tapahtumaan viita-
taan vain kolmessa kohtaa ja lyhyesti. Kaksi näistä on Paavalin ensim-
mäisessä kirjeessä korinttilaisille, kolmas Galatalaiskirjeessä. 

Paavali esittää korinttilaisille kysymyksen: ”Enkö ole nähnyt Her-
raamme Jeesusta?” (1. Kor. 9:1). Kreikankielinen ilmaus sisältää paino-
tuksen, jonka mukaisesti vastaus ei voi olla muuta kuin myönteinen. 
Paavali perustaa oman apostolin arvonsa sen tunnetun seikan varaan, 
että hän on kohdannut ylösnousseen Kristuksen.1 Myöhemmin samassa 
kirjeessä Paavali kertoo: ”Viimeiseksi kaikista hän [ylösnoussut Kristus] 
ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt” (1. Kor. 15:8). 
Paavali liittää näin itsensä ylösnousemuksen todistajien joukkoon ja 
pitää itseään erikoistapauksena kuin ”keskosena syntyneenä” sen tähden, 
että hänen tulonsa Ylösnousseen todistajaksi ei tapahtunut minkäänlai-
sen positiivisen valmistautumisen kautta.2 Muut todistajat olivat tunte-
neet Jeesuksen jo ennen tämän kuolemaa ja olivat olleet asennoitumises-
saan myönteisiä mestarilleen jo ennen kohtaamistaan Ylösnousseen 
kanssa. Paavali oli ollut Jeesuksen ja hänen oppilaittensa vastustaja, 
mistä tilasta hänet ikään kuin väkivalloin tempaistiin uuteen käsitykseen 
ja uskoon. Tapaus on verrattavissa ennen aikaiseen ja väkisin aloitettuun 
synnytykseen. Paavalin ilmaus ei tarkoita, että hänen kohtaamisensa 
Ylösnousseen kanssa olisi ollut erilainen tai vähäarvoisempi kuin mui-
den, vaan että hän itse sai kohdata Herran tilassa, jossa hän oli valmis-
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tautumaton ja Jeesus-liikkeen vastustajana vähäarvoisempi kuin muut 
apostolit ja ylösnousemustodistajat. Muutos Paavalin elämässä oli suu-
rempi ja täydellisempi kuin muilla.3 

Galatalaiskirjeessä oleva kolmas viittaus Kristuksen ilmestymiseen 
kuuluu: ”Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja 
armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä 
minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanomaa hänestä” 
(Gal. 1:15–16). Tässä Paavali painottaa Jumalan valintaa kohdallaan ja 
Ylösnousseen kohtaamiseen liittyvää tarkoitusta ja tehtävää. Muuten itse 
kohtaamisesta ei sanota enempää kuin edellä esillä olleissa kohdissa. 
Alkukielen sanamuoto antaa mahdollisuuden ymmärtää Paavalin tar-
koittaneen, että Jumala ”antoi Poikansa ilmestyä minussa”, jolloin kyse 
olisi jonkinlaisesta sisäisestä valaistumisesta ja vakuuttumisesta. Tämä-
kin kohta on kuitenkin parasta tulkita samoin kuin edelliset jakeet eli 
siten, että Paavali on nähnyt Kristuksen ilmestyksen itsensä ulkopuoli-
sena havaintona.4 

Näiden kolmen Paavalin lausunnon perusteella olisi hyvin hankala 
muodostaa tarkempaa kuvaa siitä, mitä Paavali koki ja minkälaisessa 
olomuodossa Kristus hänelle näyttäytyi. Uudesta testamentista löytyy 
onneksi aineistoa, joka auttaa meitä hieman pitemmälle kuin vain päät-
telemään, että Paavali on nähnyt jotakin. Ensiksi voidaan tarkastella 
Apostolien tekojen antia aiheesta. Teoksessa kerrotaan jopa kolmeen ot-
teeseen Paavalin kohtaamisesta Ylösnousseen kanssa. Paavali kohtaa kai-
kissa kuvauksissa Ylösnousseen matkallaan Damaskokseen. Ensimmäi-
nen kuvaus kohtaamisesta kerrotaan kolmannessa persoonassa ja kuu-
luu: 

 
Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen 
ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ’Saul, Saul, miksi 
vainoat minua?’ Hän kysyi: ’Herra, kuka sinä olet?’ Ääni vastasi: ’Minä olen 
Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä 
sinun on tehtävä.’ Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat 
äänen, mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi 
silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä 
taluttaen (Ap. t. 9:3–8). 
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Kaksi muuta kuvausta sisältyvät Apostolien teoissa esitettyihin Paavalin 
puheisiin, ensimmäinen niistä Paavalin puheeseen raivoaville juutalaisil-
le Jerusalemin temppelin alueella. Siinä Paavalin annetaan kertoa koh-
tauksesta seuraavasti: 

 
Mutta matkalla, kun jo olin lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti puolenpäi-
vän aikaan yhtäkkiä kirkas valo ympärilleni. Kaaduin maahan ja kuulin äänen 
sanovan; ’Saul, Saul, miksi vainoat minua?’ Minä kysyin: ’Herra, kuka sinä 
olet?’ Ääni vastasi: ’Minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat.’ Ne, 
jotka olivat kanssani, näkivät valon mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka 
minulle puhui. Minä kysyin: ’Herra, mitä minun tulee tehdä?’ Herra sanoi 
minulle: ’Nouse ja mene Damaskokseen. Siellä saat kuulla kaiken, mitä sinun 
tehtäväksesi on määrätty.’ Minä en nähnyt mitään, koska kirkas valo oli 
sokaissut minut, ja siksi matkatoverieni oli talutettava minua (Ap. t. 22:6–
11). 
 

Puheessa kuningas Agrippan edessä Paavalin annetaan kertoa tapahtu-
masta seuraavasti: 

 
Matkaa tehdessäni puolenpäivän aikaan näin, miten taivaasta leimahti aurin-
koakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereitteni ympärille. Me kaikki 
kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan heprean kielellä: ’Saul, 
Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia pistintä vastaan.’ Minä 
kysyin: ’Herra, kuka sinä olet?’ Herra vastasi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä 
vainoat. Nouse jaloillesi. Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut 
sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja 
mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi 
käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan 
heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta 
Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on 
oleva paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt’ (Ap. t. 26:13–
18). 
 

Apostolien tekojen kirjoittaja on itse laatinut Paavalin pitämät puheet 
Jerusalemissa kansanjoukolle ja Kesareassa kuningas Agrippalle. Puheis-
sa esitetyt kääntymiskohtaukset poikkeavat historiallisen kerronnan 
muodossa annetusta kuvauksesta ja toisistaan. Tämä on tyypillistä 
antiikin ajan kirjoittajien vapaudelle muutella yksityiskohtia, kun he 
kuvailivat asioita. Eri yhteyksissä asiat esitettiin kulloisenkin kontekstin 
vaatimuksiin paremmin soveltuvina. Kerronnan vaihtelusta voi edelleen 
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päätellä, että mikään kuvaus ei ole edes tarkoitettu täsmälliseksi tapah-
tuneiden tosiasioiden kirjaamiseksi. Näinhän myös eri evankeliumeissa 
kirjoittajat muuntelevat traditiosta ja toisiltaan saamiensa kertomusten 
ja Jeesuksen puheiden yksityiskohtia. 

Kaikissa kolmessa Apostolien tekojen tarjoamassa kertomuksessa on 
Damaskoksen maininnan ohella yhteistä se, että Paavali on kokemuk-
sessaan nähnyt kirkkaan valon, joka on sokeuttanut hänet tilapäisesti. 
Yhteistä kuvauksille on edelleen se, että Kristuksen ja Paavalin välillä 
käydään keskustelua, vaikka keskustelun sisältö esitetään kussakin erilai-
sena. Paavali kysyy, kuka ilmestyjä on, ja saa kaikissa kolmessa kuvauk-
sessa vähän eri tavoin muotoillun vastauksen. Kahdessa ensimmäisessä 
Paavalille ei vielä anneta hänelle tulevaa tehtävää, vaan se luvataan antaa 
hänelle myöhemmin läheisessä tulevaisuudessa Damaskoksessa. Agrip-
pan edessä esitetyssä puheessa Kristus puhuu pitkään ja antaa Paavalille 
saman tien, vielä ilmestyksen kuluessa, tehtävän todistajana. 

Selkeimmät erot kolmessa kuvauksessa tulevat esille siinä, miten 
Paavalin seuralaisten kuvataan reagoineen ilmestystapahtumaan. Ensim-
mäisessä kuvauksessa seuralaiset kuulevat äänen, mutta eivät näe mi-
tään. He pysyvät pystyssä. Myös toisen kuvauksen mukaan seuralaiset 
pysyvät pystyssä. Sen mukaan he näkevät valon, mutta eivät kuule mi-
tään. Valo ei sokaise heitä. Kolmannessa kuvauksessa kirkas valo kaataa 
myös seuralaiset maahan, mutta kuulemisesta Paavali kertoo vain omalla 
kohdallaan. Kerronta ilmestymistapahtumasta päättyy tässä Kristuksen 
puheeseen, niin että jatkosta eli Paavalin sokeutumisesta ei puhuta mi-
tään, mutta tekstin lukija ajattelee näin tapahtuneen, koska hän tuntee 
jo kaksi aikaisempaa kuvausta. 

Toisistaan jonkin verran poikkeavista kolminkertaisista kuvauksista 
jää Apostolien tekojen lukijalle joka tapauksessa selkeä vaikutelma siitä, 
että Paavali on kokenut hyvin voimakkaan taivaallisen ilmestyksen mat-
kallaan Damaskokseen. Se, millä tavalla ilmestys on heijastunut hänen 
matkatovereittensa kokemuspiiriin, jää epäselväksi, koska siitä kerrotaan 
ristiriitaisesti. Viesti on kuitenkin sikäli selkeä, että vain Paavali itse on 
kokenut ilmestyksen täydellisenä. Lähellä olleet ovat tajunneet vain, että 
jotakin ihmeellistä tapahtui ja että se kohdistui heidän kumppaniinsa. 

Apostolien tekojen kertomusten yhteisessä ytimessä lienee vanha 
arvokas traditio, joka pohjautuu aitoon muistumaan siitä, mitä Paavalille 
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tapahtui. Kirjoittaja on kuitenkin sijoittanut kuvaukset omaan teologis-
historialliseen viitekehykseensä. Hänen pelastushistoriallisen näkemyk-
sensä mukaan Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen vain 40 päivän aikana 
ylösnousemuksensa jälkeen. Koska Luukkaan evankeliumin ja Aposto-
lien tekojen muodostaman kaksoisteoksen kuvauksissa ylösnousseesta 
Jeesuksesta korostetaan tämän konkreettista ruumiillisuutta, joudutaan 
Apostolien tekojen alussa kertomaan myös hänen erillisestä poistumises-
taan maailmasta eli taivaaseen astumisestaan. Se sijoitetaan 40. päivään 
ylösnousemuksen jälkeen. Muut Uuden testamentin kirjoitukset eivät 
tunne erillistä taivaaseen astumista ylösnousemuksen jälkeen, vaan ylös-
noussut Jeesus on jo ylösnousseena olomuodossa, jossa ei enää tarvita 
erillistä siirtymistä tuonpuoleiseen Jumalan maailmaan. Paavalille paljon 
40 päivän jälkeen toteutunut ilmestys ei Apostolien tekojen erityisko-
rostuksen vuoksi voi enää olla varsinainen ylösnousseen ilmestys, vaan 
jonkinlainen muu taivaallinen näky Kristuksesta. Koska Paavali ei 
Apostolien tekojen mukaan ollut saanut varsinaista Ylösnousseen 
ilmestystä, hän ei ollut myöskään apostoli. Heitä olivat vain kaksitoista 
Jeesuksen historiallista opetuslasta, joiden joukkoon Mattias lisättiin 
Juudas Iskariotilta vapautuneeseen paikkaan (Ap. t. 1:15–26).5 

Paavali itse ei jakanut tällaisia neljäänkymmeneen päivään ja apos-
tolien suljettuun lukumäärään liittyviä käsityksiä. Hän oli sitä mieltä, 
että hänen ilmestyksensä oli aivan yhtä arvokas kuin niiden kahdentois-
ta opetuslapsen ja muiden, joille Jeesus ilmestyi ylösnousseena (1. Kor. 
15:3–10). Ylösnousseen ilmestyksen vastaanottajana hän oli apostoli sii-
nä missä muutkin. Hän kirjoittaa tosin: ”Olenhan apostoleista vähäisin 
enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan 
seurakuntaa” (1. Kor. 15:9). Hänen vähäarvoisuutensa apostolina perus-
tuu hänen mustaan menneisyyteensä, ei siihen, että hänen saamansa 
ilmestyskokemus olisi vähäarvoisempi kuin muiden. Paavalin puhe 
vähäarvoisuudesta kumoutuu saman tien, kun Paavali jatkaa: ”Mutta 
Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua 
kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan 
heistä [muista apostoleista], en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka 
on ollut voimani” (1. Kor. 15:10). 

Apostolien tekojen kuvauksien ytimestä voitaneen siis hahmottaa 
arvokas muistitieto siitä, miten Paavali on kohdannut ylösnousseen 
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Kristuksen. Se on ollut näky, ilmestys, niin kuin myös Paavali korostaa 
omissa lausunnoissaan. Paavali itse ei kirjeissään mainitse kirkasta valoa 
eikä näkönsä menettämistä. Hän ei myöskään kerro itsensä ja Ylösnous-
seen välisestä vuoropuhelusta. Ylösnousseelta saatu tehtävä on kuitenkin 
myös Paavalin mukaan hänelle saman tien selvinnyt asia, niin kuin 
edellä esitellyistä jakeista Gal. 1:15–16 voidaan päätellä. Siihen ei 
välttämättä ole kuulunut Apostolien teoissa erilaisin variaatioin kerrot-
tua vuoropuhelua Paavalin ja Kristuksen välillä.6 

Paavalin kirjeistä löytyy kohta, jonka voidaan tulkita tukevan Apos-
tolien tekojen kuvauksissa olevaa valo-motiivia. Paavali kirjoittaa: 
”Jumala, joka sanoi: ’Tulkoon pimeyteen valo’, valaisi itse meidän sy-
dämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, 
opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan” (2. Kor. 4:6). Tässä Paavali 
kertoo omasta valaistumisestaan eli hetkestä, jolloin totuus Kristuksesta 
selkeni hänelle. Hän vertaa sitä valon esiinmurtautumiseen maailman 
luomisessa. Koska Paavali puhuu vain sydämen valaistumisesta, ei ole 
varmaa voidaanko hänen sanoistaan päätellä myös Apostolien tekojen 
kuvausten mukaisen kirkkaan ulkonaisen valon liittyneen Paavalin 
kokemukseen, mutta valo-tematiikan mukanaolo Paavalin lausunnossa 
ei ainakaan ole heikentämässä tulkintaa.7 

 
 

Ylösnousseen Kristuksen olemus  

Niiden kohtien valossa, joissa Paavali suoraan kirjoittaa Kristuksen il-
mestymisestä hänelle, kokemuksen luonteesta ei saada selville paljoa. 
Lukija saa tietää, että Paavali on nähnyt ylösnousseen Kristuksen, tai 
toisin päin ilmaistuna, että ylösnoussut Kristus on ilmestynyt hänelle. 
Kun rinnalle otetaan vielä Apostolien teoista nouseva traditionaalinen 
aines ilmestyskokemuksesta, voidaan lisäksi sanoa, että kysymyksessä oli 
taivaallinen näky. Kristuksen hahmon lisäksi myös kirkas valo on siinä 
todennäköisesti esittänyt voimakasta osaa. Paavalille ilmestynyt ylös-
noussut Kristus ei ole ollut sellainen konkreettinen hahmo kuin esimer-
kiksi Luukkaan evankeliumissa kuvailtu, joka käskee kosketella itseään 
ja syö kalaa opetuslastensa nähden (Luuk. 24:36–43). Minkälainen hän 
on sitten ollut olemukseltaan Paavalin kokemissa ilmestyksissä? 
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Vaikka Paavali ei kuvaile omaa kokemustaan lähemmin, hänen 
teksteistään saa ikään kuin mutkan kautta käsityksen siitä, minkälaisessa 
olomuodossa Jeesus ilmestyi hänelle. Paavali opettaa nimittäin, että 
lopun ajan yleisessä ylösnousemuksessa Jeesukseen uskovat kristityt 
nousevat ylös samanlaisessa olomuodossa kuin missä ylösnoussut Jeesus 
on jo nyt. Hän kirjoittaa: 

 
Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi 
Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennus-
tilasta oman kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee 
alistamaan valtaansa kaiken (Fil. 3:20–21). 
 

Samaa asiaa Paavali painottaa kirjoittaessaan toisaalla: 
 
Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on 
taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset 
ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan 
taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, 
niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi (1. Kor. 15:47–49). 
 

Samaa yhteyttä ylösnousseen Jeesuksen ja häneen uskovien ihmisten tu-
levan ylösnousemuksen välillä Paavali korostaa edelleen kirjoittaessaan 
Kristuksesta ”esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet” (1. Kor. 
15:20). Kun Paavali selittää seurakuntalaisilleen, minkälainen kristitty-
jen tuleva ylösnousemustodellisuus on, hän samalla epäsuorasti kertoo 
siitä, minkälaisena hän itse kohtasi ylösnousseen Jeesuksen. Ylösnous-
seesta Kristuksesta hän on saanut mallin kristittyjen tulevan todellisuu-
den kuvaamiseen. 

Paavali korostaa esityksessään ylösnousemuksessa toteutuvasta olo-
tilasta erityisesti sitä, että kristityn tuleva todellisuus poikkeaa suuresti 
nykyisestä ruumiillisuudesta. Maallisen ruumiillisuuden eroa ylösnous-
seessa Kristuksessa jo nyt todeksi tulleeseen ylösnousemustodellisuuteen 
voidaan verrata siemenen ja siitä kehittyneen valmiin kasvin väliseen 
eroon. Paavali kirjoittaa: 

 
Joku ehkä kysyy: ’Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä 
silloin on?’ Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se 
ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, veh-
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nänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen 
varren kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille 
kuuluu (1. Kor. 15:35–38). 
 

Vertauksesta Paavali siirtyy itse asiaan kirjoittamalla: ”Se, mikä kylve-
tään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöise-
nä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. 
Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis” (1. Kor. 15:42–
44). Kokemuksessa, jossa Paavali on kohdannut Ylösnousseen, hän on 
edellä olevan nojalla nähnyt hahmon, jonka olemus on ollut jotakin 
täysin erilaista kuin tähän maailmanaikaan sidottujen ihmisten ruumiil-
linen todellisuus. Hän on nähnyt jotakin, mitä hänen on vaikea pukea 
sanoiksi. Hän näyttää jopa olevan haluton edes yrittämäänkään lähestyä 
aihetta muuten kuin vertauskuvien kautta. Hän joutuu kuvaamaan tä-
män maailman käsitteillä kokemusta, johon normaalit sanat eivät pysty. 
Paavali viittaa samaan ihmisen ymmärryksen ylittävään todellisuuteen 
kirjoittaessaan: ”Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei 
ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään 
aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1. 
Kor. 2:9). Katoamattomuus, kirkkaus, voima sekä henki antavat jonkin-
laiset suuntaviivat sille, millaisena Paavali on kokenut hänelle ilmesty-
neen ylösnousseen Kristuksen.8 

 
 

Paavalin kutsumuksen sisällön selviäminen 

Kohtaamisessaan Ylösnousseen kanssa Paavali saa tehtävän. Hänestä 
tulee aikaa myöten alkukirkon merkittävin lähetyssaarnaaja ja radikaa-
lein teologinen ajattelija. Monikaan ei rohjennut tehdä yhtä pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä Kristuksen merkityksestä. Paavalin evankeliu-
min radikaalisuus oli monelle liian jyrkkä nimenomaan sen tähden, että 
Paavali irtautui monista juutalaisuudessa keskeisinä ja pyhinä pidetyistä 
asioista: ympärileikkauksesta, ruokasäädöksistä ja muista rituaalilain sää-
döksistä, ylipäätänsä Tooran eli Lain määräävästä asemasta Jumalan ja 
ihmisen välisessä suhteessa.9 Ainoa, mikä hänen opetuksensa mukaan 
ratkaisi ihmisen pelastuksen, oli usko Kristukseen. Yhteys äitiuskon-
toon, juutalaisuuteen, rikkoutui näissä ratkaisuissa. Paavali seuraajineen 



4 4  P A A V A L I   

laski tosiasiallisesti perustuksen uudelle uskonnolle, vaikka kukaan ei 
pitkään aikaan mieltänyt tai halunnut mieltää asiaa tällä tavalla. Uuden 
uskonnollisen liikkeen juuret olivat toki lujasti juutalaisessa pyhässä 
perinteessä. Vanhan uskonnon edustajilla oli kuitenkin vaikeuksia pitää 
sitä ainoastaan eräänä juutalaisuuden monista lahkoista. Käytännössä he 
joutuivat suhtautumaan siihen juutalaisuudesta irronneena uutena har-
haoppisena liikkeenä. Paavalin ja hänen oppilaidensa mielestä kyse oli 
kuitenkin vain juutalaisuuden täyttymyksestä, uudesta täydellisestä ju-
malasuhteesta, jota juutalaisuus oli vain valmistanut. 

Paavali korostaa sitä, että hänen työnäkynsä ja uskontulkintansa tu-
livat suoraan Jumalalta ilman toisten ihmisten välittäjinä toimimista. 
Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: 

 
Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten 
mukainen. Enhän minä sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle 
opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle… Jumala, joka 
jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, 
näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan 
vieraille kansoille sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään 
ihmiseltä… (Gal. 1:11–12, 15–16). 
 

Edellä siteeratussa jakeessa Gal. 1:16 on korostus, joka on jäänyt pimen-
toon nykyisessä raamatunsuomennoksessa. Vuoden 1938 Kirkkoraama-
tussa se vielä tuli esiin, kun jakeen Gal. 1:16 loppu käännettiin siinä: 
”niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä”. 
Alkukielistä ilmaisua vastaavalla sanalla ”heti” Paavali painottaa asioiden 
selkeytymistä hänelle saman tien jo kääntymiskokemuksessa. Näillä 
sanoilla ja muutenkin samassa luvussa Paavali vakuuttaa oman evanke-
liuminsa itsenäisyyttä. Hän oli itsenäinen myös suhteessaan Jeesuksen 
lähimpiin seuraajiin, Jerusalemissa vaikuttaneisiin apostoleihin. Tietoi-
sena siitä, miten vaikeata hänen lukijoidensa on hyväksyä näin suurta 
riippumattomuutta Jeesus-tradition ensisijaisista vaalijoista ja ensimmäi-
sistä ylösnousemustodistajista, Paavali joutuu vannomaan: ”Jumalan 
edessä vakuutan, että tämä, mitä teille kirjoitan, on totta” (Gal. 1:20). 
Paavalin vakuutus täytyy ottaa vakavasti. Kyse ei ole pelkästä retorii-
kasta. 
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Kuinka on mahdollista, että Paavali on saanut oman todistuksensa 
mukaan sanomansa ikään kuin suoraan taivaasta ilman inhimillisiä 
välittäjiä? Itse ilmestyskokemukseen, jossa Paavali kohtasi ylösnousseen 
Kristuksen, ei näytä liittyneen mitään laajaa sanallista viestintää. Paavali 
itse ei sellaiseen viittaa. Hänen yllä esitellyissä omissa viittauksissaan ta-
pahtumaan ollaan selkeästi tekemisissä pikemminkin näkö- kuin kuulo-
kokemusten kanssa. Tämä sopii myös Apostolien teoissa kolmeen ottee-
seen tapahtumasta annettuihin kuvauksiin, joissa kerrotaan vaihtelevasti 
Ylösnousseen ja Paavalin keskustelusta kokemuksen aikana. Lähimmäk-
si Paavalin autenttista kokemusta tulevassa Apostolien tekojen yhdek-
sännen luvun kuvauksessa Ylösnousseen sanat liittyvät ainoastaan hänen 
esittäytymiseensä ja Paavalille annettuun konkreettiseen ohjeeseen siir-
tyä kaupunkiin, jossa Paavali saa tietää, mitä hänen pitää tehdä. Uskova 
veli Ananias toimii täällä muun hoivan ja ohjauksen ohella myös 
lähemmän informaation välittäjänä Paavalin tulevasta tehtävästä (Ap. t. 
9:10–19). Tehtävä ei siis tässäkään kuvauksessa tule sanallisessa muo-
dossa suoraan taivaasta Paavalille. 

Seuraavat asiat tulivat Paavalin oman todistuksen mukaan hänelle 
kääntymiskokemuksessa heti selviksi: 

 
1) Jeesus Nasaretilainen, ristiinnaulittu, on herätetty kuolleis-

ta ja on korotettu taivaalliseen kirkkauteen Jumalan rinnal-
le. Hän on Kristus ja Herra. 

2) Paavali saa kutsun julistaa sanomaa Kristuksesta, kutsun 
apostolin tehtävään. 

3) Paavalin julistustehtävä koskee ”vieraita kansoja” eli paka-
noita (ei-juutalaisia). 

 
Vaikka ensimmäisen totuuden selviäminen on helppo ymmärtää, jo 
toiseen liittyy vaikeuksia. Miten pelkkä taivaallinen ilmestys sisällyttää 
itseensä kutsun sanoman julistajaksi? Jo ennen ilmestystä Paavali oli 
kokenut kutsumuksekseen olla uskonnon ammattilainen, Jumalan asian 
edustaja maailmassa. Yllättävä kokemus Damaskoksessa ei muuttanut 
Paavalin peruskutsumuksen muotoa, vaikka se mullistikin täydellisesti 
sen sisällön. Paavali ilmaisee oman uudistuneen kutsumuksensa sisällön 
tavalla, jossa heijastuu Vanhan testamentin profeettojen kuvaukset 



4 6  P A A V A L I   

omista kutsumuksistaan. Paavalin sanat ”Mutta Jumala, joka jo äitini 
kohdusta oli valinnut minut” (Gal. 1:15) on selvä muistuma profeetta 
Jeremian tapaan kertoa siitä, miten Jumala kutsui hänet tehtävään: ”Jo 
ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo 
ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja 
määräsin sinut kansojen profeetaksi” (Jer. 1:5). 

Niin kuin Jeremia oli määrätty jo ennen syntymää ”kansojen 
profeetaksi”, Paavali koki tulleensa määrätyksi samalla tavalla jo ennen 
syntymää ”kansojen apostoliksi”.10 Tehtävään kutsuttu Paavalikin koki 
olevansa pakon alla. Hän kuvaa osaansa seuraavasti: ”Siinä, että julistan 
evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä 
sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista!” (1. Kor. 9:16). Tapa, jolla 
Paavali yhdistää kokemuksensa Jeremiaan, ei välttämättä kerro siitä, että 
hän tunsi samankaltaisuuden välittömästi kokemuksessaan. Alussa oli 
taivaallinen ilmestys, jonka sen kokija jo oman uskonnollisen perinteen-
sä perusteella kokee tehtävänannoksi. Kokemukseen liittyvä Jumalan 
suuruuden valtaamaksi joutuminen korostaa luonnostaan ihmisen 
arvottomuutta Herran edessä. Jesaja omassa kutsumuksessaan joutui 
kokemaan mitättömyytensä, minkä hän ilmentää sanoissa: ”Voi minua, 
minä hukun! Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansal-
la, jonka keskellä elän, ja nyt minun silmäni ovat nähneet Kuninkaan, 
Herran Sebaotin” (Jes. 6:4). 

Oman täyden arvottomuuden tunne taivaallisen ilmestyksen edessä 
johtaa automaattisesti siihen, että kysymys voi olla ainoastaan armova-
linnasta: Jumala on valinnut ihmisen, ilman että hänellä itsellään olisi 
siihen mitään edellytyksiä tai ansioita. Koska Paavali oli ollut aiemmin 
Kristuksen aktiivinen vastustaja, koki hän oman arvottomuutensa erityi-
sen voimakkaasti, mutta se, miten hän pukee kokemuksen sanoiksi, seu-
raa vasta jälkeenpäin. Silloin Jeremian tapa ilmaista asia on tuntunut 
hänestä parhaalta. Koska valinta on puhtaasti Jumalan, sen voi ilmaista 
samalla tavalla kuin Jeremia: Jumala on valinnut hänet jo ennen synty-
mää. Se, että Jeremia tulee tässä yhteydessä Paavalin mieleen, liittyy 
samankaltaisuuteen kummankin kutsumuksessa. Molempien kutsumus 
liittyy ”kansoihin”. Tämä on se erityissisältö, joka on tullut Paavalille 
selväksi jo heti kokemuksessa. 
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Paavali kokee tulleensa kutsutuksi kokemuksessaan Kristuksen 
lähettilääksi, apostoliksi, mikä sopii hyvin vanhatestamentilliseen tradi-
tioon profeettojen kutsumisesta. Taivaallinen ilmestys sisältää jo sellaise-
naan tehtävänannon julistamiseen profeetan tai apostolin roolissa. Sii-
hen ei paljon lisäinformaatiota tarvita. Kutsumuksen asiasisällössäkin se, 
että hänen tulee julistaa Kristuksen voittoa ja herruutta, on helposti seli-
tettävissä itse kokemuksesta. Vielä vakiintumattoman ja vasta muotou-
tumassa olevan liikkeen palveluksessa ei sen sanoman totuudesta 
vakuuttuneen miehen tehtäväksi voinut mitään muuta löytyäkään kuin 
evankelioiminen ja lähetystyö. Mutta, mistä Paavali on saanut selkeän 
osoitteen sanomalleen? Kuinka hän on saman tien, ilman muualta tule-
vaa selvittelyä saanut vakaumuksen siitä, että hänen piti julistaa Kristus-
ta nimenomaan pakanoille? Kun monia vaiheita kokenut Paavali kirjees-
sään roomalaisille jo katsoi toimintaansa taaksepäin, hän saattoi kirjeen 
rohkeita kannanottoja selittäessään todeta: ”Olen tehnyt näin, koska 
Jumala on armossaan kutsunut minut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi 
kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pap-
pispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän 
Hengen pyhittämä uhri” (Room. 15:15–16). Miten kutsun sisältö oli 
hänelle selvinnyt? 

Vanhan testamentin profeetat tarjoavat tähänkin analogian. Kutsu-
muksen sisältö on selvinnyt heillekin varsin nopeasti. Se on liittynyt sii-
hen tilanteeseen, jossa he elivät. Jumalan tahto ei toteutunut harjoite-
tussa politiikassa, eettisessä käytöksessä tai palvontamenoissa. Samalta 
pohjalta voi lähestyä myös Paavalin saamaa kutsumusta. Paavalikin saa 
kutsumuksensa keskellä olemassa olevaa ristiriitatilannetta, jossa tietyt 
uskonnolliset vakaumukset ja käytännöt törmäsivät voimakkaasti yh-
teen. Mikä on Jumalan tahto ja tarkoitus? Taivaallisen näyn kokeminen 
antoi kysymykseen selkeän vastauksen varsinkin sen tähden, että Paava-
lilla oli ollut selväpiirteinen oma vakaumus Jumalan tahdosta jo etukä-
teen.11 

Paavalin aikaisemmat kosketukset Kristukseen uskovien juutalaisten 
kanssa valmistivat hänet ymmärtämään ikään kuin silmänräpäyksessä il-
mestyskokemuksessa, mikä oli hänen tehtävänsä. Paavali vertaa muutos-
ta uskonnollisissa vakaumuksissaan luomiskertomukseen kirjoittamalla: 
”Jumala, joka sanoi: ’Tulkoon pimeyteen valo’, valaisi itse meidän sydä-
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memme” (2. Kor. 4:6). Hänen aiempi, kokonaan väärä suhtautumisen-
sa uuteen liikkeeseen tulee ilmaistuksi pähkinänkuoressa siinä kysymyk-
sessä, jolla ylösnoussut Kristus puhuttelee Paavalia Apostolien tekojen 
kuvauksessa: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua? ”(Ap. t. 9:4). Kääntymi-
seensä saakka Paavali oli ollut innokkain uuden suuntauksen vastusta-
jista.12 

Mikä oli se oppi, jota Paavali oli aikaisemmin vastustanut ja jota 
hänen oli nyt pakko ruveta itse edustamaan? Se oli yksinkertaisesti kris-
tinuskon perussanoma siitä, että ristiinnaulittu Jeesus on Jumalan ainut-
laatuinen lähettiläs, Messias, johon Jumala oli tunnustautunut herättä-
mällä hänet kuolleista. Tällainen sanoma oli tuntunut fariseus Paavalista 
jumalanpilkalta, varsinkin kun siihen oli eräiden uutta uskoa julistavien 
taholta yhdistynyt vapaampi suhtautuminen lakiin, temppeliin ja paka-
noihin.13 

Kun Paavalille hänen kääntymiskokemuksessaan tuli heti selväksi, 
että hänet oli kutsuttu julistamaan vieraille kansoille evankeliumia, sisäl-
tyi kutsumukseen samalla myös tieto, että pakanoiden ei ensiksi tarvitse 
kääntyä juutalaisuuteen tullakseen uuden pelastuksen liiton jäseniksi.14 
Tämä tuli hänelle selväksi, koska se sisältyi jo siihen opetukseen, jota 
hän kääntymykseensä asti oli ankarasti vastustanut. Väittelyssä Stefa-
noksen piiriin kuuluvien juutalaiskristittyjen kanssa Paavali oli joutunut 
kuulemaan pahennusta herättäviä väitteitä: ristiinnaulittu Jeesus Nasare-
tilainen oli Jumalan Herraksi ja Valtiaaksi korottama uuden liiton pää-
mies, joka pelastusteollaan kumosi vanhan järjestyksen ja lakiin liittyvän 
pelastustien. Myös pakanat olivat vapaat tulemaan mukaan Jumalan uu-
teen kansaan, jonka johdossa on ylösnoussut Kristus.15 

Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: 
 
Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi 
meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: ’Kirottu on jokainen, joka on 
ripustettu paaluun.’ Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen 
Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen 
uskovina saisimme luvatun Hengen (Gal. 3:13–14). 
 

Jakeet voivat hyvin heijastaa jo ennen Paavalin kääntymistä käytyä väit-
telyä Paavalin ja kreikkaa puhuvien juutalaiskristittyjen välillä. Julistus 
siitä, että häpeällisesti kuollut galilealainen uskonnollinen haihattelija 
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olisi korotettu taivaalliseksi hallitsijaksi ja tuomariksi, oli sotinut koko 
Paavalin uskonnollista identiteettiä vastaan. Mitä jää jäljelle isien uskos-
ta ja laista sen peruspilarina, jos tällainen usko ja siihen liittyvät vapaa-
mieliset näkemykset laista valtaavat alaa? 

Paavali oli ollut vakuuttunut siitä, että todellinen hurskaus kasvoi 
lain kunnioittamisen ja noudattamisen pohjalta. Lainoppineena Paavali 
tiesi, että laissa sanottiin kirotuksi, eikä suinkaan siunatuksi, sitä, joka 
oli puuhun ripustettu. Ristiinnaulittu mies Jumalan pelastajahahmona 
oli ollut kammottava mahdottomuus aiemmalle Paavalille. Hän kirjoit-
taa kääntymyksensä jälkeen tästä hurskaan juutalaisen luonnollisesta 
reaktiosta kristilliseen perussanomaan: ”Me sen sijaan julistamme ristiin-
naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mie-
lestä se on hulluutta” (1. Kor. 1:23). Lain itsensä sisältämä opetus puu-
hun ripustamisesta ja siihen liittyvästä kirouksesta viitoitti kuitenkin 
tien Kristuksen kuoleman merkityksen ymmärtämiselle ja Paavalin ra-
julle, jopa kuolemaan verrattavissa olevalle irtautumiselle vanhoista va-
kaumuksistaan. Tähän asiaan Paavali viitannee vaikeasti tulkittavissa 
olevassa ilmaisussaan: ”Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin 
vapaaksi laista elääkseni Jumalalle” (Gal. 2:19). Tarkkaan käännettynä 
Paavali kirjoittaa: ”lain kautta kuolin laille, jotta eläisin Jumalalle.” 

Mahdollisesti jo Stefanoksen ryhmä oli käsitellyt teologista ongel-
maa, joka liittyi ristille nostamiseen ja kiroukseen. Jo he ovat mahdolli-
sesti löytäneet siihen positiivisen vastauksen eli sen, että kysymyksessä 
oli kirotuksi joutuminen ihmisten puolesta (Gal. 3:13). Kuolema ei 
merkinnytkään sen osoittamista, että Jeesus oli väärä Messias, vaan ris-
tille ripustamiseen sisältyi päinvastoin ihmisten pelastus, syntien sovitta-
miseksi annettu uhri. Kristuksen kuoleman tulkinta sovituskuolemana 
juontanee joka tapauksessa alkunsa tällaisesta Raamatun tulkinnasta.16 
Tällaista oppia ei kukaan hyväksy, kun se esitetään teologisessa väittelys-
sä, mutta se on pakko hyväksyä, kun ristiinnaulittu Jeesus Nasaretilai-
nen itse ilmestyy järisyttävässä näyssä ja kokemuksessa häntä aikaisem-
min vastustaneelle miehelle. 

Mikäli Paavalin oma vakuutus siitä, että hän tajusi kääntymykses-
sään välittömästi totuuden, otetaan vakavasti, Stefanoksen piirin merkitys 
kristinuskon teologisena suunnannäyttäjänä nousee hyvin merkittäväksi. 
Paavalia on usein väitetty kristinuskon varsinaiseksi luojaksi, teologiksi. 
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Juuri hän olisi selittänyt Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen mer-
kityksen muille tavalla, josta tuli ohjeellinen myöhemmälle kristikun-
nalle. Paavalin kääntymishistoriaan perehdyttäessä joudutaan kuitenkin 
päättelemään, että tärkeimmät johtopäätökset Jeesuksen merkityksestä 
oli jo tehty ennen Paavalia Stefanoksen piirissä. Se tarkoittaa, että hyvin 
pian pääsiäistapahtumien jälkeen joukko kreikkaa puhuvia juutalaisia 
oppineita pystyi tekemään pitkälle meneviä ja syvällisiä teologisia päätel-
miä yhdistäessään suuret uudet kokemukset Vanhan testamentin tulkin-
taan ja muistoihin siitä, mitä Jeesus oli opettanut. Paavalista tuli käänty-
myksensä jälkeen, kun hänen ei enää tarvinnut kaikin voimin vastustaa 
näitä näkemyksiä, Stefanoksen piirin kehittämän tulkinnan voimakkain 
edustaja ja sen teologisten päätelmien edelleenkehittäjä. Missään ta-
pauksessa Paavali ei kuitenkaan ollut ainoa ensimmäisen kristillisen suku-
polven ajattelija ja teologi, joka yksinään olisi tullut tärkeisiin johtopää-
töksiin. Hän sai tukeutua toisten varhaisten kristittyjen rohkeisiin tul-
kintoihin, rakentaa jo muiden laskemalle perustukselle ja olla yhteydessä 
muihin kristittyihin ajattelijoihin. Se, että vain häneltä on meille tältä 
ajalta jäänyt kirjallista materiaalia, voi näissä yhteyksissä ylikorostaa 
hänen merkitystään. 

Kristinuskon keskeisten asiakysymysten, ristin ja lain uudelleen tul-
kinnan, on siis kaiken todennäköisyyden mukaan täytynyt olla teemoi-
na mukana Paavalin ajattelussa jo ennen Damaskoksen tien kokemusta: 
ne ovat olleet keskeisessä osassa hänen polemiikissaan kristittyjä vastaan. 
Ylösnousseen kohtaaminen ei tuonut Paavalille varsinaista lisäinformaa-
tiota, mutta muutti täydellisesti hänen kantansa. Kaikki se, mitä Paavali 
oli kuullut Jeesuksesta, oli aiemmin tuntunut hänestä jumalanpilkalta ja 
saanut hänet raivon valtaan. Kaikki se muuttui hetken valaistuksessa 
totuudeksi. Tapahtui täydellinen arvojen vaihtuminen, ikään kuin kai-
ken ennen plusmerkkisen muuttuminen miinusmerkkiseksi ja päinvas-
toin. Paavali itse toteaa tästä: ”Mutta kaiken tämän [s. o. entiset saavu-
tukseni fariseuksena], mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden 
lukenut tappioksi” (Fil. 3:7).17 Kiista ristiinnaulitsemisen ja ristin mer-
kityksestä ja niihin liittynyt asioiden täydellinen uudelleen arviointi 
voidaan nähdä selityksenä sille, että juuri niistä tulee Paavalin teologian 
ja julistuksen keskeisin teema. Kääntymisensä jälkeen Paavali kokee jopa 
olevansa ”Kristuksen kanssa ristiinnaulittu” (Gal. 2:19). Jumalan suurin 
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paradoksaalinen salaisuus liittyy juuri ristiin, pahennukseen, jonka vain 
Jumala itse voi ihmiselle avata. 

Paavalin kääntymiskokemusta voi verrata siemeneen. Kääntymises-
sään Paavali äkillisessä valaistumisen kokemuksessa ymmärsi kaiken. Se 
ei tarkoita, että hänen mieleensä olisi tullut valmiita dogmaattisia lausei-
ta, joita hän myöhemmin saattoi kirjoittaa muillekin tiedoksi kirjeis-
sään. Hän tajusi, että ristiinnaulittu Jeesus Nasaretilainen on todellakin 
Herra. Paavalin jyrkästi vastustamat ihmiset vakaumuksineen olivat sit-
tenkin oikeassa. Tästä perusoivalluksesta oli kehitettävissä esiin kaikki, 
mitä Paavalin teologiaan kuuluu. Kun kasvin siemen kehittyy, siitä ei 
voi tulla muuta kuin juuri se kasvi, jonka siemen se on. Näin myös Paa-
valin evankeliumi oli jo alusta lähtien määräytynyt laista vapaaksi ilo-
sanomaksi pakanoille.18 

Siemenestä kehittyvästä kasvista tulee erilainen tietyissä rajoissa 
riippuen siitä, minkälaisessa maaperässä se kasvaa ja minkälaisia toimen-
piteitä siihen kohdistuu. Kristukseen uskovana Paavalin vakaumus ke-
hittyi monipuolisessa keskustelussa ja yhteiselämässä muiden kristittyjen 
kanssa. Se sai ravintoa niistä tiedoista, joita Paavali sai muilta Jeesuksen 
opetuksista ja teoista. Merkittävästi Paavalin ajattelua kehitti myös vas-
tustus, jota hän kohtasi sekä juutalaisten että muiden kristittyjen tahol-
ta. Esimerkiksi Paavalin jyrkän poleeminen asennoituminen juutalaista 
lakia vastaan selittyy pitkälti hänen kokemuksistaan konservatiivisten 
juutalaiskristittyjen kanssa näiden pyrkiessä rajoittamaan pakanuudesta 
kääntyvien kristittyjen vapautta. Niin kutsuttu Antiokian konflikti 
(Gal. 2:11–21) lienee tässä suhteessa olleen erityisen merkittävä.19 Läh-
tökohta koko lain hylkäämiselle välttämättömänä tienä Jumalan yhtey-
teen oli Paavalille kuitenkin valmiina jo hänen kääntymyksessään, kun 
hän joutui toteamaan vastustamiensa hellenistikristittyjen olevan oikeas-
sa ja yksi lain vaatimus eli ympärileikkaus menetti merkityksensä paka-
nakäännynnäisten ollessa kysymyksessä. Laki on kokonaisuus. Yhden 
yksityiskohdan tietoinen hylkääminen merkitsi käytännössä selän kään-
tämistä laille kokonaisuutena.20 Kaikki Paavalin teologinen ajattelu to-
teutui orgaanisessa yhteydessä siihen ydintotuuteen, joka hänelle oli avau-
tunut hänen kertakaikkisessa suuressa valaistumiskokemuksessaan.21 
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3. Antiokian aika 
 
 
 
 

Paavalin ensimmäiset vuodet Kristuksen apostolina 

Apostolien tekojen kerronnasta saa sen käsityksen, että Paavali jäi kään-
tymyksensä jälkeen Damaskokseen ja alkoi heti välittömästi toimia siellä 
uuden sanoman julistajana synagogissa suututtaen täten paikalliset juu-
talaiset. Paavalin oman todistuksen mukaan, jolle on jälleen annettava 
etusija, hän ei jäänyt kääntymisensä jälkeen Damaskokseen, vaan meni 
Arabiaan (Gal. 1:17). 

Arabialla tarkoitetaan tässä Arabian laajan niemimaan alueella Pa-
lestiinan koillis- ja itäpuolelle rajoittuvaa kolkkaa, joka tarkemmin mää-
riteltynä tunnetaan nabatealaisten valtakuntana. Siellä asui nabatea-
laisiksi kutsuttu arabiheimo, joiden pääkaupunki oli nimeltään Petra. 
Heidän alueensa kautta kulki tärkeitä kauppareittejä. Ne olivat tehneet 
alueesta vauraan. Nabatea oli Paavalin aikaan Rooman vaikutuksen alla 
oleva suhteellisen itsenäinen kuningaskunta. Sen hallitsijana oli Aretas 
IV. Vapaakaupunki Damaskos oli aina välillä nabatealaisten hallinnassa. 
Keisari Caligula antoi esimerkiksi vuonna 37 jKr. kaupungin jälleen na-
batealaisten hallintaan, jota kesti keisari Neron aikaan asti noin vuoteen 
54 jKr. Se, että Paavali päätti Damaskoksesta siirtyä juuri nabatealaisten 
pariin, ei siis ollut outoa ottaen huomioon, miten suuri vaikutus juuri 
nabatealaisilla oli kaupungissa. 

Kun Paavali kääntymisensä jälkeen kertoo menneensä ”Arabiaan” 
eli Nabateaan, se ei tarkoita, niin kuin joskus on ajateltu, että hän olisi 
halunnut mennä erämaahan rauhassa mietiskelemään suurta elämän-
muutostansa. Seutu, jonne Paavali siirtyi, kuhisi ihmisiä, matkustajia ja 
eri puolilta tullutta väkeä. Se oli toisin sanoen erinomaista aluetta mie-
helle, joka tahtoi saada sanoman Kristuksesta leviämään eri puolille 
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maailmaa mahdollisimman nopeasti. On ymmärrettävää, että Paavali ei 
halunnut jäädä evankelioimaan Damaskoksessa. Toisaalta toimintaa oli-
si hankaloittanut entisten uskonveljien tyrmistys miehen täydellisestä 
suunnanmuutoksesta. Toisaalta evankelioimisen onnistumisen mahdol-
lisuudet olisivat olleet vaikeat myös sen tähden, että aiemmin vainon 
kohteina olleiden Jeesuksen ystävien epäluulot Paavalia kohtaan eivät 
ole voineet hälvetä välittömästi. Myös Paavalin on täytynyt tiedostaa 
tästä johtuvat psykologiset esteet toiminnalle ja Damaskoksen seurakun-
nalta tulevalle tuelle. Oli parempi mennä seuduille, jossa häntä ei tun-
nettu aiemmilta ajoilta. 

Paavali toimi kolmatta vuotta Nabateassa (Gal. 1:18). Hänen kir-
jeissään ei ole mitään tietoa siitä, miten hän on työssään onnistunut. Sii-
tä voinee päätellä, että mitään kovin positiivisia tuloksia ei ollut rapor-
toitaviksi. Siitä löytynee myös mahdollinen selitys sille, että Paavalin 
Arabian ekskurssi ei tule lainkaan esille Apostolien tekojen kerronnassa. 
Yksinäisen miehen toiminta ympäristössä, jossa ei ollut tukiryhmiä hän-
tä auttamassa, on luultavasti ollut merkityksellistä ennen muuta hänen 
omien ajatustensa selvittäjänä, valmistuksena tuleviin vuosiin.1 

Nabateasta Paavali palasi takaisin Damaskokseen. Se, mitä hän ker-
too paluustaan ja ennen muuta kaupungista poistumisestaan paluun jäl-
keen, vahvistaa vaikutelmaa, että Nabatean aika ei ollut menestystarina. 
Hän näyttää toiminnallaan vihastuttaneen arvovaltaisia piirejä Arabias-
sa, niin että on joutunut hengenvaaraan. Damaskoksen kaupunkikaan 
ei enää ollut hänelle turvallinen paikka, koska nabatealaisten vaikutus 
oli sielläkin liian suuri. Paavali kirjoittaa: ”Damaskoksessa kuningas 
Aretaksen alainen päällikkö antoi vartioida kaupunkia pidättääkseen mi-
nut, mutta minut laskettiin muurinaukosta korissa alas, ja niin pääsin 
pakenemaan hänen käsistään” (2. Kor. 11:32–33). 

Porteilla pitivät kuningas Aretaksen miehet vahtia ja todennäköi-
sesti myös itse kaupungissa Paavalia etsittiin. Yön selkään pakeneminen 
muurinaukosta oli ainoa tie pelastukseen. Damaskoksesta oli lyhyt mat-
ka Golanin kukkuloiden yli turvaan Galilean alueelle. Sieltä Paavali 
suuntasi matkansa vihdoin ja viimein sekä uuden että vanhan uskon-
vakaumuksensa keskeisimpään kaupunkiin, pyhään Jerusalemiin. 

Paavali kirjoittaa: ”Kolmen vuoden kuluttua menin sitten Jerusale-
miin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen luonaan kaksi viikkoa. 
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Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Herran veljen Jaako-
bin” (Gal. 1:18–19). Paavali ei ollut pitänyt kiirettä tavatakseen Jeesuk-
sen tärkeimpiä opetuslapsia ja saadakseen heiltä lisätietoja uuden uskon-
sa sisällöstä. Paavali korostaa viipyneensä Keefaksen eli Pietarin seurassa 
vain kaksi viikkoa sekä tavanneensa tämän lisäksi vain Jeesuksen veljen 
Jaakobin. Näin Paavali painottaa itsenäisyyttään. Sanoma, jota hän 
julistaa, on suoraan taivaasta, niin kuin Paavali kirjoittaa: ”Teen teille 
selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen 
mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole 
sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minul-
le” (Gal. 1:11–12). 

Edellä on jo tullut selväksi, miten sanoman sisältö on voinut Paava-
lille kirkastua välittömästi hänen kohdatessaan Jeesuksen ylösnousseena 
Herrana Damaskoksessa. Tästä huolimatta vaikuttaa erikoiselta, että 
Paavali korostaa näin voimakkaasti omaa itsenäisyyttään suhteessa Jee-
suksen historiallisiin opetuslapsiin ja kaikkeen siihen traditioon, jota 
hän olisi voinut heiltä saada Jeesuksen toiminnasta ja opetuksesta. Paa-
valin tämäntapainen erikoiskorostus liittyy siihen kiistaan, joka sävyttää 
Galatalaiskirjettä muutenkin ja jota käsitellään tuonnempana. 

Kahden kristillisen merkkihenkilön ensitapaaminen Jerusalemissa 
oli lyhyt. On kuitenkin syystä todettu, että tuskinpa miehet näiden kah-
den viikon aikana juttelivat pelkästään säästä. Paavalin kirjeistä ilmenee, 
että hänellä on paljon tietoa Jeesuksen opetuksista. Sitä hän on saanut 
tämän kohtaamisen yhteydessä ja tavatessaan muitakin kristittyjä, joilla 
oli hallussaan muistitietoa Jeesuksesta. Korostaessaan itsenäisyyttään Paa-
vali ei tarkoitakaan tällaista tietoa, vaan perusnäkemystään Jeesuksen 
uhrin ja voiton merkityksestä Jumalan suunnitelmissa ihmisten pelasta-
miseksi. 

Kerrottuaan lyhyestä Jerusalemin vierailusta Paavali jatkaa suppeal-
la toteamuksella: ”Sitten lähdin Syyriaan ja Kilikiaan” (Gal. 1:21). 
Apostolien teoissa Paavalin pikainen poistuminen Jerusalemista selitetään 
sillä, että hän joutui siellä hengenvaaraan Kristus-julistuksensa vuoksi. 
Häntä uhkasivat samat henkilöt, jotka olivat jo lynkanneet Stefanoksen 
(Ap. t. 9:28–30). Tästä vainon kohteeksi joutumisesta Paavali itse ei 
kerro mitään. Joka tapauksessa Jerusalem ei ollut Paavalin ominta toi-
mintaympäristöä. Hänen lähimmät hengenheimolaisensa kristittyjen 
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joukossa olivat kreikkaa äidinkielenään puhuvat juutalaiskristityt ja 
nämä olivat jo aiemmin joutuneet poistumaan kaupungista. Arameaa 
äidinkielenään puhuvat alkukristityt Pietarin ympärillä poikkesivat teo-
logisilta painotuksiltaan Paavalin jo omaksumasta radikaalimmasta us-
kontulkinnasta. Jo senkin vuoksi hän etsiytyi niiden seuraan, joiden 
näkemyksiin hän oli kiinnittynyt jo Damaskoksessa. 

 
 

Antiokian seurakunnan työntekijänä 

Lyhyen Jerusalemin vierailun jälkeen kului neljätoista vuotta, ennen 
kuin Paavali seuraavan kerran palasi pyhään kaupunkiin (Gal. 2:1). 
Näiden neljäntoista vuoden vaiheista Paavalin elämässä saamme tietoa 
Apostolien teoista. Näiden vuosien aikana kreikkaa puhuviin juutalais-
kristittyihin kuuluva alun perin Kyproksesta kotoisin oleva Barnabas-ni-
minen mies tulee tärkeäksi ohjaajaksi ja vaikuttajaksi Paavalin elämässä. 

Ensimmäisen kerran kun Barnabas mainitaan, hänet tuodaan esille 
esikuvallisena mesenaattina Jerusalemin seurakunnassa: ”Myös Joosef, 
Kyproksesta kotoisin oleva leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barna-
bakseksi – nimi merkitsee: rohkaisija – myi omistamansa pellon ja toi 
rahat apostolien jaettavaksi” (Ap. t. 4:36–37). Hänestä todetaan: ”Hän 
oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa” (Ap. t. 11:24). Aposto-
lien tekojen mukaan juuri Barnabas esitteli Paavalin apostoleille tämän 
Jerusalemin vierailun aikana ja vakuutti heidät Paavalin vaarattomuu-
desta tämän kääntymyksen jälkeen (Ap. t. 9:26–27). Jälkimmäinen tieto 
on jännitteessä Paavalin oman kertomuksen kanssa jo sen vuoksi, että 
Paavali ei puhu apostoleista monikossa tässä yhteydessä. Barnabaksen 
rooli Paavalin tukijana ja hengellisenä ystävänä korostuu itse asiassa 
vasta myöhemmin, kun hän on jo poistunut Jerusalemista. Apostolien 
teoissa nimittäin kerrotaan, että juuri Barnabas nouti Paavalin Kilikian 
Tarsoksesta, Paavalin kotikaupungista, jonne hän oli Jerusalemin vierai-
lun jälkeen päätynyt, ja toi tämän Syyrian pääkaupunkiin Antiokiaan ja 
töihin tänne syntyneeseen vireään seurakuntaan (Ap. t. 11:25–26). 

Sekä Tarsos että Antiokia sijaitsevat Välimeren kaakkoispohjukassa 
lähellä toisiaan. Yhteydenpito kaupunkien välillä on ollut vaivatonta, 
varsinkin jos liikuttiin meritse kaupunkien välillä olevan lahden yli. Vai-
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kuttaakin siltä, että Barnabas tapaa Paavalin ensi kerran juuri näissä 
merkeissä eikä jo Jerusalemissa. Ei myöskään pitäne paikkaansa, että 
Jerusalemin seurakunta olisi lähettänyt Barnabaksen Antiokiaan tarkas-
tuskäynnille sen jälkeen, kun sieltä alkoi kuulua erikoisia uutisia uuden-
laisesta rajoja ylittävästä evankelioimisesta (Ap. t. 11:22). Väite vaikuttaa 
samantapaiselta teologis-historialliselta Jerusalemin merkitystä korosta-
valta painotukselta kuin Pietarin ja Johanneksen lähettäminen Jerusale-
mista Samariaan vahvistamaan Filippoksen siellä tekemää lähetystyötä 
(Ap. t. 8:14–17). Myös se, että juutalainen uskonnollinen johtajisto 
olisi lähettänyt Paavalin aikoinaan Jerusalemista Damaskokseen pane-
maan Kristukseen uskovat juutalaiset kuriin, kuulunee samaan Aposto-
lien teoissa olevaan pyrkimykseen korostaa Jerusalemin merkitystä.2 Se, 
että Barnabas on joutunut poistumaan pyhästä kaupungista samassa yh-
teydessä kuin muutkin kreikkaa puhuvat kristityt Stefanoksen marttyy-
rikuoleman yhteydessä, on historiallisesti todennäköisempää. Antiokian 
seurakunnan syntyhistoria vahvistaa tätä päätelmää. 

Antiokia sijaitsi Orontes-joen rannalla Välimeren itäisimmässä 
pohjukassa noin 30 kilometriä rannikolta. Sen oli perustanut Seleukos I 
Nikanor noin 300 eKr. Se oli roomalaisen maaherran hallintokaupunki. 
Paitsi että se Syyrian pääkaupunkina oli tärkeä hallintokeskus, se oli 
noin puolen miljoonan ihmisen vireä suurkaupunki, suuruudeltaan kol-
mas Rooman valtakunnassa itse Rooman ja Aleksandrian jälkeen. Noin 
kymmenen prosenttia asukkaista lienee ollut juutalaisia. Kaupungista oli 
hyviä kulkuyhteyksiä sekä meritse että maitse moniin paikkoihin. Ei siis 
ollut ihme, että tästä sanoman levittämisen kannalta hyvin edullisesta 
kaupungista tuli vuosikymmeniksi mitä tärkein kristillisen uskon kes-
kuspaikka. Toisen vuosisadan alkupuolella tuhoisa maanjäristys rauni-
oitti kaupunkia, minkä jälkeen sen merkitys alkoi heiketä. 

Kristillisen sanoman saapumisesta Antiokiaan kerrotaan seuraavasti: 
 
Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantu-
neet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka mutta eivät 
julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin 
muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarna-
sivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli 
heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan (Ap. t. 
11:19–21). 
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Myöhemmin esitetystä Antiokian seurakunnan työntekijöiden luettelos-
ta löytyy nimiä, jotka täsmentävät edellä mainittuja ”kyproslaisia ja 
kyreneläisiä”: ”Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Bar-
nabas ja Simeon, josta käytettiin nimitystä Niger, kyreneläinen Lukios, 
Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, 
sekä Saul” (Ap. t. 13:1). Niin kuin edellä jo esitettiin, myös Barnabas 
kuului ”kyproslaisiin”. Jo niiden seitsemän diakonin joukossa, jotka 
valittiin Stefanoksen johtamaan ryhmään, oli Nikolaos, ”antiokialainen 
käännynnäinen” (Ap. t. 6:5), jolla myös lienee ollut osuutensa siihen, 
että Antiokiasta kehittyi pitkäksi aikaa Jerusalemin jälkeen tärkein 
kristillinen keskus. 

Apostolien tekojen rakenteesta voisi saada sen kuvan, että Stefanok-
sen kuolemasta ja sitä seuranneesta paosta Jerusalemista olisi kulunut 
pitkä aika, ennen kuin Stefanoksen hengenheimolaiset ehtivät Antio-
kiaan. Ennen kuin teoksen laatija ryhtyy jälleen kertomaan Jerusalemis-
ta paenneiden vaiheista, hän kertoo luvuissa Ap. t. 8–11 monista asiois-
ta, joihin on täytynyt kulua paljon aikaa: Filippoksen evankelioimistoi-
minnasta Samariassa ja muualla, Paavalin kääntymisestä jatkovaiheineen 
sekä Pietarin toiminnasta Palestiinan rannikkokaupungeissa. Stefanok-
sen kumppanit eivät kuitenkaan ole voineet olla vuosikausia suhteellisen 
lyhyellä matkallaan kohti Antiokiaa, vaan Apostolien tekojen luvussa 11 
kerrotun Antiokian seurakunnan perustamisen on täytynyt tapahtua 
pian luvussa seitsemän kerrotun Stefanoksen surman jälkeen. Paavalin 
kiivailu Damaskoksessa eläneitä kristittyjä vastaan edellyttää, että myös 
sinne oli ehtinyt Stefanoksen edustaman kristillisen suunnan edustajia. 
On hyvin mahdollista, että Apostolien teoissa Antiokian seurakunnan 
perustamisesta ja siellä aloitetusta pakanalähetystyöstä kerrotaan tietoi-
sesti vasta sen jälkeen, kun edellä on ehditty antaa Pietarille kunnia 
ensimmäisen pakanan käännyttämisestä ja hyväksymisestä kristilliseen 
seurakuntaan (luku Ap. t. 10). Tämäntapainen historian muuntaminen 
sopisi teoksessa muutenkin olevaan painotukseen, jossa korostetaan Je-
rusalemin alkuseurakuntaa nuoren kristillisen liikkeen suunnannäyttä-
jänä ja johtajana. 

Kun Barnabas oli ennakkoluulottomasti hakenut entisen vainoojan 
Paavalin Tarsoksesta Antiokiaan, Paavali toimi kymmenisen vuotta tä-
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män seurakunnan työntekijänä. Siitä, mitä hän silloin ajatteli ja miten 
hänen teologiansa kehittyi, ei ole mitään dokumentteja, koska kaikki 
hänen kirjeensä sijoittuvat vasta tämän ajan jälkeen. Voidaan kuitenkin 
hyvällä syyllä päätellä, että hän on juuri tänä aikana uskonystäviensä 
joukossa kehittänyt eteenpäin jo kääntymyksessään saamiaan vakau-
muksia. Monia uusiakin virikkeitä sille teologiselle ajattelulle, joka ilme-
nee usein hyvin valmiina hänen myöhemmissä kirjeissään, on saatu näi-
nä vuosina. Paavali oli Antiokiassa vain yksi muiden hengellisten työn-
tekijöiden joukossa eikä suinkaan johtavassa asemassa heidän keskellään 
(Ap. t. 13:1). Paavalin teologia linkittyi Antiokiassa luonnollisesti siellä 
vallitsevaan ja Paavalille jo tuttuun Stefanos-ryhmän teologiaan. Antio-
kiassa evankeliumi oli jo ulotettu koskemaan myös ei-juutalaisia, ilman 
että heidät olisi ensiksi ympärileikkauksella ja muilla juutalaisilla erityis-
määräyksillä sitoutettu juutalaisuuteen.3 Kyseessä oli äärimmäisen radi-
kaali ratkaisu, sillä tähän aikaan kaikki Kristukseen uskovat katsoivat 
vielä kuuluvansa juutalaisuuden sisäpuolelle. Antiokiassa Paavali vahvis-
tui tässä jännitteisessä teologis-uskonnollisessa suhtautumisessa, jossa 
yhdistyi kaksi hyvin vastakkaista näkemystä eli eristäytyminen omaksi 
erityislaatuiseksi Jumalan kansaksi ja avautuminen väljin rituaalisin 
ehdoin pakanoiden mukaantulolle. Tästä uudesta teologisesta ratkaisus-
ta jouduttiin pian kiistelemään Jerusalemin seurakunnan kanssa. 

Apostolien teoissa todetaan Barnabaksen ja Paavalin yhteistyöstä 
Antiokian seurakunnassa: ”Yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudes-
sa kokonaisen vuoden, ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opastusta. An-
tiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristit-
ty” (Ap. t. 11:26). Nimitys ”kristitty”, jota tässäkin kirjassa yksinkertai-
suuden vuoksi on jo käytetty Jeesus-liikkeen jäsenistä ja ylösnousseeseen 
Kristukseen uskovista, syntyi ja yleistyi käytössä vasta ajan myötä. Niin 
kuin ilmenee tavasta, millä asia ilmaistaan, nimitys tuli seurakunnan 
jäsenille ulkoapäin, muiden antamana. Kristus-sanan voimakas käyttö ja 
runsas esiintymien uskovien puheissa on antanut aiheen termille. 
Erityisnimen antaminen osoittaa, että ulkopuolisetkin osasivat erottaa 
tämän joukon normaaleista kaupungissa asuvista juutalaisista. Pakana-
taustaisten ihmisten sekoittuminen juutalaisiin kristillisessä seurakun-
nassa on ollut huomiota herättävä asia, joka on vaikuttanut erityisnimen 
muodostumiseen. Käytännössä Kristukseen uskovien eroaminen juuta-
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laisuudesta oli jo käynnissä, vaikka seurakunnan jäsenet eivät sitä tässä 
vaiheessa vielä halunneet tiedostaa ja tunnustaa. He pitivät itseänsä sinä 
liikkeenä, johon juutalaisuus oli alusta lähtien tähdännyt ja toivoivat, 
että koko juutalainen yhteisö kaikkialla seuraisi perässä ja tulisi Kristuk-
seen uskovaksi.4 

 
 

Barnabaksen ja Paavalin lähetysmatka 

Antiokian seurakunta oli pioneeri myös suhteessa systemaattiseen lähe-
tystyöhön. Seurakunta sai profeetallisen näyn, jossa käskettiin erotta-
maan Barnabas ja Paavali (Saul) lähetysmatkalle (Ap. t. 13:2–3). Tätä 
40-luvulle sijoittuvaa retkeä kutsutaan perinteisesti ”Paavalin ensimmäi-
seksi lähetysmatkaksi”, mikä on harhaanjohtavaa siinä mielessä, että 
Barnabas oli vielä tässä vaiheessa merkittävämmässä asemassa Antiokian 
seurakunnan hierarkiassa kuin Paavali. 

Miehet ottivat avustajakseen Johannes Markus -nimisen nuorukai-
sen ja lähtivät ensiksi Kyprokseen, joka oli Barnabaksen vanhaa kotiseu-
tua. Jerusalemin vainoja paenneet hellenistikristityt olivat jo tehneet 
pohjatyötä evankeliumin saralla saarella (Ap. t. 11:19). Barnabas, Paava-
li ja Markus kulkivat Kyproksen halki, julistivat evankeliumia juutalai-
sille ja pakanoille, tekivät vaikutuksen jopa saaren käskynhaltijaan, 
mutta seurakuntien synnystä Kyprokselle ei tältä matkalta ole mainintaa 
(Ap. t. 13:4–12). Miesten palattua takaisin mannermaalle, Pamfylian 
Pergeen, Markus erosi heistä ja lähti äitinsä luokse Jerusalemiin, mikä ei 
ollut Paavalille mieleen (Ap. t. 12:12; 13:13; 15:37–38). 

Satamakaupunki Pergestä Barnabas ja Paavali lähtivät neljään sisä-
maan kaupunkiin, Pisidian Antiokiaan, Ikonioon, Lystraan ja Derbeen. 
Niissä he julistivat evankeliumia pyrkien ensiksi vakuuttamaan paikalli-
set juutalaiset heidän synagogissaan. Vasta kun synagogat suljettiin hei-
dän toiminnaltaan ja juutalaiset uskonnolliset johtajat suhtautuivat hei-
hin vihamielisesti, he kääntyivät suoraan pakanoiden puoleen. Toiminta 
oli menestyksellistä ja kaikkiin neljään kaupunkiin syntyi kristillinen 
seurakunta, joihin liittyi sekä juutalaisia että pakanoita. 

Lystrasta kerrotaan välikohtauksesta, joka valottaa Barnabaksen ja 
Paavalin roolia ja persoonaa. Paavalin suorittaman parannusihmeen jäl-
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kimainingeissa kaupungin asukkaat luulevat jumalien tulleen ihmishah-
mossa heidän keskuuteensa. ”He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paa-
valia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui.” 
Sankarimme saivat vain vaivoin estetyksi, etteivät lystralaiset uhranneet 
heille (Ap. t. 14:8–18). Barnabaksen olemuksessa oli jotakin, joka vei 
asukkaiden ajatukset arvovaltaisen ja mahtavan ylijumalan suuntaan, 
kun taas Paavali toi mieleen Hermeksen, joka oli paimenten, kauppiai-
den, matkailijoiden ja varkaiden suojelija. Hermes toimi usein myös 
muiden jumalien avustajana. Musiikin ja puhetaidon viljely liitettiin 
niin ikään häneen. 

Lähetysmatkalta palattuaan Paavali ja Barnabas joutuivat jälleen 
lähtemään yhdessä matkalle. Neljätoista vuotta ensimmäisen Jerusale-
missa käyntinsä jälkeen Paavali kävi jälleen pyhässä kaupungissa. Elet-
tiin vuotta 47 tai 48 jKr. Tämän matkan tarkoituksena oli selvittää 
Jerusalemin alkuseurakunnalle Antiokian seurakunnan radikaalia ratkai-
sua ottaa myös pakanat mukaan kristilliseen seurakuntaan. 

Apostolien teoissa kerrotaan vielä yhdestä Paavalin ja Barnabaksen 
yhdessä tekemästä matkasta Jerusalemiin, joka olisi toteutunut jo ennen 
heidän yhteistä lähetysmatkaansa. Tämän matkan aiheena olisi ollut 
avustaa alkuseurakuntaa keisari Claudiuksen (hallitsijana vuosina 41–
54) aikana valtakuntaa kohdanneen nälänhädän vuoksi (Ap. t. 11:27–
30; 12:25). Matka sijoittuu Apostolien tekojen omassa kronologiassa 
kuningas Herodes Agrippa I:n kuolinvuoteen 44. Matkan kuvaus on 
kuitenkin varsin ohut. Paavalista ja Barnabaksesta ei kerrota muuta, 
kuin että he veivät avustuksen perille ja palasivat takaisin Antiokiaan. 
Apostolien tekojen kirjoittajalla ei ole mitään konkreettista tapahtumaa 
kerrottavana näiden kahden miehen matkakokemuksista, vaikka 
dramaattisia asioita tapahtuu Jerusalemissa heidän menonsa ja paluunsa 
välillä: kuningas Herodes Agrippa vainoaa väkivaltaisesti seurakuntaa 
(Ap.t. 12:1), mestauttaa Jeesuksen opetuslapsi Jaakobin (Ap. t. 12:2), 
vangituttaa Pietarin, joka kuitenkin vapautuu ihmeellisellä tavalla 
vankilasta (Ap. t. 12:3–17), ja siirtyy sitten rannikkokaupunki Kesa-
reaan, jossa itse kuolee (Ap. t. 12:19–23). 

Paavali ja Barnabas näyttävät jääneen kokonaan sivuun näistä 
myllerryksistä ikään kuin he eivät olisi lainkaan olleetkaan kaupungissa 
samaan aikaan. Paavalin oman todistuksen perusteella hän ei käynyt 
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Jerusalemissa kaksiviikkoisen ensikäyntinsä ja 14 vuotta myöhemmin 
toteutuneen neuvottelukäynnin välillä. Tähän on syytä uskoa, koska 
hän varhaisista Jerusalem-kontakteistaan kertoessaan voimaperäisesti to-
teaa: ”Jumalan edessä vakuutan, että tämä, mitä teille kirjoitan, on 
totta” (Gal. 1:20). Apostolien tekojen kirjoittaja on toisin sanoen sijoit-
tanut Paavalin osallistujaksi väärään matkaan. Siihen on hyvin voinut 
vaikuttaa se, että Paavali myöhemmässä vaiheessa, koko itsenäisen lähe-
tystoimintansa lopussa, vieraili Jerusalemissa tuodakseen sinne toisenlai-
sen avustuksen eli pakanaseurakunnista kerätyn rahalahjan.5 

 
 

Viitteet 
1 Vrt. H. Leppä 2002, 80–82. 
2 Aejmelaeus 1994b, 193–207. 
3 Antiokian seurakunnan elämästä tekee selkoa mm. Räisänen 1986, 46–-47. 
4 Termin ”kristitty” ja sen johdannaisten ilmaantumisesta ja ongelmallisuudesta varhaisen 
kristinuskon käsittelyssä ks. Räisänen 2011, 15–16. 
5 Mustakallio (2007, 19–20) liittyy tulkinnassaan niiden tutkijoiden joukkoon, jotka ajat-
televat matkan todella toteutuneen ja sen vastaavan Galatalaiskirjeessä (Gal. 2:1–10) kuvattua 
Paavalin vierailua Jerusalemissa. Tulkinta tuottaa kuitenkin huomattavia hankaluuksia sekä 
Paavalin elämän kronologiaan että hänen kirjeissä esittämiinsä kannanottoihin. 



 
 
 
 

4. Jerusalemin kokous ja Antiokian 
konflikti 

 
 
 
 

Apostolien kokous 

Stefanos-ryhmän Antiokiasta käsin aloittama laajamittainen pakanalähe-
tys tuli Jerusalemiin jääneelle alkuseurakunnalle yllätyksenä. Ensi alkuun 
se ei vaikuttanut heistä pelkästään miellyttävältä. Asiaan puututtiin kui-
tenkin vasta monta vuotta sen jälkeen, kun pakanalähetys oli jo käyn-
nistynyt. Arameankielinen osa Jerusalemin seurakuntaa on mahdollisesti 
aluksi suvainnut hellenistien tekemää pakanalähetystyötä, mutta suhtau-
tuminen asiaan jyrkentyi myöhemmin, niin että aiheesta kehkeytyi 
kriisi. Linjan tiukentuminen saattoi olla yhteydessä siihen, että Pietaria 
vanhoillisemman Herran veljen Jaakobin vaikutusvalta lisääntyi Jerusa-
lemissa. Jerusalemissa vaikuttava alkuseurakunta heijasteli mahdollisesti 
yleistä juutalaisuudessa tapahtunutta ilmapiirin muutosta: mitä lähem-
mäksi juutalaissodan alkamista vuonna 66 tultiin, sitä kiihkeämpi kan-
sallismielisyys ja muukalaisvastaisuus sai jalansijaa juutalaisuuden ydin-
alueilla. Näin myös laki juutalaisen identiteetin keskeisimpänä ylläpitä-
jänä korostui entisestään.1 

Vaikka Jerusalemin alkuseurakunnassa tapahtuikin tiettyä asentei-
den jyrkentymistä Jaakobin johtokauden aikana, suhtautuminen paka-
nalähetykseen oli jo Pietarinkin aikana ollut varauksellista. Jerusalemin 
arameankielinen alkuseurakunta hyväksyi pakanalähetyksen lopullisesti 
vasta pitkällisten ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen, kun työtä oli 
muualla jo tehty pitkään. Aiheesta ehti kehkeytyä vakava erimielisyys, 
joka uhkasi hajottaa kristillisen liikkeen kahteen osaan jo ensimmäisen 
sukupolven aikana, ennen kuin sopu löytyi. Suhtautuminen Mooseksen 
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lain säädöksiin ja juutalaisuuteen ei ollut mikään vähäpätöinen asia, 
vaan kosketti alkukirkon perusnäkemyksiä ja itseymmärrystä äärimmäi-
sen syvältä ja perusteellisesti. 

Ratkaisevat neuvottelut ja sopimukset pakanalähetyksen ehdoista 
käytiin noin vuonna 48 Jerusalemissa. Vuosiluku voidaan päätellä Jee-
suksen todennäköisen kuolinvuoden, Paavalin kirjeistä nousevan krono-
logian sekä Akhaian käskynhaltija Gallion hallintovuoden (Ap. t. 18:12) 
pohjalta. Tilaisuus tunnetaan perinteisellä nimellä ”apostolien kokous”. 
Siitä kerrotaan sekä Paavalin kirjeissä (Gal. 2:1–10) että Apostolien 
teoissa (Ap. t. 15:1–29). Vaikka molemmissa on paljon yhteistä, saa nii-
den pohjalta varsinkin kokouksen päätöksistä eri suuntiin vievän kuvan. 

Paavalin selonteko kokouksesta liittyy hänen polemiikkiinsa Gala-
tian seurakuntiin tunkeutuneita uusia opettajia vastaan. Tämän vuoksi 
voidaan epäillä, ettei hän kerro asioista joka suhteessa objektiivisesti, 
vaan värittää niitä ja mahdollisesti vaikenee itselleen hankalista yksityis-
kohdista. Tällainen epäilyshän on aina paikallaan, kun joku kertoo itsel-
leen tärkeistä tapahtumista, joissa on ollut mukana. Paavali kertoo men-
neensä Jerusalemiin ”ilmestyksen johdosta” (Gal. 2:2). Se voi tarkoittaa 
näkyä – hänen itsensä tai jonkun muun saamaa – tai profetiaa, joka on 
saatu seurakuntakokouksessa. Aloite kokouksen järjestämiseen on siis 
Paavalin mukaan tullut Antiokiasta, eikä Paavali ole nöyrä anelija, vaan 
tasavertainen neuvottelija, joka pakottaa Jerusalemin apostolit ottamaan 
kantaa ja antamaan hänelle tukea asiassa, josta he ehkä mieluummin 
olisivat vaienneet. 

Antiokiassa saadulle ilmestykselle on selvä syy. Paavalin oli pystyt-
tävä tarkistamaan, oliko koko hänen toiminnallaan enää pohjaa vai teki-
kö hän vain turhaa työtä (Gal. 2:2). Epäilys oli herännyt seurakuntaan 
luikertaneiden ”valheveljien” vuoksi, jotka halusivat ”orjuuttaa” seura-
kuntalaiset. Asia liittyi ympärileikkaamiseen (Gal. 2:3). Ulkopuolelta eli 
Jerusalemista tulleet juutalaiskristityt, jotka Apostolien teoissa täsmenty-
vät ”uskoon tulleiksi fariseuksiksi” (Ap. t. 15:5), olivat vaatineet pakana-
kristityiltä ympärileikkausta ja siihen automaattisesti mukaan kuuluvaa 
juutalaisen lain kokonaisvaltaista noudattamista pelastumisen ja todelli-
sen kristillisyyden ehtoina. Riidan tiimoilta Paavali on lähetetty Barna-
baksen ja Tituksen kanssa Jerusalemiin selvittämään asiaa Antiokian 
seurakunnan puolesta. 
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Paavali korosti itsenäisyyttään apostolina suhteessa Jerusalemin 
alkuseurakuntaan ja vetosi siihen, että hän oli saanut evankeliuminsa 
suoraan Kristukselta (Gal. 1:11–12). Tilanne olisi kuitenkin muodostu-
nut kestämättömäksi, jos Kristukseen uskovien yhteisö olisi hajonnut ja 
jos Jeesuksen ensimmäiset todistajat ja tradition tärkeimmät vaalijat, 
Jerusalemin apostolit, olisivat opettaneet perusasioissa eri tavalla kuin 
vasta ”keskosena” Kristuksen apostoliksi kääntynyt Paavali. Jerusalemin 
alkuseurakunta edusti perustaa, joka ei voinut olla mätä. Kristillisen 
liikkeen luonne todelliseen historiaan ja Jeesus Nasaretilaisen elämään, 
opetukseen ja toimintaan perustuvana yhteisönä, viime kädessä koko 
peruskysymys Jeesuksen ja korotetun Kristuksen yhteenkuuluvuudesta 
oli vaakalaudalla. Tästä johtui, että Paavalin oli pakko löytää yhteinen 
näkemys vaikeista asioista Jerusalemin seurakunnan edustajien kanssa. 
Muussa tapauksessa evankeliumi ei enää olisikaan yksi ja Kristus olisi 
jaettu, mikä tarkoittaisi koko Paavalin jo monta vuotta harjoittaman 
evankelioimistyön hukkaan valumista. 

Apostolien tekojen korostus, että Paavali oli vain yksi seurakunnan 
lähettiläistä ja että kyse ei ollut Paavalin henkilökohtaisesta pulmasta, 
vaan koko pakanalähetystä harjoittavan Antiokian seurakunnan ongel-
masta, täydentää Galatalaiskirjeen selostusta, jossa Paavali puhuu vain 
omasta näkökulmastaan. Apostolien tekojen kuvauksessa kerrotaan An-
tiokian lähettiläiden kulkeneen Foinikian ja Samarian läpi, joissa olevat 
seurakunnat iloitsivat pakanalähetyksen siihenastisesta menestymisestä 
(Ap. t. 15:3). Reitti merkitsi poikkeamista tavanomaisemmilta ja suo-
remmilta reiteiltä. Tällä tavalla halutaan viitata siihen, että myös Foini-
kiassa Samarian ohella oli tähän aikaan juutalaiskristillisiä seurakuntia ja 
että koko kristikunta tervehti pakanalähetyksen alkua ilolla. Vapaan 
evankeliumin julistamisen vastustajien joukko varhaisessa kristikunnassa 
jää tämänkin kuvailun jälkeen yhä pienemmäksi. 

Molemmista lähteistä saadaan vaikutelma, että Paavali on Jerusale-
missa esittänyt asiansa kahteen otteeseen, yleisesti koko seurakunnalle ja 
erikseen seurakunnan johtohenkilöille. Kokouksessa on käyty kiivasta 
väittelyä. Sitten asia ratkesi Apostolien tekojen kuvauksen mukaan kah-
della Jerusalemin seurakunnan johtajan puheenvuorolla ja Antiokian 
edustajien todistuksella. Painotus, että Paavali ja Barnabas todistivat 
heidän työssään toteutuneista Jumalan ihmeistä (Ap. t. 15:12), sopii hy-
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vin historialliseen tilanteeseen. Apostolien tekojen mukaan Herran veli 
Jaakob käyttää ratkaisevan puheenvuoron (Ap. t. 15:13–21). 

Kummassakin kuvauksessa varsinainen ratkaisu tapahtuu vain joh-
tohenkilöiden toimesta. Paavalin esityksessä seurakunnan ”pylväiden” 
niminä tulevat esille Jaakob, Keefas ja Johannes (Gal. 2:6,9). Myös Paa-
valin mukaan Herran veli Jaakob on ykköstilalla varsinaisesta virallisesta 
sopimuksesta puhuttaessa. Jo tähän aikaan Jaakob oli näköjään syr-
jäyttänyt Pietarin Jerusalemin seurakunnan johtajana. Syynä Pietarin 
syrjäytymiseen on voinut olla esimerkiksi hänen kiinnostuksensa lähe-
tystyöhön ja siitä johtuva usein toistuva poissaolo kaupungista. Paavali 
kertoo hänen matkoistaan vaimonsa kanssa lähetystyössä (1. Kor. 9:5). 
Apostolien tekojen mukaan hän oli joutunut jo poistumaan Jerusalemis-
ta kuningas Agrippan kuolinvuonna 44 (Ap. t. 12:17). Siitä, milloin 
hän oli palannut ja kuinka pitkäksi aikaa, ei ole tietoa. 

Paavalin mukaan ”pylväät” eivät tehneet hänelle mitään ”lisävaati-
muksia” (Gal. 2:6). Paavalin käytäntö saarnata evankeliumia pakanoille 
ilman, että ympärileikkaaminen ja lain noudattaminen kuuluivat mukaan, 
hyväksyttiin. Toisin sanoen jo vakiintuneeksi tullut käytäntö säilyi voi-
massa.2 Sovittiin, että Pietari ja hänen lähipiirinsä saivat kantaakseen 
erityisen vastuun juutalaislähetyksestä, kun taas Paavali ja hänen kump-
paninsa puolestaan pakanalähetyksestä. Tästä lyötiin juhlallisesti kättä 
(Gal. 2:9). Ainoa uusi asia, mikä Paavalille annettiin muistettavaksi, oli 
rahankeräyksen järjestäminen ”köyhille”. Sillä tarkoitettiin Jerusalemin 
seurakuntaa sellaisenaan. Kysymys ei ollut alamaisuuden, vaan rakkau-
den, kunnioituksen ja yhteenkuuluvuuden osoituksesta kristillisen liik-
keen keskukselle ja vanhimmalle seurakunnalle. 

Vaikka sopimuksessa sovittu tehtävien jako merkitsi vain jo muo-
dostuneen tilanteen vahvistamista, siihen jäi ongelmia. Sopimuksen si-
sältö oli Paavalin todistuksen mukaan seuraava: ”meidän oli määrä men-
nä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen” (Gal. 2:9). 
Evankelioimistehtävien jakaminen toteutui siis varsin suuripiirteisin lin-
janvedoin. Vakuuttuneisuus siitä, että aikaa toimintaan oli enää vähän 
jäljellä, voi selittää suuripiirteisyyden. Kovin pitkälle ja syvälle kansojen 
kuohuvassa meressä Paavali ei uskonut antiokialaisine tovereineen ehti-
vänsä ennen Kristuksen takaisinpaluuta. 
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Vaikka väljällä sopimuksella oli omat etunsa, sen pohjalta syntyi 
helposti soveltamis- ja tulkintavaikeuksia konkreettisissa tilanteissa. Paa-
valille oli annettu oikeus julistaa laista vapaata evankeliumia pakana-
maailmassa, kun taas ”pylväät” hoitivat juutalaisten evankelioimisen 
ottaen huomioon juutalaiset tavat ja lain määräykset. Asia vaikutti 
muuten selkeältä, mutta miten oli tehtävä alueilla, joilla juutalaisia ja 
pakanoita eli sekaisin? Tähän ongelmaan kokouksessa ei näytetä Paava-
lin esityksen mukaan vielä lainkaan puututun. Sopimusta, johon vain 
suurin ponnistuksin ja epäröiden päästiin, ei todennäköisesti haluttu 
vaarantaa ottamalla käsittelyyn yksityiskohtiin meneviä arkoja aiheita. 
Epäselväksi näyttää jääneen myös se, tarkoitettiinko ”juutalaisia” ja 
”pakanoita” uskonnollis-etnisinä vai maantieteellisinä käsitteinä. Käy-
tännössä maantieteellinen ja etninen aspekti kattoivat tietenkin toisensa 
varsin pitkälle: ”juutalaisten luo” tarkoitti lähinnä Palestiinaa, ”pakanoi-
den luo” puolestaan Palestiinan ulkopuolisia alueita. Mutta mihin kuu-
luivat tämän jaon mukaan esimerkiksi diasporassa asuvat juutalaiset? 
Kielsikö sopimus antiokialaisia julistamasta evankeliumia diasporassa 
asuville juutalaisille? Mahdoton ajatus! Ainakaan Paavalin kirjeistä ei 
ilmene, että hänellä olisi ollut tarve vältellä heimoveljiään, pikemminkin 
päinvastoin. Hän oli ”juutalaisille kuin juutalainen” voittaakseen heitä 
mahdollisimman paljon evankeliumin puolelle (1. Kor. 9:20). Toisin 
sanoen tietyissä tilanteissa hän toimi saman säännön mukaisesti kuin 
jerusalemilaiset ja toteutti itse asiassa heidän osalleen annettua tehtävää. 

Tältä pohjalta näyttää selvältä, että ainakin käytännössä sopimus on 
mielletty ensisijaisesti maantieteelliseksi. Siihen on kuitenkin sisältynyt 
sen verran sisällöllisiä korostuksia, että ei ole lainkaan outoa, jos jerusa-
lemilaiset olisivat alkaneet sopimisen jälkeen kantaa huolta myös 
diasporassa asuvista juutalaisista. Tällaiseen ratkaisuun he ovat voineet 
päätyä siitäkin huolimatta, että nämä maantieteellisesti kuuluivat antio-
kialaisten vastuualueelle. 

Apostolien tekojen varmastikin luotettavan kerronnan mukaisesti 
Paavali aina uuteen kaupunkiin tullessaan aloitti lähetystoimintansa 
nimenomaan synagogista. Ne tarjosivat luontevimman kiinnekohdan 
hänen evankelioimiselleen. Paavalin ja Jerusalemin alkuseurakunnan 
lähetyssaarnaajien tiet menivät siis ristiin diasporan synagogissa, samoin 
kuin jo perustetuissa seurakunnissa silloin, kun oli kyse juutalaiskristi-
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tyistä. Kun pyrittiin vaikuttamaan samoihin sieluihin ja sanomassa oli 
selviä korostuseroja, mitä tuli juutalaisiin tapoihin ja lain merkitykseen, 
ei ollut ihme, että hyvää tarkoittavasta yhteisestä sopimuksesta huoli-
matta erilaiset näkemykset joutuivat jatkossa törmäämään rajustikin yh-
teen. 

 
 

Apostolinen dekreetti 

Apostolien tekojen mukaan Jerusalemin kokouksen päätös oli monipuo-
lisempi kuin mitä Paavali antaa ymmärtää. Molemmat lähteet pitävät 
yhtä perusasiassa: kokous päätti, että pakanakristittyjen rasitukseksi ei 
pidä asettaa lain iestä (Ap. t. 15:19, 28; Gal. 2:6–7). Ympärileikkausta-
kaan heiltä ei siis tule vaatia. Tämän perusratkaisun rinnalle annettiin 
Apostolien tekojen mukaan pakanoille kuitenkin tiettyjä kultillisia sään-
töjä noudatettaviksi. Ne olivat käytännössä myönnytys lain merkitystä 
korostavien juutalaiskristittyjen näkemyksille, eräänlainen minimipaket-
ti laista. Koska juutalaiskristityt edelleen noudattivat lakia, pakanakris-
tittyjen tuli noudattaa säädöksiä, jotka tekivät molempien osapuolten 
yhteiselon ja yhteistoiminnan mahdolliseksi saman uskonnollisen yhtei-
sön sisäpuolella. 

Apostolien tekojen mukaan kokouksessa päätettiin, että pakana-
kristittyjen oli kartettava ”epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja 
sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta” (Ap. t. 15:20, 
29). Tämä neljän säännön kokoelma, jota tutkimuksen historiassa kut-
sutaan ”apostoliseksi dekreetiksi” (dekreetti = virallinen asetus), on sel-
laisten Mooseksen rituaalisen lain määräysten yhdistelmä, jotka sitoivat 
jo Vanhan testamentin aikana Israelin keskellä asuneita pakanoita. Dek-
reetille Apostolien tekojen kerronnassa annetun painon vuoksi lukijalle 
muodostuu miltei sellainen käsitys, että kysymys pakanakristittyjen suh-
teesta lakiin ei olisikaan ollut varsinainen ongelma: kerronnassa ympäri-
leikkauskiistan ratkaisu lähes hukkuu juutalais- ja pakanakristittyjen vä-
lisen kanssakäymisen käytännöllisiä sääntöjä koskevien ohjeiden alle. 

Dekreetin heijastelemat määräykset ovat kirjattuina luvuissa 3. 
Moos. 17–18. Niissä käsitellään ”israelilaisilta ja israelilaisten keskuu-
dessa asuvilta siirtolaisilta” kiellettyjä asioita. Luvuissa kielletään vieraat 
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uhrit, ne jotka toimitetaan muualla kuin ”pyhäkköteltan ovella” (2. 
Moos. 17:8–9). Niissä kielletään myös syömästä verta (3. Moos. 17:10–
12). Luvuissa annetaan lisäksi ohje, että syötäväksi tarkoitetun eläimen 
veri on ensiksi vuodatettava maahan, jottei lihaan jäisi verta (3. Moos. 
17:13). Luvuissa luetellaan edelleen kaikki kielletyt sukulaisavioliitot, eli 
”haureus” (3. Moos. 18:6–18). Nämäkin vääriä seksuaalisia suhteita 
koskevat määräykset koskevat myös kansan keskuudessa eläviä muuka-
laisia (3. Moos. 18:26). Muilta osin israelilaisten keskuudessa eläneiltä 
pakanoilta ei odotettu lain vaatimien rituaalisääntöjen noudattamista.3 

Juuri dekreetti on suurin ero Galatalaiskirjeen ja Apostolien teko-
jen antamien kokousselostusten välillä. Paavali vakuuttaa, että hänelle ei 
asetettu mitään lisävaatimuksia paitsi kolehti, mistä Apostolien teoissa 
taas ei tunnuta tietävän mitään tässä yhteydessä. Paavalin ohjeet lihan-
syönnistä omissa kirjeissään (1. Kor. 8 ja 10, Room. 14) eivät millään 
tavalla heijasta dekreetin määräyksiä, vaan ovat sen kanssa syvässä risti-
riidassa. Lisäksi tulee se omituinen seikka, että myös Apostolien teoissa 
näytetään edellyttävän Paavalin saaneen tiedon dekreetin sisällöstä vasta 
viimeisellä Jerusalemin matkallaan vuosien kuluttua apostolien kokouk-
sesta. Kaupungin kristityt informoivat nimittäin sinne tullutta Paavalia 
Apostolien tekojen mukaan tässä yhteydessä seuraavasti: ”Uskoon tullei-
den pakanoiden asian me olemme ratkaisseet. Me olemme kirjeitse 
ilmoittaneet heille, että heidän tulee karttaa epäjumalille uhrattua lihaa, 
samoin verta ja myös lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta” 
(Ap. t. 21:25). Se, että Paavali vasta näin myöhään saisi tietää dekreetis-
tä, sopisi hyvin siihen kuvaan, joka asiasta muodostuu Paavalin kirjei-
den valossa. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa selvältä, että dekreetin liittämi-
nen apostolien kokouksen yhteisiin päätöksiin ei pidä yhtä historiallisen 
todellisuuden kanssa. 

 
 

Antiokian konflikti 

Miten dekreetin ilmaantuminen Apostolien tekojen kuvaukseen on seli-
tettävissä? Jo kauan sitten kriittisessä tutkimuksessa pääteltiin, että dek-
reetti olisi syntynyt myöhemmin kuin luvuissa Gal. 2 ja Ap. t. 15 kuvat-
tu pakanalähetystyön oikeutusta koskeva perussopimus. Varsinaisessa 
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apostolien kokouksessa solmittu sopimus oli jättänyt monet käytännön 
ongelmat vielä avoimiksi, mikä ilmeni pian apostolien kokouksen 
jälkeen.4 Juutalaiskristityt olivat myöntyneet siihen, että pakanakristitty-
jen ei tarvinnut noudattaa juutalaisen rituaalilain määräyksiä, mutta itse 
he halusivat elää tässä suhteessa juutalaisia tapoja noudattaen. Oliko 
tämä käytännössä mahdollista silloin, kun yhteisissä kokoontumisissa oli 
sekä juutalaiselta että pakanalliselta taustalta kristityiksi kääntyneitä 
ihmisiä? 

Kahden erilaisen säännöstön ongelma tuli rajulla tavalla esille niin 
kutsutussa Antiokian välikohtauksessa, josta Paavali kertoo Galatalais-
kirjeessä ja jossa hän antaa Jerusalemista seurakuntaan vierailulle tulleen 
Keefaksen eli Pietarin esittää konnan osaa. Paavali alkaa esityksensä kir-
joittamalla: 

 
Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska 
hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioi-
hin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin 
luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi 
ympärileikattuja (Gal. 2:11–12). 
 

Uusin raamatunsuomennos kääntää tässä Paavalin tekstiä harhaanjohta-
vasti, kun siinä väitetään Pietarin pelänneen ”niitä, jotka vaativat ympä-
rileikkausta”. Alkukielinen ilmaisu puhuu vain ”ympärileikatuista”.5 
Myös asiasisältö puhuu uusimman käännöksen mahdottomuuden puo-
lesta: ”Jaakobin miehet” eivät voineet enää vaatia pakanoilta ympärileik-
kausta, koska asiasta oli juuri juhlallisesti sovittu! Tällaisiksi tuuliviireik-
si Jaakobia ja hänen lähellään olevia miehiä ei saa leimata.6 Paavalin 
jatkaa selostustaan: 

 
Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas 
seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evan-
keliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen: ”Jos sinä juuta-
laisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pako-
tat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset?” (Gal. 2:13–14). 

 
Pietari, jonka vastuulle oli sopimuksen mukaisesti uskottu ennen muuta 
juutalaiset ja juutalaiskristityt, oli siis apostolien kokouksen jälkeen 
ilmaantunut Antiokiaan.7 Jää avoimeksi, oliko kyse pelkästä ystävyysvie-



 J E R U S A L E M I N  K O K O U S  J A  A N T I O K I A N  K O N F L I K T I  7 1  

railusta, lähetystyön harjoittamisesta vai seurakunnan tarkastuksesta. 
Pietari ei alussa tiennyt, miten hänen tulisi Antiokian sekaseurakunnassa 
käyttäytyä. Pakanakristityille annettu vapaus juutalaisen lain määräysten 
noudattamisesta oli jättänyt avoimeksi sekaseurakunnissa automaattises-
ti esiin tulevan ongelman, joka liittyi pakana- ja juutalaiskristittyjen 
keskinäiseen seurusteluun. Miten juutalaiskristityt saattoivat olla lähei-
sessä kanssakäymisessä pakanakristittyjen kanssa rikkomatta lain vaati-
mia puhtaussäädöksiä? 

Ongelma tuli näkyviin ennen muuta niissä tilanteissa, joissa juuta-
lainen vieraili pakanan luona ja joutui nauttimaan niitä ruokia, joita 
hänen ei-juutalainen isäntänsä hänelle tarjosi. Tällöin juutalainen vieras 
ei voinut olla varma siitä, ettei hän joutunut kosketuksiin kiellettyjen ja 
väärällä tavalla valmistettujen ruokien sekä epäjumalanpalvelukseen liit-
tyvän saastutuksen kanssa. Viimeksi mainittu asia oli todellinen vaara, 
koska suuri osa markkinoilla myytävästä lihasta liittyi temppeliuhreihin. 
Silloin kun juutalainen sai itse olla isäntänä, hän pystyi täysin kontrol-
loimaan tarjottavan ruoan laadun ja luonteen eikä seurustelussa paka-
noiden kanssa saman ruokapöydän ympärillä ollut ongelmia. Ystävyy-
den vaatima vastavuoroisuus kuitenkin kärsi, kun juutalaiskristitty ei 
uskaltanut nauttia pakanakristityn vieraanvaraisuutta. Antiikin kulttuu-
rissa, jossa yhteisellä aterioinnilla oli mitä keskeisin yhteyttä luova ja 
lujittava merkitys, todellista ystävyyttä ruokasääntöihin tiukasti suhtau-
tuvien juutalaisten ja pakanoiden välillä ei näistä syistä voinut syntyä. 
Koska myös kristillisen jumalanpalveluksen ytimeen, ehtoollisen viet-
toon, liittyi alkukirkossa yhteinen ateriointi, ongelma pakanallisesta 
taustasta tulleiden kristittyjen ja juutalaiskristittyjen välillä oli uskonnon 
harjoittamisen kannalta mitä hankalin. Täytyisikö seurakunnan jakaan-
tua kahteen osaan juutalaiskristittyjen vaalimien sääntöjen vuoksi?8 

Apostolien kokous oli antiokialaisten suureksi helpotukseksi hyväk-
synyt jerusalemilaisille vaikean ja koko juutalaisen perinteen kannalta 
mitä radikaaleimman asian hyväksyessään evankeliumin ulottamisen pa-
kanoille ilman ympärileikkauksen ja juutalaisuuteen kääntymisen vaati-
musta. Ison päätöksen jälkeen on luonnollista, ettei kukaan enää halun-
nut ryhtyä keikuttamaan venettä lähtemällä selvittelemään käytännön 
elämään liittyviä ongelmia, koska sellaisten esille nostaminen olisi vielä 
voinut vaarantaa perusratkaisun. Tässäkin sopimuksessa, niin kuin niin 
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monissa muissa, todelliset hankaluudet piilivät yksityiskohdissa ja pik-
kuasioissa. Koska sekaseurakuntien keskinäiseen yhteydenpitoon liitty-
vää käytännön ongelmaa ei ollut säädetty ja koska juutalaisuudessa itses-
säänkin oli olemassa erilaisia käytännön malleja, liberaalimpia ja konser-
vatiivisempia, Pietarin häilyminen eri käytäntöjen välillä tulee ymmär-
rettäväksi. On helppo ymmärtää, että hän alussa ollessaan yksin valitsee 
jo kohteliaisuuden takia sen käytännön, jota koko seurakunta noudatti. 
Vapaamielisestä kannasta hän oli perääntynyt, kun Jerusalemista tulleet 
Jaakobin miehet olivat esittäneet vastalauseensa juutalaisten tapojen hyl-
käämiselle. Pietari kuului eri joukkoon kuin Antiokian pakanakristityt, 
ja hänen oli elettävä sen mukaisesti ja noudatettava lain juutalaiselta 
vaatimia puhtaussääntöjä. Jaakobin miehet ovat olleet niin vakuuttavia 
näkemyksissään, että muutkin Antiokian juutalaiskristityt, Barnabas 
heidän joukossaan, ovat joutuneet ryhdistäytymään. Apostolien kokous 
Jerusalemissa on näköjään terävöittänyt tässäkin suhteessa Antiokiassa 
aiemmin vallinnutta säätelemättömämpää käytäntöä. Jos pakanakristityt 
ovat vapaita lain säännöistä, juutalaiskristittyjen on niitä kuitenkin nou-
datettava. Näin on asia näköjään ainakin Jaakobin lähipiirissä tulkittu.9 

Paavali tulkitsi asian kuitenkin toisin. Paavalin myöhemmin ko-
rinttilaisille lähettämä kirje antaa selkeän kuvan siitä, kuinka kauas hän 
oli jo Antiokian aikaan vetäytynyt tai ainakin vetäytymässä kaikesta juu-
talaisuuden piirissä olevasta varovaisuudesta ruokailun suhteen. Antaes-
saan ohjeita tilanteeseen, jossa kristitty vierailee kokonaan uskon ulko-
puolella olevan kodissa, Paavali toteaa yksikantaan ”syökää kaikkea mitä 
teille tarjotaan” (1. Kor. 10:27). Vaikka oli itsekin juutalaiskristitty Paa-
vali kieltäytyi Antiokiassa syttyneessä konfliktissa muuttamasta omaksu-
maansa käytäntöä. Pakanakristityille loppuun asti solidaarisena hän 
sydämistyi Pietarin ja tähän liittyneen Barnabaksen käytöksestä. 

Apostolien teoissa kerrottu Paavalin ja Barnabaksen riitaantuminen 
on todennäköisesti liittynyt juuri näihin taisteluihin. Asiaa kuvataan 
teoksessa seuraavasti:  

 
Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle: ”Lähde kanssani uudelle 
matkalle kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran 
sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu.” Barnabas halusi ottaa 
mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei 
hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä 
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eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova riita, 
että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja 
purjehti Kyprokseen. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Veljet 
jättivät hänet Herran armon haltuun, ja niin hän lähti matkaan (Ap. t. 15:38–
40). 
 

Apostolien tekojen kirjoittaja pyrkii häivyttämään alkukirkon sisäisiä 
riitoja kautta teoksensa. Jos meillä ei olisi Paavalin kirjeitä, vaan tunti-
simme alkukirkon vain Apostolien tekojen pohjalta, saisimme vaikutel-
man, että mitään pahempia ristiriitoja ei ollut olemassa ja esiin nousseis-
ta kiistoista päästiin nopeasti ja ilman vaurioita ratkaisuihin. Paavalin ja 
Barnabaksenkin riita on teoksen todistuksen mukaan varsin vähäpätöi-
nen. Se johtui vain Paavalin pettymyksestä nuoren Johannes Markuksen 
käyttäytymiseen heidän ensimmäisellä yhteisellä lähetysmatkallaan. Ga-
latalaiskirjeessä Paavali taas kertoo riitaantuneensa Barnabaksen kanssa 
paljon keskeisemmässä teologisessa kysymyksessä, niin kuin edellä kävi 
selväksi. 

Jos Paavalin kanta Antiokiassa olisi voittanut, jos kaikki siellä riite-
levät osapuolet, Pietari, Jaakobin luota tulleet juutalaiskristityt ja Barna-
bas olisivat päätyneet Paavalin edustamaan vapaamieliseen kantaan 
sekaseurakunnan ateriayhteyksistä, Paavali olisi varmastikin tuonut 
tämän esille Galatalaiskirjeessä. Se olisi vahvistanut hänen argumentaa-
tiotansa kirjeessä. Näin ei kuitenkaan kaiken todennäköisyyden mukaan 
tapahtunut, ja Paavali joutui poistumaan seurakunnasta ovet paukkuen. 
Se, että Paavali ylipäätänsä kertoo galatalaisille Antiokian konfliktista, 
osoittaa, että hän ei ole pitänyt sitä kaikilta osilta täytenä epäonnistumi-
sena omassa toiminnassaan. Tärkeiden alkukirkon vaikuttajien edessä 
hän on suoraselkäisenä ja johdonmukaisena julistanut omaa vakaumus-
taan evankeliumista, eikä häntä ole tässäkään yhteydessä saatu pakotet-
tua muuttamaan kantaansa.10 Sen jälkeen hän lähti julistamaan oman 
vakaumuksensa mukaista evankeliumia uusiin kaupunkeihin vain Silas 
toverinaan. Antiokian välikohtaus muodosti näin syyn, joka vei Paavalin 
aloittamaan oman itsenäisen lähetystyön, jossa julistettiin laista vapaata 
evankeliumia ilman rajoituksia. Ilman tätä konfliktia hän olisi todennä-
köisesti jatkanut edelleen Barnabaksen toverina ja hänen apulaisenaan 
Antiokiasta käsin tehtävässä lähetystyössä. 
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Johannes Markuksen persoonan nouseminen esiin Apostolien teko-
jen kuvauksessa on mielenkiintoinen yksityiskohta, jolla saattaa olla 
oma historiallinen merkityksensä. Tämä nuorukainen, jonka nimiin 
myöhempi kristillinen perimätieto on pannut vanhimman Uuden testa-
mentin evankeliumeista eli Markuksen evankeliumin, kuului Jerusale-
min alkuseurakuntaan. Hänen äitinsä Marian talo oli seurakunnan 
kokoontumispaikkoja Jerusalemissa (Ap. t. 12:12). Perhe oli siis johta-
vassa asemassa seurakunnassa. Kolossalaiskirjeessä on edelleen tieto, että 
Markus olisi ollut Barnabaksen serkku (Kol. 4:10). Tällaisella sukulaissi-
teelläkin on voinut olla merkitystä, kun Barnabas määritteli kirkko-
poliittisia kannanottojaan. 

Markus oli otettu mukaan Barnabaksen ja Paavalin yhteiselle 
lähetysmatkalle, mutta hän luopui kaksikon seurasta kesken matkan. 
Syytä sille, että Markus erosi Barnabaksen ja Paavalin seurasta, ei kerro-
ta, mutta se ilmoitetaan, että hän palasi matkalta kotiinsa Jerusalemiin 
(Ap. t. 13:13). Olisiko Markuksen palaamisen syynä voinut olla se, että 
hän ei joka suhteessa hyväksynyt Barnabaksen ja Paavalin käytäntöjä pa-
kanoiden evankelioimisessa? Olisiko Markuksen kertomus aihepiiristä 
kotikaupungissaan saanut sikäläisen seurakunnan lähettämään tarkasta-
jia Antiokiaan ja sillä tavalla aiheuttanut sen vakavan riidan, joka jou-
duttiin ratkaisemaan apostolien kokouksessa Jerusalemissa? Tällaisiin 
kysymyksiin ei ole vastauksia, koska tekstit ovat liian niukkoja, mutta 
Markuksen mainitseminen Apostolien tekojen lievennetyssä versiossa 
Barnabaksen ja Paavalin teiden eroamisen selittäjänä voisi viitata joihin-
kin tämäntapaisiin kytkentöihin. Miksi Markuksesta muuten puhuttai-
siin tässä yhteydessä ollenkaan? 

 
 

Dekreetin historiallinen tausta 

Paavali oli Antiokiassa halunnut olla solidaarinen pakanuudesta kristi-
tyiksi kääntyneiden seurakuntalaisten kanssa ja kieltäytynyt katkaise-
masta ateriayhteyttään heidän kanssaan. Kun muut vaikutusvaltaiset 
juutalaiskristityt olivat painostettuina päätyneet noudattamaan juuta-
laisia puhtaussäädöksiä ja erottautumaan monissa keskeisissä sosiaalis-
uskonnollisissa yhteyksissä pakanakristillisistä veljistään ja sisaristaan, 
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Paavali lähti omille teilleen. Antiokiaan jääneillekään tilanne ei var-
maankaan ollut tyydyttävä. Tämän tapainen käytännön juopa ympäri-
leikattujen ja ympärileikkaamattomien kristittyjen välillä ei voinut olla 
kenenkään mielestä oikein. Jotakin oli keksittävä ongelman ratkaisuksi. 
Koska apostolien kokouksen periaatteellisesti mitä merkittävimmistä ja 
tärkeistä päätöksistä jäi jäljelle suuria käytännön seurakuntaelämää va-
hingoittavia ongelmia, päätöksiä haluttiin tietenkin tarkentaa. Tältä 
pohjalta voidaan katsoa niin kutsutun apostolisen dekreetin syntyneen. 

Apostolinen dekreetti oli ratkaisu nimenomaan sekaseurakuntien 
ongelmille, kun osa jäsenistä noudatti lakia ja osa ei. Tiukastikin lakiin 
pitäytyvät juutalaiskristityt saattoivat seurustella pakankristittyjen kans-
sa, kun he tiesivät, etteivät he dekreetin voimaantulon jälkeen joutuisi 
tekemisiin lain kieltämien tai epäpuhtaiden ruoka-aineiden kanssa. Tä-
män jälkeen he eivät seurakunnissa myöskään joutuisi kosketuksiin sel-
laisten ihmisten kanssa, jotka väärien sukulaisavioliittojen tähden tai 
epäjumalanpalveluksensa vuoksi elivät pysyvässä saastaisuudessa. 

Dekreetin taustalla oleva teologia vaikuttaisi nousevan sellaisen nä-
kemyksen pohjalta, jossa korostettiin kristillistä kirkkoa aitona Israelina, 
juutalaisuuden täyttymyksenä. Paavali tuo esille tämän tulkinnan lopet-
taessaan kirjeensä galatalaisille toivotukseen: ”Tulkoon rauha ja laupeus 
niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Is-
raelin osaksi!” (Gal. 6:16). Kristinusko miellettiin Jumalan Israelin kan-
san kanssa solmiman liiton täyttymykseksi ja siten osaksi juutalaisuutta. 
Pakanat olivat monien ensimmäisten kristittyjen mielestä näissä mer-
keissä enemmän tai vähemmän poikkeustapauksia, joiden oli sopeudut-
tava elämään keskellä valittua kansaa, jos he eivät tulleet ympärileik-
kauksen kautta sen täysjäseniksi.11 

Tällaisia kristinuskon juutalaista luonnetta painottavia ajatuksia on 
dekreettiin varsin todennäköisesti sisältynyt, mistä todistaa sekin, että 
ympärileikkauskiistat eivät suinkaan loppuneet apostolien kokouksen 
päätöksiin. Niin kutsuttujen judaistien eli juutalaista lakia voimakkaasti 
kaikkia kristittyjä koskevana asiana korostavien juutalaiskristittyjen toi-
minta Galatiassa on tästä ja tämäntapaisista lakitulkinnoista hyvä esi-
merkki. Aiheeseen palataan tuonnempana. 

Paavali oli jo ehtinyt poistua Antiokiasta kauas Eurooppaan eikä 
ollut mukana sorvaamassa ja hyväksymässä uusia, apostolien kokouksen 
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sopimusta täydentäviä säädöksiä. Hänen kirjeidensä sisällöstä niitä ei 
tapaa. Vaikka hän olisi säädöksistä myöhemmin kuullutkin, hän oli 
ehtinyt jo säätää asioista omissa seurakunnissaan omalla tavallaan eikä 
katsonut enää olevan tarvetta tulla mukaan uuteen järjestelyyn. Paavali 
korostaa omassa esityksessään apostolien kokouksesta, että hänelle ei 
annettu mitään lisävaatimuksia (Gal. 2:6). Lausuman taustalle olisi 
helppo ajatella Paavalin viittaavan nimenomaan apostoliseen dekreet-
tiin. Sen laatimisesta hän on todennäköisesti myöhemmin saanut vihiä. 

Vaikka dekreettiä ei sovittukaan apostolien kokouksessa, sillä on 
historiallinen pohjansa. Siitä, missä siitä sovittiin, ketkä sen sopivat ja 
kuinka laajalla alueella sitä noudatettiin, ei ole varmaa tietoa. 
Luultavasti Jerusalemin alkuseurakunta ja Antiokian seurakunta ovat 
olleet sitäkin yhdessä laatimassa pian Antiokian ikävän välikohtauksen 
jälkeen. Vaikutusalue tulee mahdollisesti ilmi Apostolien teoissa esitetyn 
dekreetistä kertovan kirjeen osoitteistossa: ”Apostolien ja vanhimpien 
veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja 
Kilikian veljille” (Ap. t. 15:23). 

Tällainen säännöskokoelma on ollut huomattavasti ajankohtaisem-
pi pakanalähetyksen alkuvaiheessa kuin myöhemmin juutalaiskristitty-
jen määrän vähetessä ja heidän sulautuessa seuraavien sukupolvien aikana 
muihin kristittyihin. Eräissä osissa kristikuntaa säännöksillä oli merki-
tystä vielä seuraavienkin sukupolvien aikana, mistä todistaa esimerkiksi 
90-luvulla kirjoitetussa Johanneksen ilmestyksessä olevat varoitukset 
niistä kristityistä, jotka viettelevät uskovia ”syömään epäjumalille uhrat-
tua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä” (Joh. ilm. 2:14, 20). Myös 
samoilta ajoilta peräisin olevassa, Apostolisten isien kirjoituksiin kuulu-
vassa Didakheessa todetaan: "Mitä taas ruokaan tulee, ota kantaaksesi se 
minkä voit. Joka tapauksessa varo visusti epäjumalille uhrattua; se on 
nimittäin kuolleiden jumalien palvelemista” (Did. 6:3). Toisaalta dek-
reetin sisällön muuntuminen eräissä Uuden testamentin käsikirjoituk-
sissa kokonaan moraalisiksi elämänohjeiksi osoittaa, kuinka näiden 
rituaalisten määräyksien merkitys kävi juutalaisuudesta loitontuneelle 
kristikunnalle aikaa myöten käsittämättömäksi. 
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tuksissa yksikössä (ēlthen). Toisissa käsikirjoituksissa oleva monikkomuoto (ēlthon) poikkeaa 
edellisestä yhdellä kirjaimella. Jakeessa olevan virkkeen subjekti viittaisi yksikössä Pietariin 
eikä enää Jaakobin miehiin. Jakeen Gal. 2:12 tarkka käännös olisi tällöin: ”Ennen kuin 
joitakin (miehiä) tuli Jaakobin luota, hän (Pietari) söi/oli syönyt pakanoiden kanssa, mutta 
kun hän (Pietari) tuli, hän vetäytyi pois ja erottautui peläten ympärileikattuja.” Yhden 
vokaalin muutos jakeessa voi hyvin olla pelkkä kirjoitusvirhe, jollaisia on muitakin vanhoissa 
käsikirjoituksissa (esim. jakeessa 1. Tess. 2:7 yksi lisäkonsonantti muuttaa parhaissa käsikir-
joituksissa alkuperäisen ”lempeitä”-sanan sanaksi ”lapsellisia”, myös jakeessa 1. Tess. 3:3 on 
verbi ”tulla imarrelluksi”, kun Paavali on siinä melko varmasti tarkoittanut sanella kreikassa 
samannäköisen verbin ”tulla horjutetuksi”, miltä pohjalta verbi on myös suomennettu ja 
millaiseksi se on myös korjattu 1. Tess:n uudelleen kirjoitetussa versiossa 2. Tess:ssa, siellä 
jakeessa 2:2). Siitä huolimatta, että verbin yksikkömuoto ei olisi pelkkä kopioimis- tai huoli-
mattomuusvirhe tekstin kulkuun huomattavasti luontevammin sopivan monikon vaihtoehto-
na, olisi kohtauksen sijoittaminen apostolien kokouksen jälkeen sittenkin paras tulkinta. 
Tällöin kysymys olisi vain siitä, että Jaakobin miehet ovat tulleet Antiokiaan Jerusalemin 
kokouksen jälkeen ennen Pietaria, joka jonkin aikaisemman vierailun yhteydessä oli käyttäy-
tynyt vapaamielisesti ruokailuyhteyksissä Antiokiassa. Reuter 2009, 150 n. 8. Vaikka tulkin-
nalla, jossa Antiokian välikohtaus sijoitetaan aikaisemmaksi kuin Apostolien kokous, on 
joitakin nimekkäitäkin kannattajia, sitä vastaan puhuvat monet seikat. Perinteisen tulkinnan 
kannalla on hyvällä syyllä tutkijoiden enemmistö, mm. Barclay 2015, 362–370. 
8 Juutalaisten ja pakanoiden välisistä yleisistä käytännöistä yhteisissä ruokailuissa tekee selkoa 
Nikki 2015, 97–100. Barclay 2015, 368: ”In the contemporary Diaspora, Jews could associ-
ate freely with non-Jews in many spheres of life, but were known to set limits to this associa-
tion in certain sensitive spheres, such as cultic practice, marriage, and meals.” 
9 Räisänen 2009, 61; 2011, 234–237. 
10 Reuter 2009, 154, korostaa välikohtausta menestyksenä Paavalin kannalta. 
11 Räisänen 2011, 235, 242. 



 
 
 
 

5. Paavalin itsenäisen työn alku 
 
 
 
 

Galatian seurakuntien perustaminen 

Vaikka Paavali oli jo ennen apostolien kokousta työskennellyt kristillise-
nä lähetyssaarnaajana, hänen merkittävin panoksensa sijoittuu vasta 
kokouksen jälkeisiin vuosiin. Paavalin liberaali suhtautuminen lakiin ja 
pakanakristittyihin meni pitemmälle kuin Antiokian seurakunnan jo 
aiemmin omaksuma vapaamielisyys. Paavali lähti Antiokiasta toteutta-
maan lähetystyötä tämän oman vakaumuksensa pohjalta. Perinteisesti 
sitä kierrosta, jonka Paavali nyt teki eri Välimeren itäosan kaupunkeihin 
ennen kuin seuraavan kerran käväisi Palestiinan ja Syyrian alueilla 
kutsutaan ”Paavalin toiseksi lähetysmatkaksi” (Ap. t. 15:40–18:22). 
Nimitys on sellaisenaan keinotekoinen, mutta auttaa jäsentämään Paa-
valin toimintaa helpommin muistettaviin jaksoihin. 

”Toisella lähetysmatkallaan” Paavali sai jo Antiokiasta matkatove-
rikseen Silaksen (Ap. t. 15:40), jonka nimi on hänen kirjeissään muo-
dossa Silvanus (2. Kor. 1:19). Jerusalemin alkuseurakunnan johtajiin 
alun perin kuuluneesta miehestä (Ap. t. 15:22) tuli Paavalille tärkeä ja 
uskollinen apulainen, jonka kanssa hän yhdessä koki monet lähetysmat-
kojen koettelemukset. Matkansa aluksi Paavali kävi niissä seurakunnis-
sa, jotka syntyivät ensimmäisen, Barnabaksen kanssa yhdessä toteutu-
neen lähetysmatkan aikana. Hän halusi rohkaista seurakuntia niiden 
uskossa (Ap. t. 15:41). Siitä, millä tavalla juuri käydyn ikävän riidan 
tunnelmat vaikuttivat Paavalin tapaan hoitaa seurakuntia, ei ole tietoa. 
Lystrassa hän tapasi nuorukaisen nimeltä Timoteus. Hän tuli mukaan 
Paavalin seurueeseen. Silaksen ohella myös hänestä tuli Paavalille mitä 
merkittävin työtoveri (Ap. t. 16:1–3).1 
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Matka jatkui luoteeseen, nykyisen Turkin sisämaassa, Halys-joen 
laaksossa sijainneeseen Galatian maakuntaan. Maakunnan nimi juontuu 
sinne kolmannella vuosisadalla eKr. muuttaneista kelteistä eli galleista. 
Apostolien tekojen kerronnasta saa vaikutelman, että Paavalilla ei ollut 
selkeitä etenemissuunnitelmia sen jälkeen, kun hän oli vieraillut jo 
perustetuissa seurakunnissa. Jos hänellä sellaisia oli, hän ei ainakaan pys-
tynyt niitä noudattamaan. Tutuista seurakunnista lähdettyään ”he jat-
koivat matkaa Fryygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä 
julistamasta sanaa Aasian maakunnassa” (Ap. t. 16:6). Paavalin omasta 
kuvauksesta ilmenee, että Pyhä Henki johdatti apostolia varsin karulla 
tavalla ja että Apostolien teoissa vain lyhyellä maininnalla kuitattu Gala-
tia oli Paavalille hyvin tärkeä etappi hänen lähetystyössään. Toiminta 
Galatiassa menestyi nimittäin hyvin. Kristillisiä seurakuntia syntyi alu-
eella. Seikoista, jotka vaikuttivat Paavalin matkasuunnitelmiin ja tuloon 
Galatiaan, hän itse kertoo seuraavasti: 

 
Tiedätte, että 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. Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin 
todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästänne, 
jos se olisi ollut mahdollista (Gal. 4:13–15). 
 

Galatian kaupunkeihin ilmestynyt saarnaaja oli huonossa kunnossa. 
Paavalilla on ollut jonkinlainen huomiota herättävä näkyvä vaiva, joka 
pakotti hänet muuttamaan matkasuunnitelmiaan. Ehkä hän ajatteli ole-
van mahdotonta työskennellä siinä tilassa rannikon suurissa ja vaativissa 
kaupungeissa. Galatian pienemmät ja rauhallisemmat asutuskeskukset ja 
niiden asukkaiden vähemmän vaativainen luonne ovat voineet olla Paa-
valin mielessä, kun hän suuntasi kulkunsa nykyisen Turkin keskiosiin. 
Ehkä myös ilmastotekijät ovat voineet olla vaikuttamassa asiaan. Syitä 
emme voi kuin arvailla, koska Paavalin sairauden luonnekin jää meille 
arvoitukseksi. Jotakin iljettävää, jotakin, mitä ihmiset ovat helposti 
voineet pitää demonien aiheuttamana, siihen on liittynyt. Tähän viittaa 
verbin ”inhota” alkukielinen vastine ”sylkäistä torjuvasti”. Monet 
suomalaisetkin sylkäisevät kolmasti sivuun nähdessään mustan kissan 
menevän tien yli. Tällä ikivanhalla tavalla torjuttiin pahaa jo antiikin 
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maailmassa. Galatalaiset eivät kuitenkaan olleet suhtautuneet Paavaliin 
kuin riivattuun ja vaaralliseen demonin vallassa olevaan ihmiseen, vaan 
olivat nähneet hänessä kärsivän lähimmäisen, ottaneet hänet vastaan, 
kuunnelleet hänen sanomaansa ja ottaneet senkin vastaan suurella 
riemulla. He ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä ja tulleet uskoon (Gal. 
3:2–3). Paavali oli siis tehnyt aivan oikean ratkaisun kääntyessään sisä-
maahan Galatiaan. Jälkeenpäin se voitiin hyvin nähdä Pyhän Hengen 
johdatuksena. 

Paavalin kuvaus tulostaan Galatiaan muistuttaa hänen kuvaustaan 
saapumisestaan ensi kertaa Korintin kaupunkiin. Myös silloin hän tunsi 
itsensä ahdistuneeksi ja heikoksi. Siitä huolimatta hänen saarnansa vai-
kutti ja hänestä välittyi ihmisiä muuttava voima (1. Kor. 2:1–5). Koke-
mukset Galatiaan ja Korinttiin tulosta ovat varmaankin vahvistaneet 
Paavalin ristinteologista vakaumusta. Se oli selvinnyt hänelle alustavasti 
jo heti kääntymiskokemuksessa, kun häpeällisesti ristiinnaulittu Jeesus 
osoittautui juuri ristinkuolemallaan voittajaksi ja kaikkea hallitsevaksi 
taivaalliseksi Herraksi. Totuus, joka oli ilmennyt Kristuksen kaiken 
perustana olevassa pelastustapahtumassa, ilmeni soveltuvin osin myös 
hänen opetuslapsissaan ja seuraajissaan. Galatiaan saapunut sairas ja 
heikko Paavali sai todeta, että evankeliumin voitto siellä johtui muista 
syistä kuin hänen omasta merkittävästä persoonastaan, voimastaan ja 
vaikuttavuudestaan. Tämän totuuden Paavali muotoili myöhemmin 
sanoiksi seuraavasti: ”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin 
tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme” 
(2. Kor. 4:7). Näissä kokemuksissa on myös lähtökohta Paavalin kuu-
luisalle paradoksille ”juuri heikkona olen voimakas” (2. Kor. 12:10). 

Paavalin matkareitit hänen lähetystoiminnassaan ja niihin liittyvä 
kronologia selviävät etupäässä Apostolien tekojen avulla. Näissä asioissa 
teos vaikuttaa luotettavalta. Paavalin omista kirjeistä nousevat satunnai-
set viittaukset hänen matkoihinsa ja matkasuunnitelmiinsa sekä niistä 
saatavat tiedot hänen oleskeluistaan eri seurakunnissa sopivat useimmi-
ten hyvin Apostolien tekojen matkakuvauksiin. Vaikka Apostolien teko-
jen kirjoittaja tunsikin Paavalin kirjeitä, hän ei olisi pelkästään niiden 
pohjalta pystynyt laatimaa sellaista johdonmukaista ja kirjeiden yksittäi-
siin mainintoihin sopivaa selostusta Paavalin moninaisista matkoista 
kuin teoksesta löytyy. Kirjoittajalla on täytynyt olla erillinen kirjallinen 
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lähde näistä asioista. Apostolien tekojen laatijalla on edelleen eri seura-
kunnista kerättyjä erillisiä traditionsirpaleita Paavalille tapahtuneista 
asioista.2 

Silloin kun Paavalin aidoista kirjeistä ei löydy Apostolien teoissa 
kerrottuihin tapahtumiin liittyviä viittauksia, jotka vahvistaisivat niiden 
historiallisen luotettavuuden, emme voi olla varmoja traditioiden luon-
teesta. Varsin pian pakanain apostolin kuoltua syntyi häneen liittyviä 
rakentavia legendoja ja monet hänen elämäänsä liittyvät tapahtumat 
saivat legendanomaista lisäväritystä. Välillä Paavali näyttää viittaavan 
joihinkin Apostolien teoissa esitettyihin asioihin, mutta antaa niistä aika 
lailla erilaisen kuvan. Kerätessään Paavalin kuoleman jälkeen eri seura-
kunnista apostoliin liittyvää materiaalia Apostolien tekojen kirjoittaja ei 
itse voinut tietää, miten pitkälle hurskas mielikuvitus oli jo ehtinyt 
värittää kuvauksia tietyistä tapahtumista. Mitä vaikuttavampina tapah-
tumat kerrottiin, sitä parempi se oli hänen laatimansa uskoa rakenta-
maan tarkoitetun teoksensa kannalta. Näiden syiden tähden emme tässä 
kirjassa puutu laajemmin asioihin, joita Paavalista kerrotaan ainoastaan 
Apostolien teoissa, ellei niillä ole merkitystä Paavalin omien aitojen 
kirjeiden esittämien asioiden selventämisessä. Poikkeuksen muodostaa 
kuvaus Paavalin viimeisistä vuosista, joista apostolilta itseltään ei enää 
ole säilynyt tekstimateriaalia. Apostolien teoissa olevat Paavalin matka-
reittien kuvaukset ovat joka tapauksessa mitä arvokkainta aineistoa, 
vaikka niissäkin teoksessa oiotaan eräitä mutkia, niin kuin Paavalin 
kirjeiden pohjalta voidaan todeta. 

Paavalin kirjeiden tai Apostolien tekojen nojalla emme tiedä, 
kuinka kauan Paavali viipyi Galatiassa. Kovin kauan siihen ei Paavalin 
kokonaiskronologian kannalta ole voinut mennä, ehkä vain muutamia 
kuukausia. Toiminnan tuloksena seudulle jäi eläviä seurakuntia, joiden 
kanssa Paavali joutui vielä myöhemminkin tekemisiin, mistä hänen 
Efesoksesta muutaman vuoden kuluttua kirjoittamansa Galatalaiskirje 
todistaa. 
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Siirtyminen Euroopan puolella ja Filippin seurakunnan 
synty 

Apostolien teoissa kerrotaan, että Galatiasta lähdön jälkeen ”Jeesuksen 
Henki” muutti jälleen Paavalin ja kumppanien suunnittelemaa matka-
ohjelmaa. Paavali tovereineen ei saanutkaan lähteä Mustanmeren ran-
nikkomaakuntaan Bityniaan, vaan Henki johdatti seurueen sen sijaan 
Egeanmeren rannalle muinaisen Troijan paikalle nousseeseen Troaksen 
kaupunkiin (Ap. t. 16:7–8). Teoksessa kerrotaan, että Paavali sai siellä 
yöllä näyn, jossa makedonialainen mies kutsui häntä tulemaan meren 
yli Euroopan puolelle auttamaan sikäläisiä ihmisiä. Näyn nähtyään Paa-
vali hankkiutui saman tien lähtemään Makedoniaan julistaakseen siellä 
evankeliumia (Ap. t. 16:9–10). Paavali ei omissa kirjeissään kerro, mitkä 
syyt saivat hänet siirtymään Euroopan puolelle, joten Apostolien teoissa 
mainittu selitys saa meille kelvata. Ei ole vaikea olettaa, että Paavali 
noudatti matkasuunnitelmissaan sitä, minkä hän mielsi Jumalan kut-
suksi ja tarkoitukseksi. 

Paavali siirtyi kumppaneineen laivalla Aasiasta Euroopan puolelle. 
Ensimmäinen kaupunki, jossa hän täällä työskenteli, oli nimeltään 
Filippi. Tämä tärkeä Makedonian maakunnan paikkakunta sijaitsi 
roomalaisen sotilastien, Via Egnatian varrella. Kaupunkiin oli asutettu 
paljon roomalaisia sotaveteraaneja ja muita Rooman kansalaisia. Se oli 
Rooman siirtokunta eli colonia, mikä antoi kaupungille oman leimansa 
keskellä muuten kreikkalaista ympäristöä. 

Paavali oli jo ensimmäisellä lähetysmatkallaan Barnabaksen kanssa 
omaksunut tehokkaan tavan aloittaa evankeliumin julistamistyön uuteen 
kaupunkiin saapuessaan: luonnollisin lähtökohta julistukselle oli juuta-
laisten synagoga, jos kaupungissa oli sellainen. Siellä voitiin julistus 
aloittaa suoraan Jeesuksesta Jumalan Israelin kansalle antamien lupauk-
sien täyttymyksenä. Sieltä löytyi myös pakanoita, ”jumalaapelkääviä”, 
jotka olivat kiinnostuneita juutalaisesta uskonnosta ja jotka siten jo 
tiesivät paljon siitä, mihin lähettiläät perustivat sanomansa. 

Filippissä juutalaisia lienee ollut Paavalin sinne tullessa vähän, sillä 
heillä ei ollut kaupungissa synagogaa. Apostolien teoissa on tässä vai-
heessa Paavalin toiminnan selostusta siirrytty monikon ensimmäisen 
persoonan käyttöön. Siinä kerrotaan, millä tavalla Paavali pyrki löytä-
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mään parhaan mahdollisen lähtökohdan evankelioimistyölleen myös 
tässä kaupungissa: ”Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen 
rantaan; arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja 
puhuimme naisille, joita siellä oli koolla” (Ap. t. 16:13). Käytetty termi 
”rukouspaikka”, kreikaksi proseukhē, tarkoittaa itse asiassa vain ”rukous-
ta” eikä siitä voi varmasti päätellä oltiinko jossakin rakennuksessa vai 
taivasalla. Vapaa tapa, jolla Paavali seuralaisineen ottaa yhteyttä paikalla 
oleviin naisiin, viittaa epämuodolliseen tilaan ja ulkona toteutuneisiin 
sapatin palvelusmenoihin. Paavalin todistukseen täällä tarttuu ensim-
mäisenä nainen nimeltä Lyydia. Hän kuului ”jumalaapelkääviin” ei-
juutalaisiin ja oli kotoisin Aasian puolelta Tyatira-nimisestä kaupungis-
ta. Ammatiltaan hän oli purppurakankaiden kauppias. Lyydia oli toden-
näköisesti leskinainen, joka jatkoi miehensä kuoltua perheen liikeyritys-
tä. Lyydia ja hänen perhekuntansa kastettiin. He olivat ensimmäiset 
Paavalin lähetystyön hedelmät Euroopan puolella. Paavali ja hänen 
seurueensa pääsivät majoittumaan Lyydian kotiin (Ap. t. 16:14–15). 

Paavali joutui pian vaikeuksiin kaupungin viranomaisten kanssa. 
Täällä ongelmien aiheuttajina eivät olleet vihamieliset juutalaisyhteisön 
jäsenet niin kuin monessa ensimmäisen lähetysmatkan aikaisessa 
konfliktissa. Nyt roomalaiset viranomaiset ryhtyvät suoraan toimiin 
Paavalia vastaan. Apostolien teoissa vainon motiiviksi annetaan täälläkin 
eräänlainen uskontoihin liittyvä seikka, kun Paavali mykistää ennus-
tuksia esittäneen orjatytön. Isännät suuttuvat ja toimittavat Paavalin ja 
Silaksen kaupungin viranomaisten eteen (Ap. t. 16:16–19). Syyte, joka 
viranomaisille esitetään, kuuluu: ”Nämä miehet aiheuttavat levotto-
muutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita 
meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia” 
(Ap. t. 16:21). 

Rooman valtakunnassa oli juutalaisvastaisuutta. Monet ihailivat 
juutalaisen uskonnon yksijumalisuutta ja sen korkeata moraalia, mistä 
kertoo juutalaisuuden liepeillä olleiden ”jumalaapelkäävien” suuri mää-
rä. Monet kuitenkin vieroksuivat juutalaisuutta ja juutalaisia, niin kuin 
erilaisia ja muista selvästi erottautuvia ihmisryhmiä muutenkin vierok-
sutaan. Ei ollut kiellettyä olla juutalainen, mutta juutalaisten tapojen 
propagoiminen roomalaisille ja siihen liittyvä pyrkimys muuttaa rooma-
laisten arvoja ja elämäntyyliä oli kielletty. Näin asiaa tulkitsivat ainakin 
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Filippin kaupunginjohtajat. Siksi myös Paavalin ja Silaksen syyttäjät 
muotoilivat syytöksensä näin eivätkä tuoneet esille todellista motiiviaan 
eli orjatytön profetoimisen lahjan sammumisesta johtuvaa tulolähteit-
tensä loppumista. Paavalin syyttäjät ja tuomarit eivät vielä osanneet 
tehdä eroa juutalaisuuden valtavirran ja siitä jo ripeää vauhtia erkane-
massa olevan kristinuskon välillä. 

Paavali oli jo aiemmin joutunut ja joutui jatkossakin lähetystyös-
sään kohtaamaan rankkaa vastustusta. Filippissä kohtaamiinsa vaikeuk-
siin Paavali viittaa kirjoittaessaan tessalonikalaisille: ”Vaikka meitä oli 
Filippissä loukattu ja pahoinpidelty, niin kuin tiedätte, Jumala antoi 
meille rohkeuden julistaa teille sanomaansa ankaran vastustuksen kes-
kelläkin” (1. Tess. 2:2). Filippissä Paavali ja Silas joutuivat ruoskituiksi, 
ja heidät pantiin yhdeksi yöksi vankilaan. Seuraavana aamuna hallitus-
miehet lähettivät oikeudenpalvelijoita päästämään miehet vapaiksi. Vi-
ranomaiset eivät siis pitäneet Paavalin ja Silaksen rikosta kovin vakavana 
ja katsoivat toimenpiteillään antaneensa heille opetuksen. Tässä vaihees-
sa Paavali paljasti olevansa Rooman kansalainen, jota ei olisi ollut lupa 
ruoskittaa. Viranomaiset olivat karkeasti rikkoneet Rooman kansalaisen 
oikeuksia vastaan, minkä seuraukset saattoivat olla pahat. 

Miksi Paavali ei jo ennen ruoskimista kertonut kansalaisen arvos-
taan? Tähän ei tekstissä anneta vastausta, mutta ehkä solidaarisuus Silas-
ta kohtaan, joka siinä tilanteessa olisi joutunut yksin ruoskituksi, esti 
Paavalia vetoamasta omalla kohdallaan Rooman kansalaisuuteen. Illalla 
tilanne oli tietenkin muutenkin voinut olla niin kaoottinen, ettei tällai-
sesta vetoamisesta olisi ollut apua. Paavali ja Silas joutuivat joka tapauk-
sessa lähtemään kaupungista, mutta arvokkaissa merkeissä viranomaisten 
pahoittelujen saattamina. Ennen lähtöään he kävivät vielä hyvästelemäs-
sä Lyydian ja muita vierailun aikana kristityiksi kääntyneitä uskonveljiä 
ja -sisaria (Ap. t. 16:35–40). Koska kristillinen sanoma oli näinä aikoina 
jo saavuttanut Rooman, Filippin seurakuntaa ei voida pitää ensimmäise-
nä kristillisenä seurakuntana Euroopassa, mutta Paavalille se oli ehkä 
rakkain hänen perustamistaan seurakunnista. Se ei tulevaisuudessa ai-
heuttanut hänelle huolia, vaan päinvastoin Filippin seurakunnasta hän 
sai jatkossakin avustusta ja tukea toiminnalleen. 
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Tessalonikan ja Beroian seurakuntien perustaminen 

Filippistä lähdettyään Paavali seuralaisineen kulki Via Egnatiaa länteen 
ja saapui Tessalonikan kaupunkiin. Kaupunki oli saanut nimensä Alek-
santeri Suuren sisarpuolen mukaan, kun tämän puoliso, sotapäällikkö 
Kassandros oli sen perustanut paikalla sijainneen aikaisemman kaupun-
gin tilalle vuonna 315 eKr. Kaupunki oli Makedonian maakunnan 
pääkaupunki, jossa prokonsulin asemapaikka sijaitsi. Roomaa koetelleen 
sisällissodan aikana kaupunki oli asettunut poliittisesti viisaasti voitta-
jien puolelle ja saanut vuonna 42 eKr. etuoikeuksia ja vapauksia. Ympä-
ristö oli viljavaa ja kaupungin sijainti antoi sille hyvän sataman. Kun 
kaupunki vielä sijaitsi vilkkaasti liikennöidyllä paikalla, se oli vauras. 
Vielä tänäänkin Tessalonika on Kreikan toiseksi suurin kaupunki, mikä 
selittyy jo antiikin aikana olemassa olleista suotuisista olosuhteista. Kau-
pungissa kulki normaalien kauppiaiden ohella myös ideoiden, uusien 
totuuksien ja uskomusten kaupustelijoita. Näin merkittävään Rooman 
valtakunnan kaupunkiin olivat myös juutalaiset luonnollisesti löytäneet 
tiensä. Tässä kaupungissa oli päinvastoin kuin Filippissä synagoga. 

Niin kuin muissakin lähetyskohteissa Paavali aloitti työnsä 
Tessalonikassa ottamalla yhteyden siellä olevaan juutalaiseen yhteisöön. 
Hän meni kaupungin synagogaan evankelioimistyönsä käynnistämisek-
si. Apostolien teoissa tästä kerrotaan: ”Kolmena sapattina hän keskusteli 
heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän 
osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista, ja sanoi: ’Juuri 
Jeesus, jota minä teille julistin, on tämä Messias, Kristus’” (Ap. t. 17:1–
3). 

Tessalonikassa kävi niin kuin monessa kaupungissa aiemmin: 
Paavalin julistus jakoi kuulijakunnan. Monet juutalaiset ja synagogassa 
olleet jumalaapelkäävät ei-juutalaiset vakuuttuivat ja liittyivät Paavalin 
paikkakunnalle perustamaan seurakuntaan. Toiset eivät vakuuttuneet, 
vaan päinvastoin suuttuivat Paavalille ja ryhtyivät toimenpiteisiin: ”He 
värväsivät torilla maleksivia kelvottomia miehiä, haalivat koolle kansaa 
ja nostattivat kaupungissa mellakan” (Ap. t. 17:5). Raivoisa väkijoukko 
yritti saada Paavalin ja Silaksen käsiinsä. Kun se ei onnistunut, joukko 
otti kiinni eräitä tuoreita Paavalin julistuksen vaikutuksesta kääntyneitä, 
raahasi heidät kaupungin viranomaisten eteen ja huusi: ”Nyt ne koko 
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maailman villitsijät ovat tulleet tännekin… Kaikki he rikkovat keisarin 
säädöksiä ja pitävät kuninkaanaan toista miestä, erästä Jeesusta” (Ap. t. 
17:6–7). Apostolien teoissa näin luonnehditun syytöksen sanamuoto ei 
sellaisenaan liene autenttinen, vaan heijastaa myöhempää tilannetta, 
jolloin kristinusko oli jo laajemmin tunnettu Rooman valtakunnassa ja 
jolloin kristittyjä vainottiin yleisemmin ”ihmiskunnan vihollisina”. Syy-
töksen perussisältö, jossa Paavalin julistuksessa nähtiin vaarallista poliit-
tista, Rooman valtakunnan valtarakenteita järkyttävää ainesta ja vallitse-
via tapoja murtavia oppeja, kuvannee kuitenkin hyvin niitä syitä, jotka 
saivat kansajoukon liikkeelle. Uudelle sanomalle vieraaksi jääneiden 
juutalaisten intresseissä oli pyrkiä erottamaan ”nasaretilaisten lahko” 
normaalista juutalaisuudesta, joka oli Rooman valtakunnassa virallisesti 
hyväksytty uskonto. 

Tilanne muodostui niin vaaralliseksi, että uuteen uskoon käänty-
neet veljet lähettivät Paavalin kumppaneineen salaa yöllä lännessä reilun 
70 kilometrin päässä olevaan Beroiaan. Paavalin työ Tessalonikassa jäi 
pahasti kesken, mikä jäi vaivaamaan hänen mieltään. Apostolien teoissa 
puhutaan vain ”kolmesta sapatista”, joiden aikana Paavali keskusteli 
juutalaisten kanssa pyhistä kirjoituksista. Kolme viikkoa lienee kuitenkin 
liian lyhyt aika kokonaisen uuden ja omilla jaloillaan seisovan seurakun-
nan perustamiseksi. Tällainen on Paavalin toiminnan aikana kaupun-
kiin joka tapauksessa syntynyt. Paavalin sinne kirjoittamasta kirjeestä (1. 
Tess.) ilmenee, että enemmistö seurakuntalaisista tuli ei-juutalaisista pii-
reistä. Heillä ei lisäksi näytä olleen kovin syvää etukäteistietoa kristin-
uskon ja juutalaisuuden yhteisistä lähtökohdista. Tämä selviää Paavalin 
tavasta luonnehtia heidän kääntymystään: ”Te hylkäsitte väärät jumalat 
ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista Jumalaa ja odottamaan 
taivaasta hänen Poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka 
pelastaa meidät tulevalta vihalta” (1. Tess. 1:9–10). 

”Todellisesta Jumalasta” tietämättömien ihmisten suurehko joukko 
Tessalonikan käännynnäisten piirissä tarkoittaa, että Paavalilla on täyty-
nyt olla aikaa myös synagogan ulkopuolella toteutuneeseen julistustyö-
hön. Kun vielä otetaan huomioon, mitä Paavali kirjoitti tästä ajasta 
filippiläisille, tulee pitemmän kuin kolmen viikon ajanjakso Tessaloni-
kassa hyvin todennäköiseksi. Paavali kirjoitti: ”Jo silloin, kun olin 
Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa” (Fil. 4:16). 
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Kaupunkien välinen matka on toistasataa kilometriä. Avun toimittami-
seen meni sen ajan olosuhteissa useampia päiviä. Avustusten sijoittami-
seksi Paavalin oleskeluaikaan täytyy olettaa, että hän viipyi Tessaloni-
kassa vähintään kuukauden, todennäköisesti ainakin kaksi. Paavali on 
ehtinyt Tessalonikassa harjoittaa myös käsityöläisammattiaan rahoit-
taakseen julistustyötään (1. Tess. 2:9). Hän ei siis elänyt pelkästään 
filippiläisten avustusten turvin. Toisaalta alkukirkon historia on ollut 
hyvin energistä ja tapahtumarikasta aikaa, jolloin lyhyessäkin ajassa ta-
pahtui suuria muutoksia monien ihmisten elämässä ja vakaumuksissa, 
niin että Paavalin viipymisaikaa Makedonian kaupungeissa ei tarvitse 
myöskään mielessään tarpeettomasti venyttää. 

Beroia oli pienempi ja syrjäisempi kaupunki kuin Tessalonika, 
mutta sieltäkin löytyi synagoga, jonne Paavali kumppaneineen meni. 
Beroian juutalaiset suhtautuivat uuden sanoman julistajiin myönteisesti 
ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitävätkö Paavalin puheet Jeesukses-
ta Messiaana paikkansa. Monet heistä tulivat uskoon samoin kuin 
pakanoiden joukosta monet ”arvossa pidetyt kreikkalaiset naiset ja mie-
het” (Ap. t. 17:12). Koska kaikki Beroiassa tapahtui synagogan puitteis-
sa, viimeksi mainituilla viitataan juutalaisuudesta kiinnostuneisiin ”ju-
malaapelkääviin” pakanoihin. Ne Beroian juutalaiset, jotka eivät tulleet 
uskoon, eivät nostaneet mellakkaa Paavalia vastaan. Tämän puolen 
hoitivat kuitenkin Tessalonikan juutalaiset saatuaan kuulla Paavalin 
toiminnasta läheisessä Beroiassa. Heitä tuli joukolla paikalle, ja he 
alkoivat ”villitä ja kiihottaa” kansaa (Ap. t. 17:13) eli kaupungin jouto-
väkeä. Argumentit kiihotukseen ovat oletettavasti olleet samat kuin 
Tessalonikassa. 

Beroiaan oli jo ehtinyt syntyä seurakunta. Sen jäsenet eivät jääneet 
viivyttelemään, vaan toimittivat Paavalin saman tien pois kaupungista, 
turvaan aina Ateenaan saakka. Beroian seurakuntaan lähetettyä kirjettä 
ei ole olemassa, mutta sen elinvoimaisuudesta todistaa Paavalin mukana 
Jerusalemiin myöhemmin matkanneen lähetyskunnan koostumus. Kun 
Paavali useita vuosia Beroiassa oleskelunsa jälkeen lähti viemään Jeru-
salemin alkuseurakuntaan perustamistaan seurakunnista kokoamaansa 
suurta rahalahjaa, yksi seurueen jäsenistä oli beroialainen Sopatros, 
Pyrrhoksen poika (Ap. t. 20:4). Miehen mukana olo osoittaa, että seura-
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kunnan on täytynyt osallistua kolehtiin suhteellisen huomattavalla raha-
määrällä. 

Paavalin siirtymisestä Beroiasta Ateenaan on kaksi versiota, jotka 
ovat pääosiltaan yhteneväiset, Paavalin oma viittaus matkaan ja Aposto-
lien teoissa oleva selostus. Jälkimmäisessä kerrotaan, että Silas ja Timo-
teus jäivät Beroiaan, kun Paavali saatettiin Ateenaan. Ateenasta Paavali 
lähetti Beroiaan palaavien saattajiensa välityksellä kumppaneilleen sanan, 
että heidän oli mitä pikimmin tultava taas hänen luokseen (Ap. t. 
17:14–15). Kirjoittaessaan tessalonikalaisille Paavali puolestaan toteaa 
samasta asiasta: 

 
Niinpä, kun emme enää kestäneet kauempaa, päätimme itse jäädä Ateenaan ja 
lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin 
Kristuksen evankeliumin julistajana. Hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista 
uskoanne, jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan (1. Tess. 3:1–
3). 
 

Ero kahden lähteen välillä liittyy siis siihen, mitä Paavalin kaksi toveria 
tekivät Paavalin jättäessä Beroian taakseen. Paavalin omaa selontekoa 
voidaan pitää tarkempana kuin myöhemmin hänestä kertovan Apos-
tolien tekojen kuvausta. Selityksenä jälkimmäisen lähteen tavalle kertoa 
tapahtumista voi nähdä sen, ettei teoksen kirjoittaja kerro mitään Timo-
teuksen paluusta vahvistamaan Tessalonikan nuorta seurakuntaa sen 
vaikeuksissa. Silas, tai Silvanus, missä muodossa nimi Paavalin kirjeissä 
tulee vastaan, on saanut jonkin toisen tehtävän. Ehkä hän on jäänyt 
Beroiaan, mistä Apostolien tekojen yleistävä tapa kertoa molempien 
apulaisten sinne jäämisestä voisi selittyä. Joka tapauksessa Paavali on 
huolestuneena Tessalonikan seurakunnan tilasta lähettänyt nuoren 
apulaisensa Timoteuksen Ateenasta takaisin kaupunkiin ottamaan selvää 
asioista. Paavali on jäänyt yksin Ateenaan. Matkat Beroiasta Ateenaan ja 
Ateenasta Tessalonikaan on todennäköisesti tehty meritse, sillä maata 
pitkin suoritettuina matkat olivat huomattavasti hankalampia ja kestivät 
paljon pitempään.3 

Paavali jäi yksin Ateenaan. Apostolien teoissa annetaan värikäs 
kuvaus tästä Paavalin oleskelusta Kreikan kulttuurin muinaisessa kes-
kuksessa. Ensimmäisen kristillisen historiateoksen kirjoittaja on tehnyt 
tapauksesta erään kirjansa huippukohdista tahtoen tällä tavalla korostaa 
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kristinuskon merkitystä myös ajan yleisessä maailmankatsomuksellisessa 
keskustelussa. Loistavan menneisyyden muistojen kultaama Ateena oli 
yhä Paavalinkin aikaan kuuluisa filosofisesta opetuksestaan. Kuvauksessa 
Paavali on kuin uudestaan syntynyt Sokrates, mutta hänen sanomansa 
menee paljon pitemmälle kuin kenenkään filosofin. Kuvaus huipentuu 
Paavalin retorisesti upeaan puheeseen Areiopagilla (Ap. t. 17:16–34). 

Paavalin omissa kirjeissä ei ole viittausta tällaiseen vaikuttavaan toi-
mintaan Ateenassa. Tosiasiallisesti Ateenaan ei tässä vaiheessa vielä pe-
rustettu kristillistä seurakuntaa, mitä Apostolien tekojen kerronnassa-
kaan ei väitetä. Paavalin omista kirjoituksista voidaan päätellä, että hän 
on kaupungissa yksin ollessaan ollut pikemminkin masentunut ja huo-
lissaan. Hän ja häneen liittyneet olivat kokeneet rajua vastustusta ja vai-
noja. Hän oli äskettäin joutunut pakenemaan kahdesta kaupungista 
liian aikaisin, eikä hän voinut olla varma, oliko hänen julistustyöllään 
ollut pysyvää vaikutusta. Ei siis ihme, jos tällainen henkilö ei yksinänsä 
ole voinut toimia tehokkaasti Ateenassa. Ateenalaisten vakavaa suhtau-
tumista ja vastaanottokykyä evankeliumille hankaloitti myös se, että 
kaupunki oli kyllästetty erilaisilla filosofis-uskonnollisilla opeilla ja 
julistuksilla. 

 
 

Korintin seurakunnan perustaminen 

Yksinäinen Paavali ei jäänyt Ateenaan odottamaan kumppaneittensa 
tuloa, vaan siirtyi Ateenasta noin 60 kilometrin päässä olevaan Korint-
tiin. Kaupungista tuli Paavalille hyvin tärkeä. Hän viipyi siellä ensim-
mäisellä kerralla pitempään kuin aiemmissa lähetyskohteissaan, peräti 
puolitoista vuotta (Ap. t. 18:11). 

Korintti sijaitsee kannaksella, joka yhdisti Peloponnesoksen niemi-
maan muuhun Kreikkaan. Kapea maakaistale erottaa idässä olevan 
Egeanmeren läntisestä Adrianmeren eteläpuolisesta osasta eli Joonian-
merestä. Korintti oli jo sijaintinsa vuoksi mitä merkittävin liikenne- ja 
kauppakeskus. Samalla se oli vanhan Kreikan keskeiset alueet yhdistä-
vän Akhaian maakunnan pääkaupunki. Roomalaiset olivat hävittäneet 
vanhan Korintin vuonna 146 eKr., minkä jälkeen Julius Caesar oli 
perustanut sen uudelleen vuonna 44 eKr. Hän oli toimittanut kaupun-
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gin asukkaiksi vapautettuja orjia Italiasta ja sotaveteraaneja. Muutenkin 
kaupunkiin virtasi monien kansojen edustajia pääasiassa Välimeren itä-
osista. Siellä oli myös juutalainen yhteisö. Antiikin kaupunkien asukas-
määrän arvioiminen on hankala asia, mutta Korintti on ollut yksi suu-
rista, mistä kertoo myös arkeologisissa kaivauksissa löydetty teatteri. 
Siinä oli istumapaikka 18 000 katsojaa varten. Suureen erilaisia kulttuu-
reja ja kansoja yhdistävään kaupunkiin oli pesiytynyt myös monenlaisia 
kultteja ja uskontoja. Siellä oli Apollonin, Athenen, meren jumalan 
Poseidonin ja sairasten parantamiseen keskittyneen Asklepioksen temp-
pelit. Kaupungilla oli sen kirjavan luonteen vuoksi huono maine, jota 
tosin myös ennen muuta kaupungin vanhan viholliskaupungin, Atee-
nan toimesta pyrittiin ruokkimaan ja liioittelemaan. Antiikin aikana 
todettiin joka tapauksessa, että kaupunkiin meneminen vaati matkaili-
jalta voimakasta luonnetta: ”Jokaiselle ei ole hyväksi mennä Korinttiin” 
(Strabon, Geografia VIII, 378). 

Voimme päätellä, että Paavali on kaupunkiin tullessaan tiennyt 
joutuvansa kohtaamaan siellä erityisiä haasteita. Korinttiin saapuessaan 
yksinäinen Paavali oli alamaissa. Siihen vaikuttivat Ateenan kokemuk-
set. Ennen muuta epätietoisuus Makedonian kristittyjen tilasta on 
painanut Paavalin mieltä. Onko sairauskin jollakin tavalla ollut mukana 
kuvassa? Joka tapauksessa Paavali kuvaa saapumistaan Korinttiin 
seuraavalla tavalla: 

 
Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuren-
moisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne 
mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitus-
ta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. 
Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi 
Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisau-
teen vaan Jumalan voimaan (1. Kor. 2:1–5). 
 

On arveltu, että Paavalin edellä siteeratuissa sanoissa voisi olla viittaus 
hänen epäonnistuneeseen yritykseensä puhua Ateenan filosofian harras-
tajille heidän retorisesti korkeatasoisella kielellään ja tyylillään. Korint-
tiin saapuessaan Paavali joka tapauksessa keskittyi vain yksinkertaiseen 
kristinuskon perussanomaan ristiinnaulitusta Vapahtajasta. Se tuotti 
menestystä. Paavalin oma heikko esiintyminen ei voinut olla selitys sille, 
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että ihmiset ottivat sanoman vastaan ja kääntyivät kristityiksi. Selitys oli 
ainoastaan sanomassa itsessään ja julistuksen aikana koetussa Pyhän 
Hengen toiminnassa. Heikko Paavali puhui, ja kuulijat vaikuttuivat. 
Korintin seurakunnan piirissä sittemmin suuresti arvostetusta karis-
maattisuudesta voimme päätellä, että jo tässä ensimmäisessä kohtaami-
sessa kristillisen sanoman kanssa kuulijat ovat tunteneet joutuvansa 
Hengen valtaamiksi, hurmoksiin. Eivät retorisesti hyvin muotoillut, 
mahtipontisesti esitetyt ja viisautta säteilevät opetukset ole vakuuttaneet 
heitä uuden sanoman totuudesta, vaan sen heissä synnyttämät voimak-
kaat kokemukset. 

Paavalin sanoma Korintissa menestyi ja sinne syntyi vireä seura-
kunta. Tämän lisäksi Paavali sai työskennellä kaupungissa rauhassa. 
Aiemmissa kaupungeissa koetut vaaralliset vastatoimet juutalaisten ja 
pakanallisten asukkaiden taholta jäivät tulematta. Täällä Paavali tutustui 
myös juutalaiseen aviopariin, josta tuli hänelle tärkeä tuki julistustyössä 
ja elämässä. Heidän nimensä olivat Aquila ja Priscilla. He olivat käänty-
neet kristinuskoon jo Roomassa, josta he olivat äskettäin tulleet Korint-
tiin. Roomasta he olivat joutuneet lähtemään, koska keisari Claudius oli 
karkottanut Roomasta ”kaikki juutalaiset” (Ap. t. 18:2). Roomalainen 
historioitsija Suetonius viittaa tapahtumaan ja kirjoittaa 100-luvun 
alkupuolella keisari Claudiuksen elämänkerrassa: ”Juutalaiset, jotka 
aiheuttivat jatkuvasti levottomuutta Chrestuksen heitä siihen yllyttäessä, 
hän karkotti Roomasta” (suomennos J. A. Hollo). 

Suetoniuksen lyhyt lausuma on kaikessa epätarkkuudessaan valaise-
va. Nimi Chrestus viittaa Kristukseen, joka ei yllyttänyt levottomuuk-
siin, mutta joka kyllä oli niiden syy. Samaan tapaan kuin Tessalonikassa 
ja Beroiassa julistus Kristuksesta oli myös Roomassa aiheuttanut riitaa 
juutalaisessa yhteisössä ja jopa siinä määrin, että keisari oli puuttunut 
siihen. Kaikkien juutalaisten karkottaminen kaupungista on liioittelua, 
mutta johtavat riitelijät ovat joutuneet kaupungista poistumaan. Aquila 
ja Priscilla ovat olleet juutalaiskristillisellä puolella merkittävässä asemassa, 
niin kuin he tulivat olemaan myös Korintissa. Claudiuksen karkotus-
määräys voidaan sijoittaa vuoteen 49. Tämä antaa tärkeän kiinnekoh-
dan myös Paavalin kronologiaan. Koska aviopari oli tullut kaupunkiin 
vasta aivan äskettäin Paavalin tutustuessa heihin, voidaan myös Paavalin 
tulo kaupunkiin sijoittaa vuoteen 49 tai 50. 
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Paavali asettui asumaan Aquilan ja Priscillan kotiin. Paitsi yhteinen 
usko heitä yhdisti myös yhteinen käsityöläisen ammatti. He olivat 
teltantekijöitä eli valmistivat nahasta telttoja, jotka tulivat lähinnä 
Rooman armeijan tarpeisiin (Ap. t. 18:3). Niin kuin juutalaiset rabbit 
myös Paavali harjoitti opetus- ja julistustoimintansa ohella muuta työtä 
elättääkseen sillä itsensä. Se oli tärkeätä jo senkin vuoksi, ettei hänen 
motiivejansa uskonnollisena julistajana epäiltäisi: hän ei julistanut 
ansaitakseen sillä elantonsa, vaan epäitsekkäänä Jumalan lähettiläänä. 
Tämän korostaminen oli varsinkin Korintissa tärkeätä, niin kuin Paava-
lin myöhemmin kirjoittamista kirjeistä ilmenee. 

Sapatteina Paavali kävi synagogassa keskusteluja ja pyrki vakuutta-
maan siellä tapaamiaan juutalaisia ja jumalaapelkääviä pakanoita uudes-
ta sanomasta (Ap. t. 18:4). Vaikka Aquila ja Priscilla olivat jo olleet 
jonkin aikaa kaupungissa, he eivät vielä olleet aloittaneet käännytystyötä 
heimoveljiensä ja -sisartensa piirissä. Ehkä julistustyö ei ylipäätänsäkään 
ollut heille annettu armolahja, vaan he edistivät Kristuksen asiaa muulla 
tavalla. Joka tapauksessa sekä Apostolien teoista että Paavalin omista 
kirjeistä saa selvän vaikutelman siitä, että Paavali on Korintin seura-
kunnan perustaja, ensimmäinen, joka siellä julisti evankeliumia ja sai 
ihmisiä kääntymään uuteen uskoon. 

Myös Korintissa toteutui synagogassa Paavalia kuunnelleiden paris-
sa jakaantuminen niihin, jotka vakuuttuivat, ja niihin, jotka eivät 
hyväksyneet uutta sanomaa. Edellä siteerattu Paavalin itsensä välittämä 
kuvaus sanoman vaikutuksesta kuulijoihin sijoittuu tähän vaiheeseen, 
jolloin Paavali kaupunkiin tulonsa alussa toimi vielä synagogalaitoksen 
puitteissa. Sekä juutalaisten että pakanoiden joukossa oli juuri synago-
gassa toteutunut se ihmeellinen liikutus, jonka Paavali lukee Pyhän 
Hengen vaikutukseksi. Kaikki kuulijat eivät kuitenkaan tälläkään kertaa 
kääntyneet, mutta moni juutalainen liittyi uuteen uskoon. Vakuuttu-
neiden joukossa oli synagogan esimies Crispus perheineen. Kun tilanne 
kärjistyi synagogassa, Paavali joutui siirtymään toisiin tiloihin. Jatkossa 
hän saattoi opettaa jumalaapelkäävän miehen Titius Justuksen talossa 
aivan synagogan vieressä. Täällä hän saattoi sanomallaan tavoittaa yhä 
laajempia piirejä korinttilaisten joukosta (Ap. t. 18:5–8). 

Kun Silas ja Timoteus loppujen lopuksi ehtivät tehtävistään takai-
sin Paavalin seuraan Korinttiin, he tapasivat hänet jo paneutuneena me-
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nestykselliseen lähetystyöhön. Raamatunkäännöksen sanamuoto ”kun 
Silas ja Timoteus saapuivat Makedoniasta, Paavali oli jo kokonaan an-
tautunut julistamaan sanaa” (Ap. t. 18:5) ei tuo parhaalla tavalla esiin 
alkukielessä olevaa merkitystä. Parempi käännös olisi: ”Kun Silas ja Ti-
moteus saapuivat Makedoniasta, Paavali antautui kokonaan julistamaan 
sanaa.” Heidän saapumiseensa saakka Paavali oli joutunut elättämään 
itsensä käsityöllään, mutta Silas ja Timoteus toivat mukanaan makedo-
nialaisten seurakuntien avustuksen. Apostolien teoissa ei siitä mainita, 
mutta Paavali viittaa itse siihen kirjeissään (2. Kor. 11:9, Fil. 4:15). 
Apulaisten palattua Makedoniasta Paavali pystyi siis heidän tuomansa 
rahalahjan avulla keskittymään entistä tehokkaammin julistukseen eli 
käyttämään kaiken aikansa evankelioimiseen ja seurakuntalaisten opet-
tamiseen. 

Claudiuksen karkotusmääräyksen ohella Apostolien tekojen kuvauk-
sessa Paavalin oleskelusta Korintissa on toinenkin tieto, joka auttaa 
meitä kiinnittämään Paavalin ja sitä kautta myös muun alkukristillisyy-
den vaiheet tarkemmin historialliseen kronologiaan. Kyseessä on Del-
foista löydetyn piirtokirjoituksen tiedonantojen yhdistäminen episodiin, 
josta Apostolien teoissa kerrotaan Paavalin Korintissa viettämän ajan 
loppuvaiheen yhteydessä. 

Paavalin Korintissa oleskelun loppuaika osui yhteen ajanjakson 
kanssa, jolloin Gallio-niminen henkilö toimi Akhaian provinssin käs-
kynhaltijana eli prokonsulina (Ap. t. 18:12). Tänä aikana hän joutui 
ottamaan kantaa Paavalin ja Korintin juutalaisten väliseen riita-asiaan 
(Ap. t. 18:12–17). Gallio oli kuuluisan filosofin ja keisari Neron opetta-
jan Senecan veli.4 Käskynhaltijakausi voidaan sijoittaa yhden tarkkaan 
määritellyn vuoden puitteisiin Delfoista löytyneen piirtokirjoituksen 
ansiosta. Se kuuluu suomennettuna: 

 
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, Pontifex Maximus [= 
ylimmäinen pappi], 12. tribunaalisen valtansa vuonna, keisariksi 26. kerran 
julistettu, isänmaan isä, viidennen kerran konsuli, sensori, tervehtii Delfoin 
kaupunkia. Olin jo kauan kiinnostunut Delfoista ja sille suosiollinen alusta 
alkaen. Aina olen harjoittanut Pythian Apollon palvontaa. Mutta mitä nyt 
kerrotaan kansalaisten riidoista, joista Lucius Junius Gallio, minun ystäväni ja 
Akhaian prokonsuli, on selostanut ... 
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Tapa, jolla keisari Claudius yksityiskohtaisesti luettelee arvonsa, tarjoaa 
mahdollisuuden määritellä sen vuoden, jolloin Gallio oli prokonsuli. 
Maaherrat vaihtuivat keväällä. Mitä todennäköisimmin Gallio on ollut 
Akhaian prokonsulina ajanjaksona, joka alkoi keväällä (touko-kesä-
kuussa) vuonna 51 ja päättyi vuoden kuluttua eli keväällä 52. Olisi 
helppo ajatella, että juutalaiset ovat pyrkineet tuomaan Paavalia koske-
vat kiistakysymykset heti tuoreen maaherran ratkaistavaksi. Siksi juttu 
lienee ollut esillä heti touko-kesäkuussa vuonna 51. Myöskään vuosi 52 
ei tosin ole poissuljettu vaihtoehto, jos tapausta on käsitelty Gallion hal-
lintoajan myöhemmässä vaiheessa. Tapahtuman jälkeen Paavali on joka 
tapauksessa pian poistunut Korintista. 

Delfoin piirtokirjoituksen pohjalta nousevan tarkan vuosiluvun 
avulla voidaan pyrkiä lyömään lukkoon myös Paavalin elämän seuraa-
vien vaiheiden kronologia. Tarkkoja vuosilukuja esitettäessä on tosin 
huomioitava, että ne perustuvat sellaisiin teksteistä tehtäviin huomioi-
hin, jotka voidaan joissakin kohdissa tulkita useammalla tavalla. Apos-
tolien teoissa jätetään usein eri paikoissa viipymisen aika tarkemmin 
määrittelemättä, mutta matkaselostuksista voidaan silti tehdä suhteelli-
sen varmoja johtopäätöksiä. Asiaa auttaa se, että antiikin aikana ei mat-
kustettu talviaikaan eli marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Paa-
valin viimeisen vuosikymmenen kuvauksessa Apostolien teot tarjoaa jo-
ka tapauksessa myös Paavalin omien kirjeiden valossa varsin luotettavat 
puitteet eri tapahtumien järjestyksen ja keston arvioinneille. Tästä huo-
limatta tutkimuksessa ei ole vuosien tarkkuuteen ulottuvaa yksimieli-
syyttä siitä, miten Paavalin toiminta 50-luvulla olisi tarkkaan ottaen 
sijoitettava eri vuosiin ja minä vuonna hän tuli viimeisellä matkallaan 
Roomaan. Tällainen epävarmuus ei kuitenkaan paljoa vaikuta Paavalin 
elämän ja sanoman tulkinnassa. 

Paavalin puolitoistavuotinen aika Korintissa sijoittuu mitä toden-
näköisimmin ajanjaksoon loppusyksy 49 (tai alkuvuosi 50) – kesä 51 
(Ap. t. 18:11) tai, vähemmän todennäköisesti, vuodella myöhemmäksi. 
Joko vuoteen 47 tai 48 sijoittuvan apostolien kokouksen jälkeen Paavali 
olisi hyvin ehtinyt vuosien 49 ja 50 vaihteeseen mennessä päästä eri vai-
heiden kautta Korinttiin. Tämä taas vahvistaa Jeesuksen todennäköi-
sestä kuolinvuodesta 30 ja Paavalin Galatalaiskirjeessä luettelemien vuo-
simäärien pohjalta tehtyä laskelmaa Jerusalemin apostolien kokouksen 
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todennäköisestä ajankohdasta. Kolmen vuoden kuluttua kääntymises-
tään Paavali meni kahden viikon pikakäynnille Jerusalemiin (Gal. 1:18). 
Seuraavan kerran hän meni ”neljätoista vuotta myöhemmin” apostolien 
kokouksen merkeissä Jerusalemiin (Gal. 2:1). Koska myös osavuodet 
laskettiin tämäntapaisissa ilmoituksissa antiikin aikana kokonaisina, 
Paavalin tarjoamista vuosista ei luultavasti tule täyttä 17 vuotta. Jos Jee-
sus ristiinnaulittiin vuonna 30 ja Paavali kääntyi noin vuonna 32, voi-
daan apostolien kokouksen ajankohta tältä pohjalta luontevasti sijoittaa 
joko vuoteen 47 tai 48. 

 
 

Viitteet 
1 Apostolien teoissa oleva väite, että Paavali olisi ympärileikkauttanut Timoteuksen on kaiken 
todennäköisyyden mukaan väärä. Aihetta ja siihen liittyvää keskustelua käsittelee laajasti ja 
selkeästi H. Leppä 2002, 135–140. Vrt. myös Räisänen 1982, 74–75. 
2 Aejmelaeus 1984, 294–301; 1987, 32–73. 
3 Aejmelaeus 1987, 196–210. 
4 Gallion myöhempi kohtalo oli karu. Veljensä Senecan tavoin hänen oli pakko tehdä itse-
murha vuonna 65. 



 
 
 
 

6. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 
 
 
 
 

Kirje välineenä yhteydenpitoon seurakuntien kanssa 

Kun Silas (Silvanus) ja Timoteus olivat palanneet Makedoniasta Paava-
lin luo Korinttiin, Paavali kirjoitti kirjeen Tessalonikan seurakunnalle. 
Tämä on vanhin meille säilynyt Paavalin kirje ja samalla ylipäätänsä 
vanhin Uuden testamentin kirjoitus. Se on sijoitettavissa Paavaliin Ko-
rinttiin saapumisen alkuaikoihin eli vuoden 50 tuntumaan, siis aikaan 
vain parikymmentä vuotta kristinuskon perustapahtumien, Jeesuksen 
elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Ensimmäisen tessaloni-
kalaiskirjeen jälkeen Paavali kirjoitti vielä useita muita kirjeitä, ja ne 
ovat evankeliumien ohella kaikkein keskeisin aineisto, jonka avulla 
saamme tietoa kristinuskon perustapahtumista, ensimmäisistä uskonva-
kaumuksista ja teologisesta keskustelusta varhaisimpina vuosina. 

Ensimmäinen tessalonikalaiskirje on todiste siitä, miten Paavali ak-
tiivisen itsenäisen lähetystyönsä aikana hoiti suhteitaan perustamiinsa 
seurakuntiin. Sen lisäksi, että hän lähetti edustajiaan seurakuntiin, Paa-
vali oli kirjeenvaihdossa niiden kanssa. Paavalille lähetettyjä kirjeitä ei 
ole säilynyt, joskin niiden sisällöstä saa jonkin verran selvää apostolin 
antamista vastauksista hänelle esitettyihin kysymyksiin ja reaktioista, 
joita kirjeet ovat hänessä herättäneet. Paavalin oma pysyvä merkitys 
kristilliselle teologialle toteutuu juuri hänen kirjeittensä välityksellä. 

Paavalin kirjeiden painoarvo ymmärrettiin pian hänen kuolemansa 
jälkeen. Niitä alettiin kopioida ja koota kokoelmiksi. Niiden vaikutus 
näkyi myös siinä, että kirjeen muodossa annetusta kristillisestä opetuk-
sesta tuli hyvin suosittu tapa vaikuttaa nuoren kristikunnan uskoon ja 
eettisiin ratkaisuihin. Päinvastoin kuin Paavalin omat aidot kirjeet nämä 
myöhemmät kirjeet eivät olleet useinkaan enää tietystä paikasta toiseen 
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lähetettyjä aitoja kirjeitä, vaan pelkästään kirjeen muotoon laadittuja 
tekstejä, eräänlaisia taidekirjeitä. Ne laadittiin useimmiten jonkun alku-
kristillisen suuren auktoriteetin nimiin, jotta niissä annettu opetus otet-
taisiin vakavasti. Tällä tavalla syntyivät myös epäaidot Paavalin nimiin 
laaditut kirjeet eli Kirje kolossalaisille, Kirje efesolaisille, Toinen kirje 
tessalonikalaisille, Ensimmäinen ja Toinen kirje Timoteukselle sekä 
Kirje Titukselle. Ne on laadittu vasta Paavalin kuoleman jälkeen niiden 
piirien toimesta, joissa haluttiin viljellä eteenpäin ja vaalia Paavalin pe-
rintöä. Kirjeiden sanaston ohella niissä käsitellyt asiat ja niiden tyyli 
osoittavat, että historiallinen Paavali ei ole ollut niiden laatijana. 

Kirjeiden kirjoittaminen oli Paavalin aikaan työlästä puuhaa. Myös 
kirjoitusmateriaali, papyrus oli kallista. Mitä tahansa joutavia asioita ei 
raapustettu vaivalla papyrukselle, vaan kynnys kirjeen kirjoittamiselle oli 
korkea. Ihmisellä piti olla tunne siitä, että hänellä oli tärkeätä asiaa, 
ennen kuin hän järjesti itselleen kirjoitustilanteeseen liittyvät olosuhteet. 
Kirjoitusmateriaali kirjurin ohella oli hankittava paikalle sekä järjestettä-
vä tila, jossa sanelu onnistui. Paavali on todennäköisesti tehnyt saman-
aikaisesti käsityötään eli työskennellyt nahkojen kanssa telttojen valmis-
tusprosessissa kirjurin istuessa kirjoitusvälineineen kuulomatkan päässä. 
Lisäksi piti saada joku luotettava henkilö viemään kirje perille, sillä 
yleistä postinkulkua ei ollut olemassa. 

Kirjoittaminen kesti pitkään antiikin aikaisella tekniikalla ja käytet-
tävissä olevilla välineillä. Ammattitaitoisenkin kirjurin ollessa asialla saa-
tiin papyrukselle raapustettua vain noin kolme tavua minuutissa. Tältä 
pohjalta voidaan laskea Paavalin kirjeiden kirjoittamiseen kulunut ko-
konaisaika: jo teknisenä suorituksena Roomalaiskirje on vaatinut yh-
teensä noin 99 tuntia, Ensimmäinen kirje korinttilaisille 95 tuntia, Toi-
nen kirje korinttilaisille nykymuodossaan 62 tuntia, Kirje galatalaisille 
31 tuntia, Kirje filippiläisille 23 tuntia, Ensimmäinen kirje tessalonika-
laisille 20 tuntia ja Kirje Filemonille 5 tuntia.1 Kun kirjoittaminen 
tapahtui näin hitaasti, sanelijalla oli täysi työ pitää ajatuksensa kasassa. 
Jotkin Paavalin kirjeiden ongelmat selittyvätkin juuri siitä, että hänen 
ajatuksensa ovat edenneet nopeammin kuin kirjurin kynä on pystynyt 
ne tallentamaan. Loogiseen päättelyketjuun tai jopa virkkeen rakentee-
seen tulee tämän vuoksi katkoksia, jotka lukijan on itse pystyttävä 
täydentämään. Käsikirjoitusten kopioijat ovat omalta osaltaan välillä 
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pyrkineet korjaamaan sanelun jättämiä epäloogisuuksia, mikä näkyy eri 
käsikirjoituksissa ja mikä teettää työtä alkuperäisintä tekstiä sadoista 
säilyneistä käsikirjoituksista tavoitteleville tekstikriitikoille. 

Pitkässä kirjoitusrupeamassa jouduttiin tietenkin pitämään useita 
taukoja. Työ jakaantui monen päivän osalle. Tämäkin aiheutti sen, että 
tekstiin tuli katkoksia ja töksähteleviltä vaikuttavia siirtymiä aiheesta 
toiseen. Seuraavana aamuna saneltu teksti ei enää liitykään sujuvasti 
illalla katkenneeseen aiheeseen. Monia esimerkkejä tällaisista saneluun 
liittyvistä katkoksista voidaankin löytää Paavalin kirjeistä. Jos hän olisi 
pyrkinyt tuottamaan viimeisteltyjä taideteoksia, hän olisi tavalla tai 
toisella hoitanut saumakohdat kuntoon. Paavalin näkökulmasta kysy-
mys oli kuitenkin tiettyihin konkreettisiin tarpeisiin kirjoitetuista tila-
päiskirjeistä, joiden esteettinen viimeistely ei ollut niin tärkeätä. 

Kun sanelu venyi useamman päivän mittaiseksi projektiksi, saattoi 
myös sattua, että kirjoitustilanne muuttui. Paavali saattoi saada uutta 
informaatiota. Kaupunkiin saapuva matkailija saattoi tuoda uutta tietoa 
ja uusia terveisiä seurakunnalta, jolle Paavali oli kirjoittamassa. Paavalille 
itselleenkin saattoi pitkän kirjoittamisprosessin aikana sattua jotakin 
odottamatonta. Eräät kirjeiden sisältöön liittyvät omituisuudet voisivat 
selittyä tältä pohjalta. Joskus kirjeen sisäiset ristiriidat nousevat kuiten-
kin niin suuriksi, että tällaisetkaan selitykset eivät riitä. Silloin on pa-
rempi olettaa, että teksti on tavalla tai toisella joutunut epäjärjestykseen. 
Näistä kysymyksistä keskustellaan tarmokkaasti Paavali-tutkimuksessa. 

Antiikin kirjeiden kirjoitustekniikka ei suosinut jälkeenpäin tehtyjä 
korjauksia: pyyhekumin käyttö ja jo sanellun tekstin uudelleen muok-
kaaminen ei ollut mahdollista. Sanelussa tapahtuneet asiavirheet oli kor-
jattava lisähuomautuksilla. Näin Paavali toimii esimerkiksi Ensimmäi-
sen korinttilaiskirjeen alussa lisätessään vielä Stefanaan perhekunnan 
kastamiensa korinttilaisten joukkoon (1. Kor. 1:16), vaikka hän oli jo 
aiemmin ehtinyt kirjoittaa, ettei hän ollut kastanut korinttilaisista muita 
kuin Crispuksen ja Gaiuksen (1. Kor. 1:14). Kuvaava esimerkki Paava-
lin ajatusten harhailusta hänen sanelussaan tulee vastaan myös hänen 
selittäessään keskeistä sovitusteologiaansa Roomalaiskirjeessä: 

Meistä ei ole itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien 
puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes [alkutekstistä 
puuttuu tämän sanan vastine] nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen 
puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä (Room. 5:6–7).  
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Jos kirjoitusvälineet olisivat olleet toiset, Paavali olisi varmaankin kor-
jannut toisella tavalla tällaisen oudon ja turhan poikkeaman varsinaises-
ta argumentaatiovirrasta. 

Paavali noudattaa kirjeiden kirjoittajana antiikin yleisiä sovinnaisia 
sääntöjä, joihin kuului tietty tapa tervehtiä lukijoita kirjeen alussa ja toi-
vottaa heille menestystä kirjeen lopussa. Periaate on säilynyt luonnollise-
na asiana kirjeissä ja jopa sähköpostiviesteissä meidän päiviimme asti. 
Paavali muokkasi alku- ja lopputervehdyksiä vastaamaan hänen edusta-
mansa uuden uskon sisältöä, niin että Jumala, Kristus ja välillä myös 
Pyhä Henki tulevat niissä korostetusti esille. Paavalin kirjeissä olevissa 
alkutervehdyksissä hän yleensä nimeää läheisiä työtovereitaan kanssakir-
joittajikseen. Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille on luonnollista, 
että Silvanus ja Timoteus ovat mukana alkutervehdyksessä, joka kuuluu: 
”Paavali, Silvanus ja Timoteus tervehtivät Tessalonikan seurakuntaa, jo-
ka elää Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Armo 
ja rauha teille” (1. Tess. 1:1). 

Vaikka kirjeiden aloituksissa kirjoittajia näyttäisikin olevan useam-
pia, voidaan Paavalin katsoa olevan lähes yksin vastuussa kaikkien 
kirjeidensä sisällöstä. Useamman kirjoittajan mainitseminen kirjeiden 
alussa voi olla osaselityksenä sille, että Paavalin teksteissä hän usein kir-
joittaa seurakuntalaisilleen monikon 1. persoonassa, me-muodossa, esi-
merkiksi varhaisimman kirjeensä alun tyytyväisyyttä henkivässä totea-
muksessa: ”Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme 
teitä rukouksissamme” (1. Tess. 1:2). Tämän jälkeen hän vielä jatkaa 
monisanaisesti seurakuntalaisten ylistämistä. Tessalonikasta tulleet ter-
veiset olivat olleet Paavalille hyvin mieluisat. Muutenkin kirjeiden laati-
joiden kannatti kehua vastaanottajia kirjeiden alussa, jotta suotuisa 
ilmapiiri pääsisi syntymään kirjeen tarkoitusten täyttymiselle. Näin Paa-
vali toimiikin kirjeissään varsinaisen alkutervehdyksen jälkeen, mikäli 
vain vastaanottavan seurakunnan tilanne suinkin antaa siihen mahdolli-
suuden. Kirjeen galatalaisille alusta tällainen hyvän ilmapiirin tavoittelu 
puuttuu, mikä kertoo Paavalin heihin kohdistuneen närkästyksen syvyy-
destä. 

Kirjeiden alkuun kuuluva Jumalalle osoitettu kiitos vastaanottajista 
ei ollut Paavalille pelkkä muodollisuus. Muukin hänen kirjeistään löyty-
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vä aineisto todistaa siitä, että sekä pyyntö- että kiitosrukoukset kuului-
vat olennaisina asioina hänen uskonnollisuuteensa. ”Jumalan ja Isän 
edessä” Paavali on ”lakkaamatta muistellut” (1. Tess. 1:3) paitsi Tessalo-
nikan kristittyjä myös kaikkia muita hengellisiä lapsiaan, mutta myös 
niitä, jotka eivät olleet hänen lähetystyönsä hedelmiä (Room. 1:8). 
Kautta kirjeittensä hän kehottaa myös kaikkia kristittyjä rukoilemaan 
lakkaamatta (esim. 1. Tess. 5:17). Rukous on olennainen osa Jumalan 
lapsen elämää. Filippiläisiä Paavali kehottaa: ”Älkää olko mistään huo-
lissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon” (Fil. 4:6). 

Paavali uskoi rukousten voimaan. Niiden avulla voitiin vaikuttaa 
siihen, että Jumalan hyvä ohjaus ja suojelu toteutuisivat maailmassa, 
että jatkossa tapahtuisi jotakin muuta kuin mitä ilman rukousta olisi 
tapahtunut. Tämä vakaumus ilmenee selvästi esimerkiksi, kun Paavali 
pyytää Rooman kristittyjen esirukousta ennen vaarallista matkaansa 
Jerusalemiin (Room. 15:30–31). Harraskaan toistuva rukous ei aina 
kuitenkaan toteuta rukoilijan pyyntöä sellaisenaan, vaan Jumalalla voi 
olla omat suuremmat tarkoituksensa asiassa, josta rukous esitetään. 
Tämän Paavali oli kokenut pyytäessään vapautusta häntä vaivaavasta 
sairaudesta (2. Kor. 12:7–9). Joka tapauksessa rukousyhteys Jumalaan 
näyttää olleen Paavalille merkitykseltään niin tärkeä, että se voidaan rin-
nastaa niihin uskonnollisen elämän keskeisiin ulottuvuuksiin, joista hän 
puhuu termeillä usko ja Kristuksessa oleminen. Aihe tulee esille Paava-
lin kirjeissä vain siellä, täällä eikä joudu periaatteellisempaan tarkaste-
luun, koska se oli itsestään selvä uskonnolliseen elämään kuuluva asia 
kaikille. 

Paavali seurakunnille lähettämät kirjeet lienee tarkoitettu luettavik-
si niiden jumalanpalveluksissa. Siihen viittaa kirjeiden lopussa oleva 
kehotus ”pyhän suudelman” antamiseen. Tessalonikalaisia Paavali ke-
hottaa kirjoittaen ”tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suudelmalla” (1. 
Tess. 5:26). Vastaava kehotus löytyy jakeista Room. 16:16, 1. Kor. 
16:20, 2. Kor. 13:12. Näissä jakeissa kehotus on sukupuolineutraalissa 
muodossa ”tervehtikää toisianne”. ”Pyhän suudelman” voidaan katsoa 
edeltäneen ehtoollisen viettoa.2 
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Kirjeen tausta 

Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen sisällöstä ilmenee, että se on kirjoi-
tettu pian Paavalin saavuttua Ateenasta Korinttiin. Koska Paavali oli 
joutunut poistumaan kiireessä Tessalonikasta siellä syntyneiden levotto-
muuksien tähden, monet asiat olivat vielä jääneet kesken Paavalin 
opetuksessa. Hän ei voinut olla varma, miten nuoret kristityt selvisivät 
niissä ahdistuksissa, jotka kohdistuivat heihin heidän uskonsa vuoksi. 
Kirjeen taustatilanteesta Paavali itse kirjoittaa: 

 
Niinpä, kun emme enää kestäneet kauempaa, päätimme itse jäädä Ateenaan ja 
lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin 
Kristuksen evankeliumin julistajana. Hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista 
uskoanne, jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan (1. Tess. 3:1–
3). 
 

Timoteus oli palannut matkaltaan ja tavannut Paavalin Korintissa. Hän 
pystyi kertomaan iloisen uutisen siitä, että seurakunnan usko ja elämä 
olivat kunnossa. Kirje on Paavalin huojentunut reaktio hyvään uutiseen. 
Paavali jopa huudahtaa vastauksessaan: ”Nyt voimme taas elää, jos te 
kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä” (1. Tess. 3:8). Kirjeen sisältö 
todistaa siitä, miten lujasti koko Paavalin olemassaolo oli sidottuna 
hänen lähetystyönsä menestymiseen. ”Huoli kaikista seurakunnista” (2. 
Kor. 11:28) oli jatkuvaa todellisuutta hänen elämässään. 

Paavali ottaa esille juutalaisten nuorta kristinuskoa vastaan Juudeas-
sa kohdistamat vainot pyrkiessään selittämään tessalonikalaisille, että 
heitä kohdanneet vaikeudet eivät ole erityistapauksia vaan kuuluvat vali-
tettavasti kristittyjen elämään. Kristinusko oli tähän aikaan itseymmär-
rykseltään vielä osa juutalaisuutta, sen täydellistymä. Siitä huolimatta 
Paavali, itsekin juutalainen, saattoi puhua juutalaisuudesta kuin jostakin 
aivan vieraasta ja vihamielisestä uskonnosta. Taustalla ovat hänen omat 
huonot kokemuksensa pyrkimyksistä vakuuttaa heimoveljensä eri kau-
pungeissa ja siitä koituneet ikävät seuraukset. Paavali on tietoinen myös 
Juudeassa toteutuneista Kristukseen uskovien vainoista, joihin hän itse-
kin aiemmin osallistui, vaikka ei tässä yhteydessä ota tätä henkilökoh-
taista yksityiskohtaa esille. Hän kirjoittaa: 
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Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, 
jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen. Teidän omat maamiehenne ovat 
kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. Juutalaiset 
ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet 
meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. Kun 
me puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää 
meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa. Mutta nyt Jumalan viha lopulta 
tavoittaa heidät (1. Tess. 2:14–16). 
 

Myös Korintissa, josta Paavali kirjoittaa kirjettä, hän oli joutunut koh-
taamaan vaikeuksia vanhaan vakaumukseensa pitäytyvien heimoveljien-
sä taholta. Vain osa juutalaisyhteisöstä oli lämmennyt evankeliumille. 
Kaikki entiset vihanpidotkin vielä tuoreessa muistissa pitäen Paavali in-
toutuu kirjoittamaan hyvin raskaita asioita juutalaisuudesta, josta hän 
toisaalla saattaa puhua paljon myönteisemmin. 

Edellä siteeratut jakeet ovat sen verran vaikeita, että moni tutkija 
tahtoisi pitää niitä myöhempänä, jonkun toisen kirjoittamana lisänä 
Paavalin tekstiin. Tälle on kuitenkin vaikea löytää riittäviä perusteita. 
Jakso on kaikissa säilyneissä Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen käsikir-
joituksissa, eikä se ole vieras Paavalin tyylin ja ajattelunkaan puolesta. 
Enintään jakson viimeinen virke, joka tarkkaan suomennettuna kuuluu 
”Mutta viha on tavoittanut heidät loppuun saakka”, vaikuttaa hyvin 
oudolta. Mitään ratkaisevaa Jumalan vihan ilmentymää juutalaisten ran-
kaisemiseksi ei vielä kirjeen kirjoittamisen aikaan ollut tapahtunut. 
Monet virkettä myöhempänä lisäyksenä pitävät tutkijat näkevätkin siinä 
viittauksen vuonna 70 jKr. tapahtuneeseen Jerusalemin hävitykseen, 
mistä Paavali ei tietenkään vielä voinut tietää mitään – ei ainakaan jo 
toteutuneena asiana. Se, että Paavalin tekstiin on lisätty myöhemmin 
jotakin tai sitä on muunneltu, vaikka käsikirjoituksiin ei tällaisesta ole 
jäänyt merkkejä, ei ole täysin poissuljettu asia. Koko juutalaisuutta kä-
sittelevän jakson ja sen viimeisen virkkeen olemassaoloa Ensimmäisen 
kirjeen tessalonikalaisille tekstissä ei kuitenkaan voida pitää todisteena 
siitä, että koko kirje olisi epäpaavalilainen ja että se kuuluisi johonkin 
myöhäisempään aikaan kuin vuoden 50 tienoille. Jakeissa oleva viittaus 
(Jumalan) ”vihaan” voidaan tulkita Paavalin voimakkaaseen eskatologi-
seen lähiodotukseen liittyvänä erikoisena ilmauksena: ensimmäisissä kir-
jeissään hän oletti Kristuksen takaisinpaluun ja viimeisen tuomion olevan 
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aivan ovella. Menneen ajan verbimuotoon puettu ilmaus vihan tulemi-
sesta olisi tällöin profeetallisen tyylin mukainen tapa kirjoittaa lähellä 
olevasta ja varmuudella koittavasta asiasta. Paavalin persoonallisuuteen 
kuului monenlaista jyrkkyyttä, ja nämä jakeet voidaan tulkita yhtenä 
osoituksena siitä. Jakeita ei kuitenkaan missään tapauksessa saa korostaa 
jonkinlaisena Paavalin tärkeänä perintönä kristinuskolle sen suhtautu-
misessa juutalaisuuteen, vaikka näin on kirkkohistorian kuluessa valitet-
tavasti usein tapahtunut. 

Paavalin varhaisin kirje poikkeaa sisällöltään monessa suhteessa 
hänen myöhemmin kirjoittamistaan. Siinä on erikoisuuksia, joita ei ole 
helppo liittää niin varhaiseen aikaan Paavalin historiassa kuin se tavalli-
sesti liitetään. Sisällön puolesta kirjeestä puuttuvat muissa kirjeissä kes-
keistä roolia esittävät teologisesti tärkeät teemat suhtautumisesta juuta-
laiseen lakiin sekä niin kutsuttu paavalilainen ristinteologia. Ei ole kui-
tenkaan mitään syytä epäillä kirjettä jonkun muun kuin Paavalin itsensä 
kirjoittamaksi. Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla Euroopan puo-
lelle tilanteet seurakunnissa eivät vielä olleet nostaneet pintaan niitä 
ristiriitoja, joiden kanssa Paavali joutui tulevina vuosina seurakuntiensa 
kanssa kommunikoidessaan taistelemaan. Tessalonikan seurakunnan 
ongelmat olivat vielä sen verran yksinkertaisella tasolla, että Paavali 
pystyi ne helposti selvittämään eikä hän halunnut tieten tahtoen sotkea 
uusia kristittyjä niihin riitoihin, joihin hän itse oli tullut vedetyksi mu-
kaan Antiokiassa. Makedonian seurakunnat eivät jatkossakaan kriti-
soineet Paavalin opetusta, niin kuin monessa muussa seurakunnassa ta-
pahtui. Sekä Paavalin vanhurskauttamisopin että hänen ristiin liittyvän 
teologiansa selkeä painotus hänen kirjeissään kumpusivat tilanteista, 
joissa Paavalia oli kritisoitu ja joissa hän puolusti omaa evankeliumiaan 
sen vääristelijöitä vastaan. 

Kirjeensä alussa Paavali kehuu tessalonikalaisia tavalla, joka näyttää 
sopivan huonosti evankeliumin julistamisen alkuhetkiin Euroopassa: 
Tessalonikalaisten tapa vastaanottaa julistettu sana on tullut esikuvaksi 
”kaikille Makedonian ja Akhaian uskoville”. Paavali kirjoittaa: ”Teidän 
keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedoniaan ja Akhaiaan, 
onpa uskonne Jumalaan tullut tunnetuksi kaikkialla muuallakin.” Paa-
valin ei enää itse tarvitse aiheesta puhua, ”sillä kaikki kertovat, mihin 
meidän käyntimme teidän luonanne johti” (1. Tess. 1:6–9). Vuoden 50 
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paikkeille sijoitettuna tällainen todistus tessalonikalaisten uskon saavut-
tamasta positiivisesta ja laajasta maineesta ei tietenkään voi olla muuta 
kuin liioittelua, mutta tämän tapaisten ylisanojen käyttö ei ollut vierasta 
antiikin retoriikassa. Varsinkin Paavalilla oli taipumus turvautua liioitte-
levaan kielenkäyttöön niin hänen halutessaan ylistää ystäviään kuin 
myös hänen hyökätessään vihollistensa kimppuun, niin kuin ilmeni 
edellä olevasta hyökkäyksestä juutalaisia vastaan. Paavalin ylenpalttinen 
ilo siitä, että monet ovat ottaneet vastaan sanoman, jonka hän tahtoi 
kaikille tarjota ja joka oli hänen oman elämänsä tärkein asia, todellinen 
elämän ja kuoleman kysymys, kääntyi vastakohdakseen, kun hän kohtasi 
ihmisiä, jotka vastustivat sanomaa ja käyttivät jopa väkivaltaa estääkseen 
sen leviämisen. Silloin Paavali monesti unohti, millainen hän itse oli 
ollut, ennen kuin Jumala voimatoimin ja vastaansanomattomin teoin 
pakotti hänet muuttamaan käsityksiään. Mikäli vastustajat eivät olleet 
saaneet osakseen yhtä vahvoja kokemuksia, juuri Paavalin olisi pitänyt 
pystyä ymmärtämään heitä paremmin, mutta siihen hän ei ole aina 
kyennyt. 

Kirjeessä Paavali palauttaa mieliin tulonsa kaupunkiin. Seurakunta-
laiset olivat etupäässä pakanakristittyjä. Se ilmenee tavasta, jolla Paavali 
kuvailee kuulijoiden reaktiota hänen julistukseensa: ”Te hylkäsitte väärät 
jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää, todellista Jumalaa” (1. Tess. 
1:9). Koska juutalaisten palvoma ja Paavalin julistama Jumala oli yksi ja 
sama, Paavali odotti heimolaisiltaan ainoastaan Jumalan lopullisen pe-
lastusteon tunnustamista ja vastaanottamista. Pakanataustaisilla ihmisil-
lä oli pitempi matka oikeaan uskoon ja Kristuksen tunnustamiseen, joka 
alkoi entisten jumalien hylkäämisellä. 

Paitsi sitä intoa, jota tessalonikalaiset osoittivat uutta sanomaa koh-
taan, Paavali painottaa kirjeessä myös oman käyttäytymisensä moitteet-
tomuutta ja evankelioimistyölle uhrautumisensa suuruutta. Paavali 
haluaa yhä torjua toimintaansa helposti liittyvän väärinkäsityksen: seu-
rakuntalaisten ei pidä sekoittaa häntä kierteleviin uskonnollisiin huija-
reihin, joita liikkui runsaasti samoilla seuduilla. Näitä elämänhallinnan 
ja -katsomuksen opettajia riitti sen ajan kaupunkien toreille. Monet 
julistajat pyrkivät huijaustarkoituksessa saamaan itselleen helpon elämän 
keräämällä ympärilleen heidän opetuksestaan innostuneen tukijajoukon. 
Kuljeksivat, avustuksia pyytävät saarnamiehet olivatkin jo Paavalin ai-
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kaan tultaessa ehtineet joutua huonoon maineeseen monien ihmisten 
silmissä. Kun Paavali ei pyytänyt rahaa eikä elatusta itselleen vastapalve-
lukseksi evankeliumin julistuksesta, hän vältti huijausepäilykset ja 
osoitti olevansa liikkeellä vilpittömin ja epäitsekkäin aikein.3 

Näihin aiheisiin liittyviä toimiaan Paavali muistelee kirjoittaessaan: 
 
Meidän saarnamme ei ole peräisin harha-ajatuksista, ei epäpuhtaasta mielestä 
eikä vilpillisistä aikeista. Koska Jumala on katsonut meidät kelvollisiksi julista-
maan evankeliumia, me emme puhuessamme pyri olemaan mieliksi ihmisille 
vaan Jumalalle, joka tutkii sydämemme. Emme ole koskaan puhuneet mielis-
televin sanoin, sen te tiedätte; emme ole salaa ajaneet omia etujamme, siitä 
Jumala on todistajamme… Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme val-
miit antamaan teille Jumalan evankeliumin lisäksi oman itsemme; niin rak-
kaiksi te olitte meille tulleet. Muistatte, veljet, miten me uurastimme ja näim-
me vaivaa. Kun julistimme teille Jumalan evankeliumia, teimme samalla yötä 
päivää ansiotyötä, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne (1. Tess. 2:3–5, 
8–9). 
 

Paavali ei ottanut palkkaa siltä seurakunnalta, jossa hän parhaillaan evan-
kelioi. Jo perustetulta seurakunnalta, joka vapaaehtoisesti tahtoi tukea 
hänen lähetystyötään muualla, hän ei sitä vastoin kieltäytynyt ottamasta 
vastaan avustusta. Näistä asioista, samoin kuin muistakin Ensimmäi-
sessä tessalonikalaiskirjeessä esiin tulevista teemoista, Paavali kirjoittaa 
laajemmin myöhemmissä kirjeissään. Halu olla taloudellisesti itsenäinen 
ja elättää itsensä omien käsien töillä oli Paavalille tärkeä periaate halki 
koko hänen apostolisen toimintansa, mutta asiaa ei aina tahdottu ym-
märtää positiivisessa valossa. Paavali joutui sitä selvittämään varsinkin 
korinttilaisille. 

 
 
 

Oikean elämäntavan ja uskon selvittelyä 

Pelkkä Paavalin helpotus ja kiitollisuus siitä, että seurakunta oli säilyttä-
nyt uskonsa ja menestyi, ei olisi riittänyt syyksi ryhtyä vaivalloiseen 
kirjeenkirjoitusprosessiin. Sellaiset terveiset olisi voinut lähettää suu-
sanallisestikin jonkun matkustavan veljen mukana. Liian lyhyeksi jää-
neen Tessalonikassa oleskelunsa aikana Paavali ei ollut kuitenkaan vielä 
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ehtinyt tarpeeksi korostaa kaikkia kristilliseen elämään ja toivoon liitty-
viä yksityiskohtia. Niissä tarvittiin täsmennystä, ohjausta ja opetusta. 

Paavali katsoo tarpeelliseksi teroittaa kirjeessään siveellisen elämän 
tärkeyttä (1. Tess. 4:1–8). Hän kirjoittaa muun muassa: ”Jumalan tahto 
on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! Jokaisen teistä on opit-
tava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Älkää antako sitä himon 
ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Juma-
laa” (1. Tess. 4:3–4). Tämä puoli uskonnollisessa kilvoittelussa ei ollut 
pakanallisessa ympäristössä kasvaneille yhtä itsestään selvää kuin juuta-
laisille, joiden seksuaalietiikkaan liittyvät arvot ja ihanteet olivat käytän-
nöllisesti katsoen yhteiset nousevan uuden uskonnollisen liikkeen kanssa. 

Pakanoiden apostolina Paavali joutui muutenkin ottamaan huo-
mioon uskonnollisen julistuksensa sisällössä kuulijakunnan lähtökoh-
dat. Suurella osalla hänen kuulijakunnastaan ei ollut juutalaisen uskon-
non mukanaan tuomaa vankkaa eettistä ja pelastushistoriallista perintöä, 
jonka varaan kristillisen evankeliumin julistajan oli helppo rakentaa. 
Kristinuskossa ja juutalaisuudessa oli luonnollisesti valtava määrä yhteis-
tä uskonaineistoa alkaen luomisesta, pelastushistorian tärkeistä tapahtu-
mista, profeetoista ja muista uskonsankareista sekä eettisistä perusperi-
aatteista. Kaikki tällainen etukäteistieto puuttui pakanoilta, elleivät he 
olleet kuuluneet synagogissa käyviin ”jumalaapelkääviin”. Paavalin oli 
useimmiten aloitettava yksijumaluudesta, eettisen käyttäytymisen perus-
säännöistä, kerrottava uutena asiana myös Vanhan testamentin tärkein 
sisältö kaiken uuden kristillisen perussanoman lisäksi. Työtä joutui 
tekemään paljon enemmän. 

Erityisen suurta epäselvyyttä tessalonikalaisille näyttää kuitenkin 
tuottaneen se, mitä tarkoitti ”kuolleista herätetyn Jumalan Pojan, Jee-
suksen odottaminen taivaista” ja minkälaista käytännön elämäntyyliä se 
edellytti kristityiltä. Timoteus näyttää tiedottaneen juuri näihin asioihin 
liittyneistä epäselvyyksistä. Niinpä Paavali korostaakin ensiksi, että kris-
tityt eivät saa jättää normaalia työntekoa lopun ajan odotuksen innos-
saan: ”Pitäkää kunnia-asiananne, että elätte rauhallisesti ja ansaitsette 
toimeentulonne kättenne työllä, niin kuin olemme käskeneet” (1. Tess. 
4:11).4 

Tessalonikalaiset ovat ottaneet Paavalin julistuksen todesta ja odot-
taneet hyvin lähellä olevaa loppuratkaisua. Tältä pohjalta he ovat päätel-
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leet, että kaikki Kristukseen uskovat saavat elossa olevina ottaa vastaan 
takaisin tulevan Herransa. Eräät seurakunnassa sattuneet kuolintapauk-
set ovat tämän vuoksi herättäneet hämmennystä. Paavali selvittää asiaa 
seuraavalla tavalla: 

 
Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen 
nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran 
Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala 
myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kans-
saan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka 
saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden 
edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja 
Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet 
Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, 
temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vas-
taan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä 
sanoilla (1. Tess. 4:13–18). 
 

Paavalin opetus viimeisen päivän tapahtumista on selkeä. Uskovalle on 
samantekevää, onko hän elossa tai kuollut, kun Herra tulee takaisin. 
”Kristukseen uskovien” ylösnousemus kuolleista takaa sen, ettei kukaan 
joudu huonompaan asemaan. Siihen, miten ilman uskoa kuolleille käy, 
Paavali ei ota tässä kantaa. Itse asiassa se jää aitojen Paavalin kirjeiden 
aineistossa muutenkin varsin epämääräiseksi. 

On syytä huomata, miten kokonaisvaltaisena Paavali näkee sekä 
ihmisen kuoleman että hänen tulevan elämänsä. Paavali ei rakenna tule-
van elämän toivoa sielun kuolemattomuuteen, vaan kuollessaan koko 
ihminen ”nukkuu kuoleman uneen”. Kristuksen tullessa takaisin koko 
ihminen puolestaan herätetään kuolleista. Sekä aiemmin kuolleet että 
silloin elossa olevat pääsevät silloin yhdessä vastaanottamaan taivaasta 
saapuvaa Kristusta. Paavali ei puhu tässä mistään erillisestä uskovien 
tempaamisesta Kristuksen luo ennen viimeistä päivää, vaan nimen-
omaan lopullisen ratkaisun päivästä. Kristityt pääsevät yläilmoihin vas-
taanottamaan saapuvaa Kristusta. Se tarkoittaa, että he tulevat muodos-
tamaan eräänlaisen kunniasaattueen Kristukselle hänen laskeutuessaan 
maan päälle ja perustaessaan tänne iankaikkisen valtakuntansa.5 Siitä, 
että vastaan menevien olomuoto on muuttunut verrattuna maalliseen 
ruumiiseen, Paavali ei tässä vielä kirjoita. Sen hän tuo esille vasta Ensim-



1 0 8  P A A V A L I   

mäisessä kirjeessä korinttilaisille. Joka tapauksessa jo se, että uskovat 
temmataan yläilmoihin, on selkeä viittaus kokonaan erilaiseen olomuo-
toon kuin nykyinen ajallinen ruumiillisuus.6 

Paavalin sanamuodosta käy ilmi, että kirjettä kirjoittaessaan hän 
odotti hyvin pikaista loppuratkaisua. Kahteen kertaan esiin tuleva ilmai-
su ”me elossa olevat” paljastaa, että Paavali otaksui itse olevansa elossa 
Kristuksen tullessa, vaikka jotkut muut olisivatkin silloin jo ehtineet 
kuolla. Jatkossa Paavali vielä korostaa Herran päivän tulemisen arvaa-
mattomuutta. Ei ole mitään merkkejä, joiden perusteella saapumisen 
tarkkaa ajankohtaa voitaisiin määritellä. Herran päivä tulee ”kuin varas 
yöllä” (1. Tess. 5:2). Paavali jatkaa: ”Juuri kun ihmiset sanovat: ’Kaikki 
on hyvin, ei mitään hätää’, tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin 
synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon” (1. 
Tess. 5:3). Ainoa oikea suhtautumistapa on siksi ”valvoa”, mikä tarkoit-
taa jatkuvaa kilvoittelua uskossa ja elämässä, sitä, että eletään ”valon 
lapsina”. On oltava aina valmiina (1. Tess. 5:4–6). Paavali toteaa: ”Mut-
ta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina: meidän on 
pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksem-
me pelastuksen toivo” (1. Tess. 5:8).7 

 
 

Viitteet 
1 Aejmelaeus 1983, 124–125. 
2 Lohse 2003, 410. 
3 Aejmelaeus 2000, 140–148; 2002, 343–376. 
4 Kenneth Liljeström huomauttaa, että Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille työskentele-
miseen kehottamisen liittyminen lähiodotukseen ei ole yhtä ilmeinen kuin silloin kun sama 
asia tuodaan uudelleen esille pseudepigrafisessa Toisessa kirjeessä tessalonikalaisille (2. Tess. 
3:10–12), joka paljon selvemmin keskittyy nimenomaan Kristuksen takaisintulon viivästymi-
sen aiheuttamiin ongelmiin. Toisaalta voidaan kysyä, miksi Paavalin olisi muuten tarvinnut 
kirjoittaa seurakuntalaisille näin itsestään selvästä asiasta, ellei Kristuksen paluun lähiodotus 
olisi aiheuttanut epäselvyyttä oikeaan elämäntapaan jo Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 
vastaanottajissa. 
5 Aiheesta lähemmin Mustakallio 2007, 48. 
6 Kuula (2001, 159) arvelee, ettei Paavali olisi mieltänyt Kristuksen paluuta ”fyysisenä laskeu-
tumisena tähtiavaruuden läpi ilmakehään” eikä kristittyjen kohoamista maasta häntä vastaan-
ottamaan muuta kuin kielikuvina. Tulkinta liittyy Kuulan hyvin henkiseen tulkintaan Paava-
lin kristologiasta ja ylösnousemustoivosta. 
7 Aejmelaeus 1985, 13–98. 



 
 
 
 

7. Efesoksen vuodet, vankeus ja vaarat 
 
 
 
 

Siirtyminen Korintista Efesokseen 

Jonkin ajan kuluttua Akhaian käskynhaltijan Gallion edessä toteutu-
neen episodin jälkeen Paavali lähti Korintista. Hän matkusti laivalla 
Aquilan ja Priscillan seurassa Egeanmeren yli Efesokseen. Aviopari aset-
tui tänne asumaan. Paavali kävi vain lyhyesti tervehtimässä paikallista 
juutalaista yhteisöä synagogassa ja lupasi tulla myöhemmin uudelleen 
selventämään sanomaansa (Ap. t. 18:18–21). Ei Apostolien teoissa eikä 
myöskään Paavalin kirjeissä sanota, että Paavali itse olisi perustanut seu-
rakunnan Efesokseen. Se oli syntynyt sinne ilman Paavalia ja aikaisem-
min kuin hän myöhemmin vaikutti pitkään kaupungissa. 

Siitä, minne Paavali jatkoi matkaa Efesoksesta, kerrotaan Aposto-
lien teoissa lyhyesti, vaikka kysymyksessä on ollut pitkä ja aikaa vievä 
rupeama. Teoksen laatijalla ei näköjään ole ollut asiasta enempää 
lähteitä kuin, minkä hän tuo esille kirjoittaessaan: ”Sitten hän purjehti 
Efesoksesta, nousi Kesareassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. 
Hän tervehti seurakuntaa ja matkasi sitten Antiokiaan. Viivyttyään siellä 
jonkin aikaa hän lähti taas matkaan, vaelsi Galatian ja edelleen Fryygian 
halki ja rohkaisi kaikkialle opetuslapsia” (Ap. t. 18:21–23). 

Suomennoksessa esiin tuleva matka Jerusalemiin on tulkintaa alku-
tekstissä olevasta kreikan ”mennä ylös” -verbistä. Jerusalemia ei alkuteks-
tissä mainita lainkaan, mutta juuri tätä verbiä käytettiin eräänlaisena 
teknisenä terminä kulkemisesta vuoristossa sijaitsevaan pyhään kaupun-
kiin. Jos pelkästään Antiokia olisi ollut Paavalin päämääränä, hän ei olisi 
purjehtinut Kesareaan, joka oli kaukana, noin 500 kilometrin päässä 
Antiokiasta, mutta lähellä, noin 100 kilometrin päässä Jerusalemista. 
Käynti Jerusalemissa oli kristittyjen puolelle siirtyneelle Paavalille hen-



1 1 0  P A A V A L I   

genvaarallinen, sillä vihan häntä kohtaan on täytynyt olla suuri hänen 
entisten kumppaniensa parissa, joihin hän saattoi kaupungissa törmätä. 
Silti Paavali on pistäytynyt kaupungissa. Syyn on täytynyt olla riittävän 
suuri. Sitä, mitä Paavali Jerusalemissa teki, ei sanota eikä kirjoittaja sitä 
todennäköisesti edes tiedä. Luultavasti Paavali on pyrkinyt parantamaan 
Antiokian konfliktissa alkuseurakunnan edustajien kanssa tulehtuneita 
välejään. Tässä hän on myös osittain onnistunut, niin kuin jatkotapah-
tumista voi päätellä. 

Jerusalemista Paavali jatkoi vanhaan kotiseurakuntaansa Antio-
kiaan. Matkan tarkoitus oli todennäköisesti sama kuin Jerusalemiin 
nousun: hän halusi eheyttää huonoksi menneitä välejään sikäläisten 
uskonveljien ja -sisarten kanssa. Sopu jerusalemilaisten kanssa antoi 
hyvää taustatukea myös Antiokian suhteiden parantamiseen. Paavalin 
Palestiinan ja Syyrian matkojen tarkoitukseksi pääteltävissä oleva halu 
sovintoon tuottikin tuloksia ainakin siten, että tämän jälkeen Paavalin 
kirjeisiin tulee ohjeita konkreettisiksi toimenpiteiksi Jerusalemiin tarkoi-
tetun rahalahjan keräämiseksi. Jo apostolien kokouksessa asiasta oli so-
vittu, mutta toistaiseksi Paavalin perustamissa seurakunnissa kolehtia ei 
oltu pantu vireille. Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille asiasta ei 
ollut vielä mitään mainintaa. 

Kun Paavali jatkaa matkaansa Antiokiasta, hän kulkee Galatian ja 
Fryygian halki rohkaisten sikäläisiä seurakuntia ja päätyy taas Efesok-
seen (Ap. t. 18:23; 19:1). Apostolien teoissa ei anneta mitään tietoja 
siitä, miten pitkään Paavalin monia kohteita käsittänyt matka Korintista 
toistamiseen Efesokseen kesti. On epätodennäköistä, että hän olisi sel-
vinnyt siitä vain muutamassa kuukaudessa. Jonnekin hänen on matkan 
varrella täytynyt pysähtyä viettämään marraskuusta maaliskuuhun ulot-
tuvaa aikaa, jolloin ei juuri matkustettu.1 Hän on voinut talvehtia An-
tiokiassa tai ehkä todennäköisemmin itse perustamissaan Galatian seu-
rakunnissa. Paavali on alkanut organisoida myös Galatiassa Jerusalemiin 
kerättävää rahalahjaa, mikä on luonnollisesti vaatinut aikaa maakunnan 
eri kaupungeissa olevissa seurakunnissa (1. Kor. 16:1). Mikäli Paavalin 
katsotaan lähteneen Korintista kesällä 51, voidaan hänen päätellä ehti-
neen Efesokseen kevätpuolella vuotta 52.2 Jotkut tutkijat haluaisivat 
sijoittaa Efesokseen saapumisen ajankohdan vielä kauemmaksi, esimer-
kiksi myöhäissyksyyn vuonna 52 tai sitä seuraavaan kevääseen, mikä on 
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myös mahdollista. Tämä osoittaa, miten vaikea Paavalin toiminnan 
tarkkoja ajankohtia on määritellä hänestä kertovien lähteiden valossa, 
vaikka Claudiuksen edikti ja Gallion prokonsulikausi Akhaiassa antavat-
kin selvät kiintopisteet, joiden pohjalta kronologiaan liittyviä määritel-
miä voidaan tehdä. 

Efesos oli Rooman valtakunnan tärkeimpiä kaupunkeja. Paavalin 
saapuessa sinne sillä oli takanaan jo loistava monisatavuotinen historia. 
Se kukoisti edelleen Paavalin aikana ollen Aasian maakunnan hallinnon 
keskus, tärkeä kaupallinen ja uskonnollinen suurkaupunki. Sen satama 
oli tärkeä, joskin sen luona mereen laskeva Kaystros-joki siirsi kuljetta-
millaan lietteillä sopivaa satamaa aina kauemmaksi varsinaisesta kau-
pungista. Asukkaita kaupungissa oli noin neljännesmiljoona. Kaupunki 
oli rakennettu komeaksi, mikä on nähtävissä hyvin säilyneissä arkeolo-
gien esiin kaivamissa raunioissa. 25 000 katsojan teatterista kulki puolen 
kilometrin ja 20 metrin levyinen marmoroitu pääkatu satamaan. Kau-
pungin kaunistuksena oli loisteliaita julkisia rakennuksia, kylpylä, kirjas-
to, stadion. Rakennuksista näyttävin oli laajojen kansanjoukkojen pal-
voman Artemis-jumalattaren temppeli, jota pidettiin yhtenä antiikin 
seitsemästä ihmeestä. Temppeli oli neljä kertaa Ateenan Pantheon-
temppeliä suurempi. Sata mahtavaa pylvästä kannatteli sen kattoa. 
Monirintainen Artemis-jumalatar edusti palvojilleen hedelmällisyyttä. 
Temppeliin virtasi lukuisia pyhiinvaeltajia, jotka palvontamenojen 
ohella saivat maksusta hyödyntää loitsuja ja kuulla ennustuksia. Temp-
pelin yhteydessä myytiin pyhiinvaeltajille myös hopeisia ja savesta 
tehtyjä pienoisveistoksia jumalattaresta ja temppelistä. Temppelillä oli 
näin suuri taloudellinen merkitys monelle efesoslaiselle. Paavalin histo-
riaa sivuavat edellä mainituista rakennuksista eri tavoilla ainakin 
stadion, temppeli ja teatteri. 

 
 
 

Paavalin Efesoksen vuodet 

Paavalin mainitaan olleen Efesoksessa runsaat kaksi vuotta eli vuoteen 
54 tai 55 saakka. Apostolien tekojen antama aikamäärä rakentuu seuraa-
vista tiedoista: kolmeen kuukauteen (Ap. t. 19:8) lisätään kaksi vuotta 



1 1 2  P A A V A L I   

(Ap. t. 19:10) ja siihen vielä määrittelemätön ”jonkin aikaa” (Ap. t. 
19:22). Missään muualla Paavali ei itsenäisen lähetystoimintansa aikana 
viettänyt yhtä pitkää aikaa, vaikka hän olikin näiden vuosien aikana 
useasti matkoilla kaupungin ulkopuolella. Efesoksen vuodet olivat Paa-
valin apostolisen toiminnan huipentuma. Koska siellä oleva seurakunta 
ei ollut Paavalin itsensä perustama, hän ei myöskään saanut siellä mää-
räävää asemaa seurakunnan johdossa. Siihen pyrkiminen olisi sotinut 
Paavalin omiakin periaatteita vastaan. Hän katsoi, että vastuun seura-
kunnasta kantoi se, joka oli sen perustanut (2. Kor. 10:12–18). Juuri 
Paavalin eräänlainen epävirallinen asema Efesoksessa vaikutti siihen, että 
me tunnemme hänet parhaiten nimenomaan tältä ajalta. Useimmat 
Paavalin aidoista kirjeistä on kirjoitettu juuri Efesoksesta. 

Koska Paavali ei voinut eikä hänen tarvinnut kantaa suurta vastuu-
ta Efesoksessa elävistä kristityistä, hän keskittyi sieltä käsin hoitamaan 
aiemmin perustamiaan seurakuntia vierailemalla niissä ja ennen kaikkea 
kirjoittamalla niille kirjeitä. Efesoksesta Paavali lähetti myös läheisiä työ-
tovereitaan, esimerkiksi Timoteuksen ja Tituksen, aiemmin perusta-
miinsa seurakuntiin hoitamaan erilaisia asioita. Efesoksesta käsin Paavali 
itse on pistäytynyt ainakin Korintissa, minne matka taittui meritse vain 
noin viidessä päivässä. Muutenkin Efesoksen vuodet olivat täynnä vil-
kasta toimintaa ja tapahtumia. Paavali on siellä joutunut todennäköisesti 
pariinkin otteeseen hengenvaaraan ja ollut kerran myös vangittuna. 

Efesoksessa Paavali joutui tekemisiin tärkeän alkukristillisen vaikut-
tajan, Egyptin Aleksandriasta Efesokseen saapuneen juutalaisen Apol-
loksen kanssa, ”joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin” 
(Ap. t. 18:24). Aleksandria oli hellenistisen sivistyksen ja oppineisuuden 
keskuspaikka, jossa oli antiikin suurin ja kuuluisin kirjasto. Myös juuta-
laisen kulttuurin kannalta se oli mitä keskeisin kaupunki. Heprealainen 
Vanha testamentti oli käännetty siellä kreikan kielelle (Septuaginta). 
Sekä kreikkalaiset että juutalaiset harjoittivat siellä syvällistä kielen 
tutkimusta. Siellä oli aivan äskettäin vaikuttanut merkittävä juutalainen 
filosofi Filon, jonka kirjoituksista mahdollisesti myös Apollos oli saanut 
vaikutteita. 

Apollos oli tullut Efesokseen jo ennen kuin Paavali saapui sinne 
uudestaan. Mies oli ehtinyt jo lähteä Korinttiin ennen Paavalin tuloa 
(Ap. t. 18:24). Apollos palasi kuitenkin taas Efesokseen ja vaikutti kau-
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pungissa samaan aikaan kuin Paavali (1. Kor. 16:12). Apollos on varhai-
sin todiste kristinuskon saapumisesta Egyptiin. Kristinuskon saapumi-
nen Egyptiin jää vaille selontekoa, sillä Apostolien teoissa keskitytään 
vain Vähässä Aasiassa ja Euroopassa toteutuneeseen lähetystyöhön. Kris-
tillisellä sanomalla on kuitenkin täytynyt olla Egyptissä laaja kannatus jo 
aivan ensimmäisinä vuosikymmeninä pääsiäistapahtumien jälkeen, sillä 
jo toisella kristillisellä vuosisadalla sieltä nousee esille merkittäviä teolo-
geja (Klemens Aleksandrialainen, Origenes). Olivatko jotkut Stefanok-
sen ryhmän diasporasta aikoinaan Jerusalemiin muuttaneet juutalais-
kristityt siirtyneet vainoa pakoon Egyptiin ja aloittaneet siellä samanlai-
sen kristillisen toiminnan kuin, mitä jotkut ryhmän jäsenet toteuttivat 
Syyriassa? 

Apollosta voidaan pitää myöhempien suurten egyptiläisten teolo-
gien henkisenä esi-isänä, joka edusti Aleksandrian oppineisuutta jo en-
simmäisen kristillisen sukupolven aikana. Hänestä tiedämme kuitenkin 
valitettavan vähän. Paitsi niitä muutamia mainintoja, joita hänestä on 
Apostolien teoissa ja Paavalin kirjeissä, muuta lähdeaineistoa ei ole. Mi-
käli se joidenkin hellimä teoria, että Apollos olisi kirjoittanut Uuteen 
testamenttiin sisältyvän Kirjeen heprealaisille, pitää paikkansa, voisim-
me väittää tietävämme hänen opetuksestaan aika paljon. 

Kristinusko oli Egyptissä kehittynyt joissakin suhteissa toiseen 
suuntaan kuin Paavalin edustamassa traditiossa. Tämä käy ilmi Aposto-
lien tekojen esityksestä: 

 
[Apollokselle] oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti 
sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. 
Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan 
Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin 
Jumalan tiehen (Ap. t. 18:25–26). 
 

Minkälaista eroavaisuutta uskon näkemyksissä tarkoittaa maininta siitä, 
että Apollos tunsi ainoastaan ”Johanneksen kasteen”? Evankeliumeissa 
tehdään selvä ero Johanneksen ja Jeesuksen kasteiden välillä. Johannes 
Kastajan suuhun asetetaan seuraava opetus: ”Minä kastan teidät vedellä 
parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väke-
vämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kas-
taa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella” (Matt. 3:11). Apostolien tekojen 
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mukaan juuri tällaisesta erosta oli kysymys myös Apolloksen puutteelli-
sen kastekäsityksen ja Paavalin edustaman kristinuskon ”oikean” kaste-
käsityksen välillä. Se käy selväksi kuvauksesta, jossa Efesokseen saapuva 
Paavali joutuu ensi töikseen kastamaan joukon opetuslapsia, jotka tunsi-
vat ainoastaan Johanneksen kasteen. Jeesuksen nimeen kastettuina he 
saavat Pyhän Hengen (Ap. t. 19:1–6).3 

Jostakin syystä Apolloksen kohdalla ei kerrota siitä, että hänet olisi 
jouduttu kastamaan uudestaan. Pelkkä tarkempi opetus uskon perus-
teista riitti hänen tapauksessaan. Hän näyttää ongelmitta omaksuneen 
tarkennetun opetuksen, niin että seurakunta saattoi lähettää hänet suo-
situksin Korinttiin. Voi olla, että kysymys oli lähinnä erilaisista koros-
tuksista, jotka liitettiin kasteeseen. Kasteteologiahan oli vasta etsimässä 
muotoaan kristillisessä opillisessa pohdinnassa ja keskustelussa näinä 
vuosina vain parikymmentä vuotta uskon synnyttäneiden tapahtumien 
jälkeen. 

Apollos oli kristillisenä työntekijänä itsenäinen suhteessa Paavaliin. 
Miehet toimivat toisistaan erillään kristillisinä julistajina samojen ihmis-
ten parissa. Koska heidän opetuksessaan ja työtavoissaan oli erilaisuutta, 
oli heidän välillään myös tiettyä jännitettä. Paavali ei missään nimeltä 
mainiten suoraan arvostele Apollosta, mutta hänen viittauksensa Apol-
lokseen ovat pidättyväisiä. Palattuaan ensimmäiseltä Korintin käynnil-
tään takaisin Efesokseen Apollos suunnitteli jälleen uutta matkaa Ko-
rinttiin. Tästä Paavali kirjoittaa suunnitellun matkan kohdeseurakun-
nalle: ”Veli Apollosta olen kovasti kehottanut lähtemään muiden veljien 
kanssa teidän luoksenne, mutta hänen matkansa ei nyt voinut toteutua. 
Hän tulee sitten, kun saa sopivan tilaisuuden” (1. Kor. 16:12). 

Aiemmalla käynnillään Korintissa Apollos oli hurmannut osan 
seurakunnasta siihen määrään, että he olivat tahtoneet lukeutua juuri 
hänen oppilaikseen. Apolloksen ”puolueen” lisäksi Korinttiin oli synty-
nyt myös ”Keefaan puolue” (1. Kor. 1:12), mikä merkinnee sitä, että 
myös Pietari oli ehtinyt vierailla kaupungissa ja saanut jotkut ihastu-
maan itseensä. Paavali on närkästynyt seurakunnan hajaannuksesta, jo-
hon myös Apollos on, joskin näköjään tahattomasti, syypää. Apolloksen 
oppineisuus yhdistettynä hänen puhetaitoonsa, jota korinttilaiset erityi-
sesti arvostivat, selittää hänen suosionsa kaupungissa. Kaikesta pidätty-
väisyydestään huolimatta Paavalilla ei näytä olevan mitään vakavaa kri-
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tiikkiä Apollosta vastaan, mikä käy ilmi hänen tavastaan kuvailla Korin-
tin seurakunnan kehitystä kirjoittamalla: ”Minä istutin, Apollos kasteli, 
mutta Jumala antoi kasvun” (1. Kor. 3:6). 

Kristinusko oli jo saanut jalansijan Efesoksessa ennen Paavalin aset-
tumista sinne. Alussa ensimmäiset kristityt olivat kiinteässä yhteydessä 
synagogalaitokseen. Apollos ”puhui rohkeasti” juuri Efesoksen synago-
gassa, missä Priscilla ja Aquila häneen tutustuivat (Ap. t. 18:26). Jeesuk-
seen Messiaana uskovat juutalaiset ja jumalaapelkäävät pakanat hyväk-
syttiin siis alussa juutalaisuuden piiriin. On todennäköistä, että kristi-
tyillä oli myös omia kokoontumisia yksityiskodeissa. Muuten on vaikea 
ajatella, miten kasteet olisivat tulleet hoidetuiksi. Myös ehtoollisen 
vietto on edellyttänyt synagogasta erillistä tilaa. Kristillinen tapa viettää 
jumalanpalveluksia viikon ensimmäisenä eli Jeesuksen ylösnousemuksen 
päivänä juontaa juurensa aivan uuden uskonnon alkuvaiheisiin. Tältä 
pohjalta toteutuneita kokoontumisia lienee sijoitettavissa myös Efesok-
seen heti sen jälkeen, kun kristillinen yhteisö alkoi sinne muodostua. 

Kaupunkiin tultuaan myös Paavali oli aloittanut julistustoimintan-
sa synagogassa. ”Kolmen kuukauden ajan Paavali sitten kävi synagogas-
sa, keskusteli siellä ja puhui rohkeasti ja vetoavasti Jumalan valtakunnas-
ta” (Ap. t. 19:8). Olivatko Apollos, Priscilla ja Aquila osanneet 
suhtautua Kristus-todistuksessaan kuulijoihinsa hienovaraisemmin kuin 
Paavali, koska sinä pitkänä aikana, jonka he olivat jo ehtineet kaupun-
gissa vaikuttaa, välit synagogaan eivät olleet katkenneet? Paavalin tultua 
kuvioihin ero vanhakantaisen juutalaisuuden ja uuden liikkeen välillä 
tulee selväksi. Apostolien teoissa reaktiosta Paavalin julistukseen tode-
taan: ”Kun muutamat kuitenkin kovettivat sydämensä eivätkä uskoneet, 
vaan puhuivat Herran tiestä pahaa kaikkien kuullen, Paavali lähti 
heidän luotaan ja vei opetuslapset mukanaan” (Ap. t. 19:9). 

Efesoksen juutalaisten kärsivällisyydestä sietää Paavalin radikaalia 
julistusta kertoo kuitenkin se, että välirikko hänen kanssaan tapahtui 
paljon myöhemmin kuin monissa aiemmissa kaupungeissa eli vasta 
kolmen kuukauden kuluttua. Ehkä myös Paavali on täällä johdonmu-
kaisemmin kuin monessa muussa kaupungissa pyrkinyt toteuttamaan 
itselleen asettamaansa ohjetta kirjoittaessaan juuri Efesoksesta käsin: 
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Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi 
voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omik-
seen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen, voittaakseni lain alaisina 
eläviä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen (1. 
Kor. 9:19–20). 
 

Loppujen lopuksi Paavalin laista vapaan evankeliumin ydin ei kuiten-
kaan ole voinut jäädä piiloon juutalaisilta. Ne, jotka eivät vakuuttuneet, 
suuttuivat Paavaliin. Synagogan jälkeen Paavali siirtää opetuksensa ”Ty-
rannoksen koulu” -nimiseen rakennukseen. Siellä hän toimi evankeliu-
min julistajana kaksi vuotta ja saavutti toiminnallaan runsaasti ihmisiä, 
juutalaisia ja kreikkalaisia. Paavalin julistus toi seurakunnan piiriin 
käännynnäisiä itse Efesoksen kaupungista ja koko Aasian maakunnasta 
(Ap.t. 19:9–10). 

 
 

Paavalin koettelemukset Efesoksessa 

Perustellessaan ylösnousemususkon merkitystä kristityille Paavali 
kirjoittaa: ”Olisiko minun kannattanut taistella Efesoksessa petoja vas-
taan, jos asiaa ajattelisi vain tavalliseen ihmistapaan” eli jos ei uskoisi 
kuolleitten ylösnousemukseen? (1. Kor. 15:32). Se, mihin Paavali viittaa 
taistelullaan ”petoja vastaan”, on arvoitus. Viittauksen täytyy olla ku-
vaannollinen, sillä, jos Paavali olisi areenalla joutunut todella petojen 
eteen, niin kuin roomalaisessa kulttuurissa huviteltiin kuolemaantuo-
mittujen kanssa, hän ei olisi jäänyt eloon. Tällaisesta konkreettisesta 
tapahtumasta Paavali ei myöskään mainitse mitään luetellessaan vaaroja 
ja koettelemuksia, joihin hän on apostolin toiminnassaan joutunut (2. 
Kor. 11:23–28), vaikka se olisi ollut luetteloon mitä sopivin esimerkki 
hänen kohtaamistaan vaikeuksista ja kärsimyksistä. Antiikin aikana 
käytettiin tällaista kielikuvaa muutenkin pahoista ihmisistä puhuttaessa. 
Paavali viittaa kielikuvalla rankkoihin kokemuksiin, häntä uhanneisiin 
ja häntä vastaan hyökänneisiin ihmisiin, joiden kohtaamista hän ei ole 
halunnut välttää edustaessaan Efesoksessa sanomaa ylösnousemuksesta. 
Paavalin luettelee Efesoksessa viettämiensä vuosien loppuvaiheessa koet-
telemuksiaan: ”Minua on ruoskittu ylen määrin, monesti olen ollut 
kuoleman vaarassa, olen juutalaisilta viisi kertaa saanut ’yhtä vaille neljä-
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kymmentä’ ruoskaniskua, kolmesti olen saanut raippoja” (2. Kor. 
11:23–25). Jokin näistä koettelemuksista voi hyvin liittyä siihen, mitä 
Paavali nimittää ”petoja vastaan taistelemiseksi Efesoksessa”. 

Sekä juutalaiset että pakanat ovat olleet Paavalin vastustajia eikä 
hänen suhteensa toisiin kristittyihinkään ole ollut ongelmaton. Se ilme-
nee hänen Efesoksen vankilasta kirjoittamastaan Kirjeestä filippiläisille, 
jossa todetaan muun muassa: 

 
Useimmat täkäläiset veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani 
lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. Jotkut tosin 
julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin 
mielin. Nämä toiset rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puo-
lustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelunhalusta, 
epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä 
vankeudessani. Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta 
vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei (Fil. 1:14–18). 
 

Paavalin sanat kuvaavat kaikessa kärjistyneisyydessään sitä, miten irralli-
nen hän oli Efesoksessa. Toiset kristityt julistivat eri tavoilla ja erilaisin 
painotuksin kuin hän. He eivät olleet Paavalin ohjauksessa. Vähän myö-
hemmin Paavali paljastaa, että parhaillaan eli Filippiläiskirjeen kirjoitta-
misen aikaan hänen lähellään on ainoastaan yksi ihminen, joka on joka 
suhteessa hänelle lojaali. Se oli Timoteus (Fil. 2:19–24). 

Efesoksesta lähettämässään ”Kyynelkirjeessä” (2. Kor. 10–13) Paa-
vali mainitsee vankeudet. Hän on ollut ”enemmän vankeudessa” kuin 
vastustajat, joihin hän itseänsä vertaa (2. Kor. 11:23). Alkutekstissä sana 
”vankeus” on yksiselitteisesti monikossa, niin että Paavalin viittaus ei 
tyhjenny siihen ainoaan tapaukseen, josta Efesoksen vuosiin tultaessa 
Apostolien teoissa kerrotaan eli vankilassa oloon Filippissä (Ap. t. 
16:23–39). Paavali on siis ennen ”Kyynelkirjeen” kirjoittamista ollut vä-
hintään toisenkin kerran vankilassa. Vaikka Apostolien teoissa ei tällai-
sesta tapahtumasta mitään kerrota, se sijoittuu luonnollisimmin juuri 
Efesoksessa vietettyyn kahteen ja puoleen vuoteen. Vankilasta lähetetyt 
Kirje filippiläisille ja Kirje Filemonille sopivat parhaiten juuri tähän 
vankeuteen. Antiikin aikana vankeus sinänsä ei ollut rikolliselle määrät-
ty rangaistus, vaan se liittyi rikoksen tutkimiseen ja päättyi tuomioon, 
vapauttavaan tai langettavaan. Vankeus Efesoksessa ei siis ollut Paavalil-
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le mikään vähäpätöinen asia. Se saattoi päättyä myös kuolemantuomi-
oon. Näissä tunnelmissa Paavali pohtiikin eloon jäämisen ja kuolemisen 
vaihtoehtoja Kirjeessään filippiläisille (Fil. 1:19–26). 

Paavalin Efesoksessa viettämän ajan lopussa kaupungissa syttyi 
suuri Paavalia vastaan suunnattu mellakka. Paavali oli tällöin jo irtau-
tumassa kaupungista ja suuntautumassa Makedoniaan ja Akhaiaan jat-
kaakseen näistä maakunnista Jerusalemiin (Ap. t. 19:21–22). Apostolien 
teoissa mellakkaa kuvataan laajasti ja yksityiskohtaisesti (Ap. t. 19:23–
40). Artemiksen temppelin matkamuistoja valmistavien käsityöläisten 
huoli elantonsa puolesta oli syynä laajojen kansanjoukkojen kiihottumi-
selle. Kristillinen sanoma vähensi nimittäin niiden ihmisten määrää, jot-
ka halusivat palvoa jumalatarta. Suuri ihmisjoukko ahtautui kaupungin 
teatteriin huutaen: ”Suuri on Efesoksen Artemis.” He raahasivat eräitä 
Paavalin tovereita mukanaan ja raivosivat sekalaisella tavalla. Paavalin 
halutessa mennä selvittämään asiaa teatteriin kaupungin virkamiehet, 
jotka olivat hänen ystäviään, estivät hänen menonsa. Parin tunnin mit-
tainen mellakka rauhoittui lopulta, kun kaupungin sihteeri vakuutti, 
ettei Artemiksen palvonta ollut vaarassa. Paavali itse viittaa todennäköi-
sesti samaan tapahtumaan kirjoittaessaan korinttilaisille: 

 
Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maa-
kunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme 
enää uskoneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuole-
maan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herät-
tää kuolleet. Tällaisesta kuolemanvaarasta hän pelasti meidät, ja niin hän pe-
lastaa vastedeskin (2. Kor. 1:8–10).4  
 

Kun Apostolien tekojen mukaan Paavali ei mellakan aikana joutunut 
mihinkään suoranaiseen vaaraan, Paavalin omasta selostuksesta saa toi-
senlaisen, paljon uhkaavamman kuvan. Ehkä kaupungin virkamiehet 
eivät olleet niin ystävällisiä, kuin Apostolien teoissa kerrotaan. Aposto-
lien teoissa kirjoittaja haluaa muutenkin antaa lukijan ymmärtää, että 
Rooman valtakunnan eriasteiset virkailijat auttoivat ja tukivat nuorta 
kristinuskoa. Olisivatko virkamiehet halunneet luovuttaa Paavalin rai-
voisan väkijoukon käsiin rauhoittaakseen näin tilanteen? Tämä jää vain 
arvailuksi, mutta joka tapauksessa tilanne on ollut Paavalille niin vaaral-
linen, että hän ei tämän jälkeen Efesoksesta lähdettyään enää uskaltanut 
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palata kaupunkiin. Matkatessaan myöhemmin Makedoniasta Jerusale-
miin Paavali vältti käymästä Efesoksessa ja kutsui sen sijaan Efesoksen 
seurakunnan vanhimmat luokseen naapurikaupunki Miletokseen (Ap. t. 
20:17). Apostolien teoissa toimenpiteelle annetaan seuraava selitys: 
”Päivää myöhemmin saavuimme Miletokseen. Paavali oli näet päättänyt 
purjehtia Efesoksen ohi, ettei häneltä kuluisi liikaa aikaa Aasiassa. Hän 
piti kiirettä ehtiäkseen, mikäli mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin” 
(Ap. t. 20:15–16). 

Ajan säästäminen ei ole uskottava perustelu Efesoksen karttamisel-
le. Joutuessaan lähettämään sanan Efesoksen vanhimmille ja joutuessaan 
odottamaan heitä Miletoksessa Paavalilta kului nimittäin paljon enem-
män aikaa kuin jos hän olisi tavannut vanhimmat suoraan Efesoksessa. 
Koska Apostolien teoissa vähätellään Paavalin Efesoksessa kokemaa vaa-
raa, siinä ei myöskään voida kertoa todellista syytä Efesoksessa käynnin 
välttelylle eli sitä, että kaupunkiin oli jäänyt pysyvä uhka Paavalin hen-
keä vastaan.5 

 
 

Paavalin Efesoksessa kirjoittamat kirjeet 

Kirjeet, jotka Paavali laati Efesoksessa, ovat hänen näiltä vuosiltaan 
jättämä pysyvin perintönsä. Yhdessä ne muodostavat keskeisen osan 
Paavalin kirjallisesta tuotannosta ja ovat merkinneet kristillisen kirkon 
uskolle ja teologialle tavalla, jonka suuruutta on vaikea liioitella. 

Efesoksesta käsin Paavali kirjoitti jopa kolme kirjettä Korintin 
seurakunnalle. Niistä varhaisin ei tosin ole säilynyt. Siihen Paavali viit-
taa seuraavassa Korinttiin lähettämässä kirjeessään (1. Kor. 5:9–10). 
Tämä järjestyksessä toinen seurakunnalle lähetetty kirje tunnetaan ni-
mellä Ensimmäinen kirje korinttilaisille. Kolmas Efesoksesta Korinttiin 
kirjoitettu kirje muodostuu nykyisen niin kutsutun Toisen kirjeen ko-
rinttilaisille luvuista 10–13. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä ”Kyy-
nelkirje”. Myös Kirje galatalaisille sijoittuu Efesoksen vuosiin. Edelleen 
Kirje filippiläisille ja Kirje Filemonille kuuluvat näiden tuotteliaitten 
Efesoksen vuosien satoon. Efesoksesta käsin lähetetyt Paavalin meille 
säilyneet kirjeet asettuvat niiden sisältöjä vertailemalla luontevasti kes-
kinäiseen aikajärjestykseen. Vanhimman eli Ensimmäisen kirjeen ko-
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rinttilaisille jälkeen järjestyksessä seuraava on Kirje galatalaisille. Sitten 
tulevat molemmat vankeuskirjeet, Kirje filippiläisille ja Kirje Filemonil-
le, joiden keskinäisestä aikajärjestyksestä ei ole varmuutta. Viimeisenä 
on ”Kyynelkirje” (2. Kor. 10–13). 

Niin kutsutussa Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille Paavali toteaa 
seurakuntalaisten ymmärtäneen väärin hänen tarkoituksensa kirjeessä, 
jonka hän oli lähettänyt seurakuntaan aiemmin: ”Sanoin kirjeessäni 
teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En 
tarkoittanut tämän maailman siveettömiä ja ahneita, riistäjiä tai epä-
jumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois 
maailmasta” (1. Kor. 5:9–10). Paavali kirjoittaa tarkoittaneensa seura-
kunnan sisällä eläviä väärintekijöitä, joita muiden olisi kartettava (1. 
Kor. 5:11–13). Korinttilaiset ovat siis reagoineet ja esittäneet arvostelua 
varhaisimmassa kirjeessä olleisiin asioihin. Pitkin Ensimmäistä kirjettä 
korinttilaisille käy ilmi, että seurakuntalaiset ovat esittäneet Paavalille 
myös tarkentavia kysymyksiä ja kysyneet apostolilta neuvoa eri asioihin. 
Tämä näkyy tavasta, jolla Paavali aloittaa monien aiheiden käsittelyn. 
Avioelämän ongelmien pohdinnan hän aloittaa esimerkiksi sanoilla 
”Otan nyt puheeksi asian, josta kirjoititte” (1. Kor. 7:1). Paavalin luok-
se Efesokseen saapuneet korinttilaiset Stefanas, Fortunatus ja Akaikos 
(1. Kor. 16:17) ovat todennäköisesti tuoneet mukanaan korinttilaisten 
kirjeen. Paavali on samoin kaikella todennäköisyydellä antanut juuri 
heille takaisin vietäväksi sen kirjeen, jonka tunnemme Ensimmäisenä 
kirjeenä korinttilaisille. Informaatiota seurakunnan elämästä Paavali on 
saanut Efesokseen myös suullisesti, esimerkiksi seurakunnan keskinäisis-
tä riidoista, Khloen väeltä (1. Kor. 1:11). 

Korintin seurakunnassa on Paavalin sieltä poistumisen jälkeen jo 
ehtinyt tapahtua yhtä ja toista. Siellä ovat jo ehtineet vierailla niin Apol-
los kuin Pietarikin. Apollos on jo ehtinyt jopa palata takaisin Efesok-
seen. Tämän vuoksi kirjeen kirjoittamisen ajankohdaksi asettuu parhai-
ten Paavalin Efesoksessa viettämän toisen vuoden kevätpuoli. Tekstissä 
on viittaus pääsiäiseen (1. Kor. 5:7), ja Paavali kirjoittaa ajallisesti vähän 
kauempana olevasta helluntaijuhlasta. Hän kirjoittaa: ”Jään tänne Efe-
sokseen helluntaihin saakka, sillä minulle on avautunut laaja ja lupaava 
työmaa. Tosin myös vastustajia on paljon” (1. Kor. 16:8–9). Kirjettä 
kirjoittaessaan Paavali suunnitteli lähtevänsä helluntain jälkeen Efesok-
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sesta Makedonian kautta Korinttiin (1. Kor. 16:5), mutta suunnitel-
miin tuli mutkia ja Paavali joutui jäämään Efesokseen vielä yli vuodeksi. 

Yksi syy Paavalin lähdön viivästymiselle on ollut Galatiassa puhjen-
nut kriisi. Kirjoittaessaan korinttilaisille Paavalin suhde galatalaisiin oli 
vielä ongelmaton. Tämän voi päätellä siitä, että Paavali asettaa galatalai-
set esikuviksi korinttilaisille Jerusalemin seurakunnalle kerättävän 
kolehdin järjestelyssä (1. Kor. 16:1). Kirjeen kirjoitettuaan Paavali on 
saanut tiedon Galatian seurakuntiin tunkeutuneista juutalaiskristillisistä 
julistajista, jotka ovat pyrkineet vakuuttamaan seurakuntalaiset juutalai-
sen lain ja siihen liittyvän ympärileikkauksen välttämättömyydestä. Paa-
vali on pyrkinyt vaikuttamaan tilanteeseen kirjoittamalla galatalaisille 
kirjeen. Tämän jälkeen Paavali on vielä joutunut pitkähköksi aikaa van-
kilaan, mistä käsin hän on kirjoittanut Kirjeen filippiläisille ja Kirjeen 
Filemonille. Filippiläiskirjeen pohjalta pääteltävät monet kontaktit van-
keuden aikana Filippiin osoittavat, että vankeusaika ei ole voinut olla 
aivan lyhyt. 

Viimeisin Efesoksesta lähetetty kirje on Paavalin Korintin seura-
kunnalle lähettämä ”Kyynelkirje” (2. Kor. 10–13). Sen hän on lähettä-
nyt kolmannen Efesoksessa viettämänsä vuoden keväällä tai kesällä vä-
hän ennen kuin hän on lähtenyt kaupungista ja ennen Apostolien teois-
sa kerrottua vaarallista mellakkaa, jonka jälkeen oleskelu kaupungissa ei 
enää ollut hänelle turvallista. Siitä, miksi luvut 2. Kor. 10–13 on syytä 
erottaa omaksi kirjeekseen Uudessa testamentissa yhtenäisenä kirjeenä 
olevasta Toisesta kirjeestä korinttilaisille ja mitä vaiheita ”Kyynelkir-
jeen” lähettämistä edelsi ja seurasi, tehdään selkoa kirjeen esittelemisen 
yhteydessä. 
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8. Ensimmäinen kirje korinttilaisille 
 
 
 
 

Kirjeen sisältö 

Uudessa testamentissa oleva Ensimmäinen kirje korinttilaisille on kirjoi-
tettu keväällä 53 tai 54 Efesoksesta käsin. Se on laajempi kuin Ensim-
mäinen kirje tessalonikalaisille. Korintti oli vireä satamakaupunki. Siellä 
elävät kristityt kohtasivat elinympäristössään enemmän vaikeita kysy-
myksiä ja viettelyksiä kuin syrjäisemmän Makedonian maakunnan asuk-
kaat. Korinttilaiset olivat luonteeltaan myös itsetietoisempia eivätkä 
suoralta kädeltä hyväksyneet kaikkea, mitä heidän apostolinsa tahtoi 
heille kirjoittaa. Korinttilaisten itsetietoisuus ilmeni myös siinä, että he 
pitivät kiinni omista mielipiteistään myös toinen tosiansa vastaan. Näin 
seurakuntaan syntyi erilaisia kuppikuntia ja puolueita. Niin kuin Paava-
lin Efesoksen vuosien esittelyssä ilmeni, Paavalin ja korinttilaisten välillä 
oli ollut paljon tietojen vaihtoa sekä kirjeitse että suullisesti jo ennen 
Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille lähettämistä. 

Korintin seurakunta tarvitsi ennen muuta apostoliltaan ohjeita käy-
tännön kysymyksiin eli siihen, mikä oli sopivaa kristityn elämäntavalle. 
Ennen muuta seurakuntalaisten oli ymmärrettävä, mitä asioita oli 
ehdottomasti vältettävä. Seurakunnassa vallitsi suuri innostus Pyhän 
Hengen antamiin lahjoihin, niin kuin Paavali kirjeen johdantolauseissa 
toteaakin: ”Hänen [Kristuksen] yhteydessään te olette saaneet kaikkea 
rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. Sanoma Kristuksesta on juur-
tunut lujasti teihin, ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessan-
ne Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivää” (1. Kor. 1:5–7). 
Koska intomieli ilmeni monessa asiassa yksipuolisella ja epäraittiilla 
tavalla, Paavalin on laajasti paneuduttava aihepiiriin. Uskon dogmaatti-
nen puoli ei juuri tule kirjeessä esille päinvastoin kuin Kirjeessä 
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galatalaisille ja Kirjeessä roomalaisille. Kirjoittaessaan ”sanoma Kristuk-
sesta on juurtunut lujasti teihin” Paavali ilmoittaa olevansa tyytyväinen 
siihen, miten seurakuntalaiset ovat ymmärtäneet hänen evankeliuminsa. 
Ainakaan lakiin ja ympärileikkaukseen liittyneet kiistat eivät olleet ran-
tautuneet Korinttiin. Kirjeen rakenteelle on tyypillistä se, että käytän-
nön ongelmiin puuttuessaan Paavali eksyy aina uudestaan erityyppisiin 
periaatteellisiin ekskursseihin keskeisistä kristillisen elämäntavan ja myös 
uskon teemoista. Nimenomaan nämä Paavalin poikkeamat varsinaisesta 
käsiteltävästä ongelmasta sisältävät usein mitä keskeisintä opetusta. 

Kirjeen alkuun kuuluvien pakollisten tervehdysten ja vastaanotta-
jien myönteisen asenteen luomiseen tähtäävien lausumien jälkeen sen 
varsinainen sisältö alkaa Paavalin kamppailulla korinttilaisten puolue-
henkeä vastaan (1. Kor. 1:10–17). Vastustaessaan puoluemieltä Paavali 
tähdentää, että Kristus on yksi ja sama kaikille ja että tärkeätä on vain 
evankeliumi ristiinnaulitusta. Tästä Paavali saa kimmokkeen laajaan 
oman ristinteologiansa esittelyyn (1. Kor. 1:18–2:16). Sen jälkeen hän 
palaa jälleen vastustamaan seurakuntalaisten puoluemielisyyttä ja esitte-
lemään eri julistajien roolia ja tehtävää Jumalan heille antaman saman 
päämäärän palvelemisessa (1.Kor. 3:1–4:21). Kaikki tähtää siihen, että 
myös korinttilaiset voisivat elämässään ilmentää samaa ”Kristuksen 
mieltä” (1. Kor. 2:16) kuin heille ristin sanomaa julistaneet opettajat. 
Sukupuolielämään, keskinäisiin oikeudenkäynteihin ja avioliittoon liit-
tyvät ongelmat täyttävät tämän jälkeen kirjeen sisällön (luvut 1.Kor. 5–
7). Paavali ottaa esille ongelmia, joista korinttilaiset olisivat mieluum-
min olleet hiljaa. Esimerkiksi räikeä sukupuolisiveellisyyttä loukannut 
tapaus, jossa eräs kristitty on alkanut yhteiselämän äitipuolensa kanssa 
(1. Kor. 5:1–5), tulee tässä yhteydessä käsittelyyn. 

Kirjeen keskiosassa (luvut 1. Kor. 8–10) Paavali käsittelee alkukir-
kon elämässä tavattoman tärkeäksi tullutta kysymystä siitä, minkälaiset 
ruokasäädökset sitoivat kristittyä. Aiemmin apostolisen dekreetin esitte-
lyn yhteydessä kävi jo selväksi, miksi aihe oli alkukirkon aikana niin 
tärkeä. Varsinkin kysymys epäjumalille uhratun lihan syömisestä oli 
ajankohtainen Korintissa. Paavali liittää aiheen käsittelyn laajempiin 
yhteyksiin, nimittäin kysymykseen kristityn vapaudesta ylipäätänsä. Ai-
heen käsittelyyn liittyy jälleen laaja ekskurssi (luku 1. Kor. 9), jossa Paa-
vali selvittää omaa käytäntöään apostolina eli sitä, miten hän vapaaeh-
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toisesti, rakkauden vuoksi, luopuu monista apostolille kuuluvista etuoi-
keuksistaan tärkeimmän päämäärän eli ihmisten uskoon tulon hyväksi. 

Seuraava aihepiiri koskee kysymyksiä, miten yhteisessä jumalanpal-
veluksessa on syytä käyttäytyä (luvut 1. Kor. 11–14). Aluksi Paavali 
keskittyy meistä ehkä mitättömiltä tuntuviin kysymyksiin antaessaan 
määräyksiä naisten hiuslaitteista ja päähineistä jumalanpalveluksissa. Ai-
hepiirin käsittelyn kautta paljastuu alkukirkon jumalanpalveluskäytän-
teistä kuitenkin olennaisen tärkeä seikka, jolla on periaatteellista kan-
tavuutta meidän päiviimme asti. Seurakuntajärjestystä selostaessaan 
Paavali kirjoittaa Herran aterian eli ehtoollisen oikeasta viettämisestä 
(1. Kor. 11:17–33). Jumalanpalvelukseen kokoonnutaan, jotta seura-
kunta kokisi olevansa yhtä Kristuksessa ja jotta jokainen rakentuisi hen-
gellisesti. Jumalanpalvelus ei ole tilaisuus, jossa kukin vain esittelee omaa 
hengellistä erinomaisuuttaan. Näitä asioita Paavali esittelee ja perustelee 
monipuolisesti ehtoollista käsiteltyään (luvut 1. Kor. 12–14). 

Kirjeensä viimeisenä suurena teologisena aiheena Paavali ottaa esille 
kysymyksen siitä, miten Kristuksen erityinen ylösnousemus suhtautuu 
uskovien yleiseen ylösnousemukseen (luku 1. Kor. 15). Niin kuin tessa-
lonikalaisille, niin myös korinttilaisille viimeiset tapahtumat ja ylösnou-
semus olivat vaikeita aiheita. Niitä käsitellessään he olivat omissa poh-
dinnoissaan ajautuneet vääränlaisiin painotuksiin. Korinttilaisten enti-
sessä uskonnollisessa vakaumuksessa kuoleman jälkeinen olemassaolo oli 
liittynyt lähinnä sielun jatkoelämään. Heillä oli vaikeuksia omaksua 
juutalais-kristillistä uskoa ruumiin ylösnousemukseen. Paavali selvittää 
asioita laajasti ja tavalla, joka on ollut olennaisen tärkeätä kaikelle myö-
hemmälle kristilliselle opetukselle kuoleman jälkeisistä asioista. 

Kirjeidensä lopuksi Paavali paneutuu yleensä käytännöllisiin asioi-
hin, tuleviin matkoihinsa ja terveisten lähettämisiin. Näin myös Ensim-
mäisen kirjeen korinttilaisille loppuluvussa (1. Kor. 16). Paavali antaa 
ohjeita siitä, miten Jerusalemin seurakunnalle koottava rahalahja olisi 
Korintissa toimitettava kuntoon. Hän ei ole tässä yhteydessä vielä 
päättänyt lähteekö hän itse kolehtilähetystön kanssa viemään valmista 
rahalahjaa Jerusalemiin. Se riippuu siitä, miten hyvin keruu onnistuu 
(1. Kor. 16:4). Kirjettä lopetellessaan Paavali ajatteli pääsevänsä aivan 
pian, nimittäin helluntain jälkeen, matkustamaan Makedonian kautta 
Korinttiin. Siellä hän suunnitteli viettävänsä talvikauden. Sitä ennen 
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Timoteus oli vielä tulossa Korinttiin, ja hänen piti ehtiä vielä palata 
Paavalin luo Efesokseen (1. Kor. 16:8–11). Aivan viimeiset rivit Paavali 
kirjoittaa omakätisesti (1. Kor. 16:21), kun ammattitaitoinen kirjuri on 
kirjoittanut muun osan sanelun pohjalta. 

 
 

Paavalin apostolius ja sanoma 

Kun Paavali oli saapunut ensimmäistä kertaa Korinttiin julistamaan 
evankeliumia, hän oli ollut heikkouden tilassa: ”Te näitte minut hyvin 
heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana”. Hän oli julistanut vain ristiin-
naulittua Kristusta, mutta julistus on ilmentänyt Jumalan voimaa. Näin 
seurakunta oli syntynyt (1. Kor. 2:1–5). Tässä on pähkinänkuoressa 
ilmaistuna Paavalin apostoliuden luonne ja hänen ydinsanomansa sellai-
sina, kuin hän haluaa korinttilaisten ymmärtävän ne. Korinttilaisten on 
vaikea hyväksyä, että asia on juuri näin. Siksi Paavalin täytyy sitä laajasti 
selvittää. 

Paavali ilmaisee hyvin ymmärtävänsä, ettei tavallinen ihminen voi 
helposti omaksua kristillistä perussanomaa: ”Puhe rististä on hulluutta 
niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelas-
tumme, se on Jumalan voima” (1. Kor. 1:18). Väitteeseen sisältyy käsitys 
siitä, että usko on lahjaa. Luonnollinen järki ei voisi sitä millään hyväk-
syä. Omassa viisaudessaan ihmiset eivät ole löytäneet tietä Jumalan yh-
teyteen. Jumala ei ole halunnut jonkin syvällisen filosofian keinoin an-
taa ihmisten löytää itseään, vaan aivan päinvastaisella tavalla: 

 
Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisau-
dessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta 
ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikka-
laiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juu-
talaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta 
kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on 
Jumalan voima ja Jumalan viisaus (1. Kor. 1:21–24). 
 

Tällainen julistus ei vakuuttaisi ketään, ellei Jumala itse avaisi niiden 
korvia ja sydämiä, jotka ”ovat kutsutut” Kristuksen yhteyteen. Jumalan 
voima ja viisaus tulevat ”kutsutuille” koko elämää hallitsevaksi totuu-
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deksi kaikkea maallista voimaa ja viisautta pilkkaavassa muodossa. Näin 
kävi myös niille korinttilaisille, jotka tulivat uskoon Paavalin julistaessa 
kaupungissa evankeliumia. Kuulijat kokivat yhteyden yliluonnollisiin 
voimiin. Heillä ei ollut asialle muuta selitystä kuin se, että Jumala itse 
Pyhän Hengen kautta sai heidät vakuuttuneiksi. 

Ristin sanoman vastaanottaminen ja uskoon tulo eivät olleet riip-
puvaisia ihmisen omasta viisaudesta ja oppineisuudesta. Sen vuoksi seu-
rakunnan synty on ollut mitä tasa-arvoisin tapahtuma. Ainoa, kylläkin 
raskas ja arvoituksellinen, epätasa-arvoa tuottava seikka liittyy siihen, että 
Jumala ei avaa kaikkien sydämiä evankeliumin vastaanottamiselle. Tätä 
ongelmaa Paavali pohtii lähemmin myöhemmin roomalaisille lähettä-
mässä kirjeessään. Korinttilaisille kirjoittaessaan hän katsoo asiaa vain 
sanoman vastaanottaneiden kannalta. Niin kuin sanoma itsessään oli 
kaikkea muuta kuin eliittistä syvällisen viisauden jakamista, kutsuttujen 
joukkoonkaan ei tullut monta oppinutta tai yläluokan jäsentä. Paavali 
kuvaa seurakunnan jäsenkuntaa seuraavasti: ”Ajatelkaa, veljet, mitä te 
olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä vii-
sasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista” (1. Kor. 1:26). 
Näin sanoman vastaanottajat sopivat hyvin yhteen sanoman luonteeseen 
ja sisältöön. Paavali jatkaa: 

 
Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. 
Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, 
mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä 
ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on 
jotakin (1. Kor. 1:27–28). 
 

Paavalin luonnehdinta korinttilaisista ristin sanoman vastaanottajina on 
voinut kuulostaa heidän korvissaan jopa loukkaavalta. Kukapa haluaisi, 
että häntä luonnehditaan niillä ihmistä mitätöivillä termeillä, joita Paa-
vali käyttää? Muualta kirjeestä ilmenee, etteivät korinttilaisetkaan koke-
neet itseään aivan näin mitättömiksi. Paavali ironisoi heidän omanarvon-
tuntoaan toisessa yhteydessä kirjoittamalla, että he ovat tulleet ”kylläi-
siksi” ja ”rikkaiksi” ja että he ovat ”päässeet kuninkaiksi” (1. Kor. 4:8). 
Ironia ei liity vain heidän käsityksiinsä uskon tuomista lahjoista, vaan 
heijastaa myös heidän kokonaisvaltaista näkemystä itsestään. Tältä poh-
jalta Paavali joutuu myös kehottamaan: ”Jos joku teistä on olevinaan 
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viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tu-
lisi viisas” (1. Kor. 3:18). 

Jumalan ”mitättömiin” kohdistuneella valinnalla on aivan selvä tar-
koitus: ”Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä” (1. Kor. 
1:29). Paavali nojautuu jo Vanhasta testamentista löytyvään hurskau-
teen, jossa Jumala katsoo nimenomaan alhaisten ja nöyrien puoleen ja 
korottaa heidät. Paavali siteeraa pyhien kirjoitusten (Jer. 9:23; 1. Sam. 
2:7–10 [LXX]) ohjeita todetessaan: ”Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta” 
(1. Kor. 1:31). Sen, joka aiemmin on ehkä mieltänyt itsensä viisaaksi ja 
päteväksi, tulee viimeistään ristin sanomaa tarkastellessaan tajuta oma 
täysi arvottomuutensa Jumalan edessä, sillä ”Jumalan vaikutusta on se, 
mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille 
viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhyydeksi ja lunastukseksi” (1. Kor. 1:30). 

Paavalin mielestä korinttilaiset eivät olleet vielä kunnolla ymmärtä-
neet kristillisen uskon syvintä olemusta. Tämä asennoituminen kirjeen 
vastaanottajiin tulee vastaan monessa kohtaa, esimerkiksi kun hän ku-
vailee seurakuntalaisten tilaa seuraavasti: 

 
Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, 
vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille jotka ovat 
Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en 
vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet (1. Kor. 3:1–2). 
 

Korinttilaisten uskonnollinen alaikäisyys tulee ilmi heidän keskinäisessä 
riitelyssään ja puoluemielisyydessään (1. Kor. 3:3–4), mutta myös siinä, 
etteivät he ymmärrä oikein Paavalin apostoliuden luonnetta. Paavali on 
selvästikin loukkaantunut siitä, miten seurakuntalaiset ovat häntä arvos-
telleet, vaikka väittääkin sen olevan hänelle yhdentekevää, sillä vain Ju-
mala itse on hänen tuomarinsa (1. Kor. 4:1–5). 

Tavasta, jolla Paavali vastaa arvosteluun, voidaan päätellä, että Paa-
vali on koettu olemukseltaan liian heikoksi. Muualta kirjeestä ilmenee, 
että myös hänen itsepäinen halunsa pysyä taloudellisesti itsenäisenä 
apostolin työssään on oudoksuttanut seurakuntalaisia (1. Kor. 9:1–23). 
Paavalin kieltäytyminen elämästä korinttilaisten vieraanvaraisuuden va-
rassa on ollut lisävaikuttajana seurakuntalaisten arvostelussa, kun hänen 
ei ole nähty säteilevän sellaista arvovaltaa ja voimaa, mitä seurakuntalai-
set olisivat odottaneet Jumalan lähettiläältä. Vaikka Paavali ensimmäistä 
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kertaa Korinttiin saapuessaan oli heikkonakin saanut korinttilaiset va-
kuuttumaan evankeliumin totuudesta, seurakuntalaiset ovat myöhem-
min voineet verrata häntä toisiin kristillisiin julistajiin. Näiden olemus 
ja tapa julistaa on heidän mielestään ollut vakuuttavampi ja säteillyt sel-
vemmin jumalallista karismaa. On oletettavissa, että ainakin puhetai-
dossaan oppinut Apollos on tässä suhteessa poikennut korinttilaisten 
mielessä positiivisesti Paavalista. 

Vastauksessaan arvosteluun Paavali korostaa sanoman julistajan ja 
sanoman sisällön keskinäistä vastaavuutta. Tässä toteutuu sama vastaa-
vuus kuin Paavalin kuvauksessa sanomasta ja sen vastaanottajista, kun 
hän kärjistäen kirjoittaa ”hullusta” sanomasta, jonka vain ”hullut” osaa-
vat ottaa vastaan. Evankeliumin levittämisessä oikea yhtälö on siis seu-
raavanlainen: heikko ja mitätön julistaja saarnaa ”ristin hulluutta”, jonka 
vain ”mitättömät ja vähäpätöiset” ihmiset voivat ottaa vastaan. Yhtälön 
ymmärtämiseksi on kuitenkin tiedettävä, että kaikki sen osat vain näyt-
tävät maailman silmissä vähäarvoisilta. Sanomaan liittyy ääretön voima. 
Myös julistaja ja sanoman vastaanottajat ovat tosiasiallisesti voittajia ja 
edustavat suurinta voimaa ja viisautta, mitä on olemassa. Kolikolla on 
kaksi puolta: se, mikä näyttäytyy uskosta osattomille ulkopuolisille tai 
uskossaan vielä lapsen tasolle jääneille kristityille, ja se, mikä on ristin 
sanoman julistustapahtumaan kätketty jumalallinen totuus. Korinttilais-
ten ei pitäisi katsella Paavalin olemusta väärästä, uskosta osattoman 
maailman näkökulmasta, vaan nähdä hänessä yhä edelleen ristin sano-
maan kuuluva voima. Hän kirjoittaa verraten itseään siihen, minkälai-
siksi korinttilaiset yksipuoliseen tapaansa kokivat oman tilanteensa: 

 
Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihoviimeisiksi: olemme kuin 
kuolemaantuomitut areenalla, koko maailman katseltavina, enkelien ja 
ihmisten. Me olemme hulluja Kristuksen tähden, te viisaita Kristuksessa. Me 
olemme heikkoja, te voimakkaita, teitä kunnioitetaan, meitä halveksitaan. Yhä 
edelleen me kärsimme nälkää ja janoa ja kuljemme puolialastomina, meitä 
pahoinpidellään, me vaellamme paikasta toiseen ja hankimme toimeentulom-
me omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, 
mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. 
Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskun-
nan pohjasakkaa (1. Kor. 4:9–13). 
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Paavali pystyy tällä tavalla retorisesti liioittelevaan ja ironisoivaan sävyyn 
kirjoittamaan omasta ristin sanomaa heijastavasta alhaisuudestaan, kos-
ka hän kokee asemansa seurakunnan perustajana vahvaksi. Huolimatta 
korinttilaisten väärinymmärryksestä hän on ulkonaiselta olemukseltaan 
heikkonakin saanut paljon aikaan. Samoin kuin hänen sanomansa, 
koko ihmiskuntaa koskeva ainutlaatuinen Jumalan evankeliumi, näyt-
täytyy itseään viisaina pitäville ihmisille hulluutena, samoin kätkeytyy 
hänen kurjalta näyttävään olemukseensa suurta voimaa ja tehokkuutta. 
Hän on tästäkin puolesta apostolin virassaan hyvin tietoinen. Niin kuin 
ristin sanoma on tässä suhteessa paradoksaalinen, niin on myös Kristuk-
sen apostoli. Paavali, joka on verrannut itseään ”koko maailman kaato-
paikkaan” ja ”ihmiskunnan pohjasakkaan”, kirjoittaa itsestään samassa 
kirjeessä hyvin toisenlaisinkin äänenpainoin. Näin hän tekee kertoes-
saan siitä, mitä Jumala on hänen kauttaan saanut aikaan: ”Mutta Juma-
lan armosta minä ole se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan 
ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä 
[eli toisista apostoleista], en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on 
ollut voimani” (1. Kor. 15:10). 

Paavalin voidaan katsoa olettaneen, että hänen selontekonsa evan-
keliumista ristin sanomana ja itsestään tämän sanoman mukaisena aitona 
apostolina olisi mennyt perille korinttilaisten mieliin. Paavalin seuraavat 
kirjalliset yhteydenotot seurakuntaan eli se kirjallinen aineisto, joka 
sisältyy nykyiseen Toiseen kirjeeseen korinttilaisille, osoittavat kuiten-
kin, että seurakunta ei omaksunut Paavalin näkemystä sanomasta ja sa-
noman julistajan sitä vastaavasta olemuksesta. Paavali joutui uudestaan 
palaamaan näihin teemoihin ja siten rikastuttamaan meidän tietoamme 
siitä, mitä hän ajatteli evankeliumista ja sen ilmenemismuodoista sekä 
sanoman julistajissa että sen kuulijoissa. 

 
 

Avioliitto- ja sukupuolietiikka 

Paavali oli peruslähtökohdiltaan juutalainen ja edusti näin samaa maan-
läheistä perusetiikkaa kuin juutalaisuus: arkinen perhe elämä ja muut 
tavalliseen elämään liittyvät toimet kuuluivat Jumalan jo luomisessa 
ihmisille säätämiin asioihin. Juutalaisuudessa ei sen tähden ollut elä-
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mänkielteistä asketismia, esimerkiksi avioliiton ja sukupuolielämän hal-
veksimista, mikä sävytti monia muita uskontoja. Aine ja arki eivät olleet 
juutalaisuudessa pahaa, vaan pyhää, Jumalan suojeluksessa. Juutalaisuu-
dessa oli jopa sääntö, että kaikkien miesten tuli mennä naimisiin.1 Nai-
mattomuus olikin juutalaisten keskuudessa harvinaista. Profeetallinen 
kutsumus keskittyä vain Jumalan antaman tehtävän suorittamiseen 
muodosti poikkeuksen yleisestä säännöstä, niin kuin esimerkiksi Johan-
nes Kastajan ja Jeesuksen kohdalla nähdään. Vaikka sukupuolielämään 
suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti, hurjastelua tällä alueella ei 
sallittu. Säännöt siitä, missä puitteissa sukupuolielämä sai toteutua, kun 
Jumalan tahtoa ja säätämyksiä pyrittiin noudattamaan, olivat hyvinkin 
ahtaat. 

Kun korinttilaiset kääntyivät pakanuudesta kristityiksi, heidän oli 
vaikeata omaksua juutalaisuudesta nousevaa tiukkaa sukupuolimoraalia. 
Uskovinakin he saattoivat juutalaisen etiikan näkökulmasta tehdä kar-
keita rikkeitä tällä alueella. Paavali joutuu kirjeessään monella tapaa ja 
useampaan otteeseen puuttumaan juuri tämän alueen rikkeisiin. Hän 
joutuu muun muassa kirjoittamaan, että ”ruumis ei ole siveettömyyttä, 
vaan Herraa varten” (1. Kor. 6:13). Paavalin painokas paneutuminen 
juuri tämän alueen ongelmiin kirjeessä korinttilaisille lienee yksi syy sii-
hen, että seksuaalietiikka sai niin suuren roolin jatkossakin kristillisessä 
opetuksessa verrattuna moniin muihin asioihin, joissa ihminen rikkoo 
Jumalan tahtoa vastaan. Toisaalta juuri tällä alueella kulttuurit erosivat 
suuresti toisistaan. 

Paavalilla on selvät perustelut sille, miksi kristityn on välttämätöntä 
olla harjoittamatta haureutta. Ne nousevat hänen teologiastaan ja ihmis-
kuvastaan. Paavali oli Korintissa törmännyt elämäntyyliin, jossa huo-
mattavan vapaamielinen ajattelutapa suhtautumisessa sukupuolietiikkaan 
oli vallalla. Se ei toki hallinnut kaikkien seurakuntalaisten käyttäytymis-
tä, mutta riittävän moni Korintin seurakunnan jäsen toteutti edelleen 
sen mukaista elämäntapaa. Muuten Paavali olisi tuskin kirjoittanut 
aihepiiristä näin voimakkaasti. Taustalla vaikutti kyynikkofilosofien 
opetus, jossa sukupuolivietin tyydyttämistä ei pidetty sen kummallisem-
pana asiana kuin mitä tahansa ihmisen luonnollisten tarpeiden tyydyttä-
mistä, esimerkiksi ruokailua ja ruoansulatusta. Ihminen oli vapaa toteut-
tamaan tarpeitaan miten ja missä halusi. Porttojen palveluiden hyödyn-
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täminen ei tämän elämänasenteen puitteissa ollut mitenkään kiellettyä 
saati häpeällistä. Kun Paavalin julistuksen eräänä keskeisenä sisältönä oli 
nimenomaan Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tuoma vapaus 
juutalaisen lain määräyksistä, moni oli tehnyt asiasta vääriä johtopäätök-
siä yhdistäessään tämän vapauden kyynikkojen elämänasenteen edusta-
maan vapauteen. ”Kaikki on minulle luvallista” (1. Kor. 6:12). 

Vapautuminen tiukoista juutalaisuuteen kuuluvista ruokasäännök-
sistä on kuitenkin eri asia kuin vapautuminen seksuaalisuutta rajoitta-
vista juutalaisuuteen ja Vanhaan testamenttiin liittyvistä säännöistä. 
Jeesuksen opetuksessa ja sitä myöten muutenkin varhaiskristillisyydessä 
pikemminkin kiristettiin kuin löysennettiin saman ajan juutalaisuuteen 
kuuluneita sukupuoli- ja avioliittoetiikan ohjeita (esim. Matt. 5:27–32; 
19:3–9). Paavalinkin mukaan miehen ja naisen välisen avioliiton kunni-
oittaminen instituutiona, jossa sukupuolielämää toteutettiin, kuului Ju-
malan omaan luomisjärjestykseen. Sen rikkominen toi mukanaan koh-
talokkaan raskaita seurauksia. 

Paavali selventää asiaa tekemällä eron vatsan ja koko ihmispersoo-
naa edustavan ruumiin välillä. Kun Paavalin käyttämä kreikan kielen 
termi sōma käännetään sanaksi ”ruumis”, lopputulos ei täysin vastaa sitä, 
mitä Paavali sanalla tarkoittaa. Kielessämme ei kuitenkaan ole parem-
paakaan vastinetta kreikan sanalle. Suomen kielessä sanassa korostuu 
helposti liikaa pelkästään ihmisen passiivis-materiaalinen puoli. Paavalil-
le sana tarkoittaa tässä niin kuin useimmiten muutenkin laajemmin koko 
ihmistä. Sillä tarkoitetaan ihmistä kylläkin juuri konkreettisen ruumiilli-
sena olentona, mutta samalla aktiivisena ajattelevana ja toimivana per-
soonana. Tältä pohjalta Paavali kirjoittaa: ”Ruoka on vatsaa ja vatsa 
ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta 
ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiin-
kin valtias” (1. Kor. 6:13). Ratkaiseva ero on siinä, että kristityn ruumis 
eli kristitty kokonaisvaltaisena konkreettisena persoonana on tarkoitettu 
ikuisuutta varten. Tällaisena kristitty on liitetty osaksi ylösnousseen 
Kristuksen ruumista ja tällaisena hänet tullaan kerran herättämään 
uuteen, ikuiseen elämään (1. Kor. 6:14–15).2 

Vaikka Kristus ylösnousseena on Paavalin käsityksen mukaan toi-
saalta erillinen taivaallinen hahmo, jonka hänkin on kerran kääntymys-
kokemuksessaan kohdannut, Kristus on samalla eräänlainen kosminen, 
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kaikki häneen uskovat ja häneen kastetut ihmiset itseensä kokoava 
persoona. Kun Paavali Kristusta tarkoittaen kirjoittaa ”Herra on Henki” 
(2. Kor. 3:17), hän ei tarkoita identifioida Kristusta ja Pyhää Henkeä. 
Ilmaisu on Paavalin kokonaisopetuksen valossa syytä ymmärtää siten, 
että taivaallinen jumalallinen persoona, joka Jumalan lailla on ajan ja 
paikan rajojen yläpuolella ja joka pystyy ulottamaan vaikutuksensa kaik-
kialle eräänlaisella säteilyyn verrattavissa olevalla voimalla. Henki on se 
käsite, jolla näitä ominaisuuksia hänessä voidaan kuvat. Tältä pohjalta 
Paavali voi puhua myös ”Kristuksen Hengestä”, joka ei vaikutuksiltaan 
eroa ”Jumalan Hengestä” tai yksinkertaisesti ”Hengestä” (Room. 8:9). 
Seurakunta on Kristuksen ruumis, ja jokainen siihen kuuluva on Kris-
tuksen ruumiin jäsen. Seurakunta Kristuksen ruumiina tarkoittaa niiden 
ihmisten joukkoa, jotka tässä maailmassa kuuluvat Kristuksen positiivi-
sen ja pelastuksen tuovan armon valtapiiriin ja ovat tällä tavalla ”Kris-
tuksessa” tai – niin kuin Paavali asiayhteyteen liittyen voi myös sanoa: – 
”Kristuksen ruumiin jäseniä”.3 Tämän jäsenyyden Paavali ymmärtää 
varsin konkreettisena todellisuutena, niin kuin ilmenee, kun hän jatkaa 
perustelujaan haureuden harjoittamista vastaan ja kirjoittaa: ”Ryhtyisin-
kö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä! Ettekö 
tiedä, että joka yhtyy porttoon, on samaa ruumista hänen kanssaan? 
Onhan sanottu. ’Nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’ Mutta joka liittyy 
Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan” (1. Kor. 6:15–17). 

Paavali näkee sukupuoliyhteyden Vanhan testamentin luomisteolo-
gian valossa kahta ihmistä lujasti ja periaatteessa peruuttamattomasti 
toisiinsa yhdistävänä asiana: siinä mies ja nainen ”tulevat yhdeksi 
lihaksi” eli yhdeksi kaksoispersoonaksi. ”Herran edessä ei ole naista 
ilman miestä eikä miestä ilman naista” (1. Kor. 11:11). Jos toinen heistä 
on Kristuksen ruumiin jäsen, tulee toinenkin tämän yhteyden kautta 
Kristuksen ruumiin jäsenyyteen. Kun näissä merkeissä ollaan yhteydessä 
porttoon, saastutetaan Kristuksen ruumis. Avioliitossa ongelmaa ei ole, 
vaikka toinen ei olisikaan uskova, sillä ”mies, joka ei usko, on uskovan 
vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä 
pyhittämä” (1. Kor. 7:14). Irralliset ja haureelliset sukupuolisuhteet sot-
kevat kuitenkin perusteellisesti kuvion, jossa seurakunnan ulkopuolisia 
tulee eräänlaisina ulkojäseninä mukaan pyhään yhteyteen Kristuksen 
kanssa. Mikäli portto liittyi vielä pakanalliseen hedelmällisyyskulttiin eli 
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haureutta harjoitettiin epäjumalien kunniaksi, Paavalin syvä närkästys 
Korintin seurakunnan joidenkin jäsenten toimintaan tulee sitäkin ym-
märrettävämmäksi. 

Kristityn toteuttaessaan seksuaalisuuttaan kolme eri henkilöä eli 
mies, nainen ja Kristus kytkeytyvät yhteen. Kristityn yhteys Kristukseen 
edustaa kuitenkin aivan erilaista todellisuutta kuin ihmisten välinen su-
kupuoliyhteys. Puhuttuaan Vanhan testamentin luomiskertomusta (1. 
Moos. 2:24) lainaten miehen ja naisen tulemisesta ”yhdeksi lihaksi” ja 
varoitettuaan kristittyjä liittämästä Kristusta tällä tavalla syntiin Paavali 
katsoo syystä tarpeelliseksi selventää yhteyksien luonteen erilaisuutta. 
Kun miehen yhteys naiseen on selkeän konkreettinen, kristityn yhteys 
Kristukseen on hengellinen siitä huolimatta, että hän on ruumiinsa eli 
koko persoonansa kautta liitetty ylösnousseen Kristuksen ruumiiseen. 
Jälkimmäinen liittyminen on näkymätöntä, vaikkakin Paavalille silti hy-
vin reaalista todellisuutta. 

Kristityn liittymisessä Kristuksen ruumiiseen liikutaan hengen ja 
aineen rajapinnalla, toisella puolella ruumiillinen todellisuus, toisella 
hengellinen. Ne molemmat, kristityn ruumiillinen persoona ja Pyhä 
Henki, kuuluvat kristityn elämässä erottamattomasti yhteen, joskin tässä 
maailmassa vielä kumppaneina, ei yhteen sulautuneina. Vasta tulevassa 
elämässä maallinen ruumis tulee muuttumaan ”hengelliseksi ruumiiksi” 
(1. Kor. 15:44), jossa erillisyys maallisen ruumiin ja Hengen välillä 
päättyy. Tässä maailmanajassa kristityn jäsenyys Kristuksen ruumiiseen 
perustuu siihen, että Kristuksen Henki itsenäisenä voimana asuu ihmi-
sessä ja ohjaa häntä (Gal. 4:6; Fil. 1:10; Room. 8:9). Tämä todellisuus 
on alkanut, kun hän on ”pukenut kasteessa ylleen Kristuksen” (Gal. 
3:27). Samasta Kristuksen ruumiin jäsenyydestä tai Hengen valtapiirissä 
olemisesta Paavali puhuu useasti hänelle hyvin tyypillisellä tavalla myös 
ilmaisulla ”olla Kristuksessa” (esim. 2. Kor. 5:17). Tämäkin koskee 
koko ihmistä, ei ainoastaan jotakin osaa hänestä. 

Puhuessaan kristityn tilanteesta Paavali voi ilman merkityseroa 
”Kristuksen Hengen” asemesta mainita johdattajana ja auttajana myös 
”Jumalan Hengen”, ”Pyhän Hengen” tai yksinkertaisesti ”Hengen”. 
Kristusta ja Henkeä ei Paavalin opetuksessa kuitenkaan samaisteta, niin 
kuin ei myöskään Jumalaa ja Henkeä. Kristus edustaa Jumalan rinnalla 
Hengestä erillistä taivaallista mahtia. Hän on taivaaseen noussut 
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kaikkivoipa, vaikkakin Jumalalle alistettu hahmo, jolla on sekä henkeen 
että taivaalliseen, ”kirkastettuun” ruumiillisuuteen (Fil. 3:21) liittyvä 
ulottuvuus. Hän vaikuttaa maailmassa suoraan tai Henkensä väli-
tyksellä.4 

Toisenlaista ihmiskäsitystä kuin Paavali edustaneet korinttilaiset 
synnintekijät ovat mahdollisesti voineet ajatella, että heidän hengellinen 
puolensa pysyy puhtaana eikä kärsi vauriota, kun he harjoittavat 
haureutta alempiarvoisena puolenaan pitämällään ruumiilla. Tällainen 
dualismi ei ollut vierasta antiikin ajan filosofisessa ja uskonnollisessa 
ajattelussa, mutta Paavalin ajatteluun se ei sopinut. Paavalin kokonais-
valtaisen ihmiskäsityksen mukaan asia on jokseenkin päinvastoin. Hän 
kirjoittaa: 

 
Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdis-
tuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen 
omaan ruumiiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen 
temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse 
omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa 
siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! (1. Kor. 6:18–20). 
 

Kristityn ruumiille suotu suuri arvoasema saada olla Hengen temppeli 
edellyttää, että asiaan suhtaudutaan vakavasti. Saastunut temppeli on 
menettänyt pyhyytensä. Jumalan Henki ei enää voi asua siellä. Vapau-
destaan ylpeilevien ja iloitsevien korinttilaisten on edelleen huomattava, 
miten vapaus on saavutettu. Niin kuin orja saatettiin ostaa vapaaksi pa-
halta isännältään, kristitytkin on ostettu vapaiksi turmiovalloilta, joiden 
alaisuudessa ja orjina he ennen olivat. Heidän vapautensa on kuitenkin 
suhteellista siinä mielessä, että he kuuluvat uudessa tilanteessa heidät va-
paaksi ostaneelle Jumalalle, jolle he ovat nyt velvollisia koko olemuksel-
laan tuottamaan kunniaa. Se toteutuu elämällä Jumalan tahdon mukaan 
ja olemalla loukkaamatta väärällä elämällä hänelle pyhyyttänsä. 

Vanhan pakanallisen tavan mukaan hurjastelevien rinnalla seura-
kunnassa oli myös aivan päinvastaisella tavalla suhtautuvia, jotka tahtoi-
vat pidättäytyä kaikesta sukupuolielämästä ollakseen puhtaita Kristusta 
vastaanottamaan. Tälläkin linjalla pakanallisista perinteistä lähtöisin ole-
vat kristityt saattoivat joutua epäterveeseen liioitteluun, niin että terve 
Jumalan ihmisille tarkoittama elämäntyyli vääristyi. Korinttilaisten ky-
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syttyä Paavalilta neuvoa, hän selvittelee heille asioita laajasti (luku 1. 
Kor. 7). Paavali itse oli naimaton, ja hänen neuvonsakin heijastelevat 
hänen omaa ratkaisuaan, kun hän aloittaa selvityksensä sanoilla ”miehen 
on hyvä olla koskematta naiseen” (1. Kor. 7:1). Sen, että tämä ei useim-
mille ole mahdollista, Paavali kyllä tajuaa ja jatkaa esitystään sen vuoksi: 

 
Mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja 
kunkin naisen oman miehensä kanssa. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa 
vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole 
hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen 
omassa vallassaan vaan vaimon (1. Kor. 7:2–4). 
 

Toisen huomioonottamisen periaate on aina keskeisellä sijalla Paavalin 
etiikassa. Avioelämää ohjeistaessaan Paavali yhdistää periaatteen luonte-
vaan ja luonnolliseen tapaan suhtautua puolisoiden keskinäiseen yhteis-
elämään. Uutta ja vallankumouksellista Paavalin ohjeissa on sukupuol-
ten välisen tasa-arvon korostaminen myös avioliiton sukupuolisessa 
kanssakäymisessä: Paavali painottaa myös vaimon tarpeiden huomioon-
ottamista ja määrää miehen alistumaan omalta osaltaan niiden täyttämi-
seen. 

Paavali korostaa avioelämässäkin ihmisten erilaisuutta: se, mikä so-
pii toiselle, ei sovi toiselle. Kunkin on oltava uskollinen sille perusluon-
nolle, jota toteuttamaan Jumala on hänet luonut, kunhan vaan kaikki 
tapahtuu Jumalan antamien oikean elämäntavan yleissääntöjen puitteis-
sa. Leskeksi jääneellä kristityllä on lupa solmia uusi avioliitto tai hän voi 
jäädä myös yksinäiseksi loppuelämäkseen, mitä Paavali suosittelee sa-
moin kuin naimattomalle yksin jäämistä omaan esimerkkiinsä vedoten 
(1. Kor. 7:8). Jos solmitussa avioliitossa toinen puolisoista ei ole kristitty 
eikä halua elää yhdessä uskovan puolisonsa kanssa, avioero on luvallista. 
”Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. 
Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa” (1. Kor.7:15). Paavalin 
kaikissa ohjeissa avioelämän perusratkaisuihin hän ymmärtää hyvin ih-
misen perustarpeita eikä halua pakottaa seurakuntalaisia valitsemaan tilaa, 
joka on vastoin heidän normaaleja luontumuksiaan. Ne kristityt, jotka 
solmivat avioliiton, eivät tee mitään väärää. Normaalin ihmisen perus-
rakenteen tiedostaen hän kirjoittaa: ”on parempi mennä naimisiin kuin 
palaa himon tulessa” (1. Kor. 7:9). Lopun ajan ollessa käsillä olisi hänen 
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mielestään kuitenkin kaikkein parasta keskittyä vain uskonnolliseen kil-
voitteluun perheen perustamisen sijasta. Paavali itse on valinnut naimat-
tomuuden – tai niin kuin hän itse korostaa: se on hänen Jumalalta 
saamansa armolahja (1. Kor. 7:7). 

Paavalin oma ratkaisu elää yksinäisenä ja hänen tämän suuntaiset 
neuvonsa myös muille kristityille eivät tarkoita, että hän olisi jo periaat-
teellisestikin taipunut ei-juutalaisen maailmankielteisyyden puolestapu-
hujaksi. Kysymys on Paavalin Kristus-tapahtumasta johtamasta tilan-
teenarviosta eli siitä, että Paavali uskoi ihmiskunnan elävän viimeisiä 
vuosiaan nykyisessä maailmanajassa. Herran päivä oli aivan lähellä. 
Kristus tulisi takaisin aivan lähitulevaisuudessa, minä hetkenä hyvänsä. 
Silloin kaikki tämän maailman instituutiot menettäisivät merkityksensä. 
Sen vuoksi ei ollut syytä enää takertua nykyisiin instituutioihin, niitä 
pönkittää tai niitä kumota. Avioliittokin kuului häviävän maailman 
järjestelmiin. Tältä pohjalta Paavali kirjoittaa: 

 
Jokainen eläköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut 
ja joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Tämän ohjeen minä annan kai-
kissa seurakunnissa. Jos joku on saanut kutsun ympärileikattuna, hän älköön 
pyrkikö eroon ympärileikkauksestaan. Se taas, joka on saanut kutsun ympäri-
leikkaamattomana, älköön ympärileikkauttako itseään… Jokaisen tulee pysyä 
siinä osassa, jossa hän oli kutsun saadessaan. Jos olit orja, älä siitä välitä. Vaik-
ka voisit päästä vapaaksikin, pysy mieluummin orjana.5 Se, jonka Herra on 
kutsunut orjana, on näet Herran vapauttama. Samoin se, joka on kutsuttu 
vapaana, on Kristuksen orja (1. Kor. 7:17–22). 
 

Paavali ei puhu näin sen vuoksi, että ei periaatteessa hyväksyisi mitään 
muutoksia yhteiskuntarakenteisiin ja maailmassa oleviin vääryyksiin. 
Niihin ei vain enää ollut aikaa, niin kuin ei myöskään avioliittoon ja las-
ten kasvattamiseen. Tässä tilanteessa tulisi keskittyä olennaisiin asioihin 
eli valmistautumiseen suuren päivän tulemiseen. Tässä valossa on luetta-
va myös Paavalin ohjeet hänen todetessaan: 

 
Toivoisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies kantaa huolta siitä, mikä 
koskee Herraa, siitä, miten olisi Herralle mieliksi. Naimisissa oleva taas 
huolehtii maallisista asioista, siitä, miten olisi vaimolleen mieliksi. Niin hän 
on jakautunut kahtaalle. Samoin naimaton nainen ja nuori neito kantavat 
huolta siitä, mikä koskee Herraa, jotta olisivat niin ruumiiltaan kuin hengel-
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täänkin pyhiä. Naimisissa oleva nainen taas huolehtii maallisista asioista, siitä, 
miten olisi miehelleen mieliksi (1. Kor. 7:32–34). 
 

Heti tämän jälkeen Paavali katsoo parhaaksi toistaa väärinkäsitysten 
välttämiseksi, että hän ei ohjeillaan halua sitoa seurakuntalaisiaan, vaan 
ajattelee vain heidän parastaan (1. Kor. 7:35). Samassa hengessä Paavali 
kirjoittaa myös kihlapareista, jotka pohtivat, voivatko he vallitsevassa ti-
lanteessa mennä naimisiin ja päätyy lopputulokseen: ”Se, joka menee 
morsiamensa kanssa naimisiin, tekee siis oikein, mutta se, joka ei mene, 
tekee vielä paremmin” (1. Kor. 7:38). Herran päivään valmistautumi-
seen keskittymisen ohella naimattoman on helpompi selviytyä lopun ai-
kaan liittyvistä ahdistuksista, kun hänellä ei ole itsensä lisäksi vielä 
perhettä ja sen jäsenten kohtaamia kärsimyksiä kannettavanaan (1. Kor. 
7:28). 

Paavalin uskoa kaiken pikaiseen muuttumiseen ja hänen perusasen-
noitumistaan Herran tulon kynnyksellä kuvastavat myös seuraavat 
kehotukset: 

 
Sanon teille, veljet: aika on käynyt vähiin. Siksi niidenkin, joilla on vaimo, on 
elettävä kuin heillä ei vaimoa olisikaan, surevien on oltava kuin he eivät surisi 
ja iloitsevien kuin eivät iloitsisi; niiden, jotka ostavat jotakin, on oltava kuin 
eivät saisi pitää ostamaansa, ja niiden, jotka käyttävät hyödykseen sitä mitä 
tässä maailmassa on, on oltava kuin eivät saisi siitä mitään hyötyä. Tämä 
nykyinen maailmamme on näet katoamassa (1. Kor. 7:29 31). 
 

Paavali erehtyi uskoessaan aikojen lopun olevan aivan lähellä. Hänen 
ajan lyhyyteen perustuvia opetuksiaan ei siksi voida käyttää sellaisinaan 
tilanteeseen, jossa sukupolvet seuraavat toisiaan ja Kristuksen takaisin-
tulo on epämääräisessä tulevaisuudessa. Paavalia seuraavien sukupolvien 
kristityt joutuivat tämän tosiasian eteen. Sen vuoksi Paavalin asennoitu-
minen niin avioliittoon kuin sosiaalisiin ongelmiinkaan ei enää sellaise-
naan soveltunut kristillisen etiikan pohjaksi. Martti Lutherin lausumak-
si väitetty toteamus ”jos tietäisin, että huomenna on maailmanloppu, 
istuttaisin tänään omenapuun” on suunnattu estämään väärää lähiodo-
tuksesta nousevaa passiivisuutta kristittyjen parissa. Sellaiseen monilla 
on ollut taipumusta Paavalin aikojen jälkeenkin. Jos Paavalin Kristuk-
sen paluun lähiodotukseen sidotut ohjeet eivät sellaisinaan toimikaan, 
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hänen rakkauteen, toisen huomioonottamiseen ja yhteiseen rakentumi-
seen liittyvät peruspainotuksensa voidaan sitä vastoin ongelmitta omak-
sua pysyviksi ohjeiksi ihmisten elämään avioliitossa. Ne muodostavat 
yhä edelleen vahvan perustan kristilliselle etiikalle. Sopivathan ne samal-
la myös Jeesuksen eettisen opetuksen painotuksiin. 

Paavalin osoittaa eettisissä ohjeissaan ymmärtävänsä avarasti ihmis-
elämää, ihmisten luonnollisia tarpeita, heidän heikkouksiaan ja oman-
tunnon ratkaisujen erilaisuutta. Kristityn ei kuitenkaan sopinut elää tai 
toimia miten tahansa. Paavali ei allekirjoita korinttilaisten ”vahvojen 
veljien” tunnuslausetta ”kaikki on minulle luvallista” (1. Kor. 6:12). 
Paavali kirjoittaa: 

 
Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? 
Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoit-
tajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa 
makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat 
eivätkä riistäjät (1. Kor. 6:9–10). 
 

Raskaasti rikkoneita veljiä vastaan Paavali saattoi menetellä hyvinkin 
ankarasti. Niinpä hän esimerkiksi määrää, että seurakunnan jäsen, joka 
on rikkonut sukupuolisiveellisyyttä vastaan ottamalla oman äitipuolensa 
elämänkumppanikseen ”on luovutettava Saatanalle” eli erotettava seura-
kunnan yhteydestä ja siten myös pelastukseen matkalla olevien joukosta 
(1. Kor. 5:1–5). Toisessa tilanteessa Paavali pelkää, että hän seurakun-
taan palatessaan joutuu suremaan, niin kuin kuolleita surraan, sellaisten 
vuoksi, ”jotka ovat tehneet syntiä eivätkä vieläkään ole katuneet sitä 
saastaisuutta, siveettömyyttä ja hillittömyyttä, jossa ovat eläneet” (2. 
Kor. 12:21). Tässäkin Paavali viittaa sellaisiin seurakunnan jäseniin, 
joista hän pelkää, että he ovat langenneet siveettömyytensä vuoksi pois 
pelastuksen piiristä. 

Kaikki eivät pääse taivaaseen – eivät edes kaikki Kristukseen kaste-
tut kristityt. Tarvitaan kilvoitusta ja valvomista. Verrattuaan kristittyjen 
tilannetta Mooseksen Egyptistä vapauttamien israelilaisten kokemuksiin 
ja kerrottuaan siitä, miten myös israelilaiset saivat kasteen ”pilvessä ja 
meressä” ja saivat syödä hengellistä ruokaa eli mannaa ja juoda hengel-
listä juomaa kalliosta, Paavali varoittaa seurakuntalaisiaan luottamasta 
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liikaa sakramentteihin (kasteeseen ja ehtoolliseen) pelastuksen auto-
maattisina takaajina ja kirjoittaa: 

 
Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia, niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa 
kerrotaan: ’He istuivat syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat tanssimaan’. 
Älkäämme antautuko siveettömyyteen niin kuin jotkut heistä; heitä kuoli yh-
tenä päivänä kaksikymmentäkolmetuhatta. Meidän ei myöskään tule koetella 
Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät; he kuolivat käärmeen-
puremiin. Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa 
kuolemanenkelin kädestä (1. Kor. 10:7–10).6 
 
 

Paavalin ohjeet ruokailusäädöksiin 

Vapaus juutalaisen lain erilaisista säädöksistä oli saanut jotkut seurakun-
talaiset kiteyttämään uuden kristillisen elämäntyylin iskulauseeksi ”kaik-
ki on minulle luvallista” (1. Kor. 6:12). Se oli liioittelua. Kristityn 
vapaudella oli rajoitteensa. Yksi selkeimmistä liittyi toisen ihmisen huo-
mioonottamiseen eli rakkauteen. Rakkauden vuoksi kristityn täytyi olla 
valmis rajoittamaan omaa vapauttaan. Tämä aihe tuli vastaan esimer-
kiksi juutalaisen lain kieltämien ruoka-aineiden ja varsinkin epäjumalille 
uhratun lihan syömiseen liittyvissä ongelmissa. Aiheen piiristä oli jo eh-
ditty taittaa peistä Antiokiassa. Paavali ei ollut tietoinen Antiokian rii-
dan jälkimainingeissa laaditun niin kutsutun ”apostolisen dekreetin” 
määräyksistä, vaan pyrki säätelemään asioita omista lähtökohdistaan. 
Hän joutui käsittelemään aihetta sekä Ensimmäisessä kirjeessä korintti-
laisille (1. Kor. 8:1–13, 10:14–33) että Kirjeessä roomalaisille (Room. 
14:1–15:6). Paavalin ohjeet menevät eri kohdissa vähän eri suuntiin, 
mutta kokonaisuudessaan niistä nousee yhtenäinen peruslinja. 

Periaatteessa ei Paavalin mielestä olisi mitään estettä sille, että kris-
titty syö myös epäjumalille uhrattua lihaa. Käytännössä pakanallisen 
kulttuurin piirissä miltei kaikki kaupoissa saatavilla oleva liha liittyi ta-
valla tai toisella epäjumalien palvelukseen eli oli peräisin paikallisille ju-
malille pyhitetyistä temppeleistä ja niiden uhritoimituksista. Temppe-
lien yhteydessä oli erilaisia ravintoloita muistuttavia tiloja, joissa suku, 
ystäväpiiri tai ammattikilta saattoi kokoontua lujittamaan suhteitaan 
syömällä ja viettämällä aikaa. Näissä merkeissä kristitty saattoi ohi kul-
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kiessaan nähdä toisen kristityn ”aterialla epäjumalan temppelissä” (1. 
Kor. 8:10). Koska kristitty tiesi, ettei mitään epäjumalia ollut olemassa 
ja että koko maailma kaikkine anteineen kuului ainoan oikean Jumalan 
valtapiiriin, hänen ei tarvinnut välittää tällaisessakaan yhteydessä syötä-
vän lihan kytkennöistä epäjumalanpalvelukseen (1. Kor. 8:4–6, 10:25–
26).7 Tätä näkemystä eräät korinttilaiset uskossaan vahvat kristityt olivat 
jo omasta puolestaan ehtineet korostaa Paavalille. Paavali yhtyi periaat-
teessa heidän vakaumukseensa ”kaikki on luvallista” (1. Kor. 10:23). 
Hän pystyy kirjoittamaan aiheesta jopa seuraavin voimakkain ilmauksin: 
”Herraan Jeesukseen Kristukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään 
ole sinänsä epäpuhdasta” (Room. 14:14). Paavali kuului siis selkeästi 
”vahvoihin veljiin”. Korinttilaisilla oli periaatteessa aivan oikea ”tieto” 
ainoan oikean Jumalan valtasuuruudesta ja sen merkityksestä ruoka-
sääntöihin (1. Kor. 8:1). Pelkkä tietäminen ei kuitenkaan riittänyt, vaan 
asiaan liittyi myös muita ulottuvuuksia. Tieto ilman rakkautta on tuhoi-
saa. Vain rakkauteen yhdistynyt tieto antaa kristitylle oikean asenteen ja 
oikeat toimintamallit. 

Korintissa oli myös kristittyjä, joiden katsontakanta ei ollut yhtä 
vapaa ja avara kuin uskossaan ja tiedossaan ”vahvojen” veljien. Näille 
”heikoille veljille” epäjumalalle uhratun lihan syönti oli yhä ongelma. 
Paavali kirjoittaa asiasta: ”Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumukses-
ta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on 
epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman omantuntonsa” 
(1. Kor. 8:7). Paavali jatkaa kohdistaen sanansa ”vahvoihin veljiin”: ”Jos 
heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppe-
lissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi 
syödä uhrilihaa? Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon, oman velje-
si, jonka vuoksi Kristus on kuollut” (1. Kor. 8:10–11). Omatunto tar-
koittaa Paavalin kielenkäytössä ihmisen ”sisäistä tajua oikeasta”.8 

Lähimmäisen huomioonottamisen tulee rajoittaa kristityn käyttäy-
tymistä. Jotkin asiat ovat toisille mahdollisia, koska he ovat uskossaan 
kypsiä ja ovat syvällisesti käsittäneet evankeliumin tarjoaman vapauden. 
Se, mikä heille on luonnollista ja kiitoksella nautittavaa, on toisille 
uskossaan ”heikommille” kuitenkin loukkaukseksi. Korintissa oli kristit-
tyjä, jotka eivät vielä olleet kokonaan päässeet irti aiemmin harjoitta-
mastaan epäjumalanpalveluksesta ja jotka vieläkin kokivat tulevansa yh-
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teyteen muiden jumaluuksien kanssa joutuessaan tekemisiin niille 
uhratun ruoan kanssa. Vain sellainen kristitty, jolla oli todellinen vahva 
vakaumus epäjumalien olemattomuudesta, oli vapaa tässä asiassa. Mui-
den oli syytä pidättäytyä. Uuden juutalaisuudesta jo pitkälle irtautuneen 
uskonyhteisön perusluonteeseen kuului juuri tämäntapainen omaantun-
toon liittyvä ratkaisuvalta. Kun laki ja perinnäissäännöt eivät enää mää-
ritelleet tarkkaan elämän eri osa-alueita, ihminen joutui itse päättämään, 
mikä oli oikein ja Jumalan tahdon mukaista. Kristittyjen uskon vahvuus 
ja kypsyys vaihtelivat, mikä oli otettava huomioon omalla kohdalla ja 
myös lähellä olevan toisen, eri tavalla ajattelevan kristityn suhteen. Oi-
kean kristillisen asenteen toteuttaminen ei aina ollut helppoa ja yksin-
kertaista, mutta Paavali kehottaa seurakuntalaisiaan kilvoittelemaan va-
kavasti siinä. Vapauden väärällä demonstroimisella voi olla hyvin vaka-
vat seuraukset ”heikon veljen” uskolle ja pelastukselle (1. Kor. 8:11–13). 

Paavalin tapaan käsitellä erilaisia aiheita liittyy usein lukijoita häm-
mentävää dialektisuutta. Kirjoitettuaan aiheesta yhteen suuntaan hän 
näyttää jatkossa olevan asiasta miltei päinvastaista mieltä. Tämä liittyy 
Paavalin kirjeiden perusluonteeseen. Niitä ei kirjoitettu uudestaan puh-
taaksi, vaan saneltiin kerralla valmiiksi. Jos Paavali on ajatellut olleensa 
yksipuolinen jonkin asian esittelyssä, hän korjasi asian esittämällä jat-
kossa täydentävän näkökulman. Luvussa 1. Kor. 8 Paavali antaa ”vah-
valle veljelle” periaatteessa täyden vapauden suhtautumisessa epäjumalien 
temppeliin ja niille uhrattuun lihaan. Se nousee siitä totuudesta, että 
epäjumalat ovat pelkkää harhaa ja kaikki myös niiden nimiin liitetty on 
ainoan oikean Jumalan luomaa. Myöhemmin kirjeen sanelun edistyessä 
hän on näköjään tiedostanut ohjeisiinsa liittyvät vaarat ja korjaa esitys-
tään kirjoittamalla: ”Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien 
palvelemisesta” (1. Kor. 10:14). Paavali vertaa epäjumalille uhratun 
lihan syömistä kristilliseen ehtoolliseen, joka luo yhteyden Kristuksen 
vereen ja ruumiiseen (1. Kor. 10:16) ja jatkaa: 

 
Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu lähei-
seen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille 
uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. 
Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä 
Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te 
ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi 
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olla osallisia sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään (1. Kor. 
10:18–21). 
 

Edellä esillä olleiden sanojen pohjalta Paavali näyttäisi kieltävän 
”vahvoiltakin veljiltä” kaiken osallistumisen epäjumalille tarkoitettuihin 
palvontamenoihin. Nämäkin ohjeet on kuitenkin luettava aiemmin 
esitettyjen lausumien rinnalla, joissa Paavali kirjoittaa vapaammasta 
käyttäytymisestä suhtautumisessa olemattomiin epäjumaliin. Näin on 
syytä tehdä varsinkin, kun Paavali jatkossa (1. Kor. 10:23–33) palaa 
käsittelemään aihetta aiemman vapaamman näkemyksensä pohjalta. 
Epäjumalien olemattomuuden perustelun varaankin rakentavan veljen 
on joka tapauksessa oltava hyvin varovainen, ettei hän liiallisessa vapau-
dessaan osallistuessaan epäjumalille tarkoitettuihin menoihin joutuisi 
tekemisiin pahojen henkien kanssa. Vaikka epäjumalia ei olekaan ole-
massa, maailmassa on Jumalaa vastustavia henkivaltoja, jotka ilmenevät 
voimakkaasti nimenomaan vieraiden jumalien palvonnan yhteydessä.9 
Vapauden nimissä harjoitettu liiallinen uhkarohkeus voi siten johtaa 
vaarallisiin seurauksiin. Oikea varovaisuus ja nöyryys ovat siis paikal-
laan. Ihmisen ei ylpeydessään, ”tietonsa” paisuttamana, pidä asettua uh-
maamaan voimia, joita hän ei hallitse. 

Paavalin eri suuntiin vievät korostukset selittynevät myös epäjuma-
lien kultteihin osallistumisen asteista. Antiikin yhteiskunnassa oli oman 
ammattikuntansa elämään tai julkiseen toimintaan osallistuvan kristityn 
mahdotonta vetäytyä täydellisesti kaikesta, jossa yhteiskunnan elämän 
läpitunkemat uskonnot olivat tavalla tai toisella mukana.10 Varsinaisista 
puhtaasti uskonnollisiin kultteihin liittyvistä palvontamenoista hän kui-
tenkin pystyi – ja juuri tätä Paavali näyttää vaativan – kieltäytymään. 
Jos vaara pahojen henkien yhteyteen joutumisesta oli olemassa vahvalle-
kin veljelle, kuinka paljon suurempi vaara vaani ovella, jos heikko veli 
alkoi vain ulkonaisesti matkia vahvan veljen käytöstä. Ilman tietoa ja 
vahvaa vakaumusta hän vahingoitti itseään kokiessaan rikkovansa Juma-
laa vastaan osallistuessaan epäjumalien palvontaan. Kun ”vahvakin veli” 
saattoi joutua turmioon osallistumalla suoriin epäjumalien kunniaksi 
kohdistuviin kulttimenoihin, ”heikolle veljelle” riitti jo vähäisempi, pas-
siivinen yhteys epäjumaliin eli huono omatunto tavalla tai toisella epä-
jumaliin liittyvän lihan nauttimisesta.11 
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Paavalin etiikan hienous on siinä, että hän ei määrää kutakin kris-
tittyä toimimaan yksinkertaisesti vain oman vakaumuksensa mukaisesti, 
niin kuin ihminen olisi toiminnassaan aivan yksin Jumalan edessä. 
Hänen on aina huomioitava läsnä oleva kristitty veli ja sisar ja myös us-
kosta osaton ihminen, jotta tämä ei saisi väärää todistusta kristittyjen 
suhtautumisesta epäjumaliin (1. Kor. 10:27–29). Juutalaisuuden ja kris-
tinuskon ulkopuolella ihmiset olivat antiikin aikana yleisesti varsin 
suvaitsevia eri uskontojen välillä. Antiikin ihminen saattoi osallistua 
useampaankin kulttiin ja olla yhtä aikaa sidoksissa useampaankin us-
kontoon. Ainoan oikean Jumalan palvelijoiden ei pitänyt lähettää ympä-
ristöönsä tällaisiinkaan yhteyksiin liittyvää väärää viestiä, ikään kuin 
heidänkin uusi uskonsa kuuluisi samoihin ”suvaitsevaisiin” uskontoihin. 

Kaikki eivät näytä sulattaneen Paavalin esittämää pitkälle vietyä 
oman vapauden rajoitusta. Apostolin sanelemaan tekstiin näyttääkin 
putkahtaneen juuri tällaiselta individualistiselta pohjalta nouseva ”vah-
van veljen” purkaus: ”Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon mää-
rätä omaa vapauttani? Jos minä kiitän Jumalaa ruoastani, miksi minua 
moitittaisiin siitä, mistä itse kiitän?” (1. Kor. 10:29–30). Tämä ei 
kuitenkaan ole aito kristillinen asennoituminen, sillä kristitty kuuluu 
yhteisöön ja hänen toimintansa vaikuttaa muihin ja hänen ympäris-
töönsä. Itsekkäästi vain oman, vaikkakin sinänsä oikean vakaumuksensa 
pohjalta toimivan kristityn tieto ja pidäkkeetön vapaus koituvat helposti 
toisten tuhoksi. Tällöin ”vahva veli” rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. 
Periaatteessa täysin luvallinenkin toiminta voi muuttua synnin harjoit-
tamiseksi, koska suurin synti on rakkaudettomuus eli se, ettei toista 
ihmistä ja hänen parastaan oteta huomioon. Rakkauden vuoksi ”vahvan 
veljen” on siis oltava vapaa luopumaan vapaudestaan. Suurinta vapautta 
on vapaaehtoinen luopuminen vapaudesta, kun rakkaus niin vaatii. 

Paavalin eettisen opetuksen peruslinjauksen mukaan pahaa on siis 
se, mikä vahingoittaa lähimmäistä. Myös asia, joka on sellaisenaan 
samantekevä tai perustuu jopa oikeaan teologiseen päättelyyn, voi 
muodostua tietyissä tilanteissa vahingolliseksi, ja kristityn on osattava 
siitä silloin luopua. Painottaakseen asiaan liittyvää opetusta Paavali ottaa 
esimerkiksi oman suhtautumisensa apostoleille periaatteessa kuuluvaan 
oikeuteen saada elatus seurakunnalta. Vaikka Paavalilla olisi ollut siihen 
oikeus, hän on luopunut oikeudestaan, ettei hän estäisi joitakin ihmisiä 
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ottamasta vastaan evankeliumia (1. Kor. 9:12). ”Vaikka olen vapaa ja 
kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kris-
tukselle mahdollisimman monia” (1. Kor. 9:19). Jos apostoli olisi otta-
nut vastaan palkkaa, olisivat toiset ehkä sekoittaneet hänet huijarijulista-
jiin, toiset olisivat köyhyytensä vuoksi jättäytyneet Paavalin piirin ulko-
puolelle ja toiset olisivat ehkä tunteneet tarvetta määräillä Paavalia siitä, 
mihin asioihin hän saa kiinnittää huomionsa. Paavali on siis luopunut 
itselleen kuuluvasta oikeudesta ja vapaudesta toisten hyväksi paljon vaa-
rattomammassa asiassa kuin epäjumalille uhratun lihan syönti. Tämä 
näyttäköön suuntaa myös muiden kristittyjen käyttäytymiselle. Para-
doksaalista on, että tämä Paavalin rakkaudella motivoima pidättäytymi-
nen herätti korinttilaisissa epäilyksen, ettei hän rakastanut heitä kieltäy-
tyessään heidän hänelle tarjoamasta avustuksesta (2. Kor. 11:11). 

Kirjeessään roomalaisille Paavali jatkaa ja täydentää korinttilaisille 
ruokaongelmista antamiaan ohjeita. Kirjoittaessaan itselleen vieraalle 
seurakunnalle Paavali tarkastelee aihetta teoreettisemmalta kannalta ja 
asettaa rajat myös sille, ettei ”heikko veli” voi alkaa määräillä liikaa ta-
paa, jolla seurakunnassa käyttäydytään. Paavalilla on yhteisen rakkauden 
ja rakentumisen periaatteen pohjalta ohje myös siihen tilanteeseen, jossa 
”heikko veli” oman tiukemman käyttäytymisensä perusteella alkaa tuo-
mita sitä, jolla on ”vahva” omatunto: 

 
Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä 
ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta 
heikkouskoinen syö vain kasviksia. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä 
joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan 
Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen 
palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu – vaikka kyllä hän 
seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä (Room. 14:1–4). 
 

Kristillisessä seurakunnassa tulee voida sietää erilaisuutta ja sitä, että ih-
misten omatunto reagoi eri tavalla erilaisiin kysymyksiin.12 Tällaiseksi 
Paavalin kanta oli muotoutunut niihin ongelmiin, jotka Palestiinassa ja 
Syyriassa ratkaistiin ”apostolisella dekreetillä” apostolien kokouksen ja 
Antiokian välikohtauksen jälkimainingeissa. 

Paavalin antamissa ohjeissa jää nykylukijalta helposti huomaamatta 
niihin liittyvä juutalaisen elämäntavan kannalta mitä vallankumoukselli-
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sin seikka: ohjeissa ei puhuta ollenkaan ruoista, jotka on kielletty jo 
Vanhassa testamentissa. Esimerkiksi jakeissa 5. Moos. 14:3–21 on tark-
ka luettelo eläimistä, joita saa syödä, ja eläimistä, jotka ovat ruokana 
kiellettyjä. Jälkimmäiset ovat kiellettyjä sellaisinaan ilman, että asiaan 
liittyisi kytkentää epäjumalanpalvelukseen. Jos näitä määräyksiä olisi 
seurattu Paavalin seurakunnissa, jotka koostuivat pääasiallisesti entisistä 
pakanoista, aihetta olisi pitänyt käsitellä laajasti niihin liittyvän tiedon 
puutteen vuoksi. Juutalaisuuden ulkopuolisessa maailmassa esimerkiksi 
sianliha oli yleisessä käytössä. Paavalin seurakunnassa sen nauttiminen 
näyttää olleen ongelmaton asia. Psalmin sanalla ”Herran on maa ja 
kaikki mitä siinä on” (Ps. 24:1) Paavali ei näytä perustelevan ainoastaan 
vapautta syödä epäjumalille omistettua ruokaa. Sitaatilla hän perustelee 
myös ylipäätänsä kaiken syötäväksi kelpaavan ravinnon ongelmatto-
muutta: ”Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla” (1. Kor. 
10:25–26). Roomalaiskirjeessä sama ruokaan liittyvä asia tulee ilmais-
tuksi sanoilla ”kaikki on puhdasta” (Room. 14:20). Näillä ohjeillaan 
Paavali astuu selkeästi juutalaisen elämäntavan rajojen ulkopuolelle.13 

Paavalin malli ruokailuongelmien ratkaisuksi oli mahdollinen vain 
alueilla, joilla ei ollut voimakasta juutalaiskristillistä vähemmistöä seura-
kunnassa ja joilla juutalaiskristityt olivat sen verran joustavia, että he 
omista ruokailurajoituksistaan huolimatta eivät kieltäytyneet yhteisistä 
aterioista sellaisten kanssa, jotka söivät erilaista ruokaa. Jos vaikeuksia 
syntyi, vapaampien tapojen mukaan elävien oli oltava valmiita jousta-
maan. Tällaiselta pohjalta Paavalin ohjeet olisivat toimineet myös dek-
reetin omaksuneiden seurakuntien elämässä. Keskinäinen rakkaus ja 
kunnioitus saivat asiat sujumaan sekalaisessa seurakunnassa, jossa jäsen-
ten taustat ja uskon vakaumuksen lujuus vaihtelivat ja jossa kaikki otet-
tiin huomioon. 

Ruokailuun liittyvät ongelmat olivat Paavalin seurakunnissa laaja-
alaisempia kuin Palestiina-Syyriassa, jossa epäjumalille uhratun lihan 
ongelma ei vielä näytä olleen lainkaan esillä. Ainoastaan juutalaisen us-
konharjoituksen mukanaan tuomat rajoitukset näyttävät olleen siellä 
tapetilla. ”Apostolinen dekreetti” on luonnollisesti sisällyttänyt itses-
täänselvyytenä itseensä pidättäytymisen niiden ruoka-aineiden nauttimi-
sesta, jotka juutalaisuuden sisällä olivat jo sellaisinaan kiellettyjä, esimer-
kiksi sianlihan syömisestä. 
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Kristillinen ehtoollinen ja sen oikea viettotapa 

Jo aivan varhaisimmista ajoista lähtien seurakuntien kokouksissa vietet-
tiin ehtoollista, yhteistä ”Herran ateriaa”, jossa leipä ja viini esittivät kes-
keistä osaa ja jossa Kristuksen uskottiin olevan erityisellä tavalla läsnä. 
Myös Paavali oli heti kääntymisestään alkaen tullut mukaan tähän 
yhteiseen kristittyjen tapaan kokoontua yhteen aterialle muistamaan 
Kristusta konkreettisen ruokailun merkeissä. Mistä tapa oli alkuisin, ja 
mikä oli sen sisältö ja merkitys? 

Kaikki neljä evankeliumia kertoo yhtäpitävästi, että Jeesus nautti 
viimeisenä iltana ennen kuolemaansa aterian opetuslapsiensa kanssa. 
Kolmen ensimmäisen evankeliumin mukaan hän asetti juuri tällöin eh-
toollisen, mutta Johanneksen evankeliumissa aiheesta vaietaan tässä yh-
teydessä. Siinä ehtoollisen merkitystä käsitellään eri kohdassa (Joh. 
6:25–58). Myös Paavali on tietoinen siitä, että Jeesus asetti ehtoollisen 
viimeisenä iltana ennen kuolemaansa. Hän kirjoittaa saamansa perimä-
tiedon nojalla: ”Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti 
leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi…” (1. Kor. 11:23–24). 

Jeesus on ollut tietoinen häntä Jerusalemissa uhkaavasta kuoleman-
vaarasta. Hän vietti näissä merkeissä vaikuttavan jäähyväisaterian ope-
tuslastensa seurassa. Sen aikana hän on sanonut sanat, jotka jäivät oppi-
laiden mieleen ja jotka olivat suuntaa antavia myöhemmin alkuseura-
kunnan hahmottaessa omia jumalanpalvelusmuotojaan. Jeesuksen vii-
meinen ateria opetuslasten kanssa oli samalla heidän monien yhteisten 
ateriointiensa huipentuma. Myös muiden Jeesuksen kanssa vietettyjen 
ateriatilaisuuksien muisto vaikutti edelleen niissä aterioissa, joissa seura-
kunta hänen poismenonsa jälkeen koki yhteisen syömisen suomaa yh-
teyttä. Eräät Ylösnousseen ilmestymiset opetuslapsille ovat ilmeisesti to-
teutuneet nimenomaan aterioiden yhteydessä, mikä osaltaan selittänee 
sitä, että yhteisestä aterioinnista tuli niin keskeinen asia varhaisen kristi-
kunnan elämässä. Kertomukset Emmauksen tien kulkijoiden ateriako-
kemuksesta (Luuk. 24:28–32) tai ylösnousseesta Jeesuksesta Tiberiaan-
järven rannalla tarjoamassa ateriaa kalastamasta palaaville opetuslapsilleen 
(Joh. 21:9–14) olisivat tuskin muuten selitettävissä. Näissä ilmestys-
kokemuksissa kuvatut ateriat eivät olleet varsinaisia kultillisia ehtoollis-
aterioita. Ne olivat pikemminkin normaaleja aterioita, joiden luonne 
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vain muuttui radikaalisti syömässä olleiden ihmisten tullessa yhtäkkiä 
tietoisiksi siitä, että ristillä kuollut, mutta Jumalan kuolleista herättämä 
Kristus oli heidän kanssaan. 

Alkukirkon ehtoollinen näyttää siis syntyneen kolmen osatekijän 
yhteisvaikutuksesta: 1) historiallisen Jeesuksen ja opetuslasten yhteisten 
aterioiden muistosta, 2) kiirastorstain jäähyväisateriasta, 3) Ylösnous-
seen ilmestyksistä opetuslasten viettämien aterioiden yhteydessä. Näistä 
kolmesta keskimmäinen on ollut kaikkein leimaa antavin, mutta omalla 
tavalla myös kaksi muuta osatekijää on vaikuttanut asiaan. Kun joukko 
ihmisiä antiikin aikana kokoontui yhteen murtamaan ja syömään samaa 
leipää ja juomaan samaa juomaa, se merkitsi jo normaalissakin kanssa-
käymisessä syvää yhteyttä osallistujien kesken. Tämä oli lähtökohtana 
sille, että juuri ateriasta, jonka Kristus oli syönyt opetuslastensa kanssa 
vähän ennen kuolemaansa, tuli niin keskeinen ja täynnä merkitystä ole-
va tekijä varhaisessa kristinuskossa. Tätä heijastaa Paavalin sana: ”Leipä 
on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä 
tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä” (1. Kor. 10:17). 

Ehtoollinen näyttää alun perin olleen normaalin aterian ja vain lei-
pään ja viiniin keskittyvän kultillisen aterian sekoitus.14 Seurakunnat 
olivat pieniä ja kokoontuivat yksityiskodeissa. Yhteistä ateriaa, jonka 
tarkoituksena oli tyydyttää nälkä, kutsuttiin ”rakkauden ateriaksi”. Vasta 
sen lopussa vietettiin varsinainen ehtoollinen, jossa lausuttiin leipään ja 
maljaan liittyvät erityiset ”asetussanat”. Pienten seurakuntien kohdalla 
asia ei tuottanutkaan vaikeuksia. Heti kun seurakunnat alkoivat kasvaa, 
tavallisen aterian ja kulttiaterian yhdistäminen toisiinsa aiheutti kuiten-
kin ongelmia, niin että loppujen lopuksi vain kultillinen ehtoollinen jäi 
jäljelle alkukirkon jumalanpalveluksiin. 

Siitä, mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen asettaessaan ehtoollisen vii-
meisenä iltana ennen kuolemaansa, Uudessa testamentissa esiin tuleva 
perimätieto menee kahtaalle. Toinen malli löytyy Paavalilta ja sen mu-
kaisesti asia esitetään myös Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 22:19–20). 
Toinen malli löytyy puolestaan Markuksen evankeliumista (Mark. 14:22–
25) ja sitä seuraa puolestaan Matteuksen evankeliumi (Matt. 26:26–29). 

Vain parikymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen Paavali 
kirjoittaa aiheesta: 
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Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra 
Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi 
leivän ja sanoi: ’Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. 
Tehkää tämä minun muistokseni.’ Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja 
sanoi: ’Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä 
juotte, tehkää se minun muistokseni.’ (1. Kor. 11:23–25). 
 

Paavali lainaa tässä todennäköisesti Antiokian seurakunnasta perimäänsä 
ehtoollistraditiota. Jo tradition varhaisuus ja sen kulkema reitti alkukir-
kosta Paavalille tekee mysteeriuskontojen vaikutuksen varhaisimpaan 
kristilliseen ehtoollisteologiaan hyvin epätodennäköiseksi. Jotkut ajatte-
levat nimittäin, että kristillisen ehtoollisen viettotapa olisi suora ja kar-
kea laina vieraista uskonnoista. Mysteeriuskontojen kultilliset ateriat 
olisivat tarjonneet mallin kristilliselle kultilliselle aterialle. Ehtoollisen 
synty olisi selitettävissä motiivista ”koska muilla uskonnoilla on erilaisia 
kultillisia aterioita, täytyy meilläkin olla”. Selitys ei ole uskottava. 

Paavalin välittämää tietoa ehtoollisen ”asettamissanoista” voidaan 
verrata 70-luvulla laaditussa Markuksen evankeliumissa olevaan kuvauk-
seen ehtoollisen asetuksesta: 

 
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen 
sanoen: ’Ottakaa, tämä on minun ruumiini.’ Sitten hän otti maljan, kiitti 
Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi: ’Tämä on minun 
vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. Totisesti: minä en enää 
maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä 
Jumalan valtakunnassa.’ (Mark. 14:22–25). 
 

Paavalin ja Markuksen evankeliumin edustamat perimätiedot eroavat 
toisistaan ennen muuta siinä, että Paavalin mukaan ehtoollisen perus-
elementteinä, joiden varaan ehtoollisen merkitys sidotaan, ovat leipä ja 
malja, kun taas Markuksen mukaan leipä ja viini. Paavalinkin välittä-
mässä perimätiedossa leipä merkitsee Jeesuksen ruumista, mutta aines-
osaa viini ei yhdistetä suoraan Jeesuksen vereen niin kuin Markuksen 
versiossa. Veren sijasta Paavali puhuu maljasta, joka merkitsee uutta 
liittoa Jeesuksen ”veressä” eli hänen uhrikuolemassaan ihmisten hyväksi. 
Paavalin esiintuoman version sakramentaalista luonnetta vähentää edel-
leen se, että leipä ja viini on erotettu toisistaan muun aterian sisällä. 
Markuksen versio on ainesosien symmetrisessä käsittelyssä loogisempi 
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kuin Paavalin välittämä ehtoollistraditio. Markuksen versio vastaa lisäksi 
sitä kehitystä, jota kohti myöhemmässä ehtoollisteologiassa kuljettiin. 
Tämän vuoksi Paavalin versio ehtoollisesta on todennäköisesti vanhem-
pi ja lähempänä sitä alkuperäistä sanamuotoa, jolla Jeesuksen viimeistä 
ateriaa muisteltiin. 

Sitä, että leipä yhdistetään Jeesuksen ruumiiseen ja viini hänen 
vereensä, ei alun perin korostettu. Alkuperäisintä traditiota yksinkertais-
tetaan, jos ehtoollisen yhteydessä puhutaan Kristuksen syömisestä ja 
juomisesta. Kristus on toki vanhimmankin perimätiedon mukaan eh-
toollisessa reaalisesti läsnä. Toisessa kohtaa Paavali ilmaisee tämän kir-
joittamalla: ”Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen 
vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen 
ruumiiseen?” (1. Kor. 10:16). 

Ehtoollismaljasta nauttiminen, samoin kuin leivän syöminen tuot-
tavat yhteyden Kristukseen, mutta se, miten tämä yhteys konkreettisesti 
toteutuu, jätetään auki. Kysymys on Ylösnousseen salatusta läsnäolosta 
ja seurakunnan yhteyden uudistumisesta häneen ja toisiin pelastettuihin, 
mutta kaikki ajattelu itse ehtoollisaineiden maagisesta ja automaattisesta 
muuttumisesta muuksi, kuin mitä ne ovat, on vierasta tälle perimä-
tiedolle. On esimerkiksi mahdoton kuvitella, että asetussanoilla pyhitet-
tyjä ehtoollisaineita olisi varhaisimman kristikunnan piirissä jälkeenpäin 
palvottu tai hyödynnetty pyhänä aineena, mitä myöhemmän kristi-
kunnan piirissä tapahtui. 

Paavalin edustamassa ehtoollisen vietossa Kristusta itseään ei syödä 
eikä juoda, vaan ehtoollisen vietto on pikemminkin kokonaisvaltainen 
pyhä muista aterioista erottuva tapahtuma, jossa Kristus on erityisellä ja 
läheisellä, mutta mysteeriksi, salaisuudeksi jäävällä tavalla läsnä. Taus-
talla on yleisempikin ero juutalaisen dynaamisen ja pelastushistoriallisen 
uskonasenteen ja kreikkalais-hellenistisen staattisemman ja asioita syste-
matisoimaan pyrkivän uskonnollisen perusasennoitumisen välillä. Juu-
talaiskristillisen alkukirkon ei tarvinnut ”tietää” ja analysoida kaikkea 
pikkupiirtoja myöten. Tyydyttiin siihen, että Jumalan olemus ja 
toiminta ovat ihmisjärjen ulottumattomissa. Ihmisen tehtävänä ei ole 
pyrkiä ymmärtämään ja selittämään kaikkea, hänen pääkutsumuksensa 
on vastaanottaa, kiittää ja totella. 
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Siitä, että Paavali ylipäätänsä käsittelee ehtoollisen tematiikkaa kir-
jeessään, saamme kiittää korinttilaisten huonoa käytöstä. Paavali moitti 
korinttilaisia siitä, että he eivät viettäneet ehtoollista oikealla tavalla ja 
että he olivat sen vuoksi joutuneet kohtaamaan monia kärsimyksiä, 
jotka olivat Jumalan kuritusta heidän kasvattamisekseen (1. Kor. 11:30–
32). Näin kirjoittaessaan hän ei moittinut korinttilaisia väärästä ehtool-
lisopista, puutteista dogmatiikan alueella, vaan väärästä käyttäytymisestä, 
eettisen asennoitumisen puutteista. Korinttilaiset olivat nauttineet eh-
toollista arvottomalla tavalla sen tähden, että he eivät olleet osoittaneet 
sen vietossa riittävää rakkautta toinen toisilleen. Rikkaat olivat itsek-
käästi pidättäytyneet varsinaista ehtoollista edeltäneellä ”rakkauden ate-
rialla” jakamasta runsaista ruokavaroistaan köyhille seurakuntalaisille. 
Seurakunnan vapaat jäsenet eivät olleet edes odottaneet orjien luokkaan 
kuuluneita kristittyjä, vaan olivat aloittaneet syömisen jo ennen, kuin 
näillä oli ollut mahdollisuus tulla mukaan kokouksiin. Näin menette-
levä on ”se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen 
ruumiista” ja joka sen vuoksi ”syö ja juo itselleen tuomion” (1. Kor. 
11:29). Kysymys ei siis ole uskon heikkoudesta tai väärästä leivän ja 
maljan luonteen dogmaattisesta määrittelemisestä, vaan jälleen kerran 
seurakuntaa hajottavasta rakkaudettomasta suhtautumisesta kanssakris-
tittyihin. Meidän käytäntömme, jossa rippi ja synninpäästö – ei dogma-
tiikan kuulustelu – aina edeltää ehtoollisen jakoa, on täysin samoilla lin-
joilla jo Paavalin esittämien painotusten kanssa. 

Edellä esiteltyjen Paavalin ja Markuksen välittämien ehtoollistradi-
tioiden välillä on myös monia yhtäläisyyksiä, jotka johdattavat eräiden 
varhaisessa ehtoollisteologiassa alusta alkaen mukana olleiden kantavien 
perusideoiden äärelle. Sekä Paavali että Markus yhdistävät ehtoollisen 
ensinnäkin ajatukseen liitosta. Paavalin mukaan sanoihin, joihin ehtool-
listraditio kiteytyi, kuuluu lause: ”Tämä malja on uusi liitto minun 
veressäni.” Markuksen evankeliumin mukaan sanoihin kuuluu puoles-
taan ilmaus: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan 
kaikkien [sanatarkasti käännettynä: monien] puolesta.” Ehtoollisen viet-
to konkretisoi yksittäisen seurakunnan tasolla yhä uudestaan sen tosi-
asian, että Jeesuksen kuolemassa Jumala on solminut ihmisten kanssa 
uuden liiton ja että yksittäinen ehtoolliselle osallistuva ihminen on tä-
män uuden liiton jäsen. 
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Vanha liitto perustui Mooseksen Siinailla saamaan lakiin, jonka 
merkkinä oli ympärileikkaus. Uusi liitto perustuu Jeesuksen ristillä vuo-
dattaman veren eli ihmisten syntien sovittamiseksi kärsimän uhrikuole-
man varaan. Tämän vuoksi myös sovitusajatus kuuluu tärkeänä osana 
molempiin vanhoihin ehtoollistraditioihin. Paavalin versiossa se tulee 
esille sanoissa ”tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puoles-
tanne.” Markuksen evankeliumissa sovitusajatus näkyy puolestaan vii-
niin ja vereen liittyen sanoissa ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka 
vuodatetaan kaikkien [monien] puolesta.” Markuksella esiintyvä moni-
en puolesta toteutuneesta sijaiskuolemasta lienee alkuperäisempi kuin 
Paavalin versiossa vastaan tuleva seurakunnan liturgiaan sovellettu muo-
to ”teidän puolestanne”. 

Molempia vanhoja ehtoolliskaavoja yhdistää edelleen voimakas lo-
punajallinen odotus. Markuksen versiossa se sisältyy Jeesuksen sanoihin: 
”Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä 
päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.” Seurakunnan 
ehtoollisen vietto on tämän mukaan ikään kuin vain ennakkoa pian 
koittavasta juhla-ateriasta lopun aikaan liittyvien odotusten täyttyessä ja 
Jumalan valtakunnan murtautuessa tähän maailmaan. Paavalin versiossa 
voimakas suuntautuminen tulevaan täyttymykseen ei sisälly itse ehtool-
lisen ”asetussanoihin”, mutta se tapa, jolla Paavali heti niiden esittämi-
sen jälkeen selittää ehtoollisen merkitystä, kertoo siitä, että lopunajalli-
nen odotus on myös hänen edustamassaan traditiossa ollut voimakkaasti 
mukana ehtoollisen vietossa. Paavali kirjoittaa: ”Niin usein kuin te syöt-
te tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, 
siihen asti kun hän tulee” (1. Kor. 11:26). Myös Paavalin mukaan eh-
toollisateriaan osallistuvien seurakuntalaisten mielen tulee suuntautua 
eteenpäin kohti Herran takaisintulemisen päivää. 

Varhaisimpien ehtoollistraditioiden mukaan Herran aterian sisältö 
viittaa siis kahteen suuntaan. Toisaalta se viittaa menneisyyteen, Jeesuk-
sen ristinkuolemaan ja siinä toteutuneeseen sovitukseen, uuteen liittoon, 
joka on solmittu Jumalan ja ihmisten välillä ja johon ihminen uskossa 
saa turvautua. Ehtoollisessa ihminen saa siis aina uusiutuvan vakuutuk-
sen uuden liiton armon todellisuudesta omassa elämässään. Toisaalta 
ehtoollinen viittaa tulevaisuuteen, täyttymykseen Jumalan valtakunnas-
sa, jolloin usko vaihtuu näkemiseksi. Taivaallisen juhla-aterian ennakko 
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antaa ihmiselle voimaa suuntautua kohti Jumalan tulevaisuutta ja elää jo 
nyt etukäteen tulevan täyttymyksen riemua. Turvautuminen mennei-
syydessä saatuun sovitukseen ja ojentautuminen tulevaisuudessa odotta-
vaan täyttymykseen antavat kristitylle myös intoa uuden liiton elämän-
tyylin mukaiseen kilvoitteluun. 

 
 

Korinttilaisten karismaattisuus ja kielillä puhuminen 

Suuri osa Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille liittyy ohjeisiin, joilla 
Paavali pyrkii korjaamaan seurakunnan villiytynyttä jumalanpalvelus-
elämää. Vääristymiä ei esiintynyt vain ehtoolliseen liittyen, vaan 
muutoksia tarvittiin yleisemminkin jumalanpalvelusta viettämään ko-
koontuvien seurakuntalaisten asenteisiin. Korinttilaiset olivat innostu-
neet näyttäviin ”henkilahjoihin” (kreikassa ta pneumatika, monikollisen 
adjektiivista muodostetun sanan juurena on pneuma, ”henki”). Seura-
kuntalaiset arvostivat ennen muuta kokemuksia Hengen läsnäolosta. 
Monet heistä joutuivat Hengen valtaamiksi ja hurmoksiin sekä puhui-
vat ja toimivat tältä pohjalta yhteisissä kokoontumisissa. Niin suurta 
elävyyttä ja Jumalan läsnäolon tuntua kuin se kokouksiin toikin, se ai-
heutti myös sekaannusta ja hämminkiä seurakunnan yhteisiin kokoon-
tumisiin. Paavali kutsuu ”henkilahjoja” mieluummin ”armolahjoiksi” 
(kreikaksi yksikössä kharisma, juurena ”armoa” tarkoittava sana kharis, 
vrt. sivistyssana ”karismaattinen”). Armon korostaminen tässä yhteydes-
sä antaa jo suuntaa sille, miten Paavali pyrkii korjaamaan yhdessäolon 
vääristymiä. 

Hurmoksellisista ilmiöistä näyttävin oli ”kielillä puhuminen” eli 
glossolalia. Sen esiintyminen ei kuitenkaan ainoastaan ihastuttanut, 
vaan myös hämmensi mieliä seurakunnassa. Tämän päivän hurmokselli-
nen glossolalia sellaisena, kuin sitä esiintyy karismaattisissa piireissä, on 
kaikesta päätellen samanlaista kuin Korintissa harjoitettu glossolalia. Se 
ei merkinnyt minkään todellisen vieraan kielen puhumista. Äänteet, 
jotka ilmiön harjoittamisen aikana kuultiin, ainoastaan muistuttivat 
todellisia kieliä. Kun koettiin Jumalan hengen läsnäoloa ja kuultiin 
puhetta, jota kukaan ei tunnistanut ihmisten keskenään käyttämäksi 
kommunikaation välineeksi, oli helppo päätyä ajattelemaan, että kysy-
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myksessä oli taivaallinen kieli, jota enkelit puhuivat keskenään. Paavali 
viittaakin ilmiöön ”enkelien kielenä” (1. Kor. 13:1). Se, että Korintissa 
harjoitettu glossolalia oli ihmisille käsittämätöntä, ilmenee esimerkiksi 
Paavalin toteamuksista: 

 
Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä 
häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia (1. Kor. 14:2). 
 
Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen luoksenne ja vain puhun kielillä 
enkä välitä mitään ilmestystä tai anna teille tietoa, profetiaa tai opetusta? (1. 
Kor. 14:6). 
 

Ylimaallisen kielen puhumisesta kertoo myös juutalainen, mahdollisesti 
samoihin aikoihin kuin Ensimmäinen kirje korinttilaisille syntynyt kir-
janen nimeltä Jobin testamentti. Sen mukaan Jobin kolme tytärtä perivät 
isältään ihmeelliset vyöt, joihin sonnustautuminen saattaa heidät hur-
moksiin. Tämän jälkeen todetaan eräästä heistä: ”Hän puhui enkelien 
kielellä ja lähetti ylistyslaulun ylös Jumalalle enkelien laulamistavan 
mukaan” (T. Job. 48). Glossolalia ja sen mieltäminen eräänlaiseksi tai-
vaalliseksi kieleksi ei ajanlaskumme alussa rajoittunut siis pelkästään 
kristittyjen piiriin. Se, niin kuin hurmoksellisuus muutenkin, kulkee 
uskontojen välisten rajojen yli.15 

On osattava tehdä selvä ero kahden erilaisen Uudessa testamentissa 
kerrotun glossolalian välillä. Toinen niistä tulee esille Apostolien teko-
jen kuvauksessa helluntai-ihmeestä (Ap. t. 2:1–13) ja toinen Ensimmäi-
sessä kirjeessä korinttilaisille (luvut 1. Kor. 12–14). Helluntain kuvauk-
sessa kerrotaan kieli-ihmeestä, jossa ulkomailta saapuneet ihmiset kuule-
vat apostolien puhuvan heidän omia äidinkieliään ja ymmärtävät siten 
sanoman suoraan ilman tulkkia. Korintissa kyse ei ollut kenenkään 
todella käyttämästä kielestä, vaan puheesta, jonka ymmärtämiseksi 
tarvittiin yliluonnollisella kääntämisen lahjalla varustettu tulkitsija. 
Viimeksi mainittu tapa kuvata glossolaliaa vastaa paremmin ilmiön 
todellista luonnetta alkukirkon aikana. Kertomus helluntain ihmeestä 
on sitä vastoin tyyliteltyä kuvausta samasta ilmiöstä. Sen tarkoituksena 
on jo ennakoivasti, vaikuttavan kuvan avulla, todistaa siitä, että 
evankeliumi oli tarkoitettu julistettavaksi kaikille kansoille ja kaikilla 
kielillä.16 
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Korinttilaiset näyttävät asettaneen kristityt paremmuusjärjestykseen 
sen mukaan, kuinka Hengen suora vaikutus ilmeni heissä. Se, joka puhui 
eniten ja vaikuttavimmin hurmoskieliä, oli myös paras kristitty. Sillä, 
että muut eivät ymmärtäneet lainkaan kyseistä ”enkelien kieltä”, ei ollut 
merkitystä. Tärkeintä oli oman hengellisyyden vaikuttava demonstroin-
ti. Ei ole ihme, että seurauksena oli epäjärjestys. Seurakuntalaiset puhui-
vat yhtä aikaa, ja ulkopuolisen silmin tarkasteltuna meno muistutti 
hullujenhuoneen touhuja (1. Kor. 14:23).17 

Ilmiö, joka selitetään taivaalliseksi kieleksi, voidaan psykologisesti 
selittää voimakkaana tunnepurkauksena, jossa ihminen vapauttaa puhe-
elimensä järjen tiukasta kontrollista. Tunteelle ja sen purkautumiselle 
annetaan ylivalta, joka sallii tiedostamattoman minän, alitajunnan tuot-
taa vapaasti äänteitä ja sanoja. Tietoinen järki ei kuitenkaan ole koko-
naan poissuljettu, vaan ohjailee pienemmässä tai suuremmassa määrin 
toimintaa ja pystyy myös tarkkailemaan tilanteen kehittymistä. Se, mitä 
Paavali kirjoittaa profetoivista, pätee myös kielilläpuhujiin: ”Profeetat 
pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan” (1. Kor. 14:32). 

Joskus glossolalia tulee lähemmäksi normaalia kieltä, ja siinä saattaa 
esiintyä joitakin oman tai vieraan kielien sanoja. Useimmiten se on kui-
tenkin täysin outoa ääntelyä, oikeiden kielten simulointia. Tietynlainen 
kielillä puhumisen malli tarttuu yhteisössä toisiin puhujiin, niin että 
tutkijat pystyvät tietyn yksilön glossolaliaa kuunnellessaan päättele-
mään, mistä karismaattisesta yhteisöstä hän on saanut vaikutteensa. Jot-
kut psykologit selittävät ilmiötä taantumisena lapsuuteen, jolloin ihminen 
ilmaisi tunteitaan muuten kuin selvästi kielen avulla. Tällaiset tilapäiset 
taantumiskokemukset ovat usein avartavia ja virkistäviä. Sellaisina myös 
glossolalistit kokevat omat kielillä puhumisen hetkensä. Siitä huolimatta 
Paavali joutuu tässä yhteydessä kehottamaan: ”Veljet, älkää olko lapsia 
ymmärrykseltänne” (1. Kor. 14:20). 

Glossolalia voidaan siis varsin pitkälle ymmärtää psykologisesti, ih-
miseen itseensä liittyvien ulottuvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntä-
misenä. Se ei sulje pois teologistakaan selitystapaa, näkemystä, että ilmi-
össä Jumalan Henki valtaa ihmisen ja saattaa ihmisen tällaiseen tilaan. 
Teologisen näkemyksen puitteissa päätellään, että Jumala on luonut ih-
misen ja käyttää hänessä, niin kuin yleensäkin maailmassa, niitä järjes-
telmiä, jotka hän on ihmiseen ja maailmaan asettanut. Kaikkea hurmos-
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ta ja ”kielillä puhumista” ei kuitenkaan voida automaattisesti pitää vain 
ja juuri Jumalan aikaansaamana. Jumalan luomia järjestelmiä käyttävät 
tässä maailmassa hyväkseen usein myös aivan toisenlaiset voimat. 

Joillakin korinttilaisilla oli lahja tulkita glossolaliaa selkokielelle (1. 
Kor. 12:30). Jos glossolalia oli luonteeltaan pikemminkin tunteen kuin 
järjen kieltä, kuinka sitä ylipäätään pystyttiin tulkitsemaan eli ”kääntä-
mään” normaaliksi puheeksi? Tällöin glossolalistin esittämälle tunteelle 
oli annettava jokin selväkielinen merkitys, sanoma, joka oli puheen 
takana. Ongelma selvinnee kiinnitettäessä huomio itse puhetilanteeseen. 
Siitä, oliko tietty tulkinta oikea, päätti viime kädessä koolla oleva 
yhteisö, jonka mielenkiinto ja tunnetila kokouksen edetessä oli muotou-
tunut yhä yhtenäisemmäksi. Tulkitessaan glossolaliaa kääntämisen 
armolahjan saanut henkilö puki selväkieliseksi sen, mikä vastasi kyseisen 
hetken vaatimuksia ja mikä koettiin rakentavana Jumalan puhutteluna 
juuri kyseisellä hetkellä. Kielillä puhumisen perimmäisen luonteen 
vuoksi ei kukaan – ei edes glossolalisti itse – voinut väittää tulkintaa 
vääräksi, jos se oli yhteisön uskon mukainen ja sopi muutenkin juuri 
siihen tilanteeseen, jossa se esitettiin.18 

Paavali oli itsekin kielillä puhuja: ”Minä puhun kielillä enemmän 
kuin kukaan teistä, ja siitä kiitän Jumalaa” (1. Kor. 14:18). Hän ei kui-
tenkaan arvostanut lahjaa kovinkaan korkealle, sillä heti perään hän kir-
joittaa: ”Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua 
mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa kuin tuhansia hurmoskielen 
sanoja” (1. Kor. 14:19). 

Paavali pyrki luomaan Korintin seurakuntaan tilaa muille Pyhän 
Hengen lahjoille glossolalian kustannuksella. Paavali halusi torjua glos-
solalian kokonaan seurakunnan yhteisistä kokoontumisista, sillä kielillä 
puhuminen kuului hänen mielestään vain yksinäiseen hartaudenharjoi-
tukseen. Se, että Paavali ylipäätänsä salli julkisen kielillä puhumisen tie-
tyin ehdoin, oli pelkkä myönnytys korinttilaisten tärkeäksi kokemalle 
uskonnonharjoituksen muodolle. Paavalikaan ei tosin halunnut kieltää, 
etteikö kyseinen lahja olisi Jumalasta, mutta hän argumentoi yhteisön 
yhteisen rakentumisen näkökulmasta. Paavali vaatii, että seurakuntako-
kouksissa esitetyt kielillä puhumiset oli aina tulkittava normaalille kie-
lelle: ”Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, 
kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. Ellei tulkitsijaa ole, 
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puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja 
Jumalalle” (1. Kor. 14:27–28). 

Glossolalian sijasta olisi pikemminkin tavoiteltava selväkielisen 
profetoimisen lahjaa. Paavali perustelee tätä esimerkiksi seuraavasti: 
”Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei 
ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Mutta se, 
joka profetoi, puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa” (1. 
Kor. 14:2–3). Glossolalisti rakentaa vain itseään, ei muita. Siksi sinänsä 
arvokas kielillä puhumisen lahja kuuluu vain yksityiseen hartauteen. 
Seurakunnan ulkopuolisille, jotka sattumalta eksyivät kristittyjen ko-
koukseen ja kuulivat kielillä puhumista, ilmiön vaikutus oli pelkästään 
negatiivinen. He eivät kokeneet ilmiötä osoituksena Jumalan voiman 
ilmenemisestä seurakunnassa, vaan näkivät asian aivan toisenlaisessa 
valossa. Paavali kirjoittaa: 

 
Jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tuli-
si ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. 
Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi 
paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi ja hänen sydämen-
sä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, 
rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi: 'Jumala on todella teidän keskuudessanne' (1. 
Kor. 14:23–25). 
 

”Kielillä puhuminen” ei Paavalin mielestä ollut merkki paremmasta 
kristillisyydestä, hengellisestä kypsyydestä tai uskon vahvuudesta. Paa-
vali ei edellyttänyt sitä jokaiselta kristityltä todisteena hänen uskonsa 
aitoudesta. Paavali yhdisti ilmiön pikemminkin lapsellisuuteen (1. Kor. 
14:20). Glossolalia oli yksi Hengen ilmenemismuoto muiden joukossa, 
ei periaatteessa sen parempi tai huonompi kuin muutkaan. Niin kuin 
kaikille muillekin Hengen lahjoille, sillekin kuului oma määrätty paik-
kansa kristillisessä elämässä. Kirjeessään roomalaisille Paavali puhuu 
ilmiöstä liittäen sen apuun, jota kristitty saa heikkouteensa maallisen 
vaelluksen aikana. Samalla hän antaa hyvän välähdyksen siitä, miten 
”kielillä puhuminen” toimii yksityisessä hartauselämässä: 

 
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten 
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu 
meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, 
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tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti 
hänen omiensa puolesta (Room. 8:26–27). 
 

Rukoilija, joka heikkoudessaan ei tiedä, mitä hänen pitäisi rukoilla, voi 
antaa koko asian hänessä vaikuttavan Jumalan Hengen huoleksi, joka 
esittää rukoilijan omia puhe-elimiä käyttäen asiat suoraan Jumalalle tai-
vaallisella kielellä. Sitä rukoilija itse ei ymmärrä, mutta se ei ole tarpeen-
kaan.19 

 
 
Seurakuntaa hajottavien tekijöiden torjuminen ja 

yhteisyyden korostaminen 

Missään kirjeessään Paavali ei anna ohjeita, miten seurakunnan tulisi 
järjestäytyä hallinnollisesti. Hän ei aseta seurakunnille johtajaa eikä 
hänen alaisuuteensa erilaisia apujohtajia ja apulaisia. Paavalille olisi ollut 
monesti paljon helpompaa, jos hän olisi vaikeuksia kohdatessaan voinut 
yksinkertaisesti kääntyä seurakunnan vastuullisen johtajan puoleen ja 
käskeä tätä hoitamaan asiat kuntoon. 

Enintään vain muutaman sadan hengen seurakunnan yhtenäisyyttä 
Korintissa rikkoi jo se, että se oli jakaantunut useampaan ”puoluee-
seen”, jotka riitelivät keskenään. Paavali kirjoittaa: ”Olen näet saanut 
kuulla Khloen väeltä, että teillä, veljeni, on keskenänne riitoja. Tarkoi-
tan sitä, että toiset teistä sanovat: ’Minä olen Paavalin puolella’, toiset 
taas: ’Minä Apolloksen’, ’Minä Keefaksen’, ’Minä Kristuksen’” (1. Kor. 
1:11–12). 

Seurakunta oli siis jakaantunut ainakin Paavalin, Apolloksen ja 
Keefaksen eli Pietarin puolueisiin. Paavalin sanelemaa tekstiä voi tulkita 
myös siten, että seurakunnassa olisi vaikuttanut lisäksi Kristuksen puo-
lue. Näin sanoja ei kuitenkaan tarvinne tulkita. Paavali tähdentänee 
vain, että kaikkien pitäisi kuulua pelkästään viimeksi mainitulla tavalla 
määriteltyyn puolueeseen. Paavali kysyy nimittäin välittömästi puoluei-
siin jakaantumisen esittelyn jälkeen: ”Onko Kristus jaettu? Onko ehkä 
Paavali ristiinnaulittu teidän puolestanne? Paavalinko nimeen teidät on 
kastettu?” (1. Kor. 1:13). 
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Kolmen puolueen keskinäistä erilaisuutta on arvailtu siihen suun-
taan, että Apolloksen kannattajat olisivat niitä, jotka olivat ihastuneet 
hänen oppineisuuteensa ja puhetaitoonsa. Pietarin puolueeseen olisivat 
puolestaan kuuluneet ne, jotka taipuivat ihailemaan Jerusalemin alku-
seurakunnan juutalaiskristillisiä painotuksia. Paavalin puoluelaiset olisi-
vat taas tyytyväisiä siihen laista vapaaseen evankeliumiin, jota hän edusti. 
Koska Paavali ei sen tarkemmin selosta puolueiden korostuksia, niiden 
luonnehdinnat jäävät arvailuksi. Apolloksen Korintissa antaman ope-
tuksen sisällön erosta verrattuna Paavalin opetukseen emme todellisuu-
dessa tiedä mitään. Apostolien teoissa hänestä annettu luonnehdinta 
oppineena ja retorisesti taitavana puhujana (Ap. t. 18:24) ei vielä kerro 
hänen julistuksensa sisällöstä mitään. Oliko vertailulla Apollokseen 
osuutta siihen, että korinttilaiset myöhemmin arvostelivat Paavalia keh-
noksi puhujaksi (2. Kor. 10:10; 11:6)? Tätäkään emme varmuudella 
tiedä. Joka tapauksessa Paavalia huolettaa seurakunnan hajaannus, joka 
näyttää johtuvan erilaisista teologisista korostuksista. Paavali tahtoo teh-
dä siitä lopun. 

Koska Paavali jatkossa vertaa omaa toimintaansa korinttilaisten 
parissa vain Apolloksen työhön, juutalaiskristillisiä painotuksia uskon 
ymmärtämisessä edustaneen Pietarin rooli seurakunnan riitelyssä ei näy-
tä olleen niin suuri kuin Paavalin ja Apolloksen kannattajien erimieli-
syydet. Seurakunnan yhtenäisyyttä ajava Paavali pitää tällaista jakautu-
mista lapsellisuutena ja jäämisenä ”vanhan luonnon valtaan” eli esikris-
tilliselle tasolle (1. Kor. 3:1–3). Hän jatkaa: 

 
Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne 
vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Jos yksi sanoo: ’Minä olen 
Paavalin puolella’, toinen taas: ’Minä Apolloksen’, ettekö silloin ole kuin 
ihmiset ainakin? Mikä sitten Apollos on? Tai Paavali? He ovat palvelijoita, 
jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on 
hänelle antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. 
Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan 
kädessä, hän suo kasvun (1. Kor. 3:3–7). 
 

Paavali haluaa yhdistää seurakunnan sijoittamalla molemmat seurakun-
nassa opettaneet auktoriteetit kummankin omalla tavallaan ”Jumalan 
työtovereiksi”. Hän perusti seurakunnan, Apollos tuli sinne hänen jäl-
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keensä (Ap. t. 18:27–28). Työtehtävät ovat eronneet toisistaan, molem-
pien työ on tuottanut tuloksia, mutta kaikesta kunnia kuuluu yksin 
Jumalalle (1. Kor. 3:8–9). Asiaa tästä näkökulmasta tarkasteltaessa seu-
rakunnalla ei ole mitään syytä jakautua puolueiksi. 

Paavalin tavassa viitata Apolloksen toimintaan seurakunnassa on 
kaikesta yhtenäisyyden ja yksituumaisuuden vakuuttelusta huolimatta 
kuitenkin rivien välissä aistittavissa kritiikkiä. Vaikka Apolloksen toi-
minta on ollut menestyksellistä ja seurakunta on hänen työnsä kautta 
laajentunut, Paavali ei näytä olevan aivan varma ”rakennuksen” laadus-
ta. Hän toteaa: ”Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan raken-
tajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta ku-
kin katsokoon, miten rakentaa” (1. Kor. 3:10). 

Paavalin itsensä laskemassa perustuksessa ei ole eikä voikaan olla 
mitään vikaa, sillä se on itse Jeesus Kristus (1. Kor. 3:11). Sen sijaan on 
kiinnitettävä huomiota siihen, miten tälle perustukselle rakennetaan eli 
Korintin tapauksessa juuri Apolloksen toimintaan: 

 
Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, hei-
nistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäi-
vä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, millainen itse 
kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jon-
ka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen 
läpi (1. Kor. 3:12–15). 
 

Paavalin luettelemasta rakennusainekokoelmasta voi uumoilla sananlas-
kun ”ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää” tapaista arvostelua. Apolloksen 
parempi esiintymistaito ja ehkä myös vaikuttavampi ulkonainen ole-
mus, jotka näyttävät tehneen suuren vaikutuksen lukuisiin seurakunnan 
jäseniin, voivat olla taustalla Paavalin muotoillessa ajatuksiaan. Hän ei 
kuitenkaan missään nimessä halua tehdä mitään selvää irtiottoa Apol-
lokseen kristillisenä vaikuttajana ja työtoverina. 

Julistuksen tyyliin ja teologisiin korostuksiin perustuvat erilaisuu-
det eivät olleet ainoita seikkoja, jotka aiheuttivat seurakunnassa hajaan-
nusta. Seurakuntalaiset riitelivät keskenään myös maallisissa oikeus-
asioissa, mitä Paavali piti kristitylle ihmiselle sopimattomana käytök-
senä: ”Kun teidän keskuudessanne jollakin on riita-asia toisen kanssa, 
kuinka hän julkeaa viedä sen pakanoiden ratkaistavaksi?” (1. Kor. 6:1). 
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Kristityt eivät enää ole tavallisia ihmisiä. He ovat ”pyhiä” eli Jumalan 
omakseen ottamia, muista siten erotettuja. Erikoisasema, johon Jumala 
on nostanut heidät, tulee esille muun muassa aikojen lopulla tuomarin 
toimessa muita ihmisiä tuomittaessa. Heidän tulee tehdä siitä oikeat 
johtopäätökset: 

 
Ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareina? Jos te 
saatte tuomita maailmaa, ettekö muka kelpaa tuomareiksi vähäpätöisissä 
asioissa? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin – kuinka 
emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? Mutta kun teillä on riitaa 
maallisista asioista, te otatte tuomareiksi sellaisia, joille seurakunnassa ei anne-
ta mitään arvoa. Saisitte hävetä! Eikö omassa joukossanne ole yhtäkään viisas-
ta, joka pystyisi ratkaisemaan kahden veljen välisen riidan? (1. Kor. 6:2–5) 
 

Ei pelkästään se, että uskovat veljet käyvät oikeutta epäuskoisten edessä, 
ole väärin, vaan väärin on myös se, että kristityt ylipäätänsä käräjöivät 
keskenään. Paavalin ohjeet oikeaan ratkaisuun sisältyvät hänen kysymyk-
siinsä: ”Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin 
anna riistää itseltänne?” (1. Kor. 6:6–7). Vaikka seurakunnan jäsen jou-
tuisikin kärsimään vääryyttä toisen seurakuntalaisen taholta, käräjöinti 
jäisi ainakin pois, jos hän ei nostaisi siitä juttua. Tällaisessa neuvossa on 
kaikuja Jeesuksen vuorisaarnasta. Samalla siinä näkyy Paavalin kaikkea 
opetusta hallitseva perusvire: aika ennen Kristuksen takaisintuloa on 
liian lyhyt siihen, että ihminen kiinnittyy liikaa maallisiin, katoaviin 
asioihin. 

Toisen tyyppisiä olivat ne yhteiseloa häiritsevät voimat, jotka tuli-
vat esille varsinaisessa seurakuntaelämässä kristittyjen kokoontuessa yh-
teen. Periaatteessa kaiken olisi pitänyt sujua hyvin. Paavalin perustamissa 
seurakunnissa näyttää nimittäin vallinneen kaikkien kristittyjen välinen 
tasa-arvo siinä mielessä, että varsinaisia virallisia johtohenkilöitä ei ollut. 
Pyhän Hengen uskottiin olevan ainut todellinen auktoriteetti ja johtaja 
seurakuntaelämässä. Luotettiin siihen, että Pyhä Henki ohjaa seurakun-
taa sen eläessä viimeisiä aikoja ennen Kristuksen paluuta. Niin kuin eh-
toollisen viettoon ja kielillä puhumiseen seurakuntakokouksissa liittyi 
epäkohtia, kaikki muukaan ei sujunut kitkattomasti, joten Paavali jou-
tui käyttämään paljon energiaa aidon ja seurakuntaa parhaalla tavalla ra-
kentavan yhteiselämän opettamiseen. 
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Hengen ohjaus seurakuntaelämässä liittyi Paavalin mukaan ennen 
muuta ilmiöön, jota hän kutsui ”armolahjaksi”. Sillä tarkoitettiin Juma-
lan antamana lahjana saatua kykyä hoitaa jotakin arvokasta tehtävää, 
joka hyödynsi seurakuntaa sen yhteiselämässä. Armolahja oli annettu 
yhteisön palvelemisen välikappaleeksi. Armolahjoja oli useita ja erilaisia 
luonteeltaan. Toiset liittyivät varsin käytännöllisiin asioihin, toiset hen-
gellisiin valmiuksiin, toiset jopa ihmeiden tekemisiin. Paavali kirjoittaa 
aiheesta: 

 
Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen 
kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantami-
sen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku 
kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas 
kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, 
joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo (1. Kor. 12:8–11). 
 

Vaikka lahjojen jakajana on Henki, myös ihmiselle itselleen jää tehtä-
väksi ”tavoitella kaikkein arvokkaimpia armolahjoja” (1. Kor. 12:31). 
Liiallisen kielillä puhumisen arvostamisen vastakohtana Paavali korostaa 
profetoimisen armolahjaa seurakuntakokouksissa. Profetoiminen on 
ymmärrettävä laajemmin kuin pelkkänä tulevaisuuden ennustamisena. 
Se oli Jumalan Hengen vaikuttamaa innoittunutta ja kohti käyvää pu-
hetta juuri kulloisenkin kuulijakunnan tarpeisiin. Kuulija koki tulevansa 
Jumalan edessä paljastetuksi syvimpiä salaisuuksiaan myöten ja tuli näin 
johdatetuksi parannukseen. Uskoville profetoiminen merkitsi ”raken-
nusta, kehotusta ja lohdutusta” (1. Kor. 14:3). Alkukirkon profetoimi-
nen tähtäsi samaan kuin tämän päivän saarnat ja evankelioimispuheet. 
Saarna onkin syntynyt profetoimisen pohjalta, kun siihen liitettiin vielä 
toinenkin alkukirkollinen armolahja, nimittäin ”opettaminen”. 

”Opettaminenkin” oli siis armolahja (1. Kor. 12:29). Se merkitsi 
kykyä tutkia ja tulkita perimätietoa ja pyhiä kirjoituksia, Vanhaa testa-
menttia. Halu paneutua tähänkin puoleen hengellisessä elämässä oli 
nuoressa kristinuskossa suoraa perintöä juutalaisuudesta, jossa pyhät kir-
joitukset ja niiden tulkinta oli pakkosiirtolaisuuden ajoista alkaen ollut 
keskeisessä asemassa. Perinteinen saarna on sekä ”opettamista” että 
”profetoimista” ja rakentuu näin alkukirkollisen käytännön ja Paavalin 
siitä antamien ohjeiden pohjalle. Myös silloin, kun glossolalia tulkittiin 
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selväsanaiseksi puheeksi, molempien osien kokonaisuudesta muodostui 
profetia, ja seurakunta sai sittenkin ymmärrettävän viestin rakennuksek-
seen.20 

Karismaattisuus oli Paavalille itsestäänselvyys: totta kai Jumalan 
Henki vaikutti yhteisissä kokoontumisissa. Hän kirjoittaa: ”Kun te ker-
ran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin 
seurakunnan rakentamiseksi” (1. Kor. 14:12). Hengen vaikutukset eivät 
kuitenkaan tee ihmisestä robottia, jonka oma tahto ja arvostelukyky sul-
keutuisivat pois. Paavalin seurakunnalle antamat ohjeet edellyttivät sitä, 
että seurakuntalaiset pystyivät käyttämään saamaansa inspiraatiota eri 
tavoilla; voima voitiin ohjata joko selväsanaiseen ja rakentavaan suun-
taan tai glossolaliaan. 

Seurakunnan yhteinen rakentuminen ja jokaisen huomioonottami-
nen olivat punaisena lankana kaikessa, mihin Paavali pyrki korinttilaisia 
ohjaamaan. Sen vuoksi Paavali pyrki vähentämään kielillä puhumisen 
roolia seurakunnassa. Keskellä ylikorostuneen karismaattisuuden muka-
naan tuomien ongelmien käsittelyä Paavali toi selkeästi ja retorisesti 
vaikuttavalla tavalla esille oman perusperiaatteensa: hän sijoittaa keskelle 
sanelua, jossa hän käsittelee karismaattisuutta ja sen mukanaan tuomia 
seurakunnan yhteyttä hajottavia voimia, ylistyslaulun suurimmalle 
”armolahjalle”, rakkaudelle (1. Kor. 13). Tekstiympäristössään ylistys-
laulu on tyylillisesti irrallinen, mutta sisältönsä puolesta tarkkaan harkit-
tu asetettavaksi juuri tähän yhteyteen. Paavali johdattaa lukijansa sen ää-
relle kehotuksella: ”Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolah-
joja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi” 
(1. Kor. 12:31). Sen jälkeen Paavali antaa kirjurin kirjoittaa proosaru-
non kristillisen rakkauden ylistykseksi. Sen viimeistelty muoto osoitta-
nee, että hän on jo muotoillut sen aiemmin valmiiksi. Paavali siteeraa 
tässä siis itseään. 

Paavali haluaa osoittaa seurakunnalle sen, mikä on kaikkein tär-
keintä, perustan, jolle kaikki on pyrittävä rakentamaan. Jos näin mene-
tellään, tuloksena ei ole pelkästään seurakuntaelämän hyvä järjestys. 
Kaikki ihmiselämään liittyvät haasteet löytävät silloin parhaan ratkai-
sunsa. Sanellessaan oman ”Rakkauden ylistyslaulunsa” Paavali jätti ihmis-
kunnalle maailmankirjallisuuden ehkä kauneimman ja syvällisimmän 
tekstikatkelman: 
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Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi 
profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja 
vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää 
näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rak-
kaus, en sillä mitään voittaisi. 

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei 
kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei kat-
keroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä. Kaiken se kestää, 
kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. 
Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. 
Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta 
kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. 

Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja 
lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu 
lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta 
silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta 
kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin 
pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1. 
Kor. 13:1–13) 
 

Rakkaus kaikkein suurimpana kristillisenä hyveenä asettaa kaikki muut 
armolahjat, hyveet ja ansiot oikealle paikalleen ja suhteellistaa ne, jopa 
kaiken ytimessä olevan uskon. Paavalin kuvaaman täydellisen rakkauden 
näkökulmasta kukaan ei voi tuntea muuta kuin aidon pienuutensa kil-
voittelijana ja lähimmäisenä. Ihmisen eteen piirretty kuvaus on sellainen, 
ettei kukaan, ei Paavali itsekään, voi pitää itseänsä missään suhteessa val-
miina. Katkelman loppua sävyttää kuitenkin lupaus, jonka varassa ihmi-
nen saa sellaisenaan jäädä Jumalan armolliseen huolenpitoon matkallaan 
kohti yhä parempaa Jumalan salaisuuden tuntemista. Se tarkoittaa sa-
malla omista luuloista riisuutumista, kasvamista yhä pienemmäksi. Kas-
vamisen päätepiste on vasta tuonpuoleisuudessa, ikuisuudessa, Jumalan 
luona. 

Kuvastimesta katsominen tarkoittaa epäselvää näkymää, pikem-
minkin aavistusta Jumalasta ja ihmisen lopullisesta päämäärästä kuin 
tietoa siitä. Kaikkea hallitsee luottamus Jumalan armoon, jossa tiedos-
saan ja uskossaan vasta hapuileva ihminen saa levätä tietäen, että se kan-
taa perille asti. Tältä pohjalta hän saa voimaa välittämään elämässään 
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samaa rakkautta, jonka piirissä hän jo on ja jonka varassa hänen oma 
toivonsa ja uskonsa lepäävät. Tässä on uskonelämän salaisuus ja ydin, ei 
siinä, että kristitty pyrkisi korottamaan itseään ja tärkeilemään joillakin 
näennäisillä ansioillaan, jotka ovat vain katoavaa turhuutta kaikkein 
suurimman edessä. 

On arveltu, että rakkautta ylistävässä proosarunossaan Paavali käyt-
täisi termiä rakkaus tavalla, joka voitaisiin asiallisesti korvata sanalla 
Kristus. Tulkinta avaa Paavalin tarkoitusta varsin pitkälle, vaikka sanat 
eivät tekstissä voi joka suhteessa olla vaihdettavissa. 

Näihin yhteyksiin liittyy myös Paavalin käyttämä kuuluisa vertaus-
kuva seurakunnasta ruumiina, jossa on erilaisia jäseniä. Jäsenet ovat 
erilaisia, mutta kaikki ovat välttämättömiä ja yhtä arvokkaita juuri 
sellaisinaan tehtävien erilaisuudesta huolimatta. Jokainen erilainen jäsen 
palvelee omalla erityistehtävällään kokonaisuutta: 

 
Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sa-
noisi: ’Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen’, se silti kuuluu ruumiiseen. Ja 
jos korva sanoisi: ’Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen’, se silti kuuluu 
ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai 
jos pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut 
ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä 
ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, 
kun taas ruumis on yksi (1. Kor. 12:14–20). 
 

Erilaisuus on tärkeä ruumiin eli seurakuntayhteisön kannalta. Mikään 
jäsen ei ole tärkeämpi kuin toinen. 

Paavali näyttää ruumisvertauksessaan suunnanneen huomion erityi-
sesti sellaisiin seurakuntalaisiin, jotka tunsivat alemmuutta niihin verra-
ten, joiden tehtävät ja armolahjat vaikuttivat arvokkaammilta. Paavali 
näyttää nimittäin hienokseltaan viittaavan niihin, jotka pyrkivät yliko-
rostamaan omaa erityislahjaansa suhteessa muihin, jatkaessaan vertaus-
kuvan esittelyä seuraavalla tavalla: 

 
Ei silmä voi sanoa kädelle: ’Minä en tarvitse sinua’, eikä liioin pää jaloille: 
’Minä en tarvitse teitä.’ Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän 
mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme 
erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, 
ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiin-
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osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän 
antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei 
syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen 
toisestaan (1. Kor. 12:21–25). 
 

Joillekin ”vähempiarvoisille jäsenille” annetaan siis ”suurempi kunnia” 
kuin niille, jotka eivät tällaista erikoistunnustusta tarvitse. Samoin saa-
vat ”vähemmän arvokkaat” ja ”hävettävät” ruumiinosat suurempaa huo-
miota osakseen kuin ne, joihin ei liity samoja ongelmia. 

Kysymyksessä on vertauskuva, jonka yksityiskohdista ei saa lukea 
liian paljon suoria liittymäkohtia ulkonaiseen todellisuuteen. Paavalin 
kokonaisesityksestä ei voi kuitenkaan olla päätymättä siihen lopputulok-
seen, että Paavali on tietoisesti tahtonut kehittää antiikissa muutenkin 
esiintyvää ruumisvertausta kuvaamaan juuri Korintissa vallinnutta eri-
tyistilannetta. Paavali ei muutenkaan arvosta korkealle niitä seurakun-
nan jäseniä, jotka tehostivat itseään näyttävällä hurmospuheella. Muut 
armolahjat ovat arvokkaampia. Ne, jotka omien lahjojensa vuoksi tunsi-
vat jääneensä pimentoon seurakuntaelämässä, lohduttautukoot sillä, että 
nimenomaan heikot jäsenet tarvitsivat osakseen erityistä huomiota, eivät 
vahvat ja seurakunnan todelliset tukipylväät. Paavalin armolahjoille 
antama todellinen arvojärjestys tulee esille myös hänen armolahjaluette-
lossaan (1. Kor. 12:27–30), jossa ensiksi luetellaan apostolit, profeetat ja 
opettajat ja jossa kielillä puhujat tuleva vasta hännänhuippuna diakonia-
työn ja seurakunnan johtamisen armolahjojen jälkeen.21 

Rakkaus tarkoittaa keskinäistä rakentumista, yhteyttä ja toisen huo-
mioon ottamista. Ensisijaisesti sen täytyy päästä toteutumaan kaikessa, 
myös karismaattisten lahjojen ilmenemisessä. Ihmetystä ja hämmästystä 
herättävät ilmiöt eivät ole itsetarkoituksia, vaikka niiden harjoittaja 
voisikin yksilönä kokea niiden kautta hengellistä mielihyvää. Ainoa asia, 
joka on tarkoitus sinänsä, on rakkaus ja rakkauden toteutuminen seura-
kunnan elämässä. Paavalin vaatimus oikeasta järjestyksestä seurakunta-
kokouksissa selittyy juuri rakkauden periaatteen näkökulmasta. Sitä tar-
koittaa myös hänen lauseensa ”Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan 
rauhan Jumala” (1. Kor. 14:33). 

Paavalin into järjestyksen puolesta on historian kuluessa toteutunut 
varsin hyvin ainakin suurissa kirkkokunnissa, usein jopa liian pitkälle, 
niin että seurakuntien jäsenet ovat voineet alkaa kaivata lisää välittö-
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myyttä, suurempaa vapautta Hengen ilmenemiselle yhteisissä kokoontu-
misissaan. Hieman kärjistäen onkin todettu Korintin seurakuntaa myö-
hempiin seurakuntiin verrattaessa: ”Korintin kirkossa oli monia ongel-
mia. Sillä oli melkein kaikki ongelmat, joita seurakunnilla on kautta 
aikojen ollut, paitsi keskeisintä ongelmaa, joka vallitsee nykyajan seura-
kunnissamme: siellä ei koskaan ollut tylsää” (Krister Stendahl). Oikein 
ymmärrettynä Paavalin tekstit eivät suinkaan ole eloisia ja vapaamuotoi-
siakaan jumalanpalvelusmenoja vastaan, kunhan vain hänen perusperi-
aatteensa toteutumisesta pidetään kiinni. 

 
 

Naisten rooli seurakuntaelämässä 

Myös naiset tulevat esille Paavalin korinttilaisille antamissa ohjeissa oi-
keasta tavasta harjoittaa jumalanpalvelusmenoja. Paavalin kannanottona 
aihepiiriin tunnetaan erityisesti hänen sanansa: 

 
Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seura-
kunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuu-
liaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on 
kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua 
seurakunnan kokouksessa (1. Kor. 14:33–35). 
 

Paavali oli lähtökohdiltaan juutalaisen kulttuurin kasvatti ja edusti niitä 
yleisiä katsomuksia, joita juutalaisuudessa ja yleisesti muussakin antiikin 
kulttuurissa hänen aikanaan oli olemassa. Koko antiikin kulttuuria voi-
daan luonnehtia varsin patriarkaaliseksi. Naisten emansipaatiohan on 
varsin nuori ilmiö koko länsimaisessa kulttuuripiirissä. Antiikin aikana 
oli itsestään selvää, että julkisten asioiden hoito kuului ainoastaan mie-
hille ja että nainen kuului kotiin ja perheen piiriin. Juutalaisella ja myös 
roomalaisella miehellä oli oikeus ottaa vaimostansa avioero jo pelkäs-
tään, jos tämä esiintyi julkisuudessa tukka avoimena. Poikkeuksiakin 
toki naisten alistettuun asemaan löytyy, lähinnä yläluokan ja leskeksi 
jääneiden vanhempien naisten parista. Jälkimmäisten joukossa oli nai-
sia, jotka jäivät johtamaan perheyritystä ja miesvainajansa liiketoimia, 
niin kuin näköjään Paavalin Filippissä tapaama tyatiralainen Lyydia 
(Ap. t. 16:14). 
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Varhainen kristinusko oli uskonnollinen, ei yhteiskunnallis-poliitti-
nen liike. Liikkeen piirissä ei pyritty puuttumaan yhteiskunnassa ilme-
neviin puutteisiin, vaan julistamaan oppia siitä, miten ihminen löytää 
yhteyden Jumalaan ja saavuttaa siinä elämänsä tarkoituksen. Iankaikki-
suuteen ja tuonpuoleisuuteen liittyvät näköalat olivat etualalla. Vallit-
sevat yhteiskunnalliset olosuhteet ja näkemykset muodostivat kehykset, 
joiden puitteissa uutta sanomaa saarnattiin. Hyvään oikeaan elämään 
annetut kehotukset koskivat pienyhteisöä, omaa perhettä, lähipiiriä, 
seurakuntaa, satunnaisesti kohdattuja avuntarvitsijoita, eivätkä ulottu-
neet pyrkimyksiin muuttaa yhteiskunnan rakenteita. Sen ajan maail-
massa vallitsi monia kaikkialla hyväksyttyjä itsestään selvyyksiä, joita ku-
kaan ei osannut asettaa kyseenalaisiksi. Tällainen oli myös käsitys siitä, 
miten eri ihmisten ja sukupuolten tuli elää ja mikä oli heidän roolinsa ja 
työnjakonsa. Poliittis-sosiaalisissa kysymyksissä myös kristityt olivat oman 
aikansa lapsia. Tässä suhteessa on täysin teologisestikin oikeutettua pyr-
kiä tekemään ero sen välillä, mitkä asiat Uuden testamentin kirjoituksis-
sa kuuluvat ainoastaan antiikin ajan kulttuuriin ja silloin vallinneeseen 
maailmankuvaan, ja sen välillä, mitkä asiat niissä edustavat uutta 
ainutlaatuista ja pysyvästi arvokasta ilmoitusta ja totuutta. 

Uuden uskonnon perusidea, sanoma Jumalan äärettömästä rakkau-
desta kaikkia ihmisiä kohtaan ilman rajoituksia, muutti ikään kuin 
varkain aikojen kuluessa vähitellen myös ulkoisia olosuhteita. Jeesus oli 
kärsinyt jokaisen puolesta, jokaisella oli mahdollisuus pelastua, tulla 
uuden liiton kaikista eduista osalliseksi, kun hän vain uskoi Kristukseen. 
Jumalan edessä kaikki olivat tässä suhteessa tasa-arvoisia ikään, kansalli-
suuteen, yhteiskunnalliseen asemaan tai sukupuoleen katsomatta. 

Paavali pukee uskonnollisen tasa-arvoisuuden periaatteen tuttuihin 
ilmaisuihin kirjoittaessaan galatalaisille: 

 
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki 
te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai 
nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi (Gal. 3:26–28). 
 

Paavali on muotoillut väitteensä tähän muotoon todennäköisesti tietoi-
sena kannanottona antiikin aikana juutalaisten, persialaisten ja kreikka-
laisten piirissä yleisesti tunnettuun sanontaan, jossa mies kiittää siitä, et-
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tei hän ole sivistymätön tai pakana eikä nainen tai orja. Paavalin tällaista 
asennetta vastustava vallankumouksellinen vakaumus ei vielä hänen 
aikanaan johtanut kaikkiin mahdollisiin sovelluksiin maallisella tasolla. 
Meille tänä päivänä itsestäänselvyydeltä vaikuttava jokaiselle kuuluva 
ihmisarvon periaate juontaa kuitenkin juurensa näistä lähteistä. Kitka 
ryhtyä soveltamaan kristillisen uskon perusperiaatteita yhteiskuntaan on 
tosin ollut suuri, samoin kuin siitä johtuva viive. Alun perin vain hen-
gellis-uskonnolliseen todellisuuteen liitettyjen vakaumusten tihkuminen 
läpi osaksi maallis-yhteiskunnallista arkitodellisuutta on vaatinut oman 
pitkän aikansa, joidenkin asioiden kohdalla jopa aivan liiankin pitkän. 
Näin voidaan todeta esimerkiksi orjuuden kieltämisestä kristityssä maa-
ilmassa. Erityisesti Paavalin teksteistä löytyvästä painotuksesta, että kaikki 
ihmiset ovat yhdenvertaisia Jumalan edessä, nousi lopulta myös naisille 
annettu poliittinen äänivaltaisuus ja muukin täysi yhteiskunnallinen tasa-
arvo. Lopulta kristillisestä perusvakaumuksesta liikkeelle lähtenyt vallan-
kumouksellinen vakaumus palasi bumerangina myös kirkkoon, niin että 
pappisvirka avautui myös naisille monissa kirkoissa. 

Paavalin käsky ”nainen vaietkoon seurakunnassa” liittyy jaksoon, 
jossa Paavali käsittelee seurakunnan ulkonaiseen järjestykseen kuuluvia 
asioita. Jeesuksen kuolemasta saavuttaman voiton jälkeisessä tilanteessa 
elävä kristillinen seurakunta koki hyvin pitkälle olevansa ainoastaan 
Pyhän Hengen johdatuksessa. Kristus itse johti kirkkoaan välittömästi 
Henkensä avulla. Käytännössä se tarkoitti, että tietyt henkilöt, joiden 
välityksellä Henki erityisessä määrässä puhui ja toimi, nousivat keskei-
siksi vaikuttajiksi seurakunnan elämässä ja kokouksissa. Ensimmäisistä 
seurakunnista tuli täten varsin tasa-arvoisia ainakin siinä mielessä, että 
etukäteen ketään ei oltu määrätty seurakuntaelämässä johtavampaan 
asemaan kuin toista. Henki ratkaisi sen, eivät ihmiset. ”Tuuli puhaltaa, 
missä tahtoo” (Joh. 3:8).22 Maalliset hierarkiat ja totunnaisuudet menet-
tivät merkityksensä seurakuntaelämän ytimessä, sillä Henki ei tehnyt 
eroa miesten ja naisten, vapaiden ja orjien välillä. Henki käytti hyväk-
seen, ketä tahtoi. Siksi jokainen seurakuntalainen oli yhtä oikeutettu 
esittämään näkemyksiään ja niitä perustelemaan. Seurakunnissa elettiin 
karismaattisissa, usein jopa hurmoksellisissa olosuhteissa. Elettiin kirjai-
mellisesti kuin viimeistä päivää, mikä liittyi Kristuksen pikaisen takai-
sinpaluun odotukseen.23 
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Jo profeetat olivat ennustaneet, että viimeiset ajat ennen Herran 
päivän koittamista olisivat luonteeltaan erikoisia. Ensimmäiset kristityt 
tarttuivat esimerkiksi profeetta Joelin ennustukseen, joka kuului: 

 
Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. 
Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja van-
hukset ennusunia. Näin teen: palvelijoihini ja palvelijattariini minä vuodatan 
Henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat (Ap. t. 2:17–18; Joel 3:1–2). 
 

Hurmoksellisuus koettiin siis tämän profeetallisen ennustuksen vuoksi 
periaatteessa luonnollisena tilana seurakunnan kokoontumisissa Kris-
tuksen ylösnousemuksen jälkeisenä aikana ja odotettaessa hänen pikaista 
paluutaan. Elettiin ”viimeisiä päiviä”. 

Käytännössä valmiudet hurmoksellisuuden esiin pääsylle olivat eri 
seurakunnissa hyvin erilaisia. Käsitykset siitä, miten henkilahjat ilmeni-
vät, vaihtelivat. Joissakin seurakunnissa oltiin ”asiallisempia”, toisissa 
taas, kuten Korintissa, henkilahjojen ilmenemistä jopa liioiteltiin. Edellä 
esillä ollut profeettasitaatti kuuluu osana Pietarin puheeseen ensimmäi-
senä helluntaina Jerusalemissa. Sanoma myös naispuolisista Hengen 
lahjoilla varustetuista Uuden liiton ihmisistä – ”teidän tyttärenne profe-
toivat” – saa näin Apostolien tekojen kerronnassa hyvin ohjelmallisen 
aseman kirkon syntymähetkellä pidetyn puheen oleellisena osana. Nai-
set ovat toteutuneen profeetallisen ennustuksen pohjalta tasaveroisina 
miesten rinnalla kokemuksissaan Hengen vaikutuksista. Tällä oli todel-
lista merkitystä naisten esiintymiselle seurakuntakokouksissa. Miksi 
Paavali sitten kirjoitti, että naisen tulee vaieta seurakunnassa? Eikö hän 
allekirjoittanut tätä profeetallista viestiä kristittyjä koskevana totuutena? 

Naisten vaikenemista korostava määräys liittyy seurakuntakokous-
ten järjestystä häirinneitten ongelmien käsittelyyn. Ennen siirtymistään 
naisia koskevaan aiheeseen Paavali on juuri tähdentänyt sitä, että ko-
kouksissa ei saa puhua yhtä aikaa, vaan vuorotellen, niin että puheen-
vuoroista saa selvää (1. Kor. 14:23–33). Jo tämä yhteys viittaa siihen, 
mitä Paavali tarkoittaa naisten vaikenemiskäskyllä. Se, mitä hän ei sillä 
tarkoita, käy selville hänen sanoistaan muutama luku aikaisemmin hä-
nen käsitellessään naisten sopivaa pukeutumista yhteisissä kokoontumi-
sissa: 
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Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää 
on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun 
hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. Sen sijaan jos nainen on avo-
päin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa 
kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois (1. Kor. 11:3–5). 
 

Edellä siteerattu Paavalin teksti on tutkimuksessa yleisesti tulkittu todis-
teena siitä, miten Paavali pohjimmiltaan mukautuu oman aikansa käsi-
tyksiin naisesta miestä alempana ja tälle alisteisena olentona. Sen, millä 
tavalla Paavali jatkaa esitystään, on katsottu vahvistavan kyseistä tulkin-
taa. Uusimman raamatunsuomennoksen mukaisesti teksti kuuluu: 

 
Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta 
jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hä-
nen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Juma-
lan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 
Miestä ei ole luotu naisesta, vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen 
takia vaan nainen miehen takia. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merk-
kiä enkeleiden takia. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä 
miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on 
syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta (1. Kor. 11:6–
12). 
 

On ajateltu, että Paavali käsittelee tässä yhteydessä varsin turhanpäiväistä 
pelkkään pukeutumiseen liittyvää kysymystä. Anne Mikkolan tuoreessa 
tutkimuksessa osoitetaan kuitenkin, että Paavalia on tällöin tulkittu 
liian yksipuolisesti. Paavalin käyttämissä ilmaisuissa ja sanoissa on tässä 
kohtaa paljon eri suuntiin viittaavia käännös- ja tulkintamahdollisuuk-
sia. Raamatun suomennoksessa on näistä mahdollisuuksista valittu vain 
yksi, joka ei Mikkolan tulkinnan mukaan ole kaikilta osiltaan kestävä. 
Hän pystyy perustelemaan tulkinnan, jonka mukaan Paavali ei näissä-
kään jakeissa ole ristiriidassa muualla ilmaisemansa vallankumouksellisen 
sukupuolten tasa-arvoa korostavan vakaumuksensa kanssa, eikä naisten 
pään peittämiseen liittyvä aihe ollut Korintin seurakunnissa suinkaan 
mitätön pikkuseikka. Sanoihin, joiden kääntäminen ei ole itsestään 
selvää, kuuluu aihetta käsittelevässä jaksossa esimerkiksi kreikan sana 
kefalē, jonka konkreettinen merkitys kreikassa on ”pää”, mutta jolla on 
myös muita merkityksiä. Paavali käyttää sanaa eri merkityksissä eri koh-
dissa. Myös muissa sanoissa on eri tulkintamahdollisuuksia, samoin teks-
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tiin asetettavissa välimerkeissä, joita alkuperäisissä käsikirjoituksissa ei 
ollut. 

Jaksossa 1. Kor. 11:3–16 Paavalin aiheena on naisten ja miesten ta-
vat peittää päänsä seurakunnan kokouksissa, mutta sisällöltään oudon 
jakeen 1. Kor. 11:3 merkitys tulee kuitenkin selvemmäksi, kun ”päänä” 
muuten käännetty sana ymmärretäänkin tässä yhteydessä tarkoittamaan 
sanaan sisältyvää toista merkitystä eli ”alkuperää” tai ”lähdettä”.24 Toisin 
sanoen mies on lähtöisin Kristuksesta, mikä viittaa Kristuksen osallistu-
miseen luomisessa ihmisen muotoiluun. Paavali on kirjoittanut vähän 
aikaisemmin: ”Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki läh-
töisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, 
Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät” 
(1. Kor. 8:6). 

Jakeeseen 1. Kor. 11:3 voi sisältyä myös viittaus kristityn uuteen 
luomiseen Kristuksessa. Paavali olisi voinut kirjoittaa samalla tavalla 
myös naisesta, mutta hän vaihtaa näkökulmaa toteamalla, että nainen 
on lähtöisin miehestä. Näin Paavalin ajatus on ehtinyt siirtyä luomisker-
tomuksessa olevaan kuvaukseen naisen luomisesta Aadamin kylkiluusta. 
Hän palaa asiaan vielä tuonnempana (1. Kor. 11:8). Vaikka tässä ilme-
neekin eräänlainen alistussuhde miehen ja naisen välillä, se ei Paavalin 
kirjeen lukijoiden korvissa ole verrattavissa niihin antiikin aikana vallin-
neisiin näkemyksiin, jossa naisen ajateltiin muodostuneen huomattavas-
ti halpa-arvoisemmista aineksista kuin miehen. Paavalin vetoamassa 
luomisessa nainen muodostetaan itse asiassa jalosta aineesta. Miesten ja 
naisten luomiseen liittyvän epätasapainon Paavali korjaa tuota pikaa kir-
joittamalla: ”Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä 
miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies 
on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta” (1. 
Kor. 11:11–12). 

Paavalin varsinainen asia, johon hän näyttää käyttävän jopa ”yliko-
via teologisia näkökohtia”,25 liittyy tapaan, jolla eräät naiset olivat 
harjoittaneet heille suotua mahdollisuutta ’’profetoida ja rukoilla” seura-
kunnan yhteisissä kokouksissa. Jotta asia ymmärrettäisiin oikein, on 
jälleen tarkasteltava Paavalin käyttämää termiä, joka suomalaisessa raa-
matunkäännöksessä on käännetty sanalla ”avopäin”. Kreikankielisen 
Vanhan testamentin eli Septuagintan valossa termi merkitsee ”tukka 
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avoinna” tai ”tukka hajallaan”. Tämä oli antiikin kulttuurissa täysin 
sopimatonta ja antoi miehelle jopa oikeuden avioeroon, jos vaimo julki-
suudessa esiintyi tällä tavoin. Näin esiintyvästä naisesta voitiin todella-
kin sanoa, että ”hän häpäisee päänsä” sekä konkreettisesti oman päänsä, 
että miehensä, joka on hänen ”päänsä” eli ”alkulähteensä”. Mikäli nainen 
esiintyi hiukset valtoimenaan, ”hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksen-
sa” (1. Kor. 11:6). Hiuksien leikkaaminen naiselta oli häpeällistä, ja niin 
tehtiin aviorikoksesta tavatuille naisille. 

Se, että Paavali joutuu puuttumaan näin selkeästi sopimattomaan 
käytäntöön Korintin naisten ”profetoimisessa ja rukoilemisessa”, selittyy 
mysteeriuskontojen piirissä harjoitetuilla menoilla. Vaikka vapaaksi 
päästetyt hiukset olivat muuten kiellettyjä ja häpeällisiä, hurmoksellisis-
sa mysteeriuskontojen menoissa naiset esiintyivät tukka avoinna. Näin 
he kokivat saavansa paremmin kosketuksen jumaluuksiin ja henkiin, 
jotka asettuivat heihin ja saivat heidät hurmoksiin. Muutenkin hurmos-
tiloja arvostavat korinttilaiset lienevät omaksuneen tällaisetkin tekniset 
käytänteet omiin kokouksiinsa entisistä uskonnoistaan. Paavali, joka 
muutenkin pyrki suitsimaan korinttilaisten liiallista hurmoksellisuutta, 
ei katsonut asiaa hyvällä, vaan tahtoi lopettaa käytännön voimakkailla 
argumenteilla. Samalla hän puuttui tasapuolisuuden nimissä myös mies-
ten pukeutumiseen. Muiden jumalien uhrimenoissa miehet peittivät 
päänsä vaatteella. Se ei enää kuulunut uuteen jumalasuhteeseen, jossa 
”kasvot peittämättöminä” saadaan ”katsella Herran kirkkautta” (2. Kor. 
3:18). Paavali edellyttää kristityiltä naisilta yhteisissä kokoontumisissa 
avointen hiusten sijasta säädyllisesti järjestettyjä hiuksia. Huntua tai 
muuta päähinettä hän ei tarvitse: ”Pitkät hiukset on annettu naiselle 
hunnuksi” (1. Kor. 11:15).26 

Jaksossa 1. Kor. 11:3–16 olisi vielä paljon mielenkiintoisia yksityis-
kohtia, joiden käännöksessä ja tulkinnassa on tutkimuksessa tehty har-
haanjohtavia ratkaisuja. Niitä selvitetään tarkemmin Anne Mikkolan 
tutkielmassa. Jakso on joka tapauksessa mitä tärkein pohdittaessa Paava-
lin asennoitumista naisten rooliin seurakunnassa. Olennaista on huoma-
ta, että Paavali puhuu tässä naisista, jotka ”rukoilevat tai profetoivat” 
seurakunnan kokouksessa. ”Rukoileminen” tarkoittaa ääneen lausuttua 
seurakunnan yhteisen rukouksen esittämistä, miltä pohjalta kirkkojen 
liturgia on vähitellen kehittynyt. ”Profetoimisesta” seurakuntakokouk-
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sissa kehittyi vastaavasti vähitellen myöhempien aikojen selväsanainen 
saarna. Paavalin sanat osoittavat, että hänelle ei ollut mikään ongelma, 
että naiset esiintyivät, rukoilivat ja julistivat seurakunnan kokouksissa. 
He toimittivat täten papillisia tehtäviä, vaikka mitään virallista pappis-
virkaa ei tähän mennessä kirkkoon ollut vielä syntynytkään.27 

Edellä mainitun valossa paljastuu naisten puhekieltoon liittyvän 
käskyn ”naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa” todellinen 
sisältö: käskyllä Paavali ei tarkoita, että naisilla ei olisi oikeutta ”rukoile-
miseen ja profetoimiseen”. Miten ristiriita naisille toisaalta itsestäänsel-
vyytenä sallitun ”rukoilemisen ja profetoimisen” ja toisaalta jyrkän 
tuntuisesti määrätyn ”vaiti olemisen” välillä on ymmärrettävä? Monet 
tutkijat tahtoisivat selittää ongelman siten, että jälkimmäinen tekstikoh-
ta (jakeet 1. Kor. 14:34–35) ei olisikaan aidon Paavalin sanelua, vaan 
myöhempi lisäys Paavalin valmiiseen tekstiin.28 Eräissä käsikirjoituksissa 
se tulee vasta jakeen 1. Kor. 14:40 jälkeen. On ehdotettu, että jakeet 1. 
Kor. 14:34–35 olisivat tulleet tekstiin myöhemmän Ensimmäisessä kir-
jeessä Timoteukselle olevan samaa aihepiiriä käsittelevän tekstin (1. 
Tim. 2:1–12) vaikutuksesta. Vanhimpien ja arvokkaimpien käsikirjoi-
tusten yksimielinen tuki puhuu kuitenkin sen puolesta, että naisten vai-
kenemiskäsky on aitoa Paavalin tekstiä. Vaikutussuhde kirjeiden välillä 
on kulkenut pikemminkin toisin päin, niin että Ensimmäisen kirjeen 
Timoteukselle kirjoittaja on saanut inspiraation aidon Paavalin tekstistä 
ja kärjistänyt sitä edelleen. 

Ristiriita Paavalin kirjeessä naisiin liittyvän sallivan ja torjuvan 
asenteen välillä selviää parhaiten, kun kiinnitetään huomio siihen krei-
kan kielen verbiin, jota Paavali käyttää vaikenemiskäskyssään. Hän on 
edellä luvussa 1. Kor. 11 puhunut ”rukoilemisesta” ja ”profetoimisesta”. 
Luvussa 1. Kor. 14 hän käyttää puolestaan verbiä lalein, joka tarkoittaa 
”puhumista” ylipäätänsä. Asiayhteydessään se viittaa samantyyppiseen 
seurakunnan yhteisen kokoontumisen häirintään kuin jo edellä ollut 
moite siitä, että hurmokselliset kielillä puhujat puhuvat yhtä aikaa. Hei-
täkin kielletään tällä tavalla häiritsemästä seurakuntaa. 

Paavali kieltää naisilta siis itse asiassa vain häiritsevän puhumisen 
yhteisissä kokouksissa. Häiritseminen on liittynyt lähinnä naisten ko-
kouksessa tekemiin kysymyksiin, mikä ilmenee Paavalin jatko-ohjeista 
puhumisen kieltämisen jälkeen: ”Jos he [so. naiset] tahtovat tietoa josta-
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kin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on 
sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa” (1. Kor. 14:35). Paava-
lin käsky, että naisten ”on oltava kuuliaisia” miehilleen ”niin kuin laki-
kin sanoo”, viittaa siihen, että naiset ovat miesten puheenvuoroihin 
puuttumalla asettaneet näitä noloon asemaan. Paavalinkin sisimmässä 
vielä olemassa ollut ajalle tyypillinen sovinistinen asenne, jota luomis-
kertomuksenkin tulkinta eli laki vahvisti, tulee tässä näkyviin. Se ei 
kuitenkaan kumoa aiemmin esiin tuotua naisten oikeutta esiintymiseen 
seurakuntakokouksissa, kunhan vain tarpeellinen järjestys oli olemassa. 
Hiljaisuus ja keskittyminen kuulemaan on meille itsestään selvä asia 
jumalanpalveluksissa, mutta monissa antiikin jumalanpalveluksissa pää-
asia oli pelkästään läsnäolo ja osallistuminen. Jumaluuden ja ihmisten 
välisiä asioita hoidettiin asiaan perehtyneen henkilöstön toimesta. Kaik-
ki sujui tehtyinä tekoina ja tuotti siten sen tuloksen, johon tähdättiin. 
Paavalin näkemys jumalanpalvelusten luonteesta oli kuitenkin toisenlai-
nen, ja hän joutui sitä erityisesti tähdentämään. Tätä taustaa vasten 
naisten käyttäytyminen Korintin seurakuntatilaisuuksissa on ollut 
Paavalin korviin kantautuneiden valitusten valossa ilmeisen häiritsevää. 
Jos he eivät ole edessä johtamassa yhteistä rukousta tai antamasta seura-
kunnalle profeetallista kehotusta, heidän täytyy oppia siihen, että he 
vain ääneti kuuntelevat ja sillä tavalla osallistuvat asianmukaisesti omalla 
paikallaan yhteiseen palvelukseen. Sanan ja kuulemiseen keskittymisen 
korostaminen kristillisen jumalanpalveluksen keskuksena oli tähän 
aikaan vasta alullaan. 

Paavali oli kääntymyksensä yhteydessä joutunut omaksumaan 
näkemyksen, että Jumalan edessä kaikki ihmiset olivat samanarvoisia, 
olivatpa he juutalaisia tai kreikkalaisia eli pakanoita, orjia tai vapaita, 
miehiä tai naisia. Tämä uskontotuus määräsi hänen suhtautumistaan, 
kun hän arvioi naisten oikeutta kantaa vastuuta ja osallistua seurakun-
tien toimintaan. Pääsääntöisesti Paavali edustaa vallankumouksellisen 
avaraa suhtautumista naisten rooliin uskonharjoittajina. Aidon Paavalin 
kirjeissä tulee vastaan myös useita tärkeitä naisvaikuttajia varhaisimman 
kristikunnan piiristä. Heistä keskeisin Paavalin ystäväpiirin jäsen lienee 
ollut Prisca (Priscilla), Roomasta kotoisin ollut kristinuskoon kääntynyt 
juutalainen nainen, joka miehensä Aquilan kanssa tutustui Paavaliin 
tämän tullessa ensi kertaa Korinttiin. Erikoista on, että Prisca mainitaan 
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usein ennen miestään (esim. Room. 16:3). Hän on toisin sanoen ollut 
perheensä piirissä tärkeämpi kristillinen vaikuttaja kuin miehensä. 

Korintin satamakaupungin Kenkrean seurakunnan palvelija (dia-
koni) ”sisar Foibe” on ollut tukena monille ja Paavalille itselleenkin 
(Room. 16:1–3). Suomennoksen ilmaus ”ollut tukena” on itse asiassa 
liian lievä alkukielisen termin vastine, koska kreikankielisellä sanalla 
viitataan taloudelliseen hyväntekijään, sen ajan mesenaattiin. Tämä nai-
nen sai kunnian viedä Paavalin Roomalaiskirjeen Korintista Roomaan 
(tai kirjeestä laaditun kopion Efesokseen, mistä tulkinnasta enemmän 
tuonnempana). Kirjeeseen liittyvän päätarkoituksen ohella se on toimi-
nut myös Foiben suosituskirjeenä. Foibe on kirjeen perilletoimittajana 
ollut myös sen ensimmäinen tulkitsija, kun kirjettä luettaessa on tullut 
vastaan vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Foiben kykyyn selittää teologisia 
ongelmia viittaa myös hänen diakonin tittelinsä. Diakonit eivät Paavalin 
aikaan olleet ainoastaan laupeuden harjoittajia, vaan ennen muuta hen-
gellisen työn tekijöitä.29 Saman Roomalaiskirjeen viimeiseen lukuun 
liittyy myös paljon keskustelua aiheuttanut jae: ”Terveisiä Andronikok-
selle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankitovereilleni, jotka ovat arvossa 
pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia jo ennen 
minua” (Room. 16:7). Jakeen sisältö on luontevimmin tulkittavissa 
niin, että apostolien joukkoon on kuulunut myös nainen nimeltä Ju-
nia.30 Filippiläiskirjeessä Paavali joutuu puolestaan puuttumaan kahden 
seurakunnan tärkeän naisvaikuttajan keskinäisten välien rauhoittelemi-
seen kirjoittaessaan: ”Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa 
Herraa palvellen” (Fil. 3:2). Naisten panos seurakunnan asioiden 
hoitamisessa ei tässäkään kohdin ollut ongelma, vaan huomautusten 
aihe liittyi muualle. 

Niin kuin Paavalia, ei koko alkukirkkoakaan voida pitää mitenkään 
erityisen naiskielteisenä liikkeenä – pikemminkin päinvastoin, harvinai-
sen tasa-arvoisena ja naismyönteisenä antiikin ajan oloissa. Ensimmäisen 
kristillisen sukupolven aikana monet naiset olivat kohonneet keskeisiksi 
vaikuttajiksi seurakunnissa. Uuden liiton väen piirissä oli ollut vallan-
kumouksellista uudistushenkeä tässä suhteessa. Naisten heikommat 
mahdollisuudet toimia itsenäisinä vastuunkantajina julkisessa elämässä 
antiikin ajan yhteiskunnassa asettivat kuitenkin luonnolliset rajat, joi-
den yli he eivät voineet vakiinnuttaa vaikutusvaltaansa seurakunnissa. 
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Sen jälkeen kun seurakunnat myöhemmin vakiintuivat ja niistä tuli 
paikkakuntiensa virallisia ”uskontoklubeja”, ne olivat myös julkisoikeu-
dellisia yhteisöjä, joita vastuullisen henkilön piti johtaa. Antiikin ajan 
olosuhteissa nainen ei voinut ottaa vastaan tällaista vastuuta. Se, että 
käytännössä kaikki järjestäytyneen kirkkolaitoksen johtajat olivat mie-
hiä, on siis aivan luonnollinen – ja nimenomaan luonnollinen, ei juma-
lallinen – asia antiikin aikana. Kun vielä elettiin viattoman hurmoksen 
aikaa, jolloin seurakunnissa ei kannettu huolta huomisesta eikä järjes-
täytymisestä, koska odotettiin Kristuksen aivan pikaista takaisinpaluuta, 
naisten johtava ja näkyvä esiintyminen seurakunnan omissa tilaisuuksis-
sa kuului asiaan profeettojen ennustamassa uuden aikakauden ilmapii-
rissä. 

 
 

Ylösnousemus 

Ylösnousseen Kristuksen ilmestyminen Paavalille sai aikaan tämän kään-
tymisen kristittyjen sanoman fanaattisesta vastustajasta sen innokkaim-
maksi julistajaksi. Kristuksen ylösnousemus on itsestään selvä perusta 
kaikelle, mitä Paavali uskoi ja toivoi. Minkälainen Jeesuksen ylösnouse-
mus oli luonteeltaan? Miten jokaisen uskovan oma henkilökohtainen 
toivo kuolemanjälkeisestä jatko-olemassaolosta liittyi Kristuksen ylös-
nousemukseen? Näiden kysymysten suhteen vallitsi Paavalin perusta-
missa seurakunnissa paljon epätietoisuutta. Tämä oli tullut ilmi jo Paa-
valin kaikkein varhaisimmassa säilyneessä kirjeessä eli Ensimmäisessä 
kirjeessä tessalonikalaisille. 

Ennen kuin Paavali päättää kirjeensä korinttilaisille ja keskittyy 
puimaan käytännön asioita, hän tarkastelee vielä laajasti ylösnousemusta 
luvussa 1. Kor. 15. Tämä luku on ylipäätänsä keskeisin ja tärkein doku-
mentti, joka on kirjoitettu Jeesuksen ylösnousemuksesta ja sen merkityk-
sestä kristityille. Evankeliumeissa olevat kuvaukset Jeesuksen kuolemasta, 
hautauksesta, tyhjän haudan löytymisestä ja Ylösnousseen ilmestyksistä 
täydentävät Paavalin esitystä omalla merkittävällä tavallaan, mutta ilman 
Paavalin laatimaa seikkaperäistä selvitystä ylösnousemususkon perustasta 
ja luonteesta käsityksemme aiheesta olisi huomattavan vajaa ja osittain 
myös vinoutunut. Paavalin todistus on siinäkin mielessä ainutlaatuinen, 
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että hän on itse yksi ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisen kokijoista ja 
ainoa Uuden testamentin kirjoittajista, jonka omaa todistusta kokemuk-
sesta on säilynyt meille. Siitä, että Paavali on kirjoittanut laajan selvityk-
sen aiheesta, saamme jälleen olla kiitollisia Korintin seurakunnalle, joka 
on käsittänyt asioita virheellisesti ja kysynyt niistä Paavalilta. 

Paavali aloittaa ylösnousemusteeman käsittelyn korostamalla ylös-
nousemususkon tärkeyttä koko kristillisen uskon perustana ja tuo esille 
jo ennen häntä muotoillun uskontunnustuksen: ”Kristus kuoli meidän 
syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet 
herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja 
hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista” (1. Kor. 15:3–5). 
Tämän jälkeen Paavali esittää luettelon muista henkilöistä, joille Kristus 
ilmestyi ylösnousseena liittäen itsensäkin viimeisenä tähän luetteloon: 

 
Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista 
useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän 
jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi 
kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan 
apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut 
Jumalan seurakuntaa (1. Kor. 15:6–9). 
 

Jeesuksen ylösnousemuksen todistukseksi Paavali siis lainaa ensiksi yleis-
tä varhaiskristillistä uskontunnustusta, luettelee sitten ilmestysten todis-
tajat ja liittää lopuksi itsensäkin tähän todistajien joukkoon ansiotta 
armoitettuna miehenä. Hänen näkökulmastaan ei siis ole mitään epäi-
lystä, etteikö evankeliumi tältä osin pitäisi paikkaansa. Tämä antaa hä-
nelle lujan pohjan, miltä lähteä liikkeelle oikomaan korinttilaisten vääriä 
käsityksiä aiheen tiimoilta.31 

Ensimmäisen väärän käsityksen Paavali muotoilee seuraavasti: ”Jos 
kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teis-
tä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole?” (1. Kor. 15:12). 
Tavasta, jolla Paavali käsittelee näin esitettyä epäilyä kuolleiden ylös-
nousemuksesta, käy ilmi, etteivät korinttilaiset olleet asettaneet epäilyk-
sen alaiseksi Kristuksen ylösnousemusta, vaan ihmisten yleisen ylösnou-
semuksen kuolleista. Paavalille nämä kaksi asiaa kuuluivat erottamatto-
masti yhteen. Jos toinen hylätään, ei toinenkaan voi pitää paikkaansa: 
”Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty 
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kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuk-
semme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne” (1. Kor. 
15:14–15). 

Paavali painottaa voimakkaasti ja laajasti argumentoiden molem-
pien ylösnousemusten yhteenkuulumista ja haluaa johdattaa korinttilai-
setkin ymmärtämään ja hyväksymään ainoan oikean johtopäätöksen. 
Sen hän vielä kiteyttää sanoiksi: ”Ellei kuolleita herätetä, ei Kristusta-
kaan ole herätetty” (1. Kor. 15:17). Siitä olisi taas ymmärrettävästi koh-
talokkaat seuraukset koko uudelle uskonyhteisölle. Kaikki romahtaisi. 
Paavali olisi levittämässä väärää todistusta Jumalasta (1. Kor. 15:15), 
syntejä ei olisi sovitettu (1. Kor. 15:17), Paavali olisi aivan turhaan aset-
tanut itsensä vaivoihin ja kuolemanvaaroihin (1. Kor. 15:31–32). Jos 
toivo kuolleiden herättämisestä on väärä, ihmiselle ei olisi estettä toteut-
taa vain tähän aikaan ja maailmaan liittyvää nautintokeskeistä elämän-
asennetta ”syödään ja juodaan, huomenna kuollaan” (1. Kor. 15:32; Jes. 
22:13). 

Mitä korinttilaiset ajattelivat, kun he Paavalin mielestä kielsivät 
yleisen ylösnousemuksen? Korinttilaiset eivät pääse tekstissä suoraan 
esittämään näkemystään, mutta heidän kantansa on pääteltävissä Paava-
lin heille esittämistä ajatuksista. Kreikkalaisen kulttuurin kasvatteina 
korinttilaisten on ollut vaikea ymmärtää ja hyväksyä sitä, mitä Paavali 
juutalaisen kulttuurin ja ihmiskäsityksen edustajana tarkoitti ylösnouse-
misella. Paavali tarkoitti sillä holistista, kokonaisvaltaista ihmisen herät-
tämistä kuolleista, niin että myös ihmisen ruumis oli tapahtumassa mu-
kana. Tästä poikkeava hellenistisessä kulttuurissa ajanlaskumme alussa 
yleinen ja laajalle levinnyt vakaumus rakentui dualistisen ihmiskäsityk-
sen varaan. Osassa juutalaisuuttakin oltiin omaksuttu aikaisemman ho-
listisen ihmiskäsityksen sijaan dualistinen näkemys asiaan. Sen mukaan 
jatko-olemassaolo kuoleman jälkeen rakentui käsitykseen ruumiin ja sie-
lun välisestä erosta. Ne, jotka tämän kulttuurin piirissä uskoivat kuole-
man jälkeiseen elämään, ajattelivat, että vain sielu jatkoi olemassaoloa 
kuoleman jälkeen ruumiin palautuessa hiljakseen maaksi jälleen.32 

Kun korinttilaiset ovat sanoneet ”ettei kuolleiden ylösnousemusta 
ole”, he eivät kaiken todennäköisyyden mukaan ole torjuneet kokonaan 
ihmisen kuolemanjälkeistä olemassaoloa. Miten he olisivat voineet yli-
päätänsä olla kristittyjä, jos heillä olisi ollut näin totaalisen kielteinen 
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näkemys tulevasta elämästä Jumalan luona? He ovat vain tarkoittaneet, 
ettei tulevaisuudessa ole ruumiillista ylösnousemusta. Tämän näkemyk-
sen kanssa samoilla linjoilla olivat ne ateenalaiset keskustelijat, joiden 
reaktiosta Paavalin julistukseen Areiopagilla Apostolien teoissa kerro-
taan seuraavasti: ”Jotkut ivailivat Paavalia, kun kuulivat hänen puhuvan 
kuolleiden ylösnousemuksesta” (Ap. t. 17:32). Korinttilaiset ovat kui-
tenkin uskoneet kristinuskon perussanoman Kristuksen ylösnousemuk-
sesta. Ovatko he mieltäneet tämänkin eri tavalla kuin Paavali? Siitä ei 
tehdä selkoa. 

Paavali ei voinut hyväksyä sielun ja ruumiin toisistaan erottavaa 
näkemystä kuolemanjälkeisestä olemassaolosta. Hän ei näköjään ole 
mieltänyt sitä oikeaksi kuoleman jälkeiseksi elämäksi lainkaan. Pelkkä 
sielu ei jatkossa voi edustaa koko ihmistä. Siksi korinttilaisten näkemys 
merkitsee Paavalille samaa kuin se, että he kieltäisivät koko kuolleiden 
ylösnousemuksen. Tältä pohjalta hän näyttää ainakin suhtautuvan ko-
rinttilaisten tapaan ajatella asioista. Jo Paavalin käyttämä termi ”herättää 
kuolleista” viittaa koko ihmiseen herättämisen kohteena. Dualistisessa 
mallissa kuolemattomaksi miellettyä sielua ei tarvitse herättää. Kuole-
man hetkellä se ”vapautuu”, ”erkanee” tai ”irtoaa” kuolevaisesta ruu-
miista. 

Korinttilaisten näkemys kuoleman jälkeisen elämän mallista ei Paa-
valin vakaumuksen mukaan sopinut ainakaan siihen, millaisena Kristus 
nousi kuolleista. Kristus on malli, jonka mukaisesti myös häneen usko-
vat tullaan herättämään kuolleista. Tämä määrää myös sen olomuodon, 
jossa uskovat tulevat olemaan tulevaisuudessa. Paavali kirjoittaa tästä: 
”Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, 
jotka ovat kuolleet” (1. Kor. 15:20). ”Esikoisena” Kristus on ensimmäi-
nen kuoleman muurin rikkonut, joka tulee vetämään kaikki häneen us-
kossa liittyneet ihmiset perässänsä iankaikkiseen elämään. Sen, minkä 
”esikoinen” on jo kokenut, muut tulevat kokemaan samalla tavalla tule-
vaisuudessa, jonka Paavali ajatteli olevan aivan lähellä. 

Paavalin kirjoituksista ei löydy opetusta kuoleman jälkeisestä väliti-
lasta, jossa sielu jonkinlaisessa säilytyksessä odottaisi ruumiiden ylösnou-
semusta viimeisenä päivänä yhdistyäkseen sitten uudeksi luotuun ruu-
miiseen. Tällaista opetusta esiintyi myöhemmin kristinuskossa, kun ei 
haluttu kokonaan hylätä kreikkalaiseen ruumis-sielu-dualismiin raken-
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tuvia uskomuksia. Paavalin käsitys kuolemasta on kokonaisvaltainen: 
koko ihminen kuolee ja koko ihminen herätetään eloon viimeisenä päi-
vänä. Kysymys on silloin Jumalan uudesta luomisteosta, jolla hän pystyy 
kutsumaan ihmisen uudestaan olemassaoloon, niin kuin hän on jo ker-
ran normaalissa syntymässä kutsunut hänet olemassaoloon tähän maail-
maan. Paavalin vakaumus tulee ilmi hänen sanoissaan: ”Tähän Jumalaan 
Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olematto-
mat olemaan” (Room. 4:17).33 

Paavalin kirjeissä on kohtia, joiden voisi tulkita edustavan myös 
toisenlaista käsitystä kuolemanjälkeisestä tulevaisuudesta, mutta ne eivät 
kumoa sitä opetusta, jonka Paavali antaa aiheesta halutessaan selvittää 
sitä mahdollisimman systemaattisesti ja seikkaperäisesti luvussa 1. Kor. 
15. Viitatessaan kuoleman jälkeiseen todellisuuteen vain sivumennen 
muiden asioiden käsittelyn yhteydessä Paavali voi käyttää epätarkkoja 
yleisiä uskomuksia mukailevia ilmauksia vähän samaan tapaan kuin me-
kin yhdistämme keskenään periaatteessa toisensa poissulkevia näkemyk-
siä vainajistamme: ”hän on jo perillä”, ”hän odottaa meitä jo taivaassa”, 
”Herra Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä”. 

Liittyen erimielisyyteen aiheesta ruumiillinen tai vain sielua koske-
va kuolemanjälkeinen olotila Paavali jatkaa korinttilaisten vääristynei-
den käsitysten selvittelyä kirjoittamalla: ”Joku ehkä kysyy: ’Millä tavoin 
kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?’” (1. Kor. 
15:35). Seurakuntalaisilla on ollut ymmärrettäviä vaikeuksia käsittää, 
miten ruumiillinen ylösnousemus olisi mahdollista tai edes toivottavaa. 
He ovat näköjään luulleet, että Paavalin edustama ylösnousemususko 
tarkoittaisi, että kuollut ihminen nostetaan sellaisenaan kuolleista samaan 
ruumiillisuuteen, missä hän on elämänsä elänyt. Näin eräissä juutalaisis-
sa piireissä asia todellakin myös ymmärrettiin. Jos sama ruumis, joka 
pannaan hautaan, herätetään jälleen eloon, lopputulema ei vaikuta 
kovin hyvältä. 

Tällaisia aineellista jatkuvuutta painottavia väärinkäsityksiä vastaan 
Paavali tahtoo tehdä täysin selväksi, että hautaan lasketun ruumiin ja 
ylösnousemusruumiin välillä on suuri ero. Jo nykymaailmassa voidaan 
nähdä runsas kirjo erilaisia ruumiita verrattaessa ihmisen ruumista eläi-
miin ja myös avaruudessa oleviin tähtiin, joilla niilläkin on oma aineelli-
nen olomuotonsa (1. Kor. 15:39–41). Ei pidä siis oudoksua myöskään 
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näkemystä, että tulevan maailman ruumiit eroavat suuresti nykyruu-
miillisuudesta. Tulevaisuudessa kaikki on muuttunut. Paavalin näkemys 
muutoksen luonteesta, tulevan ruumiin erosta ja sen samanaikaisesti säi-
lyvästä yhteydestä maalliseen ruumiiseen tulee hyvin selkeästä kuvatuk-
si, kun hän vertaa maallista, hautaan laskettavaa ruumista kasvin sieme-
neen ja ylösnousemuksessa esiin tulevaa ruumista valmiiseen kasviin (1. 
Kor. 15:37–38). Paavali selventää asiaa kirjoittamalla: 

 
Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, 
nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. 
Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, 
nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös 
hengellinen (1. Kor. 15:42–44). 
 

Pyrkiessään määrittelemään ylösnousemusruumiillisuuden luonnetta 
Paavali luo omintakeisen käsitteen ”hengellinen ruumis”, jonka vasta-
parina hän esittää tähän aikaan ja maalliseen olemassaoloon liittyvän 
käsitteen ”ajallinen (tarkemmin suomennettuna: sielullinen) ruumis”. 
Samalla tavalla kuin ”sielullinen ruumis” ei tarkoita ruumista, joka on 
valmistettu jonkinlaisesta sieluaineesta, ei myöskään ”hengellinen ruu-
mis” viittaa henkiaineesta tehtyyn ruumiiseen. ”Henki” saatettiin antii-
kin aikana ymmärtää jonkinlaisena kaasuun verrattavissa olevana ainee-
na, niin kuin hengityksessä ulos puhallettava ilma on hyvin hienona 
ainetta. Tai sitten se ymmärrettiin aineen periaatteellisena vastakohtana, 
täydellisenä toisenlaisuutena verrattuna mihin aineeseen tahansa. Kun 
Jumala määritellään juutalaisessa uskonnossa ”hengeksi”, painotus on 
jälkimmäisessä tavassa ymmärtää asia; ”henkenä” Jumala on kaiken 
aineen tuolla puolen.34 Paavalin käyttämä ilmaus ”hengellinen ruumis” 
on tältä kannalta katsottuna paradoksi, jossa yhdistyvät sekä materian 
että materian vastakohdan näkökulmat. ”Hengellinen ruumis” on ainoa 
tapa, jolla Paavali pystyi puhumaan jostakin, mistä ei itse asiassa tämän 
maailman termeillä voisi puhua laisinkaan (vrt. 1. Kor. 2:9). 

Paavali ei halua valita hellenistisen antropologian mukaisen pelkän 
henkisen ja juutalaisuudessa välillä esiin tulevan varsin materialistisen 
ylösnousemusruumiin välillä. Hänen luomansa termi on eräänlainen 
kompromissi. Paavali ei tarkoita henki-aineesta tehtyä ruumista.35 Sellai-
nenhan ei juuri eroaisi korinttilaisten edustamasta väärästä näkemykses-
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tä, jonka mukaan vain sielu jatkaisi elämää tulevaisuudessa. Kristillisessä 
tulevaisuuden toivossa ei ole kysymys pelkän sielun jatko-olemassaolosta 
eikä myöskään hyvin konkreettisesti ymmärretystä aineellisesta ruumiil-
lisesta olemassaolosta. Toivo suuntautuu tilaan, jossa maallinen ruumis 
on muuntunut kokonaan toisenlaiseksi, Jumalan Hengen elävöittämäksi 
ja hallitsemaksi ruumiiksi. Se on kuolematon, voimakas ja loistava eli 
jotakin, jota on vaikea edes kuvitella tämän maailman todellisuuden nä-
kökulmasta, jossa kaikki on katoavaa ja kuluvaa.36 

Jotkut kristityt tulevat kokemaan muutoksen oltuaan jo lyhyem-
män tai pitemmän ajan haudassa, toiset tulevat kokemaan muuttumisen 
ollessaan vielä elossa. Paavali kirjoittaa tästä: 

 
Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri [so. maallisessa ruumiissa oleva ihminen] 
voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen 
katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, 
mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuu-
nan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut 
muutumme. Tämän katoavaisuuden on näet pukeuduttava katoamattomuu-
teen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen (1. Kor. 15:50–53). 
 

Suuri muuttuminen tapahtuu siis Kristuksen tullessa näyttävästi takaisin 
maan päälle eli ”viimeisenä päivänä”, jolloin Jumalan valtakunta mur-
tautuu näkyvänä esiin. Niin kuin Kristus ei Paavalin odotuksen mukaan 
tule takaisin pelkkänä sieluna, eivät hänen tulonsa hetkellä eloon heräte-
tyt ja muuttuneet kristitytkään ole olemukseltaan pelkkiä sieluja.37 Näis-
tä asioista kirjoittaessaan Paavali uskoi vielä itsekin olevansa elossa Kris-
tuksen paluun hetkellä, niin kuin monikon ensimmäisen persoonan 
käytöstä on pääteltävissä. 

Mistä Paavali on saanut vakaumuksensa, että kristittyjen ylösnouse-
mustodellisuus on sellainen, jollaiseksi hän sen tässä kuvailee? Vastaus 
löytyy siitä, että hän on itse kohdannut ylösnousseen Kristuksen ja saa-
nut voimakkaan vaikutelman hänen olemuksestaan. Paavalin vakau-
muksena oli, että Kristukseen uskovat tulevat omassa ylösnousemukses-
saan samanlaisiksi kuin ”esikoinen” Kristus jo nyt on. Verratessaan 
Aadamia Kristukseen Paavali kirjoittaa: ”Millainen tuo maallinen ihmi-
nen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaalli-
nen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Ja niin 
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kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme 
kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi” (1. Kor. 15:48–49). Saman 
uskon Paavali muotoilee toisessa yhteydessä seuraavasti: ”Mutta me 
olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Her-
raa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennus-
tilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän 
kykenee alistamaan valtaansa kaiken” (Fil. 3:20–21). Sen, mitä Paavali 
kertoi ihmisten yleisen ylösnousemuksen todellisuudesta, hän pystyi 
johtamaan kokemuksestaan, jossa hän oli nähnyt, millainen ylösnoussut 
Kristus oli. Kristuksessa ”hengellinen ruumis” oli jo todellisuutta, ja 
Paavali oli sen todistaja.38 

Paavali ei Kristuksen ylösnousemuksesta puhuessaan mainitse suo-
raan mitään tyhjästä haudasta, joka evankeliumeissa esittää tärkeätä osaa 
ylösnousemuksesta kerrottaessa. Paavalille ovat olennaisia vain ilmestyk-
set. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Paavali olisi ajatellut Jeesuksen 
maallisen ruumiin jääneen hautaan hänen ylösnousemuksessaan. Paava-
lin näkemys maallisen ruumiin muuttumisesta iankaikkisuusruumiiksi 
edellyttää tyhjää hautaa.39 Myös siemen muuntuu kasviksi eikä jää 
olemaan siitä erillisenä kappaleena, kun kasvi on siitä versonut. 

Yhteys tämän ja tulevan ruumiillisuuden välillä on Paavalin mu-
kaan olemassa. Hänen oli vielä helppo ajatella näin, koska hän eli en-
simmäistä kristillistä sukupolvea ja odotti Herran pikaista takaisin-
paluuta. Kenenkään uskovan maalliset jäännökset eivät ehtisi kokonaan 
hävitä ennen Kristuksen paluuta. Se, miten teologinen ajattelu tänään, 
kahden tuhannen vuoden jälkeen suhtautuu Paavalin tapaan nähdä 
ylösnousemus, on jo monimutkaisempi asia. Periaatteessa Paavalin 
siemen–kasvi-kuvan varaan voidaan edelleen rakentaa. Paavalikaan ei 
varmaankaan ajatellut, että Jumala ihmisiä herättäessään välttämättä 
tarvitsee hänen maallisia jäännöksiään tulevan ruumiillisen olomuodon 
rakennusaineksiksi. Hän herättää eloon sen, mikä ihmisestä on jäljellä, 
kokonaisena uuteen elämään. Jos ihmisen kaikki molekyylit ovat jo 
siirtyneet uusiokäyttöön, hän on silti erityisenä yksilönä jäljellä Jumalan 
muistissa ja sellaisenaan kutsuttavissa olemassaoloon. Jumala ”tekee 
kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan” (Room. 4:17).40 

Paavalin opetus kristillisestä ylösnousemustoivosta ei juuri ulotu 
käsittelemään kysymystä, miten niiden käy, jotka eivät usko Kristuk-
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seen. Hän keskittyy korostamaan Kristukseen uskovien iankaikkisuus-
toivoa ja sen varmuutta. Rajan tuolla puolella vallitsevien olosuhteiden 
luonteen hän jättää raittiilla tavalla avoimeksi. Hänelle riittää täysin 
korostaa pelastukseen pääsevien tilaa ”Kristuksen kanssa olemisena” (1. 
Tess. 4:17; Fil. 1:23) tai ”kasvoista kasvoihin näkemisenä” (1. Kor. 
13:12). 
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39 Samaa korostaa mm. Mustakallio 2007, 44–45. 
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9. Kirje galatalaisille 
 
 
 
 

Kirjeen taustatilanne 

Kirjoittaessaan kirjettä Korinttiin sinne matkaa valmisteleva Paavali esit-
teli Galatian seurakunnat mallina, joiden noudattamalla tavalla korintti-
laisetkin voisivat hoitaa rahakeräyksen Jerusalemia varten (1. Kor. 16:1). 
Kirjeen kirjoittamisen jälkeen tilanne muuttui. Paavali ei ensinnäkään 
päässyt lähtemään Efesoksesta Korinttiin niin nopeasti kuin oli toivo-
nut. Matka lykkääntyi vuodella, niin kuin Paavalin myöhemmin kirjoit-
tamista kirjeistä voi päätellä. Paavalin korviin tulleet tiedot Galatian 
seurakunnissa ilmenneistä vaikeuksista ovat todennäköisesti yksi syy 
matkan viivästymiselle. Ennen Efesokseen tuloaan Paavali oli käynyt 
Galatiassa (Ap. t. 18:23), ja asiat olivat olleet kunnossa. Noin vuoden 
kuluttua tilanne oli kuitenkin muuttunut. Vanha, jo apostolien ko-
kouksessa ratkaistuksi luultu riitakysymys virisi taas täyteen voimaansa 
ja sai sikäläiset kristityt kääntymään apostoliansa vastaan. 

Samana vuonna kuin Paavali kirjoitti edellä esitellyn kirjeensä Ko-
rinttiin, mutta vasta sen jälkeen, Paavali kirjoitti Efesoksesta käsin kir-
jeen myös Galatian seurakunnille. Hän pyrki sen avulla palauttamaan 
seurakuntalaiset oikeaan kristilliseen uskonvakaumukseen. Galatiaan oli 
tullut juutalaiskristillisiä julistajia, jotka vaativat seurakuntalaisia nou-
dattamaan Mooseksen lakia ja ympärileikkauttamaan itsensä.1 Tulok-
kaiden sitoutuminen asiaansa ja innokkuus ovat näköjään tehneet gala-
talaisiin suuren vaikutuksen, koska Paavali joutuu kirjeessään korosta-
maan, että hän oli aikoinaan ennen kääntymystään ollut vieläkin sitou-
tuneempi laki-intoilija kuin ketkään muut juutalaisuudessa kilvoitelleet 
intoilijat (Gal. 1:14). 
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Kirjeestä ei käy ilmi, mistä uudet opettajat olivat tulleet ja mikä 
heidän suhteensa oli Jerusalemin apostoleihin sekä Herran veljeen Jaa-
kobiin. He ovat tuskin olleet suoraan Jerusalemin lähettämiä, saati val-
tuuttamia, vaan ovat toimineet oman juutalaiskristillisen vakaumuksen-
sa pohjalta.2 Sekä Galatalaiskirjeessä että Apostolien teoissa viitataan 
eräänlaiseen kolmanteen puolueeseen kiistassa pakanakristittyjen ympä-
rileikkaamisesta. Tämän suunnan vakaumuksen mukaan kaikkien Kris-
tukseen uskovien, myös pakanuudesta kääntyneiden, tuli liittyä huo-
mattavasti kiinteämmin juutalaisuuteen kuin Antiokian seurakunnassa 
oli ajateltu. Ryhmän jäsenet olivat alun perinkin aiheuttaneet koko 
riidan kärjistymisen. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa heistä: 

 
Tosin joukkoomme oli tullut eräitä valeveljiä urkkimaan, millaista on se vapaus, 
jonka me olemme Kristukselta Jeesukselta saaneet. Heidän tarkoituksenaan oli 
saattaa meidät lain orjuuteen. Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille 
periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana (Gal. 2:4–5). 
 

Vaikka Paavali kirjoittaa tässä menneeseen riitaan kuuluvista vastustajista 
ja heidän vahingollisista pyrkimyksistään, sama taistelu on sellaisenaan 
todellisuutta myös Galatian seurakunnissa. Jo Paavalin aiemmin käymä 
kamppailu liittyy myös galatalaisiin, mikä ilmenee sanoista ”jotta evan-
keliumin totuus säilyisi teille (!) puhtaana”. Kysymys on siis samasta 
väittelystä, jota kerran käytiin Antiokian pakanakristittyjen vapaudesta. 
Siksi ”lain orjuutta” Antiokian konfliktissa vaatinut joukko voidaan 
ohjelmaltaan samaistaa niihin, jotka aiheuttivat hankaluuksia Galatian 
seurakunnissa. Antiokiassa alkaneen riidan ja Galatiassa käytävän kamp-
pailun välillä on alle kymmenen vuotta, niin että kyseessä ovat voineet 
olla jopa samat henkilöt kummassakin tapauksessa.3 

Apostolien teoissa pakanakristittyjen ympärileikkaamista ja Moo-
seksen lain noudattamista vaatinut joukko määritellään ”uskoon tulleik-
si fariseuksiksi” (Ap. t. 15:5). Taustaltaan he olisivat siis olleet saman 
juutalaisen suuntauksen miehiä kuin Paavali ennen kääntymystään, 
mutta kristityiksi käännyttyään he olisivat mieltäneet uuden liikkeen 
suhteen äitiuskontoon eri tavalla kuin Paavali. Jerusalemin kokouksessa 
oli kyllä saavutettu yhteisymmärrys, jossa Paavalin tapa toteuttaa evan-
keliumin julistusta pakanoiden parissa oli hyväksytty. Sen merkiksi 
Jerusalemin alkuseurakunnan johtohahmot Jaakob, Keefas ja Johannes 
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paiskasivat kättä Paavalin kanssa (Gal. 2:9). Sopimuksen ulkopuolelle 
oli kuitenkin kaikista päättäen jättäytynyt se joukko, joka oli aiheutta-
nut riidan. He olivat sittemmin ryhtyneet toimiin oman vakaumuksen-
sa pohjalta ja suunnanneet retkensä Paavalin perustamiin seurakuntiin 
tehdäkseen Paavalin käännyttämistä pakanakristityistä todellisia uuden 
liiton jäseniä sen mukaan kuin he arvioivat asioiden vaativan. Heidän 
taustajoukokseen ei voida ajatella Jerusalemin alkuseurakunnan virallista 
johtoa, Jaakobia ja muita paikalla olleita apostoleja, sillä Paavali ei 
hyökkää näitä vastaan. Välit Jerusalemin alkuseurakuntaan ovat välillä 
olleet hyvin ohuet, mutta ne eivät ole katkenneet, eikä Paavali ole 
sanoutunut irti solmimastaan sopimuksesta koota rahalahja alkuseura-
kunnalle. Galatian seurakunnissa syntynyt tilanne kertoo jälleen omalla 
tavallaan, miten vapaa ja organisoitumaton alkukristillinen liike oli. Sillä 
ei ollut sellaista keskusjohtoa, joka olisi voinut ottaa liikkeen yksittäiset 
ryhmät tai jäsenet tiukkaan hallintaansa. 

Kun Apostolien teoissa kuvataan Paavalin viimeistä käyntiä Jerusa-
lemissa 50-luvun jälkipuoliskolla, kerronnasta saa selkeän kuvan siitä, 
että lain noudattamista korostavien juutalaiskristittyjen ote alkuseura-
kunnasta on vain vahvistunut. Seurakunnan johtajana vielä toimineen 
Herran veljen Jaakobin kerrotaan tässä yhteydessä sanoneen Paavalille: 

 
Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki 
vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta kerrottu, että sinä 
opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen 
lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen 
mukaisesti (Ap. t. 21:21). 
 

Apostolien teoista ilmenee, että Jaakob on ollut ahtaalla näiden kristitty-
jen kanssa. Hän on pyrkinyt saamaan Paavalin käyttäytymään Jerusale-
missa niin, etteivät lain puolesta kiivailevat veljet loukkaantuisi. Paavalia 
kohtaan esitetyt syytökset eivät tässä yhteydessä liity hänen toimintaansa 
pakanoiden parissa. Samoilla henkilöillä on kuitenkin varmastikin ollut 
sanottavaa myös siitä, vaikka Apostolien tekojen kirjoittaja ei ristiriitoja 
sovittelevaan tyyliinsä mainitse tästä puolesta mitään. Laista kiinnipitä-
vien juutalaiskristittyjen vaikutus on joka tapauksessa suuresti lisäänty-
nyt Jerusalemissa siinä yleisessä kiihkeässä juutalaista identiteettiä koros-
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tavassa ilmapiirissä, joka johti vuonna 66 kapinaan roomalaisia vastaan 
ja Jerusalemin hävitykseen neljä vuotta myöhemmin. 

Niiden juutalaiskristittyjen painoarvo, jotka eivät halunneet luo-
vuttaa mitään valitun kansan kalliista identiteetistä ja jotka eivät tahto-
neet tehdä kompromisseja pakanuudesta kääntyvien suhteen, oli alusta 
lähtien ollut suuri. Jerusalemin tuhoutuminen vuonna 70 oli ankara 
isku myös juutalaiskristillisille painotuksille uudessa liikkeessä. Ilman 
sitä alkukirkon teologianhistoria olisi kaiken todennäköisyyden mukaan 
muodostunut hyvinkin erilaiseksi. Herran veljen Jaakobin ja muiden 
apostolien asema ei ole ollut helppo, kun he ovat pyrkineet sopeutu-
maan Antiokian ja muissa Palestiinan ulkopuolisissa seurakunnissa 
toteutuneeseen avarampaan uskonnäkemykseen. Lain pysyvää arvoa 
uudessa liikkeessä korostavilla veljillä on ollut käytössään vahvat raamat-
tuargumentit. Antiokian seurakunnan edustajat ja Paavali saattoivat 
tosin omasta puolestaan tuoda vastapainoksi voimakkaita kokemuksia 
Jumalan Hengen läsnäolosta ja vaikutuksista myös pakanoiden parissa. 
Heillä oli myös omia painavia todistuksia Vanhan testamentin pyhistä 
kirjoituksista uuden avaramman tulkinnan puolesta. 

Kun tilanne on ollut tällainen, ei ole ihme, että Paavalin viittauksis-
ta Jerusalemin alkuseurakunnan johtajiin kuultaa selkeä pidättyväisyys 
ja kätketty kritiikki.4 Hän kirjoittaa heistä esimerkiksi: ”Ne taas, joita 
siellä pidettiin arvossa – mitä he itse asiassa olivat, on minusta yhdente-
kevää, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä – nämä arvohenkilöt eivät 
vaatineet minulta mitään enempää” (Gal. 2:6). Jerusalemin sovinto-
kokouksen jälkeenkin Paavalilla oli ollut paha konflikti Keefaksen eli 
Pietarin kanssa Antiokian seurakunnassa, mutta se oli koskenut ruokai-
luyhteyttä juutalais- ja pakanakristittyjen välillä, ei ympärileikkaukseen 
liittyviä vaatimuksia (Gal. 2:11–14). Paavalin loppuun saakka jännitty-
neet välit Pietariin ja muihin alkuseurakunnan johtohahmoihin liittyi-
vät omalta osaltaan siihen, että nämä antoivat kaikkein jyrkimmän lin-
jan juutalaiskristittyjen toimia Paavalia vastaan, eivätkä estäneet heitä. 
Varhainen kristinusko on ollut tässäkin suhteessa vielä hajanainen eikä 
kenelläkään ole ollut riittävää auktoriteettia tarkkaan määrätä muille, 
mikä on totuus ja missä puitteissa evankeliumia eri ryhmille oli julistet-
tava. 
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Paavalille oli annettu vapaus toimia oman uskonnäkemyksensä 
puitteissa. Samanlainen vapaus oli todennäköisesti annettu myös lakia 
korostavalle suuntaukselle. Nämä ympärileikkausta ja lain noudattamis-
ta vaativat juutalaiskristityt olivat joka tapauksessa saaneet galatalaiset 
temmatuiksi mukaan omiin korostuksiinsa ja irti Paavalin ohjauksesta. 
Tavasta, jolla Paavali polemisoi vastustajiaan vastaan, ilmenee, että 
muutamat pakanataustaisetkin seurakuntalaiset ovat innolla yhtyneet 
ympärileikkausta vaativien juutalaiskristittyjen agitaatioon. Paavali olet-
taa, että nämä eivät vielä ole ehtineet omalla kohdallaan toteuttaa vii-
meistä toimenpidettä, mikä saa hänet kirjoittamaan karkean toivomuk-
sen: ”Saisivat kuohita itsensä, nuo tiedän yllyttäjänne!” (Gal. 5:12). 
Vallitsevassa tilanteessa Paavali ei puhu kirjeessään galatalaisille enää mi-
tään Jerusalemiin kerättävästä rahalahjasta tai muistakaan hänen ja 
seurakunnan suhteisiin liittyvistä käytännön asioista. Galatalaiskirje on 
päinvastoin hyvin periaatteellinen ja jyrkkä taistelukirje laista vapaan 
evankeliumin puolustamiseksi.5 

 
 

Paavalin apostolius ja avara evankeliumi 

Hyvin lyhyen ja muodollisen alkutervehdyksen jälkeen Paavali korostaa 
kirjeen alkuosassa omaa aitoa, suoraan Kristukselta peräisin olevaa 
apostolin arvoaan ja evankeliumiaan. Hän painottaa myös itsenäisyyt-
tään Jerusalemin alkuseurakunnasta, johon uudet opettajat ovat tavalla 
tai toisella vedonneet. Paavalin Galatiassa ensimmäisenä julistama evan-
keliumi on ainoa oikea: ”Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka 
on vastoin meidän julistamaamme – vaikkapa me itse tai vaikka taivaan 
enkeli – hän olkoon kirottu” (Gal. 1:8). 

Vastustajat ovat pyrkineet todennäköisesti vähättelemään Paavalin 
apostolin kutsumusta ja pyrkineet asettamaan hänet riippuvaisuussuh-
teeseen Jerusalemin alkuapostoleista, jotta hänen auktoriteettinsa galata-
laisten silmissä pienenisi. Paavalin auktoriteetti ja valtuutus on kuitenkin 
peräisin korkeimmalta mahdolliselta taholta eli Kristukselta itseltään. 
Kohdattuaan ylösnousseen Kristuksen Paavali säilytti etäisyyden Jerusa-
lemin alkuapostoleihin. Hän kirjoittaa: 
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Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä enkä heti lähtenyt Jerusale-
miin tapaamaan niitä, joista oli tullut apostoleja jo ennen minua. Sen sijaan 
menin Arabiaan ja palasin sieltä takaisin Damaskokseen. Kolmen vuoden 
kuluttua menin sitten Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen 
luonaan kaksi viikkoa. Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Her-
ran veljen Jaakobin (Gal. 1:16–19). 
 

Suora tehtäväksianto Kristukselta ja suuri itsenäisyys suhteessa Jerusale-
missa vaikuttaneisiin alkuseurakunnan johtajiin oli Paavalille niin tärkeä 
asia, että hän vakuuttaa ”Jumalan edessä” kirjoittavansa siitä todenmu-
kaisesti (Gal. 1:20). Kahden viikon mittaista Jerusalemissa käyntiä 
seurasi seuraava tapaaminen Pietarin ja muiden alkuseurakunnan johta-
jien kanssa vasta neljätoista vuotta myöhemmin. Silloin oli kysymys jo 
”apostolien kokouksesta”, jossa pakanakristittyjen asema alkukirkossa 
ratkaistiin (Gal. 2:1). Kenenkään ei siis pidä epäillä sitä, että Paavali oli 
Kristuksen itsensä apostoliksi kutsuma ja muista riippumaton itsenäinen 
työntekijä, ei muiden apostolien alainen saati alempiarvoisempi kuin he. 
Paavalin pitkään jatkunut riippuvuussuhde Antiokian seurakunnan vai-
kuttajista ei ollut ongelma akuutissa riidassa. 

Myös apostolien kokouksessa Jerusalemissa Paavali on Barnabaksen 
ja Tituksen kanssa pystynyt vakuuttamaan alkuseurakunnan johtajat 
Antiokiassa vaalitun uskontulkinnan oikeutuksesta. Sen mukaan myös 
pakanuudesta kääntyvillä ihmisillä on oikeus ottaa vastaan evankeliumi 
ja tulla kristityiksi, ilman että heidät samalla ympärileikataan ja että he 
alkavat noudattaa Mooseksen lain rituaalimääräyksiä (Gal. 2:1–10). 
Kokouksessa vahvistettiin jo toteutunut tehtävänjako. Paavalille kump-
paneineen kuului ”evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomil-
le”, kun taas Pietarille kumppaneineen ”sen julistaminen ympärileika-
tuille” (Gal. 2:7). Tämä tarkoitti, että jatkossa oli olemassa rinnakkain 
kahdenlaisia kristittyjä: sellaisia, jotka eivät enää noudattaneet juutalai-
sia tapoja, ja sellaisia, jotka edelleen ympärileikkasivat poikalapsensa ja 
noudattivat muutenkin Mooseksen lain säädöksiä. 

Ratkaisu, joka sitä solmittaessa oli varmastikin tuntunut hyvältä 
kompromissilta ja voitolta Antiokian seurakunnan uskonvakaumukselle, 
sisälsi kuitenkin käytännön ristiriidan: miten sellaisessa seurakunnassa 
elettiin ja toimittiin, jossa oli sekä juutalais- että pakanakristittyjä? Juu-
talaiset ruokailu- ja puhtaussäännökset asettivat monia rajoituksia seu-
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rustelulle pakanoiden kanssa. Neuvottelijat eivät olleet sopineet tästä 
käytännön ongelmasta. Sen jälkeen kun oli kiistelty ja vaivoin päästy 
yksimielisyyteen suurista linjoista, on ymmärrettävää, ettei enää haluttu 
vaarantaa haurasta sovintoa käsittelemällä hankalia käytännön yksityis-
kohtia. Varovaisuus vaati kuitenkin pian veronsa. Se johti seuraavaan 
vakavaan konfliktiin alkukirkossa. Siitä Paavali tekee selkoa kertoessaan 
Pietarin vierailusta Antiokian seurakunnassa ja hänen häilyvyydestään 
kahden eri käytännön välillä. Galatiaan tulleet juutalaiskristityt ovat 
luultavasti ottaneet tapauksen esille perustellakseen sitä, miten Pietari ja 
Paavali ovat eri linjoilla kiistassa vapaasta evankeliumista ja miten he 
lakia korostaessaan edustavat Pietaria ja muita Jerusalemin apostoleja. 
Tästä syystä Paavali esittää oman kuvauksensa siitä, mitä Antiokiassa 
tapahtui, kun hän riitaantui Pietarin ja myös Barnabaksen kanssa. 

Paavalin kritiikki Pietaria vastaan liittyy ennen muuta tämän epä-
johdonmukaisuuteen. Hän oli aluksi Antiokian sekaseurakunnassa 
ongelmitta aterioinut yhdessä pakanuudesta kääntyneiden ympärileik-
kaamattomien kristittyjen kanssa. Jerusalemista oli kuitenkin Jaakobin 
luota saapunut ”ympärileikattuja” (ei: ”niitä, jotka vaativat ympärileik-
kausta”, niin kuin uudessa suomennoksessa käännetään) eli omaa juuta-
laisuuttaan korostavia juutalaiskristittyjä.6 He olivat ryhtyneet kritisoi-
maan Pietarin vapaamielisyyttä. Juutalaisena hänen olisi heidän mieles-
tään pitänyt noudattaa juutalaisia tapoja ja säädöksiä, jotka estivät 
vapaan aterioinnin pakanoiden kera. Silloin Pietari oli muuttanut käyt-
täytymistään ja vetäytynyt yhteydestä seurakunnan pakanakristittyihin. 
Paavali oli suuttunut ja hyökännyt Pietaria vastaan (Gal. 2:11–14). 
Paavali kertoo sanoneensa ”kaikkien kuullen” Pietarille: ”Jos sinä juuta-
laisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi 
pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset?” (Gal. 2:14). Juutalais- 
ja pakanakristityt olivat eläneet keskinäisessä yhteydessä ja kanssakäymi-
sessä Antiokiassa ongelmitta ennen Jaakobin miesten vierailua. Paavali 
ei sinänsä halunnut kritisoida juutalaiskristityille luonnostaan kuuluvaa 
oikeutta elää omien sääntöjensä mukaan. Siitähän oli juuri Jerusalemissa 
sovittu. Näin heidän ei Paavalin uskontulkinnan mukaan kuitenkaan 
ollut pakko tehdä. Varsinkin sekaseurakunnassa heidän olisi tullut jous-
taa, jotta seurakunta ei olisi hajonnut kahtia. Jos juutalaiskristityt pysyi-
vät tiukkoina eivätkä antaneet periksi, pakanakristittyjen olisi seurakun-
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nan yhteyden säilyttämisen takia pakko itse alkaa noudattaa juutalaisuu-
den sääntöjä eli alkaa ”elää niin kuin juutalaiset” Antiokian tapaisessa 
seurakunnassa. 

Jerusalemista Antiokiaan saapuneet juutalaiskristityt eivät olleet 
yhtä vapaita vapaaehtoisesti luopumaan lain noudattamisesta tilanteen 
niin vaatiessa kuin Paavali sekä myös Pietari vielä seurakuntaan tulonsa 
alussa. Omaa kantaansa selvittäessään Paavali ilmaisee syvimmän vakau-
muksensa uudesta pelastustiestä palauttaessaan mieleensä Pietarin kans-
sa käymänsä väittelyn ajatuksia ja kirjoittaessaan: 

 
Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Kun kui-
tenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia 
tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jee-
sukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emme-
kä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi 
tekemällä mitä laki vaatii (Gal. 2:15–16). 
 

Paavali palauttaa galatalaisten mieliin vapaan pakanalähetystyön lähihis-
toriaa saadakseen näin tukea argumentaatioonsa laista vapaan evankeliu-
min puolustamiseksi. Näin Paavali kuvaa tärkeitä vaiheita alkukirkon 
kehityksessä ja omassa kääntymisessään kristityksi. Galatalaiskirjeen alku-
luvut ovatkin ainutlaatuisen tärkeitä selvityksiä Paavalin elämästä, niin 
kuin aiemmin Paavalin varhaisia vaiheita hahmoteltaessa on jo käynyt 
ilmi. 

 
 

Abrahamin jälkeläiset 

Kantaisä Abraham saa Galatalaiskirjeessä keskeisen roolin. Mitä tarkoit-
taa Abrahamin usko? Ketkä ovat Abrahamin todellisia jälkeläisiä? Tee-
mojen käsittely selittynee Paavalin ja Galatiaan tulleiden jyrkän linjan 
juutalaiskristittyjen välisestä teologisesta väittelystä. Abrahamiin on 
vedottu puolin ja toisin kiisteltäessä siitä, mitkä ovat pakanakristityiltä 
vaaditut uuteen liittoon kuulumisen ehdot. Paavali aloittaa oman Abra-
hamin jälkeläisiä käsittelevän teeman käsittelynsä esittämällä teesin: 
”Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on 
usko” (Gal. 3:7). Muotoilu kertoo siitä, että aiheesta on jo taitettu 
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peistä. Vastustajat ovat todennäköisesti väittäneet, että galatalaiset pää-
sevät Abrahamin lapsiksi, kun heidät ympärileikataan. Juutalaisuudessa 
juuri Abraham nähtiin juutalaisuuteen kääntyvän proselyytin esikuvana. 
Häntä korostettiin juutalaisessa perimätiedossa ensimmäisenä ihmisenä, 
joka kääntyi pakanallisista jumalista palvelemaan ainoaa oikeaa Jumalaa. 
Pakanoiden katsottiin tulevan Abrahamin lapsiksi, kun he tekivät niin 
kuin hän. Syntyperäisiksi Israelin lapsiksi eli kahdentoista Israelin suku-
kunnan jäseniksi heillä ei ollut mahdollisuutta päästä.7 

Todelliseksi Abrahamin lapseksi ja siten sisälle juutalaisuuteen pa-
kana pääsi ainoastaan ympärileikkauksen kautta. Siinä he seurasivat niin 
ikään Abrahamin esimerkkiä. Pelkkä ympärileikkaus ei riittänyt prose-
lyytille eli pakanuudesta juutalaisuuteen siirtyneelle ihmiselle. Hänen 
tuli alkaa muutenkin noudattaa Mooseksen lakia. Siihen hänet johda-
tettiin vähitellen, ei kertarysäyksellä. Aiheeseen liittyy Paavalin varoitus 
galatalaisille: ”Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata 
itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä” 
(Gal. 5:3). Proselyyttinä juutalaisuuteen liittyneelle tämä oli erityisen 
olennaista, sillä juutalaisuuteen syntyneen ja proselyytin välillä vallitsi 
ero suhteessa lain noudattamiseen. Edellisen katsottiin olevan liitossa, 
ellei hän selkeästi sanoutunut siitä irti, jälkimmäisen sen sijaan piti 
osoittaa ympärileikkauksella ja jatkuvalla lain noudattamisella, että hän 
todella oli omaksunut liiton.8 

Paavali tarttuu Abraham-teemaan tuoden siihen aivan toisenlaisia 
korostuksia kuin hänen juutalaiskristilliset vastustajansa. Hänelle ei ole 
tärkeätä puhua Abrahamin lapsista, vaan Abrahamin uskosta. ”Muistat-
tehan Abrahamin: ’Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi 
hänet vanhurskaaksi’” (Gal. 3:6). Se, mikä toteutui Abrahamin koh-
dalla, on kirjoitettu esikuvaksi niille, jotka Kristuksen tultua kutsutaan 
pelastukseen. Pakanakristityillekin oikea tie pelastukseen on usko, ei 
lain tekojen noudattaminen: ”Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, 
että Jumala tekee vanhurskaiksi [pakana]kansat, kun ne uskovat. Jumala 
näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi 
saavat kaikki kansat siunauksen” (Gal. 3:8). Näin saa ratkaisunsa myös 
Paavalin vastustajien galatalaisille esittämä vaatimus tulla lain noudatta-
misen kautta Abrahamin lapsiksi. Paavali painottaa, että uskon kautta 
galatalaiset ovat jopa enemmän kuin Abrahamin lapsia: 
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Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki 
te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai 
nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran 
olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, 
mikä hänelle oli luvattu (loppu paremmin alkutekstiä vastaavasti käännettynä: 
ja perillisiä lupauksen mukaisesti) (Gal. 3:26–29). 
 

Se. että Galatian pakanakristityt ovat Abrahamin jälkeläisiä ja perillisiä, 
tulee Paavalin argumentaatiossa esille vain ikään kuin pakollisena tee-
mana, koska siitä on väitelty. Sillä ei ole enää suurta merkitystä kaiken 
tärkeimmän eli Jumalan lapsen aseman ja Kristuksen omana olemisen 
rinnalla.9 

Abrahamin kautta luvattu uskonvanhurskaus ja kaikkia kansoja 
koskeva siunaus toteutuivat Kristuksen pelastustyössä. Paavalille Abra-
ham on siis eräänlainen Kristusta ja hänessä toteutuvaa siunausta enna-
koiva esikuva.10 Vanhassa testamentissa kerrotaan Jumalan lupauksesta, 
joka annettiin Abrahamille ja ”hänen siemenelleen” (Gal. 3:16, uudessa 
raamatunsuomennoksessa teksti käännetään: ”hänen jälkeläiselleen”). 
Myöhemmin samasta aihepiiristä kirjoittaessaan Paavali käyttää sanaa 
”siemen” asianmukaisesti ja merkityksessä ”jälkeläiset” (Room. 4:13, 
16). Tässä Paavali kuitenkin näkee yksiköllisessä sanassa ”siemen” 
ennustuksen Kristuksesta. Heprean ilmaus on alkuperäiseltä merkityk-
seltään kollektiivinen ja tarkoittaa oikeastaan kaikkia Abrahamin jälke-
läisiä. Paavalin argumentointi vaikuttaa siksi meidän silmissämme väki-
näiseltä. Tällaisella vapaalla tavalla muutkin juutalaiset kirjanoppineet 
kuitenkin selittivät kirjoituksia. Heidän joukostaanhan myös Paavali oli 
lähtenyt ja saanut heiltä oman menetelmänsä tulkita Raamattua. Lu-
pauksen liittäminen tällä väkinäisellä raamattutodistuksella Kristukseen 
ei horjuta Paavalin kokonaisvaltaista pelastushistoriallista tulkintaa 
evankeliumista Jumalan ensisijaisensa päämääränä ja Abrahamin asemaa 
pakanakristittyjen hengellisenä esi-isänä. 
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Lain aika on ohi 

Galatiaan saapuneet uudet opettajat ovat korostaneet uuden Kristus-
sanoman ja juutalaisen perinnön saumatonta yhteenkuuluvuutta. Juuta-
laisuudessa Mooseksen laki erilaisine säädöksineen on kaiken keskus, 
Jumalan ja ihmisen välisen liiton perusta. Koska uudet opettajat liittivät 
uskon Kristukseen kiinteäksi osaksi juutalaisuutta, uskoon tulleiden 
pakanoiden täytyi kääntyä juutalaisuuteen. Paavalin Galatiassa aloittama 
työ oli heidän mielestään näin ollen jäänyt pahasti kesken. Galatalaiset 
olivat kristittyinä vielä raakileita.11 

Kirjeessä Paavali hyökkää voimakkaasti uusien opettajien näkemyk-
siä vastaan. Hänen vakaumuksensa mukaan mikään muu ei tuota ihmi-
selle pelastusta kuin pelkästään usko Kristukseen. Lakia ei tarvita sen 
rinnalle tai sen täydennykseksi pelastumisen ehdoksi. Lain noudattami-
sen varaan perustuva yritys saavuttaa pelastus tuottaa vain kirouksen. 
Paavali perustelee tätä siteeraamalla Mooseksen kirjoja eli lakia itseään 
kirjoittamalla: ”Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat 
kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: ’Kirottu on jokainen, joka ei tee 
kaikkea, mitä lain kirja käskee’” (Gal. 3:10). Paavali tulkitsee Moosek-
sen kirjoista (5. Moos. 27:26) lainaamaansa jaetta hyvin tiukasti ja eh-
dottomasti. Koska kukaan ei pysty täysin noudattamaan lakia, jokainen 
lain pohjalta Jumala-suhdettansa rakentava on hänen mukaansa auto-
maattisesti kirottu. 

Paavali ei tulkinnallaan tee oikeutta siteeraamansa jakeen alkuperäi-
selle tarkoitukselle eikä hän edusta tulkinnallaan juutalaisen uskonnon 
pääuoman näkemyksiä, sillä myös anteeksiantamuksen ja armon mah-
dollisuudet Jumalan käskyjen tultua rikotuiksi kuuluivat juutalaisuu-
teen.12 Riitti, että ihminen pyrki parhaan tahtonsa ja kykynsä mukaan 
noudattamaan pyhiä säädöksiä ja määräyksiä. Galatiaan tulleet uudet 
opettajatkaan eivät varmastikaan ole esittäneet ehdottomia näkemyksiä 
lain täydellisestä pitämisestä. Paavali kärjistää yksittäisen jakeen pohjalta 
tulkintaa lain noudattamisen ehdottomuudesta juutalaisessa uskonnolli-
suudessa. Retorisessa argumentoinnissaan hänen pääpyrkimyksenään on 
vain osoittaa, ettei Kristukseen uskomisen rinnalle tarvita mitään muuta 
ehdoksi Jumalan hyväksynnälle. Uskon rinnalle tuotujen muiden asioi-
den vaatiminen vääristää koko pelastumisen luonteen. 
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Galatalaiskirjeessä on hyvin runsaasti Vanhan testamentin sitaatte-
ja. Kirjeen sisältö osoittaa, että Paavali käy väittelyä sellaisten vastusta-
jien kanssa, jotka itsekin vetosivat kirjoituksiin väitteittensä perusteluk-
si.13 Kirjeestä saa vaikutelman, kuin osapuolet väittelisivät oikeasta 
pyhien tekstien tulkinnasta ikään kuin pakanakristillisten galatalaisten 
päiden yläpuolella. Näillä ei ole voinut itsellään olla kovin syvällistä 
tietoa siitä, mitä Vanha testamentti sisältää ja miten sitä pitäisi tulkita. 
Tässä tilanteessa Paavalin on vastustajiensa tavalla osattava vedota py-
hiin kirjoituksiin. Hänen on pystyttävä kumoamaan niitä tulkintoja, 
joita uudet opettajat ovat Galatiassa seurakunnalle esittäneet. 

Paavalin suhtautuminen Vanhaan testamenttiin ja sen tärkeimpään 
osaan Tooraan eli viiteen Mooseksen kirjaan on Galatalaiskirjeessä risti-
riitainen. Koska Paavali kristittynäkin oli juutalainen, hän ei voinut 
hylätä vakaumusta, että Toora oli Jumalan pyhää ilmoitusta ja totuutta, 
jolla hänen oli pystyttävä perustelemaan väitteensä. Samanaikaisesti hän 
oli myös joutunut hylkäämään Kristus-uskonsa tähden Tooran Jumalan 
ja ihmisen välisen yhteyden peruselementtinä. Koska näin oli, Paavali 
joutui varsin erikoiseen tilanteeseen: hän joutui kumoamaan Tooran 
sisältöä Tooran itsensä avulla. Myöhemmin laaditussa Roomalaiskirjees-
sä, jossa Paavali käsittelee samoja teemoja kuin Galatalaiskirjeessä, Paa-
vali kirjoittaa paradoksaalisesti, että laki itse todistaa laista vapaan van-
hurskauden puolesta (Room. 3:21). Myös Galatalaiskirjeessä juuri Toora 
itse todistaa, että Abrahamille annettu lupaus uskonvanhurskaudesta 
annettiin ennen lakikokoelmaa käskyineen. Rabbiiniseen ajanlaskuun 
tukeutuen Paavali kirjoittaa: 

 
Tarkoitan sitä, että neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhempi laki ei voi 
kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaus-
taan tyhjäksi. Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisi-
kaan lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut 
perinnön Abrahamille (Gal. 3:17–18). 
 

Tarkkaan ottaen päätelmä ei pidä, sillä totta kai testamentin laatija voi 
myöhemmin muuttaa testamenttiaan ja tehdä siihen lisäyksiä. Päätelmä 
toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että joku toinen henkilö yrittää 
muuttaa alkuperäisen testamentin sisältöä. Tähän suuntaan Paavali vai-
kuttaa haluavan argumentaatiotaan viedä, vaikka jättääkin loppupäätel-
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män kirjoittamatta eikä päädy väitteeseen, että laki ei olisi Jumalan an-
tama. Sen seikan esiintuomisen lisäksi, että käskyjen laki on myöhäi-
sempi kuin lupaus uskoon perustuvasta vanhurskaudesta, Paavalille riit-
tää sen toteaminen, että laki on suoraan Jumalalta saatua lupausta 
vähempiarvoinen. Se ei nimittäin ole tullut suoraan Jumalalta, vaan 
enkelien ja ”välittäjän” eli Mooseksen välityksellä (Gal. 3:19).14 Puhe 
enkeleistä tässä yhteydessä perustuu juutalaiseen raamatuntulkintaan, 
jossa yhtenä pyrkimyksenä oli välttää liian ihmisenmuotoista kuvaa 
Jumalasta Siinain lainantamisen kertomuksen tulkinnassa.15 

Vanha testamentti ja varsinkin sen ydin eli viisi Mooseksen kirjaa 
ovat Paavalille yhä Jumalan Sanaa, pyhää ilmoitusta. Siitä huolimatta 
suuri osa ilmoituksen sisällöstä ei enää ole voimassa, vaan vanhentunut. 
Paavali välttää näin radikaalin väitteen ilmaisemista suoraan, mutta käy-
tännössä se voidaan lukea hänen opetuksestaan. Erittäin negatiivinen, 
joskin sopivalla tavalla epäsuora arvio laista muodostuu, kun Paavali 
yhdistää sen ”heikkoihin ja surkeisiin maailman alkuvoimiin”, joihin 
toisaalta kuuluivat myös galatalaisten aiemmin palvomat epäjumalat 
(Gal. 4:3, 8–11).16 Osa Vanhaan testamenttiin kuuluvan ilmoituksen 
sisällöstä on joka tapauksessa vanhentunut sen jälkeen, kun Jumalan 
Abrahamille vahvistama testamentti tai liitto, niin kuin alkukielen sana 
voidaan myös kääntää (kreikaksi ”testamentti” ja ”liitto” ilmaistaan 
samalla sanalla diathēkē), on aktualisoitunut Kristuksessa. Uusi, Kristuk-
sessa kaikille mahdolliseksi avautunut uskoon perustuva Jumala-suhde 
on korvannut vanhan liiton, jossa lain noudattaminen oli ratkaisevassa 
asemassa suhteessa Jumalaan. Tooraan kirjatuilla juutalaisen uskonnon 
perusmääräyksillä oli vain tietyn aikaa kestävä väliaikainen tehtävänsä. 
Lain tehtävänä oli vartioida ja pitää kurissa ihmisiä siihen asti, kunnes 
Jumalan jo Abrahamille lupaama perintö ilmestyisi. Väliaikaiseksi Ju-
malan säätämykseksi tarkoitetun lain alla elänyt ihminen on verratta-
vissa orjaan, jonka Kristus on lunastanut vapaaksi ja lapsen asemaan 
(Gal. 4:1–7). Paavali kirjoittaa tästä: ”Mutta ennen kuin uskon aika 
tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes 
usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon 
asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmes-
tyttyä emme enää ole valvojan alaisia” (Gal. 3:23–25).17 
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Kun Jumalan lupaus on vihdoinkin Kristus-tapahtumassa täytty-
nyt, kaikkien tulee jättää pois orjuuden kahleet. Se tarkoittaa, että laki 
on menneisyyttä eikä sen varaan saa enää rakentaa Jumala-suhdettaan. 
Paavali pyrkii vakuuttamaan galatalaiset tästä ottamalla Kirjoituksista 
esimerkiksi Abrahamin kaksi poikaa ja heidän kaksi äitiään, Hagarin ja 
Saaran. Heistä toinen oli orjatar ja synnytti pojan orjuuteen, toinen 
vapaa ja synnytti pojan vapauteen. Paavali tulkitsee tätä Ensimmäisen 
Mooseksen kirjan aineistoa vertauskuvana ja hyvin vapaasti yhdistäen 
lakia noudattavan juutalaisuuden Hagariin ja hänen orjuudessa eläviin 
lapsiinsa, kristityt taas Saaran vapaisiin lapsiin (Gal. 4:21–31).18 Vaikka 
tällaisen vertauskuvallisen selitystavan todistusvoima on kyseenalainen, 
valaisee se hyvin Paavalin tähtäyspistettä ja sanomaa galatalaisille: ”Va-
pauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko 
uudelleen orjuuden ikeeseen” (Gal. 5:1). Paavalin tässä ja muuallakin 
kirjeissään suosimat vapauden ja vapautumisen kuvat voivat kummuta 
hänen omasta kääntymiskokemuksestaan. Aikaisempi vaellus juutalais-
ten säädösten tiukkana noudattajana ja esitaistelijana saattoi sittenkin 
jollakin tasolla olla kahle, varsinkin jos eri sääntöjen noudattamiseen 
liittyi tukahdutettuja kysymyksiä niiden järkevyydestä.19 

Missään muualla kirjeissään Paavali ei ole yhtä kriittinen juutalaista 
lakia kohtaan. Kristus-kokemuksensa kautta Paavali tiesi, mikä oli to-
tuus uskon ja lain välisessä suhteessa. Paavali päätyi omaan tulkintaansa, 
koska hän tulkitsi pyhiä tekstejä uuden uskonsa antamin silmälasein. 
Vastaukset olivat jo valmiina. Niihin hän pääsi noudattamalla rabbiinis-
ta vapaisiin tekstikytkentöihin ja assosiaatioihin perustuvaa raamatun-
selitystapaa, kun peruskokemuksessa avautunut totuus ohjasi Vanhan 
testamentin tekstien selittämistä.20 

 
 

Elämä Hengessä 

Polemiikissaan Galatiaan tulleita uusia opettajia vastaan Paavali muis-
tuttaa seurakuntalaisia heidän ensimmäisistä hetkistään kristittyinä ja 
niihin liittyneistä kokemuksista. Hän kehottaa heitä vertaamaan aikai-
sempia kokemuksiaan nykyisiin: ”Vastatkaa vain tähän kysymykseen: 
saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja usko-
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malla evankeliumin?” (Gal. 3:2). Vähän myöhemmin hän vielä muunsi 
kysymystään: ”Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voima-
tekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte 
lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin?” 
(Gal. 3:5). Paavali on varma, että hurskauselämässään lakia noudattamaan 
pyrkivät seurakuntalaiset eivät enää koe vastaavanlaisia voimakkaita 
elämyksiä. Tällä rintamalla uudet opettajat eivät mitä luultavimmin ole 
edes halunneet kilpailla tyytyessään lain noudattamisen merkityksen 
painottamiseen. 

Kun Paavali on julistanut sanomaa ristiinnaulitusta Kristuksesta ja 
hänen uhrikuolemansa tuottamasta pelastuksesta, galatalaiset ovat koke-
neet Pyhän Hengen läsnäolon saman mallin mukaan kuin korinttilaiset 
Paavalin evankelioidessa heille ensimmäistä kertaa (1. Kor. 2:1–5). Voi-
makkaat uskonnolliset tunteet ja Jumalan läsnäolon merkit ovat tulleet 
näyttävästi esille. ”Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on?” 
(Gal. 4:15), Paavali joutuu kysymään kirjettä laatiessaan. Alkuaikojen 
kristillisyys ei ollut pelkkää oppia ja raamatunselitystä, vaan voimakkaat 
kokemukset elähdyttivät sitä, niin kuin Paavali jo tessalonikalaisille 
kirjoitti: ”Sillä evankeliumi ei tullut teidän luoksenne vain sanoina vaan 
myös Pyhän Hengen voimana” (1. Tess. 1:5). 

Kaiken normaalin tieteellisen kuvaamisen tuolle puolelle ulottuva 
Kristus-mystiikka on tekijä, jonka huomioon ottaminen on välttämä-
töntä Paavalin ja koko alkukirkon elämän ymmärtämiseksi. Uskonnolli-
sen mystiikan alueelle kuuluvasta todellisuudesta kertoo esimerkiksi Paa-
valin syvä vakaumus ja kokemus hänen olemisestaan ”Kristuksen kanssa 
ristiinnaulittuna” (Gal. 2:19). Paavali avaa kuvaamansa tilan sisältöä 
jatkamalla: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, 
jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka 
rakasti minua ja antoi henkensä puolestani” (Gal. 2:20). Paavalin us-
konnollisuudessa usko, mystinen yhteys Kristukseen ja Pyhä Henki vai-
kutuksineen kuuluivat kiinteästi yhteen. Ne muodostivat todellisuuden, 
joka syrjäytti kaikki muut totuudet ja pyrkimykset ymmärtää ihmisen 
osaa ja vaellusta Jumalan maailmassa. Hengen omistaminen oli myös 
galatalaisille todistus siitä, että he ovat Jumalan lapsia: ”Ja koska tekin 
olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poi-
kansa Hengen, joka huutaa: ’Abba! Isä!’” (Gal. 4:6). 
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Jumalan Abrahamille antaman lupauksen toteutumisen jälkeen 
kaikki, mitä ihminen tarvitsee pelastuakseen ja myös elääkseen hyvää 
elämää Jumalan mielen mukaan, on annettu Kristus-tapahtumassa ja 
sen yhteyteen kiinteästi liittyvässä Pyhän Hengen todellisuudessa. Lain 
sisältämien määräyksien noudattaminen ei kristitylle ole ehtona sille, 
että hän pysyisi Jumalan liitossa ja olisi hänelle mieleen. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, etteikö Jumalan tahdon täyttäminen elämässä olisi 
hänellekin tärkeätä. Se vain toteutuu toisista lähtökohdista kuin aikai-
sempi kilvoittelu lain ikeen alla. ”Lain kaikki käskyt on pidetty [alkukie-
lessä: on täytetty], kun tätä yhtä noudatetaan: ’Rakasta lähimmäistäsi 
niin kuin itseäsi’” (Gal. 5:14). 

Paavalin tapa tiivistää koko laki rakkauden käskyksi tarkoittaa Too-
ran radikaalia supistamista ja käytännössä juutalaisuuden monista kes-
keisistä, varsinkin rituaaliseen puoleen kuuluvista asioista luopumista, 
vaikka retorisella tasolla Paavali käyttääkin sanaa ”täyttää”. Pelkkä lä-
himmäisen rakastaminen ja siitä nouseva konkreettinen toiminta riittää 
Jumalan koko tahdon täyttämiseen. Näin asia on ymmärrettävä tässä 
yhteydessä varsinkin, kun vertailukohtana on edellä esillä ollut varoitus 
siitä, että ympärileikkaukseen alistuva galatalainen pakanakristitty ”on 
velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä” (Gal. 5:3).21 Uutta 
tulkintaansa Jumalan tahdosta Paavali kutsuu myös ”Kristuksen laiksi”: 
”Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain” (Gal. 
6:2). 

Jumalan tahdon mukaan elämisen ilmenemistä kristityissä Paavali 
kutsuu ”Hengen hedelmiksi”. Ne ovat hyvin pitkälle samoja asioita, joi-
ta Tooran säädöksissäkin korostetaan, vaikka lähtökohta onkin nyt toi-
nen. Paavali kirjoittaa: 

 
Hengen hedelmiä taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka 
ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa hi-
moineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seu-
rattava Hengen johdatusta (Gal. 5:22–25). 
 

Paavali puhuu ”Hengen hedelmistä” tietäen, että niiden esille nouse-
misessa ei ole kysymys automaattisesta asiasta. Hengessä elävän on myös 
toteltava Henkeä. Ihmisellä, myös kristityksi kääntyneellä, on tässä maa-
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ilmassa edelleen itsekkäitä taipumuksia ja haluja, jotka vetävät häntä 
puoleensa ja joita vastaan hänen tulee taistella. Sen vuoksi Paavali ke-
hottaa: ”Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, 
oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Hen-
ki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä 
tahtoisitte” (Gal. 5:16–17). 

”Hengen hedelmien” vastakohtina ovat ”lihan hedelmät”. ”Niitä 
ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noi-
tuus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, 
lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen” (Gal. 
5:19–21). Paavali varoittaa galatalaisia kristittyjä syyllistymästä tällaisiin 
asioihin Jumalan valtakunnan osallisuuden menettämisen uhalla (Gal. 
5:21). 

Usko Kristukseen on vapauttanut ihmisen lain orjuudesta uuteen 
todellisuuteen, uuteen tapaan elää Pyhän Hengen johdatuksessa hyvää 
elämää sellaisena, jollaiseksi Jumala on sen tarkoittanut. Jotakin on 
pahasti vialla, jos korkeatasoinen eettisyys ei pääse toteutumaan tässä 
uudessa elämässä. Paavali tietää, että näinkin voi helposti käydä. Hän 
on nähnyt sen seuratessaan käännyttämiensä ihmisten elämää, mistä to-
distaa esimerkiksi hänen aiemmin kirjoittamansa kirje korinttilaisille. 
Myöskään galatalaiset eivät enää näytä toteuttavan kristityn ihmisen 
aitoa kutsumusta. Siksi Paavali esittää tiivistettynä koko kristillisen etii-
kan periaatteen kehottaessaan galatalaisia: ”Teidät on kutsuttu vapau-
teen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä 
luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Lain 
kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: ’Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’” (Gal. 5:13–14). Jumalan lain ydinkäsky 
(3. Moos. 19:18) on edelleen voimassa, joskin voima ja halu sen pitämi-
seen nousee nyt kokonaan uudelta pohjalta kuin Paavalin entisessä 
uskonnollisessa kilvoittelussa. 

Usko ja rakkaus kuuluvat kiinteästi yhteen, niin kuin Paavali on jo 
kirjeessään todennut: ”Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko” 
(Gal. 5:6). Myös lain orjuudesta vapautettu kristitty on tarkoitettu 
elämään eettisesti arvokasta elämää. Paavali antaa joitakin siihen liittyviä 
konkreettisia kehotuksia kirjeensä lopussa. Hän kehottaa seurakuntalai-
sia muun muassa lempeästi ojentamaan väärin tekijöitä, kantamaan 
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toistensa kuormia, avustamaan taloudellisesti niitä, jotka antavat ope-
tusta sanassa, sekä tekemään hyvää (Gal. 6:1–10). Kirjeen lopussa on 
toivotus: ”Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän 
ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi!” (Gal. 6:16). Kirjeen 
kokonaissisällön valossa on selvä, että Paavali antaa tässä arvonimen 
”Jumalan Israel” uudelle Kristukseen uskovien ihmisten yhteisölle.22 

 
 

Viitteet 
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2 Samoin mm. Barclay 2015, 333–337. 
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21 Asiaa korostaa Kuula 1999, 184–185. 
22 Kuula 1999, 88–89. 



 
 
 
 

10. Vankeuskirjeet 
Kirje filippiläisille ja Kirje Filemonille 

 
 
 
 

Kirjeen kirjoittamisolosuhteet ja tarkoitus 

Paavalin kirje filippiläisille on mitä todennäköisimmin kirjoitettu vuo-
sien 53–55 välisenä aikana ja Galatalaiskirjeen tapaan Efesoksesta käsin. 
Kirjeen sisällöstä ilmenee, että Paavali on sitä kirjoittaessaan vankina. 
Kirjoituspaikasta ei tutkijoiden parissa tosin vallitse yksimielisyyttä, sillä 
moni tutkija haluaisi sijoittaa kirjeen laatimisen vasta Paavalin Rooman 
aikaiseen vankeuteen. Kirje olisi näin ollut kaikkein viimeisin Paavalin 
aidoista kirjeistä. Jotkut puolestaan pyrkivät sijoittamaan sen mieluiten 
Kesarean vankeusaikaan ennen Paavalin matkaa Roomaan. 

Kirjeessä itsessään ei ole mitään yksiselitteistä viitettä siihen, mistä 
se on lähetetty. Tällaiseksi haluttiin tosin aiemmin tulkita kirjeen lopus-
sa olevat terveiset sellaisilta uskovilta, jotka kuuluvat ”keisarin palvelus-
kuntaan” (Fil. 4:22). Keisarin alaisuuteen kuuluneita vapautettuja orjia, 
palatsin tai keisarillisten tilusten henkilökuntaa eli ”keisarin talosta ole-
via”, niin kuin termi sananmukaisesti käännettynä kuuluu, oli kaikkialla 
Rooman valtakunnassa, niin että tämäkään yksityiskohta ei viittaa eri-
tyisesti Roomaan Filippiläiskirjeen kirjoituspaikkana.1 Myöskään Paa-
valin sanelema tieto, että ”koko henkivartiostolle” on tullut selväksi 
hänen vangitsemisensa syy (Fil. 1:13), ei auta tässä suhteessa. Sanan 
”henkivartiosto” taustalla on alun perin latinankielinen sana praeterium, 
jonka käyttö oli väljää. Sillä voitiin viitata keisarilliseen kaartiin, mutta 
useimmiten sillä tarkoitettiin hallinnollista tai oikeuden jakamiseen liit-
tyvää rakennusta. Sellaisiakin löytyi kautta valtakunnan.2 ”Henkivartios-
ton” sijasta Paavali puhuu kyseisessä kohdassa paljon todennäköisem-
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min ”koko hallintorakennuksesta” tai ”koko oikeustalosta”, jotka useim-
miten olivat yksi ja sama paikka. 

Se, että Paavali edelleen ”tietää” jäävänsä eloon, vapautuvansa ja 
tulevansa pian vierailulle Filippiin (Fil. 1:25–26; 2:24), ei sovi Rooman 
tilanteeseen, mutta vastaa täydelleen Paavalin tilannetta Efesoksessa, 
josta hän myöhemmin matkusti juuri Makedoniaan, jossa Filippi sijaitsi 
(Ap. t. 20:1). Ennen omaa matkaansa hän lähetti Efesoksesta Makedo-
niaan Timoteuksen. Myös tässä yksityiskohdassa Apostolien teot ja 
Filippiläiskirje osuvat jälleen yksiin (Ap. t. 19:22, Fil. 2:19–23). Kirje 
edellyttää edelleen niin moninkertaista ja vireää tietojen välittymistä 
vankeuspaikan ja Filippin kaupungin välillä, että kauempana olevat 
Rooman ja Kesarean kaupungit eivät tule helposti kysymykseen.3 Filip-
pistä purjehti Efesokseen suotuisissa tuulissa muutamassa päivässä, kun 
taas Kesareaan ja varsinkin Roomaan matkaaminen vaati matkalaiselta 
huomattavasti pitemmän ajan.4 

Aikaisemmin yleinen tulkinta, jossa Roomaa pidettiin kirjeen kir-
joituspaikkana, perustui siihen, että Paavali todellakin oli pitkään vanki-
na Roomassa, niin kuin Apostolien tekojen loppuluvuissa todetaan. 
Mainintaa vankeudesta ei sen sijaan liity Apostolien teoissa kuvaukseen 
Paavalin Efesoksen vuosista. Ennen Efesoksen vuosia Apostolien teoissa 
mainitaan ainoastaan Paavalin vankeus Filippissä (Ap. t. 16:19–39). 
Efesoksessa viettämiensä vuosien loppuvaiheessa Paavali itse kirjoittaa 
luettelon koettelemuksistaan. Niissä hän kertoo olleensa useamman ker-
ran vankeudessa (2. Kor. 11:23), joten Apostolien teot ei kerro kaikista 
Paavalin vankeuksista. Siinä kerrotaan ylipäätänsäkin vain kolmesta 
vankeudesta (Filippi, Kesarea, Rooma), mutta Klemensin kirjeessä 
korinttilaisille tiedetään Paavalin olleen yhteensä seitsemästi vankina 
(Kleem. 5:6). Hänen elämänkerrassaan yksi kerta näistä sopii erinomai-
sen hyvin nimenomaan pitkään Efesoksen aikaan, jonka eri vaiheista 
Apostolien teoissa ei muutenkaan kerrota kaikkea, niin kuin esimerkiksi 
kirjeenvaihdosta korinttilaisten kanssa käy ilmi. 

Aiempi Roomaa suosinut tulkinta Filippiläiskirjeen kirjoittamis-
paikkana rakentui paljon myös niin kutsuttujen pastoraalikirjeiden (En-
simmäinen ja Toinen kirje Timoteukselle, Kirje Titukselle) varaan. Näi-
den kirjeiden edellyttämät matkat ja yksityiskohdat eivät sovi siihen 
kokonaisuuteen, jonka Apostolien teot luo Paavalin matkoista ja elä-



2 0 6  P A A V A L I   

mästä aina kääntymyksestä hänen saapumiseensa vangittuna Roomaan 
teoksen lopussa. Sen vuoksi pääteltiin, että Paavali olisi vielä kerran pa-
lannut Roomasta Välimeren itäosiin aiemmin perustamiinsa seurakun-
tiin ja kirjoittanut pastoraalikirjeet tässä vaiheessa elämäänsä. Tällöin-
hän myös Roomasta käsin annettu lupaus vierailusta Filippissä olisi 
toteutunut. Kun kriittinen tutkimus jo 1800-luvun alkupuolella osoitti 
pastoraalikirjeet epäaidoiksi, pohja putosi tältä perustelulta. Teoriaa 
vastaan puhuu selkeästi jo Apostolien tekojen todistus. Teoshan on pää-
osiltaan luotettava yleisesitys Paavalin elämästä ja kirjoitettu vain joita-
kin vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen. Siinä tiedetään, ettei 
Paavali enää palannut Roomasta Välimeren itäosiin. Teoksen kirjoittaja 
antaa Paavalin pitää Miletoksen kaupungissa jäähyväispuheen Efesoksen 
seurakunnan vanhimmille. Siinä Paavali lausuu: ”Nyt tiedän, että te ette 
enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja 
julistanut Jumalan valtakuntaa” (Ap. t. 20:25). Apostolien tekojen lop-
pu antaa lukijan myös ymmärtää, että Paavalin elämä päättyi Roomassa, 
vaikka siinä ei tahdota suoraan kertoa Paavalin mestauksesta (Ap. t. 
28:30–31).5 Rooma sopii siis huonosti Filippiläiskirjeen kirjoittamispai-
kaksi varsinkin, kun huomio kiinnitetään tietojen vilkkaaseen liikkumi-
seen vangitsemispaikan ja Filippin kaupungin välillä ja Paavalin suunni-
telmiin vierailla seurakunnassa. 

Paavali sai aiheen kirjoittaa kirjeen, koska hän halusi kiittää ja lä-
hettää kuittauksen avustuksesta, jonka seurakunta oli lähettänyt hänelle 
vankeuteen. Filippiläiset olivat lähettäneet häntä avustamaan rahalahjan 
myötä myös Epafroditos-nimisen miehen, joka oli kuitenkin sairastu-
nut. Filippin kaupungin ja Paavalin vankeuspaikan välimatkan lyhyy-
destä todistaa sekin yksityiskohta, että filippiläiset ovat jo saaneet jonkin 
viestinviejän kautta tiedon Epafrodituksen sairastumisesta (Fil. 2:26). 
Paavali halusi lähettää miehen takaisin Filippiin. Tilanne oli vähän kiu-
sallinen. Paavali on varsin runsassanainen selittäessään asiaa (Fil. 2:25–
30). Hän ei halua loukata filippiläisiä, jotka ovat tarkoittaneet hyvää. 
Hän pyrkii myös estämään sen, etteivät filippiläiset olisi harmissaan 
Epafroditokselle siitä, että palvelutehtävä ei ollut onnistunut ja että mies 
palaa liian aikaisin kotiin. 

Konkreettisiin seurakunnan asioihin kuuluu kirjeessä myös Paava-
lin pyrkimys saada seurakunnassa riitelevät vaikutusvaltaiset johtohenki-
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löt sopimaan keskinäiset kiistansa. Paavali mainitsee tässä yhteydessä ni-
meltä kaksi naista: ”Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Her-
raa palvellen” (Fil. 4:2). Ensimmäisen sukupolven aikana monet rikkaat 
naiset olivat vaikutusvaltaisessa asemassa seurakuntien hallinnossa. Apos-
tolien tekojen mukaan purppurakauppaa harjoittava nainen, Lyydia oli 
ensimmäinen henkilö, joka Filippissä ja ylipäätänsä Euroopassa avasi 
kotinsa ovet Paavalille ja hänen julistamalleen sanomalle (Ap.t. 16:14–
15). Muuten erinomaisessa kunnossa olevan seurakunnan puutteisiin 
näyttää siis kirjeen kirjoittamisen aikaan kuuluneen epäsopua, jota Paa-
vali pyrkii hienotunteisesti ja samalla voimakkaasti saamaan aisoihin. 

Paavalin aikaan seurakunnat organisoituivat vapaasti tavalla, joka 
kussakin yhteisössä nähtiin hyväksi. Filippiläiskirje on vanhin kristilli-
nen teksti, jossa tulevat vastaan myöhemmin niin keskeiset virkanimi-
tykset ”kaitsija” eli piispa (kreikaksi episkopos) ja ”palvelija” eli diakoni 
(kreikaksi diakonos). Kirje alkaa sanoilla: ”Paavali ja Timoteus, Kristuk-
sen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia Kristuksen 
Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita” (Fil. 1:1). 
Kreikankielisessä tekstissä esiin tulevat ”piispan” ja ”diakonin” nimityk-
set olivat Filippissä tulleet käyttöön kreikkalaisesta yhdistyselämäkult-
tuurista. Kreikan sanan episkopos taustalla on ”päälle katsomista”, ”val-
vovaa vahtimista” tarkoittava verbi. Sana esiintyy jo paljon ennen Uu-
den testamentin aikaa kreikkalaisissa teksteissä ja viittaa monenlaisiin 
toimijoihin. Jumaliin liitettynä sana viittasi näihin sopimusten ja esi-
merkiksi markkinoiden valvojina ja suojelijoina. Ihmisiin liitettynä 
episkopos viittasi erilaisiin virkailijoihin kaupunkivaltioissa ja yhdistyksis-
sä, mutta myös yksittäisiin ihmisiin eri asioiden ja tilojen valvojina ja 
suojelijoina. Termiin ei alun perin kuulunut mitään erityistä uskonnol-
lista erityismerkitystä. Silloinkin kun valvominen liittyy jonkin uskon-
nollisen instituution piiriin, episkopos-nimityksellä varustettu henkilö ei 
ole tekemisessä varsinaisen kultin kanssa. Pappishenkilöt kulkevat eri 
nimityksillä. 

Termi episkopos ei esittänyt keskeistä roolia ensimmäisen kristillisen 
sukupolven seurakunnallisessa elämässä. Paikallisten seurakuntien orga-
nisaatioissa vastuuta kantoivat useammanlaatuisilla nimityksillä varuste-
tut henkilöt. Heitä voitiin nimittää ”johtajiksi” (1. Tess. 5:12), ”van-
himmiksi” (presbyteros) (Ap. t. 11:30; 14:23; 20:17), ”profeetoiksi” tai 
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”opettajiksi” (Ap. t. 13:1; 1. Kor. 12:28–29). Alkukristillisissä seurakun-
nissa johtajia oli useita, eivätkä nimitykset olleet vakiintuneita. Ainoa 
vakiintunut nimitys oli ”apostoli”, jolla tarkoitettiin ylösnousseen 
Kristuksen valtuuttamaa lähetystyöntekijää. Apostolit eivät kuuluneet 
mihinkään yksittäiseen seurakuntaan, vaan toimivat matkustelevina 
lähettiläinä omilla alueillaan perustaen seurakuntia ja järjestäen niiden 
elämisen puitteita tavalla, joka vastasi parhaiten kunkin yhteisön olo-
suhteita. Termiä ”apostoli” saatettiin edellä mainitun erikoisviran nimi-
tyksen ohella käyttää myös pelkkää normaalia ”lähettilästä” tai ”edusta-
jaa” tarkoittavassa merkityksessä niin kuin esimerkiksi jakeessa 2. Kor. 
8:23. 

Alkukristillisissä seurakunnissa useampi henkilö kantoi kollektiivi-
sesti vastuuta siitä, että Kristukseen uskovien yhteisö toimi ja eli paikka-
kunnallaan mahdollisimman hyvin. Tietyt järjestysmuodot saati niihin 
liittyneet tehtävänimitykset eivät sinänsä olleet sen pyhempiä kuin toi-
setkaan. Tähän sopii hyvin se, että tehtävänimitys ”piispa” on ensim-
mäistä kertaa kristillisessä tekstissä esiintyessään monikossa. Enintään 
muutaman sadan hengen seurakunnassa Filippissä toimi toisin sanoen 
useita piispoja kantamassa vastuuta seurakunnan hengellisestä elämästä. 
Nämä piispat ovat mahdollisesti olleet henkilöitä, jotka vastasivat eri 
yksityiskodeissa vietetyistä jumalanpalveluksista. Jos näin on, myös 
Filippiläiskirjeessä erikseen mainitut vaikutusvaltaiset naiset Euodia ja 
Syntyke (Fil. 4:2) ovat voineet olla ”piispoja” jo 50-luvulla. Joka ta-
pauksessa he ovat Paavalin ja hänen miespuolisten työtovereidensa kans-
sa ”taistelleet evankeliumin puolesta” (Fil. 4:3). 

Filippiläiskirjeen alkutervehdyksessä ”kaitsijat” eli ”piispat” viittaa-
vat siis johtaviin ja valvoviin henkilöihin, ”palvelijat” eli ”diakonit” taas 
käytännön asioita hoitaviin seurakuntalaisiin. Kuvaavaa ensimmäisen 
kristillisen sukupolven kirkolliselle järjestäytymiselle oli, että tällaisten 
vastuuhenkilöiden olemassaolo seurakunnassa ei kuitenkaan tarkoitta-
nut sitä, että Paavali olisi erityisemmin edellyttänyt heidän panevan seu-
rakunnan asioita kuntoon tai että hän olisi erityisesti kohdistanut sanan-
sa juuri heille. Paavali puhuttelee myös Filippiläiskirjeessä koko ajan 
koko seurakuntaa.6 

Filippiläiskirje on kirjoitettu vankilassa. Saneluolosuhteet eivät siis 
ole olleet ihanteelliset. Kirjeen kirjoittaminen on vaatinut todennäköi-



 V A N K E U S K I R J E E T  2 0 9  

sesti pitemmän aikaa ja enemmän ja pitempiä taukoja kuin tavallisesti. 
Tästä syystä on ymmärrettävää, että sen sisältö vaikuttaa epäyhtenäiseltä 
ja osittain ristiriitaiseltakin: Paavalin tunnelmat vaihtelivat, välillä hän 
oli optimistisempi vapaaksi pääsynsä suhteen, välillä pessimistisempi; 
myös hänen arvionsa ympärillään olevien uskonveljien motiivien puh-
taudesta ja aidosta innokkuudesta evankeliumin asialle vaihtelivat. Van-
keusolosuhteiden synkkyyttä heijastanee Paavalin toteamus Timoteuk-
sesta hänen ainoana vilpittömänä uskonveljenään, kun hän kirjoittaa 
nuoresta työtoveristaan: ”Minulla ei ole ketään hänen vertaistaan, joka 
yhtä vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne, sillä kaikki ovat kiin-
nostuneita vain omasta edustaan eivätkä Jeesuksen Kristuksen asiasta” 
(Fil. 2:20–21). 

Isosta seurakunnasta, jossa on erilaisia korostuksia, kertoo tapa, jol-
la Paavali kirjoittaa muista evankeliumin julistajista: ”Useimmat täkäläi-
set veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeut-
ta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. Jotkut tosin julis-
tavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin 
mielin” (Fil. 1:14–15). Käsiteltyään vielä vähän tarkemmin näitä kahta 
Paavaliin vastakkaisilla tavoilla suhtautuvaa julistajajoukkoa Paavali pää-
tyy avaraan toteamukseen: ”Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitä [ni-
mittäin Paavalille vihamielisten julistajien tavasta evankelioida], kunhan 
Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei” (Fil. 
1:18). Efesoksessa vaikutti siis kristittyjä, joiden kanssa Paavali oli eri 
linjoilla, mutta jotka vielä mahtuivat niihin kehyksiin, jotka Paavali 
pystyi hyväksymään. Kirjeen sisällöstä ilmenee, että Paavalin ympäris-
tössä vaikutti myös sellaisia opettajia, jotka Paavali jyrkästi torjui. Nämä 
tulevat kirjeessä esille, kun kesken kehotusta iloon Herrassa Paavali 
yllättäen, ilman mitään selityksiä ryhtyy rajuun hyökkäykseen juutalai-
suutta korostavia vastustajiaan vastaan (Fil. 3:2). 

Jotkut tutkijat pyrkivät selittämään kirjeen sisäiset jännitteet siten, 
että nykymuotoinen Filippiläiskirje koostuisikin kahdesta tai jopa useam-
masta alun perin itsenäisestä Paavalin lähettämästä kirjeestä Filippin 
seurakunnalle. Myöhempi toimittaja olisi liittänyt ne keinotekoisesti 
yhteen.7 Ristiriidat eivät kuitenkaan ole niin suuria, että tulkinta olisi 
välttämätön. Esimerkiksi jakeiden Fil. 3:1 ja Fil. 3:2 välillä on jyrkkä 
siirtyminen iloa korostavasta kehotuksesta rajuun hyökkäykseen ympäri-
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leikkausta korostavia juutalaiskristittyjä vastaan. Se voidaan kuitenkin 
tulkita aiheiden käsittelyn väliin sijoittuvalla pitkällä sanelun keskeytyk-
sellä, jonka aikana Paavali on saanut tietoja vastustajistaan ja suuttunut. 

Paavali käyttää jyrkkää kieltä juutalaiskristillisistä vastustajistaan: 
”Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle lei-
kattuja” (Fil. 3:2). Viimeksi esitetty heitto viittaa heidän vaatimuksiinsa, 
että myös pakanakristittyjen täytyisi ympärileikkauttaa itsensä. Kysy-
myksessä ovat kaiken todennäköisyyden mukaan saman ryhmän jäsenet, 
jotka tekivät tuhojaan jo Galatian seurakunnissa.8 Heitä vastaan Paavali 
ehti jo hyökätä jonkin aikaa aiemmin kirjoittamassaan Galatalaiskirjees-
sä.9 Paavalin tapa käsitellä asiaa Filippiläiskirjeessä on tulkittavissa siten, 
että kyseiset henkilöt eivät vielä ole tulleet Filippiin, mutta Paavali ei 
sulje pois tätä mahdollisuutta ja varoittaa seurakuntalaisia jo etukä-
teen.10 Heidän vaikutustaan on jo luultavasti ollut näkyvissä Efesokses-
sa, mikä on mahdollinen syy, miksi muista vaikutusmahdollisuuksista 
estynyt Paavali vankilassa äityy raivoisaan purkaukseen kesken muuten 
niin harmonista kirjettään. Efesoksen kristityt eivät muutenkaan olleet 
samalla tavalla Paavalin ohjausvallassa kuin kristityt niissä seurakunnis-
sa, jotka hän itse oli perustanut, mutta oman panoksensa teologiseen 
keskusteluun Paavali on tietenkin halunnut tuoda myös tässä kau-
pungissa. 

Kirjeessä on myös toinen kohta, jossa Paavali puhuu henkilöistä, 
joiden vaellus ei ole hänelle mieleen: ”Olenhan usein sanonut teille ja 
nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. 
Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä 
heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita” (Fil. 3:18–19). 
Näitä ihmisiä on vaikea yhdistää Paavalin juutalaista lakia painottaviin 
vastustajiin, sillä nautinnonhakuista elämäntyyliä ei laki-intoilijoihin voi 
liittää. Vaikka Paavalin ilmaisuista löytynee retorista liioittelua, aihe-
piiri, josta hän kyseisiä henkilöitä moittii, on selvä. He edustivat toisin 
sanoen kokonaan toisenlaista elämäntyyliä kuin Paavalin juutalaiskristil-
liset vastustajat. Efesoksen suureen kristilliseen yhteisöön on näköjään 
kuulunut varsin kirjavia ryhmiä. Tässä tulee esille yksi, johon Paavali on 
turhaan pyrkinyt vaikuttamaan. Olisivatkohan he kristittyjä, jotka ovat 
väärällä tavalla omaksuneet Paavalin julistaman armon sanoman? Koska 
juutalaisen lain noudattaminen ei enää ole pelastumisen ehto, kilvoitte-
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lu Jumalan tahdon mukaiseen elämään on voinut pahasti väljähtyä eikä 
”Hengen hedelmistä” ole jälkiä. Samanlaista suhtautumista Paavali oli 
tavannut myös Korintin seurakunnan jäsenissä. Vielä Roomalaiskirjees-
sä Paavali joutuu korostamaan, ettei pelastuminen armosta oikeuta hol-
tittomuuteen: ”Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi 
yhä suuremmaksi? Ei tietenkään” (Room. 6:1–2). ”Saammeko tehdä 
syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!” (Room. 
6:15). 

Paavali on kahleissa. Hän ei voi olla täysin varma vapautumisestaan. 
Olosuhteet ovat ankeat. Mahdollinen pikainen kuolemakin on hänen 
silmiensä edessä. Siitä huolimatta kirje on suhteessaan sen vastaanotta-
jiin valoisin Paavalin kirjoittamista. Paavalin kiinteä ja vahva usko Kris-
tukseen lopullisen hyvän ratkaisun takaajana näyttää terävöityvän juuri 
tilanteessa, jossa inhimilliset mahdollisuudet näyttävät synkiltä. Polee-
misista purkauksista huolimatta kirje on täynnä luottamusta, tyytymistä 
oloihin, iloa ja kehotusta iloon. Paavali toteaa muun muassa: 

 
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempey-
tenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huo-
lissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, 
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jee-
suksessa (Fil. 4:4–7). 
 

Itsestänsä Paavali toteaa, että hän on oppinut olemaan tyytyväinen sii-
hen, mitä kulloinkin on. Hän on oppinut olemaan nälässä ja kylläinen. 
”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa” (Fil. 4:11–
13). 

 
 

Kolmivaiheinen kristologia 

Tyylilleen uskollisesti Paavali punoo myös Filippiläiskirjeessä konkreet-
tisten ongelmien käsittelyn yhteyteen syvällisiä teologisia pohdintoja. 
Seurakunnan keskuuteen suosittelemansa sovun perusteluna hän sitee-
raa tärkeätä alkukristillistä Kristus-hymniä kehottaen seurakuntalaisia: 
”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli” (Fil. 
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2:5). Tämän jälkeen hän esittää runolliseen rytmiin puetun kuvauksen 
Kristuksen kolmesta eri vaiheesta, joista ensimmäinen ja viimeinen liit-
tyvät tuonpuoleiseen Jumalan maailmaan ja keskimmäinen ihmisten 
maailmaan. Hymni on erittäin tärkeä todistus siitä, miten alkukirkossa 
ajateltiin Jeesuksen salaisuudesta jo hyvin varhaisessa vaiheessa, vain 
jonkin aikaa sen jälkeen, kun hän oli vaeltanut ja opettanut Palestiinan 
kylissä ja kaupungeissa. 

Paavalin kirjeisiin ilmaantuu usein muutenkin mitä tärkeintä ai-
neistoa ikään kuin sattumalta. Paavalihan olisi voinut perustella filippi-
läisille sovun tärkeyttä aivan toisinkin, eikä meillä silloin olisi ollut 
aavistustakaan tästä kristologisesta hymnistä. Siihen sisältyvästä kristolo-
gisesta mallista löytyy kyllä aineistoa muualtakin Uuden testamentin 
teksteistä ja myös Paavalilta itseltään. Ei ole epäilystäkään, etteikö Paa-
vali itsekin sisäistäisi hymnissä ilmaistua kolmivaiheista kristologista 
kaavaa. 

Kristus-tapahtumassa ensimmäisenä vaiheena on Kristuksen ennalta-
olo (pre-eksistenssi) taivaassa. Sitä seuraa vaihe maan päällä. Kolmantena 
vaiheena on takaisinpaluu tuonpuoleiseen ja kunnia-asema taivaassa. 
Eräänlaisena neljäntenä vaiheena on vielä tulevaisuudessa odotettavissa 
oleva paluu tuomarina maan päälle. 

 
(1. vaihe:) 
Hänellä oli Jumalan muoto, 
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen11 
vaan luopui omastaan. 
(2. vaihe:) 
Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. 
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, 
hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. 
(3. vaihe:) 
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, 
kaikkia muita nimiä korkeamman. 
Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, 
kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, 
ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: 
’Jeesus Kristus on Herra’ (Fil. 2:6–11). 
 

Rytmiltään suhteellisen vapaassa hymnissä muodostavat toisen vaiheen 
lopun sanat ”ristinkuolemaan asti” jo hymnin vapaankin rytmin kannal-
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ta laajennuksen, joka ei mahdollisesti ole kuulunut Paavalin lainaamaan 
alkuperäiseen hymniin. Oman ristinteologisen korostuksensa pohjalta 
Paavali on luultavasti itse lisännyt sen kuvatakseen Kristuksen kuoleman 
luonnetta juuri sellaisena, jollaisena hän sitä kirjeissään erityisesti pai-
nottaa. Risti oli Paavalille Jeesuksen kuoleman merkityksen avain, ja siksi 
hän korosti sitä erityisesti. 

Tutkimuksessa on esitetty myös tulkinta, jonka mukaan hymnissä 
ei puhuttaisi Kristuksen ennaltaolemisesta taivaassa, vaan häntä verrat-
taisiin hymnin alussa ihmiskunnan kantaisään Aadamiin ja tämän vää-
rään valintaan. Jumalan kuvaksi (vrt. hymnin ”muoto”) luotu Aadam 
rikkoi Jumalan käskyn pyrkimyksessään ”tulla Jumalan kaltaiseksi” (1. 
Moos. 3:5). Ainoana ihmisenä Kristus kesti kiusauksen ja oli loppuun 
asti kuuliainen Jumalan tahdolle, mikä tuotti hänelle hymnissä kerrotun 
ainutlaatuisen aseman.12 Tulkinta on varsin väkinäinen. Muun ohella 
ilmaisut ”tuli ihmisten kaltaiseksi” ja ”eli ihmisenä ihmisten joukossa” 
(edellisessä raamatunkäännöksessä alkutekstiä tarkemmin noudattaen: 
”hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen”) olisivat varsin 
outoja, mikäli Aadam-tulkinta pitäisi paikkansa. Jo se, mihin Kristuksen 
tekemä perusratkaisu luopumisesta Jumalan kaltaiseksi pyrkimisestä si-
joittuisi hänen elämänvaiheissaan (vastasyntynyt?, 13-vuotias ”lain poi-
ka”?, Johannes Kastajan oppilas?), tuottaa ongelmia kyseisessä tulkin-
nassa. Ennalta Jumalan luona olemisen teemaa ei yksinkertaisesti voida 
millään luontevalla tavalla irrottaa alkukristillisestä hymnistä eikä Paava-
lin omastakaan kristologiasta. Tämä kolmivaiheinen kristologinen malli 
oli itse asiassa Paavalille keskeinen tapa ymmärtää Kristuksen salaisuus.13 

Malli tulee esille Paavalin omin sanoinkin muotoilemana hänen 
kirjeissään. Kehottaessaan korinttilaisia anteliaisuuteen Jerusalemia var-
ten kerättävässä kolehtiasiassa Paavali kirjoittaa: ”Tehän tunnette Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi 
teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään” (2. Kor. 
8:9). Kristuksen pre-eksistenssi eli ennaltaoleminen Jumalan luona jo 
ennen syntymää tulee esille myös Paavalin kirjoittaessa galatalaisille: 
”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta 
hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, 
että me pääsisimme lapsen asemaan” (Gal. 4:4–5). Paavali ei missään 
täsmennä tarkemmin, miten Jumala on lähettänyt Poikansa maailmaan. 
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Kirjeessä galatalaisille sanamuoto viittaa lähinnä normaaliin synty-
mään.14 Jeesus syntyi ”naisesta”, niin kuin kaikki muutkin, mikä on 
osoitus hänen tietoisesta samaistumisestaan tavallisten ihmisten heik-
kouteen eli siitä, että ”hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaisek-
si.” Samalla tavalla Paavali pelkästään toteaa asian kirjoittaessaan rooma-
laisille: ”Syntien sovittamiseksi hän [Jumala] lähetti tänne oman Poi-
kansa syntisten ihmisten kaltaisena” (Room. 8:3). 

Erikoisen välähdyksen Paavalin vakaumukseen Jeesuksen pre-eksis-
tenssistä välittää Paavalin tulkinta Mooseksen kirjoissa kahteen kertaan 
kerrotusta vesi-ihmeestä: janosta kärsivät israelilaiset saavat vettä juodak-
seen Mooseksen lyödessä kepillä kallioon (2. Moos. 17:6; 4. Moos. 
20:10–11). Paavali tulkitsee kohdat oman aikansa kirjanoppineen seli-
tyksen mukaisesti siten, että samanlaisen ihmeen vuoksi kyseessä on täy-
tynyt olla sama kallio, joka on toisin sanoen seurannut israelilaisia heidän 
erämaavaelluksellaan. Siitä hän tekee edelleen seuraavan johtopäätöksen: 
”Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; 
tämä kallio oli Kristus” (1. Kor.10:4). Kristuksella on siis ollut aktiivi-
nen rooli Jumalan pelastushistoriassa jo ennen maailmaan tuloaan. 

Mistä Paavali ja muut varhaiset kristityt saivat mallin, jonka mu-
kaan he pyrkivät selittämään Kristuksen olemuksen salaisuuden kyseisen 
kolmivaiheisen mallin mukaan? Mallin esikuva löytyy jo Vanhasta testa-
mentista, jota varhaisten kristittyjen piirissä muutenkin hyödynnettiin, 
kun Kristus-tapahtumaa ja sen merkitystä pyrittiin ymmärtämään. Sa-
nanlaskujen kirjan luonnehdinnassa Viisaudesta on paljon yhtäläisyyksiä 
varhaiskristillisen kristologian kanssa. Viisaus kertoo itsestään Jumalan 
rinnalla vaikuttavana taivaallisena olentona muun muassa seuraavasti: 

 
Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta 
ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin 
maata oli… Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan 
päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään (Sananl. 8:22–30). 
 

Pre-eksistenttisen persoonallisen Viisauden asettumisesta maailmaan 
puhuu puolestaan Sirak: ”Rakkaasta kaupungistaan hän antoi rauhaisan 
asunnon, Jerusalemissa on minun valtani keskus. Minä juurruin kun-
niakkaaseen kansaani, sain perintöosakseni Herran oman maan” (Sirak 
24:11–12). Viisaus oli Jumalan toverina jo luomistöissä. Paavalin kristo-
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logiassa on vastaavuus tälle ajatukselle, kun hän epäjumalille uhratun 
lihan syömisen ongelman yhteydessä vetoaa Jumalaan ja Kristukseen 
seuraavalla tavalla: ”Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki 
lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Her-
ra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös mei-
dät” (1. Kor. 8:6).15 Jeesus, joka on ollut jo ennalta Jumalan luona, on 
Paavalin lainaaman varhaiskristillisen uskontunnustuksen mukaan ollut 
keskeisenä toimijana myös luomisessa. 

Uskon vakaumus, että Jeesus oli ollut Jumalan luona jo ennen 
maailmaan tuloaan, kuuluu kiinteästi yhteen sen vakaumuksen kanssa, 
että juuri hän oli Jumalan todellinen ja aito ilmoittaja maailmassa. Filip-
piläiskirjeen hymnissä esiin nouseva ja muutenkin kautta alkukirkon 
vaalittu perusvakaumus, että Jeesus korotettiin ristinkuolemansa jälkeen 
taivaallisen hallitsijan asemaan, nousi ensimmäisten ylösnousemustodis-
tajien omista kokemuksista ja niiden pohjalta saarnatusta evankeliumis-
ta. Tällekin vakaumukselle alkukirkon opettajat löysivät runsaasti siitä 
todistavia tekstejä Vanhasta testamentista (esim. Ps. 110:1; Jes. 53:11–
12; Dan. 7:13–14). 

Kolmivaiheisen kristologisen mallin kehityshistorian selvittämiseksi 
ei siis tarvita taustalle gnostilaisuutta, jota aikaisemmin usein tarjottiin 
tähän tarkoitukseen. Gnostilaisissa lahkoissa kehiteltiin tosin pitkälle 
meneviä systeemejä, jotka muistuttavat kyseistä mallia. Koska varsinai-
nen gnostilaisuus on myöhempi ilmiö kuin varhainen kristinusko, sen 
vaikutuskin liittyy vasta myöhempään kristologiseen keskusteluun. Esi-
merkiksi johannekselaisessa kirjallisuudessa näytetään jo käytävän kes-
kustelua gnostilaisen – tai ehkä paremmin ilmaistuna: esignostilaisen – 
ajattelun kanssa, mikä näkyy sen kristologisissa painotuksissa. Yleisto-
tuutena voidaan sanoa, että juutalaisuus ja kristinusko vaikuttivat paljon 
gnostilaisuuden ajatusmaailmaan, kun taas Uuden testamentin varhai-
simpien kirjoituksien selityksiin gnostilaisuus ei tarjoa avainta. 

Tiukkaa yksijumalaisuutta korostavasta juutalaisuudesta lähtöisin 
oleva Paavali tuo siteeraamassaan Kristus-hymnissä samoin kuin monis-
sa muissa kohdissa kirjeissään Kristuksen hämmästyttävän lähelle Juma-
laa. Selkeimmin tämä tulee esille Paavalin kirjoittaessa israelilaisista: 
”Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka 
on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen!” (Room. 9:5).16 
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Antti Mustakallion päätelmään yhtyen voidaan hyvin perustein todeta: 
”Paavalin kirjeiden todistusaineisto puhuu… vahvasti sen puolesta, että 
Jeesus yhdistettiin ja jollain tavalla samastettiin Jumalaan jo varhain.”17 
Kun tähän vielä yhdistetään Paavalin monipuolinen puhe Hengen vai-
kutuksista Jumalan ja Kristuksen työn toteuttajana maailmassa, ei ole 
ihme, että myöhemmässä teologisessa ajattelussa kehitettiin kolminai-
suusoppi ilmentämään Jumalan, Kristuksen ja Pyhän Hengen yhteen-
kuuluvuutta. 

 
 

Pelastuksen ja kilvoituksen paradoksaalinen luonne 

Kirjeen filippiläisille perustarkoitus on selvittää Paavalin ja Filippin seu-
rakunnan välisiä käytännöllisiä asioita. Paavali antaa siinä kuittauksen 
saamalleen avustukselle ja käsittelee eri ihmisten matkustusasioita. 
Lisäksi hän pyrkii saamaan seurakuntalaiset varustautumaan vääriä opet-
tajia vastaan. Näiden konkreettisten kirjeen lähettämiseen johtaneiden 
syiden ohella sen sisällössä on myös merkittävää uskonnollista opetusta. 
Edellä esillä olleen keskeisen kristologisen opetuksen ohella Paavali pai-
nottaa kristillisen kilvoituksen Jumala-keskeistä luonnetta. Lisäksi hän 
tuo esille kiinteästi toisiinsa liittyvinä koko oman uskonvakaumuksensa 
kantavat ideat, uskonvanhurskauden, ristinteologian ja tulevan ylösnou-
semuksen toivon. On hyvä huomata, kuinka teema vanhurskaudesta 
yksin uskon tähden tulee esille tässäkin kirjeessä, vaikka filippiläisten us-
konnollisen elämän vahvistaminen ei suoraan tätä korostusta tarvitsisi-
kaan. Opetus uskon vanhurskaudesta ei ole Paavalille mikään sivuasia, 
vaan mitä keskeisin vakaumus hänen uudessa Kristuksen kautta avautu-
neessa Jumala-suhteessaan. 

Paavalin kehotus hyvään kristilliseen kilvoitteluun sisältää paradok-
sin. Hän kirjoittaa: ”Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. 
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin 
on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:12–13). Asiayhteydestä on selvää, 
että Paavali puhuu tässä kristityiltä edellytettävästä hyvästä ja moitteet-
tomasta elämästä. Jopa ihmisen pelastus näyttää riippuvan hänen hyväs-
tä vaelluksestaan. Onko tämä ristiriidassa Paavalin muuten voimakkaas-
ti painottaman armon kanssa? Ei, sillä jatko selvittää asiaa: Jumala itse 
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huolehtii siitä, että hänen omansa tahtovat tehdä ja myös tekevät sitä, 
mikä on hyvää hänen silmissään. Työn tekeminen pelolla pelastuksen 
eteen ja samanaikainen täydellinen luottamus Jumalan huolenpitoon ja 
hoitoon tässä asiassa on paradoksi. Sellainen kuuluu kuitenkin aidon us-
konnollisen elämänasenteen luonteeseen. Jos jompikumpi tässä kaksi-
napaisessa jännitekentässä menetetään, seurauksena on joko lain alla 
tuskaisena toteutuva kireä kamppailu tai kaiken hyvään elämään tarkoi-
tetun kilvoittelun päättyminen eettiseen välinpitämättömyyteen. Mo-
lemmat vaarat olivat olemassa jo Paavalin aikana, niin kuin ne ovat aina 
olemassa. 

Paavalin eettisen opetuksen voi kiteyttää myös kehotukseen ”tule 
siksi, mikä jo olet!”. Se on läheistä sukua edellä olevalle paradoksille. Se 
tulee esille selkeimmin Paavalin käsitellessä kastetta Roomalaiskirjeessä. 
Paavali esittää Filippiläiskirjeessä vielä seurakuntalaisille heitä sitovan 
eettisen ohjeen kirjoittaessaan: ”Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuk-
sen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla” (Fil. 1:27). Tässäkin kehotus 
hyvään elämään kytketään läheisesti lahjaan, evankeliumiin.18 

Polemiikki juutalaisen uskonnon säädösten korostajia vastaan saa 
Paavalin muistelemaan ainutlaatuisella tavalla omaa entistä vaellustaan 
juutalaisuudessa sekä kertomaan omasta kääntymyksestään ja sen hänen 
elämässään aiheuttamasta suuresta muutoksesta. Aiheen käsittely kuu-
luu edellä mainitun Kristus-hymnin ohella kirjeen keskeisimpään antiin. 
Paavali aloittaa vertaamalla itseään lakiuskontoa pakanakristityille pro-
pagoiviin ja omaa juutalaisuuttaan korostaviin kristittyihin. Hän toteaa 
olleensa menneisyydessä vähintään yhtä hyvä, jopa parempikin juutalai-
sen perinnön ja tapojen intoilija ja noudattaja kuin hänen nykyiset kiis-
takumppaninsa (Fil. 3:4–6). Kun Kristus ilmestyi Paavalille, kaikki 
muuttui täydellisesti. 

Paavali kirjoittaa kääntymisestään ja sen jälkeisestä elämästään Kris-
tuksen seuraajana: 

 
Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa [kiivailu juutalaisen lain ja pe-
rinnön puolesta ja edistyminen siinä], olen Kristuksen tähden lukenut tap-
pioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen 
Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen 
tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta 
voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin 
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minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurs-
kautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka 
Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylös-
nousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsi-
myksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista (Fil. 3:7–
11). 
 

Paavali jatkaa korostamalla olevansa Kristuksen seuraajana ja 
kilvoittelijana vasta matkalla kohti päämäärää: 

 
En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. 
Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on 
ottanut minut omakseen. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tä-
män voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä 
kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkin-
non, pääsyn taivaaseen (Fil. 3:12–14). 
 

Edellä olevissa jakeissa Paavalin uskon ydinasiat tulevat esille kiteyty-
neessä ja henkilökohtaisen tuoreessa muodossa. Jälleen kerran on syytä 
huomata, että toisaalta uskon sisältö tietona Kristuksen sovitustyöstä ja 
toisaalta uskon kokemuksellinen puoli elämänä yhteydessä Kristukseen 
eivät sulje toisiansa pois. Ne kietoutuvat kiinteään, erottamattomaan 
yhteyteen Paavalin elämässä kristittynä.19 

Vastakohta entisen itseriittoisen ja ylpeän fariseus-Paavalin, jonka 
lakiin perustuva vanhurskaus oli moitteeton (Fil. 3:5–6), ja kirjeessään 
uskon asenteestaan tiliä tekevän uuden Paavalin välillä voisi tuskin olla 
suurempi. Entinen varmuus on vaihtunut paradoksaaliseen epävarmuu-
teen. Koska uudessa tilanteessa pelastuminen on vain ja ainoastaan lah-
jaa ja Jumalan käsissä, voi Paavali muotoilla sen vain nöyräksi toiveeksi: 
”ehkä silloin saan myös nousta kuolleista.” Toisaalta Kristuksen kuole-
man ja ylösnousemuksen hengellisestä voimakentästä osalliseksi päässyt 
apostoli on tuskin oikeasti epäillyt tulevaa osaansa, mutta hänen 
muotoilemassaan vastakohta-asettelussa ihmis- ja Jumala-keskeisen us-
konnollisen asenteen välillä tällainen retorinen kuvio puolustaa hyvin 
paikkaansa. Tiivistelmässä korostetusti esiin tuleva oppi uskonvanhurs-
kaudesta, jota Paavali käsittelee laajemmin Kirjeessä galatalaisille ja Kir-
jeessä roomalaisille, vahvistaa tulkintaa, että oppi vanhuskaudesta on 
Paavalin teologian keskeisiä peruspilareita, samoin kuin sitä täydentävä 
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teologia rististä. Näihin kahteen oppiin palataan tässä kirjassa vielä myö-
hemmin. 

Vankeus ja siihen liittyvä kuoleman mahdollisuus ovat vaikuttaneet 
siihen, että kuoleman jälkeinen todellisuus on kirjeen pohdinnoissa voi-
makkaasti läsnä. Paavali on lähitulevaisuutensa suhteen kahden vaiheil-
la. Tutkintavankeuden päätyminen kuolemantuomioon ei olisi hänelle 
tappio, vaan pikemminkin voitto: ”Haluaisin lähteä täältä ja päästä 
Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta” (Fil. 1:23). Tämä henkilö-
kohtainen toivo lepoon pääsemisestä on kuitenkin ristiriidassa sen kans-
sa, että Paavalilla on vielä paljon tehtävää apostolina tässä elämässä. 
Niinpä hän kallistuu uskomaan siihen, että hän vapautuu vankilasta ja 
saa jatkaa evankeliumin asialla filippiläisten ja muiden hyödyksi (Fil. 
1:24–26). 

Paavalin tapa muotoilla toivonsa pääsystä Kristuksen luo herättää 
kysymyksen, onko hänen näkemyksensä kuoleman jälkeisestä elämästä 
muuttunut verrattuna niihin kohtiin, joissa hän puhuu kristittyjen ylös-
nousemuksesta vasta Kristuksen takaisinpaluuseen kuuluvana viimeisen 
päivän tapahtumana. Koska Paavali ei kirjeissään ole laatimassa johdon-
mukaista kristillistä dogmatiikkaa, hän voi periaatteessa kirjoittaa eri 
aiheista eri paikoissa myös ristiriitaisesti. Tuonpuoleisuuteen ja kuole-
man jälkeiseen todellisuuteen liittyvissä asioissa ihmiset ovat kautta 
aikojen olleet varsin vapaita ja käyttäneet erilaisia kuvia ja malleja pyr-
kiessään eri tilanteissa ilmaisemaan toiveitaan ja uskomuksiaan. Se, mikä 
oli Paavalin kantava vakaumus kristityn ja siten myös omasta tulevai-
suudestaan, tulee kuitenkin samassa kirjeessä yksiselitteisen selkeästi esille. 
Pyrkiessään ilmaisemaan asian yleispätevästi kaikkia kristittyjä koskeva-
na totuutena hän kirjoittaa: ”Hän (Kristus) muuttaa meidän ruumiim-
me tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimal-
laan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken” (Fil. 3:21). Tämä 
on linjassa sen kanssa, mitä Paavali on kirjoittanut aiheesta aiemmin (1. 
Tess. 4:13–18; 1. Kor. 15:20–58).20 

Jos joku valmiin kirjeen lukijoista olisi häiriintynyt kahden kohdan 
näennäisestä ristiriitaisuudesta ja kysynyt Paavalilta, kumpi ajatus vastaa 
paremmin hänen tulevaisuuden näkemyksiään, voimme siis olla jokseen-
kin varmoja Paavalin vastauksesta. Paavali olisi tällöin valinnut jälkim-
mäisen tavan puhua kristityn kuolemanjälkeisestä toivosta. Viimeiseen 
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päivään kuuluva kuolleiden ylösnousemus ja silloin elossa olevien kris-
tittyjen muuttuminen iankaikkisuusolennoiksi oli hänen uskonsa perus-
vakaumus, joka nousi aivan hänen Kristus-uskonsa keskuksesta. Itse 
asiassa välittömältä kuolemanjälkeiseltä ratkaisulta kuulostavan toivon 
”päästä Kristuksen luo” ei tarvitse olla ristiriidassa tulevaisuudessa odo-
tettavan ylösnousemuksen kanssa. Juuri tämähän on lopputulema, kun 
kristitty pääsee ylösnousemustodellisuudessa olemaan Kristuksen luona 
ja elämään hänen kanssaan. Se, mikä jää kuoleman ja ylösnousemuksen 
väliin, on yksilölle kuin unta. Paavali käyttää tästä ilmaisua ”kuoleman 
uneen nukkuneet” (1. Tess. 4:13). Se on ”nukkumista”, jossa ei nähdä 
unia. Paavalin puheessa häntä ennen Kristuksen takaisinpaluuta uhkaa-
vasta kuolemasta voisi nähdä kaukaisen muistuman Sokrateen tavasta 
puhua omasta kuolemastaan Platonin Apologia-dialogissa: ”Jos tosiaan 
kuolema on sitä, ettei aisti mitään, vaan ikään kuin nukkuu unta näke-
mättä, niin sehän on ihmiselle suunnaton voitto. Jos pitäisi panna rin-
nakkain unetta nukuttu yö ja kaikki muut elämän yöt, miten moni yö 
tai päivä olisi ollut sitä unetonta yötä onnellisempi…” (Platon, Apologia 
40c–d, suom. Marianna Tyni).21 

 
 

Kirje Filemonille 

Saman vankeuden ajalta kuin Filippiläiskirje on myös kirje Filemonille. 
Se on Paavalin ainoa aito yksityiskirje. Filemon, jolle kirje on osoitettu, 
oli merkittävä kristitty. Hänen talonsa toimi paikallisen seurakunnan 
kotikirkkona. Alkukirkon aikana ei vielä ollut erillisiä kirkkorakennuk-
sia, vaan varakkaimpien seurakunnan jäsenten yksityistalot palvelivat 
seurakunnan kokoontumistiloina. Paavali kutsuu Filemonia ”rakkaaksi 
ystäväksi ja työtoveriksi”. Paavali tervehtii kirjeen alussa myös ”sisar-
taan” Apfiaa ja ”taistelutoveriaan” Arkipposta, jota lienevät Filemonin 
vaimo ja poika (Filem. 1–2). Kirjeessä ei ole ilmaistu sen enempää kir-
joituspaikkaa kuin osoitettakaan, mutta sisällöstä käy ilmi, että Paavali 
oli kirjettä sanellessaan vankilassa. 

Filemonin kotikaupungin määrittelyssä Kirje kolossalaisille on 
avainasemassa. Sitä ei voida lukea Paavalin aitojen kirjeiden joukkoon, 
mutta siinä esiintyy samoja henkilöitä kuin Kirjeessä Filemonille. File-
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monille lähetetyn kirjeen keskeisin asia liittyy orjaan nimeltä Onesimos. 
Hän tulee vastaan myös Kirjeessä kolossalaisille, jossa kirjoitetaan 
Kolossaan tulossa olevasta Tykikoksesta seuraavasti: ”Hänen mukanaan 
tulee uskollinen ja rakas veljemme Onesimos, joka on teikäläisiä” (Kol. 
4:9). Tämän mukaan Filemon kuuluisi ongelmitta juuri Kolossaan.22 
Päätelmää tukisivat myös muut henkilönnimet. Kirje Filemonille 
päättyy tervehdyksiin: ”Sinulle lähettävät tervehdyksensä Epafras, joka 
hänkin on Kristuksen tähden vankina, sekä työtoverini Markus, Aristarkos, 
Demas ja Luukas” (Filem. 23–24). Kirjeen kolossalaisille sisältämissä 
tervehdyksissä samat henkilöt tulevat esiin: 

 
Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus, Barna-
baksen serkku (Kol. 4:10). 
Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka aina 
taistelee teidän puolestanne (Kol. 4:12). 
Teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas sekä Demas 
(Kol. 4:14). 
 

Onpa Kolossalaiskirjeessä myös Arkippokseenkin liittyvä viittaus: ”Sa-
nokaa Arkippokselle: ’Muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herral-
ta saanut’” (Kol. 4:17). On selvää, että henkilö, joka kirjoitti Kirjeen 
kolossalaisille Paavalin nimissä, on hyödyntänyt juuri Filemonille lähe-
tetyn kirjeen henkilögalleriaa kirjeensä lopputervehdyksissä. 

Pienessä Filemonille lähetetyssä yksityiskirjeessä ei ole mitään teolo-
gisesti erityisen painavaa aineistoa. Sitä ei olisi kopioitu, lähetetty luet-
tavaksi eri seurakuntiin, eikä se lopulta olisi päätynyt osaksi Uuden tes-
tamentin kirjakokoelmaa, ellei se olisi juuttunut sitä hyödyntäneen 
Kirjeen kolossalaisille vanaveteen ja ellei molempia olisi myöhemmin 
kopioitu yhdessä. Jos Kirje kolossalaisille olisi aito, Kirje Filemonille 
kuuluisi ongelmitta juuri Kolossaan. Epäaidon kirjeen osoite voi olla 
myös keinotekoisesti keksitty, mikä tarkoittaisi samalla sitä, että pienen 
aidon kirjeen sijoittaminen Kolossaan ei olisi varma. 

Kolossa sijaitsi noin 140 km sisämaahan Efesoksesta Kilikian Tar-
sokseen vievän tärkeän tien varrella. Efesoksesta sinne oli siis hyvät kul-
kuyhteydet. Kirjeen Filemonille sisältö edellyttää kaupunkia, joka on 
suurin piirtein yhtä lähellä Efesosta ja yhtä hyvin saavutettavissa kuin 
Kolossa. Kaupunki säilyy yhä edelleen parhaana vaihtoehtona pyrittäes-
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sä päättelemään Filemonille lähetetyn kirjeen osoitepaikkakuntaa. One-
simoksen ja kirjeen vastaanottajien sijoittaminen Kirjeessä kolossalaisille 
juuri Kolossaan voidaan selittää sillä, että kyseiset henkilöt todella olivat 
kotoisin tästä kaupungista ja että heidän taustansa tunnettiin tarpeeksi 
yleisesti kristittyjen piirissä. Kirjeellä on voitu pönkittää jonkun tai joi-
denkin siinä mainittujen henkilöiden arvovaltaa, missä he sen laatimisen 
aikaan vaikuttivatkin. Antiikin lähteissä on viittauksia siihen, että Ko-
lossaa kohtasi 60-luvun alussa maanjäristys, mikä on mahdollisesti au-
tioittanut kaupungin.23 

Kirje kertoo pienestä, inhimillisestä välikohtauksesta Paavalin elä-
mässä. Se antaa samalla välähdyksen apostolin tavasta suhtautua ihmi-
siin ja ottaa heidän huolensa omikseen. Paavali on tutustunut vankeu-
dessa Onesimos-nimiseen karanneeseen orjaan. Paavali tuntee hänen 
kristityn isäntänsä Filemonin. Onesimos on näköjään itsekin oppinut 
tuntemaan Paavalin isäntänsä talossa ja on osannut siksi turvautua Paa-
valiin pakomatkan osoittautuessa vääräksi ratkaisuksi. Pakoon lähteneel-
lä orjalla oli käytännössä huonot mahdollisuudet tulla toimeen. Kiinni-
oton vaara oli aina olemassa. Rangaistukset karanneelle saattoivat olla 
ankarat raipoista ja polttomerkinnästä aina ristiinnaulitsemiseen saakka. 
Paavalin vaikutuksesta orja on kääntynyt kristityksi. Paavali lähettää hä-
net takaisin isännälle tälle osoittamansa saatekirjeen kanssa. Saatekirje 
palvelee myös suojana, jos Onesimos joutuu paluumatkallaan viran-
omaisten kuulusteltavaksi.24 Kirjeessä Paavali puhuu Onesimoksesta hy-
vin lämpimästi omana poikanaan, jonka isäksi hän on tullut vankilassa 
(Filem. 10), viitaten täten Onesimoksen kääntymiseen kristityksi. Lä-
heistä kiintymistä osoittavat myös sanat: ”Lähetän hänet takaisin luok-
sesi – hänet, oman sydämeni” (Filem. 22). Kirje on kirjoitettu, jotta 
Filemon ottaisi Onesimoksen ystävällisesti vastaan ”ei enää orjana vaan 
orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä” (Filem. 16). Tällaiseen ilmai-
suun Paavali sisällyttää mahdollisesti kohteliaasti muotoillun toivomuk-
sen siitä, että Filemon antaisi Onesimokselle vapauden. Reilut 50 vuotta 
myöhemmin lähettämässään Kirjeessä efesoslaisille (1:3; 2:1; 6:2) Roo-
maan petojen eteen vankina matkaava Ignatius Antiokialainen mainitsee 
Onesimos-nimisen henkilön Efesoksen piispana. Nimi oli tähän aikaan 
yleinen. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, joskin myös hyvin epävarmaa, 
että kysymys olisi samasta Onesimoksesta, jonka kääntyminen kristityk-
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si ja vapautuminen orjuudesta olisi näin johtanut merkittävälle kirkolli-
selle uralle.25 Ignatiuksen aikana piispuus merkitsi jo paljon tärkeämpää 
tehtävää seurakunnassa kuin vielä Paavalin kirjoittaessa kirjettään filip-
piläisille. 

”Veli” ja ”sisar” olivat kristittyjen parissa yleisiä termejä samaan 
uskoon liittyneiden ihmisten kanssakäymisessä. Kirjeessä oleva tapa 
käyttää termiä ”veli” saattaa sisältää olennaisen lisätiedon Filemonin ja 
Onesimoksen suhteesta, kun jakeen Filem. 16 loppupuoli käännetään 
sanatarkasti alkukielestä. Silloin se kuuluu: ”Kovin rakas hän on minulle 
– kuinka paljon enemmän sinulle [veljenä] sekä lihassa että Herrassa.” 
Jos ”veli Herrassa” tarkoittaa toista kristittyä, ”veli lihassa” viitannee 
normaaliin sukulaisuussuhteeseen.26 On siis aivan mahdollista, että 
Onesimos oli Filemonin velipuoli, jonka tämän isä oli siittänyt talou-
teensa kuuluneen orjattaren kanssa. Välit erilaisissa asemissa eläneiden 
velipuolten kesken ovat luonnollisesti voineet olla hyvin jännittyneet, 
mikä olisi saanut Onesimoksen päätymään karkumatkalleen. Pieniinkin 
Paavalin teksteissä oleviin ilmaisuihin voi kätkeytyä suurta lähemmän 
selvittelyn ulottumattomissa olevaa draamaa. Joku kirjailija voisi luoda 
näistäkin vihjeistä puhuttelevan romaanin. 

Paavali ei pyri määräämään, että Filemonin olisi vapautettava One-
simos orjuudesta, mutta suhtautuminen häneen kristittynä veljenä tulee 
joka tapauksessa jo sellaisenaan muuttamaan suuresti isännän ja orjan 
välejä myönteisempään suuntaan. Paavali on vankina evankeliumin 
vuoksi. Paavali vihjaa, että Filemon voisi luovuttaa Onesimoksen hänel-
le avustamaan hänen oloaan ja täyttää näin oman velvollisuutensa Paa-
valia kohtaan (Filem. 13). Tämä on selvästikin retorista kirjoittelua, 
jolla Paavali pyrkii tekemään tien orjan paluulle isännän luo mahdolli-
simman tasaiseksi. Siihen kuuluu edelleen Paavalin ehdotus Filemonin 
kokemien mahdollisten taloudellisten tappioiden korvaamisesta: jos 
Onesimos on aiheuttanut taloudellista vahinkoa, esimerkiksi varastanut 
isännän omaisuutta rahoittaakseen pakonsa, Paavali lupaa korvata sen 
omasta pussistaan. Filemonin on kuitenkin syytä saman tien muistaa, 
että hän on Paavalille velkaa koko elämänsä, koska Paavali on välittänyt 
hänelle pelastuksen (Filem. 19). Tapa, jolla Paavali asian ilmaisee, antaa 
välähdyksen hänen hyväntahtoiseen huumoriinsa. 
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Paavalin sanallista leikittelyä liittyy myös hänen mainintoihinsa 
”hyödyllisyydestä”. Tyypillinen antiikin aikana orjalle annettu nimi 
Onesimos tarkoittaa ”hyödyllinen”. Nimen merkitykseen liittyen Paa-
vali kirjoittaa: ”Ennen hän oli sinulle hyödytön, nyt hänestä on hyötyä 
sekä sinulle että minulle” (Filem. 11). Samasta sananjuuresta muodostu-
nutta verbiä ”hyötyä” kuin orjan nimi Paavali käyttää kirjoittaessaan 
Filemonille: ”Niin, veljeni, kunpa tekisit minulle tämän palveluksen 
[sananmukaisesti käännettynä: kunpa saisin hyötyä sinusta] Herramme 
takia” (Filem. 20). Niin kuin Filemonin omistaman Onesimoksen tulee 
olla hyödyllinen isännälleen, Paavalin hengellisesti omistaman Filemo-
nin tulisi olla hyödyllinen Paavalille. Se tapahtuu, kun hän ottaa karan-
neen orjan vastaan sillä tavalla kuin Paavali edellyttää. 

Se, että Kirje Filemonille on mitä todennäköisimmin lähetetty Ko-
lossaan, vahvistaa tulkintaa, että myös kirje Filippiin on laadittu Efesok-
sessa eikä Roomassa. Molemmat kirjeet liittyvät mitä suurimmalla to-
dennäköisyydellä samaan vankeuteen. Filemonin kirjeessä käsitelty 
karanneen orjan tapaus antaa puitteet, joiden rajoissa vankeus on voinut 
toteutua. Kolossasta karkuun lähtenyt orja on tuskin voinut matkustaa 
kauas Roomaan saakka. Rooman matkaan olisi liittynyt suuria vai-
keuksia. Se olisi ollut kallis. Kiinnijäämisen ja muiden ikävyyksien vaa-
rat olisivat olleet suuria. Sitä paitsi Rooman valinta olisi Onesimoksen 
kannalta ollut myös tyhmää. Roomassa oli tähän aikaan hyvin järjestetty 
viranomaistoiminta, jolla karanneet orjat pyrittiin ottamaan kiinni. 
Välimeren itäosissa ei tällaista systeemiä vielä ollut. Pakopaikkana Efesos 
oli riittävän lähellä Kolossaa ja riittävän suuri metropoli, että karkulai-
sen oli vaivatonta päästä sinne ja pyrkiä piilottelemaan sen ihmisjou-
koissa. Kun Paavali edelleen pyytää Filemonia järjestämään hänelle ma-
japaikan toivoessaan voivansa tulla tapaamaan tätä (Filem. 22), hän on 
tuskin voinut kirjoittaa näin Roomasta käsin. Pelkkänä retorisena veto-
nakin, jota Paavalin ei todellisuudessa ollut tarkoitus edes toteuttaa, se 
olisi Rooman vankeudesta käsin ollut pikemminkin hänen muita 
toivomuksiaan heikentävä kuin vahvistava. Jos Paavali Roomasta käsin 
vielä toivoi voivansa jonnekin matkustaa, niin lännen suuntaan, Espan-
jaan. Näistä Paavalin matkasuunnitelmista tiedettiin hänen vanhoilla 
lähetyskentillään.27 



 V A N K E U S K I R J E E T  2 2 5  

 

Viitteet 
1 Gyllenberg 1975, 192. 
2 Gyllenberg 1975, 157 n. 1. 
3 Nikki (2015, 72–76) päätyy kannattamaan Kesareaa todennäköisimpänä kirjoittamis-
paikkana Rooman ollessa seuraavaksi paras vaihtoehto. 
4 Aejmelaeus 1983, 315–319. 
5 Aejmelaeus 1987, 235–242. 
6 Aejmelaeus 1994 b, 193–207. 
7 Linko 2008, 100–122. 
8 Myös Nikki on väitöskirjassaan (2015) sitä mieltä, että kirjeessä esiintyvät vastustajat ovat 
samoja kuin Galatalaiskirjeessä vastaan tulevat, mutta hänen tulkinnassaan se tarkoittaa Jeru-
salemin alkuseurakunnan asialla olevia juutalaiskristittyjä, jotka edelleen vaativat pakanakris-
tittyjen ympärileikkaamista. Jerusalemin alkuseurakunnan suora kytkentä tähän yhteyteen ei 
kuitenkaan vakuuta. Jo jakeissa Fil. 3:18–19 olevista väitteistä ja tuomioista on jokseenkin 
mahdotonta ajatella, että Paavali olisi kohdistanut ne alkuseurakunnan suuntaan, Herran vel-
jeen ja muihin alkuapostoleihin. Jännitettä oli, mutta ei näin pitkälle vietyä! 
9 A. Aejmelaeus (2004, 450) tulkitsee kirjeiden kirjoittamisajankohdat toisin päin: ”Olisi 
luontevaa ajatella, että Fil. on kirjoitettu ensin, ennen kuin Paavali on ehtinyt kehitellä gala-
talaisille esittämäänsä argumentaatiota. Vankeudessa oli tuskin mahdollisuutta tutkia kirjoi-
tuksia eikä Fil. sisällä yhtään sitaattia Vanhasta testamentista. Vapautumisensa jälkeen Paavali 
tarttuu pontevasti galatalaisten tilanteeseen ja kehittää kirjoitusten pohjalta perusteellisen 
argumentaationsa.” 
10 Pehkonen 2008, 93. 
11 Vuoden 1938 raamatunkäännös noudattaa tarkemmin alkukielen hankalaa ilmaisua ja 
kääntää sen alkukieltä paremmin vastaten: ”joka ei, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, katso-
nut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen.” 
12 Tähän tapaan mm. Kuula 2001, 134–135, 185–188. Muista pre-eksistenssiä edustamiksi 
tulkituista kohdista ks. edelleen Kuula 2001, 188–191. 
13 Aadamiin yhdistettyä tulkintaa kritisoi vakuuttavasti Mustakallio 2007, 53–56. 
14 Samoin mm. Mustakallio 2007, 62. 
15 Kuula (2001, 122) ei näe Paavalin tässäkään viittaavan Kristuksen pre-eksistenssiin: ”To-
dennäköisesti apostoli tarkoittaa viittauksella Kristukseen sitä, että ikiaikainen Jumalan vii-
saus ja tahto ovat tulleet ilmi Kristuksessa.” Mustakallio (2007, 57) yhdistää jakeen perustel-
lusti Paavalin uskoon Kristuksen pre-eksistenssistä. 
16 Jakeen tulkinnasta siten, että Paavali ei tarkoittaisi Kristuksen jumaluutta ks. Kuula 2001, 
196–197, Lohse 2003, 269, Mustakallio 2007, 60–61. 
17 Mustakallio 2007, 59. Mustakallio viittaa tässä yhteydessä (s. 61–62) aiheeseen liittyviin 
”paradokseihin ja purkamattomiin jännitteisiin”. Paavali ei todellakaan tee aiheesta viimeis-
teltyä analyysia eikä varmaankaan ole edes halunnut tehdä. 
18 Vrt. Räisänen 2011, 173. 
19 Kuula (2003, 74–75) pyrkii näissäkin jakeissa vähättelemään viittauksia Kristuksen pelas-
tustyöhön selittäessään sitä, mitä Paavali halusi todella korostaa. 
20 Nikki (2015, 189–193) tulkitsee Paavalin muuttaneen eskatologiansa painopisteitä 
ratkaisevasti toimintansa loppuvaiheessa. 
21 Aejmelaeus 1993, 54–55. 
22 Saarinen (2008, 199–203) pitää Kirjettä kolossalaisille aitona Paavalin kirjeenä, mikä tekee 
kohdekaupungin määrittelemisen luonnollisesti ongelmattomaksi asiaksi. Kirjeen Filemonille 
lähettämispaikkana hän pitää Roomaa parhaana vaihtoehtona. Esim. Stuhlmacher (1981, 
21–22) esittää päteviä perusteluja Efesoksen puolesta kirjoittamispaikkana. 
23 O. Leppä 2003, 12–13. 
24 Saarinen 2008, 208. 

 



2 2 6  P A A V A L I   

 

25 Aihetta esittelee Gyllenberg 1975, 194; Saarinen 2008, 201–202, 208. 
26 Saarinen (2008, 208–209) arvelee ilmaisun ”veli lihassa” viittaavan vain Onesimokseen 
normaalina ihmisenä, kun häntä ei tarkastella kristittynä ”uskonveljenä”. 
27 Aejmelaeus 1983, 320–322. 



 
 
 
 

11. Toinen kirje korinttilaisille 
 
 
 
 

Kirjeen kokoonpanon arvoitus 

Uuden testamentin kirjakokoelmaan kuuluva Toinen kirje korinttilaisil-
le tekee varsin oudon vaikutelman. Sen syntyhistoriaan joudutaan pa-
neutumaan laajasti, laajemmin kuin muiden Paavalin kirjeiden. Kirjeen 
taustalla olevat tapahtumat Paavalin ja Korintin seurakunnan vaiheissa 
samoin kuin niitä heijastelevat kuvaukset tekstissä ovat nimittäin varsin 
monimutkaisia. Ne eivät aukene aivan helposti. Mahdollisuudet vääriin 
johtopäätöksiin Toisen kirjeen korinttilaisille tulkinnassa ovat tavallista 
suurempia. Tulkintojen kirjo on vaikuttava. 

Toisen kirjeen korinttilaisille nimellä kulkeva dokumentti on outo, 
jos sitä lukee yhtenä Paavalin yhteen menoon alusta loppuun sanelemana 
ja sellaisenaan Korinttiin lähettämänä kirjeenä. Toisen kirjeen korintti-
laisille suurin ongelma on siinä, että sen alkuosa eli luvut 1–9 poikkeaa 
täysin sen loppuosasta eli luvuista 10–13. Alkupuolella Paavali kirjoittaa 
korinttilaisille tyytyväisenä siitä, että hänen ja seurakunnan välisestä 
riidasta on päästy sopuun. Kirjeen alkua sävyttää Paavalin ilo ja kiitolli-
suus suhteitten korjaantumisesta. Neljässä viimeisessä luvussa riita on 
puolestaan parhaillaan käynnissä ja Paavali hyökkää ankarasti korint-
tilaisia vastaan. Paavali vaatii seurakuntalaisia tekemään parannuksen ja 
hylkäämään sinne tulleet väärät opettajat, joita hän ironisesti nimittää 
”noiksi mainioiksi apostoleiksi” (2. Kor. 11:5; 12:11). Näistä vieraista 
opettajista ei luvuissa 1–9 ole suoraa mainintaa. Eräissä kohdissa Paava-
lin voidaan sielläkin katsoa viittaavan heihin, joskin niin kuin johonkin, 
joka ei enää ole ajankohtaista. Loppuluvuissa 10–13 Paavali myös puo-
lustautuu itseään vastaan kohdistuneeseen arvosteluun ja uhkaa seura-
kuntaa rankaisutoimilla. Tältä pohjalta on noussut oikeutettu kysymys, 
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voiko Toinen kirje korinttilaisille todella olla jo alun perin yhtenäinen 
vai onko siihen yhdistetty jälkeenpäin Paavalin seurakunnalle eri aikoina 
kirjoittamia kirjeitä. 

Tulkinta siitä, että Toinen kirje korinttilaisille olisi yhdistelmä kah-
desta tai useammasta alun perin itsenäisestä tekstikatkelmasta, kuuluu 
eksegetiikan historian vanhoihin löytöihin. Jo vuonna 1870 saksalainen 
tutkija Alfred Hausrath päätyi tähän tulokseen. Samoihin aikoihin myös 
englantilainen J. H. Kennedy tuli itsenäisesti omissa tutkimuksissaan 
samaan päätelmään. Molemmat olivat kiinnittäneet huomionsa edellä 
esitettyyn kirjeen osien erisävyisyyteen. Sen lisäksi että kirjeen alku- ja 
loppuosa eivät millään näyttäisi sopivan osaksi samaa kirjettä, luvut 10–
13 näyttäisivät luonteeltaan sopivan paremmin lukuja 1–9 aikaisempaan 
tilanteeseen eli heijastavan sitä riitaa, jonka selviämisestä luvuissa 1–9 
iloitaan. Näin Hausrath ja Kennedy ajattelivatkin ja löysivät lukujen 1–
9 aineistosta mielestään selvän tekstikohdan, jossa Paavali itse viittaa 
myöhemmin kirjoittamassa kirjeessään aiemmin laatimaansa kirjeeseen 
eli lukuihin 10–13. Se kuuluu: ”Kirjoitin teille suuressa tuskassa, sydän 
raskaana ja kyynelsilmin, mutta en aiheuttaakseni teille surua, vaan 
osoittaakseni, kuinka suurta rakkautta tunnen erityisesti teitä kohtaan” 
(2. Kor. 2:4). Paavali viittaa aiemmin kirjoittamaansa kirjeeseen, eikä 
hän voi tässä tarkoittaa Ensimmäistä kirjettä korinttilaisille, sillä sen 
sisällön luonnehdintaan teksti ei millään sovi. Sen sijaan mainittu kirje 
olisi säilynyt luvuissa 2. Kor. 10–13, joiden sisällön kuvaukseen Paava-
lin luonnehdinta sopii mainiosti. Kirje on aiheuttanut korinttilaisille 
pahaa mieltä, vaikka se ei ollutkaan Paavalin perimmäinen tarkoitus (2. 
Kor. 2:1–3). Näiden jakeiden pohjalta Hausrath ja Kennedy antoivat 
luvuille 10–13 nimen ”Kyynelkirje”. Heidän jälkeensä on ollut katkea-
maton jatkumo eri sukupolvien tutkijoita, jotka ovat hyväksyneet pari-
valjakon tulkinnan Toisesta kirjeestä korinttilaisille ainakin tältä osin.1 

Kaikki eivät ole olleet eivätkä ole samaa mieltä Hausrathin ja 
Kennedyn kanssa. Jotkut haluavat kaikesta huolimatta pitää kiinni 
tulkinnasta, että kirje on sittenkin jo alun perin yhtenäinen.2 Jotkut 
puolestaan erottavat kyllä luvut 10–13 omaksi kokonaisuudekseen, 
mutta eivät pidä niitä jakeessa 2. Kor. 2:4 mainittuna ”Kyynelkirjeenä”, 
vaan katsovat, että Paavali on lähettänyt ne myöhemmin kuin kirjeen, 
johon luvut 1–9 kuuluvat.3 Jotkut tutkijat taas jakavat kirjeen peräti 
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kolmeen alkuperäiseen osaan. Ne kaikki olisi lähetetty Korinttiin eri ai-
koina ja Paavalin ja Korintin seurakunnan välisen konfliktin eri vaiheis-
sa. Tämän tulkinnan mukaan vanhin kirje olisi käsittänyt jakeet 2. Kor. 
2:14–7:4, seuraava kirje olisi sisältänyt luvut 2. Kor. 10–13, nuorin 
kirje puolestaan jakeet 2. Kor. 1:1–2:13 + 7:5–18.4 

Toisen kirjeen korinttilaisille kokoonpanon ongelmaa monimut-
kaistaa vielä se, että keskellä muuten aitoa ja Paavalille tyypillistä tekstiä 
on katkelma, joka ei kuulosta sisältönsä ja tyylinsä kannalta Paavalilta 
eikä sovi lainkaan tekstiyhteyteensä. Kysymyksessä ovat jakeet 2. Kor. 
6:14–7:1. Jos jakso poistetaan, sitä edeltävä jae 2. Kor. 6:13 ja sen 
jälkeen tuleva jae 2. Kor. 7:2 liittyvät saumattomasti yhteen. Katkelma 
alkaa kehotuksella ”Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä teke-
mistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja 
pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä?” Katkelmassa 
kristityt erotetaan jyrkästi muista ihmisistä. Erottelu tapahtuu perusteil-
la, jotka eivät liity Korintissa käytävään kiistelyyn. Ne eivät sovi myös-
kään Paavalin argumentaatioon juutalaiskristittyjä vastaan, vaan sopisi-
vat pikemminkin näiden kritiikkiin Paavalin edustamaa avarampaa 
kristinuskon tulkintaa vastaan. Katkelma muistuttaa ilmaisuiltaan ja 
sisällöltään Qumranin yhteisön kirjoituksia, joissa on voimakasta vas-
takkainasettelua ”valon lasten” ja ”pimeyden lasten” välillä ja joissa 
myös Beliar-nimi muodossa Belia esiintyy Jumalan vastustajan nimityk-
senä. Siitä, että tämä ”välikatkelma” ei kuulu yhteen muiden Toisen 
kirjeen korinttilaisille tekstikokonaisuuksien kanssa, ovat kaikki muut 
tutkijat paitsi kirjeen täyden alkuperäisen yhtenäisyyden puolustajat var-
sin yksimielisiä. Myös jälkimmäisten joukosta löytyy niitä, jotka pitävät 
kyllä muuta kirjettä yhtenäisenä, mutta erottavat jakeet 2. Kor. 6:14–
7:1 muusta tekstistä.5 

 
 

Kahden kirjeen yhteenliittymä 

Minkä edellä esitellystä neljästä tulkinnasta voisi katsoa tulevan lähim-
mäksi oikeata ratkaisua? Eri ratkaisumallit eivät ole keskenään samanar-
voisia, niin että jokainen voisi vapaasti valita sen, mikä hänestä vain 
tuntuu parhaimmalta. Asiaan voi ottaa kantaa vain tutkimalla Uudessa 
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testamentissa Toisen kirjeen korinttilaisille nimellä kulkevaa dokument-
tia lähemmin. Pohdinta voidaan aloittaa vertaamalla luvuissa 1–9 ja 10–
13 olevia jakeita toisiinsa ja arvioimalla, onko Paavali voinut kirjoittaa 
niissä vastaan tulevat asiat samassa tilanteessa. 

Ensiksi luodaan silmäys siihen, miten korinttilaiset suhtautuvat 
Paavaliin kummassakin osassa Toista kirjettä korinttilaisille. Yhtäältä 
Paavali kirjoittaa korinttilaisten ja hänen välillään vallitsevasta molem-
minpuolisesta positiivisesta suhteesta: ”Herramme Jeesuksen päivänä te 
saatte olla ylpeitä meistä ja me teistä” (2. Kor. 1:14). Hän toteaa korint-
tilaisista, että Jumala lohdutti häntä Tituksen kerrottua, ”kuinka te ikä-
vöitte minua, kuinka nyt surette ja kuinka kiivaasti pidätte minun puol-
tani, ja se on vielä enemmän ilahduttanut minua” (2. Kor. 7:7). Doku-
mentin alkuosassa korinttilaisten suhde Paavaliin näyttää siis olevan 
hyvä, jopa sydämellinen. 

Dokumentin jälkimmäisessä osassa suhde näyttäytyy kuitenkin 
kovin toisenlaiselta. Siellä Paavali tuo esille seurakuntalaisten väitteen 
hänestä kirjoittaessaan: ”Minä, joka kuulemma teidän edessänne olen 
nöyrä mutta välimatkan päästä puhun teille rohkeasti” (2. Kor. 10:1). 
Korinttilaisten negatiivisesta asenteesta Paavaliin todistaa myös hänen 
huudahduksensa: ”Olen nyt ollut mieletön, mutta te olette pakottaneet 
minut siihen. Teidänhän olisi tullut pitää minun puoltani [tarkempi 
käännös: suositella minua]” (2. Kor. 12:11). Varsin luja vihamielinen 
isku Paavalin apostolista arvovaltaa vastaan ilmenee edelleen Paavalin 
sanoista ”Tehän kaipaatte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus” 
(2. Kor. 13:3). Samaan asiaan liittyy Paavalin vain lievästi verhottu 
uhkaus: ”Toivon, että saatte huomata meidät koetuksen kestäviksi” (2. 
Kor. 13:6). Edellä esiteltyjen sitaattien perusteella käy varsin selväksi, 
että lukujen 1–9 aineiston perusteella korinttilaisten suhde Paavaliin on 
hyvä, kun taas lukujen 10–13 perusteella se on pahasti häiriintynyt. 

Toisen kirjeen korinttilaisille alkupuolella Paavali kertoo omasta 
asenteestaan korinttilaisiin ja heidän tilaansa hyvin positiiviseen sävyyn. 
Hän kirjoittaa muun muassa: ”Teidän uskonne on kyllä luja” (2. Kor. 
1:24). Edelleen: ”Teille voin puhua aivan suoraan, ja minulla on paljon 
aihetta olla teistä ylpeä. Olen saanut yllin kyllin lohdutusta, kaiken 
ahdinkomme keskelläkin tunnen ylenpalttista iloa” (2. Kor. 7:4). 
Paavali toteaa Tituksen olevan erityisen kiintynyt korinttilaisiin, ”kun 
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hän muistaa, miten kuuliaisia te kaikki olitte ja miten arasti ja kunnioit-
tavasti te otitte hänet vastaan” (2. Kor. 7:15). Omasta asenteestaan hän 
toteaa: ”Olen iloinen siitä, että voin joka suhteessa luottaa teihin” (2. 
Kor. 7:16). Pyytäessään korinttilaisia hoitamaan kuntoon Jerusalemiin 
tulevan rahalahjan hän kirjoittaa: ”Teillä on runsain mitoin kaikkea, us-
koa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä 
on tarttunut teihin” (2. Kor. 8:7). Seurakunnan hyvästä tilasta kertoo 
myös makedonialaisten kristittyjen todistus. Nämä ylistävät Jumalaa ko-
rinttilaisten kuuliaisuudesta Kristuksen evankeliumille ja heidän laajalle 
ulottuvasta anteliaisuudestaan (2. Kor. 9:13). Paavali kertoo omasta 
puolestansa kehuneensa makedonialaisille korinttilaisia (2. Kor. 8:24; 
9:3). Hän kirjoittaa myös korinttilaisten ”hyvyyden sadosta”, joka kart-
tuu (2. Kor. 9:10). 

Kovin toisella tavalla Paavali suhtautuu seurakuntalaisiin kirjoitta-
essaan Toisen kirjeen korinttilaisille jälkipuoliskolla pelostaan valmis-
tautuessaan saapumaan seurakuntaan: ”Kunpa Jumalani ei nöyryyttäisi 
minua teidän takianne, kun taas tulen teidän luoksenne! Kunpa minun 
ei tarvitsisi surra monien sellaisten vuoksi, jotka ovat tehneet syntiä 
eivätkä vieläkään ole katuneet sitä saastaisuutta, siveettömyyttä ja hillit-
tömyyttä, jossa ovat eläneet!” (2. Kor. 12:21). Seurakunnan tila ei ole 
hyvä Paavalin joutuessa kehottamaan sitä: ”tutkikaa itseänne, oletteko 
uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus 
on teidän keskellänne [tai: teissä]? Ellei niin ole, ette selviydy koetuk-
sesta” (2. Kor. 13:5). Samaa korostaa Paavalin uhkaus: ”Kun taas tulen 
sinne, en aio säästää teitä” (2. Kor. 13:2). Nämä lukuihin 10–13 sisälty-
vät lausumat osoittavat, että Paavalin ja seurakunnan välit ovat hyvin 
tulehtuneet. 

Sekä korinttilaisten asenteessa Paavaliin että Paavalin asenteessa 
korinttilaisiin on jyrkkä ero verrattaessa lukujen 1–9 ja lukujen 10–13 
sisältöjä toisiinsa. Voiko sama ihminen samanaikaisesti sanoa näin 
keskenään ristiriitaisia asioita samalle kohderyhmälle? Kirjeen yhtenäi-
syyttä puolustavat tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä on mahdollista. 
Jotkut ovat sitä mieltä, että pelkkä uneton yö, sen jälkeen kun Paavali 
oli saanut luvut 1–9 valmiiksi, riittää selittämään tunnelman muuttumi-
sen seuraavaksi saneluvuorossa olevissa luvuissa 10–13. Se ei sitä kuiten-
kaan selitä. Huonon yön lisäksi Paavalin olisi täytynyt unohtaa kaikki, 
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mitä hän juuri edellä on sanellut. Paavalin mielialan muutos ei myös-
kään selittäisi sitä, että korinttilaisten asenne häntä kohtaan on muuttu-
nut siirryttäessä lukujen 10–13 aineistoon. 

Jotkut ajattelevat, että lukujen 1–9 ja 10–13 välillä on ollut pitkä 
tauko, jonka aikana Paavali on saanut ikäviä viestejä tilanteen huonon-
tumisesta uudestaan Korintissa. Se olisi selitys jatkon muuttuneelle 
sävylle. Tässäkin tilanteessa Paavalin olisi täytynyt jollakin tavalla viitata 
uusiin viesteihin selityksenä tyylinsä muuttumiselle, jos hän enää ylipää-
tänsä olisi halunnut lähettää täysin vanhentunutta kirjeen alkuosaa seu-
rakuntaan. 

Eräät tutkijat vetoavat antiikin retorisiin sääntöihin, joiden mukaan 
kuulijoille ja lukijoille tarkoitetut moitteet jätettiin puheen tai kirjeen 
loppuun, kun aluksi oli viritelty myönteinen tunnelma. Antiikin kirjal-
lisuudesta poimitut esimerkit tällaisista teksteistä eivät kuitenkaan tule 
lähellekään Toisen kirjeen korinttilaisille jyrkkiä eroja. Retorisen vaikut-
tamisen kannalta Paavali toimisi yksinkertaisesti järjettömästi, jos hän 
tällä tavalla toivoisi korinttilaisten toteuttavan hänen luvuissa 8 ja 9 esit-
tämänsä hankkeen kerätä runsas rahalahja Jerusalemiin. Ihminen ei 
suinkaan aina toimi loogisesti ja pystyy varsin omituisiinkin toimintoi-
hin, mutta liika on liikaa. Se, mitä muuten tiedämme Paavalista, ei joh-
da päätelmään, että hän olisi verrattavissa henkilöön, joka aikaa, varoja 
ja vaivoja säästämättä rakentaa upean ja viimeistellyn rakennelman to-
teuttamaan päämääriään, minkä jälkeen hän saman tien murskaa luo-
muksensa. Tällaista ihmistä pitäisimme järjettömänä. Sama arvio sopisi 
johdonmukaisuuden nimissä myös Paavaliin, mikäli Toinen kirje ko-
rinttilaisille olisi jo alun perin ollut yhtenäinen. 

Tekstin sisäinen ristiriitaisuus pakottaa erottamaan Toisen korintti-
laiskirjeen kahdeksi erilliseksi kirjeeksi, joista jälkimmäistä eli lukuja 
10–13 voidaan kutsua perinteisellä nimellä ”Kyynelkirjeeksi” ja edellistä 
eli lukuja 1–9 sen sisällön takia ”Sovintokirjeeksi”. Jatkossa esiteltävillä 
seikoilla, jotka edelleen vahvistavat tulkintaa tekstikatkelmien erillisyy-
destä, perustellaan tulkinta, että ”Kyynelkirje” on kirjoitettu ennen ”So-
vintokirjettä”. ”Sovintokirjettä” ei ole välttämätöntä jakaa enää kahteen 
osaan. Lukujen 1–9 sisäiset ristiriitaisuudet eivät ole niin suuria, että ne 
vaatisivat lukujen pilkkomista pienempiin alkuperäisiin kokonaisuuk-
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siin. Ainoan poikkeuksen tekee edellä esillä ollut ”välikatkelma” (2. Kor. 
6:14–7:1), joka tuskin laisinkaan on lähtöisin Paavalin kynästä.6 

Vaihtoehtoinen tulkinta, että luvut 10–13 olisivat kyllä oma itse-
näinen kirjeensä, mutta sellaisena myöhempi kuin luvut 1–9, on heik-
ko. Se edellyttäisi, että Paavalin ja Korintin seurakunnan välillä on ollut 
lyhyenä aikana kaksi välirikkoa ja kaksi sovintoa. Muutenkin se tapa, 
jolla luvuissa 1–9 esiin tulevat teemat liittyvät lukujen 10–13 teemoi-
hin, selittyy mitä luontevimmin tulkittaessa, että Paavali luvuissa 1–9 
selittää parhain päin niitä rajuja ja uhkaavia ajatuksia ja väitteitä, joita 
hän on seurakunnalle esittänyt aikaisemmin lähetetyissä luvuissa 10–13. 
Selitykset ovat vastauksia seurakunnalta tulleeseen palautteeseen, jonka 
Titus on hänelle välittänyt.7 

Huomioitaessa, millä tavalla kummassakin kirjeessä puhutaan Paa-
valin tulevasta matkasta Korinttiin ja sen tarkoituksesta, valittu tulkinta 
vahvistuu. ”Kyynelkirjeessä” Paavali kertoo uhkaavaan sävyyn pian edes-
sä olevasta tulostaan Korinttiin ja kirjoittaa: ”Olen nyt kolmannen ker-
ran tulossa luoksenne… Varoitin jo toisella käynnilläni niitä, jotka oli-
vat tehneet syntiä, ja nyt täältä käsin varoitan heitä ja kaikkia muitakin: 
kun taas tulen sinne, en aio säästää teitä” (2. Kor. 13:1–2). Hän toteaa 
edelleen: ”Kirjoitan tästä jo täältä käsin, jottei minun sinne tultuani 
tarvitsisi turvautua ankaruuteen käyttäessäni sitä valtaa, jonka Herra on 
antanut minulle. Minunhan tulee sillä rakentaa, ei repiä” (2. Kor. 
13:10). Seurakunnan piirissä on joku erityisellä tavalla uhmannut Paa-
valia ja arvostellut häntä (2. Kor. 10:7, 10–11, myös jälkimmäisessä jae-
parissa alkutekstissä viitataan yksilöön, ei moniin henkilöihin).8 

”Sovintokirjettä” sanellessaan Paavali ei ole vieläkään ehtinyt tulla 
Korinttiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut. ”Kyynelkirje” on jo teh-
nyt tehtävänsä, eikä Paavalin tarvitse enää tulla ankarana rankaisijana 
seurakuntaan, minkä Paavali toteaa kirjoittaessaan: ”Kirjoitinkin [edelli-
sen kirjeen] teille juuri koetellakseni teitä ja nähdäkseni, oletteko kaikes-
sa kuuliaisia” (2. Kor. 2:9). ”Kyynelkirjeen” vaikutuksista seurakunnassa 
Paavali kirjoittaa: ”Vaikka tuotin kirjeelläni mielipahaa, en sitä kadu. 
Jos minua kaduttikin, kun näin teidän pahoittaneen siitä mielenne 
vähäksi aikaa, olen nyt iloinen – en siksi, että te tulitte surullisiksi, vaan 
koska murheenne sai teidät muuttamaan mielenne” (2. Kor. 7:8–9). 
Tämä Jumalan mielen mukainen murhe sai korinttilaiset ”puolustautu-
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maan, suuttumaan ja pelkäämään”, ikävöimään Paavalia ja ”päättäväi-
sesti rankaisemaan syyllistä.” Tiivistäen Paavali voikin todeta: ”Olette 
kaikin tavoin osoittaneet olevanne tässä asiassa viattomia” (2. Kor. 
7:11). Seurakuntalaisten joukossa on ollut eräs, joka on erityisesti nous-
sut vastustamaan Paavalia. Häntä Paavali kutsuu ”vääryyttä tehneeksi”, 
itseänsä taas ”vääryyttä kärsineeksi” ja toteaa, ettei hän kirjoittanut ”vää-
ryyttä tehneen” tai ”vääryyttä kärsineen” vuoksi, ”vaan jotta teille itsel-
lenne Jumalan edessä kävisi selväksi, kuinka vakavasti te todella olette 
minun puolellani. Tämä on meitä rohkaissut” (2. Kor. 7:12–13). Asia 
on loppuun käsitelty. Rikkoneelle veljelle ”riittää se rangaistus, jonka 
useimmat teistä ovat hänelle jo antaneet” (2. Kor. 2:6). Paavali toteaa 
myös: ”Kenelle te annatte anteeksi, hänelle annan minäkin” (2. Kor. 
2:10). 

Paavalin matkasuunnitelmat ja niissä tapahtuneet muutokset ovat 
aiheuttaneet kriittisiä kysymyksiä Korintin seurakunnassa. Paavalin 
kirjeiden sisältöä seurakuntalaiset ovat lukeneet eri tavalla kuin Paavali 
kirjoittaa tarkoittaneensa (2. Kor. 1:13). Epäselvyydet ovat liittyneet 
Paavalin matkasuunnitelmiin, joihin liittyen Paavali kirjoittaa (alkuteks-
tiä sanatarkasti noudattaen): 

 
Halusin tulla teidän luoksenne aikaisemmin, jotta saisitte toisen armon, ja 
mennä teidän kauttanne Makedoniaan ja jälleen Makedoniasta tulla teidän 
luoksenne sekä tulla teidän toimestanne varustetuksi matkalle Juudeaan. Näin 
tahtoessani en kai menetellyt kevytmielisesti? (2. Kor. 1:15–17). 
 

Muutokset matkasuunnitelmiin liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. 
Yksi asia, jossa seurakuntalaiset ovat luullet tässä yhteydessä muuta kuin 
mitä Paavali väittää tarkoittaneensa, liittyy ”Kyynelkirjeeseen”. ”Kyynel-
kirjeen” sijaan korinttilaiset olivat nimittäin odottaneet Paavalia itseään 
saapuvaksi seurakuntaan. Tämän suhteen Paavali puolustautuu: ”Kut-
sun Jumalan todistajaksi ja vakuutan oman henkeni kautta, että olen 
lykännyt Korintin-matkaani vain teitä säästääkseni” (2. Kor. 1:23). 
Edelleen hän kirjoittaa: ”Päätin näet, että vierailuni teidän luonanne ei 
tällä kertaa saa aiheuttaa mielipahaa” (2. Kor. 2:1). Kirjeen tarkoitus oli 
siis estää se, että Paavali joutuisi tulemaan seurakuntaan tavalla, joka 
olisi molemmille osapuolille murheellinen: ”Juuri tästä kirjoitinkin, 
jottei minun tarvitsisi tullessani pahoittaa mieltäni niiden vuoksi, joista 
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minun pitäisi saada iloa” (2. Kor. 2:3). ”Kyynelkirje” täytti tarkoituk-
sensa seurakunnan muutettua mielensä, eikä siinä olevaa uhkausta ”kun 
taas tulen sinne, en aio säästää teitä” (2. Kor. 13:2) tarvittu panna täy-
täntöön.9 

Molemmissa kirjeissä esittää ”suosittelemisen” teema keskeistä osaa. 
Teeman esiintyminen ”Kyynelkirjeessä” voidaan luontevasti tulkita var-
hemmaksi kuin sen esiin tulo ”Sovintokirjeessä”. Koko ”Kyynelkirje” 
on perustarkoituksessaan eräänlainen suosituskirje. Siinä Paavali tahtoo 
osoittaa korinttilaisille pätevyyttänsä heidän apostolinaan. Hän vertaa it-
seään seurakuntaan tulleisiin henkilöihin, ”jotka itse suosittelevat itse-
ään”: ”Meillä ei ole rohkeutta katsoa kuuluvamme sellaisiin, jotka itse 
suosittelevat itseään, eikä verrata itseämme heihin. He ovat ymmärtä-
mättömiä, kun ottavat mittapuukseen omat saavutuksensa ja vertaavat 
itseään vain itseensä” (2. Kor. 10:12). 

Vaikka Paavali muuta väittää, vertailee hän kautta koko ”Kyynel-
kirjeen” itseänsä näihin kyseisiin henkilöihin. Jumala itse on Paavalin 
suuri suosittelija ja se näkyy hänen apostolisen toimintansa hedelmissä 
(2. Kor. 10:13–18). Paavali tietää, miten sopimatonta on se itsensä 
kehuminen, johon hän itsekin kokee olevansa pakotettu tilanteessa, 
jossa ”Kyynelkirje” on syntynyt. Hän toteaa: ”Puhun kuin järjetön, kun 
nyt kerran kerskailen” (2. Kor. 11:17). Edelleen hän toteaa: ”Minun on 
pakko kerskailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan” (2. Kor. 12:1). Paavali 
puolustaa mieletöntä kerskaamistaan toteamalla: ”Olen nyt ollut miele-
tön, mutta te olette pakottaneet minut siihen. Teidänhän olisi tullut pi-
tää minun puoltani [suositella minua]” (2. Kor. 12:11). Kirjeen loppu-
puolella hän vielä huomauttaa seurakuntalaisille: ”Olette varmaan jo 
ehtineet ajatella, että me esitämme teille puolusteluja. Ei, me puhumme 
Jumalan edessä Kristuksen palvelijoina” (2. Kor. 12:19). Paavalin mie-
lestä se, mikä muille näyttäytyy hänen tekstissään ”puolusteluna”, on 
jotakin muuta. Kirjeen vastaanottajilla on syystä voinut olla eri näkemys. 

Lähettäessään myöhemmin tilanteen jo selvittyä ”Sovintokirjeen” 
Paavali viittaa lyhyesti myös edellistä kirjettä hallinneisiin ”suosittelemi-
sen” ja ”puolustelun” teemoihin. Intouduttuaan jälleen kertomaan me-
nestyksellisestä toiminnastaan Kristuksen palvelijana Paavali muistaa 
aiemmat liiallisuuksiin menneet kerskailunsa ja kirjoittaa: ”Alammeko 
jälleen suositella itseämme?” (2. Kor. 3:1). Se ei ole enää tarpeen, sillä 
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korinttilaiset ovat itse Kristuksen suosituskirje Paavalille (2. Kor. 3:2–
3). Tilanne on siis kovasti muuttunut verrattuna ”Kyynelkirjeen” heijas-
tamaan tilanteeseen. Apusanan ”jälleen” käyttö viittaa selvästi tilantee-
seen, jolloin Paavali aikaisemmin ”suositteli itseään” eli ”Kyynelkirjeen” 
laatimisen aikaan. Samalla ”jälleen”-korostuksella Paavali puhuu samas-
ta aiheesta samoin korostuksin myös myöhemmin: ”Emme me ryhdy 
taas suosittelemaan itseämme teille. Haluamme vain antaa teille aihetta 
olla ylpeitä meistä, niin että pystytte vastaamaan niille, jotka kerskaavat 
sillä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä piittaa siitä, mitä on sydämessä” (2. 
Kor. 5:12). 

Paavali jatkaa viittaamalla ”mielettömyyteensä” ”Kyynelkirjeessä” 
kirjoittamalla: ”Jos olemmekin olleet suunniltamme, se on tapahtunut 
Jumalan tähden. Jos taas esiinnymme hillitysti, teemme niin teidän 
tähtenne” (2. Kor. 5:13). Paavalin ”suunniltaan olo” viittaa ”Kyynelkir-
jeen” rajuun sisältöön. Se on kuitenkin toiminut Jumalan tarkoituksien 
toteuttajana, kun seurakunta on taas mallikelpoisessa kunnossa, joten 
Paavali voi uudessa tilanteessa käyttäytyä normaalisti. Lopputulemana 
tavastaan hoitaa hänen ja korinttilaisten välille syntyneen konfliktin 
Paavali voi todeta: ”Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole 
tuottaneet kenellekään vahinkoa emmekä hankkineet hyötyä kenenkään 
kustannuksella” (2. Kor. 7:2).  

Ratkaisu, johon on päädytty, luo valoa myös Paavalin Toisessa kir-
jeessä korinttilaisille viljelemän kirjoitustyylin erikoisuudelle. Jokainen 
Paavalin kirjeitä lukeva, varsinkin alkukielisen tekstin käyttäjä, joutuu 
ihmettelemään tyylin muuttumista siirryttäessä Uudessa testamentissa 
edellä olevasta Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille Toiseen kirjeeseen 
korinttilaisille. Edellisessä Paavalin teksti on selkeätä ja suoraan asiaan 
etenevää, eikä hän juuri kirjoita ylipitkiä kiemuraisia lause- ja ajatus-
rakennelmia. Toisen kirjeen korinttilaisille alkupuolella lukija astuu 
aivan erilaiseen maailmaan: Paavali kirjoittaa lohdutuksen, kärsimyksen, 
toistensa tuntemisen ja muuttuneiden matkasuunnitelmien teemoista 
monimutkaisella tavalla, joka kertoo varovaisuudesta ilmaista asioita 
lukijoiden kannalta loukkaavalla tavalla. Kirjoittajana Paavali kokee liik-
kuvansa ikään kuin ohuella jäällä. Tämäkin viittaa tilanteeseen, jossa 
Paavalin ja seurakunnan välillä on äsken ollut pahoja erimielisyyksiä ja 
riitaisuuksia. Toisen korinttilaiskirjeen viimeiset luvut (2. Kor. 10–13) 
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ovat puolestaan suoraa ja selkeätä ilmaisua, ”ord och inga visor”, niin 
kuin ruotsinkieliset sanoisivat. 

Lukujen 2. Kor. 1–9 erikoisesta luonteesta sovun jälleen synnyttyä 
vakavan välirikon jälkeen kertonee myös tämän ”Sovintokirjeen” perille 
viejien joukko. Paavali ei tunne olevansa vielä täysin varma solmitun 
rauhan kestävyydestä. Siksi hän lähettää Tituksen ohella kaksi muuta 
veljeä viemään kirjettä seurakunnalle. Nämä veljet ovat huolella valittuja 
arvovaltaisia kristittyjä (2. Kor. 8:18–24). Heidän lähettämisensä osoit-
taa, miten tärkeänä Paavali pitää Korintin seurakuntaa. Jerusalemin 
seurakuntaan liittyvän rahankeräyksen vauhdittamisen lisäksi heidän 
tulonsa Korinttiin vahvistaa entisestään korinttilaisten päätöstä pysyä 
valitsemallaan sovinnon linjalla: olisi noloa, jos arvovaltaiset todistajat 
joutuisivat toteamaan seurakunnan muuttaneen jälleen mielensä. 

 
 

Selitys tekstikokonaisuuden erikoisuudelle 

Miksi kahdesta alun perin erillisestä kirjeestä muodostui yhtenä kirjeenä 
tallennettu kokonaisuus? Toiseksi kirjeeksi korinttilaisille kutsutun teks-
tikokoelman sisältö on sellaisenaan paras vastaus tähän kysymykseen. 
Yleensä seurakunnat, jotka saivat apostolilta kirjeen, teettivät siitä 
ylpeänä kopioita ja lähettivät niitä muihinkin seurakuntiin yhteiseksi 
rakennukseksi. Korinttilaiset olivat tässä suhteessa kriittisempiä. Jo 
ennen meille säilynyttä Ensimmäistä kirjettä korinttilaisille Paavali oli 
kirjoittanut seurakunnalle kirjeen. Tästä tiedämme ainoastaan, koska 
Paavali itse viittaa siihen: ”Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä 
olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa” (1. Kor. 5:9). Jo tämä 
lyhyt viittaus kirjeen sisältöön riittänee kertomaan, että kirje ei joka 
suhteessa ole ollut seurakuntaa mairitteleva. Niinpä ei ole ihme, ettei 
sitä monistettu ja lähetetty muihin seurakuntiin. 

Vaikka myös Ensimmäinen kirje korinttilaisille sisältää aineistoa, 
jossa seurakunnan raadollinenkin puoli tulee esille, sen tärkeät uskon ja 
elämän vaikeita ongelmia selventävät kohdat painoivat vaakakupissa 
enemmän. Se laitettiin kiertoon, ja niin se tuli pian lähettämisensä jäl-
keen tunnetuksi ja tunnustetuksi kirjeeksi kautta koko nuoren kristi-
kunnan. Kun esimerkiksi Rooman piispa Klemens 90-luvulla kirjoitti 
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Roomasta kirjeen Korinttiin, hän vetosi usein Ensimmäisen kirjeen 
korinttilaisille aineistoon. Hän puhuu vain yhdestä Paavalin Korinttiin 
lähettämästä kirjeestä (Klem. 47:1). Klemens pyrki kirjeellään saamaan 
seurakuntalaiset taas kerran keskinäiseen sopuun ja hyväksymään johta-
jiensa arvovallan. Klemens ei vetoa lainkaan Toisen kirjeen korinttilai-
sille aineistoon, vaikka juuri sen sisällöstä olisi löytynyt mitä sopivinta 
materiaalia Korintissa vallitsevan tilanteen normalisointiin. Klemens ei 
toisin sanoen tosiaankaan näytä tietävän kirjeestä mitään.10 Asia voidaan 
ymmärtää siten, että korinttilaiset eivät olleet laittaneet Toisen kirjeen 
korinttilaisille aineistoa vielä tuohon aikaan lainkaan kiertoon muihin 
seurakuntiin, vaan olivat tallettaneet seurakuntaan saapuneet ”Kyynel-
kirjeen” ja ”Sovintokirjeen” yksinkertaisesti arkistoon. Molempiin kir-
jeisiin, varsinkin ”Kyynelkirjeeseen”, sisältyi seurakunnan maineen kan-
nalta sen verran kipeätä aineistoa, että korinttilaisilla ei ollut kiirettä 
panna niitä kiertoon. 

Myöhemmin, kun Paavalin arvostelun kohteeksi joutuneet henki-
löt olivat jo erinneet elämästä, joku seurakunnan jäsen kaivoi Paavalin 
kirjemateriaalin uudelleen esiin. Papyrukset ovat mahdollisesti jo olleet 
huonossa kunnossa. Ehkä juuri Klemensin kirjeen saapuminen seura-
kuntaan antoi sysäyksen sen muistamiseen, että Paavali oli lähettänyt 
Korinttiin muitakin kirjeitä kuin kirjeen, johon Klemens vetosi. Syy 
kirjemateriaalin esille tuloon on tietenkin voinut olla jokin muukin. 
Seuraavaan sukupolveen kuuluva toimittaja lienee joka tapauksessa liit-
tänyt molemmat arkistosta löytyneet kirjeet yhteen mekaanisesti siten, 
että lyhyempi on tullut pidemmän jatkoksi. Hänellä ei liene edes ollut 
käsitystä kirjeiden aidosta kirjoittamisjärjestyksestä. Ehkä hän ei ole itse 
edes tiedostanut huonokuntoisesta materiaalista, että kyseessä oli kah-
teen eri kirjeeseen kuuluvaa aineistoa. Seurakunnan arkistosta on tähän 
yhteyteen tullut jostakin myös alun perin epäpaavalilainen lehdykkä eli 
”välikatkelma” (2. Kor. 6:14–7:1). 

”Välikatkelman” outo sijoittuminen muun tekstiaineiston lomaan 
tekee periaatteessa mahdolliseksi, että luvuissa 1–9 on tapahtunut muu-
takin alun perin irrallaan olleen materiaalin yhteen liittämistä. Jos olete-
taan, että arkistosta löytynyt materiaali on ollut tarpeeksi huonossa kun-
nossa, löytyy perusteluja myös tulkinnoille siitä, että nykyinen Toinen 
kirje korinttilaisille koostuisi useammastakin kuin vain kolmesta irralli-
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sesta tekstikatkelmasta. Silloin tulee ymmärrettäväksi aiemmin esitelty 
monen tutkijan tulkinta, jossa jakso 2. Kor. 2:14–7:4 ja myös luvut 8 ja 
9 irrotetaan muusta lukujen 1–9 aineistosta. Samaa rahankeräystema-
tiikkaa käsittelevät kolehtiluvut 8 ja 9 eivät ehkä ole kuuluneet alun 
perin samaan kirjeeseen, mutta pyrkimys erottaa jakso 2. Kor. 2:14–7:4 
lukujen 1–7 kokonaisuudesta törmää vaikeuksiin. Katkelmassa 2. Kor. 
2:14–7:4 on nimittäin runsaasti sanastollisia ja sisällöllisiä liittymiä sitä 
ympäröivään tekstiin.11 Lisäksi siitä ilmenevä Paavalin ja seurakunnan 
välinen tilanne ja tunnelma sopivat ongelmitta muuhun lukujen 1–9 
aineistoon. 

Toisen kirjeen korinttilaisille arvoituksen äärellä ei loppujen lopuksi 
voi päätyä muuhun tulokseen kuin siihen, että kirje on kursittu kokoon 
erillään olleista osista. Sellaisenaan teksti on siinä määrin ristiriitainen ja 
mahdoton, että joutuisimme vakavasti epäilemään sellaisen kirjeen kir-
joittajan mielenterveyttä. Paavali oli mieleltään kiivas ja yltyi välillä 
liioitteleviin väitteisiin ja moitteisiin. Sanellessaan kirjeitään hän saattoi 
välillä antaa ajatustensa ajautua yksipuolisuuksiin ja umpikujiin, joista 
hän kuitenkin osasi myös perääntyä. Kirjallisen jäämistönsä valossa hän 
oli kuitenkin mieleltään kirkas ja terve. Hän muisti, mitä oli juuri sanel-
lut, ja tiesi, mikä oli kunkin kirjeen tarkoitus. Ajatusten loogisuus ja sel-
keys näkyvät myös Toisen kirjeen korinttilaisille yksittäisissä kappa-
leissa, joissa Paavalin terävä äly ja looginen ajattelu tulevat hyvin esille. 
Vasta kun kaikki Toisen kirjeen korinttilaisille yksittäiset kappaleet ja 
katkelmat kootaan yhteen ja kokonaisuutta tulkitaan yhdellä kertaa yh-
teen seurakuntaan kirjoitettuna yhtenä kirjeenä, kysymys kirjoittajan 
mielenterveydestä herää monien muiden asiaan liittyvien vaikeiden 
kysymysten ohella. Teksti, joka on pitkään ollut arkistossa ja jonka 
toimittajat eivät enää ole kunnolla tietoisia sen synty- ja vastaanotto-
historiasta, on altis sen tapaiselle käsittelylle, jota Toisen kirjeen korint-
tilaisille muotoutumisen historia edellyttää. Nykyiseen muotoon toimi-
tettuna se lopulta jäljennettiin. Sellaisena se alkoi levitä kristikunnan 
piirissä. Siihen liittyviä viittauksia alkaakin tulla esille toisella kristilli-
sellä vuosisadalla muussa kristillisessä kirjallisuudessa. Tällaisena Toinen 
kirje korinttilaisille on kristikunnan historian kaikkein keskeisimpiä 
dokumentteja, jonka aitoa kaikinpuolista tulkintaa on vain vaikeuttanut 
sen luonne kahden alun perin irrallisen kirjeen yhdistelmänä. 
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Paavalin kirjeiden alkuperäisimmästä tekstimuodosta ajalta, ennen 
kuin niitä alettiin jäljentää, voidaan esittää ainoastaan perusteltuja hy-
poteeseja. Käsikirjoituksien keskinäiset eroavaisuudet kuuluvat aikaan, 
jolloin joku oli jo ehtinyt toimittaa tekstit siihen muotoon, jossa niitä 
alettiin kopioida ja lähettää muihin seurakuntiin. Siksi myöskään Toi-
sen kirjeen korinttilaisille tiimoilta ei käsikirjoituksissa ole eikä voikaan 
olla katkelmien alkuperäiseen erillisyyteen liittyviä viittauksia. 

Paavalin kirjeistä löytyy muitakin tapauksia, joissa luonnollisin 
selitys luultavasti on se, että alkuperäistä apostolin sanelemaa tekstiä on 
muutettu, ennen kuin kirjettä on alettu kopioida muihin seurakuntiin 
lähetettäväksi. Tällainen on esimerkiksi kohta, joka on suomennettu 
”Tyytykää siihen mitä on kirjoitettu” (1. Kor. 4:6). Se, mistä on 
kysymys, selviää paremmin vanhan suomennoksen sanatarkemmasta 
käännöksestä koko jakeesta: ”Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja 
Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: ’Ei yli sen, 
mikä kirjoitettu on’, ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle 
toista vastaan.” Lause ”ei yli sen, mikä kirjoitettu on” on tässä yhteydes-
sä täysin irrallinen eikä liity millään tavalla käsiteltävään aiheeseen. Jos 
se poistetaan, virke sopii joka suhteessa täydellisesti Paavalin argumen-
taatioon tässä yhteydessä hänen korostaessaan: ”Mutta tämän, veljet, 
olen soveltanut itseeni ja Apollokseen teidän tähtenne, jotta oppisitte 
meistä sen, että ette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista 
vastaan.” Väliin tullut lause selittyy ongelmitta alkukielen pohjalta siten, 
että Paavalin sanelemassa ensimmäisessä tekstissä on ollut ratkaiseva 
kirjoitusvirhe, jonka kirjuri on kuitenkin saman tien korjannut. Kirjuri 
on ensiksi vahingossa kirjoittanut jakeen lopun sivulauseeseen sanat 
”että pöyhkeillen asettuisitte…” Hän on kuitenkin heti huomannut vir-
heen. Koska kumia ei ollut, hän on lisännyt kieltosanan rivin yläpuolel-
le, jotta lauseen kielteinen merkitys pelastuisi. Korintissa kirjeen säilyt-
täjä on ennen sen monistamista tahtonut varmistaa, että kopioitsijat 
huomaavat kieltosanan ja kirjoittanut tekstin marginaaliin to mē hyper a 
gegraptai eli ”mē (= kieltosana) on kirjoitettu alfan päälle”. Koska 
yksinäinen kirjain alfa voidaan ymmärtää myös monikon relatiivi-
pronominina, kopioitsija on ymmärtänyt marginaaliin liitetyn tekstin 
väärin eli merkityksessä ”ei yli sen, mikä on kirjoitettu” ja päätellyt, että 
teksti kuuluu osana Paavalin sanomaan. Sen jälkeen hän on lisännyt 
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sanat laatimassaan kopiossa keskelle tekstiä. Kysymyksessä olisi siis 
tahaton virhe, joka johtui väärinymmärryksestä.12 Sääntö ”ei yli sen, 
mikä on kirjoitettu” tuntui irrallisuudestaan huolimatta jatkossa hyvältä 
ja raittiilta kristilliseltä ohjeelta, niin kuin se tuntuu yhä edelleenkin. 

Toinen esimerkki vaikuttaa kirjettä varhaisessa vaiheessa hallussaan 
pitäneen lukijan tietoiselta vastalauseelta sille, mitä Paavali on alun pe-
rin kirjoittanut. Se tulee vastaan jakeissa 1. Kor. 10:28–30, jotka liitty-
vät aidon kristillisen ruokailukäyttäytymisen säätelyyn. Teksti kuuluu: 

 
Mutta jos joku sanoo teille: ’Tämä on uhrilihaa’, jättäkää se syömättä hänen 
vuokseen, omantunnon takia. En tarkoita teidän omaatuntoanne vaan tuon 
toisen. Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani? 
Jos minä kiitän Jumalaa ruoastani, miksi minua moitittaisiin siitä, mistä itse 
kiitän? 
 

Kaksi viimeistä kysymystä selittyisivät tässä yhteydessä luontevimmin 
lukijan vastustavana kommenttina Paavalin edellä esittämälle ajatuksel-
le, jolla kristityn vapautta rajoitetaan. Paavalin ajatuksenkulkuun tässä 
yhteydessä kysymykset eivät sovi, vaan vesittävät hänen ohjeitaan. Joku 
Paavalin korinttilainen kriitikko – ehkä Paavalin ja korinttilaisten välille 
syttyneen vakavan konfliktin aikana – on voinut tällä tavalla närkästy-
neenä liittää kritiikkinsä kirjeen marginaaliin. Seuraava tekstin kopioit-
sija on sijoittanut sen jatkossa osaksi tekstiä luullessaan sitä vain vahin-
gossa päätekstistä poisjääneeksi alkuperäisen sanelun tuotteeksi.13 

Varmuutta tällaisista tekstin lisäyksistä ei tietenkään voida saada. 
Todennäköisyys sille, että tällaiset oletukset pitävät paikkansa, on eräi-
den teksteihin sisältyvien riittävän suurten epäloogisuuksien kohdalla 
kuitenkin suuri. Siinä vaiheessa, jossa kirjeestä oli olemassa vain yksi 
kappale eli alkuperäinen lähetetty teksti, se oli vielä varsin altis erilaisille 
manipulaatioille. Kirjeen monistaminen ja lähettäminen useampaan 
kohteeseen merkitsi sen tekstimuodon ja sisällön varmistumista. Sen jäl-
keiset virheet, poistot ja lisäykset voitiin ja voidaan yleensä korjata eri 
käsikirjoituksia toisiinsa vertaamalla. 
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”Kyynelkirjeen” ja ”Sovintokirjeen” liittyminen Paavalin 
elämään ja toimintaan 

Vaikka Apostolien teoissa kerrotaan laajasti Paavalin Efesokseen sijoittu-
vista vuosista (Ap. t. 19), paljon jää silti kertomatta. Muun muassa näi-
hin vuosiin liittyvä vankeus, joka muodosti ulkonaiset puitteet Kirjeelle 
filippiläisille ja Kirjeelle Filemonille. Efesoksesta käsin Paavali on myös 
vieraillut muissa kaupungeissa sekä evankelioimisen että seurakuntien 
jatkohoidon merkeissä. Efesoksessa vietetyn viimeisen vuoden (54 tai 
55) aikana Paavali joutui myös pahaan konfliktiin Korintin seurakun-
nan kanssa, niin kuin Toisen kirjeen korinttilaisille aineistosta voidaan 
päätellä. Se poikkesi siitä riidasta, joka oli kytenyt jo pitkään Paavalin ja 
lakia painottavien juutalaiskristittyjen välillä ja joka oli leimahtanut 
liekkiin Galatian seurakunnissa. Paavali joutui molempiin konflikteihin 
juuri Efesoksen vuosinaan. Kriisi Galatiassa puhkesi jonkin verran 
aikaisemmin kuin tilanne Korintissa kärjistyi. 

Kun konflikti oli Galatiassa liittynyt ympärileikkaukseen ja lain 
noudattamisen vaatimukseen, se liittyi Korintissa tapaan, jolla Pyhän 
Hengen katsottiin ilmenevän aidossa uskonnollisuudessa. Samanlaista 
hurmoksellisuutta, josta helluntai-ihmeen yhteydessä kerrotaan Jerusale-
min alkuseurakunnasta (Ap. t. 2), ilmeni myös pakanakristittyjen piiris-
sä. Koettiin Hengen ihmeitä. Ne vakuuttivat omalta osaltaan ihmisiä sa-
noman totuudesta. Pakanakristittyjen parissa, joilta puuttui juutalaiseen 
lakiin liittyvä uskonnollisuutta ja Jumala-suhdetta määrittelevä tekijä, 
painotettiin kokemusta ja Henkeä oikean uskonnollisuuden ilmentäjänä 
enemmän kuin juutalaiskristillisyydessä. He olivat jo aikaisemmassa elä-
mässään tottuneet tunteiden ja hurmoksenkin voimakkaaseen läsnä-
oloon uskonnollisissa yhteyksissä. Toki myös pakanakristilliset seura-
kunnat omaksuivat juutalaisuudesta kristityille periytyneen pyhien kir-
joitusten kunnioittamisen ja rukouselämän, mutta uudet Hengen il-
mentymiset heidän seurakuntakokouksissaan saivat liioiteltuja muotoja, 
joita Paavali oli joutunut tasoittelemaan jo Ensimmäisessä kirjeessä 
korinttilaisille. 

Jo Ensimmäinen kirje korinttilaisille osoittaa, että seurakuntalaiset 
eivät ole kaikessa olleet täysin tyytyväisiä Paavaliin ja Paavalin edusta-
maan hengellisyyteen. Kyseistä kirjettä sanellessaan Paavali tunsi kuiten-
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kin yhä olevansa vahvoilla. Paavali oli itsekin karismaatikko. Hän oli 
ensimmäisenä välittänyt korinttilaisille seurakunnassa koetut hengelliset 
kokemukset ja armolahjat. Tämän vuoksi hän koki asemansa turvatuksi 
käsitellessään Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille seurakuntalaisten 
hengellisiin kokemuksiin ja henkilahjoihin liittyviä epäkohtia. Hän 
luotti siihen, ettei aihepiirin kriittinenkään käsittely heikentäisi hänen 
nauttimaansa arvovaltaa. Paavali antoi apostoliset ohjeensa auktoritatii-
viseen tapaan, ikään kuin ylhäältäpäin. Korinttilaiset olivat hänen hen-
gellisiä lapsiaan, ja hän tunsi heihin nähden vanhemman ja kasvattajan 
ylemmyyttä. Hän puhui toisaalta arvostavasti korinttilaisten hengellisis-
tä kokemuksista todeten: ”teillä on armolahjojen koko rikkaus” (1. Kor. 
1:7). Paavalilta ei kuitenkaan puuttunut ironisiakaan äänenpainoja hä-
nen käsitellessään niitä epäkohtia, jotka olivat nousseet hurmoksellisten 
kokemuksien ylikorostamisesta ja asiaan liittyvästä kritiikittömyydestä. 

Asiat etenivät kuitenkin odottamattomaan suuntaan. Paavali oli 
arvioinut oman hengellisen auktoriteettinsa vahvemmaksi kuin se oli. 
Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille lähettäminen ei ratkaissutkaan seu-
rakunnan ongelmia Paavalin toivomalla tavalla, vaan Paavalin ja seura-
kunnan välit kriisiytyivät vaarallisiin mittasuhteisiin. Kun Paavali oli jo 
luullut saavuttaneensa tavoitteensa itäisen Välimeren alueella ja alkanut 
suunnitella siirtymistä kokonaan uusille seuduille, joilla kukaan ei aiem-
min ollut julistanut evankeliumia, hän joutui äkkiä havaitsemaan, että 
hänen työnsä perustukset horjuivat pahasti. Hänen työtänsä ja persoo-
naansa vastaan hyökättiin rajusti. Korintin seurakunnan sisäinen oppo-
sitio Paavalia vastaan sai vahvistusta ulkopuolelta seurakuntaan tulleiden 
henkivoimaisuutta korostavien juutalaiskristillisten apostolien toimesta. 
Samoihin aikoihin kuin uusi juutalaista lakia korostavien kristittyjen 
hyökkäys Paavalia vastaan alkoi lähetysalueen itälaidalla, Galatian seura-
kunnissa, alkoi myös kokonaan toisen tyyppisten vastustajien taistelu 
Paavalia vastaan lähetyskentän länsiosassa, Korintin seurakunnassa. 

Vuosi Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille lähettämisen jälkeen 
Paavali on keväällä 54 tai 55 matkustuskauden taas avauduttua päässyt 
vihdoinkin lähtemään suunnittelemalleen matkalle Efesoksesta Korint-
tiin. Hän on tehnyt matkan helpoimmalla ja nopeimmalla tavalla eli 
meritse. Paavalin suunnitelmissa oli jatkaa matkaansa Korintista Make-
donian seurakuntiin ja palata Makedoniasta takaisin Korinttiin ja jatkaa 
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sieltä saman tien Juudeaan eli viemään seurakuntien keräämää raha-
lahjaa Jerusalemin alkuseurakunnalle (2. Kor. 1:15–16). Näin hän pyrki 
toteuttamaan hänestä riippumattomista syistä vuodella viivästyneen 
suunnitelman, josta hän oli kirjoittanut Ensimmäisessä kirjeessä korint-
tilaisille: ”Aion tulla teidän luoksenne käytyäni Makedonian seurakun-
nissa; matkustan näet Makedonian kautta. Voin jäädä teidän luoksenne 
joksikin aikaa, ehkä koko talveksikin. Sitten voitte varustaa minut mat-
kaan, minne taas lähdenkin” (1. Kor. 16:5–6). Näin kirjoittaessaan 
Paavali ei ollut varma, lähtisikö hän itse rahalahjaa Jerusalemiin vievän 
lähetystön matkaan vai jatkaisiko hän Korintista suoraan Roomaan (1. 
Kor. 16:3–4). 

Myöhemmin Paavali on päättänyt, että hänenkin on hyvä näyttäytyä 
Jerusalemissa. Myös matkareitti on muuttunut: hän ei enää halunnut 
mennä ensiksi Makedoniaan ja sieltä Korinttiin, vaan hän on valinnut 
monimutkaisemman suunnitelman, jonka puitteissa hän tulisi käymään 
kahteen otteeseen Korintissa. Mikä on saanut Paavalin muuttamaan 
suunnitelmiansa? Asiaan lienee vaikuttanut ensinnäkin matkalle pääsyn 
viivästyminen miltei vuodella. Paavali on todennäköisesti myös saanut 
tietoja Korintin seurakunnan ongelmista, jotka vaativat pikaisempaa 
puuttumista asioihin kuin olisi ollut mahdollista, jos hän olisi ensin 
vieraillut Makedoniassa. 

Paavali saapuu järjestyksessä toista kertaa Korinttiin laivalla Efesok-
sesta kevätpuolella vuotta 54 tai 55 ja ilmaisee matkansa tarkoituksen 
alkukielestä tarkkaan käännettäessä sanoilla ”jotta te saisitte toisen ar-
mon” (2. Kor. 1:15). ”Ensimmäinen armo” oli ollut se aika, jolloin hän 
oli ensimmäistä kertaa tullut Korinttiin, perustanut sinne kukoistavan 
seurakunnan ja viipynyt kaupungissa puolitoista vuotta. Paavalilla on 
ollut siis suuret odotukset koskien toista vierailua kaupungissa. Siellä 
hän on kuitenkin joutunut kohtaamaan ikävän pettymyksen. Seurakun-
taan on tullut uusia apostoleja, jotka ovat kääntäneet seurakunnan Paavalia 
vastaan. Paavalin yritykset voittaa seurakunta jälleen puolelleen ovat 
kariutuneet. Eräs seurakuntalainen on aivan erityisellä tavalla ottanut 
kantaa uusien apostolien puolesta ja hyökännyt Paavalia vastaan. Paavali 
on uhannut vakavilla seurauksilla tulevaisuudessa, kun ei vielä tässä ti-
lanteessa ole saanut tilannetta hallintaan. Hän on luvannut palata takai-
sin rankaisevana apostolina. Koska Korintin seurakunta kapinoi aposto-
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liaan vastaan, tämän matkasuunnitelma meni jälleen uusiksi. Hän ei ole 
voinut muuta kuin palata meritse takaisin Efesokseen, josta hän oli 
lähtenytkin.14 

Efesoksessa Paavali on päättänyt ennen Korinttiin paluutaan lähet-
tää sinne sittenkin kirjeen pohjustamaan suunnittelemaansa ankaraa pa-
luuta. Kirjeen tarkoituksena oli myös mikäli mahdollista muuttaa Paa-
valin kaupunkiin paluun luonnetta miellyttävämpään suuntaan. Hän on 
päättänyt lähettää sinne kirjeen, joka alkutervehdystä lukuun ottamatta 
sisältyy lukuihin 2. Kor. 10–13 eli ”Kyynelkirjeen”. Kirjeen perille toi-
mittajaksi hän valitsi Tituksen, joka vei sen suorinta tietä meritse Ko-
rinttiin. Korinttilaiset ovat ihmetelleet Titukselle, miksi Paavalin sijasta 
sinne oli tullut Paavalin lupauksista ja uhkauksista huolimatta pelkkä 
kirje. Kun Titus kertoi tästä aikanaan Paavalille, tämä selitti asiaa myö-
hemmässä ”Sovintokirjeessään”: ”Kutsun Jumalan todistajaksi ja vakuu-
tan oman henkeni kautta, että olen lykännyt Korintin matkaani vain 
teitä säästääkseni” (2. Kor. 1:23). Kysymyksessä ei siis ollut esimerkiksi 
Paavalin arkuus ja epäilys kyvyistään hoitaa asiat kuntoon, vaan ainoas-
taan korinttilaisten paras. Vähän myöhemmin hän vielä tarkentaa: ”Pää-
tin näet, että vierailuni teidän luonanne ei tällä kertaa saa aiheuttaa mie-
lipahaa” (2. Kor. 2:1). Paavalin ja Korintin seurakunnan välisten vaihei-
den kehityksen ymmärtämisen kannalta jae kannattaa kääntää mahdolli-
simman sanatarkasti. Silloin se kuuluu: ”Päätin näet itsekseni tämän, 
etten jälleen tulisi murheessa teidän luoksenne” (2. Kor. 2:1). Paavalin 
ja seurakunnan välisessä historiassa oli siis ollut jo yksi ”murheellinen 
käynti”. Paavalin seuraava tulo seurakuntaan olisi ollut järjestyksessä toi-
nen ”murheellinen käynti”, ja se olisi merkinnyt murhetta ensisijaisesti 
korinttilaisille, kun ensimmäinen ”murheellinen käynti” oli ollut Paava-
lille tuskallinen. Lähetetyn kirjeen tarkoitus oli kääntää tämän suuntai-
nen kehitys Paavalin ja seurakunnan suhteissa toiseen suuntaan.15 

Lähetettyään Tituksen suorinta tietä Korinttiin Paavali jäi vielä 
vähäksi aikaa Efesokseen. Hän oli sopinut Tituksen kanssa tapaavansa 
tämän Troaksessa. Paavali kirjoittaa tästä: ”Lähdin sitten Troakseen ju-
listamaan Kristuksen evankeliumia, ja siellä minulle avautui ovi Herran 
työhön. Henkeni ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en tavannut siellä 
veljeäni Titusta, ja niin jätin hyvästit seurakunnalle ja jatkoin matkaa 
Makedoniaan” (2. Kor. 2:12–13). Jännitys siitä, mitä Korintissa tapah-
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tui ja miten Tituksen retki sinne oli onnistunut, esti Paavalia paneutu-
masta antoisalta vaikuttaneeseen tilaisuuteen evankelioida Troaksessa. 
Hänen on täytynyt tietää, että Titus oli maareittiä pitkin tulossa pohjoi-
sen eli Makedonian kautta kohti tapaamispaikkaa Troaksessa, koska hän 
lähti Titusta vastaan Makedoniaan. Siellä hän myös kohtasi Tituksen, 
jolla oli hyviä uutisia tuotavanaan Korintista. Paavalin ahdistus muuttui 
iloksi, niin kuin hän kirjoittaa: ”Makedoniaan tultuamme emme saa-
neet hetkenkään rauhaa. Meitä ahdistivat kaikenlaiset vaikeudet, ulkoa-
päin taistelut, sisältäpäin pelot. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentu-
neita, lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme” (2. Kor. 
7:5–6). Titus kertoi Paavalille korinttilaisten täydellisestä mielenmuu-
toksesta. He olivat jälleen täysin Paavalin puolella ja katuivat sitä, että 
olivat nousseet kapinaan apostoliaan vastaan (2. Kor. 7:7–16). Tässä ti-
lanteessa Paavali kirjoittaa ”Sovintokirjeen” eli luvut 2. Kor. 1–9 ja 
lähettää Tituksen viemään myös tämän kirjeen seurakuntaan, jonne hän 
on itsekin pian tuleva Makedoniasta. ”Kyynelkirje” on siis kirjoitettu 
Efesoksesta kesällä 54 tai 55 ja ”Sovintokirje” Makedoniasta saman vuo-
den syksynä.16 

 
 

Paavalin vastustajat ”Kyynelkirjeessä” 

”Kyynelkirjeen” heijastama konflikti korinttilaisten kanssa johtui seura-
kuntaan tunkeutuneiden uusien kristillisten opettajien aiheuttamasta ti-
lanteesta. Paavali kutsuu heitä ironisesti ”noiksi mainioiksi apostoleiksi” 
eli ”superapostoleiksi” (2. Kor. 11:5; 12:11). He ovat arvostelleet Paava-
lia ja saaneet seurakuntalaiset puolelleen. 

”Kyynelkirjeessä” juutalainen laki, sen noudattaminen tai noudat-
tamatta jättäminen, ei ole kiistan kohteena. Korintin seurakunta ei näy-
tä missään vaiheessa olleen vaarassa alkaa intoilla väärällä tavalla lain 
noudattamisen puolesta, pikemminkin päinvastoin. Kirjeenvaihdossaan 
korinttilaisten kanssa Paavali itse on ennemminkin se, joka vetoaa lakiin 
ja tuo lakiin liittyviä eettisiä määräyksiä esille seurakuntalaisille nouda-
tettaviksi. Paavali kirjoittaa esimerkiksi: ”En tässä esitä vain ihmisten 
ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa” (1. Kor. 9:8). Edelleen hän toteaa: 
”On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Ju-
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malan käskyjen noudattaminen” (1. Kor. 7:19). Korinttilaisten vaarana 
on alusta alkaen ollut liiallinen vapaus laista ennemmin kuin sen kytke-
minen väärällä tavalla elämäntapaan tai pelastuksen ehtoihin. 

Mistä Paavali ja ”superapostolien” vaikutuspiiriin siirtyneet korint-
tilaiset ovat kiistelleet, jos eivät laista ja ympärileikkauksesta? Vastaus 
kysymykseen löytyy ainoastaan ”Kyynelkirjeestä” itsestään, jos ei oteta 
huomioon eräitä aiheeseen liittyviä viittauksia ”Sovintokirjeen” puolel-
ta. ”Kyynelkirje” on kiistakirjoitus, jossa asioita kärjistetään. Se vaikeut-
taa selkeän kuvan hahmottamista. Paavali on kirjettä laatiessaan kiih-
dyksissään ja ahdistunut. Hän pelkää menettävänsä yhden tärkeimmistä 
saavutuksistaan, jos korinttilaiset hylkäävät hänet. Hän oli jo aiemmin 
todennut seurakunnasta: ”Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen 
Herran apostoli” (1. Kor. 9:2). Hän pelkää myös korinttilaisten itsensä 
puolesta, sitä, että nämä menevät kadotukseen. Paavalin näkökulmasta 
on toteutumassa se, mistä hän kirjoitti uhkakuvana jo edellisessä kirjees-
sään seurakunnalle: ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että 
Jumalan Henki asuu teissä [tai: teidän keskuudessanne]? Jos joku 
turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan 
temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te” (1. Kor. 3:16–17). 
Asiayhteydestä voidaan päätellä, että Paavali puhuu tässä koko Korintin 
seurakunnasta ”Jumalan temppeli” -vertauskuvan avulla. Yksittäisen 
kristityn kohdalla hän voi käyttää vertauskuvaa ”Pyhän Hengen temp-
peli” (1. Kor. 6:19). 

”Superapostolit” ovat kiistan ytimessä. ”Kyynelkirjettä” laatiessaan 
Paavali käyttää kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen seurakuntalaiset 
luopumaan heistä ja palaamaan hänen yhteyteensä. Kun Korinttiin tul-
leista uusista opettajista pyritään muodostamaan kuvaa Paavalin tekstien 
pohjalta, on selvää, että kuvaus ei ole objektiivinen. Vastustajien musta-
maalaus, retorinen liioittelu ja vääristely kuuluvat osana Paavalin keino-
valikoimaan.17 Retorisella liioittelulla ei kuitenkaan olisi tehoa, jollei 
sillä olisi jonkinlaista yhtymäkohtaa todellisuuteen, eli Paavalin sanoin: 
”Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido 
ilmaan” (1. Kor. 9:26). Sellaista, mitä ei ollenkaan ole, ei voida liioitella 
eikä vääristellä. Tämän vuoksi vastustajiin kohdistetusta polemiikista 
voidaan tehdä päätelmiä heidän todellisestakin olemuksestaan. Väärin 
olisi myös ajatella, että Paavali olisi keksinyt ”superapostolit” ja heidän 



2 4 8  P A A V A L I   

vaikutuksensa korinttilaisiin saadakseen joitakin omia korostuksiaan 
sitäkin tehokkaammin perille. Tällaisia uusia opettajia on Korinttiin 
todellakin ilmaantunut. Vastustajien toimintaa hahmoteltaessa voidaan 
lisäksi kiinnittää huomio asioihin ja teemoihin, joita Paavali käsittelee 
”Kyynelkirjeessä”, joiden avulla hän toisaalta puolustautuu ja toisaalta 
hyökkää uusia opettajia vastaan. Eivätkä nämäkään asiat ole tulleet kir-
jeeseen ilman käsillä olleesta tilanteesta nousevaa selkeätä syytä. 

Paavalin polemiikista ”superapostoleja” vastaan voidaan kriittisen 
tarkastelun avulla tehdä seuraavia päätelmiä näiden taustasta, toimin-
nasta ja opetuksesta. He ovat ensinnäkin taustaltaan juutalaisia. Paavali 
kirjoittaa: ”He ovat siis heprealaisia? Niin minäkin. He ovat israelilaisia? 
Niin minäkin. He ovat Abrahamin jälkeläisiä? Niin minäkin” (2. Kor. 
11:22). Vastustajat ovat korostaneet valittuun kansaan kuulumistaan, 
mikä selittää sen, että Paavali ottaa tämän aiheen kirjeessä esille myös 
omalta kohdaltaan. 

Vastustajat kutsuvat itseään apostoleiksi eikä Paavali kiellä heiltä 
tätä arvonimeä, vaikka antaakin sille ironisia ja kielteisiä lisämääreitä: 
”superapostolit” (2. Kor. 11:5; 12:11), ”väärät apostolit” (2. Kor. 
11:13). Paavali väittää edelleen, että seurakuntaan tulleet uudet opetta-
jat ovat ”petollisia työntekijöitä” ja ”vain tekeytyvät Kristuksen aposto-
leiksi”. Hän kutsuu heitä suorastaan Saatanan palvelijoiksi (2. Kor. 11:13–
15). Apostolikunta oli Paavalin aikaan laajempi kuin minkälaiseksi se 
Apostolien teoissa tahdottiin rajoittaa. Apostolien teoissa apostoleita oli-
vat vain Jeesuksen kaksitoista opetuslasta (Ap. t. 1:23–26). Alun perin 
apostoleita oli kuitenkin enemmän. Arvonimen haltijan piti olla Jeesuk-
sen ylösnousemuksen todistaja ja kutsuttu julistamaan evankeliumia (1. 
Kor. 9:1) eli lähtökohdiltaan samanlainen lähetyssaarnaaja kuin Paavali. 
Tällaisiin yhteyksiin myös Korinttiin saapuneet uudet opettajat on 
liitettävä. Lähetysmatkoillaan nämä kilpailevat apostolit olivat saapuneet 
Korinttiin Paavalin ollessa sieltä poissa. Niin kuin useimmat tämän ajan 
kristilliset lähetystyöntekijät myös nämä apostolit antoivat seurakunnan 
elättää itsensä, mitä Paavali hyödyntää heitä vastaan käymässään pole-
miikissa (2. Kor. 11:7–12, 20; 12:14). 

Vastustajat eivät kiistele Paavalin kanssa juutalaisesta laista vaan sii-
tä, kuka on oikealla tavalla Jumalan Hengen omistaja ja kuuluu aidosti 
Kristukselle. Vastustajat ovat saaneet seurakuntalaisetkin epäilemään 



 T O I N E N  K I R J E  K O R I N T T I L A I S I L L E  2 4 9  

Paavalin aitoa hengellisyyttä. Paavali kirjoittaa aiheesta: ”Jos joku var-
masti uskoo kuuluvansa Kristukselle, hän ajatelkoon sitä, että samalla 
tavoin myös me olemme Kristuksen omia” (2. Kor. 10:7). Paavali 
joutuu jopa kirjoittamaan: ”Tehän kaipaatte todistetta siitä, että minus-
sa puhuu Kristus” (2. Kor. 13:3). Korinttiin tulleet uudet opettajat 
olivat pystyneet synnyttämään jo näin syvälle ulottuvan epäluulon 
Paavalin hengellisyyttä kohtaan. Heidän henkivoimaisuutensa on täyty-
nyt häikäistä seurakuntalaiset tavalla, jota he eivät Paavalissa olleet koke-
neet. ”Superapostolit” ovat toisin sanoen pystyneet ohittamaan Paavalin 
siltä puolelta, jota hän siihen asti oli pitänyt omana vahvuutenaan ja 
jolta ponnistaen hän oli pyrkinyt torjumaan lakia korostavien juutalais-
kristittyjen hyökkäykset esimerkiksi kirjoittamalla galatalaisille: ”Saitteko 
te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla 
evankeliumin?” (Gal. 3:2). Henkeen vetoaminen oli tähän asti ollut 
Paavalin vahvuus hänen kamppaillessaan evankeliuminsa puolesta, 
mutta nyt esille oli noussut apostoleja, jotka olivat paavalilaisempia kuin 
Paavali itse ja joiden toiminnan valossa Paavalin henkivoimaisuus kalpe-
ni. He ovat saaneet seurakuntalaiset pauloihinsa ja pakottaneet Paavalin 
rajuun kamppailuun korinttilaisten sieluista. Altavastaajana Paavali tur-
vautuu poleemiseen liioitteluun. Sen hän itsekin myöntää sovinnon jäl-
leen synnyttyä tunnustaessaan ”Sovintokirjeessä”, että ”on ollut suunnil-
taan” (2. Kor. 5:13). Hän myöntää myös jossakin määrin ”katuneensa” 
seurakuntalaisille kirjeellään aiheuttanutta mielipahaa (2. Kor. 7:8). Tämä 
on ainutlaatuinen tunnustus, jollaista Paavalin kirjeistä ei muuten tava-
ta. ”Kyynelkirje” on joka tapauksessa järkyttänyt korinttilaisia (2. Kor. 
7:11). 

Vastustajat kuuluvat Paavalin tavoin taustaltaan Palestiinan ulko-
puolella eläneisiin diasporajuutalaisiin, joiden äidinkieli oli kreikka ja 
jotka olivat saaneet runsaasti yleistä kreikkalaista sivistystä, ainakin 
enemmän kuin Paavali. Tämä näkyy siinä, että he hakkaavat Paavalin 
tuohon aikaan suuresti arvostetussa puhetaidossa. Paitsi retorisissa ky-
vyissä Paavalin muukin olemus on paljastunut heikoksi vertailussa uu-
siin opettajiin. Paavali siteeraa erään seurakuntalaisen tältä pohjalta an-
tamaa lausuntoa: ”Hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta 
hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä” (2. Kor. 
10:10). Syntyneessä konfliktissa, jossa Paavalia on arvioitu uudelleen, 
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häneen on lyöty myös pelkurin leima: vain poissaolevana hän uskaltaa 
esiintyä voimakkaana. Voisi ajatella, että kritiikissä ilmenee vastaisku 
sille, mitä Paavali on aiemmin seurakuntalaisten tuntoja varmastikin 
loukkaavalla tavalla kirjoittanut korinttilaisille: 

 
Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisi-
kaan luoksenne. Mutta minä tulen, jos Herra suo, ja otan selvää noiden re-
hentelijöiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta 
ei ilmene puheina vaan voimana. Kumpaa tahdotte: tulenko luoksenne piiska 
kädessä vai rakastavin ja lempein mielin? (1. Kor. 4:18–21). 
 

Paavali ei ole surullisen välikäyntinsä aikana näköjään lainkaan pystynyt 
toteuttamaan aiemmin ilmaisemiaan uhkauksia voimankäytöstä nisku-
roivaa seurakuntaa vastaan. Uhkaukset ovat jääneet pelkiksi sanoiksi, 
eikä Paavali ole voinut muuta kuin poistua masentuneena Korintista 
takaisin Efesokseen. 

Puolustautuessaan puhetaitonsa arvostelua vastaa Paavali kirjoittaa 
verraten itseään ”superapostoleihin”: ”Puhetaitoni on ehkä kehno, mut-
ta tietoni ei, ja tietoni olen kaikin tavoin saattanut teidän nähtäväk-
senne” (2. Kor. 11:6). Vastustajien esiintymiseen on kuulunut Paavalin 
mukaan myös ”itsensä suositteleminen” (2. Kor. 10:12) ja ”kerskaami-
nen” (esim. 2. Kor. 11:18). Uudet apostolit eivät siis ole pitäneet 
kynttiläänsä vakan alla ansioittensa esittelyssä, vaikka Paavali itse on 
kirjeen kirjoittamiseen asti pyrkinyt välttämään itsensä korottamista. He 
ovat myös tuoneet mukanansa jonkinlaisia suosituskirjeitä muilta kris-
tillisiltä seurakunnilta tai arvovaltaisilta kristillisiltä vaikuttajilta, mihin 
omasta itsenäisyydestään tarkka Paavali ei ole turvautunut (2. Kor. 3:1). 

Uusien apostolien henkivoimaisuuteen on läheisesti kuulunut myös 
”apostolin tunnusmerkkien” eli erilaisten voima- ja ihmetekojen esittä-
minen. Tässäkin suhteessa he ovat peitonneet Paavalin, jolla kyllä itsel-
läänkin on ollut näyttöä asiasta, niin kuin hän kirjoittaa verratessaan 
jälleen itseään ”superapostoleihin”: 

 
Vaikka en mitään olekaan, en silti ole ollut millään tavoin noita mainioita 
apostoleja huonompi. Olenhan teidän keskuudessanne todistanut olevani oi-
kea apostoli [sanatarkka käännös: apostolin tunnusmerkit kyllä suoritettiin 
teidän keskuudessanne], kun olen tehnyt tunnustekoja, ihmeitä ja voimatöitä 
yhden toisensa jälkeen (2. Kor. 12:11–12). 
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Paavalin vakuuttelusta huolimatta vastustajien aikaansaamat ”apostolin 
tunnusmerkit” ovat tehneet seurakuntalaisiin suuremman vaikutuksen 
kuin Paavalin tekemät. Normaalioloissa Paavalilla ei apostolintoimin-
nassaan ollut vaikeuksia vedota tämäntapaisiin ”tunnusmerkkeihin”, 
mikä käy ilmi myöhemmin Korintista käsin kirjoitetusta Roomalaiskir-
jeestä, jossa hän kertoo omasta työstään seuraavasti: ”En näet rohkene 
puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt 
saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnus-
töiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla” (Room. 15:18–19). 

Jo omalla toiminnallaan ja olemuksellaan, mutta varsin todennä-
köisesti puheissaankin uudet seurakuntaan saapuneet apostolit ovat syyt-
täneet Paavalia todellisen hengellisyyden, henkivoimaisuuden vähäisyy-
destä tai puutteesta. Heidän voidaan olettaa väittäneen, että Paavali on 
joka suhteessa heikko apostoli, jolla ei ole kunnollista apostolilta vaadit-
tavaa auktoriteettia eikä kunnollista puhetaitoa. He ovat saaneet seura-
kuntalaiset yhtymään tähän kritiikkiin Paavalia vastaan. Paavalin ja ”su-
perapostolien” välisessä konfliktissa ei näytä olleen mitään perustavan-
laatuisia dogmaattisia kiistoja uskon kohteesta tai pelastumisen ehdoista. 
Jonkinlainen uskon sisältöönkin liittyvä ero Paavalin ja ”superaposto-
lien” välillä tosin näyttäytyy Paavalin viitatessa heihin ja kirjoittaessa: 
”Jos joku tulee luoksenne ja julistaa toista Jeesusta kuin me olemme ju-
listaneet, jos te saatte jonkin toisen hengen kuin sen, jonka olette jo saa-
neet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette jo ottaneet vastaan, 
niin sellaista te kyllä hyvin siedätte” (2. Kor. 11:4). 

Kun kyse ei ollut lakiin ja ympärileikkaukseen liittyvästä kiistasta, 
joka jakoi mielipiteet selkeästi varhaisessa kristikunnassa ja jonka yhteys 
pelastuksen perimmäisiin ehtoihin oli selvä, väärän ja oikean uskon 
rajaa oli tähän aikaan vielä vaikea tarkkaan vetää. Paavali tiesi vastusta-
jien edustavan monessa suhteessa väärää evankeliumia ja oppia Kristuk-
sesta, mutta sen selväpiirteinen dogmaattinen esittely oli käsitteellisellä 
tasolla vaikea. Väärän ja oikean evankeliumin välinen ero tulee esille 
”Kyynelkirjeen” kokonaisvaltaisessa väittelyssä vastustajien näkemyksiä 
vastaan ja Paavalin oman näkemyksen esittelyssä. Kiistaa on käyty siitä, 
millä tavalla Jumalan voima ilmenee Kristuksen seuraajissa. Vastustajien 
väärä evankeliumi liittyi Paavalin mukaan siihen, että he olivat erään-
laisia ”menestyksen teologian” edustajia: aito Kristuksen omana olemi-
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seen perustuva Jumala-suhde ilmenee näyttävissä Hengen ilmentymissä 
ihmisen olemuksessa, teoissa ja puheessa. Tällainen vakaumus ei ollut 
suoralta kädeltä torjuttavissa alkukirkon elävässä uskonnollisessa todelli-
suudessa, jossa todella koettiin Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Paavali 
itsekin edusti sitä jossakin määrin. Siitä huolimatta kokonaiskonseptissa 
oli jotakin vikaa, mikä oli tehtävä korinttilaisille selväksi.18 

 
 

Paavalin puolustautuminen ”Kyynelkirjeessä” 

Korintin seurakuntaan saapuneet uudet apostolit ovat pystyneet valloit-
tamaan korinttilaiset puolelleen. Seurakunta on hylännyt Paavalin ja 
kritisoi häntä vertaamalla häntä uusiin apostoleihin, heidän arvovaltai-
seen esiintymiseensä ja voimakkaaseen karismaattisuuteensa. ”Kyynel-
kirje” on kirjoitettu, jotta tilanne korjaantuisi, jotta korinttilaiset palaisi-
vat jälleen Paavalin ohjaukseen ja hylkäisivät uudet opettajat. Paavali 
käyttää kirjeessään kaikkia mahdollisia argumentteja ja retorisia keinoja, 
jotta hän voittaisi seurakunnan uudestaan puolelleen. Kirje sisältää 
uhkailuja, vakuutteluja, itsensä kehumista ja vastustajien halventamista. 
Paavali käyttää hyväkseen myös uskaliasta tyylilajia, jota voidaan kutsua 
”narrin puheeksi” eli kertoo lukijoilleen puhuvansa tietoisesti kuin mie-
letön käsitellessään aiheita, joista ei saisi puhua, eikä siihen tyyliin kuin 
hän puhuu. 

”Kyynelkirjettä” tutkittaessa ilmenee, että Paavalilla on kolme eri 
teemaa, joilla hän pyrkii pääsemään päämääräänsä. Teemat vuorottele-
vat keskenään ja täydentävät toisiaan. Ensimmäisessä heikoksi väitetty 
Paavali uhkaa tulevansa takaisin seurakuntaan täynnä rankaisevaa voi-
maa. Toisessa hän pyrkii avaamaan korinttilaisten silmät näkemään, että 
itse asiassa hän on jo osoittautunut seurakunnassa voimakkaaksi, jos 
asioita vain katsellaan oikeasta näkökulmasta. Kolmannessa hän pyrkii 
todistamaan paradoksaalisen väitteen, että hänen väitetty heikkoutensa 
onkin itse asiassa voimaa.19 

Ensimmäinen tapa, jolla Paavali pyrkii saamaan korinttilaiset jäl-
leen kuuliaisiksi itselleen, aloittaa ”Kyynelkirjeen”. Se on uhkaus siitä, 
että lähitulevaisuudessa seurakuntalaiset saavat kohdata uudenlaisen 
Paavalin. Hän ei enää väisty voimattomana syrjään kohdatessaan vasta-
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rintaa, niin kuin murheellisen välikäynnin aikana oli tapahtunut. Ko-
rinttilaiset ovat väittäneet, että Paavali uskaltaa olla rohkea ainoastaan 
välimatkan päästä, kirjeitse. Tähän Paavali tarttuu kirjoittaen: ”Pyydän, 
ettei minun teidän luonanne tarvitsisi turvautua tähän rohkeuteen – 
aikomukseni on näet käydä eräiden kimppuun, jotka katsovat meidän 
toimivan niin kuin tämän maailman ihmiset” (2. Kor. 10:2). Hän 
vetoaa Jumalalta saamaansa voimaan. ”Me kaadamme kumoon järjen 
päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tunte-
mista” (2. Kor. 10:4–5). Tältä pohjalta hän uhkaa rangaista kaikkea 
seurakuntalaisten tottelemattomuutta (2. Kor. 10:6). Se olisi merkinnyt 
sellaisten menetelmien käyttöönottoa, jotka eivät olisi rakentaneet seu-
rakuntaa eivätkä olisi tuoneet siunausta mukanaan. Tähän ”repimisen” 
valtuutukseen seurakunnan suhteen Paavali ei haluaisi ryhtyä (2. Kor. 
10:8; 13:10).20 

Paavali palaa tulevaisuudessa toteutuvan voiman näytöllä uhkaami-
seen vielä kirjeen loppupuolella. Ilmaistuaan pelkonsa siitä, miten surul-
linen hän joutuu olemaan Korinttiin tullessaan seurakunnan huonon 
tilan vuoksi (2. Kor. 12:20–21), Paavali kirjoittaa tulevasta eli kolman-
nesta Korinttiin saapumisestaan: ”Varoitin jo toisella käynnilläni niitä, 
jotka olivat tehneet syntiä, ja nyt täältä käsin varoitan heitä ja kaikkia 
muitakin: kun taas tulen sinne, en aio säästää teitä” (2. Kor. 13:2). 
Paavali vetoaa Kristukseen, jonka heikkous vaihtui ylösnousemuksessa 
taivaalliseksi voimaksi. Jotakin vastaavaa saavat myös korinttilaiset 
kokea tähän asti Kristuksen heikkoutta heijastaneen Paavalin tulevassa 
toiminnassa. Tavassa, jolla Paavali ilmaisee oman voimansa esiintulon, 
on selkeää lopunajallista uhkaa. Se vie ajatukset jopa viimeisen päivän 
tuomioon: ”Hän [Kristus] oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta 
Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme 
häneen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan 
voimasta, ja te saatte sen tuntea” (2. Kor. 13:4). 

Paavalin käyttämät alkukieliset ilmaisut linkittävät uhkauksen suo-
mennosta selvemmin lopunajallisiin yhteyksiin ja niihin kuuluviin voi-
miin. Paavali ei tarkemmin selvitä, miten tämä voimannäyttö tulisi to-
teutumaan. Tässä ilmenee kuitenkin tosiasia, joka usein jää pimentoon 
myöhempien sukupolvien lukijoilta: Paavali uskoi elävänsä aivan viimei-
siä aikoja; Kristuksen takaisinpaluu ja viimeinen tuomio olisivat aivan 
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pian edessä. On mahdollista, että seurakuntansa tilasta epätoivoinen 
Paavali ajatteli mielessään, että mitään muuta ratkaisua ei enää olisi kuin 
Jumalan itsensä puuttuminen tilanteeseen. Siinä Paavali esittäisi ratkai-
sevaa osaa Jumalan antamien taisteluaseiden (2. Kor. 10:6) käyttäjänä. 
Voiman käytön uhkaajana Paavalilla ei ollutkaan mitään muuta vaihto-
ehtoa kuin luottamus Jumalan suoraan apuun seurakunnan rankaisussa. 
Oman voimansa varassa Paavalille olisi käynyt samoin kuin murheelli-
sella välikäynnillä: hän olisi kärsinyt tappion. Se, mitä Paavali tulevalla 
voimannäytöllään konkreettisesti tarkoitti, jää kuitenkin epävarmaksi, 
koska hän ei koskaan joutunut panemaan uhkauksiaan täytäntöön, sillä 
seurakunta oli jo tehnyt parannuksen ennen Paavalin saapumista sin-
ne.21 

Toinen tapa, jolla Paavali tahtoo saada korinttilaiset palaamaan 
yhteyteensä ja hylkäämään uudet opettajat, on heille esitetty kehotus 
avata silmänsä ja nähdä, ettei Paavali suinkaan ole niin heikko ja surkea 
apostoli kuin he luulevat. Tätä painottaessaan Paavali vertaa itseänsä 
laajasti ”superapostoleihin” pyrkimyksenään osoittaa, että hän on pa-
rempi apostoli kuin nämä. Paavali joutuu tällöin kehumaan itseään eli 
kerskaamaan, minkä hän tietää olevan periaatteessa väärin. Uskovan 
ihmisen ei pidä kerskata itsestään, vaan ainoastaan Jumalasta. ”Joka yl-
peilee, ylpeilköön Herrasta” (2. Kor. 10:17). Itsestään kerskaaminen on 
narrin puhetta, mutta Paavali on pakotettu siihen. Hän kirjoittaa asias-
ta: 

 
Toistan vielä: älkää pitäkö minua järjettömänä. Mutta vaikka olisinkin hullu, 
niin antakaa minun olla hullu, jotta minäkin voisin hiukan kerskailla. Mitä 
nyt puhun, sitä en puhu Herran mielen mukaan. Puhun kuin järjetön, kun 
nyt kerran kerskailen. Koska niin monet kerskuvat ihmisten tavoin, kerskun 
minäkin (2. Kor. 11:16–18). 

 
Paavali voidaan nähdä täysipainoisena apostolina, kun kiinnitetään huo-
mio hänen Jumalalta saamaansa valtuutukseen perustaa ja johtaa seura-
kuntia (2. Kor. 10:8). Hänen tähänastinen toimintansa Kristuksen 
apostolina on ollut tuloksellista. Jumala on antanut hänelle työkentän, 
jolla hän on toiminut ja perustanut seurakuntia. Hänen ei ole – päin-
vastoin kuin uusien seurakuntaan tulleiden apostolien – tarvinnut tun-
keutua muiden perustamiin seurakuntiin niiden elämää häiritsemään 
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(2. Kor. 10:12–15). Jumalalla on hänelle vielä suuria suunnitelmia: 
”Toivomme, että saamme julistaa evankeliumia vielä teitäkin etäämpänä 
asuville ja että voimme ylpeillä omista emmekä toisten aikaansaannok-
sista” (2. Kor. 10:16). Viittaus liittyy selvästikin Paavalin suunnittele-
maan lähetysmatkaan Espanjaan.22 

Paavalia on pidetty uusia apostoleja kehnompana, koska hänen 
puhetaitonsa ei ole samalla tasolla kuin heidän. Paavali ei kuitenkaan ole 
heitä huonompi. Perusteluna hän kirjoittaa: ”Puhetaitoni on ehkä keh-
no, mutta tietoni ei, ja tietoni olen kaikin tavoin, kaikissa asioissa saatta-
nut teidän nähtäväksenne” (2. Kor. 11:6). Pelkän kauniilta kuulostavan 
retoriikan ja muodoltaan kömpelön tiedon asettaminen vastakkain oli 
tuttu kuvio antiikin ajan keskustelussa. Se perustui Platonin dialogei-
hin, joissa Sokrates usein keskusteli oman aikansa sofistien kanssa ja teki 
näiden ulkonaisesti tyylikkään, mutta sisällöltään tyhjän puheen nau-
runalaiseksi. Paavali viittaa tässä samaan kuvioon ja antaa lukijoidensa 
ymmärtää, että hän edustaa tositietoa tarjoavaa sokrateslaista perintöä, 
kun taas kaunopuheiset, mutta asiasisällön suhteen tyhjänpäiväiset, jopa 
vahinkoa tuottavat ”superapostolit” jatkavat sofistien perinnettä. Vas-
tustajien sanoma on sisällöltään myös vaarallista, mikä ilmenee Paavalin 
heihin kohdistamassa viittauksessa, että he julistavat toista Jeesusta ja 
evankeliumia kuin hän (2. Kor. 11:4). 

Tapa, jolla Paavali väittää olevansa huono puhuja, retorisesti taita-
maton, on kirjoitettu retorisesti hyvin tehokkaaseen muotoon. Paavalin 
menestyksekäs toiminta evankeliumin julistajana todistanee, että hänellä 
on myös puhujana ollut hallinnassaan puhetaidon tehokkaat keinot. 
Retorisesti on kuitenkin taitavaa väittää olevansa huono puhuja. Koko 
”Kyynelkirje” tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten taitavasti Paavali eri 
tavoilla pyrki ja pystyi vaikuttamaan kirjeensä vastaanottajiin, joille kirje 
luettiin ääneen. Kirje oli siten itse asiassa Paavalin puhe seurakuntalaisil-
le. Siitä, miten hyvin hänen retorisesti taitavasti vain vihjeen asteelle jää-
vät, mutta sellaisinakin mitä selkeimmät viittaukset vastustajien puheen 
sisällyksettömyyteen ja vaarallisuuteen pitävät paikkansa, emme tiedä 
mitään, koska meille on säilynyt vain toisen osapuolen versio henkien 
kamppailussa.23 
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Elatuskysymys Paavalin etuna 

Paavali jatkaa vertailua ”superapostoleihin” siirtymällä käsittelemään 
hengellisessä työssä oleville suoritettavaa taloudellista korvausta. Hän on 
toiminut Korintissa ilman, että seurakuntalaisten olisi tarvinnut tukea 
häntä taloudellisesti. Hän on elättänyt itsensä omalla käsityöllään ja 
osittain myös Makedonian seurakuntien hänellä toimittamalla avustuk-
sella (Ap. t. 18:2–5; 2. Kor. 11:8–9). Retorisesti taitavasti Paavali tuo 
asian esille ikään kuin puutteena verrattuna uusiin apostoleihin, jotka 
ovat eläneet seurakunnan kustannuksella, kirjoittamalla: ”Olenkohan 
tehnyt suurenkin synnin, kun auttaakseni teitä nousemaan olen alenta-
nut itseni julistamalla teille Jumalan evankeliumia ilman korvausta!” (2. 
Kor. 11:7). Koska Paavali on muka puolustautuvinaan tästä ”synnistä”, 
hän voi vyöryttää asiaa laajasti esille ja samalla tuoda esille seikan, jossa 
hän on selkeästi vastustajiensa yläpuolella, parempi kuin he. 

Siinä, että seurakuntaan tulleet kiertävät apostolit olivat hyväksy-
neet elatuksen seurakunnalta, ei ollut sinänsä mitään väärää. He olivat 
siihen oikeutettuja. Siihen oli olemassa myös Jeesuksen sana, jossa lähe-
tystyöntekijöistä määrättiin ”työmies on ruokansa ansainnut” (Matt. 
10:10). Paavali on aikaisemmassa kirjeessään korinttilaisille itsekin laa-
jasti perustellut sitä, että hengellisen työn tekijä on oikeutettu siihen, 
että työn kohteena olevat ihmiset elättävät häntä (1. Kor. 9:3–12). Ki-
teytettynä hänen argumenttinaan on: ”Kun me olemme kylväneet teihin 
hengellisen kylvön, olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sa-
don?” (1. Kor. 9:11). Edelleen: ”Jos muilla on oikeus saada teiltä jota-
kin, eikö vielä suuremmalla syyllä meillä?” (1. Kor. 9:12). 

Kun Paavali luvussa 1. Kor. 9 esitti pitkän perusteluketjun osoit-
taakseen, että evankeliumin julistaja on palkkansa ansainnut, hän vetosi 
arkielämän itsestäänselvyyksiin maanviljelyksessä, sotilaselämässä ja pai-
menen työssä sekä myös Mooseksen lakiin. Kaiken sen jälkeen vastaus 
saattoi olla vain yksi: ei ole suinkaan liikaa, vaan oikeus ja kohtuus, jos 
seurakunta elättää myös Paavalia! Kaiken tämän voimakkaan vuodatuk-
sen jälkeen Paavali kuitenkin ilmoitti: ”Me emme kuitenkaan ole käyt-
täneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta 
emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille” (1. Kor. 9:12). 
Paavali esittää vielä lisäperusteena elatuskysymykseen temppelipapiston 
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oikeuden saada osansa uhrilahjoista (1. Kor. 9:13) ja ”Herran määräyk-
sen”, jonka mukaan ”evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa 
evankeliumista” (1. Kor. 9:14). Sen jälkeen Paavali painottaa voimak-
kaasti, että hänen esittämiään perusteluja hengellisen työntekijän elatuk-
sen puolesta ei missään tapauksessa saa ymmärtää pyrkimyksenä siihen, 
että korinttilaiset jatkossa alkaisivat elättää häntä. Paavali ilmaisee asian 
jyrkästi: ”Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuk-
sia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin 
vaikka kuolen! Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää” (1. 
Kor. 9:15).24 

Paavalin tavasta käsitellä aihetta käy selväksi, että Paavalin suhde 
seurakunnalta saatavaan elatukseen on jollakin tasolla ollut ongelma. 
Ensimmäisenä Korinttiin tullut evankeliumin julistaja ja seurakunnan 
perustaja ei ollut elänyt seurakunnan kustannuksella, mutta hänen jäl-
keensä sinne oli tullut muita kristillisiä julistajia, muun muassa Apollos 
ja mahdollisesti myös Pietari, jotka olivat luontevasti nauttineet seura-
kunnan vieraanvaraisuutta kaupungissa oleskellessaan. Apolloksella ja 
Pietarilla ei liene käytännössä muutenkaan ollut mahdollisuuksia tehdä 
vieraassa kaupungissa työtä oman elatuksensa eteen. Pietarin ja monien 
muiden kiertävien julistajien oli yksinkertaisesti pakko menetellä toisin 
kuin Paavali, sillä verrattuina teltantekijään kalastajien ja maanviljelijöi-
den oli paljon hankalampi ottaa ansiotyötään mukaan matkalle. 

Muut Paavalin jälkeen Korinttiin saapuneet kristilliset julistajat 
ovat nauttineet ongelmitta seurakunnan huolenpidosta ja ovat peruste-
luksi voineet kysyttäessä vedota ”Herran määräykseen”. Verratessaan 
muiden kristillisten työntekijöiden suhtautumista elatukseen Paavalin 
käytäntöön korinttilaiset ovat voineet olla jonkin verran ymmällään. 
Aihe tulee Paavalin mieleen, kun hän Ensimmäisessä kirjeessä korintti-
laisille käsittelee kysymystä kristityn vapaaehtoisesta luopumisesta etu-
oikeuksistaan. Hän on juuri edellä luvussa 1. Kor. 8 vedonnut korintti-
laisiin, jotta nämä pidättyisivät epäjumalille uhratun lihan syönnistä 
heikkojen veljien vuoksi. Lihan syöminen olisi sinänsä luvallista, koska 
epäjumalia ei ole olemassa. Jos lähimmäisen etu kuitenkin vaatii vapaa-
ehtoista luopumista kristityn vapaudesta ja periaatteellisesta oikeudesta, 
kristityn velvollisuus on luopua niistä (1. Kor. 8:1–13). Myös Paavalin 
luopuminen oikeudestaan seurakunnalta tulevaan elatukseen liittyy tä-
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hän kuvioon. Hän ei halua olla ”esteenä Kristuksen evankeliumille” (1. 
Kor. 9:12). 

Paavalin kieltäytyminen seurakunnan kustannuksella elämisestä ei 
sinänsä ole suuri asia, mutta Paavalilla siihen näyttää liittyvän suuria 
tunteita. Asia on tullut hänelle tärkeäksi, koska häntä on verrattu toisen-
laiseen ratkaisuun päätyneeseen Pietariin, johon hänellä muutenkin oli 
jännittynyt suhde. Häntä on verrattu Pietariin ja tavalla, jonka Paavali 
kokee epäreiluksi. Paavalin kieltäymykseen liittyvää jaloutta ei ole huo-
mioitu, vaan jotkut ovat päinvastoin esittäneet kysymyksen, onko hänen 
apostoliutensa jollakin tapaa vähäarvoisempi kuin Pietarin, koska hän ei 
ota vastaan elatusta. Ehkä Paavalin opetuskaan ei ollut yhtä arvokasta 
kuin muiden varhaisen kristikunnan keskeisten johtajien. Paavalin när-
kästynyt vastaus tekee asian täysin selväksi. Käytäntöä ei oltu lyöty yh-
teisesti lukkoon. Asiassa saatettiin menetellä niin tai näin. Paavalin vas-
taukseen sisältyy voimakkaita retorisia kysymyksiä, joihin automaattises-
ti odotetaan myönteisiä vastauksia: ”Enkö minä ole vapaa? Enkö minä 
ole apostoli? Enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Ettekö te ole tulos 
minun työstäni Herran palveluksessa? Jos eivät muut pidäkään minua 
apostolina, teidän apostolinne ainakin olen” (1. Kor. 9:1–2). Viimeisek-
si esittämässään toteamuksessa Paavali voi mahdollisesti viitata asemaan-
sa Efesoksen seurakunnassa, jota hän ei ollut perustanut ja jonka johto-
hahmoihin hänellä ei näytä olleen täysin ongelmattomat välit, niin kuin 
Filippiläiskirjeestä ilmenee. 

Purkauksestaan huolimatta Paavali ei epäile, että hänen asemansa 
Korintissa Kristuksen apostolina olisi asetettu kyseenalaiseksi. Tästä to-
distaa sellaisenaan koko Ensimmäinen kirje korinttilaisille. Siinä Paavali 
antaa seurakunnalle ohjeita niin kuin se, jolla on hallussaan todellinen 
auktoriteetti. Muunlaisessa tilanteessa kuin sellaisessa, jossa Paavali ei 
lainkaan epäile apostolisen arvoasemansa horjumattomuutta Korintissa, 
hän ei olisi voinut kirjoittaa: ”Olenhan apostoleista halvin enkä edes 
ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa” 
(1. Kor. 15:9). Paavali lienee toisaalta jo tätä kirjettä kirjoittaessaan arvi-
oinut asemansa Korintissa vahvemmaksi kuin se oli, minkä jatko hänen 
ja seurakunnan suhteiden kehityksessä osoitti. On mahdollista, että seu-
rakuntalaiset ovat jatkossa kiinnittäneet huomionsa Paavalin omaa apos-
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tolista asemaansa vähätteleviin lausumiin tavalla, jota Paavali ei ollut 
huomioinut, ja saaneet niistä lisää vettä myllyynsä. 

Siinä, että Paavali halusi toiminnassaan yhdistää lähetys- ja käsi-
työn, hän liittyi juutalaisten oppineiden vaalimaan käytäntöön. Kirjan-
oppineet olivat maallikoita, joilla oli pyhien kirjoitusten tutkimisen ja 
isien perinnäissääntöjen pohtimisen rinnalla varsinainen leipätyö. He 
tutkivat kirjoituksia sekä opettivat vapaa-ajallaan. Rehellinen arkityö oli 
kunniassaan juutalaisessa kulttuurissa. Rabbit sanoivat: ”Se, joka ei ope-
ta pojalleen työntekoa, tekee hänestä ryövärin.” Uskonnollinen opetus 
annettiin periaatteessa ilmaiseksi. Vain temppelipapisto edusti juutalai-
suudessa uskonnon ammattilaisia, jotka saivat elatuksensa kultista. Sa-
massa Jeesuksen sanojen traditiossa, jossa sanottiin sananjulistaja-työ-
miehen ansaitsevan palkkansa jo pelkän hengellisen työn tähden, oli 
myös toisenlainen ohje: ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa” (Matt. 
10:8). Kukaan ei siis voinut syyttää Paavalia vääräksi evankeliumin 
julistajaksi ja Kristuksen työntekijäksi sen tähden, ettei hän ottanut 
palkkaa toiminnastaan, vaan julisti evankeliumia ilmaiseksi. Näin hän 
päinvastoin torjui epäilykset vääristä julistukseen liittyvistä motiiveista. 
Käsityöläisenä elatuksen hankkiminen oli hänelle suhteellisen helppoa. 

Sen jälkeen kun seurakunta oli perustettu ja vakiintunut, Paavali 
saattoi ottaa sieltä rahallista avustusta uusia valloituksia varten. Hänen 
suhteensa Makedonian seurakuntiin oli tällainen. Hänellä ei ollut on-
gelmia ottaa niiltä vastaan avustusta toiminnalleen Korintissa ja Efesok-
sessa. Korintin seurakunnan kanssa tällaista suhdetta ei hänelle näytä 
koskaan muodostuneen, eikä se enää ollut kovin helppoa ainakaan sen 
jälkeen, kun Paavali oli kirjoittanut mieluummin kuolevansa kuin otta-
vansa avustusta vastaan korinttilaisilta. Jokin näissä asioissa oli mennyt 
pahasti vinoon näköjään jo toiminnan alusta alkaen Korintissa. Voim-
me vain arvailla, liittyikö se korinttilaisten erityiseen herkkyyteen aavis-
tella vääriä motiiveja kaupunkiin saapuvissa matkasaarnaajissa, heidän 
erityiseen tarkkuuteensa raha-asioissa vai siihen, että joku rikas korintti-
lainen oli pyrkinyt saamaan Paavalin vääränlaiseen alistussuhteeseen it-
seensä nähden antiikin aikana vallinneessa patronus ja klientti (suojelija 
ja suojattava) -kulttuurissa. Joka tapauksessa Paavali oli tehnyt pioneeri-
työtä evankeliumin asialla Korintissa. Kun sinne myöhemmin tuli mui-
ta kristillisiä vaeltavia saarnaajia, esimerkiksi Apollos, hän sai tulla ”val-
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miiseen pöytään” ja olla seurakunnan vieraana ilman petkutukseen liit-
tyviä epäilyjä. Samalla tavalla olivat myös ”superapostolit” päässeet 
nauttimaan seurakunnan vieraanvaraisuutta jo vakiintumassa olevan 
kristillisen seurakuntien välisen yhteisön jäseninä. Muiden matkasaar-
naajien erilainen suhtautuminen elatukseen oli siis saanut jotkut seura-
kuntalaiset esittämään kummastelevia kysymyksiä Paavalista. Asia oli 
tullut Paavalin korviin ja loukannut häntä syvästi. 

Paavali pystyi helposti häivyttämään elatusasiassa hänen asemaansa 
apostolina liittyneet ongelmat ja osoittamaan, että kysymyksessä oli va-
paaehtoinen uhrautuminen evankeliumin hyväksi. Yhtä seikkaa hän ei 
näitä asioita selvitelleessään kuitenkaan näytä ottaneen huomioon. Hä-
nen erilainen asennoitumisensa asiaan Korintissa verrattuna siihen, mi-
ten hän suhtautui Makedonian seurakuntiin, saatettiin tulkita siten, että 
hän ei arvostanut Korintin seurakuntaa yhtä paljon kuin Makedonian 
seurakuntia. Tällainen ajatus lienee jäänyt muhimaan Korinttiin Ensim-
mäisen kirjeen korinttilaisille lähettämisen jälkeen. Siitä kertoo tapa, jol-
la Paavali palaa asiaan ”Kyynelkirjeessä”. 

Verrattuna vastustajiin, jotka ovat käyttäneet hyväkseen korintti-
laisten vieraanvaraisuutta, Paavali osoittaa näennäisessä puolustautumi-
sessaan ”Kyynelkirjeessä” oman paremmuutensa: hän ei ole pyrkinyt 
elämään Korintin seurakunnan kustannuksella. Paavali kirjoittaa: 

 
Voidakseni auttaa teitä olen riistänyt muita seurakuntia ottamalla niiltä vas-
taan rahaa. Teidän luonanne en ollut kenellekään rasituksena, vaikka jouduin-
kin puutteeseen, sillä Makedoniasta tulleet veljet antoivat minulle kaiken mitä 
tarvitsin. Olen varonut olemasta teille millään tavalla rasitukseksi ja varon 
vastedeskin. Niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa, tätä ylpeilemisen 
aihetta ei minulta Akhaian maakunnassa riistetä! (2. Kor. 11:8–10). 
 

Paavali korostaa voimakkaasti tiukkaa taloudellisen pidättäytymisen lin-
jaansa korinttilaisten suhteen, vetoaa aikaisempaan käyttäytymiseensä ja 
lupaa säilyttää sen vannoen Kristuksen totuuteen. Tällaisen uuden ai-
heeseen liittyvän purkauksen jälkeen onkin syytä ottaa esille korinttilais-
ten taholta esitetty väite Paavalin rakkaudettomuudesta heitä kohtaan, 
mistä pidättyväisyys olisi todistus. Paavalin kerskausta ilmaisuudestaan 
ei Korintissa häneltä riistetä, mihin hän jatkaa: ”Kuinka niin? Enkö 
muka rakasta teitä? Sen tietää Jumala” (2. Kor. 11:11). Kysymys ei 
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todellakaan ole Paavalin rakkaudettomuudesta, mutta tätä asiaa hän ei 
vielä selvennä. Ensiksi on saatettava päätökseen asian tiimoilta käytävä 
vertailu ”superapostolien” erilaiseen käyttäytymiseen. 

Jatkossa Paavali ei enää ole puolustautuvinaan taloudellisen pidät-
täytymisen ”synnistään”, vaan puhuu suoraan korostaen omaa parem-
muuttaan asiassa vastustajiin verrattuna. Jae 2. Kor. 11:12, jossa Paavali 
tämän tekee, on alkukielessä kieliopillisesti hankala. Suomennos ei tuo 
esille Paavalin todellista tarkoitusta: ”Näin minä toimin nyt ja edelleen-
kin, jotta en antaisi halukkaille tilaisuutta ylpeilemiseen; eivät he ole 
hiukkaakaan meitä parempia.” Kreikkalaisessa alkukielen virkkeessä on 
kaksi jotta-sivulausetta ja lisäksi vaikeasti suomennettava termi aformē, 
joka tarkoittaa eräänlaista sillanpääasemaa. Kun osa sotajoukkoa on 
pystynyt ylittämään joen ja pureutumaan toiselle rannalle, sinne voi-
daan vähitellen kerätä lisää sotavoimaa ja lähteä liikkeelle valloittamaan 
koko joen toispuolista aluetta. Suomen sana ”tilaisuus” on aika valju 
käännös kreikan sanalle, mutta muutakaan ei taida olla tarjolla. Sanatar-
kasti jae 2 Kor. 11:12 on käännettävissä: ”Sen, minkä teen, tulen myös 
tekemään, jotta poistaisin tilaisuuden niiltä, jotka haluavat tilaisuuden, 
jotta siinä missä he kerskaavat heidät havaittaisiin sellaisiksi kuin me.” 
Jakeen merkityksen oikea ymmärtäminen on tärkeää, jotta Paavalin 
esitys taloudellisesta pidättyväisyydestään ja tapa, jolla hän sen suhteen 
pyrkii esiintymään korinttilaisten silmissä parempana kuin vastustajat, 
tulisivat oikeaan valoon. Paavali tahtoo sanoa, että hän pidättäytyy Ko-
rintissa loppuun asti seurakunnan tarjoamasta elatuksesta, jotta hän ei 
laskeutuisi vastustajien tasolle tässä asiassa. Hän väittää, että vastustajat 
haluaisivat hänen luopuvan päätöksestään, jottei hänellä olisi tässä suh-
teessa enää etulyöntiasemaa heihin nähden. Vastustajat haluaisivat hänen 
mukaansa, että he voisivat sanoa kerskailuissaan olevansa elatuskysy-
myksessä samanlaisia kuin Paavali. 

Taloudellinen riippumattomuus on Paavalin etu vertailussa, eikä 
hän halua siitä luopua. Aiheeseen liittyy se, että Paavali suurentelee vas-
tustajien seurakunnalle aiheuttamaa aineellista rasitetta. Samaan ironi-
seen tyyliin kuin pyytäessään anteeksi sitä, että on julistanut korinttilai-
sille evankeliumia ilman korvausta, Paavali kirjoittaa ”superapostolien” 
toiminnasta seurakunnassa: ”Tehän siedätte sen, että teidät orjuutetaan, 
teitä riistetään, teidät alistetaan, teitä kohdellaan tylysti ja lyödään kas-
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voihin” (2. Kor. 11:20). Paavali sanoo häpeävänsä sitä, ettei itse ole 
heikkoudessaan pystynyt samaan (2. Kor. 11:21). Paavali selvästikin 
liioittelee rankasti kuvatessaan uusien apostolien toimintaa tällä tavalla, 
mutta sellainen kuuluu ”narrinpuheeseen”, tyylilajiin, jota Paavali tässä 
harjoittaa puhuessaan ”kuin järjetön” (2. Kor. 11:17). Vielä ”Sovinto-
kirjeessäkin” on viittaus vastustajien tapaan vastaanottaa korvausta julis-
tustoiminnastaan, kun Paavali kirjoittaa: ”Me emme ainakaan ole sellai-
sia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa” (2. Kor. 2:17). 

”Kyynelkirjeen” jälkipuoliskolla Paavali palaa vielä käyttäytymi-
seensä elatusasioissa Korintissa ja selvittää rakkauden puutteeseen liitty-
viä epäilyksiä aiheen tiimoilta. Hän aloittaa jälleen voimakkaan ironises-
ti aiheen käsittelyn: ”Missä suhteessa te olette jääneet muita seurakuntia 
vähemmälle? Enintään siinä, että minä en ole ollut teille rasituksena. 
Suokaa tämä vääryys minulle anteeksi!” (2. Kor. 12:13). Tämän jälkeen 
Paavali vakavoituu ja kirjoittaa: 

 
Olen nyt valmis tulemaan luoksenne jo kolmannen kerran enkä nytkään aio 
rasittaa teitä. En kaipaa teidän varojanne vaan teitä itseänne. Eihän lasten vel-
vollisuus ole kerätä omaisuutta vanhemmilleen, vaan vanhempien lapsilleen. 
Pelastaakseni teidät uhraan mielihyvin omat varani, uhraan vaikka itsenikin. 
Rakastatteko te minua vähemmän siksi, että minä rakastan teitä niin suuresti? 
(2. Kor. 12:14–15). 
 

Taitavalla retorisella keinolla Paavali tyrmää korinttolaisten piirissä uu-
moillun syyn muista poikkeavalle käyttäytymiselleen. Se, että hän on 
työskennellyt ja haluaa työskennellä Korintissa ilmaiseksi, ei ole merkki 
siitä, että hän ei arvostaisi tai rakastaisi seurakuntaa, vaan päinvastoin 
kysymyksessä on osoitus erityisen lämpimästä rakkaudesta, isän rakkau-
desta lapsiinsa. Lasten ei tarvitse huolehtia vanhemmistaan ainakaan sil-
loin, kun he ovat pieniä ja vanhemmat täysissä voimissaan. Rivien 
välissä näkyy Paavalissa tässäkin yhteydessä sama asennoituminen ko-
rinttilaisiin kuin Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille monissa ohjeissa. 
Suoraan Paavali ilmaisee sen todetessaan, että hän on joutunut puhu-
maan korinttilaisille kuin henkilöille, ”jotka ovat Kristuksen tuntemises-
sa vielä pikkulapsia” (1. Kor. 2:1). ”Kyynelkirjeen” ilmaisuissa korostuu 
kuitenkin ensisijaisesti isän uhrautuva rakkaus lapsiinsa selityksenä Paa-
valin käytökselle Korintissa. Paavali on viisaasti jättänyt selvittämättä, 
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rakastiko hän vähemmän Makedonian kristittyjä vai liittyikö hänen 
erilainen suhtautumisensa heidän lahjoihinsa johonkin muuhun asiaan. 

Isän suhde lapsiinsa on joka tapauksessa ainutlaatuinen suhde, ei-
vätkä seurakuntaan tulleet uudet apostolit voi millään kilpailla Paavalin 
kanssa tässä asiassa, vaikka he Paavalin mukaan olisivatkin iloisia, jos 
Paavali eläisi seurakunnassa samalla tavalla kuin he. Ei kuitenkaan ole 
luultavaa, että vastustajat ovat itse ottaneet tätä kysymystä lainkaan esille 
seurakunnassa. He eivät ole väittäneet Paavalia huonommaksi apostolik-
si kuin itse olivat sen tähden, että Paavali ei elänyt seurakunnan 
kustannuksella. Heidän ei ole myöskään tarvinnut puolustella omaa vie-
raanvaraisuuden vastaanottamistaan seurakunnassa, koska se oli muu-
tenkin yleinen tapa kristikunnassa. Paavali on itse ottanut aiheen esille 
näennäisenä riitakysymyksenä voidakseen tällä tavalla tuoda esille oman 
erityislaatuisen ja Korintin seurakunnalle edullisen käyttäytymisensä. 
Tässä hän osoittautuu vastustajia huomattavasti paremmaksi apostoliksi. 
Seurakunnalla ei voi olla kuin yksi isä, ja se on Paavali. Hänen ainutlaa-
tuinen asemansa siihen liittyvine erityistapoineen on selvä vahvuus ver-
rattuna muualta tulleisiin uusiin opettajiin.25 

 
 

Paavalin koettelemukset ja sairaus 

Sen, mitä korinttilaiset ovat pitäneet Paavalin heikkoutena, he ovat Paa-
valin mielestä ymmärtäneet väärin. Hänen heikkoutensa on itse asiassa 
voimaa. Tämän paradoksaalisen totuuden selittäminen ei ole aivan 
helppoa, mutta siihen pyrkiessään Paavali menee hyvin syvälle apostolin 
ja jokaisen Kristukseen uskovan ihmisen olemassaolon perusteisiin. Ai-
heeseen paneutuessaan Paavali kertoo hyvin paljon itsestään ja koke-
muksistaan, lähinnä sellaisista, joita ihmiset yleensä tietoisesti haluaisi-
vat välttää, eli koettelemuksistaan, kärsimyksistään ja sairaudestaan. 
Näin Paavali tarjoaa runsaasti tietoa, joista vain osa välittyy muista 
lähteistä, toisista kirjeistä ja Apostolien teoista. Siitä, millä tavalla nämä 
tiedot palvelevat Paavalin argumentointia hänen pyrkiessään saamaan 
seurakuntalaiset jälleen puolelleen, palataan tuonnempana. Ensiksi tar-
kastellaan Paavalin elämänkerrallisia tietoja sellaisinaan. 
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Paavali kertoo pitkän luettelon muodossa koettelemuksista, joihin 
hän on apostolin toimessaan joutunut: 

 
Olen saanut raataa kovemmin kuin he [nimittäin Paavalin vastustajat, ”super-
apostolit”], olen ollut enemmän vankeudessa, minua on ruoskittu ylen mää-
rin, monesti olen ollut kuolemanvaarassa. Olen juutalaisilta viisi kertaa saanut 
’yhtä vaille neljäkymmentä’ ruoskaniskua, kolmesti olen saanut raippoja, ker-
ran minua on kivitetty, kolme kertaa olen joutunut haaksirikkoon, olen aje-
lehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaa-
rassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin, vaarassa niin maanmiesteni kuin 
vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa me-
rellä, vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut pal-
jon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonnut usein, palellut vähissä vaatteissa. 
Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua on joka päivä painanut huoli 
kaikista seurakunnista (2. Kor. 11:23–33). 
 

Viimeisen virkkeen merkitys ilmenee paremmin edellisessä raamatun-
suomennoksessa, kun se siellä käännetään: ”Ja kaiken muun lisäksi [olen 
kärsinyt] jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnis-
ta.” Luettelon lopussa Paavali siis tuo esille vielä kaksi toisistaan eroavaa 
vaivaa: seurakuntalaiset ja uskosta kiinnostuneet ihmiset ovat päivittäin 
vierailleet hänen luonaan huolineen ja kysymyksineen, mikä ei ole suo-
nut Paavalille riittävää mahdollisuutta rauhassa paneutua ansiotyöhönsä 
eikä lepoon. Tämän ulkoisen vaivan ohella hänen sisintään on kalvanut 
monenlaiset huolet siitä, miten eri seurakunnat selviytyvät uskossa ja 
elämässä. 

Paavalin koettelemusluettelo on sellaisenaan karu todistus hänen 
kestämistään vaivoista ja vaaroista evankeliumin asialla. Apostolien 
tekojen aineistosta voidaan vain osa yhdistää tässä mainittuihin koettele-
muksiin. Jo ensimmäisen lähetysmatkansa aikana ennen ”apostolien ko-
kousta” Paavali oli kokenut kivityksen Lystran kaupungista ja selvinnyt 
siitä juuri ja juuri hengissä (Ap. t. 14:19–20). Yhden mainitsemastaan 
kolmesta raipparangaistuksesta Paavali oli saanut kokea Filippin viran-
omaisten taholta toisella lähetysmatkallaan (Ap. t. 16:22–23). Samassa 
yhteydessä Paavali teljettiin myös vankeuteen. Raipparangaistukseen 
Paavalin ei Rooman kansalaisena olisi tarvinnut alistua, mutta kaikkialla 
ei oltu yhtä tarkkoja, ja toisaalta Paavali lienee myös solidaarisuudesta 
matkatovereitaan kohtaan alistunut samoihin rangaistuksiin kuin he. 
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Hän on tuskin voinut sanoa: minua ette voi ruoskia, kurittakaa vain to-
vereitani. 

Toiselle taholle Paavali osoitti solidaarisuutta alistumalla myös sy-
nagogan kurinpitorangaistukseen eli ottamalla vastaan ”yhtä vaille neljä-
kymmentä ruoskaniskua” kolmeen otteeseen eri synagogissa. Rangaistus 
oli niin raju, että moni jopa menehtyi siihen. Mooseksen laissa (5. Moos. 
25:2–3) oli sääntö 40 ruoskaniskusta eräiden rikoksien rankaisemiseksi. 
Jotta määrää ei vahingossa ylitettäisi ja näin rikottaisi lakia, käytännöksi 
oli tullut mainitut 39 lyöntiä. Näistä juutalaisyhteisön jakamista ran-
gaistuksista ei kerrota Apostolien teoissa, mutta ne sopivat hyvin Apos-
tolien tekojen tapaan kuvata Paavalin toimintaa: kerta toisensa jälkeen 
Paavali uuteen kaupunkiin saavuttuaan aloittaa evankelioimisen juuri 
synagogissa ja aiheuttaa tällä tavalla riitaa ja sekaannusta paikallisen juu-
talaisväestön keskuudessa. Maininta kertoo myös epäsuorasti Paavalin 
yhä edelleen vaalimasta juutalaisesta identiteetistä. Kristuksen apostoli-
nakin hän katsoi kuuluvansa yhä edelleen juutalaisuuden sisäpuolelle ja 
alistui raskaisiinkin kurinpitosäädöksiin sen piirissä. 

Se, että Paavali on palellut, ollut nälässä ja joutunut valvomaan, 
liittyy hänen tapaansa rahoittaa lähetystyönsä omien käsiensä töillä. Ai-
na työ ei kuitenkaan kannattanut, ei ollut asiakkaita eikä aikaa ja rauhaa 
paneutua elatuksen hankkimiseen. Silloin Paavali näki nälkää ja koki 
vilua. Kun evankelioimistyö sujui hyvin, se vaati puolestaan paljon 
aikaa. Käsityön tekemiseen tuleva aika oli silloin pakko ottaa yöunesta. 
Paavali ei koettelemustensa luettelossa puhu siis vapaaehtoisesta paastos-
ta eikä valvomisesta, vaan elatuksen hankkimisen huoliin liittyneestä to-
dellisesta tilanteestaan. 

Irrallisena muistumana Paavali liittää koettelemustensa luetteloon 
vielä lyhyen kuvauksen siitä, miten hänen henkensä oli vaarassa aivan 
hänen lähetystyönsä alussa: ”Damaskoksessa kuningas Aretaksen alainen 
päällikkö antoi vartioida kaupunkia pidättääkseen minut, mutta minut 
laskettiin muurinaukosta korissa alas, ja niin pääsin pakenemaan hänen 
käsistään” (2. Kor. 11:32–33). Episodi kerrotaan vähän eri yksityiskoh-
din myös Apostolien teoissa (Ap. t. 9:23–25). On arveltu, että tämä 
pieni, muusta sanelun juonesta irrallinen välähdys Paavalin tekstissä 
liittyisi Paavalin kirjurille kertomaan muuten tekstistä poisjätettyyn ma-
teriaaliin, jossa hän on laajemmin valottanut vaiheitaan sanelun ohessa. 
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Sanelutilanteessa Paavali ja kirjuri ovat luonnollisesti keskustelleet varsi-
naisen papyrukselle tulevan tekstin ohessa monista asioista. Tämä yksi-
tyiskohta olisi kirjurin mielestä ollut sen arvoinen, että se kannatti 
kirjallisesti säilyttää tekstiin, vaikka se rikkoikin kirjeen juonen loogista 
etenemistä. Mene ja tiedä!26 

Paavalin pitkän koettelemusten luettelon pohjalta lukijoille välittyy 
joka tapauksessa selkeä kuva siitä, miten raskas ja kuluttava hänen elä-
mänsä on ollut evankeliumin palveluksessa. Paavalilla on voimakkaan 
motivaation ohella täytynyt olla rautainen kunto, jotta hän on jaksanut. 
Näin on varmastikin ollut siitä huolimatta, että hänellä on ollut myös 
jokin fyysinen vaiva, krooninen sairaus, joka on jatkuvasti ollut hänen 
matkakumppaninaan. 

Sairauteensa Paavali viittaa kahteen otteeseen, ensinnäkin kuvailles-
saan ensimmäistä saapumistaan Galatiaan: 

 
Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä in-
honneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kris-
tuksen Jeesuksen. Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin to-
distaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästänne, jos 
se olisi ollut mahdollista (Gal. 4:14–15). 
 

Verbin ”inhota” taustalla on alkutekstissä sana, jolla tarkoitetaan ”sylke-
mistä pahan torjumiseksi”. Paavalin tilassa on toisin sanoen ollut jota-
kin, minkä galatalaiset olisivat voineet tulkita pahan hengen aiheutta-
maksi, niin kuin monista sairauksista antiikin aikana ajateltiin. Viittaus 
siihen, että galatalaiset olisivat olleet valmiit antamaan jopa silmänsä 
Paavalin hyväksi, ei välttämättä tarkoita, että Paavalin sairaus olisi liitty-
nyt hänen silmiinsä, vaan se voi merkitä vain puhtaasti kuvaannollisesti 
ilmaistuna kalleimpansakin uhraamisesta toisen hyväksi. 

Muiden vaivojen ohella Paavalilla on ollut taakkana kärsimys, jon-
ka hän on saanut osakseen 14 vuotta aikaisempien eli vuoden 40 paik-
keilla hänelle suotujen suurten hengellisten kokemusten jälkeen. Hän 
kuvailee sitä ja sen tarkoitusta seuraavasti: 

 
Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistä-
vän piikin ruumiiseeni, Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. 
Olen kolme kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastan-
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nut minulle: ’Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkou-
dessa’ (2. Kor. 12:7–9). 
 

Vastaus, jonka Paavali sai, on puettu antiikin oraakkelivastausten muo-
toon. Niihin kuului kaksi osaa eli varsinainen vastaus ja sen perustelu. 
Alkutekstissä jälkimmäiseen lauseeseen kuuluu perusteleva ”sillä”-sana: 
”…sillä voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Paavalin tapauksessa 
kysymys on Jumalan voimasta, jolla perustellaan sitä, että muutosta Paa-
valin tilanteeseen ei ole luvassa. Paavalin saama vastaus tarkoitti siis, että 
vaivasta vapautuminen evättiin häneltä. Hänen oli opittava elämään sen 
kanssa ja nähtävä siihen liittyvä jumalallinen tarkoitus.27 

Paavali kuvaa vaivaansa, josta ei ole vapautusta, kahdella voimak-
kaalla ilmaisulla. Se on häntä kurittava Saatanan enkeli. Samalla se on 
hänen ruumiiseensa annettu pistävä pistin. Mihin Paavali viittaa kysei-
sillä kielikuvilla? Tutkimuksen historiassa on annettu monia vastauksia. 
On ehdotettu, että Paavalin aikaisemman elämän pahat teot, Kristuk-
seen uskovien vainoamiset piinaisivat häntä edelleen. Tällöin pistin olisi 
ollut hänellä jo ennen neljätoista vuotta aiemmin saatuja suuria koke-
muksia, mikä sinänsä on mahdollinen tulkinta. Koska Paavali muualla 
kuitenkin todistaa olevansa vailla tämäntapaisia kiduttavia muistoja (1. 
Kor. 4:4) ja näkee harjoittamansa vainon pikemminkin tietynlaisena 
kerskailun aiheena ja osoituksena siitä, miten hän menneisyydessäkin, 
vaikkakin väärällä tavalla, pyrki innokkaasti kiivailemaan Jumalan 
asialla (Gal. 1:14; Fil. 3:6), tulkinta ei vakuuta. 

Paavalin käyttämät ilmaisut eivät sovi joskus ehdotettuun tulkin-
taan, jonka mukaan hän tarkoittaisi Saatanan enkelillä ja pistimellä hän-
tä vainoavia ja vastustavia ihmisiä. Ei ole myöskään todennäköistä, että 
Paavali tällä tavalla paljastaisi korinttilaisille seksuaalisiin himoihin ja 
kiusauksiin liittyvää taakkaa, niin kuin jotkut ovat ehdottaneet. Sellais-
ten esille ottaminen ei palvelisi Paavalin tavoitteita kirjeessä. Ainoa jär-
kevä tulkinta Paavalin esiintuomalle vaivalle onkin se, että hän viittaa 
Saatanan enkelillä ja pistimellä johonkin häntä vaivaavaan sairauteen, 
mihin kielikuvat parhaiten sopivat ja mihin myös Kirjeen galatalaisille 
kuvaus sairaudesta selvästi viittaa. Tähän tulkintaan useimmat asiaan 
kantaa ottaneet tutkijat ovat päätyneet. 
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Mistä sairaudesta Paavalin kuvauksissa voisi olla kysymys? Tarkan 
diagnoosin antaminen näin puutteellisten tietojen nojalla on hankalaa, 
varsinkin kun potilas on ollut kuolleena jo lähes 2000 vuotta. Monia 
yrityksiä sairauden määrittelemiseksi on kuitenkin tehty. Kaatumatauti, 
joka on liittynyt muidenkin suurten nerojen elämään, oli pitkään suosi-
tuin vastaus. Sitä suosittiin varsinkin sen tähden, että sen avulla pyrittiin 
saman tien myös selittämään Paavalin hengelliset kokemukset ja jopa 
hänen Damaskoksessa kokemansa Ylösnousseen ilmestys. Ilmestyskoke-
muksen yhdistäminen epileptisen sairauskohtauksen yhteydessä koet-
tuun harhaan on varmastikin liioittelua. Epileptikkoja olisi tämän tul-
kinnan tueksi täytynyt olla runsaasti muitakin ja harvinaisen suuressa 
määrin alkukirkossa. Lisäksi voidaan kysyä, olisiko kaatumatautinen 
pystynyt suoriutumaan kaikista niistä matkojen rasituksista, joihin Paa-
vali työssään miltei tauotta joutui. Kaatumataudin ohella on ehdotettu 
monien muiden sairauksien lisäksi esimerkiksi hysteriaa, sisäsyntyisiä 
depressiotiloja, kuumetauteja, kouristuskohtauksia, silmämigreeniä, is-
kiasta, reumatismia, puhevikaa sekä neurasteniaa. 

Jotakin varmaa, vaikkakin varsin yleisellä tasolla, voidaan Paavalin 
sairaudesta kuitenkin sanoa hänen antamiensa kuvausten pohjalta. Sai-
raus on ensinnäkin ollut luonteeltaan krooninen. Kristus oli kieltäyty-
nyt ottamasta pistintä pois. Sairaus on tuottanut lisäksi tuskaa, mihin 
käytetyt kuvat pistimestä ja rusikoinnista viittaavat. Ulkopuolisetkin 
ovat voineet nähdä, että Paavali on sairas. Ihmiset ovat voineet päätyä 
tulkitsemaan sairauden demonien aiheuttamaksi, vaivaksi, josta heidän 
kannattaa pysyä kaukana. Siitä, että sairaus oli pysyvä vieras Paavalin 
ruumiissa, ei kuitenkaan seurannut, että se olisi pitänyt häntä aina yhtä 
voimakkaasti otteessaan. Kysymyksessä lienee ollut tauti, joka aina välil-
lä otti Paavalin erityisellä voimalla hallintaansa, niin kuin silloin, kun 
hän oli saapunut Galatiaan. Sairauskohtaukset ovat mahdollisesti myös 
välillä aiheuttaneet muutoksia Paavalin matkasuunnitelmiin. On myös 
mahdollista, että sairauskohtaus on osaselityksenä Paavalin epäonnistu-
miselle surullisella välikäynnillä Korintissa. Tautiin on voinut hyvin liit-
tyä, niin kuin useisiin liittyy, psykosomaattinen puolensa: kun Paavali 
kohtasi erityisen raskaita asioita, hänessä kytevä sairaus saattoi aktivoi-
tua. Se, että Paavali monisanaisesti kertoo vaivastaan juuri ”Kyynelkir-
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jeessä”, voi olla merkki siitä, että se oli ollut mukana kuvassa hänen väli-
käynnillään. 

Paavalin sairauteen liittyvät viittaukset sopisivat loppujen lopuksi 
varsin hyvin siihen harvinaiseen tautiin, jota lääketieteessä nykyään kut-
sutaan Hortonin syndroomaksi tai sarjoittaiseksi päänsäryksi. Sitä sairas-
taa tänä päivänä yksi tuhannesta ihmisestä. Se alkaa ilmetä ihmisessä 
yleensä 20. ja 40. ikävuoden välillä, useammin miehillä kuin naisilla. 
Taudille ovat ominaisia erittäin kivuliaat päänsärkykohtaukset, jotka 
kohdistuvat jompaankumpaan silmään. Kipu on hyvin voimakas ja ver-
rattavissa kipuun, joka liittyy munuaiskiviin tai synnytykseen. Sitä sai-
rastavat kuvaavat kipua samanlaiseksi kuin, jos joku tunkisi tikarin toi-
sesta silmästä sisään ja vääntäisi (”pistävä piikki”). Se ilmenee sarjoina 
(”Saatanan enkelin kuritus”). Stressi on yksi laukaisevista tekijöistä. Eräs 
potilas on todennut sairauden tulevan ”niille, jotka miettivät jatkuvasti 
liikaa” (Mikael Gabriel). Päinvastoin kuin migreenissä sen vallassa oleva 
ihminen on rauhaton, liikkuu paikasta paikkaan ja haluaa jopa lyödä 
päätänsä seinään. Kirjeessä galatalaisille olevat viittaukset silmiin ja sii-
hen, että sikäläiset ihmiset olisivat voineet tulkita Paavalin olevan demo-
nin vallassa, saisivat näin selityksensä. Tulkinta Hortonin syndroomasta 
sopisi myös siihen, että kohtausten välillä Paavali pystyi toimimaan 
normaalisti. Sairaus ei estänyt häntä jännittämästä voimiaan kaikkiin 
niihin ponnistuksiin, joita jatkuva matkustaminen vaikeissa olosuhteissa 
häneltä vaati. Kaiken kaikkiaan Paavalin on täytynyt olla fyysisestikin 
kestävä ja voimakas mies, vaikka välillä sairauskohtaukset vaativat ve-
ronsa.28 

 
 

Heikkoudessa täydellistyvä voima 

Kolmas tapa, jolla Paavali pyrkii voittamaan korinttilaiset jälleen puolel-
leen, liittyy paradoksaaliseen väitteeseen, että hänen moitittu heikkou-
tensa onkin itse asiassa voimaa. Se, millä hänen arvoaan on pyritty 
painamaan alas, onkin oikein arvioituna Jumalalta saadun voiman väli-
kappale. Se on juuri sitä, mitä korinttilaiset ovat seurakuntaan tulleiden 
uusien apostolien vaikutuksesta häneltä kaivanneet. 
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Näistä asioista kirjoittaessaan Paavali palaa teemoihin, joiden pitäisi 
olla korinttilaisille tuttuja jo hänen aiemmasta kirjeestään. Korinttilaiset 
eivät ole asiaa vielä kunnolla sisäistäneet. Jos näin olisi ollut, koko 
konfliktia ei olisi syntynytkään. Kysymys on Paavalin ristinteologiasta. 
Aiemmin hän on puhunut siitä yleisellä tasolla eikä ole katsonut tarpeel-
liseksi ainakaan siihen vetoamalla puolustella asemaansa seurakunnassa, 
vaan on pikemminkin leikitellyt alhaisuudellaan ja heikkoudellaan ver-
rattuna korinttilaisiin. Näin hän saattoi tehdä ainoastaan, koska luuli 
asemansa olevan horjumaton seurakunnassa, jonka oli itse perustanut ja 
jossa hän toisaalta oli esiintynyt myös toisenlaisessa roolissa eli karismaat-
tisten lahjojen haltijana. 

Paavalin ristinteologialla tarkoitetaan sellaista paradoksaalista Ju-
malaan liittyvää vakaumusta, että Jumala toteuttaa tarkoituksiaan ih-
misten parissa vastakohtien avulla, päinvastaisilla keinoilla kuin ihminen 
luonnostansa arvelisi. Jumala käyttää välikappaleinaan heikkoutta ja pie-
nuutta, kun hän saa aikaan suuria ja merkittäviä asioita. Jumala kätkey-
tyy mitättömiltä ja voimattomilta näyttävien ilmiöiden taakse. Hänen 
siunauksensa kätkeytyy kärsimykseen ja koettelemuksiin, asioihin, joita 
ihminen luonnostaan tahtoisi mitä tehokkaimmin välttää. Selvin osoitus 
tästä on Jeesuksen ristinkuolema ja siitä koitunut siunaus ja pelastus. 

Jo aivan Ensimmäisen korinttilaiskirjeen alussa Paavali painotti 
voimakkaasti ristinteologiaansa useammasta näkökulmasta. Tämä viittaa 
siihen, että jo tuossa vaiheessa, vuosi ennen ”superapostolien” aiheutta-
maa konfliktia, Paavali ymmärsi, että seurakuntalaiset olivat taipuvaisia 
painottamaan vääriä puolia kristillisessä sanomassa ja elämässä. Paavali 
on katsonut jo tällöin aiheelliseksi kirjoittaa ristin sanomaan liittyvästä 
paradoksaalisesta voimasta (1. Kor. 1:18–25). Hän painotti ristinteolo-
giaan liittyvää kaikkien maallisten arvojen uudelleen arviointia. Sen mu-
kaisesti Jumala on valinnut pelastukseen heikot, vähäpätöiset ja halvek-
situt (1. Kor. 1:26–28). Ristin sanoma kutsuu pelastukseen niitä, joilla 
ei ole mitään omaa esitettävää ansioikseen (1. Kor. 1:29–30). Paavali 
palautti korinttilaisten mieliin oman ensimmäisen tulonsa Korinttiin, 
joka sekin toteutui hyvin ristinteologisissa merkeissä. Hän tuli kaupun-
kiin ”hyvin heikkona, arkana ja pelokkaana” eikä halunnut ”tietää 
mistään muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta”. Tältä pohjalta Ju-



 T O I N E N  K I R J E  K O R I N T T I L A I S I L L E  2 7 1  

malan voima pääsi kuitenkin vaikuttamaan ja seurakunta syntyi (1. Kor. 
2:1–5). 

Jo Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille Paavali korosti joutumis-
taan kärsimyksiin, puutteisiin ja herjauksiin, jotta evankeliumin siunaus 
olisi päässyt vaikuttamaan maailmassa. Hänen koettelemuksensa ovat 
koituneet myös korinttilaisten eduksi. Tällaiseen asetelmaan itsensä ja 
seurakunnan välisissä suhteissa Paavali viittaa ironisessa kuvailussaan: 
”Me olemme hulluja Kristuksen tähden, te viisaita Kristuksessa. Me olem-
me heikkoja, te voimakkaita; teitä kunnioitetaan, meitä halveksitaan” 
(1. Kor. 4:10). Paavalin ironia ilmenee tässä siinä, että hän kuvaa 
kummankin osapuolen tilannetta vain korinttilaisten itsensä subjektiivi-
sesta näkökulmasta. He ovat ”kylläisiä” ja ”päässeet kuninkaiksi” (1. 
Kor. 4:14), kun taas Paavali on jotakin aivan päinvastaista, ”koko maa-
ilman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa” (1. Kor. 4:13). Ironia on 
kuitenkin vaarallinen tyylilaji. Sitä ei välttämättä ymmärretä oikeassa va-
lossa, ja sen avulla voidaan toista osapuolta loukata pahasti. Varsinkin 
lasten ja nuorten on vaikea suhtautua oikein ironiaan. Paavalin arvio 
korinttilaisista hengellisinä ”pikkulapsina” (1. Kor. 3:1) on hyvinkin 
voinut osoittautua todeksi heidän tavassaan suhtautua Paavalin letkau-
tuksiin. Sillä on voinut olla seuraamuksia seurakuntalaisten asennoitu-
miseen Paavaliin. 

Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille ironisessa vastakkainasettelussa 
Paavalin ja korinttilaisten välillä ei vielä ollut kolmatta osapuolta muka-
na kuvioissa niin kuin ”Kyynelkirjeen” kirjoittamistilanteessa. Paavalin 
alistuminen heikkona ja halveksittuna olemiseen ja sen voimakas retori-
nen korostaminen oli kirjoitettu tilanteessa, jossa Paavali oletti seura-
kuntalaisten automaattisesti ymmärtävän hänen tekstinsä oikein ja 
näkevän värikkäiden ilmaisujen takana olevan todellisuuden eli sen, että 
Paavali on tehnyt uhrautuvaa työtä korinttilaisten hyväksi, mistä heidän 
tulisi olla hänelle kiitollisia. Tätä Paavali ei kirjettä kirjoittaessaan osan-
nut epäillä. Hän arveli, ettei kukaan uhannut hänen asemaansa seura-
kunnassa päinvastoin kuin myöhemmin, kun Paavali joutuu ottamaan 
samat teemat esille uudessa tilanteessa kirjoittaessaan ”Kyynelkirjettä”. 

”Kyynelkirjeessä” samat ristinteologiset teemat kuin Ensimmäisessä 
kirjeessä korinttilaisille tulevat esille uudella intensiivisyydellä ja vaka-
vuudella. Vaikka kirjeessä muuten on ironiaa ja ”narrin puhetta”, ni-



2 7 2  P A A V A L I   

menomaan ristinteologian esittely on oikeuttanut Paavalin kuvaamaan 
kirjettä jälkeenpäin sanoilla ”kirjoitin teille suuressa tuskassa, sydän 
raskaana ja kyynelsilmin” (2. Kor. 2:4). Tekstin lukija voi edelleen 
kokea, miten lähelle kirjoittaja päästää lukijan uskonsa ja elämänsä kes-
keisimmissä ja myös vaikeimmissa asioissa. Missään muualla Paavali ei 
kirjoita näin persoonallisesti. Tätä ei voi pitää pelkkänä retorisena näyt-
telemisenä, vaikka näihinkin jaksoihin niin kuin kaikkeen, mitä Paavali 
kirjoitti, liittyy monia retorisia käänteitä. Kirjoittaessaan heikkoudes-
taan, joka oikein nähtynä ja ristin valossa onkin voimaa, Paavali tahtoo 
saada lukijansa ymmärtämään uskon paradoksaalisen salaisuuden, mikä 
ei ole helppoa ellei Henki itse avaa asiaa samaan tapaan kuin Paavalin 
ensi kertaa tullessa Korinttiin. 

Edellä jo esillä olleet Paavalin koettelemukset ja sairaus liittyvät 
Paavalin yritykseen osoittaa korinttilaisille, mistä hänen moititussa heik-
koudessaan perimmältään on kysymys. Paavali ei luettele koettelemuk-
siaan vain mielenkiintoisina yksityiskohtina elämästään. Niiden tarkoi-
tus selviää tavasta, jolla Paavali pohjustaa luettelon vertaamalla itseään 
vastustajiinsa: ”He ovat Kristuksen palvelijoita. Minä vielä enemmän – 
puhun kuin järjetön” (2. Kor. 11:23). ”Mielettömyydellään” Paavali ei 
tarkoita, että olisi hullua väittää olevan suuremmassa määrin ”Kristuk-
sen palvelija” kuin ”superapostolit”. ”Järjettömyys” ei ole siinä. Se on 
sinänsä totta. ”Mielettömyys” on siinä, että Paavali suosittelee näin 
itseään ja kerskailee itsestään, vaikka oikeata olisi vain Herrasta kerskaa-
minen ja hänen suosittelemanaan oleminen (2. Kor. 10:17–18). Vain 
”järjettömänä” eli narrin roolissa, johon Paavalin on ollut pakko puolus-
tautuessaan pukeutua (2. Kor. 12:11), Paavali voi siirtyä käsittelemään 
itselleen olennaisen tärkeitä teemoja heikkouden merkityksestä hänen 
apostolin toimessaan. 

Paavali luettelee koettelemuksensa ja kärsimyksensä (2. Kor. 11:23–
29) perusteluna sille, että hän on parempi Kristuksen palvelija kuin 
”superapostolit”. Vastustajatkin ovat käyttäneet itsestänsä Kristuksen 
palvelijan arvonimeä. Aiemmin Paavali on tahtonut riistää heiltä koko-
naan kyseisen arvonimen (2. Kor. 11:14–15), mutta tässä hän siitä huo-
limatta vertailee itseään heihin, ikään kuin se olisi asiallista. Tämä on 
taas yksi lisäpiirre aiheen esille oton ”järjettömyydessä”. Joka tapauk-
sessa Paavalin paremmuus Kristuksen palvelijana ilmenee siinä, mitä 
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hän on joutunut kestämään ja kärsimään toimiessaan Kristuksen evan-
keliumin asialla. Tämän tyyppinen vertailu on tehokas ainoastaan, jos 
vastustajilla ei ole ollut esitettävänään juuri mitään niistä asioista, joita 
Paavali tuo luettelossaan esille. 

Suuri osa niistä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet Paavalin heikkou-
teen liittyvän kritiikin, asettuu uuteen valoon, kun niitä katsotaan Paa-
valin esiin ottamasta näkökulmasta. Näin Paavali ainakin toivoo luette-
loa sanellessaan. Hänen olemuksensa, johon ainainen liikkeellä olo 
paikasta toiseen evankeliumin asialla, levon puute ja epämääräiset olo-
suhteet ovat lyöneet leimansa, on näköjään ollut seurakuntaan tunkeu-
tuneitten ”superapostolien” pilkan kohteena. Kun asioita katsotaan 
ristin näkökulmasta, ihmetekoja ja näkyviä Hengen voimavaikutuksia 
ylikorostavat Korinttiin saapuneet uudet apostolit näyttäytyvät kuiten-
kin oikeassa valossa. Ristin näkökulmasta katsottuna heidän toiminnas-
saan ei ole todellista sisältöä eikä aitoa Kristuksen erityisleimaa. Mutta 
kun Paavalin moitittua heikkoutta katsotaan ristin näkökulmasta, se, 
mikä muista näkökulmista arvioituna, maailman silmin katsottuna, 
näyttää naurettavalta ja mitättömältä, saa aivan uuden arvon ja merki-
tyksen. Kuka oli heikko, jos ei Kristus? Mikä toi ihmiskunnalle kaikkein 
suurimman lahjan ja siunauksen, ellei juuri Kristuksen vapaaehtoinen 
alistuminen heikkouteen, hänen tiensä ristille ja kuolemaan? Kun Paa-
vali on heikko, hän on sitä samassa mielessä kuin Kristus. Hän on alis-
tunut vaivoihin, ahdistuksiin ja kärsimyksiin, tullut valitun kansan jäse-
nenä pakanallista alkuperää olevien korinttilaisten veljeksi, jotta hekin 
pääsisivät osallisiksi Kristuksen tuomasta pelastuksesta. Paras Kristuksen 
palvelija on se, joka seuraa Kristusta, kulkee hänen askelissaan muita 
palvellen ja muiden hyväksi uhrautuen sekä heidän vaivoihinsa ja heik-
kouksiinsa osaa ottaen. Tältä pohjalta Paavali kiteyttää luettelonsa huu-
dahdukseen: ”Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku 
lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudes-
tani” (2. Kor. 11:29–30). ”Nöyräksi” (oikeastaan ”alhaiseksi”, ”orjamai-
seksi”) moitittu Paavali vetosi jo heti ”Kyynelkirjeen” alussa itsensä 
muiden hyväksi antaneen Kristuksen ”lempeyteen ja hyvyyteen” (2. 
Kor. 10:1).29 

Myös Paavalin sairaus, häntä kurittava ”Saatanan enkeli” tai toisella 
kielikuvalla ilmaistuna ”pistävä piikki” hänen ruumiissaan, kuuluu 
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hänen heikkoutensa alueeseen. Se on luonteeltaan ja tarkoitukseltaan 
kuitenkin erilainen kuin lähetystyön vaivojen aiheuttamien rasitusten ja 
kärsimysten pohjalta nouseva heikkous. Sairaus ei ole vapaaehtoinen 
risti, vaan Paavali on pyytänyt siitä useampaan otteeseen vapautusta, 
mutta ei ole saanut. Tapa, jolla Paavali tuo sen esille kirjeessä, viittaa 
siihen, että tästä heikkoudesta Paavalia ei ole arvosteltu niin kuin hänen 
puuttuvista hengellisistä näytöistään ja huonoista puhelahjoistaan. Paa-
vali ottaa sairautensa esille varsinaisesta poleemisesta vertailusta irrallise-
na asiana sen jälkeen, kun hän katsoo olevansa pakotettu luopumaan 
kerskaamasta saamistaan vaikuttavista ilmestyksistä ja hengellisistä koke-
muksista. 

Vaikka Paavali tietää, ettei hän saisi kerskata muusta kuin Jumalas-
ta ja heikkouksistaan (2. Kor. 10:17; 11:30), hän kuitenkin heti tämän 
todettuaan katsoo joutuneensa tilanteeseen, jossa joutuu rikkomaan 
sääntöä. Se, että kaikki tapahtuu ikään kuin ”narrin puheen” sateenvar-
jon alla, helpottaa asiaa Paavalin kirjoittaessa: ”Minun on pakko kers-
kailla, vaikkei siitä hyötyä olekaan. Siirryn nyt näkyihin ja Herran 
ilmestyksiin” (2. Kor. 12:1). Tämän jälkeen Paavali kertoo suuresta, 
neljätoista vuotta aiemmin saamastaan uskonnollisesta kokemuksesta, 
jossa hän koki tulleensa temmatuksi ”kolmanteen taivaaseen” ja paratii-
siin. Siellä hän kuuli ”sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua” (2. 
Kor. 12:2–4). Kerskaamalla tästä kokemuksesta ja vastaavanlaatuisista 
Paavali pystyisi hyvin kamppailemaan samanlaisista asioista todennäköi-
sesti kerskailleiden ”superapostolien” kanssa.30 

Heti paratiisi-kokemuksesta kerrottuaan Paavali kokee menneensä 
liian pitkälle. Hän yrittää puolustella kokemuksen esiin tuomista sillä, 
että hän on kertonut siitä vain ikään kuin toiselle miehelle tapahtunee-
na, ja sillä, että se on totta. Pääsyy tällaisista asioista ylpeilemisestä luo-
pumiseen on kuitenkin se, että Paavali haluaa tulla tunnetuksi vain 
sellaisena kuin hän todella on tähän maailmaan kuuluvana ihmisenä (2. 
Kor. 12:5–6). Tämän asennoitumisen hän on joutunut oppimaan luul-
tavasti hyvin pian suuren kokemuksensa jälkeen. Opetus on annettu 
Paavalille sairauden avulla, niin kuin hän kirjoittaa: ”Jotta nämä valtavat 
ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin 
ruumiiseeni, Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpeilisi 
[korottaisi itseäni]” (2. Kor. 12:7). Paavalin tässä yhteydessä kahteen 
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kertaan käyttämä kreikan verbi hyperairomai, joka on suomennettu 
”tehdä ylpeäksi” ja ”ylpeillä” tarkoittaa sananmukaisesti ”itsensä nosta-
mista ylös”, ”itsensä korottamista”. Asiayhteyteen liittyen se merkitsee 
pyrkimystä korottautua yli normaalin ihmisen osan. Sairaus on siis risti, 
jota Paavali joutuu kantamaan muiden vaikeuksiensa ohella, mutta sillä 
on tällainen oma positiivinen merkityksensä. Vaivan tarkoitus selvisi 
Paavalille vasta myöhemmin hänen saamassaan rukousvastauksessa. Se 
auttoi Paavalia ymmärtää evankeliumin sisintä olemusta ja kristityn ai-
toa osaa ja kutsumusta tässä ajassa ja maailmassa.31 

Myös se, ettei paraneminen toteudu, kun sitä on pyydetty ja ru-
koiltu seurakunnan keskuudessa tai yksinäisyydessä, on Jumalan vas-
taus. Sen avulla selvisi myös, että parantamisen armolahjasta tai parane-
misesta ei koskaan voi tulla automaattia, joka toimii aina, kun sekä 
parantajalla että parannettavalla on vain tarpeeksi uskoa. Jumalaa ei 
voida pakottaa rukoilijan toivomuksiin. Paavalikin rukoili kolmeen ot-
teeseen, ennen kuin ymmärsi asian. Se on tapahtunut paljon ennen Ko-
rintin konfliktia, vaikka Paavali pukeekin vastauksen ajankohtaisessa 
kiistassa käytettyihin keskeisiin termeihin ”voima” ja ”heikkous”: ”Mi-
nun armoni riittää sinulle, [sillä] voima tulee täydelliseksi heikkoudessa” 
(2. Kor. 12:9). 

Vastaus rukouksiin on saatu sellaisessa vapaan tiedostamisen 
muodossa, että se voidaan pukea sanoiksi useammallakin tavalla. Tässä 
konfliktitilanteessa Paavali ilmaisee sen näin pukien vastauksen seura-
kuntalaisille tuttuun oraakkelivastauksen muotoon. Korintissa oli lääke-
tieteen jumalan Asklepioksen temppeli, jossa sairauksistaan parantu-
mista hakeville ihmisille jaettiin samantapaisia oraakkelivastauksia. Kun 
asia oli aikanaan selvinnyt Paavalille, hän oli vahvistunut apostolisessa 
identiteetissään toteuttamaan kutsumustaan juuri niissä puitteissa, 
joihin Jumala on hänet asettanut. Monet eivät ole ymmärtäneet sen 
positiivista luonnetta korostaessaan Jumalan voiman näyttäytymistä 
kristityn elämässä toisella, suoremmalla tavalla kuin Paavalin elämässä ja 
toiminnassa. Paavalille sairauskin paljastui Jumalan suunnitelmiin kuu-
luvaksi asiaksi. Senkin avulla hän saa omassa ruumiissaan kokea ja elää 
todeksi kristinuskon perussanoman, sanoman ristillä kuolleesta Vapah-
tajasta, joka juuri tämän äärimmäisen heikkoutensa kautta sai aikaan 
pelastuksen ja toivon kaikille, jotka uskovat häneen. Raamattunsa hyvin 
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tuntenut Paavali tiesi, että jo Jesaja oli ennustanut Kristuksesta seuraa-
vasti: ”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden 
tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me 
emme häntä minään pitäneet” (Jes. 53:3). Kristuksen palvelijalle ei ollut 
häpeäksi, jos hän muistutti herraansa. 

Juuri kuluttaviin vaivoihin ja kärsimyksiin vapaaehtoisesti alistu-
malla Paavali oli saavuttanut voittonsa. Hän toteaa: ”Siksi iloitsen heik-
koudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin 
joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas” (2. Kor. 
12:10). ”Sovintokirjeessä” hän kirjoittaa vähän eri näkökulmasta samas-
ta asiasta: ”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon val-
tavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme” (2. 
Kor. 4:7). Voima ei ole lähtöisin Paavalista itsestään. Se on lahjaa ja 
lainaa. Paavali itse on vain savea, jossa lahjaa säilytetään. Sama painotus 
ilmenee myös tavassa, jolla Paavali puhuu voimasta saatuaan vastauksen, 
että sairaus pysyy hänessä, ja ymmärrettyään sen tarkoituksen: ”Sen täh-
den ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kris-
tuksen voima” (2. Kor. 12:7). Vastausta kommentoivassa virkkeessä 
Paavali puhuu nimenomaan ”Kristuksen voimasta”, koska näin vahvis-
tuu ”Kyynelkirjeen” erityispainotus jumalallisen voiman luonteesta: se 
on luonteeltaan erityislaatuista paradoksaalista voimaa, jonka edellytyk-
senä on oikea Kristuksen seuraajan ja palvelijan asenne eli ”heikkous”. 

Voima ja väkevyys, joista Paavali näissä jakeissa puhuu, tarkoittaa 
ennen kaikkea sitä voimaa, joka tekee syntiin kuolleesta ja jumalatto-
masta ihmisestä Jumalan lapsen ja iankaikkisen elämän perillisen. Ihmi-
sen todellinen eheytyminen eli hänen siirtymisensä kuolemasta elämään 
on suurin ja merkitykseltään ylivoimaisesti tärkein ihme. Sen aikaansaa-
misessa Paavali haluaa olla mukana, mutta se on onnistunut parhaiten 
silloin, kun hän on tietoisesti halunnut itsekin kulkea ristin ja alennuk-
sen tiellä Mestarin jalanjäljissä, olla heikko samassa mielessä kuin Kristus. 

Paavali oli oppinut tajuamaan, että tämä aika on heikkouden, raih-
naisuuden ja kärsimyksen aikaa, mutta kerran Kristuksen armosta on 
koittava uusi aika, jolloin saadaan elää Jumalan voimasta kirkkaudessa: 
”Hän oli heikko, kun hänet ristiinnaulittiin, mutta Jumalan voimasta 
hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä, 
mutta yhdessä hänen kanssaan me tulemme elämään [raamatunsuomen-
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noksessa: elämme] Jumalan voimasta, ja te saatte sen tuntea” (2 Kor. 
13:4). Kristitty on kutsuttu ristiinnaulitun Kristuksen seuraajaksi. Ristiä 
seuraa voitto ja korotus, heikkoutta seuraa osallisuus Jumalan voimasta. 
Olennaista on kuitenkin havaita, miten Paavali suhteuttaa toisiinsa 
Kristuksen ja kristityn osallisuuden Jumalan voimasta. Se, mikä jo nyt 
on todellisuutta ylösnousseen Kristuksen kohdalla, tulee kristityn osaksi 
vasta viiveellä. Se ei ole vielä toteutunut. Voimantäyteisestä elämästä 
Paavali puhuu futuurissa: se on todellisuutta vasta eskatologisessa tule-
vaisuudessa, täyttymyksen päivänä. Silloin Jumalan voima ei enää ilme-
ne vastakohdassaan.32 

Paavali haluaa näin korjata korinttilaisten näkemyksiä voimasta ja 
heikkoudesta. Kristityn olotila tässä ajassa vastaa aiemmin maan päällä 
eläneen ja kärsineen Kristuksen, ei kunniaan nostetun taivaallisen Kris-
tuksen tilannetta. Samalla tavalla kuin Kristus maan päällä eläessään oli 
heikko, on kristitynkin olemassaolon perusmuoto täällä heikkous. Voi-
ma, joka jo nyt määrittää Kristuksen olemassaolon muotoa, tulee todel-
liseksi hänen seuraajilleen vasta tulevassa maailmassa, jonne Kristus on 
esikoisena kuolleista herätettyjen joukosta jo edeltä mennyt (1. Kor. 
15:20). Sellaiseksi, kuin hän tuli Jumalan herätettyä hänet kuolleista, 
saavat kristitytkin tulla, mutta vasta eskatologisessa loppuratkaisussa 
(Fil. 3:20–21). Niin kuin Kristus toteutti Jumalan tahdon ja toi pelas-
tuksen ihmisille alentumalla alhaisuuteen, kristitynkään ei tule hävetä 
sitä, että häntä syytetään ”heikkoudesta Kristuksessa”. Päinvastoin, juuri 
tämä on hänen kutsumuksensa. Uskovien ylösnousemus ei ole vielä ta-
pahtunut, vaikka joillakin olisi halu ymmärtää asia näin ja elää, niin 
kuin tulevan maailman voimat olisivat jo heidän vapaassa käytössään. 

Paavalin kutsumukseen kuului olla myös ”koko maailman kaato-
paikka” (1. Kor. 4:13). Hän on Kristuksen seuraajana kutsuttu otta-
maan vastaan raskaita ja ikäviä asioita toisilta ihmisiltä. Ristin miehen 
seuraajaa ei välttämättä ole mukava katsella. Hän ei ehkä ole ulkonai-
sesti ylevä hahmo, mutta silti juuri hänen ja hänenlaistensa muiden ih-
misten toiminnan ja elämänasenteen kautta ihmiset pääsevät osallisiksi 
armosta ja pelastuksesta. Ihminen, joka palvelee Kristuksen asiaa niin, 
että se tuottaa pysyviä tuloksia, voi tuskin säilyä ryvettymättömänä ja 
kulumattomana. Paavali puhuu tähän liittyen ”Jeesuksen arvista”, joita 
hän kantaa ruumiissaan (Gal. 6:17). 
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Kärsimys ja kieltäymys eivät ole itsetarkoitus Paavalin apostolisessa 
kutsumuksessa. Ne ovat välikappaleita muiden auttamisessa. Paavalin 
apostolisessa heikkoudessa ei ole kysymys maailmasta vetäytymisestä ja 
maailman kieltämisestä, vaan päinvastoin aktiivisesta ja arkisesta itsensä 
likoon panemisesta taistelussa Kristuksen asialla tässä maailmassa mui-
den ihmisten hyväksi. Tätä taistelua ei käydä millä aseilla tahansa, vaan 
aseilla, jotka ovat Kristuksen evankeliumin mukaisia. Tässä suhteessa 
Paavalin opetukset ja korostukset ovat omaperäisyydessään aitoa jatku-
moa Jeesuksen sanomalle ja kohtalolle sekä muodostavat niiden kanssa 
keskeisen Uuden testamentin sisällä kulkevan teologisen perusnäkemyk-
sen, jossa usko ja etiikka yhdistyvät.33 

 
 

”Sovintokirjeen” kirjoittamistilanne 
ja viittaukset ”Kyynelkirjeeseen” 

”Sovintokirje” (luvut 2. Kor. 1–9) sisältää itsessään selkeän selvityksen 
niistä olosuhteista, joissa se on kirjoitettu. Paavali kirjoittaa nimittäin 
siinä paljon juuri aiemmin sattuneista tapahtumista ja olosuhteista. Sen 
jälkeen kun hän oli lähettänyt Tituksen ”Kyynelkirjeen” kanssa Efesok-
sesta Korinttiin, hän oli itse lähtenyt liikkeelle maitse pohjoista kohti 
päämääränään Makedonian seurakunnat. Näyttää ilmeiseltä, että Titus 
on matkannut meritse Efesoksesta Korinttiin. Sieltä hänen oli ollut 
määrä matkustaa Troakseen, jossa Paavali oli sopinut kohtaavansa hänet 
uudelleen. Titus ei kuitenkaan ollut tullut sovitun määräajan puitteissa 
Troakseen. Paavali kirjoittaa tästä: ”Lähdin sitten Troakseen julista-
maan Kristuksen evankeliumia, ja siellä minulle avautui ovi Herran työ-
hön. Henkeni ei kuitenkaan saanut rauhaa, kun en tavannut siellä veljeäni 
Titusta, ja niin jätin hyvästit seurakunnalle ja jatkoin matkaa Makedo-
niaan” (2. Kor. 2:12–13). 

Efesoksessa Paavali oli joutunut vaaralliseen välikohtaukseen (2. 
Kor. 1:8–11; Ap. t. 19:23–40), mikä oli viivyttänyt hänen omaa irtau-
tumistaan kaupungista, niin että hän oletti Troakseen tullessaan Tituk-
sen jo olevan siellä. Koska näin ei ollut, Paavali jatkoi matkaansa Make-
doniaan pahojen aavistusten saattelemana. Sinne tultuaan hän vihdoin-
kin jonkin ajan kuluttua kohtasi Korintista paikalle saapuneen Tituk-
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sen. Paavali kirjoittaa tästä: ”Makedoniaan tultuamme emme saaneet 
hetkenkään rauhaa. Meitä ahdistivat kaikenlaiset vaikeudet, ulkoapäin 
taistelut, sisältäpäin pelot. Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, 
lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme” (2. Kor. 7:5–
6). 

Paavalin kokema ahdistus liittyi Korintin tilanteeseen. Miten seura-
kunta ottaisi vastaan hänen ankaran kirjeensä? Oliko hänen työnsä 
Akhaian maakunnassa kokonaan raukeamassa tyhjiin? Tituksen paluu 
Korintista poisti kerralla kaikki Paavalin ahdistuksen aiheet ja pelot. 
Asiat Korintissa olivat jopa paremmassa mallissa kuin Paavali oli uskal-
tanut toivoa. Seurakunta oli jälleen täysin kuuliainen Paavalille ja katui 
aiheuttamaansa välirikkoa ja mielipahaa. ”Superapostoleista” ei enää tar-
vinnut välittää. He olivat poistuneet kaupungista, mikä olikin helppoa 
kierteleville apostoleille. Tituksen suunniteltua pitemmäksi muodostu-
nut oleskelu Korintissa voi viitata siihen, että hyvän lopputuloksen saa-
vuttaminen oli vaatinut häneltä aikaa vieviä ponnisteluja. 

Näissä merkeissä Paavali kirjoittaa Makedoniasta käsin Korinttiin 
uuden kirjeen. On vain luonnollista, että siinä tuodaan monisanaisesti 
esille ilo ja tyytyväisyys, joita Paavali tuntee ikävän tilanteen ratkettua. 
Hehkutettuaan laajasti tyytyväisyyttään Paavali kiteyttää uuden asennoi-
tumisensa korinttilaisia kohtaan sanoihin: ”Olen iloinen, että voin joka 
suhteessa luottaa teihin” (2. Kor. 7:16). Suhtautuminen seurakuntalai-
siin on totaalisesti muuttunut verrattuna ”Kyynelkirjeeseen”. 

Uudessa kirjeessään Paavali katsoo tarpeelliseksi myös selvittää 
omaan käyttäytymiseensä liittyviä ongelmia. Hänelläkään ei ole ollut 
täysin puhtaita jauhoja pussissa. Titus on seurakunnalta tuomissaan ter-
veisissä myös informoinut Paavalia kysymyksistä, joita korinttilaiset ovat 
esittäneet muun muassa hänen muuttuneista matkasuunnitelmistaan. 
Asia liittyy Paavalin ”surullisella välikäynnillä” seurakuntalaisille esittä-
mään lupaukseen tai ehkä pikemminkin uhkaukseen pikaisesta uudel-
leen tulosta seurakuntaan, kun hän ensin olisi käynyt sieltä käsin Make-
doniassa (2. Kor. 1:15–16). Paavali selittelee asiaa monimutkaisesti ja 
turvautuen teologisiin totuuksiin (2. Kor. 1:17–22). Tämä kertoo siitä, 
että hänellä ei ole selkeätä kunnon puolustusta matkasuunnitelmiensa 
muutoksiin. Korintista poistuttuaan hän on yksinkertaisesti tullut toi-
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siin ajatuksiin ja lähettänytkin edeltään Tituksen ankaran kirjeen kanssa 
kaupunkiin. 

Titus on välittänyt Paavalille tiedon, että korinttilaiset ovat kum-
mastelleet hänen jyrkkyyttään ”Kyynelkirjeessä”. Seurakuntalaiset ovat 
puolustautuneet Paavalin hyökkäyksiä vastaan (2. Kor. 7:11). Uudessa 
tilanteessa Paavali on valmis myöntämään olleensa liian ankara seura-
kuntalaisia kohtaan. Hän pyytää asiaa omalla monimutkaisella tavallaan 
anteeksi kirjoittamalla: 

 
Vaikka tuotin kirjeelläni teille mielipahaa, en sitä kadu. Jos minua kaduttikin, 
kun näin teidän pahoittaneen mielenne vähäksi aikaa, olen nyt iloinen – en 
siksi, että te tulitte surullisiksi, vaan koska murheenne sai teidät muuttamaan 
mielenne. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista, ja niinpä emme aiheutta-
neet teille mitään vahinkoa (2. Kor. 7:8–9). 
 

Loppu hyvin, kaikki hyvin! Seurakunnan ja Paavalin välisten uudelleen 
palanneiden hyvien suhteiden vakiinnuttamiseksi on tärkeätä, että Paa-
vali tulee tällä tavalla seurakuntaa vastaan, kun kerran hän on ilmeisesti 
liioitellut ”Kyynelkirjeessä” moittiessaan ja uhkaillessaan seurakuntaa. 
Samaa tarkoitusta palvelee myös se, että Paavali korostaa edellisen kir-
jeensä kirjoittamistarkoitusta mahdollisimman myönteisessä valossa ja 
omaa tuskaansa sen laatimisen yhteydessä (2. Kor. 2:3–4). Paavali pyrkii 
edelleen lieventämään ”Kyynelkirjeen” liian pitkälle menneitä negatii-
visia vaikutuksia pyytämällä, että seurakunta ei kohtelisi liian ankarasti 
henkilöä, joka oli erityisellä tavalla noussut vastustamaan häntä (2. Kor. 
2:5–11).34 

Kun luvut 2. Kor. 1–9 tulkitaan omana ”Sovintokirjeenään”, joka 
on lähetetty vasta lukujen 2. Kor. 10–13 eli ”Kyynelkirjeen” jälkeen, 
löytyy niistä monia viittauksia ja kaikuja vielä äskettäin vallinneeseen, 
mutta sittemmin päättyneeseen konfliktiin. Tunnelma on kuin raju-
myrskyn jälkeen: juuri äsken päällä olleesta myrskystä on vielä jälkiä ja 
muistumia, ja kaukaa voi vielä kuulla poistuneen myrskyn jyrinää, mai-
ninkejakin lyö vielä rantaan. Edellä tässä kirjassa on jo otettu esille sel-
vät viittaukset aikaisempaan kirjeeseen, riitaan ja sitä seuranneeseen 
sovintoon, josta Titus on tiedottanut Paavalille. Sen lisäksi on vielä epä-
määräisempiä viittauksia, joiden tarkoitus ja merkitys selviävät, kun 
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Paavalin esiin tuomat ajatukset liitetään aitoon historialliseen yhteyteen-
sä apostolin elämässä. 

Kun Paavali kirjoitti Makedoniasta käsin ”Sovintokirjettä”, tilanne 
hänen ja korinttilaisten kesken oli vielä hauras. Tituksen raportoima so-
vinto oli tuore. Se oli yllättänyt Paavalin positiivisesti. Hän oli pelännyt 
pahempaa ja oli tietoinen siitä, ettei itsekään ollut riidan osapuolena ol-
lut täysin asiallinen. Vaikka kirjeen konkreettinen tarkoitus liittyi koleh-
din toimittamiseen, tämä ei toteutuisi, jos Paavali saisi korinttilaiset 
jälleen itseänsä vastaan taitamattomalla jälkiarvostelulla tai kirjoittamal-
la muuten sopimattomalla tavalla. Hänen oli parasta olla sovitteleva ja 
nöyrä, mitkä asenteet ”Sovintokirjeessä” todella tulevatkin esille. Kaikki 
oli pyrittävä selittämään parhain päin, niin ”Kyynelkirjeen” perimmäi-
nen tarkoitus kuin muutkin asiat. 

Paavali oli ”Kyynelkirjeessä” nimittänyt Korinttiin ilmestyneitä uu-
sia apostoleja ”vääriksi apostoleiksi”, ”petollisiksi työntekijöiksi”, sellai-
siksi, jotka ”vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi”, väittänyt heidän 
olevan jopa Saatanan palvelijoita (2. Kor. 11:13–15). Juuri tässä hyök-
käyksessä vastustajiaan vastaan Paavali lienee tehnyt karkeimmat yli-
lyöntinsä koko ”Kyynelkirjeen” sisällä. Vastustajien ohella myös korint-
tilaiset ovat varmastikin syystä närkästyneet Paavalille tällaisista vaeltaviin 
apostoleihin lyödyistä leimoista. Tituksen Paavalille kertoma korintti-
laisten ”mielensä pahoittaminen”, ”puolustautuminen” ja ”suuttumi-
nen” (2. Kor. 7:8,11) selittyvät pitkälle edellä esitellyistä Paavalin 
ylilyönneistä, joita Paavali hieman kiemurrellen tunnustaa katuvansa (2. 
Kor. 7:8). ”Superapostolit” olivat juuri äsken olleet arvostettuja miehiä 
Korintissa. He olivat jo sieltä poistuneet Paavalin kirjoittaessa ”Sovinto-
kirjettä”, joten he eivät enää olleet muuta kuin muistumia konfliktista, 
mutta heihinkin liittyviä maininkeja on ”Sovintokirjeessä” vielä havait-
tavissa. Paavalille he ovat edelleen epämiellyttäviä henkilöitä, jotka oli-
vat sotkeutuneet hänen seurakuntansa elämään, mutta uudessa tilantees-
sa Paavali ei korinttilaisten tähden voi heitä enää jyrkästi tuomita eikä 
hänen tarvitsekaan. Riittää, että hän antaa muutaman tietoisesti epä-
määräiseksi jätetyn sivalluksen heidän suuntaansa. 

”Itsensä suositteleminen” oli ollut ”Kyynelkirjeessä ” voimakkaasti 
esillä. Vastustajat ”kerskasivat”, ”ylpeilivät” ja ”suosittelivat itseään”, mi-
hin Paavalikin oli vastentahtoisesti mennyt mukaan pukeutumalla nar-
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rin asuun. Tähän Paavali viittaa ”Sovintokirjeessä” kirjoittaessaan: ”A-
lammeko jälleen suositella itseämme? Tarvitsemmeko mekin teitä varten 
tai teiltä suosituskirjettä niin kuin eräät muut? Te itse olette meidän 
suosituskirjeemme, joka on kirjoitettu meidän sydämiimme kaikkien 
ihmisten nähtäväksi ja luettavaksi” (2. Kor. 3:1–2). On selvä, keihin 
sanapari ”eräät muut” yllä viittaa. Paavali viittaa samoihin henkilöihin ja 
samalla ”Kyynelkirjeessä” olleeseen teemaan taloudellisen hyödyn vas-
taanottamisesta seurakunnalta, kun hän kirjoittaa: ”Me emme ainakaan 
ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julis-
tamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen, väärentämättömänä ja 
sellaisena kuin se tulee Jumalalta” (2. Kor. 1:17). 

Kun voitolle päässyt Paavali ylistää euforisissa tunnelmissa Jumalal-
ta saamansa apostolin viran ihanuutta, hän ei malta olla ottamatta 
vertailuun niitä henkilöitä, joita vastaan hän vielä äsken kävi katkeraa 
kamppailua korinttilaisten sieluista. Hän tekee sen kuitenkin viisaasti 
riittävän yleisin termein, jottei pahoittaisi liikaa seurakunnan vielä herk-
kiä tunteita, kirjoittaessaan: ”Kun meillä Jumalan armosta on tällainen 
palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäi-
sen, emme toimi petollisesti emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan 
tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassatunnossaan 
arvioi meidät Jumalan edessä” (2. Kor. 4:1–2). 

Kun Paavali jatkossa kirjoittaa kadotukseen menevistä sokaistuista 
ja epäuskoisista ihmisistä (2. Kor. 4:3–4), korinttilaisten ei todellakaan 
ole pakko yhdistää viittauksia välttämättä ”superapostoleihin”, vaikka 
Paavali itse kaiken todennäköisyyden mukaan tarkoittaa juuri heitä eikä 
asiallisesti ole luopunut heistä ”Kyynelkirjeessä” antamastaan arviosta. 
Tulkinnalle, että Paavali näissä jakeissa viittaa ensisijaisesti Korintissa 
vaikuttaneisiin vieraisiin apostoleihin, antaa vahvistuksen aihetta jatkava 
toteamus: ”Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan Jeesuksesta 
Kristuksesta: Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan 
teitä” (2. Kor. 4:5). ”Kyynelkirjeessä” Paavali oli kirjoittanut ”super-
apostoleista”, että ”he ottavat mittapuukseen omat saavutuksensa ja ver-
taavat itseään vain itseensä” (2. Kor. 10:12).35 

Kaiken ”Sovintokirjeeseen” liittyvän ilon ja tyytyväisyyden ohella 
kirjeessä on myös jakeita, jotka oudoksuttavat ja jotka sellaisinaan tun-
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tuisivat viittaavan vielä tilanteeseen, jossa sopua vasta etsitään. Paavali 
vetoaa korinttilaisiin: 

 
Me puhumme teille avoimesti, korinttilaiset, sydämemme on avara, siinä on 
teille tilaa. Sen sijaan teidän sydämenne on ahdas. Antakaa vastalahja – puhun 
kuin lapsilleni – avartukaa tekin! Antakaa meille tilaa sydämessänne! Emme 
ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole tuottaneet kenellekään vahinkoa 
emmekä hankkineet hyötyä kenenkään kustannuksella. Tätä en sano teitä 
tuomitakseni. Sanoinhan jo, että teillä on sija meidän sydämessämme, niin 
että haluamme teidän kanssanne elää ja teidän kanssanne kuolla. Teille voin 
puhua aivan suoraan, ja minulla on paljon aihetta olla teistä ylpeä. Olen saa-
nut yllin kyllin lohdutusta, kaiken ahdinkomme keskelläkin tunnen ylenpalt-
tista iloa. (2. Kor. 6:11–13; 7:2–4). 
 

Edellä esiteltyihin tunnelmiin ja ajatuksiin Paavali on kirjettä sanelles-
saan ajautunut sen jälkeen, kun hän on juuri edellä paneutunut kuvaa-
maan apostolin viran vaivoja ja kärsimyksiä, joihin kuitenkin liittyy 
suuri siunaus:  

 
Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan, meitä panetellaan ja kiitellään. Meitä 
pidetään villitsijöinä, mutta me puhumme totta. Meitä kohdellaan tuntemat-
tomina, mutta me olemme liiankin tunnettuja. Olemme lähellä kuolemaa 
mutta silti elossa, pahoinpideltyjä mutta yhä hengissä, murheellisia mutta aina 
iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään. 
mutta omistamme kaiken (2. Kor. 6:8–10). 
 

Myös suhteessa korinttilaisiin vallitsevat samantapaiset vastakohdat. 
Yhtä ja toista on vielä jäänyt selvittämättä. 

Sovinto seurakunnan ja Paavalin välillä on toisaalta lähellä täydelli-
syyttä (2. Kor. 7:16). Toisaalta jotkin asiat hiertävät kuitenkin vielä 
välejä. Korinttilaiset ovat puolustautuneet Paavalin syytöksiä vastaan. 
Vaikka Paavali omasta puolestaan voi jo kirjoittaa: ”Olette kaikin tavoin 
osoittaneet olevanne tässä asiassa viattomia” (2 Kor. 7:11), hän ei voi 
olla täysin varma, mitä korinttilaiset hänestä ajattelevat. Tämäntapainen 
epävarmuus selittänee omalta osaltaan sen, että Paavali vetoaa korintti-
laisiin, jotta he ”antaisivat tilaa sydämessään” hänelle. 

Kuudennen ja seitsemännen lukujen taitteessa olevat ja ”välikatkel-
man” molemmille puolille sijoittuvat virkkeet selittynevät kuitenkin en-
nen muuta eräänlaisena palautumana äsken vallinneeseen konflikti-
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tilanteeseen ja sen tunnelmiin. Paavalin on lisäksi edullista esiintyä uu-
dessa tilanteessa korinttilaisten ystävyyden anojana, vaikka tilanne onkin 
jo selkiytynyt. Tässä esitetyt vetoomukset ovat joka tapauksessa sisällöl-
tään ja tunnelmaltaan aivan erilaisia kuin ”Kyynelkirjeessä”. Katkelma 
päättyy loppuhuipennukseen ”Teille voin puhua aivan suoraan, ja mi-
nulla on paljon aihetta olla teistä ylpeä. Olen saanut yllin kyllin lohdu-
tusta, kaiken ahdinkomme keskelläkin tunnen ylenpalttista iloa” (2. 
Kor. 7:4). Tämä on jotakin aivan muuta kuin se, mitä ”Kyynelkirjeestä” 
voidaan lukea Paavalin ja seurakunnan suhteesta. Tällä tavalla Paavalin 
kehotuslauseet siitä, että seurakunta ottaisi hänet vastaan, vaihtuvat 
luontevasti jaksoksi, jossa Paavali ylistää uutta hyvää suhdettaan Korin-
tin seurakuntaan (2. Kor. 7:5–16).36 

 
 

Uusi liitto 

”Sovintokirjeen” painavin sisällöllinen anti liittyy sen selvittämiseen, 
minkälainen aito apostolin virka on. Apostolin viran olemuksestahan oli 
perimmältään ollut kysymys jo riidan aikana. Välien tultua kuntoon 
Paavali pystyy rauhassa ja ilman polemiikkia tekemään selkoa apostolien 
kutsumuksesta Jumalan uuden pelastusteon lähettiläinä maailmassa. 

Paavali on apostolina ”uuden liiton palvelija”. Kreikan kielessä 
”liitto” ja ”testamentti” ilmaistaan samalla sanalla, mistä johtuu, että 
Raamatun kahta osaa kutsutaan Vanhaksi ja Uudeksi testamentiksi. 
Paavalin ”Sovintokirjeessä” näyttävästi esiin nostamassa uudessa liitossa 
ei hallitse kirjain vaan Henki (2. Kor. 3:6). Uusi liitto on Kristuksen 
kuoleman ja ylösnousemisen perustalle solmittu uusi yhteys Jumalan ja 
Kristukseen uskovien välille. Kun Paavali selvittää uuden liiton luon-
netta, hän havainnollistaa sitä vertaamalla uutta liittoa vanhaan liittoon, 
jossa liitto perustui lain antamiseen Siinain vuorella. Mooses oli vanhan 
liiton välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä. Kun uudessa liitossa kaik-
kea elähdyttävänä tekijänä on Henki, vanha liitto rakentui kirjaimen eli 
juutalaisen lain, Tooran varaan. 

Kun Paavali vertaa vanhaa ja uutta liittoa keskenään, hänen selvi-
tystensä taustalla on kuvaus Mooseksesta, joka oli yhteydessä Jumalaan 
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lain taulujen saamisen aikaan. Kohtaus kuvataan Vanhassa testamentissa 
seuraavalla tavalla: 

 
Kun Mooses laskeutui Siinainvuorelta molemmat liitontaulut käsissään, hä-
nen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä 
tiennyt, mutta kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteile-
vän, he pelkäsivät mennä häntä vastaan. Silloin Mooses kutsui heitä, ja Aaron 
ja kaikki kansan päämiehet tulivat hänen luokseen, ja hän puhui heille. Kun 
israelilaiset olivat tulleet lähemmäs, Mooses ilmoitti heille käskyt, jotka Herra 
oli antanut hänelle Siinainvuorella. Sanottuaan kaiken tämän Mooses verhosi 
kasvonsa. Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuaksensa hänen kanssaan, 
hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä, kunnes lähti pois. Tultuaan 
israelilaisten luo hän kertoi, mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset 
huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen peitti kas-
vonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa (2. Moos. 
34:29–35). 
 

Paavali selittää lukijoilleen edellä siteerattua Vanhan testamentin tekstiä 
ja liittää selitykseensä suoria sitaatteja siitä. Paavali olisi voinut esittää 
perustelut pääaiheelleen eli omalle kutsumukselleen Kristuksen aitona 
palvelijana lyhyemminkin. Hänen ei olisi tarvinnut uppoutua laajaan 
kirjoitusten selittämiseen. Hänen kiistansa korinttilaisten kanssa ei kos-
kenut Moosesta eikä juutalaista lakia.37 Näyttääkin selvältä, että Paavali 
on luvussa 2. Kor. 3 intoutunut tuomaan esille aikaisemmin valmiiksi 
muotoilemaansa raamattuopetusta.38 Se lienee syntynyt kokonaan toi-
senlaisessa yhteydessä Paavalin pyrkiessä osoittamaan edustamansa uuden 
uskonnollisen liikkeen paremmuutta verrattuna pelkästään Moosekseen 
ja hänen lakiinsa eli kirjaimeen perustuvaan hurskauteen. Paavalin ylei-
sönä ovat tällöin voineet olla juutalaisuuteen jo hyvin perehtyneet ja sii-
tä vaikuttuneet niin kutsutut ”Jumalaa pelkäävät” pakanat. Paavali näyt-
tää ajautuvan itsellensä aiemmissa yhteyksissä tärkeään teemaan, kun 
hän ottaa esille äskeisessä kiistassa keskeisenä aiheena olleen itsensä suo-
sittelemisen ja suosituskirjeet. Siitä hän päätyy ulkonaisten suosituskir-
jeiden ja Jumalan Hengellä sydämiin kirjoitettujen kirjeiden vasta-
kohtaisuuteen (2. Kor. 3:3), mikä puolestaan johtaa hänet laajempiin 
teemoihin, kirjaimen ja Hengen vastakohtaisuuteen.39 Se oli Paavalille 
sama asia kuin juutalaisuuden, ”vanhan liiton”, ja Kristus-uskon, ”uuden 
liiton”, välinen vastakohtaisuus (vrt. Gal. 3:2; 4:24, Room. 2:29; 7:6). 
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Vaikka liittojen laaja vertailu Paavalin ja korinttilaisten epäselvyyksien 
selvittelyssä ei olekaan olennaista, Paavali saa näinkin lisää materiaalia 
omaan apostoliseen tehtäväänsä kuuluvan suuruuden korostamiseen. 
Juuri sen esiintuominen korinttilaisille palvelee hänen päämääriään 
kirjeessä. 

Moosekseen liittyvä kirkkaus esittää keskeistä osaa Paavalin raamat-
tututkistelussa, kun hän painottaa, että Jumalan Kristuksessa solmima 
uusi liitto on joka suhteessa parempi kuin Mooseksen välittämä vanha 
liitto. Paavali kirjoittaa: 

 
Jo kuolemaa palveleva virka, jonka säädökset oli kaiverrettu kivitauluihin, 
säteili sellaista kirkkautta, että israelilaiset eivät voineet katsoa Moosesta kas-
voihin. Ja kuitenkin hänen kasvojensa kirkkaus oli katoavaa. Kuinka paljon 
suurempaa kirkkautta säteileekään Hengen palveluvirka! Jos kerran tuomion 
julistamisen virkaa ympäröi kirkkaus, paljon kirkkaampi loiste ympäröi silloin 
vanhurskauden julistamisen virkaa. Sen kirkkaus on niin ylivoimainen, että 
sen rinnalla himmenee se, mikä ennen säteili kirkkautta. Sillä jos sekin, mikä 
on katoavaa, säteilee kirkkautta, vielä paljon kirkkaampaa on se, mikä on py-
syvää (2. Kor. 3:7–11). 
 

Se, että Paavali puhuu vanhan liiton virasta voimakkaan negatiivisesti 
”kuoleman virkana”, selittyy hänen juuri edellä esittämästään väittämästä 
”Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi” (2. Kor. 
3:6).40 ”Kirjain” eli lakiin perustuva hurskaus ei pelasta ihmistä, vaan 
ainoastaan usko Kristukseen. Uskossa Kristukseen Henki kirjaimen vas-
takohtana vaikuttaa uskovan elämässä. Paavalin ei tarvitse jäädä tarken-
tamaan lain ja uskon vastakohtaisuutta Jumala-suhteessa korinttilaisille, 
koska siihen ei Korintissa ensinnäkään liittynyt ongelmia eikä Paavalin 
perustarkoituksena ”Sovintokirjeessä” ole muutenkaan antaa syvällistä 
opetusta tämän tyyppisistä uskon peruskysymyksistä. Hän keskittyy 
uuden liiton viran suuruuden korostamiseen ja valottaa siten koko kris-
tillisen olemassaolon salaisuutta. Paavali kertoo siitä, mitä hän itse on 
apostolina ja mihin hänen elämänsä ja koko olemassaolonsa on suun-
tautumassa sen pohjalta, että hänet on otettu Jumalan ihmiskunnan 
kanssa solmiman uuden liiton piiriin. Uuden liiton jäseninä korintti-
laiset voivat soveltaa itseensäkin paljon siitä, mitä Paavali näin puhuu. 
Sitä korostaa ilmaisu ”me kaikki, jotka… katselemme Herran 
kirkkautta” (2. Kor. 3:18). 
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Paavalin samoin kuin kaikkien muidenkin hänen aikansa juutalais-
ten kirjanoppineiden raamattunäkemykseen kuului usko siihen, että 
pyhissä kirjoituksissa olevat kertomukset olivat sellaisenaan totta, niin 
myös kuvaus Mooseksesta, jonka kasvot säteilivät Jumalan kohtaamisen 
jälkeen. Jumala itse on kaiken kirkkauden alkulähde. Se, joka on hänen 
kanssaan niin läheisissä tekemisissä kuin Mooses, saa tietenkin tartun-
nan samasta kirkkaudesta. Näin myös vanhan liiton virkaan kuului ju-
malallista kirkkautta. Koska uusi liitto on joka suhteessa parempi kuin 
vanha, uuden liiton viran kirkkaus on suurempaa kuin vanhan liiton. 
Vanhaan liittoon liittyvä kirkkaus on ensinnäkin katoavaa, uuteen liit-
toon liittyvä pysyvää. Tätä Paavali perustelee omalla tulkinnallaan Moo-
seksen kasvojen kirkkaudesta: Mooses ”pani kasvoilleen peitteen, jottei-
vät israelilaiset näkisi katoavaisen loisteen häviämistä” (2. Kor. 3:12). 
Tällaisesta motiivista kasvojen peittämiseen ei Vanhan testamentin teks-
teissä kerrota. Se on Paavalin omaa tulkintaa. Juutalaiset kirjanoppineet 
selittivät päinvastoin, että Jumalasta Moosekseen tarttunut kirkkaus 
säilyi hänen kasvoissaan kuolemaan asti, jopa hautaan saakka. Paavalin 
tulkinta perustunee siihen, että myöhemmissä Mooseksesta kertovissa 
kohdissa Mooseksen kirjoissa hänen kasvojensa kirkkaudesta ei ole enää 
mainintaa. Paavalille on itsestäänselvyys, että uuteen liittoon kuuluva 
kirkkaus säilyy iankaikkisuuteen. Vakaumus perustuu siihen, että uusi 
liitto Jumalan ja ihmisten välillä on ikuinen. Vanha liitto puolestaan 
kuihtuu pois niin kuin Mooseksen kasvojen kirkkaus, koska se on kor-
vattu uudella liitolla. 

Paavali väittää, että uuden liiton kirkkaus on paljon voimakkaam-
paa kuin vanhan liiton. Yöllä tähdet ja kuu näyttävät kirkkailta, mutta 
niiden oikea kirkkausaste tulee selväksi vasta sitten, kun aurinko nousee 
valaisemaan maailmaa. Uuden liiton ”ylivoimainen” kirkkaus on Paava-
lin esityksessä vastaavanlainen verrattuna aiemmin olemassa olleeseen 
kirkkauteen, joka sekin on tullut Jumalalta ja jolla silläkin on ollut oma 
tarkoituksensa, vaikka se nyt on syrjäytetty. 

On selvää, mitä Paavali tarkoittaa vanhan liiton kirkkaudella verra-
tessaan kahta eri kirkkautta toisiinsa. Se on sitä konkreettista valoa, joka 
loisti Mooseksen kasvoista hänen kohdattuaan Jumalan. Mutta mitä 
Paavali tarkoittaa sillä suurella ja ylivoimaisella kirkkaudella, jonka hän 
liittää uuteen liittoon ja sen palveluvirkaan? Samanlaista seurustelua Ju-
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malan kanssa ja siihen liittyvää konkreettista kirkkauden tarttumista ih-
miseen kuin Mooseksen tapauksessa ei uuden liiton piiristä löydy. Kris-
tinuskon perustapahtuma, Kristuksen ylösnousemus ja hänen ilmesty-
misensä eri todistajille, tulee lähimmäksi Mooseksen kokemusta. Se oli 
uuden liiton solmimisen alku, niin kuin Mooseksen kohtaaminen Ju-
malan edessä oli vanhan liiton solmimisen alku ja laintaulujen antami-
sen alkutilanne. Eräänlaisena vastaparina Moosekselle nouseekin Paava-
lin teksteissä Paavali itse ylösnousemuksen todistajana sekä hänen rin-
nallaan muut ylösnousemuksen todistajat sekä heidän vanavedessään 
kaikki kristityt. 

Paavali kohtasi kirkkauden, kun ylösnoussut ja taivaalliseen valtias-
asemaan noussut Kristus ilmestyi hänelle. Paavalin kasvot eivät tässä 
yhteydessä alkaneet säteillä, niin että ulkopuolisetkin olisivat voineet 
havaita sen, mutta hänen sydämeensä jäi pysyvä valo, niin kuin hän 
kirjoittaa: ”Jumala, joka sanoi: ’Tulkoon pimeyteen valo’, valaisi itse 
meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen 
kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan” (2. Kor. 4:6). Sydän 
tarkoittaa Raamatun kielenkäytössä sitä osaa ihmisessä, jossa asui hänen 
syvin ja todellisin vakaumuksensa. Sydämessä sijaitsevat ihmisen tunteet 
ja tahto sekä tulevat sieltä esiin.41 

Uuden liiton katoamaton kirkkaus voittaa joka suhteessa vanhan 
liiton katoavan kirkkauden. Se on vaikuttavana voimana kristityn sydä-
messä ja säteilee koko hänen elämäänsä. Kirkkaus uuden liiton yhtey-
dessä tarkoittaa koko kristillisen pelastumisen salaisuutta, uskossa ja 
kasteessa saatua yhteyttä Kristukseen sekä vaellusta Hengen johdatuk-
sessa. Siinä kuljetaan kohti iankaikkista elämää ja vasta lopussa toteutu-
vaa ”kasvoista kasvoihin” katsomista. 

Tyypilliseen juutalaiseen vapaaseen raamatunselitystapaan tukeutuen 
Paavali ottaa vielä uusia yksityiskohtia selityksensä taustalla olevasta ker-
tomuksesta ja soveltaa niitä uuteen tilanteeseen, jossa uuden liiton jäse-
net ottavat pesäeroa vanhasta liitosta. Mooseksen kasvoilleen laittamasta 
peitteestä Paavali saa aiheen arvostella oman aikansa juutalaisten sokeut-
ta kirjoittamalla: 
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Sama peite pysyy edelleenkin paikoillaan, kun he lukevat vanhan liiton [Van-
han testamentin] kirjoituksia, sillä vasta Kristus sen poistaa. Yhä vieläkin hei-
dän sydämensä päällä on peite Mooseksen lakia luettaessa. Mutta kun heidän 
sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois (2. Kor. 3:14–16). 
 

Juutalaiset eivät Paavalin mukaan osaa tulkita Vanhaa testamenttia oi-
kein, koska heillä ei ole uskoa Kristukseen. Vasta usko avaa kirjoitukset 
niiden oikeassa merkityksessä ja auttaa löytämään sieltä Kristuksen. 
Kaikissa uuden liiton kirjoituksissa Vanhan testamentin sitaatit esittävät 
keskeistä roolia, sillä juuri pyhistä kirjoituksista varhaiset kristityt, 
heidän joukossaan Paavali, etsivät valaistusta uuden uskonvakaumuk-
sensa tueksi. Se oli kirjoitusten hengellistä lukemista, jossa sydämen 
päällä ei saanut olla peitettä, mikä valitettavasti oli todellisuutta uskoon 
kääntymättömien juutalaisten piirissä. 

Vähän myöhemmin kirjoittamassaan Roomalaiskirjeessä (Room. 
9–11) Paavali jatkaa eri painotuksin uuden Kristuksessa toteutuneen lii-
ton ja vanhan liiton suhteiden selvittelyä. Siellä painopisteeksi nousee 
vanhan ja uuden liiton välinen pelastushistoriallinen jatkumo: kristityt 
ovat Paavalin oliivipuuvertauksessa oksastettu jaloon oliivipuuhun eli 
nauttimaan niistä eduista, joita Jumala on tarjonnut muinaisuudesta 
lähtien omilleen. He ovat tulleet epäuskoisten juutalaisten tilalle, jotka 
ovat epäuskonsa tähden katkaistu puusta pois (Room. 11:17–24). Van-
han ja uuden liiton välillä on näin Paavalin mukaan selvä jatkumo, liit-
toon kuulumisen ehdot ovat vain muuttuneet Kristus-tapahtuman jäl-
keen. 

Monet Paavalin modernit kriitikot ovat sitä mieltä, että hänen olisi 
pitänyt nähdä ”jalo oliivipuu” kahteen eri haaraan haarautuvana Juma-
lalle kuuluvien ihmisryhmien vertauskuvana, ilman että perinteiseen 
juutalaisuuteen pitäytyneitä olisi tarvinnut katkaista pois Kristukseen 
uskovien pakanakristittyjen tieltä. Paavalin olisi pitänyt ottaa vakavasti 
Jumalan Israelin kanssa solmiman liiton ikuinen luonne. Tätä puolta 
Paavali ei todellakaan ole korostanut Vanhassa testamentissa ilmaistun 
liiton olennaisena osana, vaan pikemmin sen väliaikaista luonnetta, 
mikä on valjennut hänelle Kristus-tapahtumassa. Hänellä on kuitenkin 
aiheeseen toisenlainen positiivinen ratkaisu, jonka hän esittää Rooma-
laiskirjeessä (Room. 11:25–36). Se, kuinka hyvin Paavalin tarjoama rat-
kaisu tyydyttää tämän päivän teologeja ja uskontojen väliseen dialogiin 
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osallistuvia, kuuluu toisenlaiseen hermeneuttiseen yhteyteen kuin 
Paavalin omien ajastusten esiin tuominen sellaisina, kuin ne ovat hänen 
omien teologisten pohdintojensa, kokemustensa ja tulevaisuuden odo-
tustensa valossa.42 

 
 

Oppi sovituksesta 

Seurakunnassa äskettäin vaikuttaneet ”superapostolit” ovat sekoittaneet 
pahasti korinttilaisten näkemyksiä Kristuksen apostolin aidosta tehtä-
västä ja roolista. Apostoli on uuden liiton julistaja, ja hänen virkaansa 
liittyy jumalallista kirkkautta, vaikka se tuleekin esille paradoksaalisessa 
muodossa heikon inhimillisen toiminnan välityksellä. Uusi liitto, joka 
on kumonnut Mooseksen välittämän vanhan liiton Jumalan ja ihmisten 
välillä, tarjoaa täyden pelastuksen Kristuksen sovitustyöhön liittyen. Tä-
män pelastavan sovituksen tuominen kaikille on apostolien tärkein teh-
tävä. 

Paavali lähestyy aihetta varovaisesti, ikään kuin tunnustellen sitä, 
miten hänet otetaan vastaan. Vaikuttaa kuin hän ei vieläkään pystyisi 
täysin luottamaan siihen, että ihme on tapahtunut ja että äsken häntä 
niin voimaperäisesti vastustaneet korinttilaiset ovat jälleen hänen puo-
lellaan. Hän ei halua antaa vaikutelmaa, että hän korostaa itseään ja 
asettuu korinttilaisten yläpuolelle kerskaamaan, niin kuin seurakunnassa 
vaikuttaneet vieraat apostolit olivat tehneet (2. Kor. 5:11–13). Aito 
Kristuksen apostoli toimii puhtaista motiiveista kaikessa Kristusta seura-
ten. ”Kristuksen rakkaus” on se mahti, joka ajaa oikeaa apostolia hänen 
toimissaan (2. Kor. 5:14). Paavali kiteyttää tämän kirjoittamalla: ”Ja 
hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi 
itselleen vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän täh-
tensä” (2. Kor. 5:15). 

Kristuksen kuolema kaikkien puolesta on Jumalan ihmiskunnan 
kanssa solmiman uuden liiton perusta. Kristuksen kuolemassa kaikki on 
muuttunut. ”Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat 
kuolleet” (2. Kor. 5:14). Kristuksen uhrikuolema on kaikkien ihmisten 
puolesta kärsitty sijaiskuolema, jonka jälkeen ”kaikki” luetaan ikään 
kuin kuolleiksi eli rangaistuksensa Jumalan edessä sovittaneiksi. Kris-
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tuksen ristinkuolema ei kuitenkaan ole pelkkä ihmisten ulkopuolella 
tapahtunut asia, joka tehtynä tekona vaikuttaa sovinnon ja pelastuksen, 
vaan se tempaa mukaansa kaikki, jotka ovat uskossa yhdistyneet Kris-
tukseen. Kaste, jota Paavali selventää enemmän Kirjeessä roomalaisille, 
on se riitti, jossa ihminen konkreettisella tavalla liitetään Kristukseen ja 
tulee osalliseksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksen voimasta. 
Paavali korostaa muutoksen totaalisuutta: ”Jokainen, joka on Kristuk-
sessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 
(2. Kor. 5:17). 

Se, että Paavali voi kirjoittaa näin, ei viittaa pelkästään teologisiin 
päätelmiin ristinkuolemasta ja sen merkityksestä. Kokemukset Hengen 
vaikutuksista, muutokset ihmisten käyttäytymisessä ja luonteissa, Paava-
lin omat entiset arvot päälaelleen saanut kääntymys, nämä kaikki ovat 
vaikuttaneet teologiseen päätelmään uudesta luomuksesta Kristuksessa. 
Suuri muutos on Jumalan itsensä teko: 

 
Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt mei-
dän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala 
itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi 
heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan (2. Kor. 5:18–19). 
 

Sovitus tarkoittaa, että Jumala ei enää ota huomioon sitä, mikä on rik-
konut ihmisten välit häneen: synnit ja rikkomukset eivät enää erota ih-
mistä pyhästä Jumalasta, koska Kristus on ristinkuolemallaan suoritta-
nut niistä koituvan rangaistuksen. Juridis-teologinen puhe Kristuksen 
teoista ihmisten hyväksi heidän ulkopuolellaan ja ”mystis-partisipatorinen” 
näkökulma uskovien liittymisestä Kristuksen yhteyteen ja valtapiiriin 
yhdistyvät Paavalille hyvin tyypillisellä tavalla tässä sovituksen merkityk-
sestä todistavassa jaksossa 2. Kor. 5:11–21.43 

Paavalin ilmaisussa on sananmukaisen käännöksen valossa mitä eri-
koisin teologinen ajatus, joka ei kunnolla tule esiin uudessa suomennok-
sessa, mutta ilmenee edellisen raamatunkäännöksen sanoissa ”Sillä 
Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut 
heille heidän rikkomuksiaan.” Paavalin rohkean ajatuksen mukaan siis 
Jumala itse on antanut itsensä uhriksi Kristuksen kuolemassa saattaak-
seen maailman jälleen yhteyteensä.44 Tässä tulee vastaan myöhemmän 
kolminaisuusopin esiasteita. Sanoissa tulee nimittäin esiin, miten Paava-
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li yhdistää opetuksessaan Kristuksen läheisesti Jumalaan. Tässä on jo 
melkein samoja painotuksia kuin myöhemmän Johanneksen evankeliu-
min kristologiassa. Ero johannekselaiseen kristologiaan on kuitenkin sii-
nä, että Paavalin korostus liittyy tekoihin ja toimintaan, Jumala toimii 
Kristuksen välityksellä, kun taas Johanneksen evankeliumissa suhdetta 
tarkastellaan jo Kristuksen perusolemuksen tasolta metafyysisenä todel-
lisuutena.45 

Apostolin korkein kutsumus on välittää Kristuksessa solmitun sovi-
tuksen sanomaa ja saada siten ihmiset mukaan uuteen jumalayhteyteen. 
Paavali tuo tämän tehtävänsä esille korinttilaisille, ikään kuin he eivät 
olisi sitä jo aiemmin häneltä kuulleet ja ikään kuin he vasta nyt olisivat 
kääntymässä kristityiksi: 

 
Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kaut-
tamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, 
jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden (2. Kor. 5:20–21). 
 

Jesajan kirjan teologisesti tärkeä laulu ”Herran kärsivästä palvelijasta” 
(Jes. 52:13–53:12) merkitsi paljon varhaiskristillisyyden pyrkimyksissä 
ymmärtää Kristus-tapahtuman luonne.46 Se on myös Paavalin Kristuk-
sen kuolemalle antaman sovitustulkinnan taustalla. Jesajan kirjassa kir-
joitetaan muun muassa: 

 
Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun 
hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää 
kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän nä-
kee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani 
tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa (Jes. 53:10–11). 
 

Se, että Jesajan kirjassa puhuttiin Kristuksesta, oli alkukristityille selviö 
ja tarjosi tulkinta-avaimet moneen suuntaan. Toisen Vanhasta testa-
mentista nousevan tekstin, joka avasi Paavalille Kristuksen ristinkuole-
man merkitystä, Paavali toi esille Kirjeessä galatalaisille siteeratessaan 
Viidettä Mooseksen kirjaa: ”Kirottu on jokainen, joka on ripustettu 
paaluun” (5. Moos. 21:23). Jumalan kirouksen alle ristille joutunut 
Kristus on tällä tavalla ”lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta” 
(Gal. 3:13). Paavali ankkuroi näin hänelle mitä keskeisimmän sovitus-
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oppinsa pyhien kirjoitusten perustalle. Kirjeessä roomalaisille hän vielä 
jatkaa aiheen syventelyä. 

Paavalin tapaan pyytää korinttilaisia sananmukaisesti käännettynä 
”tulkaa sovitetuiksi Jumalalle” heijastanee jollakin tapaa myös hänen ja 
seurakuntalaisten välistä vasta äsken päättynyttä epäsopua, jonka aikana 
Paavali pelkäsi korinttilaisten jo joutuneen kokonaan pelastuksen ulko-
puolelle (2. Kor. 12:20–21, 13:5). ”Sovintokirjettä” sanellessaan hän ei 
joka hetki jaksa olla täysin varma siitä, että seurakuntalaiset ovat palan-
neet täyteen sovintoon hänen kanssaan, mikä Paavalin näkökulmasta 
tarkoitti myös kuulumista hänen julistamansa Jumalan sovinnon piiriin. 
Samalla kehotuksesta henkii kristilliseen valvomiseen ja kilvoitteluun 
liittyvä asennoituminen elämään ja uskoon. Joka päivä kristityn on uu-
destaan päivitettävä tilansa ja jatkettava elämäänsä uskovana ikään kuin 
alusta. Menneeseen uskonkilvoitteluun ei enää voi vedota uutena päivä-
nä. Tulkintaa vahvistaa tapa, jolla Paavali jatkaa kehotustaan: ”Jumalan 
työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, 
ettei se jää turhaksi! Hänhän sanoo: Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, 
pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, 
juuri nyt on pelastuksen päivä” (2. Kor. 6:1–2). 

Kristuksen sovitusuhrin lopputuloksena on ihmiselle lahjoitettu Ju-
malalta saatu ”vanhurskaus”. ”Vanhurskaus” tarkoittaa tilaa, jossa ihmi-
nen kelpaa Jumalalle. Sovitus ja vanhurskauttaminen tarkoittavat Paava-
lin kielenkäytössä samaa asiaa, mutta eri näkökulmista katsottuina ja 
erilaisin teologisin termein ilmaistuna. Kirjeessä roomalaisille Paavali 
selvittää samaa muutosta ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa ennen 
muuta oikeudenkäyntikulttuuriin kuuluvan vanhurskaus-terminologian 
välityksellä. ”Sovintokirjeessä” Jumalan ja ihmisen välisen suhteen kor-
jaamista on käsitelty uhrikulttuuriin kuuluvan sovitus-terminologian 
valossa. Molemmat tavat tulkita asia vievät samaan lopputulokseen. Ne 
eivät ole keskenään ristiriitaisia, vaan täydentävät toisiaan.47 
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Iankaikkisuustoivo 

Vaikka Jumala on uskonut apostoleille suuren aarteen välitettäväksi 
kaikille ihmisille, he ovat itsessään heikkoja. Paavali palaa uudessa kir-
jeessä jo ”Kyynelkirjeessä” esittämiinsä teemoihin apostolin ulkonaisesta 
mitättömyydestä suuren asian palveluksessa. ”Sovintokirjeessä” Paavali 
ei enää joudu taistelemaan toisenlaisia näkemyksiä vastaan koskien 
apostoliuden aitoa olemusta. Sen vuoksi hänen ei enää tarvitse puolus-
tella ulkonaista heikkouttaan ja tähdentää sitä ehtona evankeliumin 
eteenpäin viemiselle. Hän pystyy nyt yksinkertaisesti ilman apologiaa ja 
polemiikkia kuvailemaan vastakohtaa inhimillisen heikkouden ja siinä 
samalla ilmenevän jumalallisen johdatuksen ja varjeluksen välillä. ”Kyy-
nelkirjeen” sisältämän sanoman avulla korinttilaiset osaavat tulkita Paa-
valin heikkouteen kuuluvan siunauksen oikeassa valossa. 

Paavali kuvaa pelastavaa evankeliumia Kristuksesta kirjoittamalla: 
”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voi-
man olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme” (2. Kor. 4:7). 
Paavali voi solmitun sovinnon vuoksi päätellä korinttilaisten tajunneen 
ja hyväksyneen sen, että juuri heikkona heidän apostolinsa on väkevä. 
Paavali voi sen vuoksi jatkaa ”Kyynelkirjeen” ajatuskulkuja ja syventää 
niitä. 

”Kyynelkirjeessä” Paavali oli korostanut kärsimyksiin ja koettele-
muksiin alistumistaan sillä, että hän oli ”Kristuksen palvelija” ja että pa-
ras palvelija on se, joka seuraa herraansa samanlaisiin tekoihin ja koette-
lemuksiin kuin tämä (2. Kor. 11:23–29). Nyt hän ottaa esille myös 
koettelemuksista ankarimman, kuoleman, kun on kysymys Kristuksen 
seuraamisesta. Paavali kirjoittaa: 

 
Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen 
elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät 
annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuk-
sen elämä tulisi näkyviin kuolevaisissa ruumiissamme. Meissä siis tekee työ-
tään kuolema, mutta teissä elämä (2. Kor. 4:10–12). 
 

Paavali on Kristuksen asialla valmis jopa kuolemaan edistäessään pelas-
tussanomaa korinttilaisten ja muiden ihmisten parissa. Hän ei halua 
väistyä evankeliumin ja Kristuksen palvelun tieltä, vaikka marttyyrikuo-
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leman mahdollisuus on alkanut näyttäytyä hänelle yhä todennäköisem-
pänä. Helppoa tämä ei tosin ole hänellekään. 

Vielä edellisenä vuonna Korinttiin kirjoittaessaan Paavali oli arvellut 
ikään kuin itsestäänselvyytenä, että hän itse on oleva elossa Kristuksen 
tullessa takaisin (1. Kor. 15:52: ”ja me muut muutumme”). ”Sovinto-
kirjeen” kirjoittamista edeltävinä kuukausina hän on joutunut näköjään 
ajattelemaan asiaa uudestaan Efesoksessa koetun vankeuden ja ennen 
kaupungista lähtöä koetun kuolemanvaaran (2. Kor. 1:8–9) jälkeen. Jo 
Kirjeessä filippiläisille henkilökohtaisen kuoleman mahdollisuus ennen 
Kristuksen takaisinpaluun päivää oli askarruttanut Paavalin mieltä, 
mutta uudet kokemukset ovat entisestään syventäneet hänen asiaan liit-
tyviä ajatuksiaan.48 Tämä antanee selityksen Paavalin pohdinnoille 
jakeissa 2. Kor. 5:1–10, jotka ovat oudoksuttaneet tutkijoita. Niiden 
tulkinnoissa tutkivat eivät ole yksimielisiä. Monet ovat sitä mieltä, että 
Paavali esittää niissä erilaisen näkemyksen kristityn tulevaisuuden toi-
vosta ja kuolemanjälkeisestä elämästä kuin aikaisemmissa opetuksissaan 
Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille ja Ensimmäisessä kirjeessä ko-
rinttilaisille. Niissä hän opetti kuolleiden nousevan ylös viimeisenä päi-
vänä Kristuksen tullessa takaisin, mutta nyt hänen lauseensa voitaisiin 
tulkita myös tarkoittamaan oppia välittömästä kuoleman jälkeisestä 
täyttymyksestä tai kuoleman jälkeisestä välitilasta. 

Aikaisemmissa aihepiiriin liittyvissä selvittelyissä Paavalin omana 
näkökulmana oli ollut kristitty, joka saa elävänä kohdata taivaasta takai-
sin palaavan Herran. ”Sovintokirjeessä” Paavali tarkastelee kuoleman ja 
kuoleman jälkeisen olotilan ongelmaa sellaisen henkilön näkökulmasta, 
joka joutuu eriämään elämästä ennen Kristuksen takaisinpaluuta. Tältä 
pohjalta Paavali kirjoittaa varsin monitulkintaiseen tapaan: 

 
Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaan-
kin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmis-
käden työtä. Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeu-
tumaan taivaalliseen asuumme, sillä sitten kun olemme pukeutuneet siihen, 
emme jää alastomiksi. Me, jotka vielä asumme tässä majassamme, huokailem-
me ahdistuneina. Emme haluaisi riisuutua vaan pukeutua uuteen asuun, niin 
että elämä kätkisi sisäänsä sen, mikä on kuolevaista. Juuri tähän Jumala on 
valmistanut meidät, ja vakuudeksi hän on antanut meille Hengen (2. Kor. 
5:1–5). 
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Miten nämä Paavalin ajatukset on ymmärrettävä? Paavali painottaa 
nykyisen ruumiin heikkoutta ja lyhytaikaisuutta vertaamalla sitä paimen-
tolaiselämästä ja omasta käsityöläisammatistaan ottamaansa kuvaan telt-
tamajasta. Sen hajottaminen on helppoa ja sillä Paavali tarkoittaa kuole-
maa. Kristittyä odottaa kuitenkin toinen ”ikuinen asunto” taivaassa. 
Niin kuin ”telttamaja” on vertauskuva maalliselle ruumiille, ”ikuinen 
asunto” on vertauskuva ylösnousemusruumiille, josta Paavali on puhu-
nut jo luvussa 1. Kor. 15. Erikoista ja aiemmasta poikkeavaa Paavalin 
tavassa käsitellä aihetta tässä on se, että ”ikuinen asunto” näyttäisi ole-
van jo valmiina taivaassa samaan aikaan kuin ”telttamaja” on vielä ole-
massa maan päällä. Näin Paavalin tekstin voi ainakin tulkita. Ihmisen 
varsinainen persoonallisuus, ”sielu”, muuttaisi Paavalia näin tulkittaessa 
toiseen jo valmiina odottavaan asuntoon edellisen hajottua. 

Tällaista erikoista oppia, jota ei löydy mistään muualta Paavalin 
kirjoituksista eikä ylipäätänsä Uudesta testamentista, Paavali on tuskin 
tässä kuitenkaan tarkoittanut. Sanat ”Jumalalla on taivaassa meitä var-
ten ikuinen asunto” korostanevat vain ehdotonta varmuutta siitä, että 
kristitty tulee todella tulevaisuudessa saamaan luvatun ikuisen ylösnou-
semusruumiin. Preesensmuotoinen ”Jumalalla on meitä varten” tarkoit-
tanee itse asiassa vasta tulevaisuudessa toteutuvaa täyttymystä. Toivo siitä 
on jo nyt niin varma, että siitä voidaan puhua nykyhetkeen liittyvällä 
verbimuodolla. Vertauskuva taivaassa olevasta ”ikuisesta asunnosta” vas-
taa siis sitä, mitä Paavali on aiemmin kirjoittanut ”taivaallisesta ruumiis-
ta” (1. Kor. 15:40) ja kristittyä odottavasta ”hengellisestä ruumiista” (1. 
Kor. 15:44). Nekään eivät ole ”ihmiskätten työtä”. 

Käytettyään asumuksiin liittyviä kuvia Paavali siirtyy käyttämään 
pukeutumiseen liittyviä vertauskuvia kuolemasta ja tulevasta elämästä 
puhuessaan. Alkutekstin sananmukaisen ajatuksen mukaisesti Paavali 
kaipaa päästä ”pukeutumaan taivaalliseen asumukseensa”, joten vertaus-
kuva erilaisista asunnoista säilyy Paavalin kielenkäytössä, vaikka kuva 
vaatteista vastaisikin paremmin jatkossa olevaa kuvaa ”alastomuudesta”. 
Vertauskuvat asumuksista ja vaatteista menevät Paavalin tekstissä pääl-
lekkäin. Joka tapauksessa Paavali ei haluaisi riisuutua ja joutua alasto-
muuden tilaan, vaan pukeutua ”taivaalliseen asumukseen”. Riisuutumi-
nen tarkoittaa samaa kuin telttamajan hajottaminen eli kuolemaa, alas-
tomuus kuolleena olemista ja taivaalliseen asumuksen ylle pukeminen 
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taas iankaikkista elämää uudessa taivaallisessa ruumiillisuudessa. Kreik-
kalainen sana, jota tässä käytetään pukeutumisesta, merkitsee ”entisen 
puvun lisäksi pukeutumista”, ”pukemista jonkin entisen päälle” eli 
tilannetta, jossa pukeutuja ei ole ensiksi joutunut riisuutumaan eli alas-
tomaksi. Toisin sanoen Paavali ei haluaisi kuolla, vaan saada pukea 
ylleen taivaallisen ruumiin vielä eläessään, niin kuin hän vielä oletti saa-
vansa tehdä kirjoittaessaan Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille: ”Pa-
suuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomuuteen ja me (!) muut 
muutumme. Tämän katoavaisen on näet pukeuduttava katoamatto-
muuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen” (1. Kor. 15:52–53). 

Paavalin esittämä opetus kristityn tulevaisuuden toivosta luvussa 1. 
Kor. 15 tulee muutenkin ilmausten ja sisällön tasolla lähelle jakeissa 2. 
Kor. 5:1–4 esitettyjä ajatuksia. Senkin tähden on väärin tulkita Paavalin 
ajatuksia siten, että hän olisi muuttanut peruskäsityksiään siitä, mikä on 
kristityn osa kuoleman jälkeen. ”Alastomuus” maallisen ruumiin kuol-
lessa ei siis Paavalin ajattelussa tarkoittane muuta kuin juuri kuolleena 
olemista, ei siis esimerkiksi ruumiittoman sielun värjöttelyä uuden ruu-
miin odottamisen välitilassa.49 Paavali on jo aiemmin viitannut ”alasto-
muuteen” kuolemasta puhuessaan, ilman että siihen liittyisi minkään-
laista oppia välitilasta. Verratessaan luvussa 1. Kor. 15 ihmisen kohtaloa 
kuolemassa maahan kylvettävään siemeneen hän puhui kuolleesta maal-
lisesta ruumiista sananmukaisesti ”alastomana siemenenä” (1. Kor. 15:37, 
raamatunsuomennoksessa ”pelkkä siemen”). Kuoltuaan ihminen on 
yksinkertaisesti jokaista elävää ihmistä luonnollisesti kammottavassa 
olemattomuuden eli alastomuuden tilassa, kunnes Jumala kutsuu hänet 
uuteen olemassaoloon. 

Tämän enempää Paavalin tekstistä ei tarvitse lukea. Kaikkine eri-
koisine kielikuvineen se vastaa sitä opetusta, mitä Paavali muualla kir-
jeissään on kristityn tulevaisuuden toivosta opettanut. Tämä on sitäkin 
selvempää, kun Paavali juuri edellä on ”Sovintokirjeessä” kirjoittanut 
täysin oman perusopetuksensa mukaisesti: ”Me tiedämme, että hän, joka 
herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidät-
kin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne” (2. Kor. 4:14). On 
huomionarvoista, että Paavali tässä näyttää lukevan itsensäkin niiden 
joukkoon, jotka Jumala joutuu herättämään kuolleista. Juuri tämä lie-
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nee saanut hänet pohtimaan ”alastomana” olemisen ja siihen tilaan jou-
tumisen kauhuja. 

Paavalin pohdiskelut kuolemasta kääntyvät positiiviseen suuntaan, 
kun hän tuo esille Jumalan kristityille tulevasta täyttymyksestä antaman 
vakuuden, Hengen (2. Kor. 5:5). Kristittyä elävöittävä Jumalan Henki 
on ikään kuin panttina siitä, että kaikki luvatut lahjat tullaan saamaan 
jatkossa. Tämän vuoksi Paavali voi kirjoittaa: ”Olemme siis aina turval-
lisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis 
on kotimme, olemme poissa Herran luota” (2. Kor. 5:6). Tässä Paavali 
tuo esille jo kolmannen vertauskuvan, jolla hän pyrkii selventämään 
tämän- ja tuonpuoleisen olemassaolon luonnetta. Edellä hän on kirjoit-
tanut maallisesta ruumiista verraten sitä telttamajaan ja vaatteeseen, nyt 
sitä verrataan kotiin, josta kristitty haluaa muuttaa pois toiseen ”kotiin 
Herran luo” (2. Kor. 5:8). Koska kristityn kotiinpääsy on varma, hän 
saa nykyisessä raihnaisuuden ja väliaikaisuudenkin tilassa elää täysin tur-
vallisin mielin. Sillä, mitä kuoleman ja ylösnousemuksen välillä tapah-
tuu, ei ole Paavalille loppujen lopuksi merkitystä. ”Hän on katsonut 
välitilan yli ja hän on voinut tehdä niin, koska kristitty on jo nyt Kris-
tuksen ruumiin jäsen eikä menetä kuolemassakaan tätä paikkaansa.”50 
Kuoltuaankin Paavali tietää olevansa Herran oma, kuuluvansa Kristuk-
selle. ”Alastomuudenkin” aikaan kuuluu se, mitä Paavali on vähän 
aiemmin kirjoittanut maallisen olemassaolon vaivoista: ”Tämä hetkelli-
nen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikui-
sen kirkkauden” (2. Kor. 4:17). Kun lopullinen päämäärä on niin suuri, 
ei sinne vievän matkan ja ajan vaivat sittenkään merkitse paljoakaan. 
Paavali haluaisi kyllä jo elää täyttymyksessä, eritä tästä elämästä ja olla 
”kotona Herran luona”, mutta olennaista on vain pyrkiä elämään Juma-
laan turvaten ja hänen tahtoansa noudattaen, olipa tilanne mikä tahansa 
(2. Kor. 5:8–9). 

Aikojen lopulla kaikki tulevat joka tapauksessa tekemään tiliä elä-
mästään: ”Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, 
jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässä on tehnyt, hyvää 
tai pahaa” (2. Kor. 5:10). Se, että Paavali ottaa kuvan tuomioistuimesta 
muuten yllättäviäkin kuvia sisältäneeseen pohdiskeluunsa kuolemasta ja 
sen jälkeisestä tilasta, vahvistaa käsitystä, että hänen kokonaisnäkemyk-
sensä ei ole muuttunut. Mikäli Paavalin kokonaishahmotus kristittyjä 
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odottavasta tulevaisuudesta olisi todella muuttunut siitä perusteellisesta 
selvityksestä, jonka hän antoi vuosi aiemmin Korinttiin lähettämässään 
kirjeessä, hän olisi asiaa tältä osin jotenkin joutunut selvittämään häm-
mentyneille seurakuntalaisille. Jakeiden 2. Kor. 5:1–10 sisältämät aja-
tukset kristityn tulevaisuudesta on syytä ja voidaan hyvin liittää omine 
erityiskorostuksineen samaan kokonaisuuteen, jonka Paavali muuallakin 
antaa opetuksessaan kuolemasta ja iankaikkisesta elämästä. ”Sovinto-
kirjeessä” hän ei niinkään halua opettaa aiheesta, vaan esittää apostolin 
viran alhaisuuden ja ihanuuden inspiroimana subjektiivissävytteisiä 
vaikutelmia suhteestaan kuolemaan ja sen jälkeiseen elämään Jumalan 
yhteydessä. Tällöin myös retoriikan kannalta vaikuttaviksi muotoiltuja 
ajatuksia ei kaikilta yksityiskohdiltaan tarvitsekaan saada täysin yhteen-
sopiviksi keskenään tai vastaamaan joka suhteessa aihepiiristä annettua 
viimeisteltyä opetusta.51 

 
 

Viimeinen tuomio 

”Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta 
kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässä on tehnyt, hyvää tai 
pahaa” (2. Kor. 5:10). Kuva tuomioistuimesta edellyttää ihmisten yh-
teistä ja yhtäaikaista astumista Tuomarin eteen. Kristuksen tuomio-
istuin ei ole jatkuvasti olemassa oleva pysyvä instituutio taivaassa, vaan 
kristityt astuvat sen eteen yhdessä vasta viimeisenä päivänä Kristuksen 
tullessa tuomarina takaisin maailmaan, niin kuin varhaiskristillisessä 
opetuksessa muutenkin jokseenkin yksimielisesti opetetaan.52 Ilmaisu 
”meidän kaikkien” näyttäisi viittaavan pelkästään kristittyihin, jotka 
joutuvat viimeisenä päivänä tilille teoistaan. Ilmaisu ei ole luonteeltaan 
poissulkeva. Myös Kristuksen ulkopuolella elävät tuomitaan, mutta 
olennaista ilmaisussa on se, että myös kristityt tutkitaan. Samasta asiasta 
Paavali kirjoitti jo aiemmin: ”Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen 
kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esille sydänten 
ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta” (1. Kor. 4:5). 

Millainen on kristityn ihmisen tilanne Kristuksen tuomioistuimen 
edessä? Jonkinlaisen tutkinnan ja tuomion läpi heidänkin on käytävä. 
”Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään” (Room. 
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14:12). Voiko Kristukseen kasteessa ja uskossa liitetty ihminen kokea 
tässä yhteydessä vielä yllätyksenä, ettei häntä hyväksytäkään lopulliseen 
pelastukseen? Paavalin teksteissä on kohtia, jotka näyttäisivät viittaavan 
siihen, että viimeisen päivän tilinteolla ei enää olisi vaikutusta kristityn 
lopulliseen pelastumiseen.53 Paavali kirjoittaa alkukirkon hengellisten 
vaikuttajien, lähinnä seurakuntien perustajien kohtelusta viimeisenä päi-
vänä: 

 
Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan 
voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, 
puusta, heinistä tai oljista, aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. 
Tuomiopäivä sen paljastaa: se päivä ilmestyy tulenliekeissä, ja tuli koettelee, 
millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa pal-
kan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itse hän tosin pelastuu, 
mutta kuin tulen läpi (1. Kor. 3:11–15). 
 

Se, mitä Paavali tarkoittaa ”kuin tulen läpi pelastumisena”, jää arvoituk-
seksi. Katolinen kirkko on kehittänyt tästä opin kiirastulesta, mutta 
siinä tulkitaan Paavalia jo hyvin pitkälle ja vapaasti. Jotakin ikävää 
huonosti leiviskänsä hoitaneet kristilliset vaikuttajat joutuvat viimeisellä 
tuomiolla Paavalin viittaamassa tilanteessa joka tapauksessa kokemaan. 
Pääasia kuitenkin on, että heiltä ei epäonnistuneenkaan työn jälkeen 
kielletä osuutta ikuisesta pelastuksesta. 

Myös Paavalin korostama teema, että hänen perustamansa seura-
kunnat ovat hänelle ylpeyden aihe Kristuksen paluun päivänä, liittyy sa-
maan apostolin aikaansaannosten lopputarkastukseen. Jo ensimmäisessä 
säilyneessä kirjeessään Paavali kirjoittaa tessalonikalaisista kristityistä: 
”Kuka on meidän toivomme, riemumme ja kunniaseppeleemme seiso-
essamme Herramme Jeesuksen edessä, sitten kun hän saapuu, ellette 
te?” (1. Tess. 2:19, vrt. myös 2. Kor. 1:14). Tämän korostaminen ei ole 
Paavalille pelkkää retoriikkaa, vaan mitä totisin ja vakavin asia. Hän ha-
lusi, että hän ”saisi palkan” ja että hänellä olisi jotakin näytettävää apos-
tolisen toimintansa tuloksista tuomarina saapuvalle Kristukselle. Tämä 
selittää osaltaan myös sen, miksi hän tarvittaessa taisteli armottomasti 
pelätessään, että hänen perustamansa seurakunnat olivat luopumassa hä-
nestä. 
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Jos onkin ymmärrettävää, että tärkeät kristilliset vaikuttajat lopulta 
epäonnistumisenkin jälkeen pelastuvat, voidaanko samaa ajatella myös 
kaikista rivikristityistä? Asiaa valaisee tapaus, jossa seurakuntayhteydestä 
karkotettu pahasti rikkonut veli esiintyy. Paavali näyttää antavan tällai-
sellekin vielä toivoa. Äitipuolensa kanssa yhteiselämään ryhtyneestä seu-
rakuntalaisesta Paavali kirjoittaa: ”Tuo mies on luovutettava Saatanalle 
ja niin annettava hänen ruumiinsa tuhoutua, jotta hänen henkensä pe-
lastuisi Herran päivänä” (1. Kor. 5:5). Tiiviissä määräyksessään siitä, 
että kyseinen mies on erotettava seurakunnan suomasta yhteydestä Kris-
tukseen ja luovutettava Kristuksen vastustajan Saatanan haltuun, käyte-
tään alkukielessä sanoja, jotka paremmin kuin suomennettu teksti autta-
vat ymmärtämään, mistä on kysymys. Alkutekstissä mainitaan luovutta-
misen tarkoitukseksi ”lihan” tuhoutuminen, mikä voidaan parhaiten 
ymmärtää miehessä olevien syntisten himojen asuinpaikan hävittämise-
nä. ”Liha” ei tarkoita tässä, niin kuin ei useimmiten muutenkaan Paa-
valin kielenkäytössä, ainetta, josta ihminen koostuu. Tässä Paavali viit-
taa sillä koko ihmiseen Jumalasta poiskääntyneenä ja itsekkäiden himo-
jensa valtaan antautuneena henkilönä. ”Lihan” vastakohtana ”henki” 
tarkoittaa tässä uutta hengellistä ihmistä, jollaiseksi mies on kristittynä 
tarkoitettu ja jollaiseksi hänet on kastettu.54 

Vaikka jokainen kristitty on ensi sijassa hengellinen, jokaisessa on 
tämän maailmanajan aikana myös lihallinen puolensa, jota hänen tulee 
pyrkiä pitämään aisoissa. Tältä pohjalta Paavali joutuu kehottamaan: 
”Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistan-
ne, niin että annatte sen haluille vallan” (Room. 13:14). Tässäkin sanan 
”ruumis” tilalla on alkukielessä ”liha”, jolla tarkoitetaan sitä puolta 
kristityssä, jonka välityksellä hänellä on yhä edelleen liittymäkohta vää-
rille haluille ja himoille. Toisaalla Paavali kirjoittaa: 

 
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elä-
villä Hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyr-
kimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä 
ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmel-
tuneen luontonsa [alkukielessä: lihan] mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mie-
leen (Room. 8:5–8). 
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Kristitty on jatkuvassa taistelutilanteessa, niin kuin Paavali kirjoittaa: 
”Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman 
itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista 
kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte” 
(Gal. 5:16–17). Edellä esitellyn sanojen ”liha” ja ”henki” merkitystä 
käsittelevän aineiston pohjalta voidaan ymmärtää, mitä Paavali tarkoit-
taa halutessaan luovuttaa raskaasti rikkoneen veljen Saatanalle ja samalla 
pois lopulliseen pelastukseen matkaavien pyhien joukosta. Hän ei odota 
miehen äkillistä kuolemaa, vaan hänet vääriin haluihin sitovan viettielä-
män päättymistä eli siinä mielessä ”lihan tuhoutumista”. Se, miten Saa-
tanan haltuun joutuminen saa tämän aikaan, jää selittämättä. Olettaako 
Paavalin miehen sairastuvan? Joka tapauksessa Paavali vaikuttaa luotta-
vaiselta, että ”henki pelastuu” eli että mies koettelemusten jälkeen palaa 
seurakunnan eli pelastettujen ihmisten yhteyteen ja saa sen jälkeen ko-
kea saman täyttymyksen tulevaisuudessa kuin muutkin kristityt. 

Paavalin opetus kristittyjen kohtalosta viimeisenä päivänä Kristuksen 
tuomitessa maailman, voitaneen tiivistää käsitykseen, että Kristuksen 
ruumiin jäsenet kuuluvat kaikki lopullisen pelastuksen piiriin. Kerran 
seurakuntayhteyteen tulleen pitää kuitenkin tarkata, että hän pysyy 
Kristuksessa. Lankeaminen pois uskosta ja Kristus-yhteydestä on aina 
mahdollista. Kukaan ei saa olla väärällä tavalla varma pelastumisestaan.55 
On myös vältettävä sitä, ettei omalla käytöksellään aiheuta toisen usko-
van, ”heikon veljen” lankeamista pois pelastettujen joukosta (1. Kor. 
8:10–11). Paavali tuo näissä merkeissä korinttilaisten eteen muistuman 
Israelin kansan erämaavaelluksesta, jonka aikana lukuisa joukko sai sur-
mansa langettuaan syntiin (1. Kor. 10:1–10). Heidän kohtalonsa on 
kirjoitettu varoitukseksi kristityille: ”Nämä tapahtumat ovat varoittavia 
esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää 
lopun aikoja. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu” (1. Kor. 
10:11–12). Lopun aikoja elävän kristityn ”on valvottava ja pysyttävä 
raittiina” (1. Tess. 5:6). Tämä tapahtuu, jotta toteutuisi se, mistä Paava-
li kirjoittaa: ”Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan 
vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa” (1. 
Tess. 5:9). 

Verratessaan uutta liittoa jaloon oliivipuuhun, josta juutalaiset ovat 
epäuskonsa tähden oksastettu pois ja tilalle on oksastettu ”villioliivi-
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puusta” pakanakristittyjä, Paavali kirjoittaa: ”Sanot ehkä, että nuo oksat 
oksastettiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Se on totta. Ne katkaistiin 
pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole yli-
mielinen, vaan pelkää! Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän 
säästä sinuakaan” (Room. 11:19–20). Eräässä vaiheessa Paavali pelkäsi 
koko Korintin seurakunnan ajautuneen pelastuksen ulkopuolelle kirjoit-
taessaan: ”Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteel-
le. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne? Ellei niin 
ole, ette selviydy koetuksesta” (2. Kor. 13:5). Samaan ”Kyynelkirjeen” 
kirjoittamisen tilanteeseen liittyy myös se, että Paavali pelkää joutuvansa 
vainajiin kohdistuvan surun tavalla suremaan monia, ”jotka ovat teh-
neet syntiä eivätkä vieläkään ole katuneet” (2. Kor. 12:21).56 Kirjeessä 
filippiläisille Paavali puhuu ”aivan itkien” eräistä kristityistä, jotka ”elävät 
Kristuksen ristin vihollisina” ja joiden loppuna on kadotus (Fil. 3:18–
19). Paavalin mielestä he ovat käyttäytymisellään ja elämäntyylillään ajau-
tuneet todellisen Kristus-yhteyden ulkopuolelle, mikä selittää hänen 
käsityksensä heidän lopullisesta kohtalostaan. 

Paavalin opetukseen viimeisestä tuomiosta kuuluu myös katkelma, 
jossa hän ei näytä lainkaan kiinnittävän huomiota siihen, mikä on ihmi-
sen suhde Kristukseen. Roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoit-
taa Jumalan oikeudenmukaisuudesta, jonka mukaisesti ihminen tuomi-
taan pelkästään sen mukaisesti, mitä hän on tehnyt ja miten on elänyt. 
Muun muassa hän kirjoittaa: 

 
Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamat-
tomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja 
tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus 
tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikka-
laisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, 
ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten 
välillä (Room. 2:7–11). 
 

Tekstikatkelman loppu kertoo, missä tarkoituksessa Paavali kirjoittaa 
esityksensä viimeisen tuomion luonteesta. Hän korostaa, että Jumala on 
täysin puolueeton tutkiessaan ihmisiä. Syntiä tehnyt juutalainen ei juu-
talaisuutensa vuoksi saa parempaa kohtelua, vaan Jumalan tahdon mu-
kaisesti elänyt pakana menee pakanuudestaan huolimatta hänen edel-



3 0 4  P A A V A L I   

leen. Koska Paavali jatkaa esitystään päätyen tulokseen, ettei maailmassa 
ole yhtäkään ihmistä, ei juutalaista eikä pakanaa, joka täyttäisi Jumalan 
tahdon ja siten ansaitsisi iankaikkisen elämän, edellä oleva kuvaus ihmi-
sistä, jotka elämällään ja teoillaan ansaitsisivat ”kirkkauden, kunnian ja 
rauhan” jää Paavalin kokonaisnäkemyksessä pelkäksi teoreettiseksi mal-
liksi siitä, millä periaatteilla Jumalan oikeudenmukainen tuomio tapah-
tuu.57 Sitä paitsi se, että hän puhuu katkelmassa Jumalasta eikä Kristuk-
sesta viimeisen päivän tuomarina loitontaa esitystä entisestään niistä 
kohdista, joissa Paavali muuten käsittelee aihetta. 

Paavali ei kirjoita missään Kristus-uskon ulkopuolella olevien ih-
misten mahdollisesta kuolleista herättämisestä. Ainoa kohta, jonka voisi 
tulkita viittaavan myös epäuskoisten herättämiseen kuolleista kuuluu: 
”Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös 
kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi [sanatarkasti käännettynä: 
kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa]” (1. Kor. 15:22). Jälkimmäinen 
”kaikki”-sana on tässä yhteydessä mitä luultavimmin kuitenkin vain 
edellisen ”kaikki”-sanan retorinen toisto, jossa Kristuksen merkitys ”uu-
tena Aadamina” ja uskovien ”kantaisänä” vertautuu Aadamin merkityk-
seen. On siis oletettava, että ”kaikki” viittaa tässä siis kaikkiin niihin, 
jotka ovat Kristuksessa. Epäuskoisten ihmisten kuolleista herättäminen 
ei edes sovi Paavalin näkemykseen kuolleista nousevien ihmisten muut-
tuneesta ruumiillisuudesta. Ylösnousseen Kristuksen kaltainen ”hengel-
linen ruumis” ei olisi pelastuksen ulkopuolelle jäävien kohdalla mahdol-
linen. Heidän kohtalonaan on Paavalin mukaan yksinkertaisesti ”kado-
tus” (Fil. 3:19). Käsitteeseen ”kadotus” ei voida automaattisesti sisällyttää 
muista Uuden testamentin kirjoista tulevaa helvetin ja ikuisen piinan 
ajatuksia. Sana viittaa pikemminkin tuhoutumiseen, tyhjiin raukeami-
seen, siihen, ettei ihminen tulee suljetuksi pois siitä taivaallisesta täydel-
lisyydestä, johon Kristukseen uskovien toivo kohdistuu. Ainoastaan 
Kristuksen takaisintulon päivänä elossa olevat ja pelastuksen piirin ulko-
puolelle jäävät ihmiset joutuvat kokemaan käytännön tasolla tällaisen 
kadotuksen. Hahmoteltaessa Paavalin kokonaisnäkemystä uskottomien 
lopunajallisesta kohtalosta voitaneen nimittäin päätellä, että hänen mal-
lissaan uskottomina kuolleita ei tarvitse herättää uudestaan eloon pel-
kästään, jotta heidät saman tien jälleen hävitettäisiin.58 
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Paavalin kirjeistä ilmenee, että hänellä on ollut monipuolinen nä-
kemys lopunajan tapahtumista eri yksityiskohtineen. Hän tarjoilee juu-
talaisen apokalyptiikan odotuksista muodostuneista käsityksistään vain 
pieniä osia siellä, täällä, kun muut teemat tuovat hänelle mieleen aihee-
seen liittyviä yksityiskohtia. Näihin tiedon sirpaleisiin kuuluvat ”ylien-
kelin käskyhuuto” ja ”Jumalan pasuuna” (1. Tess. 4:16) sekä kuva kris-
tityistä tuomitsemassa enkeleitä (1. Kor. 6:3). On ilmeistä, että Paavali 
ei ole pitänyt erilaisten apokalyptisten yksityiskohtien esille tuomista 
kristittyjen uskon ja elämän kannalta tärkeänä. Sen sijaan tulevaisuuteen 
liittyvät keskeiset perusasiat ovat hänelle hyvin tärkeitä, ja ne korostuvat 
kautta linjan hänen kirjeissään. Ne ovat Kristuksen pikaisen takaisin-
tulon odotus, kuolleista ylösnouseminen uudistettuun hengelliseen ruu-
miillisuuteen, tilinteko Herran edessä sekä ikuinen elämä Kristuksen 
kanssa.59 

 
 

Jerusalemiin kerättävä rahalahja ja ”Sovintokirjeen” 
kirjoittamisen tarkoitus 

Edellä esitetyt ”Sovintokirjeen” sisällöstä löytyvät asiat heijastavat hyvin 
tilannetta, jossa sopu apostolin ja seurakunnan välillä oli vakavan riidan 
jälkeen jälleen palautunut. Kirjeeseen sisältyvä jälkihoito oli riidan jäl-
keen jopa välttämätöntä. Kysymykseksi nousee kuitenkin, miksi kaikki 
tämä täytyi kirjoittaa kirjeessä ja lähettää Titus viemään sitä Korinttiin. 
Paavalihan oli aivan lähitulevaisuudessa itsekin tulossa Korinttiin. Rii-
dan jälkipuintia ja iloa sovinnosta olisi voitu selvitellä vähemmälläkin 
vaivalla ja tehokkaammin kasvoista kasvoihin paikan päällä. Pelkästään 
sovun tähden tunnetun tyytyväisyyden esittäminen ei vielä anna riittä-
vältä vaikuttavaa syytä siihen, että Paavali kutsui kirjurin paikalla ja 
alkoi sanella sen ajan kirjoitusvälineillä vaivalloisesti laadittavaa kirjettä. 
Mikä kiire hänellä oli lähettää Titus edeltä kirjeen kanssa kaupunkiin, 
kun hän olisi vähän ajan kuluttua voinut itse matkustaa Tituksen kanssa 
sinne? Varsinainen ja konkreettinen syy kirjeen laatimiseen ja lähettämi-
seen ennen Paavalin tuloa löytyykin kirjeen lopusta luvuista 2. Kor. 8–
9, joissa Paavali laajasti käsittelee Jerusalemin alkuseurakunnalle tulevaa 
rahalahjaa. 
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Se, että Paavalin perustamat pakanakristilliset seurakunnat keräisi-
vät Jerusalemin alkuseurakunnalle rahalahjan, kuului asioihin, joista oli 
sovittu jo apostolien kokouksessa Jerusalemissa (Gal. 2:10). Se oli paka-
nakristittyjen tapa osoittaa yhteenkuuluvuutta ja kiitollisuutta juutalais-
kristilliselle äitiseurakunnalle, joka hyväksyi heidät uskonyhteyteen 
ilman ympärileikkausta ja muita juutalaisen rituaalilain määräyksiä. Raha-
lahja oli muutenkin tarpeellinen Jerusalemin seurakunnalle, jolla täytyi 
olla vakavia taloudellisia puutteita. Jo ihmisten lähtökohtaisen köyhyy-
den lisäksi tilannetta pahensi vielä se, että sinne oli siirtynyt väkeä Gali-
leasta ja muualta odottamaan Kristuksen takaisinpaluuta. Odotuksen 
pitkittyessä seurakuntaan eri puolilta saapuneiden jäsenten lienee ollut 
hankala löytää uusia tapoja elättää itseään uudessa erilaisessa ympäristössä. 

Perinteisesti Paavalin lähetystyö jaetaan varsin keinotekoisesti kol-
meen eri lähetysmatkaan. Ensimmäisen hän oli tehnyt jo ennen aposto-
lien kokousta yhdessä Barnabaksen kanssa. Toiselle hän lähti yksin vain 
lähimpien apulaistensa kanssa jouduttuaan riitaan Pietarin, Barnabaksen 
ja muiden juutalaiskristittyjen kanssa Antiokiassa (Gal. 2:11–14). Tä-
män matkan aikana hän siirtyi työhön Euroopan puolelle ja perusti 
sinne Filippin, Tessalonikan, Beroian ja Korintin seurakunnat. Matkan 
aikana kirjoitetussa Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille ei ole mi-
tään viittausta Jerusalemiin tulevaan rahalahjaan. Muutenkin joudutaan 
päättelemään, että Antiokiassa tapahtuneen välirikon takia Paavali ei ole 
katsonut olevansa velvoitettu toteuttamaan apostolien kokouksessa so-
vittua keräystä. 

Toisen lähetysmatkan päätteeksi Paavali kävi Jerusalemissa ja 
Antiokiassa (Ap. t. 18:18–22). Vaikka asiasta ei kerrota, voidaan hyvin 
perustein päätellä, että Paavali oli näillä käynneillään tehnyt sovinnon 
Jerusalemin ja Antiokian kristittyjen kanssa. Jerusalemiin koottava raha-
lahja on nimittäin keskeisesti esillä Paavalin kirjeissä kyseisten vierailu-
jen jälkeen alkaneella niin kutsutulla kolmannella lähetysmatkalla. Paa-
vali on organisoinut kolehtia heti ensimmäisessä kohteessaan Galatian 
seurakunnissa ja sen jälkeen Efesokseen saavuttuaan välikäsien kautta 
myös Korintin seurakunnassa. Tästä todistaa se, mitä hän kirjoittaa 
Ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille: ”Kun keräätte varoja Jerusale-
min pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seu-
rakunnille: kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava 
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syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa, jottei keräystä pantaisi 
toimeen vasta kun olen tullut sinne” (1. Kor. 16:1–2). Galatian seura-
kunnan keräys ajoi kiville pian tämän jälkeen, kun ympärileikkausta 
vaativat juutalaiskristityt ryhtyivät siellä vastustamaan Paavalin opetusta. 
Kirjeessä galatalaisille itsessään kolehtia ei käsitellä lainkaan. Myöskään 
Korintissa keräys ei sujunut sillä tavalla, kuin Paavali oli toivonut. 

Kun Paavali oli keväällä 53 tai 54 kirjoittanut Korinttiin ohjeensa 
rahalahjan keräämistä varten, hän oli vielä katsonut parhaaksi varmistaa, 
että keräys todellakin lähtee käyntiin. Hän oli lähettänyt tätä tarkoitusta 
varten Korinttiin luotettavan apulaisensa Tituksen. Titus oli ollut käyn-
nistämässä keräystä. Hänen osuutensa asiassa ilmenee Paavalin kirjoit-
taessa ”Sovintokirjeessä” kolehtia tarkoittaen: ”Niinpä me kehotimme 
Titusta jatkamaan tätä rakkaudentyötä ja saattamaan sen teidän keskuu-
dessanne päätökseen” (2. Kor. 8:6). Samassa yhteydessä Paavali ajoittaa 
aloitetun keräyksen selvästi ”viime vuoteen” (2. Kor. 8:10). Antiikin 
aikana eri kulttuureissa vuoden vaihtumisen aika saatettiin määritellä eri 
tavoilla. Silti on todennäköisintä, että puhuessaan ”viime vuodesta” 
Paavali määrittelee vuoden roomalaisen ajanlaskun mukaisesti eli samal-
la tavalla kuin länsimaissa nykyäänkin. Titus oli saanut siis rahalahjan 
keräämisen käyntiin Korintissa jo ”Sovintokirjeen” kirjoittamista edeltä-
vänä vuonna, pian Ensimmäisen kirjeen korinttilaisille kirjoittamisen 
jälkeen. Paavalin muistellessa asiaa seuraavan vuoden syyspuolella väliin 
oli ehtinyt tulla se vakava konflikti Paavalin ja seurakunnan välillä, jota 
”Kyynelkirje” heijastaa. Konfliktin aikana rahalahjan kerääminen oli 
lakannut ja jo kertyneet rahat oli käytetty muihin tarkoituksiin, ehkä 
”superapostolien” elättämiseen.60 

Kun sopu oli jälleen saatu aikaan, oli tärkeätä, että myös keräys 
käynnistyi uudelleen. Siihen Paavali ponnekkaasti innostaa korinttilaisia 
kirjoittamalla muun muassa: ”Niin kuin teillä on runsain mitoin kaik-
kea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka 
meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä 
lahjaa antaessanne” (2. Kor. 8:7). Lahjoittajien hyveiden ylistäminen on 
tällaisissa tarkoituksissa tehokasta. Paavali muistuttaa seurakuntalaisia 
myös siitä suuresta innosta, jolla he alussa halusivat ottaa osaa keräyk-
seen. Pelkkä into ja hyvä tahto eivät riitä, jos ne eivät johda konkreetti-
siin tekoihin (2. Kor. 8:10–12). Paavali vetoaa myös jerusalemilaisten 
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köyhyyteen verrattuna korinttilaisten vaurauteen sekä hyvien lahjojen 
tasauksen ihanteeseen: ”Nyt teillä on yltä kyllin ja voitte lievittää heidän 
puutettaan, sitten voivat taas he yltäkylläisyydessään lievittää teidän 
puutettanne, ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus” (2. Kor. 8:14). Tasaus 
merkitsee tässä sitä, että korinttilaiset ovat päässeet jo osallisiksi ja tule-
vat edelleen pääsemään osallisiksi alkuseurakunnan hengellisistä aarteis-
ta. Tämä asian Paavali tuo ilmi selkeästi Kirjeessä roomalaisille: 

 
Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lah-
jan Jerusalemin seurakunnan köyhille. Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovat-
kin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet 
osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan vel-
vollisuus auttaa näitä aineellisesti (Room. 15:26–27). 
 

Kolehtiasia on Paavalille tärkeä, mutta miksi kirjoittaa siitä kirjeitse en-
nen lähellä olevaa saapumista Korinttiin, jossa asiasta voitaisiin puhua 
suullisesti? Tämäkin asia olisi todellakin voitu vielä hoitaa Paavalin saa-
vuttua seurakuntaan. Paavalillahan oli koko talvikausi käytettävissä, en-
nen kuin kolehtilähetystö lähtisi keväällä 55 tai 56 matkaan kohti Jeru-
salemia. Asiassa oli vain se vaikeus, että Paavali oli ehtinyt jo kehua 
makedonialaisille kolehdin olevan hyvässä kunnossa Korintissa, vaikka 
asianlaita ei ollutkaan näin. Koko ”Sovintokirjeen” varsinainen kirjoitta-
missyy tulee selkeästi esille Paavalin avomielisessä tunnustuksessa: 

 
Minun on oikeastaan tarpeetonta kirjoittaa teille pyhien avustamisesta. Tie-
dänhän teidän halukkuutenne. Olen kehunut teitä sen vuoksi makedonialai-
sille ja kertonut, että Akhaiassa asia on hoidettu jo viime vuonna. Teidän 
intonne on saanut täälläkin useimmat liikkeelle. Lähetän nyt veljet matkaan 
[nimittäin tuomaan mukanaan parhaillaan kirjoitettavaa kirjettä] varmistaak-
seni, etten ole turhaan kehunut teitä tässä asiassa vaan että te olette valmiita, 
niin kuin olen sanonut. Joutuisihan meidän luottamuksemme häpeään, teistä 
itsestänne puhumattakaan, jos sinne tulisi joitakin makedonialaisia minun 
kanssani ja he tapaisivat teidät valmistautumattomina. Siksi pidin välttämättö-
mänä kehottaa näitä veljiä lähtemään teidän luoksenne ennen meitä ja järjes-
tämään lupaamanne lahjan etukäteen kuntoon, niin että se olisi valmiina ja 
olisi runsas eikä kitsas (2. Kor. 9:1–5). 
 

Esille otetuissa jakeissa ”Sovintokirjeen” konkreettinen tarkoitus on il-
maistuna pähkinänkuoressa: Paavalin makedonialaiset ystävät eivät saa 



 T O I N E N  K I R J E  K O R I N T T I L A I S I L L E  3 0 9  

nähdä sitä, miten suuresti Paavali on liioitellut kehuessaan korinttilais-
ten tilannetta. Jotakin Paavalin luonteen yksioikoisuudesta todistaa kui-
tenkin se, että hän ei ajattele tarkemmin sitä, millä tavalla hän juuri 
edellä on puolestaan kannustanut korinttilaisia keräämään runsaan 
rahalahjan Jerusalemia varten. Hän on kirjoittanut: 

 
Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Make-
donian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, usko-
vien ilo oli niin ylitsevuotavainen, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin 
osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa 
mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, että 
antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, pyhien avustami-
seen (2. Kor. 8:1–4). 
 

Samalla tavalla kuin Paavali on saanut makedonialaisia innostumaan ke-
räyksestä kehumalla ilman perusteita korinttolaisten aikaansaannoksia, 
hän tässä ylistää makedonialaisten keräysintoa saadakseen korinttilaiset 
keräämään runsaan lahjan. Korinttilaisten mieliin on helposti voinut 
nousta epäily, pitääkö makedonialaisten ylistäminen yhtään sen parem-
min paikkaansa kuin korinttilaisten ylistäminen makedonialaisille. Esiin 
nouseva heikkous Paavalin tavassa kannustaa korinttilaisia ei kuitenkaan 
ole jatkossa vaikuttanut liikaa tavoitteen saavuttamiseen. Kirjeen rooma-
laisille valossa rahalahja on lopulta tullut valmiiksi ja sitä valmistaudu-
taan viemään perille (Room. 15:25–26). Paavalin lausunnosta makedo-
nialaisten keräysinnosta ilmenee, että koko keräys on siellä alkanut vasta 
Paavalin sinne saavuttua. Se voidaan päätellä sanoista ”omasta aloittees-
taan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen 
rakkauden työhön”. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että Paavali ei käsi-
tellyt aihetta vielä Kirjeessä filippiläisille.61 

”Sovintokirje” muodostaa kirjeenä luontevan kokonaisuuden, josta 
aivan loppuun kuuluvat tervehdykset on pudotettu pois, kun Toisena 
kirjeenä korinttilaisille tunnettu tekstikokonaisuus luotiin. Kirjeen jä-
sennys on selkeä. Se voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäisessä osassa 
Paavali ilmaisee tyytyväisyytensä saavutetusta sovusta seurakunnan kans-
sa (2. Kor. 1:1–2:11), toisessa osassa hän palaa varovaisessa ja sovittele-
vassa hengessä menneisiin riitoihin sekä selvittää eräitä lähinnä hänen 
apostoliuteensa liittyviä epäselvyyksiä (2. Kor. 2:12–7:4), kolmannessa 
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osassa hän palaa kiitollisuuden ja ilon teemoihin ja kehuu seurakuntalai-
sia (2. Kor. 7:5–16). Viimeiseen osaan tultaessa kaikki onkin jo valmis-
tettua siihen, että ”Sovintokirjeen” varsinainen konkreettinen teema eli 
kehotus tuntuvan rahalahjan kokoamiseen Jerusalemin seurakunnalle 
voidaan ottaa esille (luvut 2. Kor. 8–9), mihin kirje sopivasti päättyykin. 
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12. Kirje roomalaisille 
 
 
 
 

Kirjeen tausta ja tarkoitus 

Apostolien teoissa kuitataan Paavalin monivaiheinen ja tapahtumarikas 
siirtyminen Efesoksesta Makedonian kautta Korinttiin hyvin lyhyesti: 
”Mellakan laannuttua [Efesoksessa] Paavali kutsui opetuslapset koolle ja 
puhui heille rohkaisevasti. Sitten hän hyvästeli heidät ja lähti kohti 
Makedoniaa. Matkansa varrella hän kaikkialla rohkaisi uskonveljiä. 
Saavuttuaan Kreikkaan hän viipyi siellä kolme kuukautta” (Ap. t. 20:1–
3). Teoksen kirjoittaja ei edes vihjaa Paavalin vakavaan riitaan Korintin 
seurakunnan kanssa eikä puhu mitään matkaan liittyvästä rahalahjan 
keräämisestä. Hänellä on siihen omat syynsä Apostolien tekoihin liitty-
vän teologis-kirkkopoliittisen ohjelman tähden.1 Joka tapauksessa tämä-
kin teksti vahvistaa tulkintaa, että Paavali on viettänyt talvikuukaudet 
vuoden vaihteessa 54–55 tai 55–56 Korintissa. 

Kun riita Korintin seurakunnan kanssa on sovittu, Paavalin myrs-
kyiseen elämään on koittanut lyhyt suvantovaihe, mahdollisesti kaikkein 
rauhallisin ajanjakso koko hänen tapahtumarikkaan itsenäisen apostoli-
sen toimintansa aikana. Rauhallisten talvikuukausien aikana hän on 
suunnitellut tulevaa toimintaansa ja pohtinut oman teologiansa keskei-
siä linjauksia. Näissä merkeissä hän on Korintissa laatinut kirjeen ”kai-
kille Roomassa oleville Jumalalle rakkaille ja pyhille” (Room. 1:1). 
Paavali ei käytä tässä muiden kirjeiden aloituksessa vastaan tulevaa ter-
miä seurakunta, koska valtakunnan pääkaupungissa lienee ollut useita 
kristillisiä seurakuntia, joille kaikille kirje on tarkoitettu. 

Kirjeestä roomalaisille muodostui Paavalin teologinen testamentti. 
Paavali esittelee itsensä ja oppinsa ihmisille, jotka eivät tunne häntä vielä 
henkilökohtaisesti, joskin ovat jo varmastikin kuulleet hänestä. Hän on 
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”Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoli ja valittu ju-
listamaan Jumalan evankeliumia” (Room. 1:1) eli toisin sanoen keskei-
nen toimija Jumalan ja Kristuksen asialla ja sen arvoinen, että Rooman 
seurakuntien kannattaa suhtautua vakavasti siihen, mitä hän kirjoittaa. 
Kirje on systemaattisempi kuin muut aidot Paavalin kirjeet, joissa kun-
kin erityistilanteen vaatimukset tulevat selvemmin esille. 

Heti kirjeensä alussa Paavali puhuu halustaan saada tutustua Roo-
man kristittyihin (Room. 1:8–15): ”Alati rukoilen, että vihdoin saisin 
tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaa-
maan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin 
vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkai-
sua yhteisestä uskostamme” (Room. 1:10–12). Ristiriidat Galatiassa ja 
Korintissa, samoin kuin vankeus ja vaarat Efesoksessa ovat viivyttäneet 
Paavalia. Paavali ilmaisee varovaisesti halunsa saada tutustua Rooman 
kristittyihin. Kristuksen arvovaltaisena apostolinakaan hän ei halua lou-
kata roomalaisia esiintymällä liian mahtipontisesti. Hän tulee valmiiseen 
osaan kristikuntaa, ei siis sitä mestaroimaan, ei ainoastaan antamaan 
hengellistä ohjausta, vaan myös sitä saamaan vastavuoroisessa seuruste-
lussa. 

Vaikka Kirje roomalaisille on kirjoitettu yleisellä tasolla ilman suo-
raa puuttumista juuri Rooman seurakuntia koskeviin konkreettisiin ky-
symyksiin, Paavali pyrkii sen avulla saavuttamaan myös aivan selviä käy-
tännöllisiä päämääriä. Hänen mielessään on kaksi asiaa, joiden vuoksi 
hän kääntyy Rooman vaikutusvaltaisen Kristus-yhteisön puoleen. Hän 
on ensinnäkin matkalla Jerusalemiin ja tietoinen matkaan liittyvistä vaa-
roista. Hän ei ole varma siitä, kuinka suopeasti Jerusalemin seurakunta 
tulee suhtautumaan hänen toimittamaansa pakanaseurakuntien kerää-
mään lahjaan. Sitä varten hän tarvitsee Rooman seurakunnilta selusta-
tukea (Room. 15:25–26). Rooman seurakuntien toivottu rooli tähän 
projektiin ilmaistaan seuraavalla tavalla: 

 
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkau-
teen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa 
Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, 
jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen (Room. 15:30–31). 
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Vaaroissa, joihin Paavali joutuisi uskosta osattomien juutalaisten vastus-
tajiensa vuoksi, Rooman kristityt saattoivat tukea häntä pelkästään esi-
rukouksin. Suhteiden hoidossa Jerusalemin alkuseurakuntaan he pystyivät 
antamaan tukea myös toisella tavalla eli viestittämällä alkuseurakunnal-
le, että Paavali ja hänen opetuksensa olivat terveellä pohjalla. 

Paavalin suhde Jerusalemin kristittyihin ei ollut vieläkään ongelma-
ton. Apostolien kokouksen ja Antiokian välikohtauksen jälkeisinä vuosi-
na hän oli usein joutunut tekemisiin hänen pakanalähetystään vastusta-
vien ja juutalaista lakia korostavien kristittyjen lähetyssaarnaajien kans-
sa, jotka olivat tavalla tai toisella halunneet vedota Jerusalemin tukeen 
asiassaan. Herran veli Jaakob ja muut Jerusalemin auktoriteetit ovat 
tuskin yllyttäneet tätä väkeä Paavalia vastaan. Paavali näyttää kuitenkin 
olevan tietoinen siitä, että jerusalemilaisten sympatiat ovat pikemmin-
kin näiden kuin hänen itsensä puolella. Paavalin laista vapaan evanke-
liumin ohjelma oli todellakin radikaali juutalaista perinnettä korosta-
vien kristittyjen korvissa. Apostolien kokouksesta ei ollut vielä edes 
kymmentä vuotta Paavalin kirjoittaessa Kirjettä roomalaisille ja suunni-
tellessa pakanakristillisten seurakuntien keräämän rahalahjan viemistä 
Jerusalemiin kirkon yhtenäisyyden ja sovinnon sinettinä. Paavalin mie-
lessä väikkyvä pelko siitä, että rahalahja ei olisikaan alkuseurakunnalle 
mieluinen, vaikuttaisi hyvin omituiselta, ellei tällaista vahvaa epäluuloa 
Paavalia ja hänen toimintaansa kohtaan olisi ollut. Lahjan vastaanotta-
minen ystäviltä on ongelmatonta, mutta ei henkilöltä, jonka kanssa välit 
eivät ole täysin kunnossa ja jota kohtaan tunnetaan epäluuloa. Viestit 
kulkivat tiheään meritse Jerusalemin ja valtakunnan pääkaupungin välil-
lä. Paavali saattoi siis olettaa roomalaisten olevan yhteydessä alkuseura-
kuntaan ennen hänen omaa tuloaan Jerusalemiin. 

Paavali tiesi, että Rooman seurakunnissa oli sekä juutalais- että 
pakanakristittyjä. Hän oli herättänyt uuden uskonnollisen liikkeen pii-
rissä ristiriitaisia kannanottoja. Hänestä liikkui hälyttäviäkin huhuja. 
Pyrkiessään saamaan itselleen myönteisen vastaanoton Paavalin oli tuo-
tava selkeällä tavalla esille oma vaarattomuutensa. Tämä koskee eri-
tyisesti juutalaiskristillistä osapuolta kirjeen vastaanottajien joukossa. 
Rooman kristillinen yhteisö lienee jakautunut seurakuntiensakin tasolla 
toisiin, joissa juutalaiskristillisyys oli vallitsevana, ja toisiin, joissa paka-
nakristillinen painotus oli voimakkaammin vallalla. Kirjeessä käsitel-
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läänkin paljon uuden liikkeen suhdetta juutalaisuuteen ja sen perintöön. 
Kirjeessä roomalaisille Paavali ei ymmärrettävistä syistä ole lainkaan niin 
kärjekäs suhteessaan juutalaisuuteen kuin Kirjeessä galatalaisille ja Kir-
jeessä filippiläisille. Paitsi että hän näin pohjustaa hyvää vastaanottoa 
itselleen Roomassa, hän antaa samalla seurakunnille aineistoa positiivi-
seen lausuntoon itsestään Jerusalemia varten. 

Keisari Claudiuksen kuoleman jälkeen vuonna 54 tämän antama 
juutalaisia koskeva karkotusmääräys (Ap. t. 18:2) oli rauennut ja Roo-
man seurakuntien juutalaiskristillisistä johtajista monet olivat todennä-
köisesti jo ehtineet palaamaan takaisin kotikaupunkiinsa. Kristittyjen 
enemmistö oli kuitenkin pakanallista alkuperää.2 Muuten Paavali tuskin 
muotoilisi yhtä Roomaan tulonsa tarkoitusta kirjoittamalla: ”Tahtoisin 
korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muiden-
kin kansojen [= pakanoiden] parissa” (Room. 1:13). Samaa loppupäätel-
mää tukee tapa, jolla Paavali kirjeen loppupuolella selittää sen laatimis-
tarkoitusta: 

 
Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä 
eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut 
Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen [= ei-juutalaisten, pakanoiden] 
keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta 
maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri 
(Room. 15:15–16). 
 

Paavali on mahdollisesti ollut tietoinen myös jonkinlaisista jännitteistä 
Roomassa pakana- ja juutalaiskristittyjen välillä, mikä osaltaan selittäisi 
niitä aiheita, joita hän käsittelee kirjeessään. Johtavien juutalaiskristitty-
jen poissaolo seurakunnista on voinut nostaa esille korostuksia, jotka 
eivät olleet palaaville mieleen. Kysymys ei ollut välttämättä Paavalin 
oman teologian leviämisestä seurakunnissa, vaan niistä juutalaiseen pe-
rintöön vapaammin suhtautuvista opetuksista, jotka olivat syntyneet jo 
Stefanos-ryhmän ja Antiokian sekaseurakunnan piirissä. Kovin tarkkaa 
tietoa siitä, mistä Rooman seurakunnissa keskusteltiin, Paavalilla ei ole 
voinut olla. Siksikin kirje liikkuu varsin yleisellä ja periaatteellisella ta-
solla. 
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Toinen tärkeä käytännön asia, jossa Paavali tarvitsi Rooman tukea, 
oli hänen suunnittelemansa lähetysmatka Espanjaan. Viitaten itäisen 
Välimeren alueisiin Paavali kirjoittaa: 

 
Mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia 
odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne sitten kun menen 
Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisit-
te minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia 
seurastanne (Room.15:23–24). 
 

Suunnitellun Roomaan tulon ja Espanjan matkan edellä on vain hoidet-
tava rahalahjan vienti Jerusalemiin (Room. 15:28). Paavali ei katso elä-
mäntyönsä evankeliumin julistajana olevan vielä lopussa. Uudet alueet, 
joissa kukaan ei ole vielä ollut ilosanoman lähettiläänä, odottavat kauka-
na lännessä. Paavali toteaa liioittelevaan tyyliinsä, että hän on ”vienyt 
päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla 
Jerusalemista aina Illyriaan saakka” (Room. 15:19). Illyria tarkoittaa 
Makedonian luoteispuolista aluetta Adrianmeren rannalla. 

Paavalin käynnistä Illyriassa ei ole muuta tietoa kuin tässä mainittu. 
Viittauksen täytyy liittyä jollakin tapaa Paavalin lähetystyöhön Makedo-
niassa. Paavali on tuskin saanut merkittäviä tuloksia aikaan Illyrian 
puolella, mutta hän pystyy tällä tavalla piirtämään toiminnastaan joka 
tapauksessa laajan maantieteellisen puoliympyrän Välimeren itäosan 
maihin. Näillä seuduilla hän ei enää henkilökohtaisesti katso voivansa 
toimia evankeliumin asialla. Paavalilla ei ole tiedossa sopivia kaupunkeja 
näköjään siksikin, että toiset kristilliset lähetystyöntekijät ovat jo toi-
messa viitatuilla alueilla. Paavali haluaa tehdä työtä itsenäisesti sen sään-
nön puitteissa, jonka hän muotoilee seuraavasti: ”Olen pitänyt kunnia-
asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen 
nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle” 
(Room. 15:20). 

Paavali näkee Rooman seurakuntien antaman tuen välttämättö-
mäksi hahmotellessaan lähetysstrategiassaan Espanjan valloittamista 
Kristukselle. Sitä, millä tavalla tämä tuki käytännössä toteutuisi, hän ei 
tarkenna. Roomalaiset voisivat tukea häntä rahallisesti. Kun kysymyk-
sessä ei ole kristillinen yhteisö, jossa Paavali itse tekee lähetystyötä, tämä 
ei sotisi hänen periaatteitaan vastaan. Rukousten ohella muuna tukena 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  3 1 9  

kysymykseen tulevat tiedot Espanjan olosuhteista. Informaatiota tarvit-
tiin sopivista kaupungeista, joissa eli kreikkaa osaavia juutalaisia ja ju-
malaapelkääviä. Roomalaiset pystyivät ehkä tarjoamaan myös oppaita 
sekä antamaan Paavalille suosituskirjeitä lännen juutalaisiin yhteisöihin. 
Muunkinlaista tukea Paavalilla on voinut olla mielessä. 

Kirje vastaa rakenteeltaan Paavalin kirjeiden yleistä kaavaa: alkuter-
vehdysten jälkeen Paavali esittää kirjeen varsinaiset asiat. Hän kirjoittaa 
synnistä ja vanhurskaudesta, Jumalan pelastushistoriasta, kasteesta, juu-
talaisen lain merkityksestä uuden uskon näkökulmasta, ihmisten tilasta 
itsensä varassa ja Pyhän Hengen johdatuksessa, Israelin asemasta Juma-
lan suunnitelmissa sekä kristityn oikeasta elämäntavasta. Lopputerveh-
dykset päättävät luontevasti kirjeen. Niitä on hämmästyttävän runsaasti, 
kun huomioidaan, että Paavali kirjoittaa itselleen tuntemattomalle kris-
tilliselle yhteisölle. Kirjeen viimeisessä luvussa on muutakin erikoista. 
On selvää, että sen viimeiset jakeet eli loppuylistys jakeissa Room. 
16:25–27 eivät ole Paavalin itsensä sanelemia. Jakeiden tyyli, kieli ja 
sisältö viittaavat myöhempään aikaan eli tilanteeseen, jossa Paavalin kir-
jeitä on koottu yhteen Uuden testamentin kirjakokoelman laatimisen 
yhteydessä.3 Käsikirjoituksiin liittyy näiden jakeiden tiimoilta epäsel-
vyyksiä. Jakeet sijaitsevat joissakin käsikirjoituksissa luvun 14, toisissa 
luvun 15 perässä ja puuttuvat joistakin käsikirjoituksista. 

Tapa, jolla jakeiden Room. 16:25–27 sijainti vaihtelee eri käsikir-
joituksissa, viittaa siihen, että Kirjeen roomalaisille lopusta on jo alusta 
alkaen voinut muutenkin olla erilaisia versioita. Onkin ehdotettu, että 
Paavali olisi antanut kirjurin laatia kirjeestään kaksi muuten keskenään 
samanlaista versiota, paitsi että viimeinen luku olisi tarkoitettu ainoas-
taan Efesoksen seurakuntaan lähetettyyn kopioon. Rooman seurakun-
nille tarkoitetut lopputervehdykset puuttuisivat meidän tuntemastamme 
Roomalaiskirjeestä, jos tämä tulkinta pitää paikkansa. Tällöin monet 
lukuun Room. 16 liittyvät erikoisuudet saisivat selityksensä, muutkin 
kuin luvussa lueteltujen Paavalin tuttujen hämmästyttävän suuri luku-
määrä. Näin selittyisi tervehdys Priscalle ja Aquilalle (Room. 16:3–5), 
jotka Apostolien tekojen mukaan ovat muuttaneet Korintista Efesok-
seen (Ap. t. 18:18–19) ja vaikuttivat siellä (Ap. t. 18:26). He ovat tietys-
ti voineet palata entiseen kotikaupunkiinsa Roomaan ja perustaa sinne 
uudestaan kotiseurakunnan, mikä selittäisi Kirjeessä roomalaisille olevan 
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tervehdyksen. Muutto olisi kuitenkin tapahtunut varsin äskettäin, sillä 
alle kaksi vuotta aiemmin laaditussa Ensimmäisessä kirjeessä korinttilai-
sille heidän kerrotaan vielä elävän tukevasti Efesoksessa (1. Kor. 16:19). 
Tervehdys Epainetokselle, ”joka on Aasian työn ensihedelmä Kristuk-
selle” (Room. 16:5), yhdistyy vielä hankalammin Roomaan kuin Prisca 
ja Aquila. Efesoshan oli Aasian maakunnan pääkaupunki. Olisiko tämä-
kin henkilö siirtynyt valtakunnan pääkaupunkiin? Kuinka Paavali tietää, 
että Maria-niminen uskonsisar ”on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväk-
senne” (Room. 16:6), jos kysymys on hänelle tuntemattomasta Rooman 
kristillisestä yhteisöstä? Paavali lähettää kirjeen lopussa edelleen terveiset 
avioparille, joka on ehtinyt olla hänen kanssaan yhtä aikaa vankeudessa 
(Room. 16:7), todennäköisesti juuri Efesoksessa. Ovatko hekin siirty-
neet sittemmin Roomaan? Paavali tuntee edelleen läheisesti Rufuksen ja 
tämän äidin, ”joka on kuin äiti minullekin” (Room. 16:13).4 

Loppulukuun liittyy Roomalaiskirjeestä muuten puuttuva teema eli 
suora varoitus vääristä opettajista: ”Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, 
jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niis-
tä opetuksista, jotka olette saaneet. Sellaiset eivät palvele meidän Her-
raamme Kristusta vaan omaa vatsaansa, ja kauniilla ja vakuuttavilla pu-
heillaan he pettävät vilpittömien sydämet” (Room. 16:17–18). Varoitus 
muistuttaa tapaa, jolla Paavali Efesoksesta käsin ja efesoslaisia olosuhtei-
ta peilaten kirjoitti filippiläisille ”Kristuksen ristin vihollisista” (Fil. 
3:18–19). Ei olisi vaikea ajatella, että Paavali molemmissa kohdissa tar-
koittaa tiettyjä juuri Efesoksen seurakuntaelämää häiritseviä opettajia. 
Olisiko hänellä ollut Korintissa tietoa moisista ongelmista Roomassa, 
niin että hän pystyi osoittamaan seurakunnille tällaisen täsmävaroituk-
sen? 

On otettava vielä huomioon, että Paavali ei enää koskaan palannut 
Efesokseen. Hänhän joutui tietoisesti pysyttelemään poissa kaupungista 
matkallaan Jerusalemiin. Apostolien tekojen selitys kaupungissa piipah-
tamisen välttämisen syistä ei ole uskottava (Ap. t. 20:16–17). Syyt selit-
tyvät vaaroista, joihin Paavali olisi siellä joutunut. Tällaisessa tilanteessa 
olisi varsin ymmärrettävää, että Paavali olisi halunnut lähestyä tärkeätä 
seurakuntaa vielä kirjeitse ja että hän olisi hoitanut asian Roomalais-
kirjeen kopion avulla. Tällöin Kenkrean seurakunnan diakoni, ”sisar 
Foibe” (Room. 16:1), liittyisi vain Efesokseen lähetetyn version perille 
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viemiseen. Sen henkilön nimeä, joka sai kunnian viedä luvut Room. 1–
15 sisältävän kirjeen Roomaan, sen varsinaiseen osoitteeseen, ei olisi 
enää luettavissa meille asti säilyneistä kirjeen käsikirjoituksista. 

Varmaa vastausta kysymykseen, pitääkö tulkinta Efesokseen lähete-
tystä kirjekopiosta paikkaansa, ei valitettavasti voida antaa.5 Periaattees-
sahan on mahdollista, että suuri määrä Paavalin työtovereita ja muita 
tuttuja oli muuttanut Roomaan ja että hän katsoi myös Rooman seura-
kuntien tarvitsevan varoituksia vääristä opettajista. Kirjeen roomalaisille 
viimeiseen lukuun liittyvät epävarmuudet eivät ole harvinaisia, kun 
olemme tekemisissä antiikin käsikirjoitusten ja niiden kopiointihisto-
rioiden kanssa. Onneksi tämän tyyppiset kirjeen kirjoittamisolosuhtei-
siin liittyvät ongelmat eivät merkitse juuri mitään pyrittäessä tutkimaan 
kirjeen varsinaista sisältöä, jonka Paavali tarjoaa johdannon jälkeen ja 
ennen luvun Room. 16 lopputervehdyksiä. Oikeaan osuessaan hypotee-
si Efesokseen lähetetystä kirjeen kopiosta enintään vain vahvistaisi käsi-
tystä, että Paavali itsekin piti tätä kirjettään erityisen tärkeänä, eräänlai-
sena teologisena testamenttinaan. 

Kirje roomalaisille on joka tapauksessa hyvin tärkeä ja teologian-
historialliselta jälkivaikutukseltaan mitä merkittävin alkukristillinen do-
kumentti. Siinä Paavali selventää ja selittää tarkemmin aiheita, joita hän 
on käsitellyt jo Kirjeessä galatalaisille. Koko roomalaisille lähetetyn 
kirjeen keskeinen sisältö on kirjoitettu jo ikään kuin pähkinänkuoressa 
Paavalin sanoissa: 

 
Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu 
laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain 
noudattamiseen. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä 
varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen 
Kristukseen (Gal. 3:21–22). 
 

Itse Kirjeessä roomalaisille Paavali kiteyttää kirjeen sisällön sen alkupuo-
lella henkilökohtaiseen tunnustukseen ja vakuutukseen: ”Minä en häpeä 
evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, 
jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille” (Room. 
1:16). Toteamuksessa heijastuu tietty uhmakkuus. Paavalin julistamaa 
evankeliumia ei kaikkialla hyväksytty siinä muodossa, jossa hän sitä 
julisti. Kirjeessä se esitellään ja perustellaan. Ilmaisu ”en häpeä” kertoo 
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myös tunnustautumisesta kaikissa olosuhteissa kristilliseen perussano-
maan. Sen vastakohtana olisi evankeliumin kieltäminen. Taustalla hei-
jastuu tavalla tai toisella Jeesus-traditioon kuuluva lausuma Jeesuksen ja 
hänen sanojensa häpeämisestä ja sen eskatologisesti ankarista seurauk-
sista (Mark. 8:38).6 

 
 

Koko ihmiskunnan syyllisyys Jumalan edessä 

Paavali haluaa kirjeessään selvittää perin pohjin, mitä hänen julistaman-
sa evankeliumi tarkoittaa eli miten Jumalan pelastusteko Kristuksessa 
saavuttaa ihmisen. Tätä tarkoitusta varten hän joutuu ensiksi selvittä-
mään, minkälainen koko ihmiskunnan, niin pakanoiden kuin juutalais-
tenkin, tila on Kristuksen tuoman pelastuksen ulkopuolella. Koko 
ihmiskunnan tila osoittautuu hyvin huonoksi. Ilman uskoa Kristukseen 
koko ihmiskunta on oikeutetusti Jumalan vihan ja rangaistuksen alla. 

Paavali aloittaa kirjoittamalla sellaisista ihmisistä, joihin kirjeen vas-
taanottajien ei tarvitse samaistua eli ihmisistä, jotka ovat tietoisesti kään-
täneet selkänsä elävälle Jumalalle. Maailmassa on tarpeeksi todistetta 
Jumalasta, niin että kaikkien olisi täytynyt osata kunnioittaa häntä. Paa-
vali kirjoittaa: 

 
Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala 
ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen 
voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja 
havaittavissa hänen teoissaan. Sen tähden he eivät voi puolustautua. Vaikka he 
ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Juma-
lana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ym-
märtämätön sydämensä on pimentynyt (Room. 1:19–21). 
 

Väite, että Jumalan ”näkymättömät ominaisuudet” ovat ”olleet nähtä-
vissä”, on sellaisenaan paradoksaalinen. Kristityn todellisuudesta kirjoit-
taessaan Paavali on ilmaissut saman paradoksin toteamuksessaan: ”Em-
mekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään” (2. 
Kor. 4:18). Sama ajatus tulee vastaan myös Kirjeessä heprealaisille, jossa 
sitä puretaan apusanoilla ”ikään kuin” ja jossa kirjoitetaan Mooseksesta: 
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hän ”pysyi lujana, kuten pysyy se joka ikään kuin näkee Näkymättö-
män” (Hepr. 11:27). 

Avoimin mielin maailmaa tarkasteleva ihminen joutuu pakostakin 
päättelemään, että kaiken takana vaikuttaa Luoja ja Ylläpitäjä. Moni voi 
yhtyä tähän Paavalin väitteeseen. Hän, joka kaikkea ylläpitää, jää kui-
tenkin joka tapauksessa ”näkymättömäksi”. Pelkän yleisen ilmoituksen 
pohjalta ei päästä kovin lähelle ”Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Juma-
laa”. Siihen tarvitaan erityistä ilmoitusta. Tällaiseen vastaväitteeseen 
Paavali ei halua tässä yhteydessä kuitenkaan takertua. Se ei sovi hänen 
retoriseen argumentaatioonsa, jonka mukaan ihmiskunnan olisi pitänyt 
jo pelkän yleisen ilmoituksen pohjalta, oikein ajattelemalla ja tuntemal-
la, päästä tarpeeksi syvälle erityiseen ilmoitukseen. Silloin ihmisten käsi-
tykset jumaluudesta ja oikeasta elämäntavasta eivät olisi menneet niin 
harhaan, kuin Paavali jatkossa kuvailee. 

Paavalin tarkoituksena on kuvata pakanamaailma mahdollisimman 
syylliseksi ja syntiseksi. Paavali arvostelee pakanoiden jumalakäsityksiä ja 
palvontamenoja jo Vanhasta testamentista tutulla kritiikillä (esim. Jes. 
44:9–20), jossa pääpaino on erilaisten jumalankuvien palvonnan ivaa-
misella: ”he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoa-
vaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin” (Room. 
1:23). Koska pakanat ovat tietoisesti tehneet tällaisen väärän valinnan, 
Jumala on hylännyt heidät, jättänyt heidät vaille ohjausta, mistä johtuu 
pakanoiden rankka rypeminen kaikissa mahdollisissa iljettävissä paheissa. 

Luojan hylkääminen on johtanut ihmiset luonnottomuuteen: ”Sen 
vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saas-
taisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa” 
(Room. 1:24). Pakanamaailman häpeällisiin himoihin kuuluvat sekä 
naisten että miesten homoseksuaaliset hurjastelut (Room. 1:20–27). 
Kreikkalaisessa kulttuurissa esiin tullut vapaamielinen suhtautuminen 
samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaaliseen kanssakäymiseen oli 
juutalaisille mitä kauhistuttavinta käyttäytymistä, minkä vuoksi Paavali 
ottaa juuri tämän esimerkkinä pakanamaailman vajoamisesta syvälle 
synnin kuiluun. Homoseksuaalisuus nähtiin antiikin aikana asiana, jon-
ka ihminen saattoi itse valita elämäntavakseen tai satunnaiseksi huvituk-
seksi. Esimerkiksi monissa Platonin dialogeissa poikarakkauteen suhtau-
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dutaan täysin harmittomana, jopa yläluokan nuorten miesten kasvatuk-
seen kuuluvana asiana.7 

Toisenlaisia pakanamaailman syntejä Paavali esittelee toistamalla 
ajatuksen ihmisten omaehtoisesta Jumalan tuntemisen hylkäämisestä: 
”Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jät-
tänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista, mikä ei 
sovi” (Room. 1:28). Tämän jälkeen hän luettelee muita kuin seksuaali-
suuteen liittyviä paheita: 

 
He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, 
täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, 
he panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, 
rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättö-
miä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä (Room. 1:29–31). 
 

Pakanoiden paheiden luettelo sisältää voimakasta liioittelua. Kysymyk-
sessä on traditionaalinen paheluettelo kaikista pahimmista asioista, joita 
ihminen voi tehdä. Kukaan kirjeen lukijoista on tuskin luullut, että 
luettelo kuvaisi realistisesti sitä, minkälaisia juutalaisuuden ja kristillisen 
uskon ulkopuolella elävät ihmiset todella ovat. Mikään ihmisyhteisö ei 
pysyisi pystyssä, jos luetellut paheet rehottaisivat siinä vapaasti. Kaikkea 
tällaista tosin esiintyy maailmassa, mutta ovatko juutalaiset ja kristityt-
kään siitä vapaita? Tähän kysymykseen Paavali tarttuu vähän myöhem-
min. Jatkossa Paavali antaa myös toisenlaisen todistuksen jalommin 
käyttäytyvistä pakanoista, kun hänen retorinen argumentaationsa niin 
vaatii. Nyt hänen tarkoituksensa on vain maalata mahdollisimman mus-
ta kuva yhdestä ihmiskunnan osasta eli siitä, joka ei kuulu juutalaisuu-
den tai uuden Kristukseen uskovan yhteisön piiriin. Kirjeen lukijakunta 
ei protestoi tätä kuvausta vastaan, vaan pikemminkin nyökkäilee hyväk-
syvästi pakanamaailman itsevalitun syntikurjuuden kuvaukselle, vaikka 
se ei edes lähtökohdiltaan, saati syntien yksityiskohtaiselta kuvauksel-
taan ole reilu tai edes reiluksi tarkoitettu. 

Paavalin jatkaessa saneluaan itsetyytyväisyyteen mahdollisesti vajon-
neet lukijat joutuvat kuitenkin yllättymään. Paavali kääntää arvostelun 
kärjen heitä itseään vastaan: ”Sen tähden et voi mitenkään puolustau-
tua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomi-
tessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsi-
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ja teet itse samoja tekoja” (Room. 2:1). Kääntyminen puhuttelemaan 
suoraan kirjeen lukijoita muistuttaa Aamoksen kirjan alkua, jossa Juu-
dalle ja Israelille julistettua tuomiota pohjustetaan naapurikansoille 
suunnatuilla tuomion julistuksilla (Aam. 1:3–2:16). Paavali ei toki 
tahdo väittää, että hänen kirjeensä kristityt lukijat konkreettisesti tekisi-
vät kaikkea, mitä hän on edellä luetellut. Jo tämä paljastaa lukijoille, 
että edellinen luettelo on tyylitelty tapa puhua ylipäätänsä Jumalan tah-
don vastaisista teoista, joita Paavalin väittämän mukaan myös kristityt 
tekevät, olivatpa he lähtökohdiltaan juutalaisia tai pakanoita. Tarkastel-
tiinpa kenen tahansa tekoja, hän ei selviä vapaaksi Jumalan tuomiosta. 
”Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet sellaista, mistä 
tuomitset muita?” (Room. 2:3). 

Paavali ei voinut olettaa, että kirjettä olisi luettu kristinuskon ulko-
puolella oleville ihmisille tai että nämä edes olisivat suostuneet kuunte-
lemaan. Kirjeen sisältö ei ole evankelioivaa kristillisen sanoman julista-
mista, vaan sisäpiirille tarkoitettua uskon sisällön selvittelyä, mitä ulko-
puoliset eivät olisi edes osanneet oikein ymmärtää. Tapa, jolla Paavali 
näin puhuttelee Rooman kristillistä yhteisöä, kastettuja ja Kristukseen 
uskovia juutalais- ja pakanakristittyjä, oudoksuttaa. Samalla tavalla kuin 
hän vei pakanamaailman syntikuvauksen äärimmäisyyksiin, hän näyttää 
vievän myös kristittyjen, hänelle tuntemattomien roomalaisten koviste-
lun äärimmilleen. Tavassa, jolla tässä puhutellaan kirjeen lukijoita ja jolla 
Paavali myöhemminkin heitä lähestyy, voidaan nähdä eräänlainen esi-
aste myöhemmin protestanttisissa kirkoissa suositulle saarnatyylille julis-
taa ensiksi lakia ja sitten evankeliumia. 

Paavalin sanojen kohtikäyvyyttä lieventää se, että hän hyödyntää 
tässä tuohon aikaan tavallista maailmankatsomuksellis-filosofisissa kir-
joituksissa käytettyä niin kutsuttua diatribi-tyyliä. Siinä asioita esitettiin 
kuvitellulle vastapuolelle keskustelun muodossa. Yksikön toisen persoo-
nan käyttö kuului tyyliin eikä lukijan tarvinnut suoraan samaistua kir-
joittajan näennäiseen väittelykumppaniin. Joka tapauksessa Paavalin ai-
heena ovat nyt sen kaltaiset ihmiset, joihin myös Rooman seurakuntien 
jäsenet kuuluivat, ja kyseessä on tässä heitäkin koskeva varsinainen pa-
rannussaarna. Se on tosin varsin yleisellä tasolla, jopa niin yleisellä, että 
lukija joutuu jo kysymään, tarkoittaako Paavali enää ylipäätänsäkään 
kristittyä ihmistä kirjoittaessaan muun muassa: ”Mutta sinä olet kova 
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etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut 
vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. 
Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan” (Room. 2:5–
6). Näin kova puhe kristitylle kuulijalle osoitettuna on verrannollinen 
myöhemmin jakeissa Room. 7:7–25 olevaan minämuodossa esitettyyn 
valitukseen synnin alla olemisesta, mikäli jakso tulkitaan viittaamaan 
Paavaliin itseensä. 

Tämäntapaisen puheen olisi kaikkein jyrkimmän suunnan fariseus 
Paavali voinut hyvin jo ennen kääntymistään kohdistaa oman juutalai-
sen yhteisönsä jäsenille. Ehkä hän on niin tehnytkin ja lainaa tässä tee-
moja, jotka ovat hänelle tuttuja menneiltä päiviltä.8 Myös luvun jatko 
sopisi soveltuvin osin tällaiseen tulkintaan: 

 
Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamat-
tomuutta, hän antaa ikuisen elämän, mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tot-
televat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee 
jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. 
Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin 
juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä 
(Room. 2:7–11). 
 

Uusi korostus verrattuna Paavalin menneisyydessä mahdollisesti esittä-
mään parannusjulistukseen on näissä kovissa sanoissa se, että kreikkalaiset 
eli ei-juutalaiset ja juutalaiset ovat samalla tasolla joutuessaan Jumalan 
tuomittaviksi. Ehkä myös ”itsekkyyden” esiintuominen tässä yhteydessä 
kertoo Paavalin uudenlaisista korostuksista verrattuna hänen farisealai-
seen menneisyyteensä. Tosin alkukielessä sanalla on muitakin merkityk-
siä kuten ”juonittelu” ja ”alhaiset pyyteet”. 

Näiden lauseiden pohjalta ihmisen pelastus ikuiseen elämään näyt-
täisi riippuvan vain hänen teoistaan: hyviä tekoja tekevät pelastuvat, pa-
hoja tekoja tekevät joutuvat rangaistukseen, eikä eroa tehdä juutalaisen 
tai kreikkalaisen välillä. Paavali ei tässä yhteydessä kiinnitä mitään huo-
miota rituaaleihin, erilaisiin uhreihin tai muihin menetelmiin syyllisyy-
den sovittamiseksi. Kristuksen sovitustyötäkään ei näiden ajatusten 
yhteydessä huomioida. Paavali kirjoittaa ainoastaan ihmisten elämän-
tapaan ja tekoihin eli etiikkaan kuuluvista asioista, ihmisistä Jumalan 
edessä ilman välittäjää. 
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Juutalaisten ylpeyden aiheena on Jumalan heille laissa ilmoittama 
tahto, jota pakanoilla ei ole. Juutalaiset tuntevat lain, pakanat eivät tun-
ne kirjoitettua Jumalan antamaa lakia. Jos juutalaiset eivät tee, niin kuin 
laissa määrätään, heillä ei kuitenkaan ole Paavalin mielestä etua paka-
noihin nähden. ”Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain 
kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka noudatta-
vat lakia” (Room. 2:13). Jos pakana, joka ei tunne juutalaisten lakia, 
kuitenkin käytännössä toimii sen mukaisesti, laki on ikään kuin kirjoi-
tettuna hänen sydämeensä. ”Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saat-
tavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä 
lakia olekaan, ovat itse itselleen laki” (Room. 2:14). Tässä Paavali antaa 
pakanoista täysin päinvastaisen todistuksen kuin aiemmin korostaessaan 
pakanamaailman täydellistä turmeltuneisuutta. Nytkin on kysymys 
retorisesta argumentaatiosta. Silloin, kun Paavali haluaa poistaa juutalai-
suuden hellimän etuaseman Jumala-suhteessa verrattuna pakanamaail-
maan, hän korostaa, että myös pakanamaailmassa esiintyy – tai saattaa 
periaatteessa esiintyä – korkeata eettisyyttä. Kun Paavali pian jatkossa 
päätyy toteamukseen ”kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat 
synnin vallassa” (Room. 3:9), korostuu se, että hän puhuu tässä periaat-
teellisella tasolla. Todellisessa maailmassa kukaan ei täytä Jumalan tah-
toa, ei ainakaan niin pitkälle, että hän sillä tavalla ansaitsisi pelastuksen. 

Esitelty käänne Paavalin argumentaatiossa on joka tapauksessa jäl-
leen yksi esimerkki hänen tavastaan kehitellä ajatuksiaan: Paavali saattaa 
viljellä puhtaaksi yhtä ajatuslinjaa äärimmilleen. Hän ei kuitenkaan 
tarkoita, että asia olisi ainoastaan niin, vaan jatkoesityksessä asiaa tar-
kennetaan ja siihen tulee uusia lieventäviä piirteitä, kun samasta aiheesta 
puhutaan toisessa yhteydessä ja toisesta näkökulmasta. Kun Paavali ko-
rostaessaan juutalaisten ja pakanoiden samanarvoisuutta Jumalan edessä 
kirjoittaa, että molemmat osapuolet voivat yhtä lailla täyttää Jumalan 
tahdon ja saada osakseen ”kirkkauden, kunnian ja rauhan” (Room. 
2:10), on tämäkin vain väliaikainen totuus Paavalin kokonaisargumen-
taatiossa. Senkin hän joutuu jatkossa muuttamaan päätyessään korosta-
maan kaikkien ihmisten kyvyttömyyttä Jumalan tahdon toteuttamisessa. 

Käsitellessään juutalaisten ja pakanoiden välistä suhdetta Paavali 
kääntyy suoraan juutalaisen identiteetin omistavan eli – otettaessa huo-
mioon kirjeen kohdeyleisö – juutalaiskristillisen roomalaisen seurakun-
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talaisen puoleen. Hän puhuttelee tätä diatribi-tyylin mukaisesti sinä-
muodossa ja kuvailee näin juutalaista itseymmärrystä kirjoittaen: 

 
Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. Laista 
sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. Sinä 
uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, ymmärtämättö-
mien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus 
hallussasi lakiin kirjoitettuna (Room. 2:17–20). 
 

Se, että Paavali kirjoittaa tässä ikään kuin vielä kristinuskoon käänty-
mättömälle juutalaiselle, ei seurakunnan jäsenelle, on retorisesti jälleen 
varsin raju ratkaisu. Jonkinlaisena selityksenä juutalaista identiteettiä 
kritisoiville sanoille voi osittain olla se, että Paavali arvelee juutalaiskris-
tillisellä lakia korostavalla siivellä olevan vielä suuri vaikutus Rooman 
seurakunnissa. Paavali tuskin oletti, että hänen opetuksensa laista va-
paasta vanhurskaudesta olisi jo omaksuttu Roomassa. Hän olettaa pi-
kemminkin, että seurakuntien juutalaistaustaiset jäsenet pitävät itseään 
yhä pakanakristittyjä parempina suhteessa Jumalaan. Luultavasti tämän 
vuoksi hän pyrkii näin voimakkaasti riisumaan Roomassa asuvat heimo-
veljensä heidän luulotelluista eduistaan. Tähänkin kohtaan kirjeessään 
Paavali viitannee kirjoittaessaan kirjeen lopussa: ”Olen kirjoittanut teille 
paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä eräistä asioista” (Room. 
15:15). 

Se, että ihminen tuntee lain, ei vielä merkitse mitään, jos hän ei 
noudata lakia. Sillä on silloin päinvastoin negatiiviset seuraukset: ”Kuin-
ka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? On kir-
joitettu: ’Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä’” 
(Room. 2:23–24). Paavali on edellä juutalaisia puhutellessaan luetellut 
kysymyksien muodossa joukon raskaita lain rikkomuksia todistukseksi 
väitteelleen: ”Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko 
itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse aviorikoksen, vaikka 
kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka 
inhoat epäjumalia?” (Room. 2:21–22). Jälleen keskivertoinen juutalai-
nen voisi väittää, etteivät Paavalin esimerkit tee oikeutta tavallisen juu-
talaisen elämäntyyliin. Näillä äärimmäisillä esimerkeillä Paavali haluaa 
kuitenkin vain korostaa sitä, etteivät lain tunteminen ja omistaminen 
vielä merkitse Jumalan tahdon tekemistä käytännössä. Se on ainoa, 
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mikä merkitsee jotakin, kun uskonnollista identiteettiä rakennetaan lain 
omistamisen pohjalle. 

Ympärileikkaus oli juutalaisille merkki Jumalan kanssa solmitusta 
liitosta ja juutalaisten erikoisasemasta Jumalan kansana. Ympärileik-
kauksen merkityksestä kristitylle Paavali oli jo aiemmin joutunut käy-
mään ankaraa kiistelyä. Nyt Paavali kirjoittaa juutalaisten erikoisasemaa 
pohtiessaan: ”Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. 
Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. Jos ympäri-
leikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö häntä silloin tule pitää 
ympärileikattuna?” (Room. 2:25–26). Paavali vie tässä äärimmilleen 
vakaumuksen, että vain oikeata elämäntapaa noudattava ihminen voi 
olla kelvollinen Jumalalle. Millään ulkonaisella seikalla tai toimenpiteel-
lä ei ole merkitystä ihmisen Jumala-suhteessa, ainoastaan sillä, miten 
hän elää ja mitä hän tekee, olipa hän juutalainen tai pakana: 

 
Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympä-
rileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen 
on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen 
ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki (Room. 2:28–29). 
 

Näillä väitteillä Paavali ottaa juutalaisilta pois kaikki edut suhteessa Ju-
malaan. Oikea suhde Jumalaan voi olla vain sillä, jonka ”sydän on 
ympärileikattu”. Sitä ei saa aikaan lain kuuleminen, vaan ainoastaan 
Henki. Tällä väitteellä Paavali viittaa jo koko pitkän, niin juutalaisten 
kuin pakanoiden syyllisyyttä periaatteellisella tasolla pohtineen argu-
mentaationsa ratkaisuun, joka muuten saa kuitenkin vielä odottaa. 
”Henki” viittaa siihen todellisuuteen, joka ihmiselle on avautunut 
hänen kääntyessään kristityksi.9 

Jatkaessaan argumentaatiotaan Paavali väittelee diatribi-tyylin mu-
kaisesti itsensä kanssa ottaen esille kuvitellun keskustelukumppanin ta-
holta nousevan vastaväitteen: hän on mennyt liian pitkälle riisuessaan 
juutalaisuudesta kaikki edut verrattuna pakanuuteen: ”Mitä etuja sitten 
on juutalaisilla, ja mitä hyötyä ympärileikkauksesta?” (Room. 3:1). 
Kysymykseen vastaaminen vie Paavalin toviksi sivuraiteelle muuten 
alkulukuja hallitsevasta teemasta, joka tähtää kaikkien ihmisten koko-
naisvaltaisen syyllisyyden osoittamiseen. Juutalaisten eduista Paavali 
toteaa, että niitä paljon. Niistä hän ottaa esille selkeästi kuitenkin vain 
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sen, että Jumala on ”uskonut sanansa juuri heille” (Room. 3:2). Juuta-
laisille kuuluu pelastushistoriallinen esikoisasema kaikessa, mitä Jumala 
on ihmiskunnan hyväksi tehnyt. Heille hän on ilmoittanut tahtonsa ja 
antanut lupauksensa. Siksi Paavalin opetuksessa toistuu usein kaava, 
joka selvimmin tulee esille Kirjeen roomalaisille alussa evankeliumin pe-
lastavaan voimaan liittyvässä ilmaisussa ”ensin juutalaisille, sitten myös 
kreikkalaisille” (Room. 1:16). 

Toiseen juutalaisuuteen liittyvään suureen etuun Paavali viittaa 
ottamalla aiheeksi Jumalan ”uskollisuuden”. Tämäkin teema lienee 
esiintynyt Paavalin apostolin uran aikana hänen väitellessään teologisista 
kysymyksistä juutalaisten kanssa. Jumalan uskollisuus ei horju, vaikka 
ihmiset olisivatkin kääntäneet hänelle selkänsä. Tämän juutalaisuuteen 
kuuluvan perusvakaumuksen Paavali tuo esille kirjoittaessaan: 

 
Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet uskottomia [raamatunkäännöksessä: epäus-
koisia], ei kai heidän uskottomuutensa [raamatunkäännöksessä: epäuskonsa]10 
tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi? Ei toki! Vaikka kaikki ihmiset olisivat 
valheellisia, Jumala on luotettava. Onhan kirjoitettu: Näin sinun [Jumalan] 
sanasi osoittautuvat tosiksi ja sinä voitat, kun kanssasi käräjöidään (Room. 
3:3–4). 
 

Paavali siteeraa tässä katkelmaa tutusta juutalaisesta katumuspsalmista 
51 (Septuagintassa 50), joka oli paljon käytössä juutalaisessa hurskaus-
elämässä. Siinä rukoilija tunnustaa suuren syntisyyteensä ja samassa 
yhteydessä Jumalan täyden oikeamielisyyden. Paavali lainaa psalmija-
keesta vain sen lopun, mutta hänen ajatuksenjuoksunsa ymmärtämiseksi 
on otettava huomioon myös jakeen alku. Hän on näköjään olettanut 
lukijoidensa osaavan itse mielessänsä täydentää kirjoittamatta jääneen 
tutun alkuosan tekstiin. Koko jae kuuluu Septuagintassa tarkkaan kään-
nettynä seuraavasti: ”Yksin sinua vastaan olen tehnyt syntiä ja tehnyt 
pahaa sinun edessäsi, jotta sinä osoittautuisit vanhurskaaksi sanoissasi ja 
voittaisit kun kanssasi käräjöidään” (Ps. 51:6, Septuagintassa Ps. 50:6). 
On huomattava, että psalmin ”sinä” viittaa Jumalaan, ei ihmiseen. 
Ihminen voi mielessään kapinoida Jumalaa vastaan ja asettaa hänen tah-
tonsa ja ratkaisunsa ikään kuin tuomioistuimen ratkaistaviksi. 

Psalmin sanoihin sisältyy erikoinen korostus: ihmisten syntisyydellä 
näyttää olevan positiivinen merkitys Jumalan kunnian lisäämisessä, 
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ihmisten syntien synkkyys ikään kuin vain lisää pelkästään Jumalalle 
kuuluvaa kirkkautta (”olen tehnyt syntiä…, jotta sinä osoittautuisit van-
hurskaaksi”). Tällaisilla johtopäätöksillä Paavalin kuviteltu vastaväittäjä 
olisi voinut puolustaa Jumalan ja Israelin välisen positiivisen suhteen 
jatkumista edelleen: kansan rikkomukset eivät vähennä Jumalan 
kunniaa. Jumalalla ei näin ollen olisi periaatteessa mitään syytä käydä 
tuomiolle juutalaisten tai kenenkään muidenkaan kanssa (Room. 3:5). 
Tältä pohjalta Paavali jatkaa kysymykseen: ”Mutta jos minun valheelli-
suuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen ansiosta hänen totuu-
tensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan syntisenä?” (Room. 
3:7). Vastaus on kuitenkin itsestään selvä. Jumalan uskollisuuteen ja 
oikeamielisyyteen ei voida vedota synnin puolustamiseksi. Tämä koskee 
niin juutalaisia kuin kristittyjäkin. Jumala ei hyväksy syntiä, eikä siinä 
asiassa voi vedota hänen uskollisuuteensa tai oikeamielisyyteensä. 

Katumuspsalmissa esiin tuleva ajatus, jossa Jumalan kunnia vain 
suurenee, kun sitä verrataan ihmisen aina syvenevään kurjuuteen, ei 
pelasta juutalaisten liittosuhdetta Jumalan kanssa. Paavalin teksti on hy-
vin tiivistä. Jotakin myöhemmiltä lukijoilta salaan jäävää sisäpiirikeskus-
telua voi hyvin kuulua mukaan aihepiirin käsittelyyn. Näyttää joka 
tapauksessa siltä, että myös Paavalin julistukseen on liitetty tällainen 
vääristynyt päätelmä synnistä ja Jumalan kunniasta. Vastustajat ovat 
näköjään syyttäneet häntä liian leväperäisestä suhtautumisesta synnin te-
kemiseen. Hänen opetustaan on vääristelty muotoon: ”Tehdään vain 
pahaa, niin saadaan aikaan hyvää!” (Room. 3:8). Paavali torjuu tällaisen 
herjaavan väitteen jyrkästi jäämättä torjuntaa tässä yhteydessä lähemmin 
perustelemaan. Väitteen taustalla on tietenkin Paavalin opetus syntisen 
vanhurskauttamisesta, josta liikkui sitkeästi tämäntapaisia tulkintoja vielä 
kauan Paavalin kuolemankin jälkeen, niin kuin muun muassa Jaakobin 
kirje todistaa (Jaak. 2:14–26). Paavalin aidossa evankeliumissa syntisen 
vanhurskauttaminen ei kuitenkaan merkinnyt synnin hyväksymistä. 

Pitkän ja mutkallisen koko ihmiskunnan, niin juutalaisten kuin 
kreikkalaistenkin, tilaa käsitelleiden pohdintojensa jälkeen Paavali päätyy 
lopputulokseen, johon hän on argumentaatiossaan koko ajan pyrkinyt: 
”kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin, ovat synnin vallassa” 
(Room. 3:9). Paavalin argumentaatiotapa, jossa huomio on kiinnitetty 
yksittäisiin karkeisiin rikkomuksiin, ei loogisesti pakota kirjeen lukijaa 
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päätymään tulokseen, johon Paavali on tahtonut hänet johdattaa. Paa-
vali on kuitenkin itse ollut alusta alkaen vakuuttunut pohdintojensa 
lopputuloksesta. Koko ihmiskunnan turmeltuneisuus synnin vallan alla 
on ollut hänen perusvakaumuksensa aina hänen kääntymyksestään saak-
ka.11 Jatkossa Paavali perustelee näkemystään kokonaisvaltaisesti ihmis-
kunnan kantaisän, Aadamin, syntiinlankeemuksen avulla (Room. 5:12). 
Sitä ennen hän pyrkii vakuuttamaan kirjeensä lukijat lopullisesti otta-
malla avuksi Kirjoitukset ja esittämällä itse laatimansa laajan temaattisen 
sikermän Saarnaajan kirjasta, Psalmien kirjasta ja Jesajan kirjasta. 

Tekstikatkelmat, joita Paavali hyödyntää, tulevat kreikankielisestä 
Vanhan testamentin käännöksestä eli Septuagintasta. Paavali muuttaa 
siteeraamiansa jakeita joiltakin osin luodakseen kaikesta tyylillisesti yh-
teen sopivan kokonaisuuden. Tekstien alkuperäisillä konteksteilla ei ole 
hänelle merkitystä, pääasia on, että ne kuuluvat pyhinä pidettyihin kir-
joituksiin. Paavalin ajan rabbiinisen raamatuntulkintatavan mukaan tämä 
oli pätevää vetoamista Jumalan auktoritatiiviseen ilmoitukseen. Paavalin 
muovailemana sitaattikokoelma, jossa hyödynnetään ihmisen anatomiaa 
painopistealueena pää, mutta jossa myös jalat tulevat mukaan synnin 
harjoittamisen välineinä, on saanut seuraavanlaisen muodon: 

 
Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii 
Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka 
tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielen-
sä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä, hei-
dän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodatta-
maan verta, tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät 
tunne, jumalanpelko on heille vieras [sananmukaisesti käännettynä: jumalan-
pelkoa ei ole heidän silmiensä edessä] (Room. 3:10–18). 12 
 

Sikermän aloittava lainaus Saarnaajan kirjasta sopii hyvin Paavalin tar-
koituksiin hänen pyrkiessään osoittamaan pyhien tekstien todistuksilla 
kaikkien ihmisten, niin juutalaisten kuin kreikkalaistenkin (pakanoi-
den), syntisyyden. Muissa sikermään otetuissa jakeissa on alun perin 
puhuttu pääasiassa ulkopuolisista, jumalattomista, pakanoista ja viholli-
sista, mutta nyt siteeratut jakeet kohdistetaan koskemaan niin Paavalia 
itseään kuin hänen kirjeensä lukijoita ja ylipäätänsä koko ihmiskuntaa. 
Saarnaajalta saadun perusteesin jälkeiset sitaatit ryydittävät asiaa konkre-
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tisoimalla synnin ilmenemismuotoja. Pään alueelle sijoitettuina synnit 
painottavat enemmän ihmisten valmiuksia ja aikomuksia pahoihin te-
koihin kuin itse kyseisiä tekoja. 

Paavalille on tärkeä painottaa kaikkien ihmisten syntisyyttä. Hän 
tietää kuitenkin, että hänen heimoveljilleen asian hyväksyminen on 
vaikeampaa kuin pakanataustaisille lukijoille. Siksi Paavali painottaa, 
että Vanhan testamentin sitaattisikermä tarkoittaa myös ja ennen muuta 
juutalaisia, kirjoittamalla: ”Me tiedämme, että lain sanat kohdistuvat 
niihin, joilla on laki. Näin ei kukaan voi väittää vastaan, vaan koko 
maailma joutuu Jumalan tuomion alaiseksi” (Room. 3:19). Tässä 
Paavali viittaa termillä ”laki” koko juutalaisten pyhien kirjojen kokoel-
maan Jumalan Sanana. Jatkaessaan argumentaatiotaan hän käyttää 
termiä taas suppeammassa merkityksessä viittaamaan vain viiteen Moo-
seksen kirjaan kirjoittaessaan: ”Eihän yksikään ihminen tule Jumalan 
edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävänä on 
opettaa tuntemaan, mitä synti on” (Room. 3:20). Näin kirjoittaessaan 
Paavali palaa jo Galatalaiskirjeessä esittämiinsä painotuksiin: kukaan ei 
pysty täyttämään lakia ja tulemaan siten Jumalan silmissä vanhurskaaksi 
(Gal. 3:10–11), laki vartioi ja valvoi ihmisiä, ”ennen kuin uskon aika 
tuli” (Gal. 3:23–24).13 

Kukaan, olipa hän juutalainen tai pakana, ei synnin tähden kelpaa 
Jumalalle. Tämä on Paavalin perusvakaumus ihmiskunnasta, joka elää 
Kristus-yhteyden ulkopuolella. Jopa Jumalan oma valittu kansa epäon-
nistui Jumalan tahdon toteuttajana, mikä oli Paavalille äärimmäisin to-
distus ihmiskunnan syntisyyden syvyydestä. Siksi oli välttämätöntä, että 
Jumala toi ihmisille kokonaan uuden mahdollisuuden saavuttaa van-
hurskaus hänen edessään.14 Positiivisen Jumala-suhteen palauttamisen 
ehdoissa ei uudessa tilanteessa ole eroa juutalaisten ja pakanoiden välillä. 
Tämän korostaminen muodostui ”pakanoiden apostoli” Paavalille kes-
keisen tärkeäksi asiaksi heti hänen kristityksi kääntymisestään lähtien. 
Se toi mukanaan samalla kivuliaan välienselvittelyn suhteessa omaan en-
tiseen menneisyyteen ja ylipäätänsä juutalaiseen identiteettiin. Tähän 
ongelmaan Paavali paneutuu laajasti koko Roomalaiskirjeessä. Vaikka 
Jumala on puolueeton tuomitessaan ihmisiä heidän syntiensä vuoksi, 
juutalaiseen uskontoon liittyi kuitenkin monia etuja, joihin Paavali jo 
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viittasi ja jotka hän ottaa tarkempaan käsittelyyn kirjeensä jälkipuolis-
kolla luvuissa Room. 9–11. 

 
 
Ekskurssi: Paavalin suhde juutalaisuuteen ja lakiin 

Uudemmassa eksegeettisessä tutkimuksessa on tullut selväksi, että Paa-
vali antaa yksipuolisen kuvan keskivertojuutalaisten suhteesta lakiin. Yk-
sipuolisuutta löytyy myös Paavalin esittämistä näkemyksistä siitä, mitä 
Jumala juutalaisten itsensä mukaan edellyttää Israelin kanssa solmittuun 
liittoon kuuluvilta, jotta nämä olisivat edelleen pelastuksen piirissä. Paa-
valin aikaan elänyt tavallinen juutalainen ei ajatellut lain vaatimusten 
täyttämisestä ehtona Jumalalle kelpaamisesta samalla tavalla kuin Paava-
li. Juutalaisuudessa ei edellytetty, että laki täytetään täydellisesti, jokaista 
pikkupiirrettä myöten, jotta voitaisiin olla varmoja Jumalan armosta. 
Normaalin juutalaisen uskonnollisen vakaumuksen lähtökohtana oli 
Jumalan hyvyys ja luottamus hänen huolenpitoonsa. 

Tämän juutalaisuuden luonnehdinnan esiinnostaminen on ennen 
muuta E. P. Sandersin ansiota. Hän on vaikutusvaltaisessa teoksessaan 
Paul and Palestinian Judaism luonnehtinut Paavalin aikaisen juutalai-
suuden perusrakennetta termillä ”liittonomismi”15 (”covenantal nomism”). 
Lähtökohtana siinä on, että yksittäinen juutalainen on jo sellaisenaan 
valmiina jäsenenä Jumalan liitossa. Lain määräysten noudattaminen on 
hänen vastauksensa siihen, että Jumala on ottanut hyvyydessään hänet 
pelastettujen yhteyteen. Lain noudattamisella hän ei vasta pyri pääse-
mään pelastettujen piiriin, mutta niiden mukaan elämällä hän pysyy 
siinä. Lain noudattamisessa ei vaadita täydellisyyttä, eikä se ole yksittäi-
selle juutalaiselle raskas taakka. Rikkomuksiin on olemassa keinot nii-
den sovittamiseen.16 

Tulkinta tunnustetaan pätevänä yleisluonnehdintana ajanlaskum-
me alun juutalaisuudesta ja joka tapauksena parannuksena aiemmin 
kristikunnan piirissä vallinneelle vääristyneelle kuvalle juutalaisuudesta 
ankarana lakiuskontona. ”Liittonomismi”-kaavion sijoittamista sellaise-
naan ajanlaskumme juutalaisuuden itseymmärrykseen on kuitenkin 
myös kritisoitu, koska liittoa korostava terminologia ei ollut juutalaisuu-
dessa kovin yleistä. Juutalainen tiesi kuuluvansa Jumalan valittuun kan-
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saan, pyrki elämään lain säädösten mukaisesti. Hän oli tyytyväinen suh-
teessaan Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa elämässä ja kuolemassa. Lii-
ton idea ei tässä yhteydessä kuitenkaan ollut keskiössä. Ei voida siis 
väittää, että Paavali suhtautuisi epäreilulla tavalla omaan äitiuskontoon-
sa, koska hän ei huomioi sen pohjana olevaa ”liittonomistista” -perusra-
kennetta.17 Jumalan laki oli joka tapauksessa keskivertojuutalaiselle iloa 
tuottava Jumalan lahja, joka auttoi häntä hänen elämässään ja josta hän 
sai olla ylpeä. Laista ja erityisestä Jumala-suhteesta ylpeilemisen varjo-
puolena oli pakanoihin kohdistuva ylemmyyden tunne. Ihmisistä, jotka 
eivät tunteneet elävää Jumalaa ja hänen lakiaan, oli syytä pysyä erossa.18 

Valtauomaan kuuluva juutalainen ei siis kokenut Jumalaa ensi-
sijaisesti vihaisena tuomarina. Pääasiana hänen uskonnossaan oli, ettei 
hän tietoisesti halunnut kääntää selkäänsä Jumalalle ja että hän tahtoi 
periaatteessa noudattaa Jumalan kansalleen antamia säädöksiä. Rikko-
muksista, sekä tahallisista että tahattomista, oli aina mahdollisuus 
rukouksin ja erilaisin uhrein päästä sovintoon Jumalan kanssa.19 Vakau-
mus näkyy Vanhan testamentin apokryfikirjojen joukkoon kuuluvassa 
Manassen rukouksessa: 

 
Minä anon ja rukoilen sinua: anna minulle anteeksi, Herra, anna minulle 
anteeksi; älä hukuta minua yhdessä laittomien tekojeni kanssa, äläkä vihastu 
iankaikkisesti, älä pidä tallella minun pahuuttani, äläkä tuomitse minua alas 
maan syvyyksiin; sillä sinä, Herra, olet katuvaisten Jumala. Näytä myös 
minussa hyvyytesi: pelasta minut, joka en ole mahdollinen, suuren armosi 
mukaan; niin minä alati kiitän sinua elämäni päivinä (Man. ruk. 13–15). 
 

Ajanlaskumme alun juutalaisuus oli kuitenkin hyvin monimuotoinen ja 
sen piirissä oli myös monia erilaisia oppeja pelastuksesta ja siitä, millä 
ehdoilla ihminen löytää hyväksynnän Jumalan edessä.20 Vasta Jerusale-
min ja temppelin hävitys vuonna 70 jKr. karsi juutalaisuudesta monia 
sitä ennen olemassa olleita suuntauksia ja piirteitä, kun katastrofista toi-
puva juutalaisuus rakentui aikaa myöten lähinnä farisealaisuuden, kir-
janoppineiden ja synagoga-laitoksen varaan. Joissakin aiemmin vaikut-
taneen monimuotoisen juutalaisuuden monista suunnista suhtauduttiin 
lainrikkomuksiin hyvinkin ankarasti ja ihmisen syntisyys Jumalan edes-
sä nähtiin raskaana asiana. Tällaisia ajatuksia löytyy esimerkiksi suurin 
piirtein samoihin aikoihin kuin Paavalin kirjeet syntyneistä juutalaisista 
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kirjoituksista 4. Esran kirja ja Barukin apokalypsi. Niistä löytyy esimer-
kiksi seuraava ajatus: ”Sillä jumalattomuus on turmellut kaikki, jotka 
ovat syntyneet. He ovat täynnä syntiä ja sälytettyjä syyllisyydellä. Ja 
paljon parempi olisi meille, jos me emme kuoleman jälkeen joutuisi 
tuomiolle” (4. Esra 7:68–69). Tässä tullaan hyvin lähelle sitä, mitä 
Paavali kirjoittaa Kirjeen roomalaisille alkupuolella kaikkien ihmisten 
syyllisyydestä Jumalan edessä.21 

Ajatukset yksilön omasta vastuullisuudesta Jumalan edessä hänen 
tahtonsa toteuttajana ja yksilön oma kilvoittelu laissa ilmaistun Jumalan 
tahdon toteuttajana alkoivat korostua jo paljon ennen ajanlaskumme 
alkua pakkosiirtolaisuuden jälkeisessä juutalaisuudessa. Usko iankaikki-
seen elämään, pelastukseen ja tuomioon tulevaisuudessa yleistyivät. Yk-
silön vastuuta korostavassa uskonnollisuudessa kaikkien ei uskottu saa-
vuttavan hyvää osaa tulevassa tuomiossa vain sen vuoksi, että he kuu-
luivat Jumalan omaan kansaan. Jumalan armon ohella tarvittiin myös 
hyviä tekoja. Tätä uskonnollista asennoitumista voidaan kutsua ”syner-
gistiseksi nomismiksi”. Sillä tarkoitetaan vakaumusta, että ihmisen 
omalla toiminnalla eli lain pitämisellä on vaikutusta hänen pelastumi-
seensa, vaikkakaan hän ei voi selvitä siihen ilman Jumalan apua, huolen-
pitoa ja anteeksiantoa.22 Omalla toiminnalla oli vaikutuksensa pelastu-
miseen myös edellä esitellyn ”liittonomistisen” mallin puitteissa, mutta 
siinä Jumalan suosiossa pysymisen ehdot eivät olleet samalla tavalla 
tiukkoja kuin yksilölliseen kilvoitteluun ja tulevan tuomion korostami-
seen painottuvissa piireissä. 

Siinä, miten tiukasti ja tarkasti yksittäinen juutalainen pyrki nou-
dattamaan uskontonsa sääntöjä, oli siis suuriakin eroja. Vanhan testa-
mentin uskontoon ja juutalaisuuteen oli aina kuulunut myös pyhitys-
liikkeitä, joissa vaadittiin täydellisempää Jumalan tahdon noudatta-
mista, kuin mitä nähtiin uskonyhteisön keskivertojäsenten elämässä. Jo 
profeetat olivat moittineet kansansa jäseniä Jumalan lain rikkomisesta ja 
ennustaneet sen mukaisia seurauksia, kansaa kohtaavia rangaistuksia. 
Jeesuksen ja Paavalin aikaan yksi profeettojen perintöä jatkava vaiku-
tusvaltainen pyhitysliike juutalaisten keskuudessa oli fariseusten puolue, 
johon myös Paavali oli kuulunut ennen kääntymystään. Jos jo moni 
tavallinen juutalainen piti itseään ilman ongelmia Jumalalle kelpaavana, 
liiton ja lain erityisen vakavasti ottavat ja pelkkien ”tapajuutalaisten” 
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heikkoa hurskauselämää arvostelevat fariseukset olivat asiasta omalla 
kohdallaan sitäkin vakuuttuneempia. Myös Paavali oli aikanaan ajatellut 
näin. Paavali oli oman todistuksensa mukaan kuulunut fariseuksena 
liikkeen kaikkein jyrkimpään siipeen. Hän oli ennen kääntymistään kai-
kesta päätellen vaalinut mielessään ihannetta lain täydellisestä noudatta-
misesta.23 Juuri kilvoittelu lain noudattajana oli saanut hänet ennen 
kääntymystään vainoamaan toisella tavalla uskontoon suhtautuneita 
(Fil. 3:5–6). Hänen menneisyyteensä laki-intoilijana ei kuulunut huo-
kailuja lain liian raskaan taakan alla tai kaipuuta johonkin, mikä vapaut-
taisi hänet Jumalan lain vaatimusten pakkopaidasta. Kääntymyksen 
jälkeisestäkin näkökulmasta katsoen Paavali oli sitä mieltä, että hän oli 
menestynyt fariseuksena erinomaisesti. Hän toteaa menneisyydestään: 
”Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton” (Fil. 3:6). Paavalin 
Roomalaiskirjeessä esittämän korostuksen ”ei ole yhtäkään vanhurskas-
ta” (Room. 3:10) pohjalta Paavalin ei luulisi voivan kertoa menneisyy-
destään tällä tavalla. Kirjeessä filippiläisille Paavalin tähtäyspisteenä on 
kuitenkin vain tuoda esille aikaisemman, nuoren Paavalin tuntoja. Nuo-
ri optimistinen juutalainen laki-intoilija oli suhtautunut aiheeseen vielä 
suhteellisen pinnallisesti näkemättä niitä vaikeuksia ja mahdottomuuk-
sia, mihin tällä tiellä etenevä oli joutuva Jumalan todellisen tahdon 
tultua hänelle ilmeiseksi. 

Paavalilla lienee siis ollut ennen kääntymystään positiivinen näke-
mys mahdollisuuksistaan saavuttaa vanhurskaus lain tarkan noudatta-
misen avulla. Se, että tällainen kilvoittelu ei ollut pelkästään väärä tie 
positiiviseen Jumala-suhteeseen, vaan samalla ylipäätänsä mahdoton asia 
ihmiselle, oli selvinnyt Paavalille hänen kääntymisensä yhteydessä.24 
Damaskoksen tien kokemus avasi Paavalin silmät tajuamaan, että hänen 
entinen uskonnollinen tyytyväisyytensä omaan itseensä ja omaan 
vanhurskauteensa oli ollut pelkkää subjektiivista erhettä. Entinen lähes 
täydellisen hurskas laki-intoilija paljastui väärintekijäksi ja syntiseksi. 
Samalla paljastui syylliseksi koko hänen entinen uskonyhteisönsä. Kään-
tymyksessä Paavalista tuli eräänlainen ”nurinpäin käännetty fariseus”.25 
Kääntymyksensä jälkeen Paavali saattoi polemiikissaan lakia puolustavia 
juutalaiskristittyjä vastaan puhua entisestä ylpeyden aiheestaan äärim-
mäisen negatiivisesti. Hän kirjoittaa muun muassa: ”Laki tuo mukanaan 
Jumalan vihan; ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan” (Room. 4:15). 
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Paavali korostaa, että laki oli tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Sen 
tehtävänä oli tuoda synnin todellisuus entistä selvemmin esille ja osoit-
taa ihmisen perinpohjainen syyllisyys Jumalan edessä (Gal. 3:23–24; 1. 
Kor. 15:56; Room. 5:20). Hän oli aiemmin vain luullut, että hän 
toteutti laki-intoilullaan Jumalan tahtoa, mutta hän oli toiminutkin 
Jumalan todellista tahtoa vastaan, sillä kiivailu lain puolesta oli saanut 
hänet sotimaan Kristusta ja tämän seurakuntaa vastaan. Vakaumus siitä, 
että vain usko Kristukseen on tie positiiviseen jumalasuhteeseen ja että 
juutalaisen lain noudattamisen tiellä siihen ei päästä, tuli Paavalin 
perusvakaumukseksi jo heti kääntymyksessä. 

Kristityksi kääntyneen Paavalin ymmärrys synnin luonteesta ja 
ihmisen uskonnolliseen kilvoitteluunkin liittyvistä vääristymisistä, on 
huomattavasti syventynyt ja synkistynyt. Jumalan todellinen tahto on 
enemmän kuin vain pinnallisesti ymmärretty Toora, jonka eri määräyk-
set ovat periaatteessa toteutettavissa. Kääntymyksessä hurskas juutalai-
nen kilvoittelija paljastui Jumalan todellista tahtoa vastaan toimineeksi 
syntiseksi (vrt. 1. Kor. 15:8–9).26 Paavalin ei tarvinnut jälkikäteen 
muuttaa näkemystään siitä, että laki tuli täyttää täydellisesti, jos halusi 
sillä tiellä saavuttaa pelastuksen.27 Vaikka tämä opetus lain merkitykses-
tä ei ollut yleinen juutalainen tapa ymmärtää asia, se näyttää olleen Paa-
valin oma vakaumus. Paavali ei kirjeissään polemisoikaan keskiverto-
juutalaisuudessa vallalla olleita näkemyksiä, vaan niitä vakaumuksia, 
joita hän itse aikaisemmin edusti. 

Paavali tulkitsee kirjeissään lain merkitystä juutalaisuudessa omista 
viitekehyksistään ja kokemuksistaan käsin. Se, mitä hän kirjeissä galata-
laisille ja roomalaisille kirjoittaa laista, ei siis tarkoita, että kysymyksessä 
olisi yleinen juutalainen tapa ymmärtää asia. Koska laki ja juutalaisten 
säädösten noudattaminen eivät olleet perustavia tekijöitä uudessa liitos-
sa, vanhan liiton vanhurskauden suoritusluonne korostui suhteettomasti 
Paavalin opetuksessa. Kristittynäkin Paavali kärjistää asioita lain nou-
dattamisen merkityksen suhteen, niin kuin hän oli kärjistänyt lain 
noudattamisen ulottuvuuksia käytännössä jo ennen kääntymistään. 
Näin tehdessään Paavali sivuuttaa juutalaisuudessa annetut mahdolli-
suudet positiiviseen jumalasuhteeseen rikkomusten anteeksiannon ja so-
vintouhrien avulla ja ylikorostaa lain täydellistä noudattamista Jumalan 
hyväksynnän ehtona. Hänen teesinsä on, että Jumala vaatii lain täydel-
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listä noudattamista ehtona pelastukselle, eikä kukaan voi sen vuoksi 
tulla Jumalan hyväksymäksi lakia noudattamalla.28 Paavali katsoo tässä 
voivansa vedota itse Moosekseen eli jakeeseen 3. Moos. 18:5 toteamalla: 
”Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen, Mooses kir-
joittaa: ’Joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän’” (Room. 10:5). 
Tämä on ihmiselle kuitenkin mahdotonta, joten tätä tietä pitkin kukaan 
ei voi päästä Jumalan luo (Gal. 3:10).29 Koko lain pitämisen tärkeys tu-
lee ideana vastaan vielä esimerkiksi paavalilaista teologiaa vastustavassa 
Jaakobin kirjeessä: ”Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta 
rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin” (Jaak. 2:10). 
Paavali ei siis ollut lakiteologiassaan aivan yksin. Joka tapauksessa Paava-
li ei pyrikään esittelemään lakinäkemystään sillä tavalla, kuin tavallinen 
juutalainen asian ymmärsi, vaan oman erityisen uskonnollisen kehitys-
historiansa ja oman vakaumuksensa pohjalta. 

Paavalin pitkälle viemä lakikritiikki kauhistutti useita Paavalin 
kanssakristittyjäkin. Näistä monet tahtoivat yhdistää toisiinsa myöntei-
sen asenteen Jumalan viidessä Mooseksen kirjassa ilmoittamaan lakiin ja 
sen sääntöjen noudattamiseen sekä uskon Kristukseen ylösnousseena 
Herrana. Vaikka usko Kristukseen uuden jumalasuhteen ydinajatuksena 
yhdisti kaikki ensimmäisen sukupolven kristityt, muut kuin Paavali 
eivät näytä yhtä radikaalilla tavalla edustaneen oppia, jonka mukaan 
Jumala vaati koko lain tarkkaa täyttämistä vaihtoehtona uskolle Kristuk-
seen pyrittäessä saavuttamaan hänen hyväksyntänsä. Kun muut julistivat 
evankeliumia Kristuksesta ainoana pelastajana, johon ihminen saa tur-
vautua lähellä olevassa tilinteossa Jumalan edessä, he eivät näytä edes 
pohtineen kysymystä siitä, onko myös lain mukaan elävillä mahdolli-
suus saavuttaa pelastus. Kristus on ainoa pelastaja ja sillä siisti. Vain 
entiselle laki-intoilija Paavalille kysymys näyttää muodostuneen poltta-
vaksi. Kehittämällä omiin entisiin kokemuksiinsa ja vakaumuksiinsa 
pohjautuvan opin koko lain täyttämisen vaatimuksesta ja sen toteutta-
misen mahdottomuudesta hän tukkii myös teoreettisesti mahdollisen 
rinnakkaisen tien pelastukseen ja päätyy näin alkukristillisyyden yleiseen 
vakaumukseen Kristuksesta ainoa ihmisille annettuna mahdollisuutena. 

Paavalinkaan suhde lakiin ei ole suinkaan kokonaan kielteinen. 
Asiaa selittää ensinnäkin se, että Paavali käyttää termiä ”laki” (kreikaksi 
nomos) erilaisissa merkityksissä, ilman että hän itse kirjoituksissa ilmoit-
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taisi lukijoille sanan merkityksen vaihtumisesta eri kohdissa. Vaihtele-
vien merkitysten kirjossa sanan täsmällinen merkitys tai sille annettu 
painopiste tulee ymmärtää asiayhteydestä. Asiallisesti termillä viitataan 
välillä vain Tooran kultillis-rituaaliseen sisältöön, välillä vain sen eetti-
siin määräyksiin.30 Välillä laki viittaa Mooseksen kirjojen kokoelman 
kerronta-aineistoon. Silloin lailla on tärkeä positiivinen rooli ennustuk-
sena ja tulkintana Kristuksen pelastustyöstä. Välillä termiä laki käyte-
tään väljästi ja irrotettuna yhteyksistään vanhatestamentilliseen kielen-
käyttöön eräänlaisen prinsiipin, säännön merkityksessä, kun Paavali esi-
merkiksi puhuu ”synnin laista”, joka vaikuttaa ihmisessä (Room. 
7:23).31 Paavali korostaa, että hänen uskon vanhurskautta painottava 
teologiansa ”vahvistaa sen mitä laki sanoo” (Room. 3:31), mikä on viit-
taus Mooseksen kirjoissa oleviin esimerkkeihin aiheesta. Positiivinen 
rooli lailla on Paavalille myös, kun hän poimii sieltä eettisiä ohjeita 
oikeaan, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Laki on edelleen merkit-
tävässä, eikä pelkästään negatiivisessa roolissa siinä, että sen ”tehtävänä 
on opettaa tuntemaan, mitä synti on” (Room. 3:20). Samantapaisiin 
merkityksiin liittyen Paavali kuvaa Kirjeessä galatalaisille lakia ”valvo-
jana”, joka vartioi ihmisiä kuin vankeja, kunnes vapauttavan uskon aika 
tuli (Gal. 3:23–25). Antiikin kulttuurissa ”valvoja” (paidagōgos) viittasi 
isäntänsä lasta kouluun taluttavaan orjaan, jonka velvollisuutena oli 
käyttää koviakin otteita tehtävää suorittaessaan. Termin käyttö lakitee-
man yhteydessä viittaa siis siihen, että lailla oli pelkän vartioimisen ohel-
la myös tietty kasvatuksellinen, kovakouraisen uskoon taluttajan tehtävä.32 

Yksittäisissä tapauksissa Paavali voi ongelmitta vedota lain auktori-
teettiin kuten perustellessaan korinttilaisille oikeuttaan elatuksen saami-
seksi seurakunnalta (1. Kor. 9:8–9) tai naisten kuuliaisuutta miehilleen 
(1. Kor. 14:34). Yleisperiaatteenaan hän toteaa: ”Kaikki, mitä pyhät kir-
joitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kes-
tävyyttä, lohtua ja toivoa” (Room. 15:4). Tiukkana lain suhteen Paavali 
on ainoastaan silloin, kun sitä käytetään ehtona vanhurskaudelle. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa lain rituaalipuolen hylkäämistä. Ympärileik-
kaus, ruokasäädökset, juhlapäiväsäännöt samoin kuin muutkin asiat, 
joilla ei ollut kaikille ymmärrettävää selkeätä eettistä ulottuvuutta, eivät 
Paavalin mukaan enää olleet voimassa. Vaikka juutalaiskristillisissä pii-
reissä niitä edelleen noudatettiin, ne eivät olleet Paavalille yhdentekeviä 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  3 4 1  

asioita silloin, kun ne merkitsivät juutalaisen yhteisön erottautumista 
muista ihmisistä ja rajan luomista pakanamaailmaan.33 

Paavalin jännitteinen suhde lakiin tulee erityisen selväksi hänen 
taistellessaan Kirjeessä galatalaisille ympärileikkausta vaativia juutalais-
kristittyjä vastaan. Tässä yhteydessä Paavali tuo esille tärkeän teologisen 
avainajatuksensa sovituksesta ja uskon vanhurskauden perustasta. Siinä 
ilmenee tyypillisellä tavalla Paavalin kaksinainen suhde lakiin: ”Kristus 
on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi 
meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu [nimittäin laissa itsessään]: 
’Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun’” (Gal. 3:13). Paavalin 
kaksinainen suhde lakiin tulee esille myös hänen kirjoittaessaan: 
”Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka 
uskoo” (Room. 10:4). Suomennettu sana ”loppu” on alkukielellä telos. 
Sen ohella, että siihen sisältyy merkitys ”loppu”, se voidaan kääntää 
myös sanalla ”päämäärä”. Merkitykset eivät Paavalin teologiassa ole 
kovin kaukana toisistaan Kristuksesta puhuttaessa: laki itse on Jumalan 
suunnitelmissa johtanut tilanteen siihen, että Kristus on tuonut ihmisil-
le laista vapaan vanhurskauden. Tässä asiayhteydessä merkitys ”loppu” 
kuitenkin dominoi.34 

Mullistava kääntymiskokemus on jo sellaisenaan pakottanut kirjan-
oppineeksi tähdänneen, Jumalan tahtoa ja tarkoitusta jo aiemmin 
paljon pohtineen ja niitä kirjoituksista tutkineen miehen voimakkaaseen 
teologiseen ajatteluun. Ajattelun tuloksia Paavali ei koskaan esittänyt 
oppineen tutkielman muodossa, mutta niistä nousevia päätelmiä ilmes-
tyy esille hänen kirjeissään asioiden käsittelyn niin vaatiessa. Näin esite-
tystä materiaalista on hankalaa yrittää hahmottaa kokonaiskuvaa Paavalin 
ajattelusta, koska merkitykset hänen käyttämässään terminologiassakin 
vaihtelevat. Paavalin tekstien taustalla näyttää kuitenkin häämöttävän 
varsin viimeistelty ja johdonmukainen teologinen rakennelma, josta hän 
annostelee seurakuntiensa konkreettisiin ongelmiin ja tarpeisiin. Toi-
saalta pätee samalla sekin tosiasia, että elävään uskonnolliseen todelli-
suuteen liittyy jännitteitä ja paradokseja, joita ei voidakaan tuoda esille 
johdonmukaisena filosofisena oppina. Tämäkin puoli näkyy Paavalin 
kirjoituksissa. 
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Syntisen vanhurskauttaminen  

Keskeinen osa Paavalin teologiasta liittyy hänen opetukseensa siitä, 
miten ihminen ”vanhurskautetaan” Jumalan edessä. Aihetta käsitelles-
sään hän käy tärkeätä rajankäyntiä suhteessa juutalaiseen opetukseen 
ihmisen positiivisen Jumala-suhteen ehdoista. Tässä yhteydessä esille 
tulevat termit ”vanhurskauttaa”, ”vanhurskas” ja ”vanhurskaus” ovat 
nykyihmiselle vaikeita sen vuoksi, etteivät ne esiinny muussa kielenkäy-
tössä. Termit kuuluvat teologiseen ammattikieleen ja edellyttävät tausta-
tietoa. Paavalin käyttämät kreikankieliset termit35 viittaavat heprean il-
maisuihin36 ja saavat perusmerkityksensä sieltä, eivät kreikan oikeusfilo-
sofisista teksteistä, joissa samoja sanoja esiintyy. 

Vanhan testamentin puolella käytetyn ”vanhurskaus”-sanan arvel-
laan viittaavan perimmältä merkitykseltään maailmanjärjestykseen, jon-
ka säilymisen ja siinä olevan oikeudenmukaisuuden toteutumisen Jumala 
takaa. Samalla ”vanhurskaus” liittyy myös ihmisten välisiin keskinäisiin 
suhteisiin ja ihmisen suhteeseen Jumalaan, erityisesti Israelin kansan 
Jumala-suhteeseen. ”Vanhurskaus” viittaa uskollisuuden noudattami-
seen kaikissa näissä suhteissa.37 Vanhan testamentin kielenkäytössä 
sanajuuren sanoja käytetään edelleen paljon oikeudenistuntojen yhtey-
dessä: tuomarin tulee olla ”vanhurskas”, joka jakaa oikeutta ”vanhurs-
kauden” mukaan eli ”oikein”. Toisella puolella leivätöntä pöytää ”van-
hurskas” puolestaan on se, jonka oikeus toteaa syyttömäksi.38 Kun 
Jumalasta sanotaan hänen olevan ”vanhurskas”, tarkoitetaan, että hän 
toimii joka suhteessa oikeudenmukaisesti oman perusolemuksensa mu-
kaisesti. Hän on lahjomaton ja oikeudenmukainen tuomari. Jumalan 
”vanhurskauteen” kuuluu myös hänen toimintansa oikeudenmukaisuu-
den edistämiseksi luomakunnassaan ja myös hänen pelastava toimintan-
sa maailmassa.39 Tähän liittyen Vanhan testamentin sorretun rukoilijan 
kannalta Jumala ei ”vanhurskaana tuomarina” ole uhkaava hahmo vaan 
päinvastoin kaivattu pelastaja, joka auttaa sorretut oikeuteensa.40 Nämä 
vanhurskauteen liittyvät asiat luovat pohjan myös Paavalin ajattelulle, 
kun hän käyttää kyseistä Vanhasta testamentista saamaansa sanajuurta 
kreikaksi käännettynä. 

Vanhurskauden olemusta ja ehtoja selvitellessään uudesta, itselleen 
Kristuksen kohtaamisen jälkeen kirkastuneesta näkökulmasta käsin Paa-
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vali tuo esille uskon käsitteen ja asettaa sen juutalaisuudessa keskeisen 
lain vastakohdaksi. Hän kysyy, hyväksyykö Jumala ihmisen yhteyteensä 
ja pelastuksen osallisuuteen eli ”vanhurskaaksi” lain täyttämisen vai 
uskon välityksellä. Hänen vastauksensa on: uskon välityksellä. Näissä 
pohdiskeluissa Paavali tekee selkeän eron juutalaisen ja kristillisen pelas-
tuskäsityksen välille. Molemmissa pelastusta voidaan tarkastella juuri 
”vanhurskaus”-terminologian näkökulmasta. 

Esitellessään itsensä ja oppinsa roomalaisille Paavali ottaa tarkoituk-
sella keskeisimmän uskonnollisen korostuksensa koko kirjeen teemaksi 
kirjoittaessaan sen alussa: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on 
Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin 
juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus 
ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu. ’Uskosta vanhurskas saa 
elää.’” (Room. 1:16–17). Paavalin evankeliumi on nimenomaan sano-
maa uskon kautta lahjaksi saadusta vanhurskaudesta, jonka omistaja saa 
ikuisen elämän Jumalan yhteydessä. Paavali siteeraa tässä Habakukin 
kirjaa. Siinä hepreankielisen tekstin painopiste poikkeaa kuitenkin jon-
kin verran Paavalin lainaaman kreikankielisen tekstin sisällöstä: ”Mutta 
vanhurskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena” (Hab. 2:4). Se, millä 
tavalla Paavalin lainaama sanamuoto on muotoutunut heprean tekstiä 
käännettäessä, on suhteellisen helposti ymmärrettävissä kyseisen ajan 
käsikirjoitusten ja kääntäjien työn näkökulmasta.41 

Evankeliumi, jota Paavali ”ei häpeä”, on sanoma Jeesuksen kuole-
masta ja ylösnousemuksesta sekä niiden merkityksestä sille, joka ottaa 
sanoman vastaan eli uskoo siihen. Uskolla Paavali tarkoittaa evankeliu-
min kokonaisvaltaista vastaanottamista, siihen tunnustautumista ja sen 
mukaan ojentautumista eli kaiken uskonnollisen toivon asettamista 
yksin Kristukseen. Näin Jumalan vanhurskaus kohtaa ihmisen, ihminen 
pääsee sen pelastavaan valtapiiriin. ”Jumalan vanhurskaus” on tässä 
puhtaasti positiivisessa merkityksessä tarkoittaen Jumalan pelastavaa toi-
mintaa, jonka valtapiiriin hän ottaa evankeliumin vastaanottavan ihmi-
sen. Sen vastakohtana on ”Jumalan viha”, jota Paavali selittää heti kir-
jeen teeman ilmoitettuaan ja ennen kuin alkaa lähemmin avata ihmisille 
lahjoitetun vanhurskauden sisältöä. Ilmaisu ”uskosta uskoon” (vrt. 
ilmaisua ”kirkkaudesta kirkkauteen” 2. Kor. 3:18) korostaa kirjeen 
teemajakeessa uskoa dynaamisena tapahtumana, joka levittää vaikutus-
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taan maailmassa, voimistuu ja kasvaa. Samalla ilmaisuun liittyy myös 
korostus, että ei ole muuta kuin usko, joka voi vastaanottaa Jumalan 
vanhurskauden. 

Saatuaan loppuun kirjeensä alkuun sijoittamansa laajan esityksen, 
jossa todetaan kaikkien ihmisten, niin juutalaisten kuin pakanoidenkin, 
täydellinen syntisyys ja syyllisyys Jumalan edessä, Paavali tuo esille rat-
kaisun ongelmaan ja alkaa valottaa ulospääsyä tästä epätoivoisesta tilan-
teesta. Käännettä ilmentävät sanat ”nyt kuitenkin”: ”Nyt Jumala on 
kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja 
profeetat todistavat” (Room. 3:21). Paavali ottaa tässäkin lain itsensä eli 
viiden Mooseksen kirjan sisältämän ilmoituksen todistamaan itseään eli 
viiden Mooseksen kirjan edustamaa pelastusoppia vastaan. Niin kuin 
kaikki tyynni ovat lain valossa kelvottomia Jumalan edessä (Room. 
3:20) ja siinä mielessä samassa asemassa, he ovat keskenään samassa ase-
massa myös suhteessa Jeesuksessa Kristuksessa tarjolla olevaan pelastuk-
seen: vanhurskaus tarjotaan lahjana jokaiselle, joka uskoo Kristukseen. 
Niin kuin synti on universaali, samoin on armo. 

Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumala on antanut 
ihmiskunnalle uuden mahdollisuuden saavuttaa pelastus, päästä yhtey-
teen hänen kanssaan, tulla hänen hyväksymäkseen eli vanhurskaaksi. 
Tämän yhteyden perustana ei enää ole laki, vaan usko. Jo vanhan liiton 
pyhät tekstit olivat viitanneet tähän uuteen liittoon. Siinä Jumala hy-
väksyy vanhurskaaksi sen, joka uskoo Kristukseen. Avautunut uusi yh-
teys Jumalan kanssa ei rajoitu ainoastaan valittuun kansaan, vaan sulkee 
syliinsä kaikki. Kenellä tahansa on mahdollisuus tulla uuden liiton jäse-
neksi ja osalliseksi sen tarjoamasta pelastuksesta. 

Paavali kiteyttää sanoman uudesta vanhurskaudesta kohdassa, jon-
ka merkitys Paavalin tekstien joukossa lienee kirkon ja teologian histo-
riassa ollut suurempi kuin minkään toisen. Se kuuluu: 

 
Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, 
josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta 
Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat.42 Kaikki 
ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan 
kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kris-
tus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitus-
uhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi.43 Näin Ju-
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mala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen 
ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa van-
hurskautensa: hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo 
Jeesukseen (Room. 3:21–26). 
 

Paavalin tiiviissä pelastuksen perusteita käsittelevässä tekstissä on kes-
keisten teologisten termien tihentymä. Hän pyrkii useammalla alkukir-
kon piirissä käytössä olevalla termillä kuvaamaan monipuolisesti kaikkia 
kristittyjä koskevaa uskon perusasiaa. Paavalille itselleen keskeisin termi 
on ”vanhurskaus”, joka tulee tekstikatkelmassa esiin useaan otteeseen. 
Sen rinnalla hän käyttää termiä ”lunastus” (Room. 3:24), jolla myös 
voitiin selittää Jeesuksen kuoleman merkitystä. Alkukielessä sanalla 
viitattiin orjan vapaaksi ostamiseen silloin, kun se toteutui temppeliin 
tallennetun rahasumman avulla.44 Jeesus on ristinkuolemallaan ikään 
kuin suorittanut maksun ja ostanut ihmiset vapaiksi synnin ja kuoleman 
vallasta. Se, että Jumalan Poika kuolee häpeällisen kuoleman ja tulee 
puuhun ripustettuna Jumalan kiroamaksi, saa selityksensä sijaisuhrin ja 
lunastuksen teemoista (Gal. 3:13). 

Kristuksen pelastustyötä voidaan tarkastella myös ”sovituksen” nä-
kökulmasta. Synti ja syyllisyys sekä niiden sovittaminen olivat keskeisiä 
teemoja Kristus-tapahtuman tulkinnassa Paavalille ja myös muille alku-
kristityille. Kristuksen kärsimyshistoria ja kuolintapa eli ristiinnaulitse-
minen selittävät keskeisellä tavalla tätä korostusta. Sovituksen merkitys-
tä Paavali on selittänyt jo aiemmin ”Sovintokirjeessä” (2. Kor. 5:18–
21). Sovitus Jumalan ja ihmisten välillä on toteutunut, kun Jumala teki 
Kristuksesta sovitusuhrin ihmisten syntien rikkomusten poistamiseksi. 
Se on toteutunut, kun Jumala on ”siirtänyt kaikki meidän syntimme 
Kristukseen” (2. Kor. 5:21). Taustalla on mitä todennäköisimmin 
Jesajan kirjan ennustus Herran kärsivän palvelijan työstä: 45 

 
Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista 
teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä 
niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävis-
täneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, 
jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. 
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tiel-
leen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen 
(Jes. 53:4–6). 
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Paavali selvittää sovituksen luonnetta vähän myöhemmin kirjeessään 
kirjoittamalla: 

 
Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olim-
me hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava 
meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä kaikki. Me saamme myös riemui-
ta Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen 
Kristuksen valmistaman sovituksen (Room. 5:10–11). 
 

Jos entiset tavat, joilla synnit sovitettiin, olisivat saaneet aikaan sen, 
mihin niillä tähdättiin, Kristuksen ei olisi tarvinnut kuolla. Kristuksen, 
Jumalan Pojan ristinkuolema radikalisoi näkemyksen synnin luonteesta. 
Varsinkin entisenä farisealaisena kiivailijana mahdollisimman täydelli-
seen Jumalan tahdon täyttämiseen pyrkinyt ja pyrkimyksessään täyden 
haaksirikon kärsinyt Paavali on kokenut asian voimakkaasti. Vain ylös-
nousemuksessaan todellisen identiteettinsä paljastanut Kristus on vas-
taus koko ihmiskunnan kurjaan tilaan ja syyllisyyteen. Niidenkin syvyys 
paljastuu vasta Kristus-tapahtumasta käsin. 

Kuinka pitkälle Kristuksen sovitus ulottuu? Tämän kysymyksen 
äärellä huomio kiinnittyy Paavalin toteamukseen ”Pitkämielisyydessään 
hän [Jumala] jätti menneen ajan synnit rankaisematta” (Room. 3:25). 
Koskeeko Kristuksen sovitustyö ainoastaan niitä syntejä, jotka tehtiin 
ennen hänen ristinkuolemaansa tai ennen yksittäisen ihmisen käänty-
mistä hänen puoleensa? Näin Paavalin muotoilun voisi ymmärtää, mut-
ta se ei vastaa Paavalin kirjeissä olevaa kokonaisopetusta kristityn suh-
teesta syntien anteeksisaamiseen ja sovitukseen. Paavali jakaa kirjeissään 
jatkuvasti kristityille moitteita heidän lankeemuksistaan ja huonosta 
elämästään, samoin kehotuksia parempaan vaellukseen. Seurakuntalais-
ten pelastusvarmuus olisi kokonaan menetetty, jos sovitus ei koskisi 
myös heidän jatkovaellustaan kääntymisen jälkeen. Vaikka syntien an-
teeksiantamisen teema ei tule Paavalin teksteissä esille yllä olevaa jaetta 
ja yhtä psalmijakeen siteerausta (Room. 4:7) lukuun ottamatta, itse asia 
on eräänlaisena itsestäänselvyytenä olemassa uskon ja ”Kristuksessa ole-
misen” kylkiäisenä. Ovi uuteen armoon, vanhurskauteen ja sovintoon 
Jumalan kanssa on kristityille pysyvästi auki. Siltä pohjalta Paavali pys-
tyy kehottamaan korinttilaisia: ”Pyydämme Kristuksen puolesta, suostu-
kaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, 
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Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme 
Jumalan vanhurskauden” (2. Kor. 5:20–21).46 

Paavali jatkaa uskosta vanhurskauden sisällön selittämistä tarkenta-
malla vielä sen suhdetta juutalaiseen lakiin. Paavalin jo edellä kirjeessään 
korostama kaikkien ihmisten, niin juutalaisten kuin pakanoiden, tasa-
arvoisuus Jumalan edessä, tulee tässä valotetuksi uudesta positiivisesta 
näkökulmasta: 

 
Onko siis syytä kerskailuun? Siltä on pohja pudonnut pois. Mikä laki on 
saanut tämän aikaan? Sekö, joka vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. Katsomme 
siis, että ihminen tulee vanhurskaaksi, kun hän uskoo, ilman lain vaatimia 
tekoja. Vai onko Jumala pelkästään juutalaisten Jumala? Eikö hän ole myös 
muiden kansojen Jumala? On toki, kun kerran Jumala on yksi ja ainoa. Hän 
tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ympärileikkaamattomat, 
kun he uskovat. Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suin-
kaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo (Room. 3:27–31). 
 

Koska on vain yksi Jumala, hänen täytyy olla myös pakanoiden Jumala, 
muutenhan he olisivat kokonaan vailla tätä jokaiselle ihmiselle perusta-
van olennaista ulottuvuutta elämässään. Sen vuoksi myös pakanoilla 
täytyy olla pääsy Jumalan yhteyteen. Pelastumisen ehtona ei ole juuta-
laisuuteen kääntyminen vaan usko Kristukseen, koko maailman vapah-
tajaan.47 

Entiselle lain noudattamisestaan ylpeilleelle fariseukselle oli tärkeätä 
ottaa uuden pelastusjärjestyksen käsittelyn yhteydessä esille myös kers-
kailun teema. Uuden liiton vanhurskaus oli korostetusti lahjaa ja jokai-
sen, oli hän juutalainen tai pakana, samalla tavalla vain uskolla omistet-
tavissa. Koska uusi vanhurskaus oli lahjaa, kukaan ei voinut kerskailla 
sen omistamisella (Room. 3:27), saati uskonnollisilla suorituksillaan. 
Tällainen kerskailu oli kuulunut lain tarkalla noudattamisella itseään 
muihin verranneen entisen Paavalin uskonnolliseen elämään. Aikaisem-
massa kilvoittelussakaan fariseuksena kerskailu ei tosin ollut ollut puh-
taasti ihmiskeskeistä, vaan kunnia oli siinäkin annettu suurelta osalta 
Jumalalle.48 Uudessa tilanteessa voitiin kerskata kuitenkin vain Jumalas-
ta (1. Kor. 1:31) tai, niin kuin Paavali asian myös muotoilee: uskosta 
vanhurskautettu ihminen saa kerskata ”siitä toivosta, että pääsemme Ju-
malan kirkkauteen” (Room. 5:2). 
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Pelkkä usko sisäänpääsyn ehtona uuteen liittoon poisti kaikki erot 
juutalaisten ja pakanoiden väliltä. Tähän asti laki oli ollut korkea erotta-
va välimuuri. Pakanoiden oli ollut lähes mahdotonta omaksua eräitä 
keskeisiä lain määräyksiä ja ymmärtää niiden merkitystä. Varsinkin ym-
pärileikkausta oli kammoksuttu. Tähän aiheeseen liittyvät keskustelut 
lienevät olleet Paavalille hyvinkin tuttuja jo hänen diasporataustansa 
vuoksi, mutta aiemmin hän oli fariseuksena ottanut asiaan jyrkän kan-
nan: ilman ympärileikkausta ja muita lain keskeisiä vaatimuksia ei ollut 
puhettakaan vanhurskaudesta. Kaikkien entisten arvojen jouduttua uu-
teen valoon Paavali siirtyi toiseen äärimmäisyyteen: mitään tällaisia vaa-
timuksia ei saanut ihmiselle asettaa. Kristus oli sovittanut ristillä kaiken 
sen, mikä esti ihmistä saavuttamasta kelpoisuutta Jumalan edessä. Siksi 
pelkkä usko oli ainoa oikea pelastusjärjestelmä. Vanhurskas saattoi olla 
vain se, jolla oli usko Kristukseen. 

”Yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden” Paavalin teologisena 
ydinajatuksena ei ole ristiriidassa sen kanssa, että hänen kirjeensä ovat 
täynnä myös kristittyjä koskevia moitteita ja kehotuksia. Elämä uskossa 
on dynaaminen, ei staattinen eli kerran omaksuttuna ikuisesti valmis ja 
vakaa tila. Uskon perusteella vanhurskautettu ihminen on anteeksianta-
muksen kautta vapaa synnin syyllisyyden painolastista ja sellaisena kyke-
nevä Pyhän Hengen avulla kilvoittelemaan eteenpäin elämässä Jumalan 
hyvän tahdon toteuttamisen saralla. Myös synti ja lankeemus jäävät 
häntä vaanimaan ja houkuttamaan. Siksi kehotus kilvoitteluun ja jatku-
va paluu oikeaan uskovan ihmisen olotilaan kuuluu kristitylle loppuun 
asti. 

 
 

Abraham uskon vanhurskauden todistajana 

Paavali korostaa, että lain tie Jumalan yhteyteen on suljettu. Ensinnä-
kään kukaan ei pysty sitä täyttämään ja siten saavuttamaan sen avulla 
päämäärää. Toiseksi se oli jo lähtökohtaisesti sulkenut pakanakansat pe-
lastuksen ulkopuolelle, mikä ei ole Jumalan tarkoitus. Uskon tie Juma-
lan luo on puolestaan universaali ja avoin kaikille. Laki on Paavalille 
kuitenkin yhä tärkeä ja arvokas. Se on Jumalalta, mutta sen merkitystä 
on Kristus-tapahtuman valossa pystyttävä katsomaan toisin kuin juuta-
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laisuuden ahtaasta näkökulmasta. Vaikka uskollisuus laille ja sen sääntö-
jen noudattaminen eivät enää ole oikea tie pelastukseen, Mooseksen 
kirjat eli laki on edelleen Jumalan ilmoitusta, joka sekin todistaa oikein 
tulkittuna uudesta pelastusjärjestyksestä. 

Paavali pystyy jopa väittämään, että hän opetuksellaan ”vahvistaa 
sen, mitä laki sanoo” (Room. 3:31). Laki eli Toora tarkoitti toisaalta 
Mooseksen kirjoja kokonaisena kirjakokoelmana, toisaalta niihin sisälty-
viä määräyksiä, käskyjen, kieltojen ja säädösten monipuolista kokoel-
maa. Mooseksen kirjoissa on säädösten ohella myös paljon kertovaa 
ainesta patriarkoista ja Israelin kansan vaiheista. Tästä osasta Tooraa 
Paavali löytää todistuksen uskon vanhurskaudesta. Näissä merkeissä 
Paavali tuo laajasti esille tähtitodistajansa, patriarkka Abrahamin, jonka 
todistukseen hän vetosi jo Kirjeessä galatalaisille samassa asiassa. Abra-
hamin tuomisella avaintodistajaksi Paavali torjuu niitä vastalauseita, 
joita juutalaiset voisivat esittää hänen vanhurskauttamisopetustaan vas-
taan. 

Avainlause, jota Paavali on jo hyödyntänyt Galatalaiskirjeessä (Gal. 
3:6), löytyy Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja kuuluu Septuagintan 
suorana sitaattina Paavalin tekstissä: ”Abraham uskoi Jumalaan [raama-
tunkäännöksessä: Jumalan lupaukseen], ja Jumala katsoi hänet vanhurs-
kaaksi” (Room. 4:3). Koska sitaatti löytyy Mooseksen kirjoista, saadaan 
myös itse laki eli viisi Mooseksen kirjaa todistamaan uskon vanhurskau-
den puolesta. Abrahamin tilanteessa hänen uskoonsa liittyi lupaus tule-
vasta. Hän luotti Jumalaan, joka lupasi hänelle runsaan jälkeläisten jou-
kon. 

Pelkkään uskoon ja Jumalan puoleen kohdistuvaan luottamukseen 
ei voida liittää mitään ansioita, niin kuin silloin, kun on tehty jotakin, 
mikä ansaitsee palkkion. Paavali johtaa tästä hyvin radikaalin johtopää-
telmän: ”Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, 
joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa 
vanhurskaudeksi” (Room. 4:5). Väite, että Jumala tekee jumalattoman 
vanhurskaaksi, on radikaalisuudessaan aivan vastakkainen sille, mitä 
Vanhassa testamentissa ja juutalaisuuden piirissä opetettiin.49 Jesajan 
kirjassa todetaan: ”Mutta jumalaton, vaikka hänet armahdettaisiin, ei 
opi elämään vanhurskaan tavoin. Hän väärentää oikeuden, ei hän näe 
Herran valtasuuruutta” (Jes. 26:10). Paavali näyttää muotoilevan 
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ajatuksen jumalattoman vanhurskauttamisesta jopa täydellisen vastak-
kaiseksi sille, mitä Mooseksen kirjoissa sanotaan, eli asettuvan tällä ker-
taa lakia vastaan myös sen auktoritatiivisen ilmoituksen merkityksessä. 
Jakeen 2. Moos. 23:7 lopun heprealainen teksti kuuluu tarkkaan kään-
nettynä: ”sillä minä [Jumala] en vanhurskauta jumalatonta” (edellinen 
raamatunkäännös kääntää: ”sillä minä en julista syyllistä syyttömäksi”). 
Tukea arvovaltaisista kirjoituksista Paavali on taas voinut saada Sirakin 
kirjasta. Siinä käytetään samoja kreikan sanoja ”vanhurskauttamisesta” 
ja ”jumalattomasta” kuin Paavalin tekstissä. Sirak kirjoittaa oudolta vai-
kuttavan kehotuksen: ”Älä häpeä näitä: Korkeimman lakia ja sen sään-
nöksiä, jumalattomankin vapauttamista oikeudessa (voidaan kääntää 
myös: jumalattoman vanhurskauttamista oikeudessa)” (Sir. 42:2). Raa-
matullisessa kielenkäytössä termi ”jumalaton” ei tarkoita ateistista Juma-
lan olemassaolon kieltäjää, vaan ihmistä, joka ei välitä mitään Jumalasta 
eikä hänen tahdostaan. Käyttäessään tätä sanaa ja vastoin kaikkea sitä, 
missä yhteyksissä sitä juutalaisuuden piirissä miltei poikkeuksetta käy-
tettiin, Paavali kärjistää tietoisesti haluten tuoda ilmi, miten täysin 
ilman ansioita ihminen saa itselleen lahjavanhurskauden kääntyessään 
uskossa Jumalan puoleen. 

Abraham on tärkeä todistaja Paavalille edelleen sen vuoksi, että 
Jumala luki hänelle vanhurskauden, ennen kuin hän sai määräyksen 
ympärileikkauksesta: ”Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuu-
deksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileik-
kaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat 
ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamatto-
mia” (Room. 4:11). Abraham on samalla tietenkin myös ympärileikat-
tujen isä, jos he seuraavat Abrahamia tämän uskon tiellä (Room. 4:12). 

Jumalan Abrahamille antama lupaus siitä, että Abrahamista ”on tu-
leva monien kansojen kantaisä” (1. Moos. 17:4), liittyy Paavalin tulkin-
nassa luonnollisten jälkeläisten ohella vielä voimakkaammin hänen ase-
maansa kaikkien niiden hengellisenä kantaisänä, jotka uskovat samalla 
tavalla kuin hän: ”Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaik-
ki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jäl-
keläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin 
usko. Hän on meidän kaikkien isä” (Room. 4:16). Jumala, joka pystyy 
herättämään vaikka kivistä jälkeläisiä Abrahamille (Matt. 3:9), pystyy 
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myös tekemään pakanakansoista kristityiksi kääntyneet ihmiset Abraha-
min lapsiksi. Jumalan mahti, jolla voidaan ”kutsua olemattomat olemaan” 
(Room. 4:17), sisältänee viittauksen samaan asiaan. 

Abrahamin usko ja kristittyjen usko sopivat Paavalin kaavailuissa 
toisiinsa, koska vasta tulevaisuudessa täyttyvän lupauksen elementti liit-
tyy myös Paavalin opetukseen uskon luonteesta. Vaikka usko kohdistuu 
jo tapahtuneeseen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, odotus 
tulevasta pelastuksesta on olennainen osa uskon sisältöä. Kristitty uskoo 
jo nyt, että hänet on vanhurskautettu Kristuksen tähden. Se, että se 
pitää paikkansa, tulee todistetuksi vasta tulevaisuudessa, viimeisenä päi-
vänä. Paavali kirjoittaa: 

 
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on 
Herramme Jeesuksen Kristuksen antama rauha Jumalan kanssa. Kristus on 
avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuit-
semme [alkukielessä oikeastaan: kerskaamme] siitä toivosta, että pääsemme 
Jumalan kirkkauteen (Room. 5:1–2). 
 

Pyhä Henki vahvistaa kristittyä tässä toivon asenteessa, niin kuin Paavali 
kirjoittaa: ”Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkauten-
sa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen” (Room. 5:5). 
Paavali on jo aiemmassa kirjeessä todennut: ”Koska me uskosta olemme 
saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me 
saavuttaisimme vanhurskauden” (Gal. 5:5). Kristitylle lahjoitettu Henki 
on ikään kuin ”pantti”, ”vakuus”, ”ensi lahja”, jonka omistaminen va-
kuuttaa hänelle, että kaikki muukin luvattu on seuraava tulevaisuudessa 
(2. Kor. 5:5; Room. 8:23). Uskoon sisältyy luja luottamus siihen, että 
Kristuksen kuolemassa uskovalle lahjoitettu vanhurskaus pelastaa hänet 
”tulevalta vihalta” (Room. 5:9) eli Jumalan tuomiolta viimeisenä päivä-
nä ja että sen positiivinen pelastusluonne tulee viimeisenä päivänä reali-
soitumaan. Usko on todellinen portti iankaikkiseen elämään Jumalan 
valtakunnan täyttymyksessä. Tähän kristityn tulee luottaa yhtä voimak-
kaasti kuin Abraham luotti Jumalan lupaukseen jälkeläisistä, vaikka oli 
vaimonsa kanssa jo yli-ikäinen (Room. 4:18–22). 
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Kristus uutena Aadamina 

Paavali on kirjeensä alkupuolella tahtonut tehdä selväksi sen, että kaikki 
ihmiset ovat syyllisiä Jumalan edessä ja että juutalainen lakihurskaus ei 
pysty saattamaan ihmisiä jälleen sopuun Jumalan kanssa. Ainoastaan 
Kristuksen sovituskuolema tuo ihmiselle rauhan Jumalan kanssa. Sen 
perustalle rakentuva usko Kristukseen antaa ihmiselle vanhurskauden. 
Tehtyään tämä selväksi Paavali laajentaa teologista aihepiiriään aikai-
sempia esityksiään tukevalla uudella teemalla: hän alkaa käsitellä kuole-
man todellisuutta ihmiskuntaa vaivaavana vitsauksena. Tähän ryhtyes-
sään hän avaa laajat pelastushistorialliset näkökulmat lähtien liikkeelle 
aivan ihmisen luomisen alkuhämärästä: 

 
Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuole-
man. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet 
syntiä. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei 
ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista 
Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet 
rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva (Room. 5:12–14). 
 

Paavali liittyy yleiseen juutalaiseen raamatuntulkintaan, kun hän yhdis-
tää Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa kerrotun Aa-
damin lankeemuksen koko ihmiskuntaa kohdanneeseen kiroukseen ja 
kuolemanalaisuuteen. Juutalaisissa teksteissä asiassa kirjoitettiin muun 
muassa: 

 
Sinä [Jumala] asetit hänelle [Aadamille] yhden ainoan käskyn; hän rikkoi sen. 
Heti sinä säädit hänelle kuoleman, niin kuin hänen jälkeläisilleenkin (4. Esra 
3:7). Voi, Aadam, mitä sinä olet tehnyt. Kun teit syntiä, ei lankeemuksesi 
tullut vain sinun päällesi, vaan se tuli myös meidän, sinun jälkeläistesi päälle 
(4. Esra 7:118). Hän [Aadam] toi kuoleman [maailmaan] ja lyhensi niiden 
vuosia, jotka hänestä polveutuvat (Baar. ilm. 17:3). 
 

Varsin lähelle Paavalin korostusta, jossa tuodaan esille myös kaikkien 
ihmisten omakin vastuullisuus asiassa, tulee seuraavan tekstin sisältö: 
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Aadamin tehtyä ensiksi syntiä ja tuotua kaikille ennenaikaisen kuoleman 
jokainen hänestä polveutuva yksityinen on vetänyt päällensä tulevan vaivan tai 
valinnut tulevan ihanuuden… Aadam on siis yksinänsä omaan kohtaloonsa 
syypää, mutta me kaikki olemme tulleet jokainen itsellemme Aadamiksi 
(Baar. ilm. 54:15, 19). 
 

Alusta alkaen ihmiskunnan vitsauksena ollut kuolema on synnin seu-
rausta. Synti tarkoittaa Jumalan tahdon rikkomista. Siksi Jumalan tah-
don ilmoittava laki liittyy läheisesti sen yhteyteen. Paavali on jo tuonut 
aiheen lyhyesti esille kirjoittaessaan korinttilaisille: ”Kuoleman pistin on 
synti, ja synnin voimana on laki” (1. Kor. 15:56). Vasta nyt hän selvit-
tää tarkemmin synnin ja lain suhdetta: Aadam oli saanut Jumalalta sel-
vän kiellon. Hän tiesi Jumalan tahdon, mutta rikkoi silti sen. Aadamin 
jälkeläisillä ei ollut selkeätä tietoa Jumalan tahdosta, ennen kuin laki tuli 
Mooseksen kautta maailmaan. Jos ei ole lakikirjaa tarkkoine määräyksi-
neen ja selvityksineen rikkomuksista seuraavista rangaistuksista, ihmisiä 
ei myöskään voida selkein säännöin vetää tilille tekemisistään. Vasta lain 
saamisen jälkeen ihmiset olivat jälleen todellisia Jumalan tahdon rikko-
jia sortuessaan syntiin.50 Se ei kuitenkaan tee Aadamin ja Mooseksen 
ajan välillä elänyttä ihmiskuntaa viattomaksi. Tieto siitä, mikä on oikein 
ja väärin, on omalla tavallaan kirjoitettu jo jokaisen ihmisen sisimpään, 
niin että kukaan ei voi puolustautua Jumalan edessä (Room. 1:20). Lain 
antaminen ihmisille ei auttanut heitä pois synnin alaisuudesta, vaan 
ainoastaan syvensi heidän syyllisyyttään Jumalan edessä, koska synnin 
tekemisestä tuli entistä tietoisempaa asettumista Jumalan tahtoa vastaan. 
Tällä tavalla laista oli tullut ”synnin voima”. 

Ihmiskunnan synkän lankeemushistorian Paavali tuo esille vain 
tummaksi, itse asiassa sysimustaksi taustaksi Kristuksessa alkaneelle va-
loisalle pelastuksen ajalle. Paavalin mukaan koko ihmiskunnan histo-
riassa on kaksi perustapahtumaa, joilla on ollut ja on valtava, kaiken 
kattava merkitys jokaiselle. Ensimmäinen oli ”rikkomus” eli Aadamin 
lankeemus, joka toi synnin ja kuoleman hirmuvallan ihmiskunnalle. 
Toinen oli ”armo” eli Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ja niiden 
mukana avautunut pelastuksen aikakausi, jossa tilanne korjattiin. Sitä ei 
ainoastaan korjattu, vaan sen mukana ihmiskunnan tila tuli jopa ylen-
palttisen hyväksi. Tästä Paavali kirjoittaa: 
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Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikko-
mus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin 
ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen 
Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden 
ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotus-
tuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin 
vapauttava tuomio (Room. 5:15–16). 
 

Aadamin rikkomuksen seurauksena kuolema hallitsi ihmiskuntaa. Kris-
tuksen tuoma pelastus vapautti tämän vallan alaisuudesta.51 Paavali voisi 
ilmaista positiivisen muutoksen kirjoittamalla, että kuoleman sijasta 
Kristus hallitsee nyt omiaan, mutta hän korostaa uuden tilanteen suurta 
vapautta korostamalla, että nyt aikaisemmat alamaiset pääsevätkin itse 
hallitsemaan. Heillä on lupaus pääsystä Kristuksen kanssahallitsijoiden 
asemaan, kun Kristuksen aikaansaama tilanne lopulta realisoituu: ”Yhden 
ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän 
yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen van-
hurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yh-
den ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen” (Room. 5:17). 

Paavali on jo aiemmin viitannut kristittyjen rooliin hallitsijoina tu-
levassa täyttymyksessä kirjoittaessaan korinttilaisille: ”Ettekö tiedä, että 
pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareita?... Ettekö tiedä, että 
me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin?” (1. Kor. 6:2–3). Paavali pu-
huu tässä tulevaisuudesta, jonka hän uskoi olevan aivan lähellä. Valmis-
ta ei tule vielä tämän elämän aikana. Paavalin puhetta kristityn positiivi-
sesta osasta hallitsee siksi futuuri: kristityt ”tulevat elämään ja hallitse-
maan”. Tässäkin on läsnä Paavalin teologiaan kuuluva ”jo nyt – ei 
kuitenkaan vielä” -jännite. Kristityt ovat kuninkaanpoikia ryysyissä. 
Perintö odottaa vielä tulevaisuudessa, mutta siirtyminen sitä kohti on jo 
alkanut. Mikään ei voi estää suurta ja onnellista lopputulosta. 

Aadamin ja Kristuksen läheinen vertaaminen keskenään ei liity 
ainoastaan siihen, mitä he ovat saaneet aikaan. Paitsi ihminen, joka toi 
kuoleman maailmaan, Aadam on myös koko ihmiskunnan kantaisä. 
Myös tämä näkökulma tulee esille vertailussa Aadamin ja Kristuksen 
välillä, kun Paavali kirjoittaa: ”Aadam oli esikuva sille, joka oli tuleva” 
(Room. 5:14) eli Kristukselle. Kristus kuvataan tässä ikään kuin ihmis-
kunnan toisena kantaisänä. Samantapainen teologinen ajatusrakennel-
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ma on tullut jo laajemmin vastaan, kun Paavali ylösnousemustodelli-
suutta selvitellessään kirjoitti: ”Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmises-
tä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin 
kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi” (1. Kor. 15:21–22). 

Kristukselle uutena Aadamina annettu universaali rooli vaikuttaa 
siihen, että Paavali muotoilee Kristuksessa ihmisille koittavan pelastuk-
senkin hyvin kattavasti: ylösnousemuksessa ”kaikki tehdään eläviksi”. 
Tältä pohjalta hän kirjoittaa myös päätelmän: ”Niin kuin yhden ihmi-
sen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee 
kaikista vanhurskaita” (Room. 5:19). Ilmaisu on muotoiltu universaalin 
kattavaksi myös pelastukseen pääsevien osalta: pelastuksen ja ikuisen 
elämän lahja kuuluu kaikille. Aadamin ja Kristuksen roolit ihmis-
kunnan kantaisinä eivät kuitenkaan ole täysin yhteismitallisia. Vaikka 
joka ikinen on Aadamin jälkeläinen, Kristuksen ”jälkeläisyyden” toteu-
tumiseen tarvitaan usko. Kristuksen tuoman pelastuksen osallisuuteen 
pääseminen ei toteudu biologisen järjestyksen pohjalta, vaan Kristuksen 
”jälkeläisyys” annetaan ihmiselle siten, että hänet irrotetaan vanhasta 
järjestyksestä ja siirretään uuteen. Usko on edellytys tämän toteutumi-
selle, niin kuin Paavali muualla selkeästi edellyttää. Paavalin ajatus Kris-
tuksesta uutena Aadamina, uuden ihmiskunnan kantaisänä ilmenee 
omalla tavallaan myös Paavalin aiemmin kirjoittamissa sanoissa: ”Jokai-
nen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, 
uusi on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17). 

Paavalin ajan juutalaisesta teologiasta löytyy virikkeitä hänen taval-
leen puhua Kristuksesta eräänlaisena uutena Aadamina. Vanhan testa-
mentin alussa kerrotaan maailman luominen kahteen kertaan, kahden 
erilaisen tradition pohjalta. Siksi myös ihmisen luominen kerrotaan 
kahdessa eri paikassa (1. Moos. 1:27; 2:7). Kaksi erillistä Aadamia tulee 
siis jo täällä vastaan kirjoituksissa. Juutalaiset kirjanoppineet olivat kiin-
nittäneet asiaan huomionsa ja pyrkineet selittämään oudolta vaikuttavan 
kaksinkertaisuuden. Paavalia edeltävään sukupolveen kuuluneen Egyp-
tin Aleksandriassa vaikuttaneen juutalaisen filosofin Filonin tulkinta 
aiheesta on kuuluisa. Platonilaiseen filosofiaan pohjautuvassa selitykses-
sään hän katsoi, että ensimmäisenä luotu Aadam oli taivaallinen ihanne-
ihminen ja sellaisena todellinen Jumalan kuva. Toisena luotu Aadam 
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vasta oli se maallinen ihminen, joka lankesi syntiin ja josta kaikki ihmi-
set biologisesti polveutuvat (Filon All. 1:31–32, Op. 134). 

Raamatun kahden luomiskertomuksen keskinäisessä vertailussa 
Filonin tapa arvostaa ensimmäinen Aadam toista arvokkaammaksi on 
ymmärrettävä eksegeettinen ratkaisu. Paavali ei voi tällaista mallia 
kuitenkaan seurata. Hän muuttaa pelastushistorian esittelyssään kahden 
Aadamin järjestyksen päinvastaiseksi asettaen toisen Aadamin ensim-
mäistä arvokkaammaksi. Filonin ajatuksiin hänellä ei ole muuta yhteyt-
tä kuin nimenomaan malli kahdesta Aadamista, joista toinen on toista 
huomattavasti korkeampi. Paavali on päätynyt tähän järjestykseen, 
koska hän yhdistää ihanne-Aadamin vasta äskettäin maailmaan ilmesty-
neeseen Vapahtajaan. 

Kahden ihmiskunnan kantaisän järjestyksen vaihto tulee selkeästi 
esille Paavalin suuressa ylösnousemusta käsittelevässä esityksessä Ensim-
mäisessä kirjeessä korinttilaisille, jossa hän kirjoittaa: 

 
Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on 
taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset 
ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan 
taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, 
niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi (1. Kor. 15:47–49). 
 

Paavali ei ole lähtenyt kehittämään monimutkaisia kuvioita taivaassa jo 
ennen syntiin langennutta Aadamia eläneestä tätä aikaisemmasta Aada-
mista. Hänellä olisi tosin ollut siihenkin valmiuksia, koska Kristuksen 
taivaallinen alkuperä ei ole hänelle mitenkään vieras ajatus. Paavali ei ole 
sidottu häntä edeltäneiden kirjanoppineiden valmiisiin raamatuntulkin-
toihin, vaikka hän näyttääkin käyttävän niistä saamiaan virikkeitä. Hän 
pystyy käsittelemään tätäkin aihepiiriä itsenäisesti pyrkiessään myös 
näillä kuvilla valaisemaan Kristuksen tuomaa käänteentekevää muutosta 
ihmiskunnan Jumala-suhteessa. Tätäkään Paavalin kristologista hahmo-
telmaa ei tarvitse pitää muuna kuin yrityksenä pukea sanoiksi jotakin 
asiasta, johon ihmisjärki ei kovin syvälle koskaan ulotu ja josta voidaan 
puhua vain erilaisille kuvilla ja teologisilla malleilla. 

Puhuessaan kuoleman vallasta ja siihen tulleesta vastavoimasta Paa-
vali puhuu koko ihmiskuntaa koskevista käänteentekevistä asioista. Juu-
talaisuus ja laki jäävät tässä draamassa sivuosaan. Se painottuu myös 
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tavassa, jolla Paavali mainitsee lain kirjoittaessaan: ”Laki tuli maailmaan 
sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tul-
lut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi” (Room. 5:20). Alku-
kielessä ilmaisussa ”laki tuli maailmaan” oleva verbi merkitsee tarkem-
min käännettynä ”tuli sivusta”. Toisin sanoen, kun ratkaiseva onnetto-
muus on jo tapahtunut, uusi elementti tulee sivusta mukaan. Se tuo 
oman lisänsä tilanteeseen, mutta ei kuitenkaan olennaisesti muuta sen 
olemusta tai suuntaa. Tällainen muotoilu todistaa taas kerran, miten 
Paavali pyrkii näkemään Kristuksen työn universaalisena pelastustapah-
tumana, joka on irrotettu juutalaisuuden ahtaasta piiristä.52 

Pelastus on tarkoitettu kaikille: ”Niin kuin synti on hallinnut ja 
vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, 
koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden” 
(Room. 5:21). Paavali puhuu tässä synnistä ja armosta ikään kuin itse-
näisinä subjekteina. Hän ei tarkoita kummallakaan, niin kuin ei myös-
kään samaan tapaan käyttämillään ilmaisuilla liha, laki ja kuolema, per-
soonallisia toimijoita, vaikka hänen muotoilujaan voisi näin tulkitakin. 
Kyseessä on kuitenkin enemmän kuin pelkkä vertauskuvallinen kielen-
käyttö ihmisen olemassaoloa määrittelevistä perustavanlaatuisista voi-
mista. Nämä ovat eräänlaisia ”puolipersoonallisia voimia tai mahteja”.53 
Paavalin maailmankuvassa ihmisen elämään ja maailman menoon vai-
kuttavia varsinaisia persoonallisia toimijoita ovat Jumala, Kristus, Henki 
ja vastapuolena Saatana. Kummallakin puolella on lisäksi erilaisia enke-
leitä ja henkivaltoja.54 

 
 

Kaste ja elämä Kristuksessa 

Roomalaiskirjeen keskeinen teema on usko Kristukseen ainoana tienä 
pelastukseen ja rauhaan Jumalan kanssa. Kysymyksessä oli suuri muutos 
asennoitumisessa juutalaisen äitiuskonnon keskeisiin totuuksiin. Ihmis-
ten oli vaikea ymmärtää kaikkea oikein. Monet epäilykset ja sitkeät 
väärintulkinnat jäivät pitkään vaikuttamaan. Yksi niistä liittyi synnin 
tekemiseen. Jos vanhurskaus tulee pelkästään uskosta eikä lain tekojen 
toteuttaminen ole enää määräävänä tekijänä jumalasuhteessa, eikö se 
avaa ovea holtittomalle elämänasenteelle? Eikö ihminen voi sen jälkeen 
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elää miten vain haluaa toteuttaen omia syntisiä himojaan? Paavali on jo 
edellä (Room. 3:8) ottanut aiheen esille, mutta jättänyt sen lähemmin 
käsittelemättä. Luvusta Room. 6 alkaen hän ottaa aiheen uudelleen 
esille ja pyrkii todistamaan, ettei lahjavanhurskauteen perustuva Jumala-
suhde suinkaan avaa portteja synnin harjoittamiselle ja huonolle, Juma-
lan tahdon vastaiselle elämälle. Väitettään perustellakseen hän ottaa 
ensiksi avuksi rituaalin, jonka kautta ihmiset otettiin mukaan seurakun-
taan, eli kasteen. Samoin kuin Paavalin opetus ehtoollisesta tuli Ensim-
mäisessä kirjeessä korinttilaisille esille vain sen vuoksi, että korinttilais-
ten käyttäytymisessä ehtoollisen vietossa oli epäkohtia, myös Paavalin 
kasteopetuskin tulee hänen kirjeessään esille vain eräänlaisena aputee-
mana hänen pyrkiessään torjumaan vanhurskauttamisen ympärille kes-
kittyvän opetuksensa väärintulkintoja. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
kaste olisi Paavalille tärkeä asia. 

Kristillisen kasteen juuret ovat temppelikulttiin ja juutalaisuuteen 
kuuluneissa pesuissa ja kasteissa. Uhripalveluksen osanottajien oli pesey-
dyttävä ennen toimitusta puhdistuakseen saastaisuudestaan. Säädökset 
pyrkivät ennen muuta suojelemaan temppeliä epäpuhtaudelta. Ajanlas-
kumme alussa puhtaussäännökset olivat jo levinneet temppelin ulko-
puolellekin juutalaisuuteen. Arkeologisissa kaivauksissa on tullut esille 
eri puolilla Palestiinaa monia altaita, joita käytettiin rituaaliseen puhdis-
tautumiseen.55 

Kun juutalaisen lähetystyön tuloksena kymmenet tuhannet pakanat 
alkoivat käydä synagogissa ja heistä moni kääntyi kokonaan juutalaiseksi 
eli astui askelen pelkästä ”jumalaapelkäävästä” täydeksi käännynnäiseksi 
eli ”proselyytiksi”, kehitettiin juutalaisuuteen siirtymävaihetta varten 
niin kutsuttu ”proselyyttikaste”. Vaikka vasta ympärileikkaus teki 
ihmisestä todellisen juutalaisen, myös kastetta käytettiin näissä yhteyk-
sissä. Se juontui edellä mainituista kultillisista puhdistautumismenoista, 
ja siinä käännynnäinen tuli rituaalisesti puhtaaksi.56 Tältä pohjalta 
Jeesuksen opettaja, Johannes Kastajakin oli ottanut oman julistustoi-
mintansa oheen ”parannuksen kasteen”, jolla hän kastoi juutalaisia ja 
valmisti heitä kohtaamaan lähellä olevaa Jumalan tuomiopäivää. Johan-
neksen kasteen edellytyksenä oli syntien tunnustaminen. Kaste oli toi-
menpide, jolla entistä syntistä elämäänsä katuvat ihmiset puhdistettiin 
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syyllisyydestä ja jonka avulla he olivat valmiit kohtaaman tulevan 
tuomion (Matt. 3:1–12). 

Kaste on liittynyt ensimmäisistä päivistä lähtien myös kristillisen 
seurakunnan elämään. Se on ollut alusta alkaen mukana ikään kuin 
porttina, josta kaikkien oli käytävä sisälle päästäkseen seurakunnan jäse-
niksi ja osallisiksi Kristuksessa olevasta pelastuksesta. Apostolien tekojen 
mukaan ensimmäinen varsinainen kristillinen kaste toteutui Jerusale-
missa jo helluntaipäivänä Pietarin puheen jälkeen, kun suuri joukko 
puhetta kuunnelleista juutalaisista tuli uskoon ja liittyi kasteen kautta 
seurakuntaan (Ap. t. 2:41). Siitä lähtien kaste näyttää olleen itsestään 
selvä toimenpide, kun joku halusi liittyä Kristukseen uskovien jouk-
koon. Myös Paavali on kristityksi kääntyessään omaksunut kasteen asia-
na, joka kuului jokaiselle uskovalle. 

Kasteen suurta teologista painoarvoa eri puolilla nuorta kristikun-
taa ilmentävät myös siihen liittyneet ylilyönnit. Paavali viittaa tällaisiin 
kirjoittaessaan korinttilaisille: 

 
Olen näet saanut kuulla Khloen väeltä, että teillä, veljeni, on keskenänne rii-
toja. Tarkoitan sitä, että toiset teistä sanovat: ’Minä olen Paavalin puolella’, 
toiset taas: ’Minä Apolloksen’, ’Minä Keefaksen’, ’Minä Kristuksen’. Onko 
Kristus jaettu? Onko ehkä Paavali ristiinnaulittu teidän puolestanne? Paava-
linko nimeen teidät on kastettu? Jumalan kiitos, en ole kastanut teistä ketään 
muuta kuin Crispuksen ja Gaiuksen, joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on 
kastettu minun nimeeni (1. Kor. 1:11–15). 
 

Korintin seurakunta oli jakautunut erilaisiin ryhmittymiin. Kunkin kas-
tetun väärä sitoutuminen siihen henkilöön, joka oli hänet kastanut, 
lienee omalta osaltaan vaikuttanut tähän haitalliseen kehitykseen. Har-
hautuneen painotuksen taustalla voi olla mysteeriuskonnoista peräisin 
oleva näkemys. Sen mukaisesti uskottiin, että salaismenoihin vihkijän ja 
vihittävän välille muodostui erityinen läheinen suhde. Salamenoihin 
johdattaja (mystagogi) oli erityinen auktoriteetti myös jatkossa salaisuu-
teen vihityn yksilön (mysti) uskonnollisessa elämässä. Kristillisen kasteen 
toimittajaa ei saanut nostaa vastaavaan asemaan. Ainoastaan kasteessa 
saatu yhteys yhteen, yhteiseen ja jakamattomaan Kristukseen oli olen-
naista. Siitä, että korinttilaiset antoivat kasteelle suuren merkityksen ja 
myös liioittelivat sen asemaa Jumalan pelastussuunnitelmassa, todistaa 
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myös Paavalin maininta, jonka mukaan he antoivat jopa kastaa itsensä 
kuolleiden puolesta (1. Kor. 15:29).57 Paavali ei ota kantaa siihen, onko 
tällainen toiminta perusteltavissa. Hän esittää sen ainoastaan yhtenä esi-
merkkinä siitä, että korinttilaiset itsekin uskoivat kuoleman jälkeiseen 
elämään. 

Pyrkiessään Roomalaiskirjeessä torjumaan väitteen, että syntiselle 
ihmiselle lahjaksi annettu uskonvanhurskaus saisi aikaan välinpitämättö-
myyttä taistelussa syntiä vastaan, Paavali selittää kasteen syvintä luon-
netta. Hän liittyy tällöin yleisempään kristilliseen uskonvakaumukseen. 
Sen mukaan kaste merkitsee osallisuutta Kristuksen kuolemaan ja ylös-
nousemukseen. Käsityksellä oli yhtymäkohtia mysteeriuskontojen sak-
ramentaalisiin näkemyksiin. Eräissä mysteeriuskonnoissa ihminen otti 
osaa niin kutsuttuun initaatioriittiin, jossa käytiin läpi kulttijumalan 
kuolema ja jälleenherääminen. Tällaiset mysteeriuskontojen ”sakramen-
tit” saatettiin kokea hyvin mekaanisesti, ilman minkäänlaista syvempää 
sitoutumista uskonnollisiin tai eettisiin sääntöihin. Riitti vaikutti tehty-
nä tekona (ex opere operato).58 Eräitten kristittyjen piirissä myös kristilli-
nen kaste lienee ymmärretty samansuuntaisesti, mutta se tulkinta vei 
harhaan. 

Kristillinen teologia ei kehittynyt irrallaan muusta maailmasta, 
vaan monenlaiset terveet ja epäterveet virikkeet tarjoutuivat ulkoapäin 
muokkaamaan kristillistä itseymmärrystä ja uskon keskeisten toiminto-
jen tulkintaa. Alkuperältään puhtaasti pakanalliset ajatusmallit pyrkivät 
kastekäsityksissä tunkeutumaan seurakuntaan. Hellenistisen maailman 
mysteeriuskontojen antama malli, jossa ihminen samastui salaisessa sere-
moniassa palvottavan jumaluuden kohtaloon, on jollakin tasolla vaikut-
tanut siihen, miten varhaisissa Palestiinan ulkopuolisissa seurakunnissa 
myös kristillisen kasteen merkitys ymmärrettiin.59 

Myös Paavali jakaa perusvakaumuksen siitä, että kaste merkitsee 
Kristuksen kanssa kuolemista ja ylösnousemista. Hän ymmärsi kuiten-
kin selkeästi asiaan liittyvät vaarat ja halusi korjata liian mekanistisia 
käsityksiä kristillisestä kasteesta. Päinvastoin kuin erilaisten mysteeri-
uskontojen sakaramentaaliset menot kristillinen kaste ei pelkkänä tehty-
nä toimenpiteenä tuottanut kaikkea siihen sisällytettyä hyvää. Paavalin 
hyväksymässä kasteteologisessa mallissa kasteeseen liitetään kyllä selvää 
Kristuksen kanssa kuolemisen mystiikkaa ja mysteeriuskonnoissakin 
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näkyviin tulevaa sakramentaalisuutta, mutta samalla siihen yhdistetään 
selvä kastetulle itselleen kuuluva vastuu ottaa omalta osaltaan kannetta-
vakseen kasteen liittoon kuuluvat velvoitteet. 

Paavalin arvostelijoiden väitteet hänen lepsusta suhtautumisestaan 
synnin tekemiseen näyttävät olleen yhteydessä myös käsityksiin kristilli-
sen kasteen merkityksestä riittinä, joka automaattisesti pelastaa siihen 
osallistuvan. Paavalin onkin syytä korjata tällaista liian mekanistista vää-
rintulkintaa ja kirjoittaa: 

 
Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei 
tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edel-
leen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut 
on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan 
ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta 
elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos 
kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me 
myös nousemme kuolleista niin kuin hän (Room. 6:1–5). 
 

Kasteessa toteutuu siis Kristuksen kuolema ja ylösnousemus kunkin kas-
tettavan yksilön kohdalla. Kasteen yhteydessä ihmiselle ensimmäisenä 
toteutuva tapahtuma eli kuoleminen Kristuksen kanssa merkitsee sitä, 
että ihminen pääsee vapaaksi synnin orjuudesta.60 

Synti on, samoin kuin aiemmin aiheena ollut kuolema, ikään kuin 
hirmuvaltias, jota ihmisen on kasteeseen asti ollut pakko orjana totella. 
Paavali tarkentaa tätä korostusta kirjoittaessaan kasteopetuksessaan: 
”Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiin-
naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää 
olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin 
vallasta” (Room. 6:6–7). Viimeisessä lauseessa tulee vastaan oikeuden-
käyntiperiaate, joka huomataan, kun se käännetään tarkemmin alkukie-
lestä. Aiemmassa raamatunsuomennoksessa se kuului: ”joka on kuollut, 
se on vanhurskautettu pois synnistä.” Tälläkin tavalla Paavali pyrkii se-
littämään sitä todellisuutta, että kristityn synnit ovat Kristus-tapahtuman 
vuoksi pyyhitty pois. Yleiseen oikeuskäytäntöön kuuluu se, että syyte 
raukeaa syytetyn kuollessa. Kuollutta ei enää voida tuomita hänen ri-
koksistaan. Kristitty pysyy kasteen jälkeenkin ikään kuin kuolleena syn-
nin aiheuttamille rangaistusvaatimuksille. Kasteessa toteutunut sakra-
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mentaalinen kuolema Kristuksen kanssa tuottaa siis Paavalin päättelyn 
mukaan saman vanhurskauden kuin minkä hän on aiemmin liittänyt 
uskoon. 

Kasteessa ei kuitenkaan ainoastaan kuolla Kristuksen kanssa ja va-
pauduta siten synnin hirmuvallasta ja sen seurauksista, vaan siinä myös 
osallistutaan Kristuksen ylösnousemiseen. Mitä tämä merkitsee? Sen 
merkitys, että ihminen nousee kasteessa kuolleista yhdessä Kristuksen 
kanssa, saatettiin helposti ymmärtää väärin. Esimerkiksi se harhaoppi, 
jossa myöhemmin väitettiin, että uskovien ylösnousemus oli jo tapahtu-
nut (2. Tim. 2:18), perustunee tästä yksityiskohdasta kasteopetuksessa 
tehtyyn väärään johtopäätökseen. Paavalin mukaan asiaa ei saanut 
ymmärtää näin yksioikoisesti. Varsinainen ylösnousemus ja täyttymys 
odottivat kristittyä vasta tulevaisuudessa. Se ylösnousemus, johon kris-
titty kasteessa pääsi, oli vasta lopullisen ylösnousemuksen ennakointia, 
ylösnousemusta kilvoitteluun Kristuksen ja Pyhän Hengen antaman 
voiman avulla. Tämän mukaisesti Paavali myös kirjoittaa: 

 
Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte 
Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista 
ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä 
synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemas-
ta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurs-
kauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan 
armon alaisia (Room. 6:11–14). 
 

Paavalin kasteopetukseen liittyy erikoinen jännite, joka voidaan ilmaista 
sanoilla ”jo nyt – ei kuitenkaan vielä” tai eettiseen kilvoitukseen liitty-
vällä kehotuksella ”tule siksi, mikä jo olet!”. Kasteessa alkanut ylös-
nousemuselämä on synnin orjuudesta vapautuneen ihmisen kilvoittelua, 
jotta hän eläisi kasteessa saadun Pyhän Hengen avulla evankeliumin ar-
von mukaista elämää. Jännite jo toteutuneen muutoksen ja vielä omaa 
kilvoittelua vaativan muuttumattomuuden välillä tulee esille myös Paa-
valin kasteesta käyttämästä kuvasta Kristuksen ”päälle pukemisena”. 
Toisaalta hän kirjoittaa: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, 
olette pukeneet Kristuksen yllenne” (Gal. 3:27). Kastetuille Rooman 
kristityille hän voi tästä huolimatta kirjoittaa kehotuksen: ”Pukekaa yl-
lenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että 
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annatte sen haluille vallan” (Room. 13:14). Paavali kehottaa toisin 
sanoen seurakuntalaisia palaamaan kasteen liittoon, huomioimaan se 
konkreettisena todellisuutena vaelluksessaan. 

Se, että Paavali yhä edelleen kehottaa jo kastettuja kristittyjä huo-
mioimaan uuden todellisuuden ja siltä pohjalta vastustamaan syntiä ja 
palvelemaan Jumalaa, osoittaa, että synti ja sen houkutukset ovat 
edelleen todellisuutta kristityn elämässä. Paavali ei tässäkään, niin kuin 
ei muuallakaan kirjeissään, oleta seurakuntalaisten olevan synnittömiä. 
Synnin tekeminen ei valitettavasti ole pelkkää poikkeamaa kristityn nor-
maalista elämästä.61 Vapautettuina synnin orjuudesta heillä on kuiten-
kin aivan uudenlainen mahdollisuus ja voima toteuttaa Jumalan tahtoa 
kuin aiemmassa elämässään. Kristitty on kuin vankeudesta vapautettu 
ihminen, joka matkaa kohti kotiaan. Vapautuminen ei takaa automaat-
tisesti perillepääsyä. Ihminen tarvitsee muistuttamista päämäärästä ja 
jatkuvaa halua pyrkiä siihen. Ilman vapautusta hänellä ei olisi mitään 
toivoa, nyt hänellä on luja toivo, eikä hän taivalla yksin, vaan muiden 
samassa tilanteessa olevien joukossa ja Pyhän Hengen avulla. 

Juuri kasteeseen Paavali viittaa kirjoittaessaan: ”Hän on painanut 
meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen” 
(2. Kor. 1:22). Iankaikkisesta päämäärästä puhuessaan Paavali puoles-
taan toteaa: ”Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät, ja vakuudeksi 
hän on antanut meille Hengen. Olemme siis aina turvallisella mielellä, 
vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, 
olemme poissa Herran luota. Mehän elämme uskon varassa, emme 
näkemisen” (2. Kor. 5:5–7). Ihmiselle kasteessa annettu Pyhä Henki on 
vakuus, pantti siitä, että loppu on oleva onnellinen. Kristitty saa elää 
turvallisella mielellä, vaikkakin hänen omaakin panostaan ja kilvoitte-
luaan tarvitaan. 

Paavali käyttää erityistä kieliopillista ilmaisua puhuessaan kolmesta 
kristityn elämän olennaisesta tapahtumasta ja tilasta. Ne ovat kaste eli 
kristityn uuden elämän alku, sen jatkuminen tässä maailmassa eli uskos-
sa kilvoittelu sekä lopullinen täyttymys tulevaisuudessa: Kasteessa yksit-
täinen ihminen kokee kertakaikkisen sakramentaalisen kuoleman ja uu-
teen elämään heräämisen ”Kristuksen kanssa”. Siitä alkaa jatkuva, koko 
eliniäksi tarkoitettu elämä ”Kristuksessa”. Lopulliseen täyttymykseen 
sijoittuva päämäärä, iankaikkinen elämä ilmaistaan jälleen sanoilla 
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”Kristuksen kanssa”. Täyttymys on sitä, että ”saamme olla aina Herran 
kanssa” (1. Tess. 4:17). Se, mikä kasteessa tapahtuu lyhythetkisenä, 
täynnä dramaattista muutosvoimaa olevana yhdessäolona hänen kans-
saan, joka on kuollut ja ylösnoussut, tulee kerran olemaan jatkuvaa 
yhdessäoloa täyttymyksessä. Väliin jää kuitenkin aika, jossa vallitsevat 
toisenlaiset olosuhteet, jolloin ”vaelletaan uskossa, ei näkemisessä”. Sil-
loinkin Kristus-todellisuus on läsnä uskovan elämässä. Kristityn elämä 
toteutuu ”Kristuksessa” eli Hengen välittämässä Kristuksen epäsuorem-
massa läsnäolossa.62 

Kasteessa Kristukseen liitetty kristitty elää ”Kristuksessa”. Kristus 
on ikään kuin suuri, ihmisiä itseensä kokoava, jopa kosmiset mittasuh-
teet saava persoona. Kristityt liittyvät häneen samantapaisesti kuin 
seurakunnan yksittäiset jäsenet liittyvät Paavalin käyttämän vertauksen 
mukaan seurakunta-ruumiissa yhdeksi eläväksi ja toimivaksi kokonai-
suudeksi (1. Kor. 12:12–27). Paavali aloittaa vertauksensa sanoilla 
”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta 
jossa on monta jäsentä.” Hän lopettaa sen puolestaan sanoihin ”Te olet-
te Kristuksen ruumis, ja jokainen on tämän ruumiin jäsen.” ”Olla Kris-
tuksessa” merkitsee siis Pyhän Hengen välittämässä Kristuksen voima-
kentässä olemisen ohella myös sitä, että ihminen on jäsenenä ”Kristuk-
sen ruumiissa” eli kaikkien kristittyjen, vanhurskautettujen ja pelastuk-
seen kutsuttujen ihmisten muodostamassa yhteisössä. 

Paavalin juridisten käsitteiden pohjalle rakentuva vanhurskauttamis-
oppi ja hänen opetuksensa olemisesta Kristuksessa muodostavat yhden 
kokonaisuuden hänen teologiassaan. Ne kuuluvat yhteen niin kuin koli-
kon kaksi puolta. Kumpaakaan ei voi erottaa toisistaan. Tämä käy ilmi 
Paavalin muotoillessa käsityksiään omasta suhteestaan Kristukseen seu-
raavasti: ”Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En enää elä minä, 
vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän, 
elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä 
puolestani” (Gal. 2:19–20). Kristus-uskon ”juridinen” puoli tulee tässä 
esille Paavalin puhuessa Kristuksen kuolemasta ristillä syntejä sovittavas-
sa merkityksessä ja siihen kuuluvasta uskosta. Kristus-uskon mystinen 
puoli tulee esille taas siinä, että Paavalikin on muiden uskovien kanssa 
kuollut ristillä Kristuksen kanssa. Sen jälkeinen elämä on samaa uskossa 
kilvoittelevaa elämää, josta Paavali puhuu kasteesta opettaessaan. Uusi 
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elämä on elämistä Kristuksen hallitsemassa voimakentässä, joka läpäisee 
kristityn koko persoonan. Vaihtelevat ilmaisut ”Kristuksessa olemisesta” 
tai ”Kristuksen olemisesta ihmisessä” tuovat esiin erilaisin vivahtein kris-
tityn elämän hengellistä todellisuutta. Myös erilaiset Hengen johdatusta 
ja apua esiin tuovat ilmaisut kertovat samasta yhteydestä tuonpuoleiseen, 
mutta samalla voimakkaasti tämänpuoleisen todellisuuden läpäisevään 
Jumalan maailmaan. Sen vaikutuksia kristitty saa kokea nimenomaan 
tässä elämässä. Tulevassa todellisuudessa tämäntapaista ”mystiikkaa” ei 
enää tarvita, koska siellä saadaan katsoa Totuutta suoraan ”kasvoista 
kasvoihin” (1. Kor. 13:12). 

Kun ihminen liittyy kasteessa Kristukseen, hänessä toteutuu Paa-
valin mukaan todellinen muutos, joka näkyy hänen elämässään ja vael-
luksessaan. Kysymyksessä on muuttuminen, jossa uskova tulee yhä 
enemmän Herransa kaltaiseksi. Tätä kristittyjen muuttumista Paavali 
saattaa kuvailla katsomiseen liittyvin ilmaisuin: ”Me kaikki, jotka kasvot 
peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimessa, 
muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen” (2. 
Kor. 3:18). Sitä, mitä Paavali tarkoittaa ”Herran kirkkauden katselemi-
sella”, selventää hänen lainomaiseen hurskauteen taipuvaisille galatalai-
sille esittämänsä huomautus: ”Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät 
on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jee-
sus Kristus ristiinnaulittuna!” (Gal. 3:1). Ilmaisuista, joissa Paavali jat-
kossa puhuu ”evankeliumin kuulemisesta ja uskomisesta” (Gal. 3:2), 
käy selväksi, että myös galatalaisten ”silmien eteen asetettu Kristus” 
viittaa puheeseen eli evankeliumin julistukseen. Näin myös ”Herran 
kirkkauden katsominen kuin kuvastimessa” viittaa siis kaiken toden-
näköisyyden mukaan yksinkertaisesti evankeliumin julistukseen ja sen 
vastaanottamiseen. Kokonaisvaltaisessa eläytymisessä ilosanomaan kuulo- 
ja näköaistit menevät päällekkäin. 

”Kristuksen katselemiseen” eli ”Kristukseen uskomiseen” eli ”Kris-
tuksessa olemiseen” liittyvä muuttuminen on luonteeltaan salaista. Kris-
tukseen uskovan ulkonainen hahmo ei muutu. Ulkopuolinen maailma 
ei välttämättä muutosta juuri havaitse, ei ainakaan ulkonaisena komistu-
misena. Paavali on kokenut tämän varsin omakohtaisesti apostolisessa 
toiminnassaan, myös vaikeassa kiistassaan korinttilaisten kanssa, jotka 
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olivat loukkaantuneet hänen heikkoon ulkonaiseen olemukseensa. Niin-
pä Paavali toteaakin vaelluksestaan kristittynä: 

 
Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, 
niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäi-
nen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. 
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näky-
vä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti (2. Kor. 4:16–18).63 
 

Kristuksen kanssa ylösnouseminen ei siis ole sama asia kuin jo perille 
pääsy. Tässä maailmassa ei olla vielä perillä. Kristitty ei ole vielä noussut 
kärsimyksen ja synnin yläpuolelle, niin että hän voisi jo lopettaa kilvoit-
telun ja ajatella, ettei mikään enää uhkaa hänen pelastustaan. Tässä 
maailmassa eletään päinvastoin vielä heikkoudessa ja ristin alla. Kristitty 
joutuu edelleen taistelemaan syntiä vastaan, vaikkakin pohjimmainen 
uskossa koettu ilo ja toivo sekä Pyhän Hengen tuki sävyttävät kaikkea. 
Paavali torjuu kasteopetuksessaan tehokkaasti väitteet, että hänen lahja-
vanhurskauteen ja armoon perustuva julistuksensa avaisi portit avoimik-
si syntiin ja holtittomaan elämään. Entisten syntiä sen orjina palvellei-
den ihmisten tilanne on uskoon tulon ja kasteen jälkeen kokonaan toi-
senlainen: ”Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet 
Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi 
ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja 
on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” 
(Room. 6:22–23). 

 
 

Yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen? 

Paavali on jo pitkään kirjeen alkupuolella ehtinyt käsitellä itselleen ja 
koko alkukirkolle vaikeata kysymystä Jumalan lain asemasta, merkityk-
sestä ja tehtävästä Kristuksen käänteentekevän pelastusteon jälkeen. 
Lailla on läheinen yhteys syntiin. Se paljastaa synnin. Sen tuntemisen 
kautta synti tulee suureksi (Room. 5:20). Tämä upottaa ihmisen vain 
yhä pahempaan eroon Jumalasta, sillä laki ei anna ihmiselle voimia tais-
tella syntiä vastaan. Näin laki tulee käytännössä merkitykseltään lähelle 
syntiä. Siitäkin tulee samantapainen hirmuhallitsija, joka orjuuttaa ih-
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mistä ja jonka alaisuudesta täytyisi löytää vapautus. Laista vapautumi-
nen toteutuu Paavalin mukaan samalla tavalla kuin vapautuminen syn-
nistä eli kuoleman välityksellä. Hän kirjoittaa: ”Veljet, tehän tunnette 
lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää” 
(Room. 7:1). Ihmisen kuollessa lain valta häneen päättyy. Paavali pyrkii 
selventämään väitettään esittämällä esimerkkitapauksen: ”Laki sitoo nai-
misissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta 
jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen.” 
Nainen on tämän jälkeen vapaa solmimaan ilman ongelmia uuden avio-
liiton toisen miehen kanssa (Room. 7:2–3). 

Tapa, jolla Paavali pyrkii tällä avioliittoon liittyvällä kuvalla selven-
tämään kristityn uutta tilannetta, ontuu monella tapaa.64 Paavalin käyt-
tämä esimerkkikertomus tuo jälleen kerran esille sen, miten hänen kir-
jeensä ovat syntyneet. Ne on saneltu yhdellä kertaa alusta loppuun, eikä 
tekstiä ole muokattu sen jälkeen, niin että huonosti muotoillut ajatukset 
olisivat tulleet korjatuiksi. Esimerkkitapauksen heikkous asian selvittä-
misessä ilmenee, kun Paavali jatkaa leskeksi jääneen vaimon vapaudesta 
kirjoitettuaan argumentointiaan seuraavalla tavalla: ”Samoin on teidän 
laitanne, veljeni. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä 
olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle, hänelle joka on 
herätetty kuolleista” (Room. 7:4). 

Esimerkkikertomuksessa lain yhdestä säädöksestä vapautunut 
vaimo jäi eloon. Vertausta sovellettaessa kristityt naisen vastineina taas 
”kuolevat” yhdistymällä Kristuksen kuolemaan ja vapautuvat koko 
laista. Kristuksen ja vertauksen aviomiehen kuolemat eivät edelleen 
sovellu toistensa vastineiksi. Kristus ei vain poistu näyttämöltä, vaan 
sovittaa aktiivisena toimijana ihmiskunnan synnit ottaakseen kanssaan 
sakramentaalisesti kuolleet kristityt ylösnousseena Herrana yhteyteensä. 
Paavalin ryhtyessä soveltamaan luomaansa avioliittovertausta ainoaksi 
ohueksi yhtymäkohdaksi siihen jää se, että myös kristittyjen tilanteessa 
kuolema on muuttanut asioiden tilan. Paavali olisi hyvin voinut jättää 
koko esimerkkitapauksen kertomatta, ja hänen opetuksensa olisi tullut 
ilman sitäkin aivan selväksi. Pääasia, jonka Paavali haluaa ilmaista, on 
se, että osallistumalla Kristuksen kuolemaan kristityt on vapautettu lain 
alaisuudesta ja sen pakkovallasta. Vapauttavan kuoleman jälkeen he ovat 
edelleen yhdistettyinä samaan henkilöön, tällä kertaa kuolleista ylös-
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nousseeseen. Uusi tilanne on vienyt heidät näin kokonaan uudenlaiseen 
tilaan ”kantamaan hedelmää Jumalalle” (Room. 7:3). 

Kristittyjen uusi tila kuolleista herätetyn Kristuksen yhteydessä vai-
kuttaa Paavalin määrittelemänä hyvin ihanteelliselta: 

 
Silloin, kun vielä olimme turmeltuneen lihamme vallassa, ruumiissamme vai-
kuttivat lain herättämät syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle. 
Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä mikä piti meitä vallassaan, olemme 
päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen 
mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina (Room. 7:5–6). 
 

Kaikki näyttäisi Paavalin esityksen mukaan olevan mitä parhaimmassa 
kunnossa uskovien jatkaessa matkaa synnin ja lain kirouksesta vapautu-
neina Pyhän Hengen johdatuksessa, mutta jatkossa Paavalin pohdiske-
lut lain ja synnin todellisuudesta tässä maailmassa saavat huomattavasti 
synkempiä sävyjä. 

Jatko eli jakeet Room. 7:7–25 on vaikeatulkintaisin tekstikatkelma 
koko Uudessa testamentissa. Se vaikuttaa suhteellisen irralliselta, ikään 
kuin eräänlaiselta ekskurssilta jakeiden Room. 7:6 ja Room. 8:1 välillä.65 
Teksti on kuitenkin mitä aidointa Paavalia, eikä sen poistamiseen tai 
siirtämiseen johonkin toiseen kohtaan ole mitään perusteita. Siinä esite-
tyt ajatukset ovat kuitenkin hyvin outoja ja vaikeasti yhdistettävissä Paa-
valin muualla esittämiin ajatuksiin. Siksi ei ole ihmeellistä, että tutkijoi-
den tulkinnat näiden Paavalin jakeiden äärellä eroavat jyrkästi toisis-
taan. Jaksoon liittyvät vaikeudet ovat sitä luokkaa, ettei kukaan ole vielä 
pystynyt antamaan joka suhteessa tyydyttävää tulkintaa kaikille siinä 
oleville yksityiskohdille eikä siten myöskään kokonaisuudelle.66 Kuvaa-
vaa on erään tunnetun teologin lausuma, jonka mukaan ensimmäinen 
asia, jonka hän tulevassa elämässä tulee tekemään, on se, että hän menee 
Paavalin luo ja kysyy, mitä tämä tarkoitti jaksolla Room. 7:7–25. 
Miehen keskustelukumppani, toinen tunnettu teologi, oli vaatimatto-
mampi ja sanoi, että hän menisi Pietarin luo ja kysyisi: ”mentäisiinkö 
kalaan?”67 

Ilman Paavalilta itseltään saatavaa apua jakeesta Room. 7:7 jakee-
seen Room. 8:1 pyrkivä selittäjä tuntee olevansa kuin henkilö, joka läh-
tee ylittämään vain ohuen jään peittämää vesiväylää. Valitulla tulkinta-
reitillä voi jää helposti pettää. Toiselle rannalle päässee vain enemmän 
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tai vähemmän, tavalla tai toisella ryvettyneenä. On siis miltei mahdo-
tonta, ettei tulkitsija näiden jakeiden äärellä löisi kirvestänsä kiveen, 
mutta kaivoon sitä ei kuitenkaan saa heittää. On pakko yrittää saada 
tämäkin katkelma mahtumaan siihen kokonaiskuvaan, jota Paavalista 
ollaan luomassa. Tilanne on vertailukelpoinen Paavalin ohjeelle profe-
toimisesta seurakunnassa: yksi esiintyköön vuorollaan ja muut arvostel-
koot. Jakeista Room. 7:7–25 annetulle tulkinnalle ei saa sen epävar-
muuden vuoksi antaa liian suurta painoa hahmoteltaessa kokonaisnäke-
mystä Paavalin teologiasta ja antropologista. 

Paavali kirjoittaa jaksossa Room. 7:7–25 minämuodossa, mutta 
tarkoittaako hän todelle itseään muotoillessaan siinä ajatuksiaan? Jakson 
alkupuolella jakeissa Room. 7:7–12 Paavali kirjoittaa menneisyyden 
asioista. Tämä katkelma on vielä jotenkin selitettävissä, vaikka senkin 
suhteen tulkinnat hajoavat. Jakeissa Room. 7:13–25 Paavalin minä-
kertojan aikamuoto on preesens. Tähän osaan liittyvät suurimmat vai-
keudet koko jaksossa. Vaikeudet eivät johdu siitä, että Paavalin teksti 
olisi epäselvää ja monimutkaista. Paavali muotoilee ajatuksensa päinvas-
toin hyvinkin selkeästi. Vaikeudet johtuvat tekstin sisällöstä, siitä, miten 
Paavalin esittämät ajatukset sopivat kaikkeen muuhun, mitä hän on 
kirjeissään kirjoittanut. Vaikka jakso Room. 7:7–25 vaikuttaa irralliselta 
edeltävään ja jatkossa seuraavaan tekstiin verrattuna, se on vaikutushis-
torialtaan hyvin merkittävä. Ilman sitä monien suurten kirkon opetta-
jien tulkinta Paavalista ja hänen vakaumuksestaan ihmisen tilanteesta 
Jumalan maailmassa olisi yksioikoisempi. Varsinkin jos Paavalin tulki-
taan kirjoittavan kristityn ihmisen todellisuudesta, katkelma näyttäisi 
täydentävän ratkaisevalla tavalla kuvaa, jonka Paavali muuten antaa ai-
heesta Roomalaiskirjeen lähiluvuissa. 

Jakson Room. 7:7–25 tulkinnassa on kaksi toisistaan jyrkästi poik-
keavaa päälinjaa. Välimaastossa on tutkijoita, jotka pyrkivät lähen-
tämään kahta vastakkaista selitystapaa, koska puhtaaksiviljeltyinä niihin 
molempiin liittyy selkeitä hankaluuksia. Päätulkintamallit ovat joka ta-
pauksessa seuraavat: 

1) Kirkkoisä Augustinus, uskonpuhdistaja Martti Luther sekä uu-
demmista Uuden testamentin tutkijoista esimerkiksi ruotsalainen teolo-
gi Anders Nygren ja Suomessa Aimo T. Nikolainen edustavat aiemmin 
valta-asemassa ollutta tulkintaa.68 Sen mukaan Paavali tarkoittaa jaksos-
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sa Room. 7:7–25 yksikön ensimmäisellä persoonalla itseään. Se syvää 
syntikurjuuttaan valittava henkilö, joka tulee vastaan näissä kirjoittajan 
tämän hetkistä tilaa kuvaavissa jakeissa, olisi siis Paavali itse – siitä huo-
limatta, että hän on Kristuksen oma ja Pyhän Hengen johdatuksessa, 
niin kuin hän muualla todistaa. Tulkinnan puolesta ovat viime aikoina 
argumentoineet myös Timo Laato ja Lauri Thurén.69 Lutherin oppi 
kristitystä ”yhtä aikaa vanhurskaana ja syntisenä” (simul iustus et 
peccator) sopii hyvin yhteen tällaisen kyseisestä jaksosta annetun tulkin-
nan kanssa. 

2) Useimmat nykyajan eksegeetit ovat tyytymättömiä edelliseen 
tulkintamalliin. Heihin lukeutuvat myös suomalaiset Heikki Räisänen, 
Kari Kuula ja Niko Huttunen.70 Paavali ei voi puhua itsestään eikä 
nykytilanteestaan kristittynä, koska hänen muualla antamansa kuva 
kristityn todellisuudesta ei ole lähimainkaan niin synkkä kuin katkel-
massa Room. 7:7–25.71 Myös monet kirkkoisät ennen Augustinusta 
vierastivat tästä syystä jakson tulkitsemista kristittyä tarkoittavana esi-
tyksenä. Suuri enemmistö uudemman ajan eksegeettejä seuraa kukin 
omin vivahtein saksalaisen Werner Georg Kümmelin maailmansotien 
välissä esittämää tapaa tulkita luvun Room. 7 arvoitusta. Sen mukaa 
mukaan Paavalin ”minä” jaksossa Room. 7:7–25 on vain retorinen 
tehokeino eikä tarkoita häntä itseään. ”Minä” edustaa Kristus-uskon 
ulkopuolella olevaa kääntymätöntä ihmistä. Vain tällainen henkilö voi 
olla sillä tavalla synnin sitoma ja avuton toteuttamaan Jumalan tahtoa 
kuin tekstissä kuvataan. Kümmelin paljon seuraajia saanut uusi avaus 
tähän jo aiemminkin esillä olleeseen tulkintatapaan oli siihen liitetty 
lisäselitys, jonka mukaan kääntymätöntä, lain alla elävää ihmistä ei 
kuvata sellaisena, kuin hän subjektiivisesti itse kokee olevansa. Häntä 
kuvataan totuuden ymmärtäneen uskoon kääntyneen ihmisen näkökul-
masta: tällaiseksi kääntymättömän ihmisen pitäisi tilansa ymmärtää!72 

Miten jakson Room. 7:7–25 ”minä” on tulkittavissa? Miten muut-
kin jaksoon liittyvät yksityiskohdat pitäisi ymmärtää? Laki ja ihminen 
Jumalan pyhän tahdon edessä ovat joka tapauksessa jaksossa Paavalin 
tarkastelun kohteina. Paavali on edellä puhunut Jumalan laista tavalla, 
joka on voinut antaa Rooman kristityille väärän kuvan hänen suhtautu-
misestaan siihen. Paavali haluaa korostaa, että myös hän arvostaa Juma-
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lan Israelin kansalle antamaa lakia. Se on täydellinen, jopa liian täydelli-
nen, kun vajavainen ihminen joutuu sen valoon. Paavali kirjoittaa: 

 
Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. Mutta vasta lain 
vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon 
asia, ellei laki olisi sanonut: ’Älä himoitse.’ Saatuaan lain käskystä aiheen synti 
herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin 
ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. 
Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saa-
tuaan lain käskystä aiheen synti käskyn avulla petti minut ja surmasi minut. 
Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä (Room. 7:7–12).73 
 

Edellä olevissa ajatuksissa ei ole vaikeata nähdä Paavalin puhuvan omasta 
menneisyydestään, mutta ei ainoastaan omasta. Vaikka Paavali käyttää 
yksikön ensimmäistä persoonaa, hänen tunnustuksensa ovat yleispäte-
viä. Tehokkaalla oman esimerkkinsä avulla Paavali puhuu myös kuuli-
joiden todellisuudesta, näissä lauseissa lähinnä juutalaistaustaisten roo-
malaisten kristittyjen menneisyydestä. ”Ennen lakia eläminen” viitannee 
ensisijaisesti juutalaisen pojan tilanteeseen, ennen kuin hänestä tulee 
kolmetoistavuotiaana ”lain poika”. Silloin hänelle opetetaan lain sisältö 
ja hänen edellytetään sen jälkeen itsenäisesti toteuttavan juutalaista elä-
mäntapaa. On liioiteltua sanoa, että hän olisi sitä ennen elänyt koko-
naan vapaana laista, mutta ratkaiseva muutos tapahtuu ”lain poika” 
-juhlan yhteydessä. Seksuaalinen herääminen ja pyrkimys toteuttamaan 
itseään itsenäisenä yksilönä liittyvät läheisesti ikäkauteen, jolloin juuta-
lainen nuorukainen tulee vastuulliseksi tekemisistään ja olemisestaan.74 

Paavali tiivistää kaikki lain käskyt yhdeksi ”älä himoitse”. ”Himoit-
semiseen” liittyy paljon muutakin kuin seksuaaliset halut. Myös juuta-
laisuudessa viimeinen käsky ”älä himoitse” saatettiin kiteyttää kymme-
nen käskyn ydinkielloksi, kun himoitseminen tulkitaan kaikenlaisen 
synnin alkulähteeksi. Lain vaatimusten tiivistäminen kieltoon ”älä 
himoitse” ei ole siksi kuvaavaa vain juuri puberteetin alkamisen jälkeen 
elävälle nuorelle miehelle ja hänen kilvoittelulleen, vaan kaikelle, missä 
ihminen pyrkii toimimaan itsekkäästi omaa etuaan tavoitellen ja vastoin 
Jumalan tahtoa. 

Mikäli Paavalin minä-pronominin käyttö tulkitaan tässä omaelä-
mänkerralliseen muotoon puettuna, mutta samalla yleispätevänä muis-
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tumana nuoruudesta, se avautuu varsin selkeäksi kuvaksi. Paavali kertoo 
tässä itsestään, omista kokemuksistaan, mutta ei mitään, mikä olisi täy-
sin vierasta hänen lukijoilleenkaan. Hekin ovat olleet aikanaan nuoria 
ihmisiä. Paavali kertoo, että lain tultua hänen elämäänsä ”synti heräsi 
eloon”. Se, mitä hän oli voinut jo aikaisemmin tuntea ja haluta, asiat, 
joita oli harrastanutkin, paljastuivat omasta elämästään vastuulliseksi 
tulleelle ihmiselle lain valossa uudella terävyydellä ja selkeydellä syn-
niksi. Yksilön kohdalla toteutui sama, mistä Paavali oli kirjoittanut 
koko ihmiskuntaa tarkoittaen. Hän on jo aiemmin todennut, että syntiä 
ei luettu ajanjaksona, jona lakia ei vielä ollut annettu (Room. 5:13). 
Saman totuuden Paavali on jo ilmaissut aiemmin muutenkin kirjeessään 
kirjoittamalla: ”Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on” 
(Room. 3:20) ja ”ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan” (Room. 4:15). 

Samalla kun Paavali näyttää tässä kertovan jokaisen juutalaisen po-
jan tilanteesta ennen ja jälkeen lain tuloa hänen elämäänsä, hän yhdistää 
kuvaan myös Raamatun alkukertomuksen ihmiskunnan kantavanhem-
mista.75 Paratiisin tapahtumat ovat muuallakin Paavalin mielessä hänen 
kirjeissään (2. Kor. 11:3). Jakeissa Room. 7:7–12 Paavali viittaa omien 
kokemuksiensa ohella myös kantaisä Aadamiin, jonka kohtalossa tiivis-
tyy esikuvallisesti jokaisen ihmisen kohtalo. Paavalin omassa kohtaami-
sessa lain kanssa heijastuu samaistuminen tilanteeseen, johon jo Aadam 
joutui. Jumala antoi tälle kiellon syödä hyvän ja pahan tiedon puusta (1. 
Moos. 2:17). Kielto sai ensimmäiset ihmiset kiinnittämään huomionsa 
juuri tähän puuhun.76 Selkeästi ilmaistusta kiellosta käärme sai konkreet-
tisen kiinnekohdan, jonka avulla se sai Aadamin ja Eevan rikkomaan 
Jumalaa vastaan. Aadamin rikkomus tuotti seurauksena kuoleman (1. 
Moos. 3, Room. 5:12–13). 

Se, että Paavali kirjoittaa käskysanan tuottaneen hänelle itselleenkin 
kuoleman, liittynee juuri siihen, että hän jakeessa Room. 7:10 samaistaa 
itsensä Aadamiin. Kysymyksessä ei ole pelkkä samankaltaisuus, vaan 
jokaisella ihmisellä on kohtalonomainen yhteys syntiin langenneeseen 
kantaisä Aadamiin. Se, mitä hän teki, sitä hänen jälkeläisensäkin luon-
tonsa mukaisesti tekevät, mikä ei kuitenkaan vapauta heitä syyllisyydes-
tä. Paavali on toisaalla kirjoittanut Aadamista: ”Millainen tuo maallinen 
ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset (1. Kor. 15:48). 
Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana 
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kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki 
ovat tehneet syntiä” (Room. 5:12). Paavalin voimakas ilmaisu ”ja minä 
kuolin” tarkoittaa hänen liittymistään saman Jumalan tuomion ja ran-
gaistuksen alaisuuteen, johon myös Aadam joutui rikottuaan Jumalan 
käskyn. 

Jakeissa Room. 7:7–12 esiin tulevat ajatukset synnistä ja sen herää-
misestä ovat sovitettavissa kaikkiin ihmisiin. Jos Paavali kuitenkin muis-
telee näissä jakeissa ensisijaisesti omaa menneisyyttään, voidaan ehkä 
päätellä, että Paavali on ollut lapsuudestaan asti erityisen herkkätuntoi-
nen uskonnollisissa asioissa. Tämäntapaiset ”paljastukset” omasta men-
neisyydestä sopivat hyvin siihen, mitä Paavali toisaalla kertoo omasta 
poikkeuksellisen pitkälle viedystä kilvoittelustaan juutalaisuudessa (Gal. 
1:13–14; Fil. 3:4–6). Vain harvat juutalaisnuorukaiset ovat suhtautu-
neet omiin ensimmäisiin kokemuksiinsa lain kanssa näin voimakkaasti, 
kuin tässä kuvataan. Näitä erikoisia jakeita Room. 7:7–12 on tietenkin 
selitetty muillakin tavoilla. Kaikkiin selityksiin jää puutteita ja heik-
kouksia, joita voidaan kritisoida. Paavalin menneisyyteen liittämä yksi-
kön ensimmäinen persoona sopii kuitenkin hyvin muisteluksi poikkeus-
yksilöstä, joka otti uskonnon äärimmäisen vakavasti ja joka oli herkkä 
Jumalan käskyjen edessä. Tällaiselta pohjalta nousee nuoruusiän uskon-
nollinen fanatismi, joka johtaa myös vääriin tekoihin Jumalan kunnian 
puolustamisessa. Yksilön halu voittaa oma epävarmuus ja heikkous ja 
todistaa itsestä jotakin aivan päinvastaista, kuin hän todellisuudessa on, 
antaa kasvupohjan fanatismille. 

Paavalista on hyvin perustein todettu, että hän on se yksittäinen 
antiikin henkilö, jonka jälkipolvet tuntevat kaikkein parhaiten. Vaikka 
Paavali kirjoitti voimakkaan henkilökohtaisia kirjeitä, niiden tarjoama 
lähdepohja hänen persoonansa syvemmälle analysoinnille on sittenkin 
hyvin vajavainen. Yritykset selittää psykologian avulla joitakin Paavalin 
erikoisia tekstejä jäävät parhaimmillaankin hyviksi arvauksiksi. Siitä 
huolimatta Paavalin arvoituksellisten minämuodossa kirjoittamien lau-
seiden äärellä tällaiset yritykset ovat luvallisempia kuin monien muiden 
tekstien selittelyssä.77 Miten muutenkaan näitä ajatuksia voisi pyrkiä 
selittämään? Vaihtoehdoksi tulee helposti, että Paavali puhuu niissä 
mielettömyyksiä ilman järkevää sisältöä, että ne ovat vain ”ääntä ja vim-
maa tarkoitusta vailla.” 
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Jakeet Room. 7:7–12 voitaneen siis ymmärtää seuraavalla tavalla: 
Uudessa tilanteessa kristityksi kääntymisen jälkeen Paavalille on selvin-
nyt ainoa oikea tie Jumalan yhteyteen ja ainoa oikea tapa palvella häntä. 
Muistot omasta ensimmäisestä kohtaamisesta pyhän lain kanssa vastuul-
lisena juutalaisena nuorukaisena ja menneisyyden kamppailuista lain 
käskyjen toteuttamiseksi yksipuolistuvat ja kärjistyvät. Kätketyt viit-
taukset kantaisä Aadamin kohtaamiseen lakia vastaavan Jumalan kiellon 
kanssa sekä viittaukset sen rikkomisesta seuranneeseen kuolemaan 
muokkaavat ja antavat syvyyttä Paavalin omaan historiaan. Samalla hän 
pystyy laajentamaan kuvaustaan yleispäteväksi kaikkia ihmisiä koskevan 
totuuden suuntaan. Eri asia on, kuinka hyvin kirjeen lukijat ovat ym-
märtäneet kaikki tekstiin liittyvät tasot. Ehkä tämän tyyppinen pelkkiin 
hienovaraisiin viittauksiin perustuva Raamatun hyödyntäminen on ollut 
heille tuttua. Syntiinlankeemuskertomus on kuitenkin mitä tutuin kat-
kelma pyhistä kirjoituksista. Vertaus Aadamiin on tietenkin Paavalin 
vasta tähän yhteyteen luoma retorinen vahvistus asialle, jota hän täh-
dentää. Sillä on tuskin ollut osaa Paavalin menneisyyden kilvoittelussa. 

Paavalin retorisen argumentoinnin kannalta hänen on jälkeenpäin 
hyvä kertoa menneisyydestään juutalaisena nuorena laki-intoilijana jak-
sossa Room. 7:7–12 esiin tulevin korostuksin. Muuallahan Paavali 
kuvaa omaa kilvoitteluaan lakia täyttävänä juutalaisena paljon myöntei-
semmin. Näissä muissa yhteyksissä tähtäyspiste on kuitenkin toinen. 
Niissä korostuu se, miltä Paavali on näyttänyt verrattuna muihin, 
muiden silmissä. Tässä Paavali näyttää kuvaavan muilta piiloon jäänyttä 
sisäistä minäänsä, salaisia halujaan ja tekojaan sekä lakikilvoittelunsa 
alkuhetkiä. Se, millaisena Paavali näkee oman menneisyytensä pyhää 
lakia noudattamaan pyrkivänä kilvoittelijana, on hänen kääntymyksensä 
jälkeen tietenkin toinen kuin silloin, kun hän juutalaisena taisteli lain 
kilvoittelijana. Sävyt ovat luonnollisesti tästäkin syystä tummentuneet 
siitä, miten nuorukainen itse koki ongelmansa lain täyttämisessä. Asia-
yhteydestä riippuen Paavali näyttää toisaalla liioittelevan moitteetto-
muuttaan laki-intoilijana ja toisaalla vaikeuksiaan Jumalan käskyjen vaa-
timusten edessä. 

Kohdattuaan Kristuksen Damaskoksen alueella Paavalille oli selvin-
nyt, että vanhurskautta ei voi eikä saa rakentaa lain varaan. Uudessa 
tilanteessa hän näkee myös menneisyytensä uudessa valossa. Käänty-
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myksessä muiden silmissä – ja pitkälti myös omissaan – hurskas ja moit-
teeton fariseus paljastui siihenastisessa elämässään väärään suuntaan kul-
keneeksi ja Jumalan todellista tahtoa vastustaneeksi mieheksi. Hänkin 
oli vain syntinen ja armoa tarvitseva ihminen, joka voi pelastua ainoas-
taan lahjavanhurskaudesta. 

Paavalin kuvaus siitä, miten hänen pyrkimyksensä kilvoitella Juma-
lan edessä johtivat menneisyydessä täydelliseen epäonnistumiseen, ovat-
kin vielä ymmärrettävissä. Vaikeammaksi Paavalin kuvaus synnin vallas-
ta tulee, kun hän alkaa puhua nykyhetken termein. Mikään ei vaikuta 
muuttuneen nykytilanteessa, ei ainakaan parempaan suuntaan, mikäli 
Paavali puhuu itsestään kirjoittaessaan: 

 
Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut 
ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä, mitä teen; en tee sitä, mitä 
tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin 
myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan 
sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun 
turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, 
mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en 
tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee 
minussa asuva synti (Room. 7:14–20). 
 

Ristiriita tahtomisen ja tekemisen välillä oli Paavalin aikaan tuttu teema 
antiikin kirjallisuudessa. Se tulee vastaan niin juutalaisissa kuin muissa-
kin antiikin ajan teksteissä.78 

Miten voisi olla mahdollista, että kasteessa Kristukseen liitetty ih-
minen kirjoittaa minämuodossa tällaista tekstiä? Näyttää siltä, kuin 
Paavali olisi vielä täysin niiden hyvien voimien ulkopuolella, joista hän 
on edellä kirjoittanut muun muassa seuraavin sanoin: ”Tiedämme, että 
vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä 
syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. Se, 
joka on kuollut, on näet päässyt synnin vallasta” (Room. 6:6–7). Myös 
Paavali on kasteessa kuollut yhdessä Kristuksen kanssa ja siten vapautu-
nut synnin vallasta. Nyt hän kuitenkin näyttää kertovan olevansa ”syn-
nin orjaksi myyty”, ristiriitainen ihminen, joka vastoin hyvää tahtoaan 
ei pysty tekemään muuta kuin pahaa. Paavali syventää vielä synkkää ku-
vaustaan kirjoittamalla: 
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Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä hyvää, mutta 
en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta 
siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. 
Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen! 
Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? (Room. 7:21–24). 
 

Vaikka kyseessä on minämuotoon kirjoitettu teksti, voidaan oikeute-
tusti kysyä, puhuuko Paavali tässä lainkaan itsestään sellaisena, kuin hän 
on kirjoitushetkellä, eli Kristukseen liitettynä ja häneen uskovana ja 
synnin ja kuoleman turmiovalloista vapautettuna ihmisenä. Teksti tuo 
mieleen patriarkka Iisakin ongelman: ääni on Jaakobin, mutta kädet 
Esaun. Kuka on tämä henkilö, jonka tuntoja Paavali kuvaa?79 Onko 
niiden tutkijoiden tulkinta oikea, jotka selittävät Paavalin tarkoittavan 
luvun Room. 7 epätoivoisella ihmisellä juutalaista tai ylipäätänsä ketä 
tahansa, joka ei ole vielä löytänyt Kristusta? Tulkintamallin mukaisesti 
Paavali ei kuitenkaan ilmaisisi kuvatun henkilön tilannetta sillä tavalla, 
miten ihminen itse subjektiivisesti kokee tilansa. Kristuksen ulkopuolel-
la olevan ihmisen annettaisiin valittaa tilaansa sellaisena, mikä se objek-
tiivisesti on ja millaiseksi sen voi ymmärtää vain kristityksi kääntynyt 
ihminen.80 Voimakkaasti eläytyvän kielenkäytön puitteissa apostoli 
puhuisi siis entisen kääntymättömän ja vain lakihurskauden pohjalta 
ponnistavan Paavalin suulla. Näin hänen olisi pitänyt tuntea ja ajatella, 
kun hänen tilannettaan tarkastellaan uudesta todellisuudesta käsin. 
”Suruttomien” pitäisi edelleenkin kokea tilansa Paavalin kuvaamalla 
tavalla eli hyvin ahdistuneiksi. Ilman Kristusta elävän juutalaisen laki-
intoilijan tyytyväisyys tilanteeseensa Jumalan edessä olisi Paavalin mie-
lestä siis pelkkää subjektiivista erhettä. Todellinen Jumalan tahdon mu-
kainen elämä avautuu vasta Kristuksessa ja Hengen johdatuksessa 
(Room. 8:1–4). 

Niin nerokkaalta kuin tämä tulkinta vaikuttaakin, se on selityksenä 
silti liian monimutkainen.81 Jos Paavali olisi todella halunnut kuvata 
ristiriitaa, jonka pitäisi vaivata kristinuskon ulkopuolella elävää juuta-
laista, mutta joka todellisuudessa ei häntä kuitenkaan vaivaa, miksi hän 
ei kirjoita selvemmin? Jakeisiin Room. 7:7–12 selkeästi menneisyyteen 
liitettyä poikkeamaa lukuun ottamatta Paavali puhuu luvuissa Room. 
5–8 muutenkin koko ajan nimenomaan kristityistä ja heidän tilantees-
taan uudessa liitossa.82 Miksi aihepiirin vaihtoa ei ilmoiteta, vaan se 
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pikemminkin hämärretään, jos nyt siirrytään ei-kristittyjen tilanteen tar-
kasteluun? Miksi Paavali valitsee minämuodon, joka vääjäämättömästi 
johtaa lukijat harhaan? Onko mahdollista, että vasta 1900-luvulla elä-
neet oppineet eksegeetit ovat osanneet tulkita tekstin oikein? 

Minämuodon käyttö ei ollut mikään sovittu retorinen keino, jonka 
avulla lukijat helposti tarvittaessa pystyivät ymmärtämään, että nyt kir-
joittaja ei puhukaan itsestään.83 Vaikka kirjoittaja pyrkisikin yksikön 1. 
persoonan käytöllä viittamaan laajempaan piiriin kuin vain itseensä, 
kirjoittaja sijoittaa aina itsensäkin sen piiriin, ellei hän selkeästi ilmaise, 
että näin asiaa ei tule ymmärtää.84 Paavali käyttää minä-pronominia 
retorisena keinona muutaman kerran, esimerkiksi kuuluisassa ylistykses-
sään rakkaudelle (1. Kor. 13): ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enke-
lien kielillä…” Kun yksikön 1. persoona liitetään tällä tavalla ehtolau-
seeseen, lukijoilla ei ole mitään vaikeuksia ymmärtää, millä tavalla Paa-
valin persoona on ja ei ole mukana vertauksessa. Kun Paavali samassa 
yhteydessä selvillä väitelauseilla kertoo hänessä tapahtuneesta muutok-
sesta hänen kasvettuaan lapsesta aikuiseksi (1. Kor. 13:11–12), lukijoilla 
ei edelleenkään voi olla mitään vaikeuksia ymmärtää, kenestä on kysy-
mys ja mitä Paavali tarkoittaa. Paavalin retorinen minä-pronomini tulee 
esille myös ehtolauseessa: ”Mutta jos minun valheellisuuteni vain lisää 
Jumalan kirkkautta,… miksi minut sitten tuomitaan syntisenä?” 
(Room. 3:7). Lausuma on asiayhteydessään aivan selvä päinvastoin kuin 
minämuodon käyttö luvussa Room. 7, jos Paavali ei tarkoita sillä 
itseään. Luvun Room.7 minämuodoissa ei ole mitään vihjettä, jonka 
avulla kirjeen lukijat olisivat osanneet tulkita niitä muulla tavalla kuin 
viittauksina kirjoittajaan itseensä. 

Ottaen huomioon myös kaikki mahdolliset retoriset kuviot ja teho-
keinot Paavalinkin tekstejä luettaessa on hyvä, jos niitä silti pyritään 
ymmärtämään siten, kuin ne on kirjoitettu. Lähtökohtaisesti on oletet-
tava, että Paavali tarkoittaa sitä, mitä hän kirjoittaa. Hän voi liioitella 
moittiessaan lukijoitaan, kuvaillessaan vastustajiaan tai ylistäessään kir-
jeen vastaanottajia. Hän voi kaunistella tosiasioita puolustaessaan ratkai-
sujaan menneisyydessä. Muutenkin hänen tekstejään tulee lukea kriitti-
sesti pyrkien ymmärtämään, miksi Paavali muotoilee sanansa niin kuin 
tekee. Retorisista syistä tai muuten todellisuutta vääristelevät väittämät 
ja kuvailut sisältävät aina kuitenkin riittävällä tavalla liittymäkohtia 
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todellisuuteen, niin että lukijat ovat niistä voineet hyvin päätellä, mistä 
todella on kysymys. Siitä, keitä Paavali tarkoittaa kuvatessaan liioittele-
vinkin sanoin rankkaa syntisyyttä, ei ole muualla epäilystä, ei myöskään 
Kirjeen roomalaisille alkupuolella. Sen tyyppinen aiheen hämärtäminen, 
jota Paavalin kirjoitustavasta oletetaan, jos hän ei puhu itsestään luvussa 
Room. 7, on vierasta kaikelle muulle mitä Paavali kirjoittaa. Jakeissa 2. 
Kor. 12:1–7 Paavali tekisi joka tapauksessa päinvastoin kirjoittamalla 
nimenomaan itsestään, mutta kolmannessa persoonassa, ikään kuin vie-
raasta henkilöstä. Ratkaisu on näissä jakeissa valittu suuriin hengellisiin 
ilmestyksiin liittyvän häveliäisyyden vuoksi. Siitä huolimatta on selvää, 
ketä Paavali esiin nostetulla ”tuntemallaan miehellä” todellisuudessa tar-
koittaa. 

Vaikka Paavali voi kärjistää ja yksinkertaistaa asioita, hänellä ei ole 
mitään syytä pyrkiä olemaan epäselvä tai kirjoittaa aiheesta muuten 
kuin mitä hän todella tarkoittaa. Tämä pätee varsinkin aihepiiristä, joka 
on Paavalille keskeisen tärkeä. Näin voidaan sanoa lakia ja ihmisen 
suhdetta siihen käsittelevästä jaksosta hänen kirjeessään. Kirjeen perille 
vienyt henkilö on tietenkin voinut selventää Paavalin matkoihin ja mui-
hin käytännön asioihin liittyviä epäselvyyksiä. On kuitenkaan tuskin 
mahdollista, että Paavali olisi antanut kirjeen perille vievän henkilön 
vastuulle antaa oikea, tekstin luonnollisesta sisällöstä poikkeava tulkinta 
myös luvun 7 sisällölle. 

Jakson Room. 7:13–25 perimmäinen vaikeus on siis siinä, että sen 
sisältö ja muoto näyttävät olevan ratkaisevalla tavalla ristiriidassa keske-
nään. Paavalin kristityn tilannetta muuten käsittelevän kirjoittelun pe-
rusteella jakson pääsanoma olisi todellakin helpompi tulkita kuvauksena 
ei-kristityn traagisesta osasta maailmassa ilman Kristuksen tuomaa pe-
lastusta. Katkelman minämuotoon laadittu esitys ei kuitenkaan anna 
tähän lupaa. Luontevinta on siis lähteä – niin vaikealta kuin se voi vai-
kuttaakin – siitä, että Paavali tarkoittaa sitä, mitä hän kirjoittaa luvussa 
Room. 7. Ei voi olla mahdotonta, etteikö syvällinen uskonnollinen kil-
voittelija voisi sittenkin myös kristittynä kokea Paavalin luvussa Room. 
7 kuvaamia epätoivon tuntemuksia. Myös Qumranin yhteisön pelastet-
tujen ”valkeuden lapsien” kirjoituksissa tulee vastaan samantapaisia 
omaa mahdottomuutta peilaavia purkauksia (esim. 1QS 11:7–8; 1QM 
11:9–10). 
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On mahdollista ajatella, että Paavali jakeita Room. 7:13–25 sanel-
lessaan katsoo itseään tietystä rajoitetusta perspektiivistä. Tällainen hän 
on vajavaisena luotuna olentona. Tarkkaan käännettynä Paavali sanoo 
”minä olen lihallinen” verratessaan itseään ”hengelliseen” lakiin (Room. 
7:14). Mikäli ihmistä, kristittyäkin, tarkastellaan vain omassa varassaan, 
maailmassa elävänä olentona, hän ei tosiaankaan ole muuta kuin vaja-
vainen ja heikko sekä yhä edelleen altis demoniseksi mahdiksi koetun 
synnin vallalle.85 Rukoushuuto ”Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa 
minut tästä kuoleman ruumiista?” (Room. 7:24) sopii joka tapauksessa 
paremmin aitona rukouksena jo kääntyneen kristityn suuhun kuin sen 
vaihtoehtona kääntymättömän, ”suruttoman” ihmisen parahdukseksi, 
jota todellisuudessa ei lainkaan esitetä. Kääntymättömän ja tilansa vaka-
vuutta tiedostamattoman, itseensä tyytyväisen ihmisen suuhun asetettu-
na se on minämuodossaan muotoiltu aivan liian teatraaliseksi.86 Lukijat 
olisivat tuskin pystyneet sitä ymmärtämään kristinuskon ulkopuolisen 
suuhun asetettuna ”objektiivisena” hädän ilmaisuna. 

Myös Paavalin käyttämä terminologia viittaa selkeästi siihen, että 
hän puhuu jaksossa Room. 7:13–25 jo kääntyneestä ihmisestä. Lausees-
sa ”sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain” (Room. 7:22) 
käytetään alkukielestä tarkemmin käännettynä termiä ”sisäinen ihmi-
nen”. On vaikea ajatella, että Paavali olisi viitannut kääntymättömään 
ihmiseen kirjoittaessaan: ”Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan 
lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia” (Room. 7:25). ”Sisäi-
nen ihminen” tulee vastaan myös Paavalin kirjoittaessa kristityn toivosta 
seuraavalla tavalla: ”Sen tähden emme lannistu. Vaikka ulkonainen ih-
misemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 
Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän 
suuren, ikuisen kirkkauden” (2. Kor. 4:16–17). ”Sisäinen ihminen” on 
se uusi ihminen, joka on syntynyt, kun ”vanha minä” on kasteessa ris-
tiinnaulittu Kristuksen kanssa (Room. 6:6). Kääntymättömän ihmisen 
kohdalla ei voida puhua ”sisäisestä ihmisestä”.87 

Vaikka Paavalin monista lausumista voisikin päätellä hänen ajatel-
leen, että kristitty on kokonaan vapautunut synnin orjuudesta, se ei kui-
tenkaan vastaa hänen perusnäkemystään. Kasteen merkityksestä puhues-
saan Paavali korostaa sitä, että kristitty on päässyt irti synnin vallasta. 
Tämä tilanne on kuitenkin vasta lähtökohtana sille, että kristityn on 
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tehtävä totta tästä vapaudestaan: ”Älkää antako ruumiinne jäseniä syn-
nin käyttöön vääryyden aseiksi!” (Room. 6:13). Synnin demoninen val-
ta on siis kasteenkin jälkeen vaanimassa uskovia.88 Paavali joutuu jatku-
vasti kehottamaan seurakuntalaisiaan kamppailemaan syntiä vastaan 
taistelussa, jossa Pyhä Henki tukee kristittyjä. Tämä tulee näkyviin esi-
merkiksi Paavalin Galatian uskoville osoittamassa kehotuksessa: ”Anta-
kaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsek-
kään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista 
kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. 
Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia” (Gal. 5:16–18). 

Kristuksen yhteyteen liitettynäkään kristitty ei tämän elämän 
aikana tule täydelliseksi. Hän ei aina tee sitä, mitä tahtoo. Kristittykin 
elää edelleen ”lihassa” eli ”turmeltuneessa luonnossa”, niin kuin sana 
Raamatun nykysuomennoksessa useimmiten käännetään. Se tarkoittaa, 
että synnillä ja himoilla on loppuun saakka liittymäkohta myös kristit-
tyyn, ja hän joutuu kamppailemaan niitä vastaan.89 Rukoushuudossa 
”kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” verbi on futuurissa ja 
viittaa vasta eskatologisessa täyttymyksessä koittavaan ratkaisuun. ”Kuo-
leman ruumis” viittaa samaan kuin ”turmeltunut luonto” eli ”liha”, jos-
sa kristitylläkin on tässä maailmanajassa loppuun asti liittymäpinta syn-
nille (Room. 7:18–20). Korinttilaisista kristityistä Paavali saattoi todeta: 
”olette yhä vanhan luontonne vallassa” (1. Kor. 3:3) eli ”lihallisia”. Juuri 
Hengen johdatuksessa eläminen tekee myös omantunnon herkäksi ja 
saattaa kristityn entistä syvällisemmin ymmärtämään perinpohjaista it-
sekkyyttään kaikessa, mitä hän tekee. Se ei avaa ainoastaan silmiä näke-
mään, miten synnin turmelemia Kristuksen ulkopuolella olevat ihmiset 
ovat tai millaisessa kurjassa tilassa kristitty itsekin oli ennen kääntymys-
tään, vaikkei hän sitä silloin lainkaan tajunnut. Kristityksikin käänty-
neen ihmisen vanhurskaus voi olla vain lahjaa. Samoin kyky ja voima 
hyvän tekemiseen tulevat hänelle ulkoapäin. 

Jo edellä Roomalaiskirjeessä Paavali on kirjoittanut tavalla, jossa 
lukijoiden on täytynyt nähdä itseensä kohdistettua ankaraa puhuttelua. 
Tuotuaan pitkässä luettelomaisessa esityksessä esille Jumalasta irrallaan 
elävän pakanamaailman syntien paljouden (Room. 1:22–32) Paavali 
oletti, että se oli antanut kirjeen lukijoille aiheen omahyväiseen tyytyväi-
syyteen. Juuri tätä tyytyväisyyttä vastaan Paavali hyökkää jatkossa. Luki-
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jat eivät ole ratkaisevalla tavalla erilaisia kuin edellä rankan paheellisiksi 
kuvatut pakanat. Sen Paavali tuo ilmi kääntymällä lukijoittensa puoleen 
ja väittämällä: ”Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, 
sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julis-
tat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija teet itse samoja 
tekoja” (Room. 2:1). Paavali pohjustaa tässä diatribi-tyylillä yleistä väi-
tettään koko ihmiskunnan perinpohjaisesta syntisyydestä, johon ainoas-
taan uskoon perustuva vanhurskaus voi tuoda pelastuksen. 

Puhuttelu, jossa paljastetaan puhuteltavien puutteet, koskee kaikkia 
kirjeen vastaanottajia, mutta kohdistuu jatkossa erityisesti seurakunnan 
juutalaistaustaisiin jäseniin, joilla Paavali – oletettavasti kokemuksestaan 
– tietää olevan erityisen suuren taipumuksen arvostella pakanoiden me-
noa. Kirjeen vastaanottajien joukossa ollut juutalaiskristittyjen joukko ei 
välttämättä ole ainakaan kokonaisuudessaan kuulunut Jerusalemin alku-
seurakunnan kreikkaa äidinkielenään puhuneeseen liberaaliin ja Paava-
lin perussanomaa ymmärtävään suuntaukseen, vaan luultavasti ainakin 
osa siitä on korostanut lakia ja jopa ympärileikkauksen tärkeyttä vastoin 
Paavalin painotuksia. Siksi Paavalin teksti, jossa haastetaan juutalaisuu-
den ylemmyyttä suhteessa pakanoihin (luvut Room. 2–3), ei kohdistu 
ainoastaan Rooman kristillisen yhteisön ulkopuolella vaikuttaneeseen 
juutalaisuuteen, vaan sillä oli kosketuskohta myös ja ennen kaikkea seu-
rakuntalaisiin itseensä. Tästä puhuttelusta käy ilmi, että Paavali ei pidä 
Rooman seurakuntien jäseniä, pakana- tai juutalaistaustaisia, suinkaan 
moitteettomina eikä synnittöminä. Jos heitä tarkasteltaisiin sen mukaan, 
mitä Jumalan oikeudenmukainen laki vaatii ihmiseltä, he olisivat tuo-
mion alaisia. Olisi outoa, jos Paavali ei lukisi itseäänkin samaan jouk-
koon. 

Paavalin kirjeissä tulee vastaan paljon aineistoa, joka kertoo, ettei 
hän ole tyytyväinen kristittyjen vaellukseen. Niissä on monia tältä poh-
jalta nousevia moitteita ja kehotuksia. Tällä on merkitystä tavalle, jolla 
Paavalin opetus vanhurskauttamisesta on syytä ymmärtää. Tutkijoiden 
kesken on jonkin verran väitelty siitä, tarkoittaako Paavali syntisen 
vanhurskauttamisella vanhurskaaksi tekemistä vai vain vanhurskaaksi 
julistamista. Edellinen tulkinta tarkoittaisi, että uskosta Kristukseen 
vanhurskautettu ihminen muuttuu ja saa voiman toteuttaa elämässä 
Jumalan tahtoa. Vanhurskauttaminen tarkoittaisi siis oikeamieliseksi 
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tekemistä.90 Jälkimmäinen tulkinta tarkoittaa puolestaan sitä, että epä-
onnistumisestaan ja huonoudestaan huolimatta uskovalle vain luetaan 
hyväksi Kristuksen vanhurskaus, niin että hän kaikesta huolimatta 
kelpaa Jumalalle. Paavalin kokonaisopetuksen valossa jälkimmäinen tul-
kinta vastaa paremmin Paavalin näkemystä asiasta. Kumpikin tulkinta 
on näin esitettynä kuitenkin liian pitkälle pelkistetty, sillä myös Pyhän 
Hengen vaikutus kristityssä tulee ottaa mukaan Paavalin teologiassa. 
Myös tulkinnassa, jossa ihminen on tehty vanhurskaaksi, hänen katso-
taan toteuttavan Jumalan tahtoa Pyhän Hengen antamalla voimalla. 
Hyvät ja Jumalalle mieluisat teot ovat Hengen hedelmiä, joiden tulee 
näkyä ja jotka näkyvät myös siinä kristityssä, jolle on ”vain” luettu 
Kristuksen sovitustyöhön perustuva lahjavanhurskaus ja joka lepää tur-
vallisesti sen varassa.91 Paavalin vastustajat eivät tätä ymmärtäneet tai 
halunneet ymmärtää, mistä nousivat häneen kohdistuneet syytökset 
syntisen elämän hyväksymisestä ja puolustamisesta (Room. 3:8; 6:1). 
Tämäntapaisten syytöstenkin esiintulo vahvistaa tulkintaa, jonka mu-
kaan Paavali julisti lahjana ihmiselle luettavaa vanhurskautta, mistä hel-
posti tehtiin myös vääriä johtopäätöksiä. Mikäli Paavali puhuu luvussa 
Room. 7 itsestään synnin alle musertuvana ihmisenä, tämäkin on vahva 
lisäperuste sille, että aito uskosta tuleva vanhurskaus on ihmiselle luettua 
lahjavanhurskautta. Hänellä ei ole siihen mitään ansiota. Jumala ”tekee 
jumalattoman vanhurskaaksi” (Room. 4:5). 

Vaikka jo Paavali, eikä vasta Luther, näyttää siis opettavan, että 
kristitty on elämänsä aikana loppuun asti ”yhtä aikaa vanhurskas ja syn-
tinen” (simul iustus et peccator), luvussa Room. 7 oleva kuvaus totaalises-
ta synnin vallassa olemisesta jää hämmästyttämään radikaalisuudellaan. 
Itse asia eli korostus, että synnillä on edelleen kosketuskohtia kristittyyn 
ihmiseen, ei sinänsä ole ristiriidassa Paavalin muun opetuksen kanssa, 
mutta aiheen äärimmäinen kärjistäminen oudoksuttaa. Siksi ei ole lain-
kaan outoa, että monet tulkitsijat kieltäytyvät liittämästä tässä kuvattua 
syvästi epätoivoista ihmistä Paavaliin hänen nykyisessä tilanteessaan. 
Kaikki luvusta annetut tulkinnat jäävät loppujen lopuksi puutteellisiksi 
ja ontuvat joiltakin osin. Paavali muotoilee esittämänsä asian tavalla, 
joka ei kaikilta osin avaudu. Jakeet Room. 7:13–25 ovat Paavalin kaikis-
ta teksteistä arvoituksellisimmat. Mikään niille annettu tulkinta ei ole 
täysin vakuuttava. 
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Yksi hyvin keskeinen ja vaikea kysymys kuuluu, miksi Paavali yli-
päänsä haluaa kuvata uskovan ihmisen tilannetta näin liioittelevan kur-
jaksi, jos jakeissa Room. 7:13–25 kysymys on kristitystä. Mitä tarkoitusta 
kuvaus palvelee kirjeessä roomalaisille? Kirjeestä itsestään ei löydy vas-
tausta. Onko kirjoitustilanteessa sattunut jotakin erikoista? Onko Paa-
vali joutunut kohtaamaan joitakin vakavia vastoinkäymisiä? Onko joku 
esittänyt hänelle jyrkkiä vastaväitteitä hänen opetukseensa ja hänen per-
soonaansa liittyen? Liittyykö Korintin seurakunnan ja hänen välillään 
olleen riidan jälkiselvittelyihin jokin traaginen ihmiskohtalo, jossa Paa-
vali on jälkeenpäin tajunnut rikkoneensa syvästi Jumalan tahtoa vas-
taan? Omatunto, jonka usko on herkistänyt, voi tällaisissa tapauksissa 
olla ankara syyttäjä. Onko Paavalin sairaudella ollut osuutta epätoivoi-
seen purkaukseen? Voimme esittää vain arvailuja syistä, jotka saivat Paa-
valin kertomaan näin voimakkaasti kristitynkin elämää loppuun asti vai-
vaavasta sidonnaisuudesta ”syntiseen luontoon”. Joka tapauksessa jakeet 
osoittavat, miten paljon Paavalin ja alkukirkon elämästä jää kaiken mei-
dän uteliaisuutemme ulottumattomiin. 

Asia saa ehkä omalla tavallaan kuitenkin jonkin verran valaistusta, 
kun huomio kiinnitetään Paavalille ominaiseen tapaa argumentoida. 
Käsitellessään uskon ja etiikan keskeisiä kysymyksiä Paavali kirjoittaa 
meneillään olevalla hetkellä juuri niin kuin hän asian ymmärtää. Hänen 
luonteeseensa kuuluu kuitenkin taipumus kärjistää. Näin hän ajautuu 
usein yksipuolisuuksiin, mutta tiedostaa sen lopulta itsekin. Saneltuaan 
pitkälle yhteen suuntaan ja huomattuaan, että asian esittely on yksipuo-
linen, Paavali ei pyydä kirjuria poistamaan saneltua tekstiä ja aloita uu-
destaan alusta muokatakseen esitetyn asian paremmin. Se olisikin ollut 
sikäläisillä kirjoitusmenetelmillä hyvin hankalaa, kallista ja aikaa vievää. 
Paavali jatkaa sanelua, mutta tasapainottaa tekstiä tuomalla esille uuden 
tavan nähdä käsiteltävä asia. Paavalin tapa argumentoida onkin usein 
luonteeltaan dialektista: Hän esittää usein ensin teesin, jossa käsiteltävä 
asia puhtaaksiviljellään, monasti liioitteluun saakka. Tämän huomat-
tuaan Paavali joutuu tarkentamaan kuvaa esittämällä eräänlaisen anti-
teesin, jossa vastakkaistakin näkemystä saatetaan liioitella. Synteesi eli 
Paavalin todellinen näkemys muodostuu, kun molempia asian käsittelyn 
osia tarkastellaan yhtä aikaa, päällekkäin ja suurin piirtein yhtä tosina. 
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Omalla tavallaan asia ilmeni jo Paavalin kirjoittaessa Galatian kris-
tityille. Ensiksi hän toteaa: ”Liha haluaa toista kuin Henki. Henki toista 
kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte” 
(Gal. 5:17). Vähän myöhemmin hän kuitenkin kirjoittaa: ”Ne, jotka 
ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luonton-
sa [lihansa] himoineen ja haluineen” (Gal. 5:24). Molemmat kuvaukset 
Galatian kristittyjen tilasta ovat yhtä aikaa voimassa. Paradoksaalinen 
tila johtaa kehotukseen: ”Jos me elämme Hengen varassa, meidän on 
myös seurattava Hengen johdatusta” (Gal. 5:25). Tule siksi, mitä jo 
olet! 

Paavali näyttää alkavan tasapainottaa luvun Room. 7 synkkää ja 
yksipuolista kuvausta jo sen viimeisessä jakeessa. Luku päättyy pessimis-
tishenkiseen, kristityn kahtaalle suuntautuvaa ristiriitaa kuvaavaan 
toteamukseen ”Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta 
turmeltunut luontoni synnin lakia”. Toteamusta kuitenkin edeltää asia-
yhteydessään outo ja irralliselta vaikuttava ylistyslause ”Kiitos Jumalalle 
Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden!” (Room. 7:25). Paavalin tapa 
muotoilla ajatuksensa on jälleen outo. Luvun Room. 7 viimeinen jae 
voidaan kuitenkin ymmärtää, kun pessimistiseltä vaikuttava toteamus 
ihmisen kaksinaisesta luonnosta tulkitaan perusteluksi Jumalalle osoitet-
tuun kiitokseen: vaikka kristityn ”turmeltunut luonto” on yhä kiinni 
synnissä, ihmisen sisimmän kiinnittyminen Jumalan hyvään tahtoon on 
sittenkin ratkaisevampi asia ja voittaa yhä voimissaan olevan synnin 
todellisuuden.92 Siitä viriää syvä kiitollisuus Jumalaa kohtaan. 

Jatkossa Paavalin sanoma ja sävy muuttuvat täysin. Tapa, jolla hän 
kuvaa kristityn todellisuutta luvussa Room. 8, tasapainottaa edellä 
esitettyä kuvausta, jos senkin voidaan katsoa koskevan kristittyä ihmistä. 
Mikäli kuvaus kristityn syntikurjuudesta oli liioitteleva, niin on myös 
kuvaus siitä, miten vahvaan Pyhän Hengen johtoon hän on päässyt.93 
Paavali vastaa luvun Room. 8 alussa juuri esittämäänsä kysymykseen 
”Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” Hän kirjoittaa: ”Mi-
kään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuk-
sessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, 
on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista” (Room. 8:1–2). 
Se, että Paavali siirtyy tässä käyttämään yksikön toista persoonaa ensim-
mäisen asemasta, osoittaa, että hän ei ole edellä puhunut vain omista 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  3 8 5  

henkilökohtaisista ongelmistaan ”lihassa olevana” eli ”turmeltuneen 
luonnon” omistavana kristittynä, vaan kaikista kristityistä. Eräissä van-
hoissa käsikirjoituksissa myös kysymykseen annetussa vastauksessa on 
yksikön ensimmäinen persoona: ”on näet vapauttanut minut synnin ja 
kuoleman laista.” Vastaus annetaan joka tapauksessa samalle henkilölle, 
joka on esittänyt valituksensa juuri edellä, ilman että hänen tilassaan 
vastaukseen siirryttäessä ilmoitetaan tapahtuneen mitään muutosta, kas-
tetta, kääntymystä tai uskoon tuloa.94 Tämän jälkeen seuraa laaja ja 
lähes hurmioitunut kuvaus siitä, miten Pyhä Henki johtaa kristittyä 
hänen elämässään. 

Missään Paavalin aidosti yhteenkuuluvassa tekstissä siirtymä täysin 
toisenlaiseen tunnelmaan ei ole yhtä jyrkkä kuin siirryttäessä luvun 
Room. 7 epätoivoista synkkyyttä henkivästä kuvauksesta luvun Room. 8 
optimistiseen, iloa ja luottamusta henkivään kuvaukseen. Lukujen välil-
lä ei ole muuten mitään sisältöön liittyvää katkosta, joka pakottaisi erot-
tamaan ne toisistaan niin kuin lukujen 2. Kor. 9 ja 2. Kor. 10 välillä. 
Erilaisista tunnelmistaan huolimatta luvut Room. 7 ja Room. 8 kuulu-
vat päinvastoin mitä tiiveimmin yhteen ja edellyttävät toisiaan. 

Paavali on jo aiemmin kirjoittanut: ”Vaikka me vaellammekin 
lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi” (2. Kor. 10:3, vuoden 
1938 raamatunsuomennoksen mukaisesti). Vaikka on tosiasia, että myös 
kristitty elää tämän maailman rajoituksissa ja sen puutteellisuuksissa eli 
”lihassa”, hänen kutsumuksenaan on toteuttaa tulevan maailman tapoja 
ja periaatteita. Pyhä Henki antaa siihen hänelle voiman. Ohjeena on 
”lihassa, mutta ei lihan mukaan”: 

 
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elä-
villä hengen mukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrki-
mykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne 
eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmel-
tuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen (Room. 8:5–8). 
 

Tarkatessaan itseään vain omien mahdollisuuksiensa tarjoamasta näkö-
kulmasta eli yksipuolisesti ”lihassa” elävänä tämän maailman rajoituk-
siin pakotettuna ihmisenä Paavali oli joutunut luomaan itsestään perin 
pohjin lohduttoman kuvan. ”Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti 
pahasta” (Room. 7:21). Hän kuvaa ihmistä, joka on ”lihassa”, mutta ei 
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halua ”vaeltaa lihan mukaan”. Hän on ”synnin lain vanki”, vaikka 
sisimmässään hyväksyy Jumalan lain (Room. 7:22–23). Hän ei pysty 
hyvän tekemiseen, koska kuvasta puuttuu Pyhän Hengen todellisuus. 
Kun Paavali tarkastelee pelkästään itseään ja omia mahdollisuuksiaan, 
hän ei huomaa mitään ratkaisevaa muutosta kääntymyksensä jälkeen-
kään.95 Kun Jumala on Kristuksen sovitustyön vuoksi ”vanhurskauttanut 
jumalattoman” (Room. 4:5), se ei ollut muuttanut Paavalin perus-
olemusta turmeltuneeseen ihmiskuntaan kuuluvana ihmisenä. Jumala-
ton ja syntinen ihminen otettiin siinä kuitenkin uuteen voimakenttään, 
jossa ulkopuolelta annettu Jumalan Henki johdattaa häntä. Niin kuin 
vanhurskaus myös voima Jumalan tahdon toteuttamiseen tulee ulkoa-
päin. Se on lahjaa, eikä ihminen omista sitä. Katsoessaan vain itseensä 
kristittykään ei näe muuta kuin täyden kelvottomuutensa. Omin voi-
min hän ei pysty muuta kuin tekemään pahaa, sitä, mikä on väärin 
Jumalan silmissä, mutta antaessaan itsensä sellaisenaan Kristukselle ja 
Hengen johdatukseen hän pystyy tekemään iloiten sitä, mitä Jumala 
häneltä odottaa. Nämä teot eivät ole hänen omia aikaansaannoksiaan, 
vaan Hengen hedelmiä, joista Paavali kirjoittaa: ”Hengen hedelmää taas 
ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, 
lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22). Vain tältä pohjalta ihminen voi 
toteuttaa Jumalan tahtoa maailmassa. 

Luvussa Room. 7 luodaan kuva ihmisestä, joka ei kerta kaikkiaan 
pysty tekemään mitään hyvää tahdostaan huolimatta. Mikäli Paavali sii-
nä todellakin puhuu itsestään kristittynä, kuvaus ei sellaisenaan voi pitää 
paikkaansa. Se onkin vain toinen puoli kokonaisuudesta, johon tulee 
yhdistää luvun Room. 8 sisältämä sanoma. Sekin on sellaisenaan yksi-
puolinen kuvaus liian täydellisestä kristitystä, kun siinä annetaan ym-
märtää, että Hengen mukaan elävä kristitty toteuttaa ”lain vaatiman 
vanhurskauden” (Room. 8:4). Luvun Room. 8 pääsanoma on kuitenkin 
sama kuin Paavalin jo aiemmin esittämä opetus kasteessa alkaneesta kil-
voittelussa. Kristuksen synnin ja kuoleman vallasta vapauttama ihminen 
on vapaa kilvoittelemaan kohti päämäärää. Hän ei ole vielä täydellinen 
eikä perillä, vaan matkalla kohti lopullista suurta tulevaisuutta. Paavali 
kirjoittaa: ”Meillä on siis velvollisuuksia, mutta ei itsekästä luontoamme 
kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, 
te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te 
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saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia” 
(Room. 8:12–14). Kristuksen Henki valtaa itsessään heikon ihmisen ja 
vie häntä eteenpäin Jumalan tahdon tiellä: ”Jos Kristus on teissä, teidän 
ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, 
koska teidät on tehty vanhurskaiksi” (Room. 8:10). Ilmaisussa ”teidän 
ruumiinne on kuollut synnin vuoksi” voi nähdä viittauksen edellä ollee-
seen ajatukseen, jossa Paavali kertoo synnin tappaneen hänet (Room. 
7:9–10). ”Ruumis” viittaa tässä ihmisen todellisuuteen syntiin langen-
neen ihmiskunnan turmeltuneena jäsenenä.96 

Jumalan Henki on siis ratkaisu Paavalin kuvaamaan ihmisen voi-
mattomuuteen silloin, kun hän on vain itsensä varassa. Kristitty on 
saanut Hengen liittyessään Kristukseen uskovaan yhteisöön. Pelastettu-
nakin kristitty on yhä osa luomakuntaa, joka kokonaisuudessaan odot-
taa lopullista täyttymystä: 

 
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden 
rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odot-
taa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua 
katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on 
alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois 
katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tie-
dämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä 
vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omak-
semme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, 
ruumiimme lunastusta vapaaksi (Room. 8:18–23). 
 

”Ruumiin vapaaksi lunastamisen” odotuksessa heijastuu edellä ollut 
epätoivoinen kysymys ”kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” 
(Room. 7:24). 

Hengen omistaminen antaa paitsi voimia kilvoitteluun myös va-
kuuden vielä edessä olevasta taistelun päättymisestä, lopullisesta voitosta. 
Toivo on keskeinen elementti uskossa (Room. 8:24–25). Paavalin tule-
vaisuuden toivo lopullisesta täyttymyksestä sisällyttää koko luomakun-
taa koskevan ulottuvuuden. Lähemmin määrittelemättömällä tavalla 
ylösnousemukseen pääsevien kristittyjen uusi elämä toteutuu koko 
muun uudeksi luodun maailman puitteissa samalla, kun siihen sisältyy 
myös Kristuksen kanssa oleminen ja Jumalan näkeminen ”kasvoista 
kasvoihin” (1. Kor. 13:12).97 
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Ekskurssi: Onko uskonvanhurskaus ”sivukraatteri” 
Paavalin pelastusopissa? 

Jo edellä on korostettu, miten tärkeä oppi uskonvanhurskaudesta on 
Paavalin kokonaisvakaumuksessa: usko Kristuksen pelastustekoon pelas-
taa ihmisen. Kaikki tutkijat eivät ole samaa mieltä opin merkityksestä 
Paavalin soteriologiassa. Kuuluisa on Albert Schweitzerin98 lausuma, 
jonka mukaan oppi uskonvanhurskaudesta on pelkkä ”sivukraatteri” 
Paavalin opetuksessa. ”Pääkraatteri” on kokemus olemisesta Kristukses-
sa ja siihen perustuva ”mystiikan” alueelle kuuluva oppi pelastumisesta. 
Uudemmassa eksegeettisessä keskustelussa termiä mystiikka vieroksu-
taan siihen liittyvien väärien assosiaatioiden takia ja tulkintaa kutsutaan 
mieluummin ”partisipatoriseksi soteriologiaksi”.99 

Mystiikalla tarkoitetaan teologisen ajattelun vastakohtana kokemuk-
sellista tilaa, jossa ihminen kokee yhdistyvänsä jumaluuteen eli Paavalin 
tapauksessa Kristukseen, ja kaikkia tälle alueelle kuuluvia kosketuksia 
tuonpuoleiseen todellisuuteen. Aito tapa ymmärtää Paavalin varsinainen 
vakaumus vanhurskaudesta ei Schweitzerin mukaan ole niinkään se, että 
ihminen vanhurskautetaan, koska hän uskoo Kristukseen. Paavali on 
varsinaisesti kokenut asian niin, että hänet vanhurskautetaan, koska hän 
on Kristuksessa, koska hän on yhdessä Kristuksen kanssa kuollut ja ylös-
noussut, koska hän elää jo nyt mystisessä yhteydessä tulevan maailman-
ajan todellisuuteen. Paavali joutui tämän tulkinnan mukaan ottamaan 
käsitteen usko opetukseensa vain sen tähden, että hän sen avulla pystyi 
argumentoimaan juutalaista lakihurskautta vastaan. Näin hän saa kirjoi-
tuksista esi-isä Abrahamin todistamaan uskon, ei lakiin perustuvan 
jumalasuhteen ensisijaisuuden puolesta. Näin hän saa myös Habakukin 
kirjasta tärkeän yksittäisen aiheeseen liittyvä jakeen (Hab. 2:4). Uskon 
avulla laki saadaan syrjäytettyä vanhurskauttamisen ehtona ja pakanoille 
oikotie Kristus-yhteyteen. Uskosta puhuessaankin Paavali viittaa kuiten-
kin kristillisen uskon varsinaiseen ytimeen eli olemiseen Kristuksessa ja 
kaikkeen, mitä kristitty tässä yhteydessä kokee Hengestä ja tulevan 
maailman voimasta. Täältä löytyy hänen varsinainen kristillinen identi-
teettinsä ja varmuutensa kuulumisesta pelastettujen joukkoon.100 

Vaikka Schweitzer esitti teesinsä jo vuonna 1930, se on erilaisine 
muunnelmineen edelleen hyvin suosittu. Yhdysvaltalainen eksegeetti E. 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  3 8 9  

P. Sanders toi tulkinnan näyttävästi esille Paavalin ja juutalaisuuden 
pelastusoppien vertailua käsittelevässä teoksessaan Paul and Palestinian 
Judaism (1977) ja sai lukuisia seuraajia, meillä nimekkäimpinä Heikki 
Räisänen ja Kari Kuula. Tällä hetkellä monet Paavali-tutkijat tulkitsevat 
siis apostolin soteriologiaa (oppia pelastuksesta) tämän jo Albert 
Schweitzerin ja eräiden muiden 1900-luvun alkupuolen niin kutsutun 
uskonnonhistoriallisen koulukunnan edustajien perusnäkemyksen mu-
kaisesti ja vähättelevät uskonvanhurskauden merkitystä Paavalin koko-
naisnäkemyksessä. 

Paavalin pelastusopin muotoutumista on pyritty partisipaatio-
tulkinnan näkökulmasta selittämään seuraavalla tavalla: Kristuksen ylös-
nousemus ja kaikki sen ympärillä tapahtuneet ihmeet koettiin kristit-
tyjen parissa Jumalan suurena universaalina pelastustekona, joka koski 
kaikkia maailman kansoja. Kristus-tapahtumassa nähtiin koko ihmis-
kuntaa koskeva Vastaus. Se oli selviö, mutta epäselvemmäksi jäi, miten 
tällöin oli ymmärrettävä se Kysymys, johon Jumalan pelastusteko antoi 
vastauksen? Teologisen pohdintansa tuloksena Paavali päätyi ratkai-
suun, että Kysymyksen täytyi kuulua: miten saavutan Jumalan hyväk-
synnän, tulen vanhurskaaksi? Koska vastaus oli Kristus ja ainoastaan 
Kristus, se edellytti, että juutalaisuudessa siihen asti hellitty vakaumus 
lakiin perustuvasta liitosta Jumalan kanssa ei enää toiminut. Paavali 
joutui hylkäämään perinteisen juutalaisuuden käsityksen vanhurskau-
den saavuttamisen ehdoista, ja sen hän teki vääristelemällä lain roolia 
juutalaisessa pelastusopissa. Paavalin uutta tilannetta varten muotoile-
man lakiteologian mukaan ainoastaan lain täydellisesti täyttävä ihminen 
voi pelastua, eikä se onnistu keneltäkään. Niin juutalaisilta kuin paka-
noiltakin puuttuvat mahdollisuudet tulla vanhurskaiksi, kaikki ovat syn-
tisiä ja syyllisiä Jumalan edessä. Pyrkiessään perustelemaan näitä näke-
myksiään Paavali sotkeutuu moniin ristiriitaisuuksiin ja epäjohdonmu-
kaisuuksiin teksteissään. Näin Paavali olisi joka tapauksessa jälkikäteen 
rakentanut teoreettisen teologisen perustelun Kristuksen merkityksel-
tään universaaliseksi koetulle pelastusteolle, josta hän muiden kristitty-
jen kanssa oli vakuuttunut intuitiivisesti voimakkaiden kokemusten ja 
mystisen Kristus-yhteyden kautta.101 

E. P. Sandersin tutkimukset, joissa korostetaan, ettei ajanlaskumme 
alun juutalaisuus ollut luonteeltaan niin jyrkkä lakiuskonto, kuin var-
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haisemmassa Uuden testamentin tulkinnassa ajateltiin, ovat antaneet 
voimakasta lisäpontta aikaisemman ”luterilaisen” Paavali-tulkinnan hyl-
käämiselle. Edelleen löytyy kuitenkin myös useita tutkijoita, jotka pi-
tävät oppia uskonvanhurskaudesta Paavalin keskeisimpänä teologisena 
opetuksena siitä, miten ihminen pelastuu. Näiden tutkijoiden piirissä 
Paavalia pidetään edelleenkin ainakin suhteellisen johdonmukaisena 
teologisena ajattelijana, jonka opetus uskonvanhurskaudesta ei ole edellä 
esitellyn kaltainen keinotekoinen kehitelmä mystiikan alueelle kuuluvan 
kokemuksen pakotettuna selityksenä. 

On selvää, että Paavalin kirjeet ilmentävät suuria kokemuksia, mys-
tillistä yhteyttä tuonpuoleisiin voimiin, mutta samalla myös niihin liit-
tyvää teologista pohdintaa apostolin pyrkiessä tulkitsemaan pyhiä kirjoi-
tuksia uuden tilanteen luomassa valossa. Siitä, kuinka aidolla tavalla, 
tasapainoisesti ja uskonnollisille faktoille oikeutta tehden kaikki tapahtuu, 
ei ole helppo antaa objektiivista arviota. Emme tunne tarpeeksi kaikki 
asiaan liittyviä tekijöitä. Omat teologis-maailmankatsomukselliset en-
nakkokäsityksemme merkitsevä paljon arvioinnissa. Nämä varaukset hy-
vin tiedostaen on kuitenkin syytä pohtia edellä esitetyn ”sivukraatteri”-
tulkinnan paikkansa pitävyyttä. 

”Sivukraatteri”-tulkinta osuu oikeaan ainakin siinä mielessä, että 
teoreettisempana teologisena selityksenä uskonvanhurskaus tuli kuvioi-
hin myöhemmin kuin ne kokemukset, jotka saivat ihmiset uskomaan 
Kristukseen taivaallisena Herrana ja Pelastajana. Kun ensimmäiset juu-
talaistaustaiset kristityt vakuuttuivat siitä, että Jumala oli herättänyt Jee-
suksen kuolleista ja asettanut hänet rinnalleen taivaalliseen valta-ase-
maan, he eivät ensimmäiseksi tarttuneet käsitteeseen usko sanoittaessaan 
suuria kokemuksiaan. Kokemuksia sävytti pikemminkin ihmettelevä 
tieto Jumalan suuresta teosta ristillä kuolleen Jeesuksen kohdalla. Se, 
mitä myöhemmin sisällytettiin käsitteeseen usko, oli itsestään selvää 
heidän palvoessaan ylösnoussutta Kristusta Herranaan ja Pelastajanaan. 
Samalla tavalla selvää oli myös vakaumus siitä, että he kuuluivat pelas-
tettujen joukkoon. Juutalaisuudessa usko ei ollut muutenkaan keskiössä 
ihmisten jumalasuhteessa, vaan eläminen Jumalan säädösten mukaan, 
palvonta, rukous ja tietoisuus kuulumisesta Jumalan valittuun kansaan. 
Samalta pohjalta suhtautuivat ensimmäiset kristitytkin Jumalan uusim-
paan pelastustekoon ja ylösnousseeseen Kristukseen. ”Kristus on Herra” 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  3 9 1  

oli heidän tunnuslauseensa. Niiden alkuseurakunnan jäsenten piirissä, 
jotka eivät itse olleet saaneet kokea Ylösnousseen ilmestyksiä, luottamus 
muiden todistukseen asiasta eli usko esitti tietenkin jo aivan alkuvai-
heessa omaa osaansa ilman, että juuri uskosta olisi vielä tullut uuden 
Kristuksen välittämän Jumala-suhteen keskeisin käsite. 

Jo heti kun Jeesuksen seuraajat vakuuttuivat hänen ylösnousemuk-
sestaan ja taivaallisesta asemastaan Jumalan rinnalla, heille tuli selväksi, 
että kysymys oli Jumalan ainutlaatuisesta pelastusteosta. Kristus-tapah-
tumassa oli toteutunut se, mitä pyhät kirjoitukset olivat ennustaneet. 
Kristuksessa koettiin Jumalan viimeisin pelastusteko. Häneen koko 
Jumalan pelastushistoria oli tähdännyt. Myös odottamattomia ihmeitä 
tapahtui näissä merkeissä alkukirkon piirissä. Niitä ei ollut aina helppo 
sovittaa yhteen vanhoihin, totuttuihin teologisiin kaavoihin. Suuret 
kokemukset Hengestä, Kristuksen läsnäolosta kristittyjen elämässä ja 
mystinen yhteys tuonpuoleisiin voimiin näyttivät uudessa tilanteessa 
suuntaa. Vaikka tämän tyyppiset uskonnolliset kokemukset uhmaavat-
kin inhimillisen loogisen ajattelun tarjoamia mahdollisuuksia, ne täytyy 
jollakin tavoin kuitenkin yrittää vangita sanoiksi puettuun ymmärrettä-
vään muotoon. 

Voimakkaat hengelliset kokemukset ovat uskonnollisen elämän 
materiaalia, jolle teologinen ajattelu automaattisesti ainakin juutalaisessa 
perinteessä pyrkii luomaan muodon, selittämään ne aikaisemman 
jumalauskon antamissa puitteissa. Kokemuksellinen yhteys tuonpuolei-
seen todellisuuteen ei ole voinut olla staattinen, aina samanlaisena 
säilyvä tila kristitylle. Hänen oli välillä vain luotettava siihen, että hän 
kääntymyksensä jälkeen kuului Kristuksen pelastamien, uuden pelastuk-
sen aikakauden ihmisten joukkoon, tuntuipa miltä tuntui. Ylipäätänsä 
hengellisen kokemuksen määrittely juuri Kristus-tapahtumaan liittyväksi 
vaati taustalle kokemuksen analysointia, teologista reflektointia ja uskon 
päättelyä. Se, että varhaiset kristityt kokivat Kristuksen läsnäolon elä-
mässään ja uskoivat siihen, liittyi välittömästi tietoon siitä, että Kristus 
oli häpeällisellä tavalla ristillä kuollut ja Jumalan kuolleista herättämä 
taivaallinen Herra.102 Kysymyksessä ei siis ollut mikä tahansa mystinen 
yhteys jumalallisiin ulottuvuuksiin. 

Alkukirkossa teologinen ajattelu on tavalla tai toisella välttämättä 
ollut välittömästi mukana suurissa kokemuksissa. Uusien kokemusten 
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tulkintaan saatiin apua profeetoilta, jotka olivat ennustaneet viimeisinä 
päivinä tapahtuvista ihmeellisistä asioista. Varsinkin profeetta Joelin en-
nustukset nousivat tällöin tärkeiksi selittäviksi todistuksiksi (Joel 3:1–5). 
Uskon käsite on tuskin kovin aikaisin ollut kaikkein keskeisimmässä 
roolissa selitettäessä, miten ihmisen piti suhtautua Jumalan Kristuksessa 
tarjoamaan pelastukseen. Suhtautuminen lienee rakentunut pikemmin-
kin sen pohjalle, mikä Joelin kirjassa ilmaistaan seuraavalla tavalla: 
”Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu” (Joel 
3:5). Alkukirkossa Kristus oli Herra, jonka nimeen turvauduttiin. 

Miten pelastustekoon oli suhtauduttava, mitä se tarkemmin määri-
teltynä merkitsi ja mihin se uskovia velvoitti? Alkukristillisyys oli mui-
den elävien uskontojen tapaan ensisijaisesti elämää, ei oppia. Tarkem-
mat johtopäätökset suurista kokemuksista, niiden merkityksen pitem-
mälle viety pohdinta ja yhdistäminen aiemmin Jumalasta ja hänen 
suunnitelmistaan omaksuttuihin näkemyksiin seurasivat vasta jälkeen-
päin. Näissä asioissa toisilla oli parempia edellytyksiä teologiseen ajatte-
luun kuin toisilla. Kysymys oli myös rohkeudesta tehdä johtopäätöksiä 
sekä olosuhteista, jotka ohjasivat ajattelua. Siinä, että alkuseurakunnan 
juutalaistaustaiset ensimmäiset kristityt edelleen elivät juutalaisten sää-
dösten mukaisesti, ei koettu mitään ongelmaa. Samalla vain tulkinta, 
että Kristuksen ylösnousemuksella oli universaali merkitys, teki heidän 
mielissään oikeutta koetulle ihmeelle. Aksiomaattinen vakaumus ylös-
nousemusihmeen universaalisuudesta merkitsi käytännössä sitä, että se 
koski koko maailmaa ja kaikkia ihmisiä. Profeettojen ennustuksiin vii-
meisistä päivistä kuului myös näky siitä, että ”kaikki kansat virtaavat 
Herran vuorelle” (Miika 4:1–2).103 Näin kysymys evankeliumin suhtees-
ta pakanamaailmaan oli sisäänkirjoitettuna jo heti ensimmäisten kristit-
tyjen kokemuksiin Kristus-tapahtumasta Jumalan mullistavana, viimei-
sien aikojen suurena ihmetekona. Kristus oli universaali vastaus koko 
ihmiskunnalle, sekä juutalaisille että pakanoille. Jumala on asettanut 
hänet taivaalliseksi Herraksi ja hallitsijaksi, jonka ”nimeä kunnioittaen 
on kaikkien polvistuttava” viimeisenä päivänä (Fil. 2:10). Apostolien 
teoissa nähdään Kristus-tapahtuma totuutena, joka sulkee pois kaikki 
muut mahdollisuudet positiiviseen jumalasuhteeseen: ”Ei kukaan muu 
voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei 
ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla” (Ap. t. 4:12). Tämä oli 
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yhteinen alkukristillinen vakaumus. Näin ja vain näin Jumala oli päättä-
nyt ottaa pelastukseen johtavan yhteyden ihmisiin, olivatpa heidän us-
konnolliset käsityksensä ja pyrkimyksensä saavuttaa pelastus olleet aikai-
semmin minkälaisia tahansa. Tämä ei merkinnyt juutalaisten pyhän 
perinteen hylkäämistä, vaan sen täyttymystä. Jumalan uusin ja suurin 
pelastusteko lepäsi Jumalan entisten pelastustekojen ja johdatuksen 
perustalla. 

Evankeliumi kuului kaikille ihmisille, myös muille kansoille kuin 
juutalaisille eli pakanoille, mutta millä ehdoilla pakanakansat voitaisiin 
ottaa mukaan juutalaisen uskonnon perinnön perustalle nousseeseen 
Kristusta palvovaan yhteisöön? Ensimmäinen ja luontevin vastaus oli 
varmaankin ollut, että pakanoista tulee samanlaisia juutalaisia Kristuk-
seen sitoutuneita ihmisiä kuin Jerusalemin apostolit ja heidän kanssaan 
Kristusta palvovat muut ensimmäiset kristityt. Suuret hengelliset koke-
mukset näyttivät tälläkin alueella tietä kuitenkin toiseen suuntaan. Niis-
tä tehdyt teologiset päätelmät seurasivat vasta jälkeenpäin. 

Kun Stefanoksen piirin kreikkaa puhuvat juutalaiskristityt olivat 
julistaneet evankeliumia juutalaisille, myös sattumalta paikalla olleet 
pakanat näyttävät tulleen julistuksen satuttamiksi ja – niin kuin asia 
ymmärrettiin – saaneet Pyhän Hengen. Pakanoiden mukaantulo seura-
kunnan yhteyteen kuvataan Apostolien teoissa juuri tämän mallin mu-
kaisesti, vaikka kunnia olla ensimmäinen, joka ylittää juutalaisuuden ja 
pakanuuden rajan, annetaan teoksessa Pietarille: 

 
Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen 
sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet 
ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin; he 
kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin 
Pietari sanoi: ’Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet 
Pyhän Hengen niin kuin mekin?’ Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuk-
sen nimeen (Ap. t. 11:44–48). 
 

Stefanoksen ympärillä toimineet hellenistit aloittivat pakanalähetyksen 
jo paljon ennen sitä ajankohtaa, johon Pietarin toiminta sijoittuu Apos-
tolien tekojen sisäisessä kronologiassa.104 Kertomus Pietarin toiminnasta 
heijastaa kuitenkin kaikella todennäköisyydellä luotettavaa muistitietoa 
tekijöistä ja olosuhteista, joiden kautta juutalaistaustaisten kristittyjen 
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mieli avautui radikaaliin ratkaisuun ja raja pakanamaailmaan ylitettiin. 
Kokemukset Pyhän Hengen mutkat oikovasta suorasta toiminnasta ovat 
joka tapauksessa olleet merkittävä tekijä alkukirkon itseymmärryksessä. 
Niiden vaikutuksesta osa alkukristilliseen liikkeeseen kuuluneista ihmi-
sistä sai vahvan vakuutuksen siitä, että Jumala itse halusi heidän muut-
tavan suhtautumistaan pakanoihin.105 

Stefanos ja hänen toverinsa tulkitsivat Kristuksen ylösnousemuksen 
luomaa tilannetta, Hengen todistuksia sekä pyhiä tekstejä. He päätyivät 
vakaumukseen, ettei pakanoilta pitänyt vaatia kääntymistä juutalaisuu-
teen pelastuksen piiriin pääsyn ehtona. Laki ei ollut pakanoille enää 
olennainen asia Jumalan ja ihmisten välisessä liitossa. Lain tilalle tuli 
tunnustautuminen ja turvautuminen Kristukseen eli usko Kristukseen. 
Tällaisen radikaalin tulkinnan tunkeutuminen alkukirkon elämään oli 
omiaan heikentämään myös perinteiseen juutalaisuuteen yhä kiinnitty-
neiden kristittyjen näkemyksiä lain roolista heidän uskonnossaan. Tun-
nustautuminen Kristukseen ei heille ollut lakia noudattavan elämän 
vastakohta, mutta pakanoiden tuleminen mukaan Kristusta palvovaan 
yhteisöön asetti lain merkityksen Jumalan ja ihmisen välisen suhteen 
olennaisena tekijänä yhä heikompaan asemaan. Niin tärkeä kuin laki ja 
juutalainen elämäntapa heille edelleenkin olivat, ne eivät ratkaisseet hei-
dän pelastumistaan Jumalan valtakuntaan. Riippumatta siitä, kuinka 
kriittisiä monet juutalaiskristityt saattoivatkin olla Stefanoksen piirin 
uusiin avauksiin, suhde Kristukseen eli tunnustautuminen häntä palvo-
vaan yhteisöön oli heillekin kaiken perusta. 

Pakanoiden ei tarvinnut kääntyä juutalaisuuteen voidakseen olla 
jäseninä lopun ajan pyhien yhteisössä, mutta miten määriteltäisiin se 
ratkaiseva tekijä, joka erotti heidät koko muusta pelastuksen ulkopuo-
lella elävästä pakanamaailmasta? Heidät oli kastettu, ja he olivat näin 
tulleet liitetyiksi Kristuksen yhteyteen. Kaste oli kuitenkin kertakaikki-
nen sisääntuloriitti uuteen yhteisöön. Tarvittiin jotakin, jolla ilmensi 
kasteen jälkeistä suhdetta Kristukseen. Kasteen kautta he kuuluivat 
Kristuksen yhteyteen, mutta kuinka selvää jatkumoa pakanakristityn 
arkielämässä tällainen kokemukseen ja tunteeseen sijoittuva vakaumus 
hänelle antoi? Sinänsä tärkeiden uskonnon kokemuksellisten, Hengen 
vaikutukseen liittyvien ulottuvuuksien rinnalle tarvittiin objektiivisem-
pi, ihmisen omaan tahtoon ja ajatteluun liittyvä asia. Uskon käsite tar-
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josi tässä yhteydessä ratkaisun. Usko Kristukseen merkitsi tunnustautu-
mista Kristuksen omaksi, turvautumista häneen ja samalla myös mu-
kautumista tiettyihin uuden yhteisön sääntöihin. Uskoa tarvittiin myös 
linkkinä uskonnon mystiseen puoleen. Ihmisen oli ymmärrettävä, että 
hänen hengellinen kokemuksensa oli nimenomaan ”olemista Kristuk-
sessa”, ei mitä tahansa yhteyttä jumalallisiin voimiin. Tämä Kristus, 
johon ihmisellä oli yhteys, oli ristillä kuollut ja Jumalan kuolleista 
herättämä Jeesus Nasaretilainen. Hänen elämällään ja kuolemallaan oli 
selvä sisältö ja merkitys. Kertomus siitä, miten Kristus oli toteuttanut 
kristityille avautuneen pelastuksen ja rauhan Jumalan kanssa, sävytti tie-
toisuutta ”Kristuksessa olemisesta”. Kokemusten ja tunteiden tasolla 
kenelläkään ei voinut olla jatkuvaa virittyneisyyttä yhteyteen Kristuksen 
kanssa, eikä Hengen läsnäolon tunne voinut olla vakio, niin kuin usko 
ja luottamus Kristuksen pelastustekoon olivat. Siksi myös vakaumus 
siitä, että kristitty eli yhteydessä Kristukseen, ”oli Kristuksessa”, että hän 
oli kasteessa kuollut ja ylösnoussut yhdessä Kristuksen kanssa, oli viime 
kädessä uskon varassa. 

Kuuluminen Kristukselle tai Hengen johdatuksessa oleminen on 
pitkälle verrattavissa tunteeseen ja virittäytymiseen, joka ihmisellä on 
hänen kuuluessaan johonkin arvokkaaseen aatteelliseen järjestöön, jonka 
tavoitteita hän kannattaa täydestä sydämestään. Uskossa Kristukseenkin 
on kysymys pitkälti tietoisuudesta siitä, että kuulutaan hänen yhteisöön-
sä, ollaan uuden aikakauden väkeä, joka tahtoo myös toiminnallaan 
edistää Kristuksen ohjelmaa. Joukkoon liittymiseen on tarvittu voima-
kas sysäys, monella – niin kuin Paavalilla – väkevä kokemus Kristuksen 
tai Pyhän Hengen läsnäolosta. Omalla tavallaan kokemus on jatkossa 
uusiutunut ja antanut uutta virtaa vaellukselle, mutta on vaikea ajatella, 
että kristityn elämä olisi ollut jatkuvaa korkealle virittäytynyttä olemas-
saoloa. Välillä on ollut pakko vain uskoa, että kuulutaan Kristuksen 
joukkoon. Varsinkin näinä aikoina kristittynä olemiseen liittyvä tiedollis-
teologinen puoli on esittänyt tärkeätä roolia. On täytynyt vain luottaa 
siihen, että ollaan vanhurskautettuja Jumalan edessä Kristuksen sovitus-
työn tähden. ”Kristuksessa oleminen” on siksi pitkälti sama asia kuin 
tieto siitä, että kuuluu Kristuksen seurakuntaan, on hänen ruumiinsa 
jäsen muiden uskovien kanssa. Kun Paavali puhuu ”Kristuksen Hen-
gestä” (esim. Room. 8:9) tai muuten Hengestä kristittyjen yhteydessä, 
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uskonelämään liittyvä kokemuksellinen luonne korostuu, mutta siihen-
kin kuuluu aina tiedollis-teologinen ulottuvuus. 

Riippumatta siitä, minkälaisia hengellisiä kokemuksia yhteydestä 
Kristukseen pakanuudesta kääntyneillä miehillä ja naisilla oli, usko Kris-
tukseen oli olennainen tekijä heidän uudessa identiteetissään. Se oli kos-
ka tahansa sanallisesti ilmaistavissa. Se oli pakanakristityn tuntomerkki, 
joka korvasi ympärileikkauksen. Uskoon liittyi selkeä sisällöllinen puoli, 
joka meni pitemmälle kuin vakaumus ”olemisesta Kristuksessa”. Esi-
merkiksi Paavalin varhaisimmassa säilyneessä kirjeessään eli Ensimmäi-
sessä kirjeessä tessalonikalaisille partisipatorinen terminologia on esille 
vain hyvin viitteellisesti, mutta termi usko sekä uskon sisältöön ja 
Kristukseen tunnustautumiseen liittyvät selvitykset, kehotukset ja kii-
tokset sitäkin selkeämmin ja useammin. Timoteus ei esimerkiksi tuonut 
Paavalille iloista viestiä siitä, että tessalonikalaiset ovat tiiviisti Kristuk-
sessa, vaan hän toi hyviä uutisia heidän ”uskostaan ja rakkaudestaan” (1. 
Tess. 3:6). Uskon sisällön puolella erityisesti lopunaikaan liittyvät asiat 
tarvitsivat tarkennusta (1. Tess. 4:13–18), vaikka ne olivatkin jo olleet 
painokkaasti esillä (1. Tess. 1:10). Kristuksen sovituskuolemaan vedo-
taan selkeänä perusteluna sille, että Tessalonikan kristityt voivat turvalli-
sesti suhtautua myös ajalliseen kuolemaan (1. Tess. 5:10). Selkeästi sa-
nallisesti muotoiltu usko, josta vähitellen muodostui erilaisia lyhyempiä 
tai pidempiä uskontunnustuksia, oli kristitylle jo varhaisessa vaiheessa 
kuin passi, jonka esittämällä hän itse ja kaikki muutkin tiesivät, mihin 
ja kenelle hän kuului. Näin usko korvasi sen, etteivät pakanakristityt 
kääntyneet juutalaisuuteen ja saaneet sitä kautta selkeätä, heidät muusta 
maailmasta erottavaa uskonnollista identiteettiä. Myös juutalaiskristityl-
le sanoiksi puettu usko Kristukseen erotti hänet juutalaisuuden piirissä 
uuden lopunajallisen pelastukseen päässeen ihmisryhmän jäseneksi. 

Varhaisessa kristinuskossa termillä usko oli kaksi erilaista merkitys-
tä, jotka osittain menivät päällekkäin. Toisaalta uskolla tarkoitettiin 
edellä ilmaistussa mielessä tunnustautumista ja turvautumista Kristuk-
seen ja hänen pelastustekoonsa. Se saattoi olla heikkoa, puutteellista, 
pienempää kuin sinapinsiemen, jopa vääristynyttä, mutta täytti silti 
Jumalan valtakuntaan kuulumisen ”passin” ehdot. Toisaalta uskolla oli 
myös tiukkaan totenapitämiseen liittyvä merkitys, mihin liittyy myös 
kyky tehdä uskon avulla ihmeitä. Näin ymmärrettynä usko on yksi 
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armolahjoista, niin kuin Paavali kirjoittaa niitä luetellessaan: ”toiselle 
sama Henki suo uskon voiman” (1. Kor. 12:9). Alkukielessä tässä ei ole 
siihen suomennoksessa lisättyä sanaa ”voiman”, vaan puhutaan ainoas-
taan ”uskon” antamisesta erityisenä armolahjana. Samaan uskon lajiin 
kuuluvat Paavalin sanat ”vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että 
voisin siirtää vuoria” (1. Kor. 13:2). Evankeliumien parantamiskerto-
muksissa tämän uskon alueelle kuuluvaa asennetta edellytetään usein 
niiltä, jotka odottivat Jeesuksen auttavan heitä, ja sen olemassaoloa heissä 
ylistettiin (esim. Matt. 8:5–13; 9:28–30). Toisaalta tämän uskon käsit-
teen puitteissa myös heikommin esiintyneet ihmiset saivat avun, kuten 
poikansa hätään apua pyytävä isä, joka huusi: ”Minä uskon! Auta minua 
epäuskossani!” (Mark. 9:24). On selvää, että ensiksi mainittuunkin 
Kristukseen tunnustautuvaan uskoon kuului myös jonkinlainen selkeä 
sanoman totenapitämisen puoli. 

Niin kuin Paavalin varhaisvaiheiden selvityksessä jo tuli ilmi, rajo-
jen ylitys pakanamaailmaan toteutui jo ennen Paavalin kääntymystä. 
Muuten Paavalin ankara vastustus kristittyjä kohtaan ei olisi selitettävis-
sä. Paavalille asia tuli valmiina, kun hän muutenkin uudistui uskon-
nollisessa identiteetissään kohdatessaan Kristuksen. Hän joutui silloin 
vakuuttumaan vainoamiensa kristittyjen sanoman totuudesta myös tältä 
osin. Jo Paavalin kääntymykseen sisältyi se, että hän joutui käytännössä 
hylkäämään juutalaisen uskonnon olennaisilta lakiin liittyviltä osiltaan. 
Koska siihen ei sisältynyt uskoa Kristukseen, se ei vienyt ihmistä pelas-
tuksen tiellä perille. Koska se ei sisällyttänyt itseensä koko ihmiskuntaa 
tarjoamalla kaikille vapaata pääsyä Jumalan luo, sen ahtaat säännöt ja 
rajoitukset eivät enää voineet pitää paikkaansa. 

Kirjan aiemmissa luvuissa on jo esitetty, että ei teologinen päättely, 
vaan yliluonnollinen kokemus kohtaamisesta ylösnousseen Kristuksen 
kanssa oli ratkaisevana tekijänä Paavalin kääntymyksessä. Kokemus soti 
Paavalin aiempaa uskonnollista ajattelua ja teologiaa vastaan. Se pakotti 
hänet tunnustautumaan Kristuksen palvojaksi ja hänen apostolikseen. 
Kokemuksesta nousevat kokonaan uudet teologiset johtopäätökset seu-
rasivat pian jatkossa, Paavalin tapauksessa miltei saman tien. Paavali oli 
jo ennen kääntymistään kirjanoppinut ja ajattelija. Kokemuksen jälkeen 
hänellä oli hyvät valmiudet kaiken uudelleen järjestelyyn ja uudelleen 
arvottamiseen mielessään. Paavalin oman todistuksen mukaan hän tiesi 
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heti kääntymisessään, mikä oli totuus Jumalasta, Kristuksesta ja hänen 
omasta kutsumuksestaan (Gal. 1:16). 

Ennen kääntymystä Paavalilla oli ollut teologiset perusteet vainota 
kristillistä seurakuntaa sen harhaisten oppien tähden. Hän ei kammon-
nut kristittyjen hengellisiä kokemuksia, vaan heidän opetustaan ja suh-
tautumistaan isiltä perittyyn uskontoon. Kääntymyskokemuksessa nämä 
opit paljastuivat kuitenkin totuudeksi, jotka Paavalikin joutui omak-
sumaan. Myös se, että pakanatkin saivat tulla uuden liikkeen jäseniksi, 
kuului osana Kristuksen kohtaamisessa kirkastuneeseen totuuteen. Oppi 
pelkästään uskoon perustuvasta vanhurskaudesta oli siis siemenenä jo 
siinä valaistumisessa, jonka Paavali koki kääntymyksessään. Asian kehit-
tely pitemmälle ja sanallinen muotoilu sekä lähempi perustelu Raama-
tun tulkinnan ja muiden kristittyjen kanssa käytyjen keskustelujen avulla 
tapahtui vasta aikaa myöten. Pakanakristityt eivät tarvinneet juutalaista 
lakia, sillä heidän samoin kuin kaikkien muidenkin ihmisten positiivinen 
Jumala-suhde rakentui Kristukseen turvaamisen ja hänen pelastustyö-
hönsä tunnustautumisen perustalle. Tätä kutsuttiin uskoksi Kristukseen. 
Sen pohjalle Paavali saattoi muotoilla kristillisen pelastusopin itselleen 
mieluisalla ja jo Vanhan testamentin sisällössä tärkeällä vanhurskaus-
terminologialla. 

Kristuksen ylösnousemuksen merkityksestä tehdyt johtopäätökset, 
varsinkin siihen liitetty kaikkia maailman ihmisiä koskeva ulottuvuus, 
muuttivat ratkaisevalla tavalla myös juutalaiskristittyjen identiteettiä. 
Jumalan ja heidän välisessä liitossa Kristus siirtyi keskiöön eli sille pai-
kalle, jossa laki Jumala-suhdetta ylläpitävänä asiana oli ollut aiemmin. 
Uskon keskeinen asema pakanakristittyjen parissa näyttää vaikuttaneen 
siihen, että uskosta tuli aikaa myöten yhä keskeisempi käsite myös 
juutalaiskristittyjen elämässä ja sillä tavalla koko uutta uskonnollista 
liikettä yhdistävä tuntomerkki. Turvautuminen Kristukseen eli – niin 
kuin asia yhä yleisemmin alettiin ilmaista – usko häneen ja hänen 
pelastustekoonsa oli kaikille kristityille, niin juutalaisille kuin pakanoil-
lekin, kaiken perusta. Siitä, mikä tämän jälkeen oli lain asema kristityn 
elämässä, saatettiin esittää erilaisia tulkintoja. Riittikö pelkkä usko vai 
oliko siihen välttämättä liitettävä joitakin juutalaiseen uskonnollisuu-
teen kuuluvia elementtejä? 
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Juutalaiskristityille ei merkinnyt suurta ongelmaa elää jatkossakin 
juutalaisten säännösten ja lain vaatimusten mukaisesti, vaikka painopiste 
heidän suhteessaan Jumalaan oli merkittävästi muuttunut. Siitä, kuinka 
kokonaisvaltaisesti pakanoiden sallittiin irtautua juutalaisuudesta, oli 
erilaisia korostuksia. Monet juutalaiskristityt edustivat tässä konservatii-
vista kantaa, jonka mukaan pakanakristittyjen oli noudatettava juuta-
laista lakia mahdollisimman suuressa määrin. Heidän piirissään oli myös 
niitä, jotka eivät lainkaan olleet hyväksyneet kreikkaa äidinkielenään 
puhuvien juutalaiskristittyjen vapaamielistä asennoitumista pakanoihin. 
Heidän kritisoimiensa hellenistien mielestähän usko Kristukseen riitti, 
joskin myös juutalaista perintöä kunnioitettiin vaihtelevissa määrin. 
Vastakkaista mieltä olevien konservatiivisten juutalaiskristittyjen mieles-
tä Kristus-usko oli edelleen osa juutalaisuutta. Sen tähden pakanamaail-
masta lähtöisin olevien Kristuksen seuraajien oli johdonmukaisuuden 
vuoksi kokonaan käännyttävä juutalaisuuteen ja tultava ympärileika-
tuiksi. Päinvastaisella kannalla ollut Paavali näyttää menneen vakau-
muksessaan pelkän uskon riittävyydestä kaikkein pisimmälle, niin kuin 
Antiokian välikohtauksesta (Gal. 2:11–20) voidaan päätellä. Hänen 
mukaansa juutalaisen rituaalilain määräykset eivät enää sitoneet paka-
noita eivätkä juutalaiskristitytkään saaneet niiden vuoksi lopettaa seu-
rusteluaan pakanakristittyjen kanssa. Tooran sisältämät eettiset mää-
räykset velvoittivat hänen mukaansa käytännössä edelleen kristittyäkin, 
vaikka niiden noudattamisen tärkeyttä ei enää välttämättä perusteltu 
sillä, että ne olivat osa Tooraa. 

Uudessa testamentissa säilyneestä materiaalista saa sen vaikutelman, 
että laista vapaan evankeliumin julistaminen ei noussut ongelmaksi en-
nen vuotta 47 tai 48. Oli kulunut viitisentoista vuotta siitä, kun Stefa-
nos kumppaneineen oli herättänyt pahennusta vapaamielisillä mielipi-
teillään juutalaisesta laista ja saanut pakanalähetystoiminnan viriämään. 
Vaikuttaa siltä, että Jerusalemin konservatiivisemman linjan edustajat 
eivät olisi halunneet puuttua asiaan. Vaille selvitystä jää, miten paljon 
he ylipäätänsä tiesivät Palestiinan ulkopuolella toimineiden kristittyjen 
elämästä ja uskon harjoittamisen muodoista. He eivät ainakaan puuttu-
neet siihen, ennen kuin eräät kiivailijat heidän piiristään Antiokiassa 
vierailtuaan nostivat asiasta metelin. Niin kuin aiemmin on selvitetty, 
asia ratkaistiin sen jälkeen niin kutsutussa apostolien kokouksessa ja sen 
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jälkimainingeissa, kun Antiokian konflikti oli tuonut esille asiaan liitty-
viä lisäongelmia. Pakanoilla oli edelleen lupa tulla jäseniksi Kristuksen 
pelastamien ihmisten joukkoon, ilman että he kääntyisivät juutalaisiksi. 
Heidän oli kuitenkin sitouduttava eräisiin juutalaisuudessa tärkeisiin 
asioihin. Paavali ei ollut enää mukana tämän kompromissin laatimises-
sa, vaan oli lähtenyt tekemään omaa lähetystyötään, jossa juutalaisen 
lain noudattamiselle ei annettu mitään sijaa pelastuksen ehtona. 

Antiokian konfliktin selostuksen yhteydessä käy ilmi, että vakau-
mus uskoon perustuvasta vanhurskaudesta oli sinänsä selviö myös juuta-
laiskristityillekin, joita konfliktissa edusti Pietari.106 Paavali kertoo to-
denneensa konfliktin aikana Pietarille: 

 
Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain 
vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin usko-
neet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla 
emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurs-
kaaksi tekemällä mitä laki vaatii (Gal. 2:16). 
 

Usko Kristukseen oli kokonaisvaltainen, kaikkia, niin juutalaisia kuin 
muita maailman ihmisiä, koskeva vastaus kysymykseen, miten ihminen 
saavuttaa rauhan Jumalan kanssa. Muuta tietä Paavalin ja koko alku-
kirkon vakaumuksen mukaan ihmiselle ei ollut annettu.107 ”Lain vaati-
mat teot” tarkoittavat tässä yhteydessä ennen muuta ympärileikkauta ja 
muita lain rituaaliseen puoleen ja juutalaisia pakanoista erottaviin asioi-
hin kuuluvia säädöksiä.108 Paavalin lausuma Pietarille tarkoittaa siis sitä, 
että ilman uskoa Kristukseen juutalainen ei saavuta pelastusta pelkän 
juutalaisen elämäntavan ja uskon pohjalta. 

Myös Paavali oli vakuuttunut siitä, että uusi lepäsi vanhan pohjalla. 
Kaikki patriarkoista, lain antamisesta ja profeettojen ennustuksista läh-
tien oli tähdännyt Kristukseen. Myös kristittynä Paavali piti itseään yhä 
edelleen juutalaisena ja juutalaisuuden pyhän perinteen jatkajana. Juma-
lan uusin pelastusteko, jota laki ja profeetat olivat valmistaneet, vaati 
kuitenkin radikaalia muutosta tavassa tulkita isiltä perittyä uskontoa. 
Käytännössä tämä merkitsi niin radikaalia juutalaisuuden uudelleen 
tulkintaa, että uusi uskontulkinta ei enää mahtunut perinteisen juutalai-
suuden sisälle.109 Varsinkin Paavalia, hänen julistustaan ja toimintaansa 
ulkopuolelta tarkastelevat huomasivat asian selvästi. Kuitenkin myös la-
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kiin positiivisesti suhtautuvat juutalaiskristityt joutuivat ristiriitaan uu-
den uskon ulkopuolelle jääneiden juutalaisten kanssa, koska nämä eivät 
jakaneet uskoa Jeesus Nasaretilaiseen Jumalan taivaalliseksi hallitsijaksi 
korottamana Messiaana. 

”Kristuksessa oleminen” tarkoittaa Paavalilla Kristuksessa alkaneen 
uuden aikakauden ja pelastuksen valtapiiriin kuulumista. Se on verratta-
vissa Jeesuksen julistuksessa esillä olevaan ”Jumalan valtakunta” -käsit-
teeseen, mutta on henkilöity ylösnousemuksessa jumalalliseen valta-
asemaan ja ylipersoonalliseksi hahmoksi miellettyyn Kristukseen. Sa-
masta asiasta Paavali voi puhua myös termillä ”Kristuksen ruumis”, 
jonka jäseniä kaikki uskovat ovat (esim. 1. Kor. 6:15). Vain ne, jotka 
Jumala on vanhurskauttanut eli hyväksynyt yhteyteensä, pääsevät tähän 
pelastettujen yhteisöön. Vanhurskauteen ei ole muuta tietä kuin Kris-
tuksen sovitustyö, jonka ihminen saa uskossa omistaa itselleen lahjana. 
Ihmisen omat pyrkimykset voittaa Jumalan hyväksyntä eli yritykset 
täyttää Jumalan tahto eivät vie perille. Siihen ihminen ei yksinkertaisesti 
pysty. ”Kristuksessa oleminen” eli partisipaatio Kristukseen ja uskon-
vanhurskaus kuuluvat Paavalin teologiassa kiinteästi yhteen. Edellistä ei 
voi saavuttaa ilman jälkimmäistä. 

Kristittyjen piirissä vallinneet epäselvyydet ja erilaiset asennoitumi-
set pyhään perintöön, juutalaisten isiltään perimään lakiin ja elämänta-
paan antavat Paavalille aiheen käsitellä uskon ja lain suhdetta Rooma-
laiskirjeessä hyvin laajasti ja monelta kannalta. Oppi uskonvanhurskau-
desta oli Paavalille aina kääntymyksestä lähtien mitä olennaisin asia, 
ydin hänen uskonnollisessa vakaumuksessaan. Kun Paavali näki valon, 
totuuden Kristuksen ristinkuoleman merkityksestä ja itsestään, myös us-
kon käsite tuli hänelle selväksi: ristillä ihmisten puolesta kirotuksi tullut 
Kristus on ainoa ihmisille tarjottu pelastus (Gal. 3:13–14); pelastus on 
puhdasta lahjaa, ei ihmisten ponnistelujen kautta omistettavissa; pelas-
tus on tarkoitettu yhtäläisesti kaikille ihmisille; uskossa Kristukseen kuka 
tahansa pääsee pelastettujen joukkoon, olemaan jäsen ”Kristuksen ruu-
miissa”, ”Kristuksessa”. Jumalan Kristuksessa maailmalle antama Vas-
taus on niin kaikki inhimilliset toiveet ja odotukset ylittävä, että mitään 
Kysymystä ei siihen etukäteen voinut ollakaan. Vasta Kristus-valossa 
Paavali ja muut uskovat ymmärsivät, missä pimeydessä he olivat aiem-
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min eläneet ja mitä heidän olisi täytynyt kysyä, jos he olisivat oivalta-
neet tilansa. 

Uskoon perustuvan vanhurskauden opetusta ei Paavalin elämän ja 
kirjeiden kokonaisvaltaisen tarkastelun valossa voida alentaa pelkäksi 
”sivukraatteriksi” hänen teologiassaan. Se kuuluu Paavalin opetuksen 
keskukseen ja kantaviin rakenteisiin. Se on mukana kaikessa, mitä hän 
opettaa. Paavalin ei tarvitse ottaa sitä aina tekstin pintatasolle, mutta se 
on siitä huolimatta aina olemassa hänen ajatustensa taustalla. Se, että 
Paavalin Kristus-suhteeseen kuului myös voimakkaita mystillisiä ele-
menttejä ja kokemuksia, että hän koki ”olevansa Kristuksessa”, ei ole 
ristiriidassa uskonvanhurskauden korostamisen kanssa. Ilman erilaisia 
kokemuksia Kristuksen läsnäolosta ja Hengen vaikutuksista koko 
uskonyhteisöä ei olisi ylipäätänsä syntynyt, mutta ilman tietoa Kristus-
tapahtuman esihistoriasta, ristinkuolemasta ja sen merkityksestä sovi-
tuksena ihmisten syntien puolesta, siitä, mitä Kristus oli tehnyt ihmis-
ten puolesta ja miksi he saavat turvautua häneen ja kuulua hänen yhtei-
söönsä, uskonyhteisöiltä olisivat puuttuneet niiden elämää kannattavat 
tukirakennelmat ja jatkuvuus. Ne olisivat ajan mittaan hajonneet eri-
tyyppisiksi puolihurmoksellisiksi mysteeriuskonnollisiksi ryhmiksi ja 
sulautuneet antiikin muiden uskontojen mereen. Molemmat, Kristus-
mystiikka eli partisipaatio Kristukseen ja vakaumus uskoon pohjautu-
vasta vanhurskaudesta kuuluvat erottamattomasti yhteen, täydentävät ja 
selittävät toinen toistaan.110 

 
 

Israelin asema Jumalan suunnitelmissa 

Vaikka Rooman seurakunnat koostuivat pääasiassa pakanakristityistä 
(Room. 1:13), siellä eli myös vaikutusvaltainen juutalaiskristillinen vä-
hemmistö. Paavalin oli otettava myös se kirjeessään huomioon, kun hän 
pyrki luomaan itsestään myönteisen kuvan jatkosuunnitelmiensa onnis-
tumisen kannalta. Tämän vuoksi kysymys uuden liikkeen suhteesta 
äitiuskontoon on ollut koko ajan vahvasti esillä. Siksi kirjeessä on myös 
selvitetty laajasti kristityn suhdetta lakiin. Paavalin asenne lakiin on 
Kirjeessä roomalaisille toisenlainen kuin hänen taistellessaan Kirjeessä 
galatalaisille juutalaista lakihurskautta väkisin pakanakristityille painot-
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tavia opettajia vastaan. Roomalaisille lähetettyyn kirjeeseen ei liity mitään 
poleemista asennetta ketään seurakunnissa vaikuttavaa ryhmää vastaan. 
Se ei olisi ollut mahdollistakaan, koska Paavali kirjoittaa nyt vieraille 
seurakunnille. Hänen etuihinsa kuuluu pyrkiä olemaan mahdollisim-
man tasapainoinen kirjettä laatiessaan. Siitä huolimatta hän on esittänyt 
varsin kärjekkäitä väitteitä lain asemasta uudessa tilanteessa. Samalla hän 
on kuitenkin myös korostanut lain pyhyyttä ja täydellisyyttä. Periaat-
teessa laki on täydellinen ilmaistessaan Jumalan tahdon sellaisena kuin 
se on. Laki ei kuitenkaan toimi käytännössä sen tähden, että syntiin lan-
gennut ihminen ei pysty sitä noudattamaan. 

Luvuissa Room. 9–11 lakiteema on edelleen mukana, mutta väistyy 
enemmän taka-alalle, kun Israelin asema Jumalan pelastussuunnitelmas-
sa ja Jumalan uskollisuus tulevat käsittelyn keskiöön. Laki-aihe tulee 
uuteen valoon, kun juutalaisia tarkastellaan valittuna kansana, jolle 
Jumala on antanut täydellisen lakinsa. Laki kuuluu olennaisena osana 
Israelin kansan ainutlaatuiseen Jumala-suhteeseen. Paavali on itse juuta-
lainen ja ylpeä taustastaan. Siksi kysymys hänen oman kansansa tilasta 
Jumalan uuden pelastusteon valossa on hänelle hyvin tärkeä ja samalla 
kipeä. Paavalille on selvinnyt, että enemmistö hänen omasta kansastaan 
ei ole avautunut vastaanottamaan evankeliumia Kristuksesta. Paavali 
kirjoittaa: ”Minulla on sydämessäni raskas suru ja lakkaamaton tuska. 
Toivoisin suorastaan, että itse olisin kirottu ja erotettu Kristuksen 
yhteydestä, jos se vain auttaisi veljiäni, oman kansani jäseniä” (Room. 
9:2–3). Periaatteessa kaiken pitäisi olla täydellistä, kun juutalaisten edut 
luetellaan: ”Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen 
ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt 
liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. 
Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin” (Room. 
9:4–5). Jo se, että Paavali kirjoittaa ”liitoista” monikossa, viittaa hänen 
vakaumukseensa, että Jumala on voinut edelleen jatkaa liittojen sarjaa.111 
Koska juutalaisten enemmistö ei ole hyväksynyt Jumalan viimeisintä pe-
lastustekoa Kristuksessa, Jumalan heille pelastushistorian kuluessa suo-
mat suuret lahjat näyttävät valuvan hukkaan. 

Mistä tämä johtuu ja miten tämä on selitettävissä? Kysymys on 
Paavalin näkökulmasta katsottuna nimenomaan asian ymmärtämisestä, 
ei hänen oman Kristuksen pelastustekoon perustuvan teologiansa puo-
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lustamisesta. Jumalan Kristuksessa tekemä kaikkia ihmisiä koskeva uusi 
liitto on yksinkertaisesti tosiasia, mutta miksi Jumalan tähänastiset pe-
lastusteot ja siunaukset kiitollisina vastaanottaneet juutalaiset näyttävät 
suurelta osalta hylkäävän sen? Luvuissa Room. 9–11 Paavali käsittelee 
pitkään ja monesta keskenään ristiriitaiseltakin vaikuttavasta näkökul-
masta tätä polttavaa pelastushistoriallista ongelmaa eli kysymystä valitun 
kansan asemasta ja pelastuksesta Jumalan solmiman uuden liiton luo-
massa uudessa tilanteessa. Aluksi hän lähestyy kysymystä vanhatesta-
mentillisten esikuvien valossa. 

Jo Vanhassa testamentissa toistuu jatkuvasti teema, jonka mukaan 
vain osa kansasta oli uskollinen Jumalan tahdolle suuren enemmistön 
kulkiessa omia teitään. ”Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin, 
eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia” 
(Room. 9:6–7). Tämäntapaisen erottelun tekeminen juutalaiseen uskon-
nolliseen yhteisöön kuuluvien välillä ei ollut vierasta myöskään Paavalin 
oman ajan juutalaisessa hurskaudessa.112 Aiheen käsittelyssä Paavali kui-
tenkin luiskahtaa teologisesti oudoille poluille, kun hän katselee asiaa 
Jumalan suvereenin kaikkivaltiuden näkökulmasta, niin kuin ihmiset 
olisivat omaa vapaata tahtoa vailla olevia olentoja, joista Jumala on vain 
määrännyt toiset pelastumaan ja toiset kadotukseen. Iisakin poikien 
Jaakobin ja Esaun tapauksesta Paavali löytää pyhien kirjoitusten (1. 
Moos. 25:23; Malak. 1:2–3) vahvistaman todistuksen tulkinnalleen: 

 
Jo ennen kaksoispoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään 
hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: ’Vanhempi on palveleva nuorempaa.’ 
Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valin-
taansa, ei ihmisten tekoihin vaan kutsujan tahtoon. Onhan kirjoitettu: ’Jaako-
bia minä rakastin, mutta Esauta vihasin’ (Room. 9:11–13). 
 

Paavali asettuu diatribi-tyylisessä esityksessään kriittisen kysyjän asemaan 
ja kirjoittaa: ”Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeuden-
mukainen?” (Room. 9:14). Inhimillisen käsityksen mukaisesti henkilö, 
joka vain omien oikkujensa mukaan jakaa toisia huonoon ja hyvään 
osaan, on ilman muuta epäoikeudenmukainen, mutta tällaista negatii-
vista määritelmää ei voida tehdä Jumalasta. Jo määritelmän mukaan 
kaikki, mitä Jumala tekee, on oikein. Muulla tavalla ei voi ollakaan tai 
koko maailmanjärjestys romahtaisi. Siksi Paavalin on pakko vastata 
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kriittiseen kysymykseen ”Ei suinkaan”. Paavali jatkaa korostamalla Ju-
malan vapautta tehdä mitä haluaa. Hän paadutti faaraon toteuttaakseen 
suunnitelmansa. ”Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet 
tahtoo” (Room. 9:18). Paavalin aihepiiriin liittyvät jatkopohdinnat 
osoittavat, että hän ei voi tyytyä tällaiseen tylyyn ratkaisuun Jumalan 
valinnasta. Tarvitaan toisenlaisiakin näkökulmia.113 

Paavali ymmärtää, että tällainen opetus Jumalan suvereenista va-
paudesta valita ja hylätä ei sovi yhteen inhimillisen oikeustajun kanssa. 
Se aiheuttaa vastaväitteitä ja johtaa oikeutettuun kysymykseen ihmisen 
omasta vastuullisuudesta. Miten ihminen voidaan esimerkiksi tuomita 
tällaisten olosuhteiden vallitessa? Paavali itse muotoilee kuvitellun kriit-
tisen kysymyksen muotoon: ”Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän 
kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan” (Room. 9:19). Paavali jatkaa 
Jumalan suvereenin vapauden korostamista vertaamalla häntä savenvala-
jaan, joka voi samasta savesta tehdä astian arkista tai arvokasta käyttöä 
varten, ilman että saviastia voisi asettaa häntä valinnasta vastuuseen 
(Room. 9:20–21). Juutalaisten epäuskoa koskevassa keskustelussa tämä 
johtaa siihen loogiseen johtopäätökseen, että kristinuskon ulkopuolelle 
jääneet juutalaiset ovat ”tuhottaviksi määrättyjä astioita”, kun taas kris-
tityt, olivatpa he juutalaisia tai muita, ovat ”kirkkautta varten valmistet-
tuja astioita” (Room. 9:22–24). Ankaraa loppupäätelmää Paavali tukee 
profeettasitaateilla (Room. 9:25–29). 

Ankaraa, kahteen suuntaan, pelastukseen ja kadotukseen, vievää 
ennaltamääräämisoppia esitellessään Paavalilla on täytynyt olla mieles-
sään myös oma menneisyytensä Jumalan seurakunnan vihollisena ja 
oma muutoksensa kokonaan toisenlaisen totuuden ymmärtäjäksi. 
Omassa elämässään Paavali on kokenut positiivisessa mielessä Jumalan 
vapaan valinnan ihmeen. Kääntymyskokemuksessa Jumala pakotti hä-
net näkemään asiat aivan uudessa valossa. Hänet valittiin puhtaasta 
armosta, ilman mitään ansioita. Niin Jumala teki hänestä Kristuksen 
apostolin, niin kuin hän oli asian jo ennalta määrännyt (Gal. 1:15–16). 
Tällainen omakohtainenkin kokemus ajaa Paavalia näkemään Jumalan 
sittenkin toisenlaisessa valossa kuin itämaisena despoottina, joka tekee 
ihmisille, mitä haluaa. 

Ongelman ratkaisu pelkän ennaltamääräämisopin pohjalta ei yksin-
kertaisesti ole tyydyttävä. Se vie kestämättömiin eettisiin ja juridisiin 
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johtopäätöksiin. Tarvitaan muitakin, ihmisen vastuuta vähemmän 
passivoivia näkökulmia. Siksi Paavali siirtyy toisenlaisiin perusteluihin, 
joissa aihetta käsitellään tutummasta uskon ja tekojen näkökulmasta. 
Uskonkaan korostaminen pelastumisessa ei poista taustalla olevaa kysy-
mystä Jumalan valinnasta ja kaikkivaltiudesta, niin kuin ilmenee Paava-
lin toisaalla kirjoittamasta paradoksista: ”Tehkää peläten ja vavisten 
työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja 
myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:12–13). Ju-
mala on myös ihmisen uskon takana, mutta tämän puolen yksipuolinen 
korostaminen vie turhiin spekulaatioihin. Omalla tavallaan paradoksaa-
lisesti myös ihminen on vastuussa asiasta, ja tähän suuntaan Paavali 
muuttaa tämän jälkeen viisaasti argumentointiaan. 

Jumalan uusin ja ratkaisevin pelastusteko liittyy uskon vanhurskau-
teen. Vain uskomalla Kristuksessa välittyvään pelastukseen asiat tulevat 
kuntoon suhteessa Jumalaan. Tätä Israel ei ole ymmärtänyt, vaan tavoit-
telee edelleen vanhurskautta tekojen avulla, lain noudattamisen keinoin. 
Lakiin perustuvan Jumala-yhteyden vaihtaminen siihen, että uskoo 
ristiinnaulittuun Kristukseen ihmiskunnan pelastajana, on useimmille 
juutalaisille liian suuri vaatimus. Jesajan kirjaa siteeraten Paavali vertaa 
Kristusta Siioniin asetettuun kiveen, johon ihmiset kompastuvat. Hä-
neen uskovat eivät kuitenkaan joudu häpeään (Room. 9:30–33). Kris-
tuksen vertaaminen kompastuskiveen, johon ennemmin pahennutaan 
kuin uskotaan, on Paavalille tuttu asia jo hänen aiemmasta kirjeestään, 
kun hän totesi: ”Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. 
Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, 
mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulit-
tu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus” (1. Kor. 1:23–24). 
Israelin epäuskon teeman käsittelyssä siirtyminen uskon ja tekojen 
vastakohtaisuuteen ei kumoa taustalla olevaa Paavalin perusnäkemystä: 
Jumala on vaikuttavana ja määräävänä voimana kaiken taustalla, ja usko 
avautuu vain niille, jotka hän on kutsunut. 

Se, että Paavali ei halua eikä voikaan selittää Israelin paatumusta 
yksipuolisesti pelkkänä Jumalan mielivaltaisena tahtona hylätä peruutta-
mattomasti suuri osa kansaansa, korostuu Paavalin kirjoittaessa: 
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Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. 
Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puut-
tuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään 
pystyttää omaa vanhurskauttaan he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, 
joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi 
jokainen, joka uskoo (Room. 10:1–4). 
 

Tulkinta Jumalasta despoottisena valitsijana, joka määrää toiset pelas-
tukseen, toiset kadotukseen, ilman että valinnan kohteilla on mahdolli-
suutta vaikuttaa ratkaisuun, ei toimi muuta kuin teoreettisena selityksenä 
vaikeille asioille. Käytäntöön sovellettuna se lopettaisi kaiken todellisen 
uskonnollisen kilvoittelun ja hurskauselämän. Siksi myös Paavali paljas-
taa suhtautuvansa juutalaisten enemmistön kielteiseen asennoitumiseen 
evankeliumia kohtaan tavalla, joka ei vastaa edellä esillä ollutta tiukkaa 
ennaltamääräämisoppia. Hän kertoo rukoilevansa heimoveljiensä puo-
lesta, jotta he pääsisivät oikeaan ymmärrykseen asiassa. Hän tietää 
omasta kokemuksestaan, minkälaista intoa Jumalan tahdon toteuttami-
seen asuu hänen entisissä uskonveljissään ja -sisarissaan. Tämä into to-
teutuu kuitenkin vääränlaisena kilvoitteluna, sillä Kristuksen kuoleman 
ja ylösnousemuksen jälkeen lain tie Jumalan yhteyteen on päätöksessä. 
Se oli alun perinkin tarkoitettu olemaan voimassa vain ”valvojana Kris-
tuksen tuloon asti” (Gal. 3:24). 

Paavali tulkitsee sen vanhurskauttamisen, joka perustuu lain nou-
dattamiseen, toteutuvan vain lain määräysten täydellisellä noudattami-
sella. Vaikkei hän tässä sitä suoraan ilmaisekaan, se on hänen mukaansa 
ihmiselle mahdotonta (Room. 10:5, Gal. 3:10–11). Vanhurskauden 
saavuttaminen uskon avulla on tähän verrattuna helppoa: 

 
Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että 
Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo van-
hurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan: ’Yksikään, 
joka häneen uskoo, ei joudu häpeään.’ Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole 
eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huuta-
vat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu: ’Jokainen, joka huutaa avuksi Herran 
nimeä, pelastuu.’ (Room. 10:9–13). 
 

Missään ei kristillistä pelastusoppia ole puettu näin yksinkertaiseen 
muotoon. Ensimmäiseksi vaikutelmaksi tulee se, kuinka helppoa on 
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saada osakseen elämän tärkein asia: yhteys Jumalaan ja varmuus siitä, 
että kuuluu pelastettujen joukkoon. Helppouteen liittyy kuitenkin 
myös suuri este. Usko ei sittenkään ole aivan yksinkertainen asia. Muu-
tenhan koko ongelmaa Israelin enemmistön paatumuksesta ei olisi lain-
kaan olemassa. Tämän asian tiedostaen Paavali jatkaa: ”Mutta kuinka 
he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko?” Hän jatkaa vielä 
uskomisen käytännöllisten edellytysten kyselemistä: ”Kuinka he voivat 
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ku-
kaan julista?” (Room. 10:14). Evankeliumia on Paavalin mukaan kyllä 
julistettu runsaasti ja laajalti, jopa ”maan ääriin saakka” (Room. 10:18). 
Tämä on tietenkin ollut välttämätöntä, sillä ”usko syntyy kuulemisesta, 
mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana” (Room. 10:17). Julista-
misesta ja kuulemisesta huolimatta uskon syntyminen vain osassa 
kuulijoita jää arvoitukseksi, jossa taustalla häilyy aiemmin puheena ollut 
Jumalan valinnan ja paadutuksen teema. Israelin paatumuksen vastapai-
nona on pakanallista alkuperää olevien ihmisten runsaslukuinen käänty-
minen kristityiksi. Paavali lainaa tähän Jesajan kirjaa (Jes. 65:1–2) en-
nustuksena asiaintilalle: ”Ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut 
löytäneet, olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet.” Tämä 
koski pakanoita Jesajan ennustuksessa, kun taas Israelista sanottiin: 
”Päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa 
kansaa kohti” (Room. 10:20–21). 

Juutalaisille on julistettu evankeliumia. Heidän kieltäytymisensä 
sen vastaanottamisesta perustuu eräästä näkökulmasta katsottuna heidän 
omaan ”uppiniskaisuuteensa” ja vastuu siitä on siksi heidän. Vastaukse-
na kysymykseen juutalaisten enemmistön kielteisestä asennoitumisesta 
evankeliumiin tämäkään ei näin ilmaistuna vielä tyydytä Paavalia. Siksi 
hän jatkaa: ”Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt kansaansa? Ei toki! 
Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin hei-
moa. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän on edeltä käsin valin-
nut” (Room. 11:1–2). Koska osa juutalaisista on tullut mukaan Kristuk-
seen uskovien yhteisöön, ei voida sanoa Jumalan hylänneen kansansa. 
Uskovien juutalaisten määrä voi olla suurempikin, kuin miltä näyttää. 
Perusteluksi Paavali ottaa profeetta Eliaksen, joka luuli jääneensä 
ainoaksi oikean Jumalan palvelijaksi kaikkien muiden langettua epä-
jumalien palvontaan. Jumala kuitenkin ilmoitti hänelle, että hänen 
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kaltaisiaan oli vielä seitsemän tuhatta miestä Israelissa (Room. 11:2–4; 
1. Kun. 19:14–18). Paavali toteaakin: ”Samoin on nykyisenäkin aikana 
olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut” (Room. 11:5). 
Korostus päätyy jälleen Jumalan armovalintaan. Paavali palaa lähelle 
samaa selitystapaa, jonka pohjalta hän aiemmin kirjoitti Jumalan suve-
reenista vallasta valita tai hylätä ihminen: ”Mutta jos valinta kerran 
perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin – muutenhan armo ei 
olisi armo. Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain 
valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet” (Room. 11:6–7). Paatu-
misen taustalla on Jumala (Room. 11:8), joten jakeen lopun voisi yhtä 
hyvin kääntää selvällä passiivilla ”muut ovat tulleet paadutetuiksi”. Raa-
matullisessa kielessä viitataan passiivilla usein Jumalan toimintaan 
(passivum divinum). 

Tähänkö lohduttomaan päätelmään Paavali joutuu loppujen lo-
puksi sittenkin jäämään itselleen hyvin kipeässä kysymyksessä? Ei. Hän 
näkee sittenkin valoa oman kansansa enemmistönkin kohdalla. Ensin-
näkin juutalaisten paatumuksella on ollut positiivinen merkitys evanke-
liumin leviämiselle muiden kansojen, pakanoiden keskuuteen: ”Heidän 
lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juuta-
laiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä” (Room. 11:11). On vaikea 
tarkkaan ymmärtää, mitä Paavali konkreettisesti tarkoittaa sillä, että 
juutalaisten kieltäytyminen evankeliumin vastaanottamisesta on ollut 
pelastukseksi pakanoille. Hän voisi viitata tällä Stefanoksen ympärillä 
olleiden kreikkaa puhuvien juutalaiskristittyjen vainoon ja heidän pa-
koonsa Jerusalemista pakanoiden maille. Paavalin omassakin lähetystoi-
minnassa eri kaupungeissa juutalaisyhteisöjen penseys hänen sanomal-
leen on vienyt hänet keskittymään pakanallista alkuperää olevien ihmis-
ten evankelioimiseen. Näissä merkeissä evankeliumi saavutti laajat piirit 
juutalaisuuden ulkopuolelta. 

Miten juutalaiset taas ”kadehtivat” kristityiksi kääntyneitä pakanoi-
ta? Alkukielisessä tekstissä olevan verbin kääntäminen ilmaisulla ”saada 
aiheen kadehtia”, joka on sinänsä mahdollinen, vie lukijan mielen hel-
posti väärään suuntaan. Entisen raamatunkäännöksen muotoilu vastaa 
paremmin Paavalin ajatusta. Siinä tulee esille verbin toinen mahdollinen 
merkitys, joka on ”sytyttää kiivauteen”. Jakeen Room. 11:11 loppuosa 
kääntyy tällöin seuraavasti: ”…että he itse syttyisivät kiivauteen.” Paa-
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vali on pohjustanut tätä ajatusta jo edellä siteeraamalla kirjoituksista (5. 
Moos. 32:21) Jumalan puhetta. Siinä on kysymys samasta asiasta, ja 
verbin ”sytyttää kiivauteen” parina on ”vihaan kiihottamista” tarkoittava 
verbi. Sanatarkasti käännettynä kyseinen kohta kuuluu: ”Minä herätän 
teidän kiivautenne kansaa vastaan, joka ei ole kansa, minä kiihotan teitä 
vihaan ymmärtämätöntä kansaa kohtaan” (Room. 10:19). Kristinuskos-
sa pakanat päästetään pelkän uskon pohjalta mukaan Jumalan pyhään 
liittoon, jonka juutalaiset ajattelivat kuuluvan vain heille. Tämä aktivoi 
heidän uskonnollista kiinnostustaan ja kiivauttaan. Paavali on kokenut 
saman itse omassa elämässään ja tietää, että siitä voi olla hyvät, Jumalan 
tarkoituksia toteuttavat seuraukset. 

Jos jo juutalaisten lankeemuksella on ollut pakanoiden kannalta 
positiiviset seuraukset, kuinka erinomaiset seuraukset ovatkaan, kun 
täysimääräinen joukko juutalaisia kääntyy (Room. 11:12)? Tämän nä-
kökulman esiin ottamisella Paavali alkaa jo valmistella ratkaisua, johon 
hän tulee lopulta päätymään käsiteltyään juutalaisten uskosta osatto-
muuden ongelmaa eri näkökulmista. Vaikka Paavali on pakanoiden 
apostoli, hänen kutsumuksensa keskeinen tarkoitus liittyy myös juuta-
laisten kääntymisen edistämiseen. Toiminnallaan pakanoiden parissa 
hän nimittäin ”herättää kiivauteen” heimoveljensä saman mallin mu-
kaan, mitä hän edellä kirjoitti yleisesti pakanalähetyksen vaikutuksista 
juutalaisiin. Näin ikään kuin kiertoteitse synnytetty into ja kiinnostus 
evankeliumia kohtaan saavat joitakin heistä kääntymään (Room. 11:13–
14). Jotakin paljon suurimittaisempaa on kuitenkin edessä: ”Jos juuta-
laisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä 
tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä?” Se on verrattavissa 
kuolleitten ylösnousemuksen ihmeeseen (Room. 11:15). 

Ennen kuin Paavali jatkaa edellä aloittamaansa ajatuskulkua, hän 
tekee tärkeän periaatteellisen pakanakristittyjen ja juutalaisten suhdetta 
koskevan selvityksen vertaamalla Israelia jaloon oliivipuuhun (Room. 
11:17–24). Puu on pyhä ja Jumalan alusta alkaen siunaama. Sen juuri-
na ovat Vanhan testamentin patriarkat, Jumalan Israelille antamat lu-
paukset ja siunaukset. Ylipäätänsä koko pelastushistoria, Jumalan kauas 
muinaisuuteen liittyvä ohjaus ja huolenpito muodostavat puun.114 Paka-
nat ovat tulleet oksastetuiksi siihen uskomalla Jumalan viimeisimpään 
pelastustekoon. Ne juutalaiset, jotka eivät ole ottaneet vastaan 
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evankeliumia, on leikattu pois pyhästä puusta. Pakanakristityt ovat kuin 
villioliivipuusta jaloon puuhun vastoin luontoa ja normaalia käytäntöä 
oksastettuja oksia. Oikeassa elämässä kukaan ei tekisi näin. Pakana-
kristittyjen on osattava ottaa tämä oikealla tavalla huomioon. Paavali 
kirjoittaa: ”Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin 
oksastaa. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä 
pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! Jos Jumala ei 
säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan” (Room. 11:19–
21). Paavali on ehkä tiennyt tai ainakin arvellut, että jotkut pakanakris-
tityt, ”villioliivipuun oksat”, olivat taipuvaisia omasta pelastuksen tilas-
taan käsin halveksimaan kääntymättömiä juutalaisia, ”poiskatkaistuja 
jalon oliivipuun oksia”. Se on väärä asenne. Heidänkin olemisensa jalos-
sa oliivipuussa on puhdasta ansaitsematonta armoa ja lahjaa.115 Myös 
nyt katkaistuina olevat alkuperäiset oksat voidaan vielä oksastaa takaisin 
omaan alkuperäiseen puuhunsa (Room. 11:23–24). 

Vaikka Paavalin oliivipuuvertauksen tähtäyspisteenä on puhua juu-
talaisten epäuskon ongelmista, hän tulee samalla esittäneeksi hyvin sel-
keän käsityksensä siitä, miten kristinusko liittyy Israelin pelastushisto-
riaan ja juutalaiseen pyhään perintöön: kristinusko on Israelin pyhän 
perinnön aito ja ainoa oikea jatkumo.116 Kristus ”on tullut vahvistamaan 
isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan” 
(Room. 15:8). Sellaiset juutalaiset, jotka eivät ota vastaan evankeliumia 
Kristuksesta, eivät enää kuulu Jumalan pelastushistorian sen hetkiseen 
jatkumoon. Tämä oli Paavalin vakaumus hänen korostaessaan uskoa 
Kristukseen ainoana tienä Jumalan vanhurskauteen ja pelastukseen.117 
Juuri tämän vuoksi kysymys juutalaisten heimoveljien ja -sisarten kään-
tymättömyydestä oli hänelle niin kipeä asia. 

Paavalia painavaan kipeään ongelmaan on kuitenkin positiivinen 
ratkaisu. Paavali uskoo saaneensa ylhäältä ilmoituksen, salaisen tiedon, 
”salaisuuden”, jonka hän paljastaa roomalaisille kirjoittamalla:118 ”Vel-
jet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä 
salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää 
siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen 
tapahduttua koko Israel on pelastuva” (Room. 11:25–26). Paavali uskoi 
elävänsä viimeisiä aikoja. Kristuksen takaisinpaluu oli aivan lähellä. 
Hänen tehtävänsä oli saada mahdollisimman moni pakana uskomaan 
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evankeliumi ennen kuin loppu olisi käsillä. Hänet Jumala on kutsunut 
”Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen toimittamaan 
Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista 
[pakanoista] tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri” 
(Room. 15:16). Kun tietty, Jumalan ennalta asettama määrä pakanoita 
– vanhassa käännöksessä ”pakanoiden täysi luku” – olisi kääntynyt, 
myös koko Israel kääntyisi. Sitä, miten se tapahtuisi, Paavali ei lähem-
min selitä. Uskoiko Paavali mahdollisesti samanlaiseen Danielin ja Sa-
karjan kirjoista yhdistettyyn ennustukseen, joka on Johanneksen Ilmes-
tyksessä puettu muotoon: ”Katso hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset nä-
kevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat 
maailman kaikki kansat” (Joh. ilm. 1:7)? Toivo Israelin kollektiivisesta 
kääntymisestä voitaisiin yhdistää esimerkiksi jonkin tällaisen eskatolo-
gisen tapahtuman yhteyteen.119 Koko Israelin kääntymistä Paavali on jo 
edellä verrannut kuolleiden ylösnousemuksen ihmeeseen. Hän ei näytä 
siis tarkastelevan koko Israelin kääntymistä Kristuksen puoleen minkään 
normaalin lähetystyön tuloksena. 

Koko Israelin tulevalla ihmeenomaisella kääntymisellä on laajem-
pikin ulottuvuus, joka koskee koko ihmiskuntaa. Paavali on jo edellä 
(Room. 11:12) viitannut Israelin kääntymyksen positiivisiin vaikutuksiin 
muiden kansojen suhteen. Tämän suuntaisiin iloa henkiviin ajatuksiin 
hän päättää laajan juutalaisten paatumusta käsittelevän tarkastelunsa 
kirjoittamalla: ”Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, 
teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, 
isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua” 
(Room. 11:28–29). 

Valitun kansan ja muiden kansojen suhteessa Jumalan antamaan 
pelastukseen vallitsee erikoinen kiikkulauta-tilanne. Kun toinen osapuo-
li on ylhäällä, toinen on alhaalla: ”Te olitte ennen tottelemattomia Ju-
malaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Juma-
la on nyt armahtanut teidät. Samalla tavalla he ovat nyt olleet tottele-
mattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet 
armahduksen” (Room. 11:31). Jumalalla on siis Paavalin mukaan valta 
lopettaa tilanne, jossa toinen osapuoli on pakosta aina tappiolla toisen 
ollessa voitolla, ja ottaa sekä juutalaiset että pakanat armonsa alle. 



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  4 1 3  

Molemmat osapuolet, juutalaiset ja pakanat, ovat joka suhteessa 
ansiottomia. Vain Jumalan armahdus voi pelastaa heidät. Niinpä Paava-
li päätyykin pitkän juutalaisuuden ja pakanuuden asemaa Jumalan 
pelastussuunnitelmissa käsittelevän tarkastelunsa päätteeksi loppuhui-
pennukseen: ”Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden van-
geiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen” (Room. 11:32). Armo 
tulee näin ilmaistuna todella avaraksi. Tämä jae on ollut pohjana kristi-
kunnassa esiintyneelle apokatastasis-opille, jonka mukaan ”kaikki pääse-
vät taivaaseen”, loppujen lopuksi kaikki ihmiset armahdetaan. Paavalin 
ajattelusta voidaan tuskin kuitenkaan tehdä näin pitkälle vieviä johto-
päätöksiä, sillä näin kirjoitettuaan hän ei kuitenkaan peruuta aiemmin 
esittämiään näkemyksiä.120 

Paavalin argumentaatiossa tulee tässä jälleen näkyviin sama, mikä 
tuli esille jo kirjeen aikaisemmissa jaksoissa ja myös muualla Paavalin 
teksteissä: hän vie tietyn ajattelumallin loppuun saakka, niin että se 
ilmaisee hänen tavoittelemansa totuuden yksipuolisesti. Siksi tarvitaan 
rinnalle yhtä oikeana toinenkin ajattelumalli, joka myös viedään yksi-
puolisuuteen saakka. Käsitellessään Israelin poisjäämistä Jumalan uu-
simman armoteon piiristä Paavali puhui ensimmäiseksi paatumuksesta, 
jonka Jumala oli ennalta säätänyt. Toiseksi hän puhui heimoveljiensä 
uppiniskaisuudesta ja haluttomuudesta ottaa saarnattu evankeliumi 
vastaan. Kolmanneksi selittäväksi ajatusmalliksi nousi Jumalan kaiken 
kattava armollinen toiminta, jossa Jumala itse johtaa kaikki, niin juu-
talaiset kuin pakanatkin, loppujen lopuksi oman armonsa alaisuuteen.121 

Paavalin terminologiassa puhutaan suurilla yksiköillä, kansoilla, 
juutalaisilla ja pakanakansoilla. Tämän vuoksi ei ole välttämätöntä aja-
tella, että lopunajan ihmeellinen pelastus ulottuisi joka ainoaan yksilöön 
kyseisissä suuremmissa kokonaisuuksissa, saati niihin, jotka ovat jo 
kuolleet ennen loppuratkaisua. Tästä näkökulmasta katsottuna kaikki 
kolme erilaista näkökulmaa Israelin kansan suhteesta evankeliumiin 
ovat jollakin tavoin sovitettavissa yhteen.122 Kolme näkökulmaa ovat 
kuin kolme samalle negatiiville valottunutta valokuvaa. Negatiivia kehi-
tettäessä ei synny yksinkertaisen selkeätä kuvaa, mutta kuitenkin sellai-
nen kuva, josta teologit voivat tehdä päätelmiään vertaamalla Paavalin 
ajatuskehitelmiä hänen muualla esittämiinsä ajatuksiin ja muuhun kris-
tilliseen arvovaltaiseen kirjallisuuteen. Paavali ei kuitenkaan viimeisessä-
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kään kuvassa ole luopunut perusnäkemyksestään, että Kristus ja hänen 
pelastustekonsa sekä siihen uskominen ovat ainoa tie Jumalan yhtey-
teen.123 Se on Paavalin horjumaton perusvakaumus. Vaikka Paavali ei 
asiaa suoraan ilmaise, Kristukseen tunnustautuminen kuuluu olennaise-
na osana odotukseen kaikkia koskevasta armahduksesta (Room. 11:32). 
Paavalin ei voi katsoa luopuneen Filippiläiskirjeessä olevasta odotukses-
taan, jonka mukaan ”Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvis-
tuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokai-
sen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ’Jeesus Kristus on 
Herra’” (Fil. 2:10–11). 

Paavalille usko on lahjaa ja armoa, josta ihminen on päässyt osalli-
seksi ilman omaa ansiotaan. Sen tähden lahjan ja armon ulottaminen 
koko maailmaa kattaviin ulottuvuuksiin ei ole millään tavalla hänen 
perusvakaumuksensa vastainen. Jos Jumala on ollut armollinen hänelle 
hänen kaikista puutteistaan huolimatta, miksei sitten kenelle tahansa 
toisellekin. Kaikki on kuitenkin pelkästään Jumalan kädessä ja tiedossa, 
eikä ihmisen tule luulla tietävänsä liikaa Jumalan aivoituksista.124 Siksi 
Paavali päättääkin Israelin asemaa koskevan teeman käsittelyn Jumalan 
suuruuden haltioituneeseen ylistykseen: 

 
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tie-
tonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen 
tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Ku-
ka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, 
hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen 
(Room. 11:33–36). 
 
 

Paavalin ohjeet oikeaan elämäntapaan 

Roomalaiskirjeen loppuosassa Paavali siirtyy dogmatiikasta etiikan puo-
lelle ja käsittelee seurakunnan yksimielisyyden ja keskinäisen rakkauden 
tärkeyttä (Room. 12), oikeata suhtautumista esivaltaan (Room. 13) sekä 
niin kutsuttujen heikkojen veljien ja heidän ruokarajoituksiensa esiin 
tuomia haasteita (Room. 14:1–15:13). Tällä tavalla Paavali esittää 
kirjeensä loppuosassa valaisevan näkökulman siihen, minkälainen on 
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armosta Jumalan hyväksymäksi päässeen ihmisen elämäntapa ja mitkä 
periaatteet sitä kannattelevat. 

Tähän asti Paavali on keskittynyt kirjeessään siihen, miten kristi-
tyksi tullaan ja mitkä ovat Jumalan yhteydessä olemisen ehdot. Nyt hän 
osoittaa usean esimerkin avulla, miten kristittynä eletään ja minkälaiset 
säännöt sitä ohjaavat. Paavali on jo aiemmissa kirjeissään kirjoittanut 
paljon näistä aiheista, mutta Kirjeen roomalaisille loppuluvuissa asiat 
tulevat tässäkin suhteessa systemaattisemmin esille. Koska Paavali ei 
juuri voinut tietää seurakunnan todellisista etiikan alueelle liittyvistä on-
gelmista, hän lähestyy myös niitä teoreettisemmalta ja kaikkia kristittyjä 
sitovalta yleisluonteisemmalta kannalta.125 Niin kuin aiempi aineisto 
kirjeessä on ollut dogmatiikan alueelle kuuluvaa Paavalin itse-esittelyä 
roomalaisille, luvusta Room. 12 alkava jakso on hänen etiikkansa esitte-
lyä: tällaisia johtopäätöksiä kristityn on osattava tehdä elämänvaelluk-
seensa uskonsa pohjalta. 

Oli itsestään selvää, että myös Kristus-uskoon kääntyneeltä ihmisel-
tä odotettiin eettisesti arvokasta käyttäytymistä. Vaikka juutalainen laki 
olikin Paavalin teologiassa menettänyt merkityksensä vanhurskauttami-
sen ehtona, kristittyjä sitova oikean, Jumalalle mieluisan elämäntavan 
ohjelma nojautui suuressa määrin nimenomaan Vanhan testamentin pe-
rintöön eli samaan normistoon kuin juutalaistenkin tapa säädellä hyvää 
elämää. Pelastukseen vaikuttavana asiana laki siis hylätään, mutta etii-
kan alalla se on suurelta osaltaan edelleen voimassa Paavalinkin opetuk-
sessa. 

Ne juutalaiseen lakiin liittyvät määräykset, joiden perimmäisenä 
tarkoituksena oli vain luoda raja-aita juutalaisuuden ja pakanamaailman 
välille, eivät Paavalin opetuksessa enää ole voimassa. Erilaisiin rituaalei-
hin tai ruokailusääntöihin liittyviä käskyjä ei voi perustella kaikkien 
ihmisten eettiseen elämään kuuluvina yleispätevinä sääntöinä. Vain ne 
määräykset, joiden voitiin katsoa koskevan kaikkia ihmisiä kaikkialla, 
jäivät voimaan.126 Tällaisilla Vanhasta testamentista nousevilla määräyk-
sillä oli taipumus vain vahvistua kristittyjen parissa. Osoituksena tästä 
tendenssistä on tapa, jolla Jeesuksen vuorisaarnassa (Matt. 5–7) eräitä 
keskeisiä juutalaisen lain määräyksiä radikalisoidaan. Myös Paavalin 
esitys rakkauden ilmenemismuodoista luvussa 1. Kor. 13 kertoo tästä 
tendenssistä. 
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Paavalin ja normaalin juutalaisuuden eettisiä ohjeita vertailtaessa 
käy ilmi molempien perusrakenteiden samankaltaisuus. Molemmissa 
lähdetään liikkeelle Jumalan armollisesta aloitteellisuudesta ja hänen 
ihmiselle tarjoamasta pelastavasta yhteydestä. Tästä kiitollisina ihmiset 
pyrkivät toteuttamaan Jumalan tahtoa. Vaikka malli on molemmissa 
uskonnoissa varsin samanlainen, Jumalan pelastavaan yhteyteen pääse-
misen ehdot ja niihin liittyvät perusvakaumukset eroavat toisistaan. Sillä 
paikalla, missä juutalaisuudessa ovat Siinain vuori, Mooses, lain antami-
nen ja ympärileikkaus, kristinuskossa ovat puolestaan Jeesuksen kuole-
ma ja ylösnousemus, Pyhä Henki auttajana ja johdattajana sekä kaste. 

Se, että Paavali syyttää juutalaisuutta kireästä lakihenkisyydestä ja 
painottaa kristinuskon armoluonnetta, yksinkertaistaa asioita. Niin kuin 
jo edellä on esitetty, se on pitkälle selitettävissä Paavalin omasta henkilö-
kohtaisesta kehityshistoriasta. Jälkikäteen hän näki entisessä kilvoittelus-
saan itsetarkoituksellista tekojen harjoittamista, kilpailua ikätovereitten 
kanssa, itsekkyyttä ja itsensä korottamista lain noudattamisen avulla. 
Tämän itsekriittisen kuvan hän sen jälkeen yleistää koskemaan koko 
juutalaisuutta. Uudessa olemisen muodossaan kristittynä Paavali kokee 
puolestaan pääasiallisesti olevansa Jumalan Hengen johdatuksessa, niin 
ettei hänen tarvitse ponnistella tuottaakseen Jumalalle mieluisia tekoja. 
Ne tulevat esiin ikään kuin itsestään, Hengen hedelminä (Gal. 5:22–
23). 

Ensimmäisen sukupolven aikana kristityiksi kääntyneet ovat olleet 
uskonnollisesti hyvin latautuneita. Uskottiin, että Kristus tulisi pian 
takaisin. Koettiin voimakkaita Pyhän Hengen vaikutuksia, jotka yhdis-
tettiin lopun ajan tilanteeseen. Ihmisen on helppo elää Hengen täyttä-
mää uskonelämää ja pyrkiä pyhittämään itseänsä intensiivisesti tilantees-
sa, jossa hän uskoo elävänsä viimeisiä päiviä ennen ajan lopullista täytty-
mystä. Saman aikakauden juutalaisuudessakin oli omaa latautuneisuut-
ta. Sikäli kuin siinä ilmeni samantapaista intoa lopun ajan ja ratkaisun 
odotukseen kuin kristinuskossa, se suuntautui pyrkimykseen vapautua 
pakanallisen Rooman vallanalaisuudesta ja uskonnollisesti johdetun itse-
näisen Israelin uudelleen pystyttämiseen. Tämäntapaisissa muut kansat 
poissulkevissa kansallis-uskonnollisissa intoiluissa myös Paavali oli ollut 
mukana ja kokenut ne myöhemmin täysin vääriksi tavoiksi pyrkiä 
toteuttamaan Jumalan tahtoa. 
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Paavalin eettinen ohjaus Kirjeessä roomalaisille ja muualla kum-
puaa edellä esitellyltä taustalta. Koska hän pyrkii roomalaisille lähetetys-
sä kirjeessä antamaan opetukselleen eräänlaista teoreettista yleispätevyyt-
tä, ohjeetkin annetaan kohdistamatta niitä tarkemmin kenellekään. 
Monet eettiset neuvot annetaan persoonattomissa partisiippimuodoissa. 
Suomennoksessa tämä piirre ei näy, vaan siinä on ollut pakko turvautua 
imperatiiveihin. Esimerkiksi kehotus ”vihatkaa pahaa, pysykää kiinni 
hyvässä” (Room. 12:9) olisi yhtä hyvin voitu suomentaa ”vihatkaamme 
pahaa, pysykäämme kiinni hyvässä”. Myös siinä, että Paavali muotoilee 
tekstinsä näin, näkyy Paavalin halu välttää vaikutelmaa, että hän pyrkisi 
mestaroimaan Rooman kristittyjä. Samalla Paavali pystyy muotoilemaan 
kristityn uuden elämän mallin hyvin kiinteään muotoon, koska hän 
hyödyntää kirjeessä epäilemättä jo aiemmin käyttämäänsä suullista 
opetusta. Sitä hän on saattanut kirjalliseen muotoon jo Ensimmäisessä 
kirjeessä korinttilaisille, josta löytyy samoja eettisiä opetuksia, esimer-
kiksi vertaus ruumiin jäsenten erilaisista tehtävistä (Room. 12:4–8, 1. 
Kor. 12:12–30). 

Paitsi, että Paavalin eettinen opetus kirjeen loppuluvuissa on muo-
toilultaan yleispätevää, se on myös sisällöltään alleviivatun tasapainoista. 
Se sopii mihin tilanteeseen tahansa, niin niille kristityille, jotka Paavalin 
tavoin odottavat Herransa pikaista takaisinpaluuta, kuin niille, jotka 
ovat asennoituneet elämään sukupolvesta toiseen toimivassa Kristuksen 
kirkossa maailmassa. Läheisen lopun odotukseen liittyvät äärimmäisyy-
det, joista myöhempi kirkkohistoria osaa kertoa, kuten esimerkiksi koko 
omaisuuden myynti ja kerääntyminen tietyille pyhille paikoille Herraa 
vastaanottamaan, loistavat poissaolollaan. Sen suuntaisia ohjeita löytyi 
vielä Ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille Paavalin neuvoessa kristitty-
jä avioliittoon ja orjana olemiseen liittyvissä asioissa (1. Kor. 7), mutta 
ei enää Roomalaiskirjeen loppuluvuista. 

Paavali ei toki Roomalaiskirjettä laatiessaankaan ole luopunut 
läheisen lopun odotuksesta, mutta sen pohjalta nousevat ohjeet ovat 
varsin ajattomia hyvän vaelluksen neuvoja: 

 
Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä 
pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on 
kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varus-
tautukaamme valon asein. Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin 
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päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen 
ja kiihkoillen. Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko 
ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan (Room. 13:11–14). 
 

Näillä retorisestikin tyylikkääseen muotoon puetuilla ajatuksilla Paavali 
antaa saman neuvon kuin Ensimmäisen kirjeessä tessalonikalaisille (1. 
Tess. 5:1–11): kristityn perusasennoitumisen tulee olla valvominen eli 
se, että hän elää aina tavalla, jossa on valmis ottamaan vastaan taivaasta 
saapuvan Herran, tulipa hän milloin tahansa. 

Kristityille kuuluvien hyvän elämän ohjeiden esittely alkaa yleis-
ohjeella: 

 
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko 
elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette 
Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan 
muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Juma-
lan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä (Room. 
12:1–2). 
 

Sananmukaisesti Paavali kehottaa kristittyjä luovuttamaan ”ruumiinsa” 
uhriksi. Näin kehotuksen yhteys juutalaiseen temppeliuhripalvelukseen 
tulee selkeämmin esille. Eläinuhrien tilalle on tullut ”järjellinen” juma-
lanpalvelus, joka on oman itsensä kokonaisvaltaista luovuttamista Juma-
lalle, hänen käyttöönsä. ”Jumalan armahtava rakkaus” viittaa Jeesuksen 
sovintokuolemassa ihmisille annettuun pelastukseen, josta Paavali on 
kirjeen edellisissä luvuissa tehnyt selkoa. Itsensä Jumalan käyttöön anta-
miseen liittyy mielenmuutos, jossa hylätään ”tämän maailman meno” 
eli väärät elämisen käytännöt. 

Vaikka Paavali luetteleekin yksittäisiä esimerkkejä oikeasta kristilli-
sestä elämäntavasta, hänen eettisten opetustensa alkusanat ilmentävät 
luottamusta Jumalaan turvautuvan kristityn omaan harkintakykyyn. 
Jumalaan turvaava ihminen osaa itse arvioida, mikä on Jumalan tahto. 
Tilanteet vaihtuvat, eikä etukäteen voida antaa yksityiskohtaisia, jokais-
ta tilannetta tarkkaan määrittäviä käyttäytymisohjeita. 

Kehotukset hyvään ja parempaan elämään kuuluvat loppuun asti 
myös kastetuille ja Kristuksen lunastamille ihmisille. Ne ovat edelleen 
tarpeellisia, niin kuin Paavalin kokonaisvaltaisesta näkemyksestä kristi-
tyn ihmisen tilanteesta tässä maailmassa on jo käynyt ilmi. Vaikka pe-



 K I R J E  R O O M A L A I S I L L E  4 1 9  

rusteellinen muutos on jo toteutunut yksittäisen kristityn elämässä 
hänen tultuaan Kristuksen omaksi, kutsu kasvamiseen kristittynä ja tais-
telu syntiä vastaan jäävät edelleen voimaan. Kristityn kilvoittelu toteu-
tuu vanhan ja uuden todellisuuden välisessä jännitekentässä. Hän kuu-
luu omalla tavallaan vielä molempiin. Kristitty ei ole vielä tässä elämässä 
tullut täydelliseksi eikä saavuttanut tilaa, jossa pahalla ei enää olisi hä-
neen mitään valtaa. Lankeamisen mahdollisuus on aina olemassa. Yhä 
uudestaan hän tarvitsee kehotusta ”antaa koko elämänsä pyhäksi ja elä-
väksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi”. 

Oppi vanhurskauttamisesta on Paavalin etiikan lähtökohtana. Koska 
Kristus on vapauttanut kristityn synnin vallasta, hänellä on mahdolli-
suus taistella menestyksellisesti syntiä vastaan, vaikka hän ei olekaan 
vielä täydellinen eikä synnitön. Jatkuvasti houkutusten ja kiusausten 
alaisenakin ja niihin lankeavana hän on samalla todellinen kilvoittelija, 
joka pystyy ottamaan vastaan kehotuksen Jumalan mielen mukaisesta 
elämästä. Toisaalta kristitty on siis jo valmis. Samalla häntä kuitenkin 
vasta kutsutaan tekemään totta siitä todellisuudesta, johon hänet on 
otettu osalliseksi. Kristityt on kutsuttu ”käyttäytymään Kristuksen evan-
keliumin arvoa vastaavalla tavalla” (Fil. 1:27). Jo vanhimmassa kirjees-
sään Paavali kehottaa seurakuntalaisia vaeltamaan heitä ”valtakuntaansa 
ja kirkkauteensa kutsuvan Jumalan arvoisesti” (1. Tess. 2:12). Pyhä 
Henki, joka antaa heille voimia ja tukee moninaisella tavalla, on heidän 
apunaan. 

Paavalin etiikan perusperiaate voidaankin tiivistää kehotukseen 
”tule siksi, mikä jo olet!” Toisaalta Jumala tahtoo ja pystyy säilyttämään 
omanaan pelastuksen piiriin kutsutut, toisaalta heidän on jatkuvasti 
kamppailtava oikean Jumala-suhteen ja elämäntavan säilyttämiseksi, 
mutta siinäkään he eivät ole omassa varassaan. Paavali kehottaa tästä 
näkökulmasta seurakuntalaisia seuraavasti: ”Tehkää peläten ja vavisten 
työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja 
myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa” (Fil. 2:12–13). 
Pelko ja luottamus kuuluvat paradoksaalisesti yhtä aikaa kristityn tunte-
muksiin hänen elämänkilvoituksessaan. 

Paavalin eettisten kehotusten tähtäyspisteenä on useimmiten yhtei-
sön, se tarkoittaa kristillisen seurakunnan paras. Jokaisen kristityn on 
elettävä sillä tavalla, että hän lujittaa koko seurakunnan yhteenkuulu-
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vuutta ja rakentumista. Jokainen jäsen on otettava huomioon. Tulee 
ymmärtää, että Jumala on tarkoittanut jokaiselle hänen oman paikkansa 
ja tehtävänsä seurakunnassa. Kristittyjä ei ole kutsuttu keskinäiseen 
kilpailuun siitä, kuka on merkittävin ja tärkein. On kilpailtava aivan 
päinvastaisista asioista. Paavali kirjoittaa: ”Osoittakaa toisillenne läm-
mintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toisianne” (Room. 
12:10). Tämän kehotuksen jälkipuoliskon merkitys tulee ehkä selvem-
min esille vanhan käännöksen muotoilussa: ”Toinen toisenne kunnioit-
tamisessa kilpailkaa keskenänne.” 

Paavali kirjoittaa edelleen muun muassa: ”Olkaa keskenänne yksi-
mielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähä-
osaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita” (Room. 12:16). 
Näitä asioita painottaessaan Paavali turvautuu jo Ensimmäisessä kirjees-
sä korinttilaisille käyttämäänsä vertauskuvaan seurakuntayhteisöstä 
ihmisruumiina. Myös siinä jäsenet ovat erilaisia. Ruumiin jäsenten eri-
laisuus palvelee kokonaisuuden etua: 

 
Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri 
tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olem-
me kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia 
armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan 
kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän 
saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa 
omastaan, antakoon pyyteettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, 
joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin (Room. 12:4–8). 
 

Lämpimän veljesrakkauden ohella Paavali kehottaa seurakuntalaisia Jee-
suksen antaman mallin mukaisesti rakastamaan myös vihollisia: ”Siu-
natkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko” (Room. 
12:14). Paavalilla olisi itselleenkin ollut käyttöä tälle kehotukselle äsket-
täin Korintissa käydyn kiistan tiimoilta, samoin kuin jo aiemmin Gala-
tian seurakuntia ravistelleessa riidassa. Ehkä nämä taistelut koskivat Paa-
valin mielestä sillä tavalla uskon perusteita, että niissä äärimmäisetkin 
retoriset keinot olivat sallittuja. Paavalin ohjeisiin liittyykin varaus, jota 
hän pystyy soveltamaan myös omaan käyttäytymiseensä: ”Jos on mah-
dollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa” (Room. 
12:18). Jeesuksen opetukset häämöttävät joka tapauksessa taustalla 
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myös, kun Paavali kirjoittaa: ”Älkää maksako kenellekään pahaa pahal-
la, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä” (Room. 
12:17). Kristityn ei ole itse lupa kostaa hänelle tehtyä vääryyttä, vaan 
hänen tulee jättää asia Jumalan hoidettavaksi (Room. 12:19). Paavali si-
teeraa Vanhan testamentin Sananlaskujen kirjaa ja kirjoittaa: ”Jos viha-
miehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juo-
tavaa” (Room. 12:20; Sananl. 25:21). 

Koska Paavalin antamien eettisten ohjeiden keskeisenä tavoitteena 
on yhteisön pysyminen koossa siitä huolimatta, että se koostuu hyvin 
erilaisista jäsenistä, hän pyrkii eettisissä ohjeissaan avaraan näkemyk-
seen: on monta eri vaihtoehtoa elämäntavoissa, kunhan vain kaiken 
perustana on usko Kristukseen. Paavalin eettinen opetus on sisällöltään 
monessa suhteessa täysin samoilla linjoilla kuin Jeesuksen opetus. Myös 
Paavalin etiikassa hylätään pikkutarkka yksittäisten sääntöjen viljely eli 
kasuistiikka. Konkreettisiin erityistilanteisiin liittyvät toimintaohjeet joh-
detaan laajemmista periaatteista. Jeesuksen etiikan ydin eli ”Rakkauden 
kaksoiskäsky” löytyy myös Paavalilta, vaikkakaan Paavalin ei tarvitse 
omassa asiayhteydessään tuoda esille siihen erottamattomasti kuuluvaa 
Jumalan rakastamisen teemaa: 

 
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka 
rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt ’Älä tapa’, ’Älä varasta’, 
’Älä himoitse’, samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: ’Rakasta 
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. 
Näin rakkaus toteuttaa koko lain (Room. 13:8–10). 
 

Rakkaus, joka merkitsee toisen huomioon ottamista, toisen hyväksi toi-
mimista ja elämistä ja jopa toisten hyväksi uhrautumista, muodostaa 
Paavalin etiikan yleisperiaatteen. Sen mukaan kristitty yksittäistapauk-
sissa mukauttaa omaa elämäntyyliään. Konkreettisissa asioissa tämä 
sääntö tulee esiin monella tavalla Paavalin kirjeissä. 

Jeesuksen rakkauden kaksoiskäskyn toinenkin puoli eli Jumalan 
rakastamisen korostus tulee Paavalin opetuksessa omalla tavallaan esille. 
Paavalin etiikan ehdoton perusperiaate tulee nimittäin ilmi myös hänen 
toteamuksessaan: ”Jos elämme, elämme Herran omina [parempi kään-
nös: Herralle, niin kuin vanhassa käännöksessä], ja jos kuolemme, kuolem-
me Herran omina [parempi käännös: Herralle]” (Room. 14:8). Kaikki, 
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mitä kristitty tekee, tapahtuu Kristuksen ja Jumalan kunniaksi. Se on 
elämän tosi tarkoitus, jossa ihminen itsekin kokee syvintä tyydytystä. 

Rakkauden kaksoiskäsky soveltuu myös ohjeeksi, jolla on oikein 
suhtautua erilaisiin kristillisen yhteisön piirissä vastaan tuleviin ruoka-
sääntöihin ja -tottumuksiin. Näistä asioista Paavali oli jo kirjoittanut 
laajasti korinttilaisille (1. Kor. 8; 10:14–33). Korinttilaisille kirjoittaes-
saan Paavalilla oli suhteellisen tarkka tieto siitä, mistä seurakunnassa 
kiisteltiin, kun taas roomalaisille kirjoittaessaan hän joutuu puhumaan 
yleisemmällä tasolla tietoisena vain siitä, minkälaisia erimielisyyksiä 
kristikunnassa ruokasäädöksistä yleisesti vallitsi. Paavali käsittelee asiaa 
Kirjeessä roomalaisille jakaen seurakuntalaiset niihin, joilla on heikko 
usko, ja niihin, joilla on vahva usko. Edellisillä hän tarkoittaa henkilöi-
tä, jotka ovat edelleen kiinni monissa juutalaisen lain rituaalisen puolen 
säädöksissä ja jotka ahdistuvat, jos heitä painostetaan omaksumaan va-
paampi suhtautuminen ruokailuun, puhtaussäädöksiin ja sapatti- sekä 
juhlapäivämääräyksiin. Ne ovat edelleen niin olennainen osa heidän 
kristillistä identiteettiään, että niistä luopuminen vaarantaa heidän koko 
uskonsa Kristukseen (Room. 14:23). Vapaammin lakiin suhtautuvilla 
Paavali tarkoittaa omia hengenheimolaisiaan, jotka ovat sisäistäneet sen, 
että juutalainen rituaalilaki ei enää ole voimassa uuden liiton väelle. 
Paavali kirjoittaa: 

 
Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä 
ruvetko kiistelemään mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta 
heikkouskoinen syö vain kasviksia. Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä 
joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan 
Jumala ottanut omakseen hänetkin (Room. 14:1–3). 
 

Paavalin ohje konservatiivisemmin asioihin suhtautuville ja liberaalim-
min ne ottaville on ajaton ja yleispätevä. Hän on myös hyvin tiivistänyt 
ohjeeseensa kummankin ryhmän perusasennoitumisen toisiinsa eli hal-
veksimisen ja tuomitsemisen. Nyt ei ole kysymys samanlaisesta taistelus-
ta juutalaisen lain määräyksien sitovuuden tulkinnoista kuin aikoinaan 
Antiokiassa tai Galatiassa. Paavali ei oleta, että Rooman seurakunnassa 
”heikot veljet” pystyisivät painostamaan vapaammin asioihin suhtautu-
via uskon perusteisiin ulottuvilla vaatimuksilla. Paavalin ohjeista saa 
pikemminkin sen vaikutelman, että ”vahvat veljet” ovat Roomassa vah-
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voilla. Heidän on suhtauduttava ymmärtäväisesti ”heikkoihin veljiin”, 
jotta nämä eivät ajautuisi uskossaan haaksirikkoon. 

Sama, mikä koskee ruoka-aineita, koskee myös suhtautumista sa-
pattiin ja juhlapäiviin: 

 
Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat saman-
arvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huo-
mionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniak-
si, sillä hän kiittää Jumalaa. Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan 
kuole itseään varten (Room. 14:5–7). 
 

Kun perusasia on kunnossa, kristitty on Paavalin mukaan hyvin vapaa 
elämäntavoissaan. Pääasia on, ettei loukkaa toista, vaan tukee ja auttaa 
toista hänen elämässään ja uskossaan. Paavalille on jo omien kokemuk-
siensa vuoksi tärkeätä myös kieltää toisten tuomitseminen väärin 
perustein. Hän kirjoittaa:  

 
Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata 
veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. Herraan Jeesukseen luottaen tiedän 
varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin 
epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Jos veljesi pahastuu ruoastasi, et enää 
ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruoallasi perikatoon sitä, 
jonka vuoksi Kristus on kuollut (Room. 14:13–15). 
 

Paavalin vakaumus, jonka mukaan ”mikään ei ole sinänsä epäpuhdasta”, 
on vallankumouksellisen radikaali hänen juutalaista taustaansa vasten. 
Sen vuoksi hänen oli syytäkin vedota sitä esittäessään ylimpään aukto-
riteettiin, Herraan Jeesukseen. Tässä Paavali viitannee siihen Jeesus-
traditioon, joka on tallennettu evankeliumeissa jakeisiin Mark. 7:14–23. 
Siellä Jeesuksen suuhun on asetettu muun muassa seuraava toteamus: 
”Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ih-
misen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos” (Mark. 7:15).127 

Paavalilla on se realistinen käsitys, että heikko- ja vahvauskoisten 
kristittyjen välisessä kiistelyssä jälkimmäisillä on enemmän joustovaraa. 
Siksi hän kirjoittaa: 

 
Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Älä ruoan 
vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on 
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pahaksi, jos hän syö jotakin, mikä loukkaa omaatuntoa. Sinun on hyvä olla 
syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. 
Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itse-
ään siitä, minkä uskoo oikeaksi (Room. 14:19–22). 
 

Uskossa on eri asteita. Sielunhoitajana Paavali ei painosta uskossaan 
heikkoja, jotka tarvitsevat vielä erilaisia tukirakenteita kasvussaan vakau-
mukseen, että uskon kohteena riittää yksin Kristus ja elämäntavassa 
pelkästään rakkauden periaatteen viisas toteuttaminen.128 

Paavali lienee toiminnassaan kohdannut myös kristittyjä, jotka 
eivät kuulu omassatunnossaan arkoihin, mutta jotka muuten ovat ylittä-
neet rajoja yli sen, mihin heidän uskonsa on ulottunut. Sellaisiin viitan-
nee Paavalin kehotus: ”Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin 
on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin 
sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut” (Room. 
12:3). Samaan viittaa profeetalle annettu ohje käyttää profetoimisen 
lahjaa ”sen mukaan kuin hänellä on uskoa” (Room. 12:6). 

Paavalilla on syvällinen tieto siitä, miten ihmisen on säilytettävä 
tasapaino omatuntonsa kanssa eettisissä ratkaisuissa. Eri ihmisten uskon-
vakaumus on tässä suhteessa erilainen. Suhtautuminen siihen, mikä on 
syntiä, vaihtelee eri ihmisillä varsinkin rituaalisten säädösten ja tapojen 
suhteen, mutta myös muissa asioissa, joissa ei ole kymmenen käskyn 
mukaisia itsestään selviä sääntöjä. Heikko veli ei voi teeskennellä vahvaa 
vahingoittamatta itseään, kun taas vahva voi rakkauden tähden helposti 
tilanteen niin vaatiessa mukautua heikon veljen tasolla. Siksi Paavali 
toteaa: ”Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vaja-
vaisuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. 
Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä 
on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä” (Room. 15:1–2). Kristuksen esi-
merkin tulee ohjata kristittyjä. Hänkään ei ajatellut itseään uhrautues-
saan ihmisten hyväksi (Room. 15:3). Kaiken kaikkiaan syömiseen liitty-
vät ongelmat osoittautuvat vähäpätöisiksi, kun otetaan huomioon pää-
asia, jonka Paavali kiteyttää sanoiksi ”Jumalan valtakunta ei ole syömistä 
eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki 
antaa” (Room. 14:17). 

Jos ihminen on Jumalan edessä vakuuttunut siitä, ettei hänen elä-
mäntapansa ole ristiriidassa sen lahjan kanssa, jonka hän on saanut Ju-
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malalta tullessaan vanhurskautetuksi uskosta Kristukseen, hän on vapaa 
elämäntyylissään. Kenenkään ei pidä painostaa häntä muuttamaan tyy-
liään toisten valitsemien tapojen mukaan. Jos ihminen kokee pitäytymi-
sen vanhan perinteen sääntöjen tiukempaan noudattamiseen olevan 
itselleen turvallista, hänen täytyy silti pystyä hyväksymään kristilliseksi 
veljekseen ja sisarekseen vapaamielisemmin asioihin suhtautuva lähim-
mäinen. Rakkauden kaksoiskäsky on loppujen lopuksi ainoa kristittyä 
sitova laki. Se, miten sitä sovelletaan, on kuitenkin yksityiskohdissaan 
tulkinnanvarainen ja monimutkainen asia. Ei ole aina helppo päätellä, 
mitä kaikkea sisältyy sääntöön lähimmäisen rakastamisesta tai minkä 
asian harjoittaminen on toiselle vahingollista. Siinä voi yksityinen kris-
tittykin joutua muuttamaan käsitystään ja käytäntöään. Siksi tarvitaan 
myös yksityiskohtaisia ohjeita, kieltoja ja käskyjä, joita Paavalikin jakaa 
kirjeissään. 

Rakkauden kaksoiskäskyn ohjatessa käyttäytymistä voivat yksityis-
kohtaisesti joissakin tilanteissa annetut määräykset ja ohjeet myös 
vanhentua tilanteiden muuttuessa. Kristittyjen on oltava valmiita myös 
muuttamaan vakaumuksiaan uusien faktojen ja muuttuneiden tilantei-
den valossa, kun he punnitsevat kaikkea tarkkaan peruskäskyn eli rak-
kauden kaksoiskäskyn valossa. Yksi Kirjeen roomalaisille eettiseen ope-
tukseen liittyvä teema on kirkkohistorian aikana ja varsinkin viime vuo-
sisadan kokemuksissa herättänyt paljon kysymyksiä siitä, ovatko Paava-
lin siitä antamat ohjeet enää kristikuntaa sitovia. Kysymys on oikeasta 
suhtautumisesta esivaltaan. 

Esivalta-teema ei tule vastaan muissa Paavalin kirjeissä. Valtakun-
nan pääkaupungissa elävät seurakunnat on hänen mielestään näköjään 
tarvinneet sen käsittelyä. Kristityt ovat ”taivaan kansalaisia” (Fil. 3:20), 
mutta heillä on myös oma roolinsa maallisessa yhteiskunnassa. Miten 
heidän tulisi siksi suhtautua esivaltaan eli niihin, joiden käsissä on maal-
linen tuomiovalta, järjestyksen ylläpito, lakien säätäminen ja verotus? 

Paavalin asennoituminen muistuttaa paljolti tapaa, jolla Jerusale-
missa vaikuttava juutalainen eliitti suhtautui Rooman miehitysvaltaan ja 
hallitsijoihin. Juutalaisten vastuullinen johtajisto pyrki säilyttämään hy-
vät suhteet Roomaan. Se pyrki elämään sovussa miehittäjien kanssa eli 
”antamaan keisarille sen, mikä keisarille kuuluu”. Kun Rooman vaati-
mukset täytettiin, kansa sai elää mahdollisimman rauhallista ja vakaata 
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elämää. Roomalaistenkin kannalta oli hyvä, että yksittäinen osa valta-
kuntaa säilyi vakaana. Roomalaiset sallivatkin Juudealle laajan autono-
mian, jossa maa sai itse hoitaa omia asioitaan varsin vapaasti. Paavalin 
aikaan temppelissä uhrattiin päivittäin uhri keisarin menestyksen puo-
lesta. Näin siitäkin huolimatta, että kyseessä oli vieraan uskonnon har-
joittaja. Vain jotkut messiaaniset intoilijat aiheuttivat aika ajoin levotto-
muuksia pyrkiessään lopettamaan pakanoiden ylivallan juutalaisten 
perintömaassa. Tämä oli vain kiusallista johtavalle papistolle, jonka 
politiikkana oli sopu miehittäjien kanssa. Samanlaista suhtautumista esi-
valtaan opetettiin myös synagogissa kautta valtakunnan.129 Samalta poh-
jalta nousee Paavalin kehotus: 

 
Jokaisen on suostuttava esivallan alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi 
Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vas-
tustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, 
saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, 
vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee 
oikein! Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun par-
haaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se 
on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuk-
sen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta 
vaan myös omantunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä 
viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa 
jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille 
tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia (Room. 13:1–7). 
 

Paavali puhuu tässä esivallasta, joka ei palvele samaa Jumalaa kuin hän 
ja jonka periaatteet poikkeavat suuresti niin kristillisen kuin juutalaisen-
kin perinteen mukaisesta opetuksesta. Roomalaiseen esivaltaan sisältyi 
elementtejä, jotka olivat suoranaista jumalanpilkkaa juutalais-kristilli-
sestä näkökulmasta. Kuolleisiin keisareihin liitettiin esimerkiksi käsitys, 
että heidät oli korotettu jumaliksi ja että heitä tuli sellaisina palvoa. 
Kaikesta huolimatta Paavali ei arkaile kutsua esivaltaa ”Jumalan palveli-
jaksi”. Jo Vanhassa testamentissa oli lähtökohtia tällaiseen opetukseen. 
Jesajan kirjassa julistetaan, miten Jumala käyttää Persian kuningasta 
Kyyrosta omien päämääriensä ajamiseen (Jes. 45:1–8). Jesajan kirjassa 
oletetaan, että Kyyros oppisi tuntemaan Israelin Jumalan (Jes. 45:3), 
mutta myös täysin jumalatonkin esivalta toteuttaa maailmassa Jumalan 
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tarkoituksia ylläpitämällä järjestystä, turvallisuutta ja oikeutta. Paavali 
oli itse lukuisilla matkoillaan saanut kokea roomalaisen järjestyksen tuo-
mat edut. Esivalta tarjosi valtakunnan asukkaille rauhalliset olot, turval-
lisen asumisen ja matkustamisen. Tällä tavalla valtiovalta asetti ulkonai-
set puitteet, joissa Paavali saattoi suorittaa lähetystyötään ja joissa seura-
kunnat pääsivät kehittymään rauhassa. 

Esivalta ei ollut kaikessa yltänyt kutsumuksensa tasolle. Virkamie-
het saattoivat toimia itsekkäästi ja epäoikeudenmukaisesti, hallitsijat sor-
tua räikeisiin oikeusmurhiin. ”Tämän maailman valtiaat” olivat ristiin-
naulinneet sokeudessaan ”kirkkauden Herran” (1. Kor. 2:8). Lopulta 
Paavali itsekin tuli joutumaan samaisen esivallan teloittamaksi. Kuiten-
kin puutteellinen ja jumalatonkin esivalta on parempi kuin viidakon 
laki, jossa jokaisen elämä ja hyvinvointi ovat vain hänen oman voimansa 
ja viekkautensa varassa. 

Sama asennoituminen lakeihin ja esivaltaan tuli esille myös 
Platonin dialogissa Kriton kuvauksessa Sokrateen viimeisistä hetkistä: 
Sokrateelle oli langetettu hyvin kyseenalaisin perustein kuolemantuo-
mio. Kun hänen ystävänsä kehottivat häntä karkaamaan vankilasta, 
Sokrates kieltäytyi vetoamalla siihen, että lait, joiden pohjalta hänet oli 
väärin tuomittu kuolemaan, olivat kuitenkin periaatteessa kaiken rau-
hallisen ja järjestyneen elämän edellytys eikä yksityinen kansalainen saa-
nut niitä toiminnallaan loukata. Myös myöhempi luterilainen kahden 
regimentin oppi perustuu samaan periaatteeseen ja näihin Paavalin ope-
tuksiin. Paavalikin seuraa tässä vain varhaiskristillistä perinnettä, joka 
perustuu Jeesuksen opetukseen veron maksamisesta keisarille (Mark. 
12:13–17). 

Paavali ei tässä ota huomioon sitä, että joissakin tilanteissa valtio-
valta voi vääristyä niin pitkälle pahuuden palvelukseen, että sitä ei enää 
millään voi nimittää Jumalan palvelijaksi. Vainojen keskellä elävä Jo-
hanneksen ilmestyksen kirjoittaja katsoi myöhemmin olevansa keskellä 
tällaista tilannetta. Samaa voidaan sanoa myös 1900-luvun diktaatto-
reista ja heidän valtioistaan. Paavalin näkökulmana on vain normaali 
maailmassa vallitseva tilanne: Jumala on tarkoittanut minkä tahansa esi-
vallan toteuttamaan maailmassa sitä, että elämisen ulkonaiset puitteet 
ovat kunnossa. Sen vuoksi kristittyjenkään ei pidä hurmahenkisesti 
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nousta esivaltaa ja sen säätämyksiä vastaan, vaan mukautua järjestystä ja 
rauhaa palveleviin määräyksiin.130 
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41 Paavalin Raamatussa, Septuagintassa, lause tarjoaa useimmissa käsikirjoituksissa hepreasta 
kreikaksi käännettynä merkityksen ”vanhurskas saa elää minun uskollisuudestani” (kreikaksi: 
ho de dikaios ek pisteōs mou zēsetai). Muutos yksikön kolmannesta persoonasta yksikön ensim-
mäiseen selittyy ongelmitta. Hepreankielisissä käsikirjoituksissa vain yhdellä, toisiaan muis-
tuttavalla kirjaimella ilmaistut pronominit ”minun” ja ”hänen” menevät nimittäin helposti 
sekaisin. Masoreettinen teksti (Hab. 2:4) edustaa jälkimmäistä, kun taas Septuagintan 
pohjatekstissä on ollut edellinen. Lauseessa esiintyvä kreikan sana pistis tarkoittaa asiayhtey-
destä riippuen joko ”uskoa” tai ”uskollisuutta”. Eräissä käsikirjoituksissa lauseessa oleva 
kreikan ”minun” (mou) -sana on heti ”vanhurskas” (dikaios) -sanan jälkeen, niin että lause 
voidaan ymmärtää kahdella erilaisella tavalla, joko niin kuin yllä tai merkityksessä ”minun 
vanhurskaani saa elää uskosta”. Koska Paavali niin varmasti väittää siteeraavansa kirjoituksia, 
hänellä on todennäköisesti ollut käytettävissään jälkimmäisen sanamuodon sisältävä käsikir-
joitus. Hän on ymmärtänyt sanan ”minun” viittaavan sitä edeltävään ”vanhurskas”-sanaan ja 
ilmaisun ek pisteōs merkityksessä ”uskosta”. Paavali lienee itse poistanut siteeraamastaan 
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Habakukin jakeesta pikkusanan mou oman tulkintansa selvyyden varmistamiksi. Lauseen 
viittaus Jumalan silmissä vanhurskaaseen (= ”minun vanhurskaani”) tulee siinä muutenkin 
selväksi. Paavali siteeraa tätä itselleen tärkeätä Vanhan testamentin tekstiä juuri tässä muodos-
sa myös Kirjeessä galatalaisille (Gal. 3:11). Katja Kujanpää selvittelee asiaa enemmän tuorees-
sa väitöskirjassaan (2017). 
42 Paavalilla keskeinen ja usein toistuvat termi, joka on tässä käännetty muotoon ”usko Jee-
sukseen Kristukseen” voisi kreikan kielessä kääntyä myös muotoon ”Jeesuksen Kristuksen 
uskollisuus”. Näin eräät eksegeetit haluaisivat sen tulkitakin, millä olisi selkeitä teologisia seu-
rauksia Paavalin uskon luonteen ymmärtämisessä. Perinteinen tulkinta on kuitenkin edelleen 
parempi, minkä mm. Barclay (2015, 378–384, 476–477) tuo hyvin esille. 
43 Tässä (Room. 3:25) käytetty termi ”sovitusuhri” on alkukielessä hilastērion. Septuagintassa 
sillä tarkoitettiin myös temppelin kaikkein pyhimmässä olevaa Liiton arkin kantta, ”armo-
istuinta”, jolle Suurena sovintopäivänä pirskotettiin uhrieläimen verta. Edellisessä raamatun-
suomennoksessa termi käännettiin tämän mukaisesti. Aiheesta lähemmin Särkiö 1996, 131–
134, Mustakallio 2007, 76. 
44 Lohse 2003, 132. 
45 Jakeen 2. Kor. 5:21 tulkinnasta ja yhteydestä Jesajan kirjaan lähemmin Mustakallio 2007, 
76–78, Laato 2008, 190–192. 
46 Kuula (2003, 107–117) näkee Paavalin pelastusopin toisin. Hänen tulkinnassaan Paavali 
edustaa aivan samanlaista legalismia ja aktivismia, mistä Uuden testamentin tutkijat ovat 
moittineet juutalaisuutta Paavalia tulkitessaan. Myös Paavalin mukaan kristityn oli Kristuk-
seen liittymisensä jälkeen taisteltava syntiä vastaan samalla tavalla kuin juutalaisen liittono-
mistisessa suhteessaan Jumalaan. Uskokin on tekoa ja tottelemista. Muuten kristittyä uhkasi 
joutuminen pois pelastettujen joukosta. Paavalin pelastusoppia voidaan kutsua synergistisek-
si: Kristus on tehnyt ensimmäisen siirron armosta, kristityn on vastattava siihen elämällä 
oikein Kristuksen ja Hengen antamin voimin. Aiheeseen palataan tässä kirjassa. 
47 Vrt. Wright 2015, 78–79, 92–95. 
48 Eskola 1998, 231. Esimerkki tällaisesta ”synergisesta kerskaamisesta” on Luukkaan 
evankeliumin temppelissä rukoileva fariseus, joka lausuu: ”Jumala, minä kiitän sinua, etten 
ole sellainen kuin muut ihmiset…” (Luuk. 18:11). 
49 Eskola 1998, 256, Mustakallio 2007, 79. 
50 Näin myös mm. Eskola 1998, 202. 
51 Asiaa selvittää mm. Kuula 2001, 133–134. 
52 Samaan tapaan Eskola 1998, 207. 
53 Kuula 2001, 127, Huttunen 2009, 120–122. 
54 Aihepiiristä enemmän Kuula 2001, 138–142, Mustakallio 2007, 72–74. 
55 Hakola & Pakkala 2008, 139–141. 
56 Proselyyttikasteesta tekee selkoa esim. Goldenberg 1997, 521–525. 
57 Kuula (2001, 251) tulkitsee jakeen merkitsevän kasteen vähättelyä Paavalin arviossa. Asias-
ta voi syystä olla toistakin mieltä, jota edustaa mm. Mustakallio 2007, 114–116. 
58 Aejmelaeus 2007, 62–64. 
59 Aiheesta lähemmin Lohse 2003, 188–189. 
60 Kuula (2001, 247–261; 2003, 66–72) katsoo, että kaste ei ollut Paavalille tärkeä asia. Riit-
tinä se vain symboloi muulla tavalla saavutettua Kristus-yhteyttä. Tästä voi syystä olla eri 
mieltä Paavalin tekstien äärellä. 
61 Nikolainen 1986b, 77. 
62 Kuula (2003, 63–65) esittelee valaisevasti eri tapoja, joissa Paavali käyttää ilmaisua ”Kris-
tuksessa” (en Khristō). 
63 Jakeiden tulkinnasta lähemmin Lindgård 2005, 106–130. 
64 Jakeita analysoi tältä kannalta mm. Räisänen 1982, 61–62. 
65 Barrett 1962, 140. 
66 Samaa korostaa mm. Kuula 2001, 295. 
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67 Anekdootin kertoi Aimo T. Nikolainen luennolla keväällä 1967. Teologien nimet eivät 
valitettavasti jääneet silloin mieleen. 
68 Nygren 1947, 284–310, Nikolainen 1975, 111–119. Näin myös Barrett 1962, 138–153, 
ja Dunn 1998, 472–477. 
69 Laato 1991, 137–184, Thurén 2000, 117–124. 
70 Räisänen 1982, 109; 1986, 16–17; 2009, 145; 2011, 128–129; Kuula 2001, 294–301; 
2003, 264–268; Huttunen 2005, 324–332; 2009, 112–126. Luvun Room. 7 arvoituksellisen 
sisällön tulkintaan on tutkimuksen historiassa käytetty paljon sivuja ja energiaa. Näiden eri 
suuntiin kulkevien tulkintojen äärellä lukija on usein vielä enemmän ymmällään yrittäessään 
ymmärtää niiden ajatuksenjuoksua kuin itse tulkittavan tekstin. Tämä koskee molempia 
päätulkintavaihtoehtoja. 
71 Stuhlmacher (1989, 106) kirjoittaa, etteivät jakeet Room. 7:7–25 ole Paavalin rippi omasta 
elämästään, vaan jokaisen kastetun kristityn valituslaulu, kun hän katselee taaksepäin esikris-
tillistä menneisyyttään. 
72 Kümmel 1974 (uusintapainos), 1–160. Mm. Lohse (2003, 214–216) seuraa Kümmelin 
tulkintaa. Laato (1991, 140–184) keskustelee seikkaperäisesti Kümmelin tulkinnan kanssa ja 
pyrkii kumoamaan sen. 
73 Kun jaksoa Room. 7:7–25 on usein luonnehdittu Paavalin pyrkimyksenä puolustaa lakia 
kaiken siihen aiemmin liittyneen arvostelun jälkeen, Kuula (2001, 295) huomauttaa oikeute-
tusti, että kyseessä on ennemminkin Paavalin oman lakikritiikin kuin itse lain puolusta-
minen. 
74 Tekstin liittymisestä Paavalin omaan nuoruuteen vrt. Barrett 1962, 143–144. 
75 Nikolainen 1975, 109; Kuula 2001, 134; 2003, 246–248; Lohse 2003, 212; Huttunen 
2009, 116. 
76 Mustakallio 2007, 91. 
77 Nikolainen (1975, 108) varoittaa mahdollisesti aivan aiheellisesti tekstin psykologisoivasta 
tulkinnasta. 
78 Esimerkkejä tarjoaa Huttunen 2009, 101–126. Viittauksia näihin teksteihin tarjoavat myös 
esim. Nikolainen 1975, 114–115, Stuhlmacher 1989, 100–102. 
79 Vrt. Kuula 2001, 298: ”’Minä’ ei viittaa kehenkään konkreettiseen henkilöön, vaan se on 
retorinen apuväline, jonka avulla teologinen ja periaatteellinen tutkistelu voidaan esittää 
kertomuksena.” Syystä joutuu Kuula toteamaan, että ”minä”-muoto on jakson Room. 7:7–
25 tulkintahistorian kannalta ”hieman epäonnistunut retorinen tehokeino” sikäli, kuin Paa-
vali puhuu jaksossa jostakusta muusta kuin itsestään. Vrt. myös Kuula 2003, 244–246, 250. 
80 Vrt. Nygrenin (1947, 293) esittelyä tästä tulkintamallista. 
81 Vrt. Thurén 2000, 122; 2008, 11 n. 12: ”Retorisen tutkimuksen minimivaatimus onkin, 
että kirjoittaja saattoi olettaa vastaanottajien kyenneen käsittämään kyseisen retorisen teknii-
kan oikein eli että tällainen tekniikka oli yleisesti tunnettu.” 
82 Nygren 1947, 294, 302–303. Nygren kuvaa kristityn tilannetta kirjeen eri luvuissa Paava-
lin esittämänä seuraavasti: luku 6: olemme vapaat synnistä, mutta silti meidän on taisteltava 
sitä vastaan, luku 7: olemme vapaita laista, mutta silti emme kuitenkaan voi tulla vanhurs-
kaiksi sen mittapuiden mukaan, luku 8: olemme vapaat kuolemasta, mutta silti huokaamme 
odottaessamme ruumiimme lunastamista vapaaksi. 
83 Thurén 2000, 118–120. 
84 Huttunen (2009, 115) toteaa, että tutkimuksessa ei ole löytynyt tarkkaa analogiaa Paavalin 
luvussa Room. 7 käyttämälle retoriselle ”minä”-muodolle ennen kuin hän tuo sellaisen filoso-
fi Epiktetoksen teksteistä (Disc. 4.4.7). Tarjottu analogia jää kuitenkin varsin vaisuksi vertai-
lutekstiksi Paavalin tekstiin verrattuna. 
85 Nygren 1947, 299–300, 307–308, Nikolainen 1975, 115, 119. 
86 Nygren 1947, 293. 
87 Barrett 1962, 150–153. 
88 Aiheesta enemmän Laato 1991, 143–149. 
89 Barrett 1962, 146. 
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90 Tällä tulkintalinjalla on mm. Kuula 2001, 163, 264, Fredriksen 2014, 808. 
91 Paavalille vieras korostus lienee tapa, jolla Kuula (2001, 282) ilmaisee asian: ”Jumala ei 
pelasta pelkän uskonvakaumuksen perusteella, vaan kristityn on elämässään osoitettava, että 
Kristus on vapauttanut hänet synnistä.” Kritiikistä esim. Westerholm 2008, 14: ”That Paul 
expects those made alive in Christ to live righteously should neither be overlooked not 
allowed to obscure Paul’s conviction that a divine creative act must first put them in a 
position to do so.” Samoin korostaa mm. Lohse 2003, 182–184. 
92 ”Sisällisestä ihmisestä” lähemmin Nikolainen 1975, 117–118. 
93 Vrt. Räisänen 2011, 217: ”…osoittautuu kovin tendenssimäiseksi Paavalin (Korintissa 
syntyneessä!) Roomalaiskirjeessä esittämä ylistävä kuvaus hengen mukaan elävien kristittyjen 
pyrkimyksistä, jotka ovat lihan mukaan elävien pyrkimysten täydellinen vastakohta.” 
94 Laato (1991, 149–151) haluaa torjua tulkinnan, että jakeen Room. 8:2 ”sinä” olisi vastaus 
jakeen Room. 7:24 ”minän” epätoivoiselle kysymykselle. 
95 Vrt. Nikolainen 1971, 139, 159–160. 
96 Paavalin terminologiasta tässä lähemmin Lohse 2003, 235–239. 
97 Kuula (2001, 160–161) tulkitsee tässä Paavalin opetusta toisin erottaessaan toisistaan 
luomakunnan uudistumisen ja kristittyjen ”enkelien kaltaisen todellisuuden” heidän yhtey-
dessään Jumalaan. 
98 Albert Schweitzer (1875–1965) oli viime vuosisadan kuuluisimpia teologeja. Hänen Jeesus-
tutkimuksen historiaa ja Paavalin mystiikkaa ja Paavali-tutkimuksen historiaa käsittelevät 
kirjansa merkitsivät paljon eksegeettisessä tutkimuksessa ja keskustelussa. Tämän lisäksi hän 
toimi lähetyslääkärinä Kongon Lambarenessä, tutki J. S. Bachin musiikkia, oli arvostettu 
urkutaiteilija sekä kirjoitti kaiken elämän kunnioittamisen eettiselle periaatteelle rakentuvia 
kirjoja. 
99 Kuula (1999, 37–40; 2001, 201–210, 261; 2003, 48–54, 77–81; 2008, 153–163) pitää 
tätä lähestymistapaa Paavalin ”keskusajatuksena” ja parhaana mallina ymmärtää Paavalia, 
esittelee tulkintaa ja sen edustajia selkeästi ja laajasti. Samoin Nikki 2015, 178–179. Niin 
kutsutun ”The New Perspective on Paul” tulkintasuuntauksen piirissä lähestymistapa on 
laajalti vallitseva. Tästä vrt. esim. Laato 2008, 200–203, laajasti myös Wright 2015, 64–131. 
100 Schweitzer 1930, 201–221, Kuula 2001, 261; 2003, 78, 278–279: ”Vanhurskauttaminen 
on siis apukäsite, joka selittää Kristus-yhteyden ajatusta.” Se ei Paavalin käytössä ole poleemi-
nen, vaan ”raamatullinen” käsite, jonka avulla Paavali löytää ”vanhurskaudelle” näkemyk-
siään tukevaa aineistoa Vanhasta testamentista. Kristuksen kuolemalla ei Paavalin varsinai-
sessa ajattelussa ole syntejä sovittavaa merkitystä, vaan sen ainoa merkitys nousee siitä, että se 
oli tie ylösnousemukseen ja Kristuksen muuttumiselle henkiseksi todellisuudeksi, johon kuu-
luminen antaa ihmiselle vapautuksen synnistä ja pelastuksen. 
101 Tähän tapaan esim. Räisänen (1982, 108; 1986, 19, 32; 2011, 133–134), joka kirjoittaa 
mm.: ”Paavali ikään kuin sammuttaa maailmasta kaikki muut valot (erityisesti Tooran 
valon), jotta Kristuksen kirkkaus yksin loistaisi siinä.” Asian voisi ehkä paremminkin ilmaista 
niin, että ”muut valot” sammuivat Paavalille Kristuksen kohtaamisen yhteydessä. Kuula 
2001, 126, 283–284: Paavali ”ikään kuin päätteli lääkkeen luonteesta taudin olemuksen”; 
toisaalla Kuula (2008, 158–160) korostaa samaa asiaa partisipaatiosoteriologian pohjalta: 
koska vain oleminen ”Kristuksessa” pelastaa, Paavalin on pakko päätyä tulkintaan, että Juma-
la on peruuttanut liittonsa Israelin kansan kanssa. Vrt. myös Huttunen 2009, 142. 
102 Kuula (2001, 221–222; 2008, 160, 269) sijoittaa myös synnistä vapautumisen teemaan 
Kristuksen yhteydessä olemiseen. Paavali todellakin yhdistää kasteopetuksessaan (Room. 6) 
aiheet toisiinsa, mutta aihe on tullut kaiken todennäköisyyden mukaan paljon luontevammin 
ensimmäisenä esille varhaisessa ristinkuoleman merkityksen pohdinnassa, minkä jälkeen se 
on yhdistetty osaksi mystisen Kristuksessa olemisen ulottuvuuksia. 
103 Muita Vanhasta testamentista nousevia aiheeseen liittyviä sitaatteja tulee esille esim. 
Room. 15:9–12. 
104 Aejmelaeus 2007, 298. 
105 Räisänen 1982, 256–257; 2009, 60; 2011, 212. 
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106 Reuter 2009, 154–155. 
107 Barclay 2015, 368. 
108 Räisänen 1986, 171. 
109 Räisänen (2009, 257–264) torjuu eräiden eksegeettien tulkinnan, jonka mukaan Paavali 
olisi loppuun asti pysynyt ”hyvänä juutalaisena”, ja esittää runsaasti materiaalia, joka puhuu 
pikemminkin aivan päinvastaisen tulkinnan puolesta. 
110 Mustakallio (2008, 164–170) on selkeästi ja vakuuttavasti perustellut tulkinnan, jonka 
mukaan syntisen vanhurskauttaminen ei ole Paavalille pelkkä ”sivukraatteri”, vaan olen-
nainen osa hänen vakaumustaan alusta alkaen. Vanhurskauttamisoppi ja partisipaatio ovat 
molemmat hänelle olennaisia asioita ja liittyvät toisiinsa kuin ”saman kolikon kaksi puolta”. 
Hän päättä artikkelinsa: ”Paavali puhuu paljon partisipaatiosta halutessaan korostaa sitä, 
kuinka uskova saa uuden statuksen ja elää vanhurskautettuna. Puhe rististä ja Kristuksen 
kuolemasta puolestaan korostaa vanhurskauttamisen objektiivista perustaa, syntien sovitusta.” 
Samaa asiaa Mustakallio korostaa 2007, 86–87. Vrt. myös Laato 2008, 201–203. Albert 
Schweitzerin ja muiden uskonnonhistoriallisen koulukunnan miesten esiintuoma tulkinta 
Paavalista mystikkona, uskonnollisena kokijana pikemminkin kuin teologisena ajattelijana, 
oli reaktio heitä aikaisempien Paavali-tutkijoiden liian dogmaattis-paperiseen kuvaan aposto-
lista. Sellaisena se toi tervettä uutta happea tutkimukseen, mutta – niin kuin tällaisissa inno-
vaatioissa usein käy – tulkinta puhtaaksiviljeltiin yksipuolisuuksiin asti. 
111 Vaikka monikko lienee alkuperäinen sanamuoto, useissa vahvoissa käsikirjoituksissa sana 
on yksikössä. Paavalin puhe monikossa liitoista relativoi häneen kohdistettua myöhempää 
arvostelua, joka ilmenee esim. Räisäsellä 2008, 134: ”Kuitenkin Raamattu vakuuttaa Jumalan 
tehneen liiton (nim. Israelin kanssa) ikuisiksi ajoiksi ja antaneen Tooran ikuiseksi järjestyk-
seksi.” Ikuisuus-luonteen liittäminen Jumalan juuri Mooseksen kanssa tekemään liittoon ei 
Vanhan testamentin valossa ole ollut niin määräävä piirre, että Paavalin olisi pitänyt ottaa se 
huomattavasti vakavammin esille ja huomioon. Profeetallinen puhe uudesta liitosta, jonka 
Jumala tekee kansansa kanssa (Jer. 31–34), on myös vaikuttanut siihen, miten ”ikuisuus” on 
tässä yhteydessä mielletty. Vanhan testamentin kielenkäytössä käsite ei ole muutenkaan yhtä 
absoluuttinen kuin filosofisessa kontekstissa. 
112 Eskola 1998, 40–44, 152–160. 
113 Räisänen 2008, 128, 135. 
114 Samaan tapaan Mustakallio 2007, 103. Barclay (2015, 550–551) tulkitsee jalon oliivi-
puun ”juurinesteen” (edellisessä käännöksessä alkutekstiä lähemmin mukaillen ”öljypuun 
mehevä juuri”, Room. 11:17) tarkoittavan Jumalan ehdotonta suosiota, josta Israel on tähän 
saakka saanut nauttia ja jonka tähtäyspisteenä ja huipentumana on kaikille ihmisille lopulli-
sen pelastuksen tuonut Kristus-tapahtuma. 
115 Barclay 2015, 552. 
116 Eskola 1998, 262, Mustakallio 2007, 100: ”Kristinusko on tosi juutalaisuutta ja Kristuk-
seen uskovat muodostavat tosi Israelin.” Vrt. myös Räisänen 2008, 127–128. 
117 Lohse 2003, 292–293. 
118 On tuskin oikein päätellä, että Paavalin ilmoittama ”salaisuus” olisi syntynyt vasta Kirjettä 
roomalaisille saneltaessa ”eräänlaisena hätäratkaisuna”. Näin kuitenkin Kuula 2001, 316. 
Lohse 2003, 318, tulkitsee salaisuuden selvinneen Paavalille hänen tutkiessaan pyhiä kirjoi-
tuksia. 
119 Kuula 2001, 315–316: ”Kristuksen paluun yhteydessä tapahtuu ihme. Nähdessään Kris-
tuksen herruudessaan suuri joukko juutalaisia kääntyy.” Kuula 2003, 336–340; Mustakallio 
2007, 104. 
120 Vrt. Kuulan (2003, 340) oivaltavaa pohdiskelua teeman äärellä. 
121 Räisänen (2008) esittelee valaisevasti Paavalin kolmeen suuntaan vievää argumentointia 
luvuissa Room. 9–11. 
122 Räisänen (2005, 450–456) esittelee eri eksegeettien tulkintoja luvuista Room. 9–11 ja 
päätyy toteamaan, kuinka luvuista mahdollisesti hahmottuva tulkinta Paavalin aiheeseen liit-
tyvän näkemyksen ristiriidattomuudesta on riippuvainen ”tarkastelijan silmistä”. Tällaisin 
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silmin pystyy ainakin Barclay (2015, 520–561) omien Paavalin teologian lahja- ja armoluon-
netta korostavien silmälasiensa lävitse tulkitsemaan lukuja Room. 9–11. Vrt. myös Thurén 
2008b, 148. 
123 Räisänen 1986, 181–184, 201–202; 2009, 180. Kuula (1999, 91–95) korostaa asiaa 
Kirjeen galatalaisille pohjalta. Hagar ja Saara -allegoriassa (Gal. 4:22–31) tämä tulee erityisen 
selväksi. Barclay (2015, 521 n. 2) viittaa tutkijoihin, joiden mukaan Paavali olisi ajatellut 
juutalaisilla olevan lopulta pääsy pelastukseen ohi Kristus-uskon, ja torjuu tulkinnan Paavalin 
kokonaisnäkemyksen vastaisena. 
124 Thurén 2008b, 150. 
125 Tätä korostaa esim. Lohse 2003, 41, 373–374. 
126 Samoin Kuula 2001, 301–309. 
127 Mustakallio 2007, 68; O. Leppä 2008, 243. Kuula (2001, 83–84) arvelee, että vaikutus-
historia on voinut kulkea pikemminkin Paavalilta Markuksen evankeliumiin. 
128 Lähemmin aiheesta Barclay 2015, 511–516. 
129 Lohse 2003, 352–353. 
130 Paavalin opetuksesta esivallasta, sen yhteyksistä ja eroista hänen aikansa filosofien opetuk-
seen tekee selkoa Huttunen 2009, 93–100. 



 
 
 
 

13. Paavalin viimeiset vuodet 
 
 
 
 

Kolehtimatka Jerusalemiin 

Paavalin Korintissa talvikaudella 54–55 (tai vuotta myöhemmin) laati-
ma Kirje roomalaisille on viimeinen aito teksti, joka hänen kädestään on 
jälkipolville tallentunut. Siitä, mitä hänelle sen jälkeen tapahtui, emme 
voi enää tehdä päätelmiä hänen omistaan teksteistään, vaan joudumme 
turvautumaan Apostolien tekojen välittämiin tietoihin. Lähes kolman-
nes teoksen aineistosta keskittyykin kuvaamaan juuri näitä Paavalin vai-
heita, joista ei puuttunut dramaattisia käänteitä. Apostolien tekojen kir-
joittajalla näyttää olleenkin paljon materiaalia juuri näistä vuosista, mikä 
selittää aineiston runsauden. Teologian ja varhaisen kristillisen uskon-
käsityksen kehityksen kannalta aineisto ei ole kovin antoisaa, mutta 
muuten sitäkin vauhdikkaampaa. 

Historiallisen totuuden kannalta Apostolien tekojen kerronta on 
haasteellista. Kirjoittajalla on sen suhteen suuret vapaudet. Tämä on tul-
lut ilmi jo siinä aineistossa, jossa kerrontaa on voitu kontrolloida Paa-
valin kirjeiden tarjoaman aineiston avulla. Pelkkä tapahtumien tarkka 
toistaminen ei ole Apostolien teoissa tärkeätä. Kirjoittaja tähtää teoksel-
laan teologisiin päämääriin, puolustamaan kristillistä uskoa kuvaamalla 
sen edustajia mahdollisimman myönteisessä valossa ja tuomalla heidän 
kohtaloidensa ja esiintymisiensä kautta esille tärkeinä pitämiään teemo-
ja. Lisäksi antiikin historiankirjoituksessa vallitsevien yleisperiaatteiden 
avulla hän pyrkii myös viihdyttämään lukijoitaan esittämällä tapahtu-
mia värikkäiden episodien kautta. Paavalin viimeisiin vuosiin liittyviä 
suuria linjoja, matkaa Jerusalemiin, siellä tapahtunutta mellakkaa ja siitä 
seurannutta vankeutta Kesareassa voidaan pitää historiallisesti luotetta-
vina tapahtumina samoin kuin kuljetusta vankina Roomaan. Näihin 



 P A A V A L I N  V I I M E I S E T  V U O D E T  4 3 7  

suuriin puitteisiin liittyvissä kerronnan elävissä yksityiskohdissa on sel-
keätä ”kaunokirjallista” väritystä, joista joihinkin tuskin liittyy mitään 
todellista historiallista ydintä, toisiin taas sellaista voi hyvinkin liittyä. 
Varmuutta tällaisten erottelujen tekemiseen ei juuri ole olemassa. Vii-
meisten vuosien Paavalia joudumme katsomaan ikään kuin etäämmältä, 
legendojen jo sävyttämässä iltahämärässä, ilman että kaikkeen voisimme 
saada suunnatuksi historiallisen totuuden kirkasta kohdevaloa.1 

Paavali oli apostolien kokouksessa Jerusalemissa vuonna 48 sitoutu-
nut keräämään rahalahjan Jerusalemin alkuseurakunnan köyhille (Gal. 
2:10). Se oli eräänlainen kiitollisuudenosoitus ja vastalahja siitä, että 
Jerusalemin alkukirkon johto oli hyväksynyt myös pakanoiden mukaan-
pääsyn nuoreen Kristukseen uskovaan yhteisöön. Asiaan oli kuitenkin 
tullut mutkia. Paavali oli riitaantunut puhtaus- ja syömissäädösten 
soveltamistavoista Antiokian sekaseurakunnassa. Hän oli suuttunut sekä 
Jerusalemin alkuseurakuntaan että sen näkemyksiä myötäilleisiin Antio-
kian juutalaiskristillisiin työtovereihinsa ja lähtenyt tekemään itsenäistä 
lähetystyötä. Seuraavina vuosina Paavali ei ollut toteuttanut lupaustaan 
kolehdista Jerusalemiin, mutta sittemmin sopu näyttää jälleen palan-
neen Paavali vierailtua lyhykäisesti Jerusalemissa (Ap. t. 18:22). Tämän 
käynnin jälkeisissä kirjeissä kolehti tulee esille ja niin kutsutussa ”Sovin-
tokirjeessä” (2. Kor. 1–9) jopa hyvin keskeisellä tavalla. 

Kun Paavali vielä kaksi vuotta aiemmin, rahankeräyksen alku-
vaiheissa oli empinyt, kannattaako hänen itse henkilökohtaisesti olla 
mukana viemässä lahjaa Jerusalemiin (1. Kor. 16:3–4), hän näyttää Ko-
rintissa viettämänsä talvikauden aikana päätyneen ratkaisuun mennä 
lähetystön matkaan. Hänellä oli tällöin jo voimakas halu suuntautua 
aivan toiseen ilmansuuntaan, Roomaan ja sieltä Espanjaan (Room. 15:22–
24). Rahalahja näyttää Paavalin mielestä joka tapauksessa onnistuneen 
niin hyvin, että hän päätti lähteä itselleen kohtalokkaaksi koituvalle 
matkalle. Todennäköisesti Paavalin päätökseen vaikutti myös se, että 
hän halusi käynnillään selventää edelleenkin jännittyneitä suhteitaan Je-
rusalemin alkukirkon johtajiin. 

Rooman seurakunnalle lähettämässään kirjeessä Paavali kertoo tule-
vasta matkastaan seuraavasti: 
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Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. Makedo-
nian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jeru-
salemin seurakunnan köyhille. Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin 
tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osalli-
siksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvolli-
suus auttaa näitä aineellisesti. Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän ja 
asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn mat-
kalla teidän luonanne (Room. 15:25–28). 
 

On huomionarvoista, että Paavalin rahalahjaan osallistuvat ainoastaan 
Makedonian ja Akhaian eli Euroopan puoleisten maakuntien seurakun-
nat. Galatian seurakunnat loistavat poissaolollaan, vaikka Paavali oli 
aloittanut rahalahjan keräämisen myös siellä (1. Kor. 16:1). Tämä vii-
tannee siihen, että Paavalin välit Galatian seurakuntiin olivat katkenneet 
hänen sinne lähettämästä voimakkaasta kirjeestä huolimatta – tai ehkä 
juuri sen myötävaikutuksella. Efesoksen seurakunta ei ollut Paavalin pe-
rustama, joten sen poisjääminen rahalahjasta on ymmärrettävä, mutta 
missä ovat muut Aasian puoleiset seurakunnat, esimerkiksi Troas? Voi 
olla, että nämä kristilliset yhteisöt ovat vielä olleet liian pieniä ja järjes-
täytymättömiä, että Paavali olisi halunnut rasittaa niitä pyytämällä avus-
tusta Jerusalemiin. Paavalille on voinut olla puhtaasti käytännöllisiäkin 
ongelmia näiden seurakuntien kohdalla liittyen rahan keräämiseen ja 
toimittamiseen. Toisaalta aasialaiset kristityt eivät täysin puuttuneet 
Paavalin kolehtilähetystöstä, jos Apostolien teoissa olevaan matkalaisten 
luetteloon on luottaminen. Siellä mainitaan muiden ohella ”aasialaiset 
Tykikos ja Trofimos”. Jälkimmäisen kotipaikaksi ilmoitetaan Efesos 
(Ap. t. 21:29). Muuten Paavalin matkaseurueeseen kuuluivat hänen 
läheisen työtoverinsa Timoteuksen ohella ”beroialainen Sopatros, 
Pyrrhoksen poika, tessalonikalaiset Aristarkos ja Sekundos, derbeläinen 
Gaios” (Ap. t. 20:4).2 Yhtään korinttilaista tai filippiläistäkään ei 
luettelon mukaan lähtenyt Paavalin matkaan. Lähetystö oli kuitenkin jo 
sellaisenaan suuri, Paavali mukaan luettuna kahdeksan miestä tai yhdek-
sän, jos mukaan luetaan vielä se salaperäinen henkilö, joka selostaa mat-
kaa monikon ensimmäisessä persoonassa. Joukon suuruuden pohjalta 
on pääteltävissä, ettei rahasummakaan, jota he kuljettivat voinut olla 
kovin pieni. Konkreettisessa muodossa kolikkoina toimitettavan raha-
summan turvallinen kuljetuskin vaati saattajakseen riittävän vahvan 
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miesjoukon. Erikoista vain on, että Apostolien teoissa ei ilmaista, että 
juuri rahalahjan vieminen oli lähetystön tehtävänä. 

Paavalin tarkoituksena oli matkustaa suorinta tietä meritse Syyri-
aan, mutta hänen tietoonsa tullut juutalaisten salahanke häntä vastaan 
muutti suunnitelmia, ja hän päätti kiertää Makedonian kautta (Ap. t. 
20:3). Paavali oli saanut aikaan paljon hämminkiä eri kaupunkien juu-
talaisyhteisöjen piirissä. Monet juutalaiset ja synagogissa viihtyneet juma-
laapelkääväiset pakanat olivat siirtyneet Paavalin perustamiin seurakun-
tiin. Tämä oli aiheuttanut vihaa Paavalia kohtaan niissä juutalaisissa, 
jotka olivat jääneet synagogan suojiin. Lisäksi Paavalin vapaamielinen 
suhtautuminen lakiin ja juutalaisiin perinnäistapoihin oli myös ollut 
vaikuttamassa siihen, että juutalaisten parissa oli laadittu jopa suunnitel-
mia hänen tappamisekseen. Tämän vaaran Paavali vältti ensimmäisen 
kerran muuttaessaan matkasuunnitelmiaan Korintista lähtiessään, mutta 
jatkossa hän tuli vielä kohtaamaan sen uudestaan. 

Matkasuunnitelmien muututtua seurue jakaantuu kahtia alkumat-
kalle. Muu lähetystö purjehtii suoraan Troakseen Aasian puolelle, kun 
taas Paavali pienemmän joukon kera matkustaa maitse tai meritse tai 
molempia kulkutapoja yhdistellen Makedonian Filippiin, jossa hän viet-
ti pääsiäisen. Jatkettuaan sieltä matkaa hän yhyttää pääjoukon Troakses-
sa. Siellä seurue viettää viikon (Ap. t. 20:6). Apostolien tekojen kirjoit-
tajalla on hyvin yksityiskohtaiset, todennäköisesti hänen käytössään ol-
leesta matkakertomuslähteestä nousevat tiedot matkasta. Tarkka kuvaus 
selittyisi näin monikon ensimmäiseen persoonan muotoon puettujen 
muistiinpanojen hyödyntämisestä. Monet muut vaiheet Paavalin ja al-
kukirkon historiassa Apostolien tekojen kirjoittaja on joutunut kuittaa-
maan huomattavasti suppeammin. 

Troaksessa vietetystä ajasta on säilynyt lyhyt, mutta kuvaava episodi 
Paavalin viimeisestä illasta sikäläisen seurakunnan vieraana: 

 
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä, kokoonnuimme murtamaan 
leipää. Paavali, jonka seuraavana päivänä oli määrä jatkaa matkaansa, puhui 
koolla oleville, ja puhe pitkittyi puoleenyöhön saakka. Ylimmän kerroksen 
huoneessa, jossa olimme, paloi monta lamppua. Muuan Eutykos-niminen 
nuorukainen istui ikkunalla, ja kun Paavali yhä jatkoi puhettaan, hän vaipui 
syvään uneen ja nukuksissa putosi kolmannesta kerroksesta alas. Hänet nos-
tettiin kuolleena maasta. Mutta Paavali meni alas, painautui häntä vasten, kie-
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toi kätensä hänen ympärilleen ja sanoi: ’Älkää hätäilkö, hän on hengissä.’ Paa-
vali palasi sitten yläkertaan, mursi leipää ja söi. Hän keskusteli opetuslasten 
kanssa vielä pitkään, aina aamunkoittoon saakka, ja lähti sitten. Poika vietiin 
elävänä kotiin, ja kaikki olivat iloissaan ja rohkealla mielin (Ap. t. 20:7–12). 
 

Kertomuksen ajanmääre on huomionarvoinen. Kristittyjen viikoittainen 
juhlapäivä siirtyi pian sapatista eli lauantaista viikon ensimmäiseen päi-
vään eli sunnuntaihin, Kristuksen ylösnousemisen päivään. Troaksen 
seurakunnan kokoontuminen on varhaisin todistus siirtymästä. Ei ole 
täysin selvää, oliko kysymys lauantai-illasta ja sunnuntain vastaisesta 
yöstä vai sunnuntai-illasta ja maanantain vastaisesta yöstä. Jos Troaksen 
kristityt seurasivat juutalaista tapaa laskea vuorokauden alkamisaika au-
ringon laskusta, myös ensiksi mainittu vaihtoehto on hyvin varteenotet-
tava. 

Paavalin, joka oli suuntautumassa kauas länteen, on itsekin täyty-
nyt olla hyvin tietoinen siitä, että hän kaupungissa vieraillessaan tapaa 
Troaksen kristityt viimeistä kertaa. Pakollinen kiertomatka Makedonian 
ja Aasian kautta Jerusalemiin oli näin muuntunut samalla jäähyväis-
käynniksi tutuissa seurakunnissa. Ei ole senkään vuoksi ihme, että jää-
hyväishetki venyy kertomuksessa aamutunneille asti. Käy ilmi, että 
Paavali on saattanut pitää hyvin pitkiäkin puheita eikä tunnelma niiden 
aikana ole aina ollut jatkuvasti riittävän innostava ja jännittävä. Nukah-
tamisiakin on sattunut niiden aikana, vaikka huoneessa palaneet monet 
lamput, myöhään venynyt aika sekä nukahtajan nuoruus annetaankin 
kertomuksessa ensisijaiseksi selitykseksi mielenkiinnon herpaantumisel-
le. Se kreikan kielen termi, jota nukahtaneesta nuorukaisesta käytetään 
viittaa ikävuoteen vuosien 15 ja 22 välillä.3 Paavalin viimeisestä yöstä 
Troaksessa olisi jäänyt ikävä muisto, ellei onnettomuudelle olisi ollut 
onnellista loppua. 

Kolehtia viemässä oleva pakanakristittyjen lähetystö lähtee Troak-
sesta laivalla Vähän-Aasian rannikkoa pitkin kohti etelässä olevaa pää-
määräänsä. Jostakin syystä Paavali on halunnut kulkea jalan tietyn osuu-
den ja nousta vasta Assoksessa sinne kiertäneeseen laivaan (Ap. t. 20:13–
14). Merimatkaa tulisi olemaan tarpeeksi muutenkin, ja kävely virkisti. 
Jotain tällaista Paavali lienee ajatellut. Ehkä häntä on kävelymatkalla 
saattanut joku ystävä Troaksesta, ja he ovat voineet jutella keskenään 
viimeistä kertaa. Tämä täysin merkityksetön yksityiskohta Paavalin elä-



 P A A V A L I N  V I I M E I S E T  V U O D E T  4 4 1  

män historiaa kerrottaessa osoittaa, miten tarkkoja Apostolien tekojen 
taustalla olleet lähteet saattoivat paikoin olla. 

Purjehtiessaan rannikkoa myötäillen alaspäin Paavali seurueineen 
tulee lähelle Efesosta. Hän haluaa tavata myös Efesoksen johtavat kris-
tityt, joiden kanssa hän on useamman vuoden ollut yhteistoiminnassa. 
Asia hoidetaan kuitenkin varsin erikoisella tavalla. Siitä kerrotaan seu-
raavasti: ”Päivää myöhemmin saavuimme Miletokseen. Paavali oli näet 
päättänyt purjehtia Efesoksen ohi, ettei häneltä kuluisi liiaksi aikaa Aa-
siassa. Hän piti kiirettä ehtiäkseen, mikäli mahdollista, helluntaiksi Je-
rusalemiin. Miletoksesta Paavali lähetti sanan Efesokseen ja kutsui seu-
rakunnan vanhimmat luokseen” (Ap. t. 20:15–17). Mikäli Paavalilla oli 
kiire päästä Jerusalemiin helluntaiksi, tämä järjestely pikemminkin vii-
vytti kuin nopeutti matkan tekoa. Miletoksesta on satakunta kilometriä 
Efesokseen. Kutsun vieminen Efesoksen seurakunnan vanhimmille ja 
heidän tulonsa paikalle Miletokseen on tuskin voinut sujua lyhyemmäs-
sä ajassa kuin viikossa. Suora purjehtiminen Efesokseen ja seurakunnan 
johtajien tapaaminen siellä olisi varmastikin säästänyt huomattavasti 
enemmän aikaa kuin tämä järjestely. Apostolien tekojen tarjoama selitys 
tavalle hoitaa tapaaminen ei siis pitäne paikkaansa. Paavalille lienee yk-
sinkertaisesti ollut liian vaarallista palata kaupunkiin, josta hän oli lähte-
nyt pahan mellakan jälkimainingeissa ja jossa hän omankin todistuksen-
sa mukaan joutui loppuaikana kuoleman vaaraan (2. Kor. 1:8–11). 
Miletos tarjosi turvallisen kohtauspaikan efesoslaisten kanssa. Toisaalta 
Apostolien teoissa ei selvitetä lainkaan, millä laivoilla Paavali seuralaisi-
neen matkusti ja miten käytettävissä olevien laivojen kulkureitit sovel-
tuivat matkalaisten aikatauluihin ja suunnitelmiin. Tälläkin seikalla on 
voinut olla merkitystä, kun ihmetellään eräitä erikoisuuksia matkan 
sujumisessa ja käytetyissä matkareiteissä. 

Miletoksessa Paavali pitää Efesoksen vanhimmille vaikuttavan jää-
hyväispuheen, jossa aiheet ovat pitkälti samat kuin muissakin antiikin 
ajan jäähyväispuheissa (Ap. t. 20:18–35). Se muistuttaa esimerkiksi Sa-
muelin jäähyväispuhetta luvussa 1. Sam. 12. Apostolien tekojen kirjoit-
taja on itse muotoillut puheen, mutta siinä on paljon yhtymäkohtia 
Paavalin omiin kirjeisiin. Niin kuin jäähyväispuheisiin kuuluu, kirjoit-
taja antaa Paavalin tehdä siinä tiliä toiminnastaan. Hän on kaikessa pyr-
kinyt toteuttamaan Jumalan tahtoa. ”En ole vaiennut mistään sellaisesta, 
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mikä on teille hyödyksi, vaan olen julistanut sanaa ja opettanut teitä 
sekä julkisesti että kodeissanne. Sekä juutalaisia että kreikkalaisia olen 
todistuksellani taivuttanut kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan 
meidän Herraamme Jeesukseen” (Ap. t. 20:20–21).4 

Jäähyväispuheen varsinainen laatija eli Apostolien tekojen kirjoittaja 
tietää, mitä Paavalilla on edessään. Hän antaa Paavalin sanoa tulevaisuu-
destaan: ”Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, 
enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva. Tämän vain tiedän: joka kau-
pungissa Pyhä Henki vakuuttaa, että minua odottavat kahleet ja ahdin-
ko” (Ap. t. 20:22–23). Koska Apostolien teoissa ei ilmaista Paavalin 
Jerusalemin matkan kolehtiin liittyvää konkreettista tarkoitusta, matkal-
le ei voida antaa muuta kuin kohtalontäyteinen pakko: Paavali on me-
nossa pyhään kaupunkiin jumalallisen määräyksen sitomana, vaikka 
matka tulee päättymään huonosti. Puheen laatija tietää myös seuraavan 
asian, jonka hän antaa Paavalin sanoa: ”Nyt tiedän, että te ette enää näe 
minua, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa olen elänyt ja julistanut Ju-
malan valtakuntaa” (Ap. t. 20:25). 

Paavali on vapaa vastuusta, jos joku kuulijoista joutuu kadotuk-
seen. Heidän on itse huolehdittava itsestänsä ja laumasta, joka on uskot-
tu heidän johdatukseensa (Ap. t. 20:26–28). Jäähyväispuheeseen kuulu-
van mallin mukaisesti Paavali ennustaa myös tulevaisuudesta. Se tuo 
mukanaan vaikeita aikoja, ”raatelevia susia” ja ”totuudenvastaisia oppe-
ja” julistavia miehiä, joten Paavalin kuulijoiden tulee olla varuillaan ja 
muistaa, mitä Paavali on heille opettanut (Ap. t. 20:29–31). Tämän ai-
heen esiin tuominen liittyy Apostolien tekojen kirjoittajan näkemykseen 
Kristuksen takaisintulon viivästymisestä: kirkko joutuu olemaan pitem-
män aikaa maan päällä kuin historiallinen Paavali ajatteli. Se joutuu 
kohtaamaan vaaroja ja vaikeuksia, joita Paavalin kirjeissä ei pohdita.5 
Paavali jättää Efesoksen vanhimmat ”Jumalan ja hänen armonsa sanan 
haltuun”. Niiden voimalla kuulijat kestävät ja pääsevät perille (Ap. t. 
20:32). Lopuksi Paavali vakuuttaa, ettei hän ole halunnut keneltäkään 
”hopeaa, kultaa tai vaatteita” ja että hän apostolisessa toiminnassaan on 
elättänyt itsensä ja jopa työtoverinsa omien käsiensä työllä muistaen 
Jeesuksen sanoja ”autuaampi on antaa kuin ottaa” (Ap. t. 20:33–35). 

Paavalin annetaan puhua Efesoksen vanhimmille ikään kuin he oli-
sivat hänen oppilaitaan. Paavalin kirjeiden ja myös Apostolien tekojen 
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aiemman sisällön pohjalta on kuitenkin selvää, että Efesoksen seurakun-
nan vanhimmat kokivat olevansa pikemminkin Paavalin kollegoja kuin 
hänen oppilaitaan. Puhe on luonteeltaan ennemminkin Paavalin ylei-
nen jäähyväispuhe kaikille hänen perustamiensa seurakuntien jäsenille.6 
Se on vain sijoitettu Miletokseen, ja sen kuulijoiksi on otettu Efesoksen 
seurakunnan vanhimmat. Puhe sopii erinomaisesti juuri tähän tilantee-
seen Paavalin matkalla. Onhan tämä viimeinen kerta, kun Paavali yli-
päätänsä on tekemisissä itsenäisen lähetystyönsä alueilta olevien kristit-
tyjen kanssa. Tämän jälkeen Paavali kohtaa vain sellaisia kristittyjä, jot-
ka eivät ole hedelmiä hän omasta lähetystoiminnastaan. 

Apostolien tekojen kirjoittaja tietää Miletoksen olevan ratkaiseva 
käännekohta Paavalin elämässä. Sen mukaisesti hän kuvaa myös efesos-
laisten ja Paavalin eroamisen toisistaan: ”Näin puhuttuaan Paavali pol-
vistui ja rukoili yhdessä toisten kanssa. Kaikki itkivät ja syleilivät ja suu-
telivat häntä. Kaikkein suurinta tuskaa he tunsivat siitä, etteivät he, niin 
kuin Paavali oli sanonut, enää näkisi häntä. He saattoivat sitten hänet 
laivaan” (Ap. t. 20:36–38). Jätettyään jäähyväiset Miletokseen kokoon-
tuneelle joukolle Paavali on yksinäinen kristitty, joka taistelee olemassa-
olostaan eikä enää toimita apostolin kutsumustaan muuten kuin pienes-
sä mittakaavassa tilanteiden sen salliessa. 

Miletoksesta matka jatkuu laivoilla ongelmitta Syyriaan. Tyroksen, 
Ptolemaiksen ja Kesarean kautta lähestytään päämäärää. Kaikkialla, mis-
sä Paavali kohtaa seurakuntalaisia, nämä varoittavat häntä menemästä 
pyhään kaupunkiin. Koetaan myös samanlaisia vaikuttavia jäähyväishet-
kiä kuin Miletoksessa (Ap. t. 21:1–6). Rannikolla sijaitsevasta Kesareasta 
on jo suoritettuun matkaan verrattuna enää lyhyehkö kävelymatka Jeru-
salemiin. Paavali tulee seurueineen perille ja asettuu asumaan Mnason-
nimisen miehen luo, joka kuului varhaisimpien kristittyjen joukkoon 
(Ap. t. 21:15–16). Apostolien teoissa kerrotaan, että sikäläinen seura-
kunta otti Paavalin iloisesti vastaan ja että Paavali meni viipymättä tapaa-
maan Jerusalemin seurakunnan johtajaa, Herran veljeä Jaakobia. Paikal-
le kokoontuivat myös muut seurakunnan johtohenkilöt eli ”vanhimmat”, 
joille Paavali kertoi työstään pakanoiden parissa (Ap. t. 21:17–19). 

Jerusalemilaisilla oli puolestaan kerrottavanaan Paavalille sekä hyviä 
että hänen kannaltaan huolestuttavia uutisia: 
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Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja he kaikki 
vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta kerrottu, että sinä ope-
tat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen 
lain ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen 
mukaisesti (Ap. t. 21:20–21). 
 

Tässä tilanteessa vanhimmat antavat Paavalille kohtalokkaisiin seurauk-
siin johtavan neuvon: 

 
Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaa-
si, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he 
voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä 
puheissa ei ole mitään perää vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukai-
sesti (Ap. t. 21:23–24). 
 

Paavali noudattaa ohjetta, puhdistautuu miesten kanssa ja käy temppe-
lissä hoitamassa asiaan liittyviä toimia (Ap. t. 21:26). 

Tutkimuksessa on paljon pohdittu kysymystä, onko Apostolien 
tekojen kuvaus Paavalin myöntymisestä juutalaisen rituaalilain noudat-
tamiseen aito tieto hänestä vai liittyykö se vain kirjoittajan pyrkimyk-
seen tehdä Paavalista mahdollisimman hurskas juutalainen. Kirjeissään-
hän Paavali sanoutuu irti juuri tämän tyyppisistä lain vaatimuksista ja 
säädöksistä. Niiden noudattamisella ei ollut enää merkitystä ihmisen 
iankaikkisen pelastumisen ja vanhurskaaksi julistamisen kanssa. Toisaal-
ta Paavalilta löytyy myös paljon ohjeita siitä, miten kristityn tuli mu-
kautua esimerkiksi ”heikkojen veljien” näkemyksiin, jottei heitä loukat-
taisi. Paavali ei myöskään missään vaadi, että juutalaiskristittyjen olisi 
lakattava noudattamasta lakia, mukaan luettuna ympärileikkaus. Tällai-
sia säädöksiä ei vain saanut ulottaa koskemaan niitä, jotka kääntyivät 
pakanuudesta kristinuskoon. 

Kun Paavali on puhtaasti juutalaisessa ympäristössä eikä pakanoi-
hin ulotettavia vaatimuksia ole esillä, hänellä ei ole estettä tulla mukaan 
juutalaisten riittien harjoittamiseen, kun se palvelee yhteistä etua ja kun 
siitä kieltäytyminen olisi aiheuttanut hämminkiä ja hankaluuksia. 

 
Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi 
voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monta. Voittaakseni hänen omik-
seen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen, voittaakseni lain alaisina elä-
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viä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. Voit-
taakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en 
olekaan Jumalan lakia vailla – onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni 
heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, että pelastaisin 
edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin 
siitä osallinen (1. Kor. 9:19–23). 
 

Näiden Paavalin omienkin sanojen pohjalta ei ole syytä epäillä, etteikö 
Paavali olisi voinut suostua tekemään niin kuin Jerusalemin seurakun-
nan vanhimmat ehdottivat. 

Vanhimmilla on Apostolien tekojen kokonaisjuonen kannalta outo 
ilmoitus annettavanaan Paavalille. He valistavat vasta nyt Paavalia asias-
ta, josta aiemmin kerrottiin jo apostolien kokouksen päätöksenä ja josta 
Paavalin olisi itse kokouksessa läsnä olleena täytynyt olla tietoinen: ”Us-
koon tulleiden pakanoiden asian me jo olemme ratkaisseet. Me olemme 
kirjeitse ilmoittaneet heille, että heidän tulee karttaa epäjumalille uhrat-
tua lihaa, samoin verta ja myös lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä 
haureutta” (Ap. t. 21:25). Tämä vahvistaa tulkinnan, ettei kyseistä 
”apostolista dekreettiä” tosiaankaan päätetty vielä apostolien kokoukses-
sa vaan vasta myöhemmin. Paavalihan ei kirjeissään tiedä siitä mitään ja 
antaa seurakuntalaisille aivan toisista lähtökohdista nousevia ohjeita sii-
tä, miten ruoka-aineisiin on suhtauduttava. 

 
 

Rahalahjan arvoitus 

Paavalin Jerusalemin matkaan liittyen tutkimuksessa on paljon keskus-
teltu kolehdista, jota Paavali tovereineen oli tuomassa alkuseurakunnan 
köyhille. Mitä sille tapahtui? On outoa, että Apostolien teoissa ei ole 
mainintaa siitä, mikä oli Paavalin Jerusalemin matkan keskeisin syy, eli 
pakanakristillisten seurakuntien rahalahjan toimittamisesta Jerusalemin 
alkuseurakunnalle. Kun tätä matkan tarkoitusta ei ilmoiteta, Paavalin 
matka hänelle vihamieliseen kaupunkiin ystävien varoittelusta huolimat-
ta vaikuttaa oudolta. Teoksen kirjoittaja tietää, että matka tuli päätty-
mään onnettomasti, mitä historiallinen Paavali eivätkä hänen ystävänsä 
ole voineet tietää. Kärsimyspainotteisten ennustusten ja varoitusten esiin-
tulo pitkin Paavalin matkaa on Apostolien tekojen kirjoittajan omaa 
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korostusta, ainakin niille kerronnassa annettu suuri rooli. Paavali itsekin 
on ennen matkaa ollut tietoinen sen vaaroista ja pyytänyt Rooman kris-
tityiltä esirukousta, ettei hän ”Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin” 
(Room. 15:31). Hän on kuitenkin halunnut uhmata vaaraa, koska koki 
alkuseurakunnalle toimitettavan rahalahjan niin tärkeäksi. Apostolien 
teoissa matkalle ei anneta muuta selitystä kuin, että Pyhä Henki on 
määrännyt Paavalin menemään Jerusalemiin. Eikö kirjoittaja ole tiennyt 
rahalahjasta mitään? 

Apostolien teoissa viitataan yleisellä tasolla myöhemmin Paavalin 
matkan todelliseen tarkoitukseen, niin että kirjoittaja lienee ollut siitä 
tietoinen. Puheessa, jonka kirjoittaja antaa Paavalin pitää maaherra 
Felixin edessä, Paavali kertoo Jerusalemin matkan tarkoituksesta: ”Oltu-
ani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimit-
tamaan uhreja” (Ap. t. 24:17). Tekstissä esiintyvä alkukielen sana, joka 
on käännetty ”rahalahjaksi”, merkitsee tarkkaan ottaen ”almua”. Paavali 
ei kirjeissään itse käytä tätä termiä alkuseurakunnalle kerätystä rahalah-
jasta. Kun almun kohteeksi ilmoitetaan vielä juutalainen kansa ylipää-
tänsä, kukaan ei olisi voinut pelkästään tämän kohdan pohjalta päätyä 
ajattelemaan, että Paavali oli tuomassa erityiseen sopimukseen perustuvaa 
pakanaseurakuntien keräämää rahasummaa Jerusalemin alkuseurakun-
nalle. Vaikuttaa siltä, että Apostolien tekojen kirjoittaja on tarkoituksella 
häivyttänyt Paavalin mukanaan tuoman rahalahjan yleisen hyvänteke-
väisyyden taakse. Miksi? 

Rahalahjan häivyttäminen liittyy jollakin tapaa siihen, että Aposto-
lien teoissa on jo aiemmin kerrottu Paavalin Jerusalemin alkuseurakun-
nalle toimittamasta avustuksesta. Teoksessa on kerrottu vuoden 44 
paikkeilla Antiokian seurakuntaan tulleesta profeetta Agaboksesta, joka 
ennusti koko maailmaan tulevasta nälänhädästä. Se sai Antiokian kristi-
tyt lähettämään ”avustuksen” Jerusalemin alkuseurakunnalle. Tässä käy-
tetään lahjasta alkukielessä samaa sanaa, joka esiintyy usein Paavalin kir-
jeissä alkuseurakunnalle kerättävästä kolehdista. Barnabas ja Paavali 
(Saul) toimittavat avustuksen perille (Ap. t. 11:27–30; 12:25). Aposto-
lien tekojen kirjoittaja ei siis tunnu tietävän Paavalin viimeisellä mat-
kalla Jerusalemiin viemästä kolehdista, tai hän ei ainakaan halua siitä 
mitään konkreettista kertoa. Teoksen alkupuolella kerrottua rahalahjaa 
ei puolestaan pystytä laisinkaan sijoittamaan kirjeistä hahmottuvaan 
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Paavalin elämänkertaan. Paavali itse nimittäin kertoo Jerusalemin mat-
koistaan kääntymisensä ja apostolien kokouksen välillä tavalla, johon 
tällainen matka ei sovi (Gal. 1:18–2:1). Paavali on matkoista raportoi-
dessaan tarkkana ja vakuuttaa ”Jumalan edessä” kirjoittavansa totta 
(Gal. 1:20). 

Voi olla, että Apostolien tekojen kirjoittaja ei ole enää halunnut 
kertoa uudestaan rahalahjasta Jerusalemin seurakuntaan, koska vastaa-
vanlaisesta on jo ollut puhe, vaikkakin väärässä kohdassa, vääristä motii-
veista ja väärän kerääjäjoukon kokoamana. Jotkut ovat tosin sitä mieltä, 
että kolehdista ei puhuta enää Paavalin viimeisen Jerusalemin matkan 
yhteydessä sen tähden, että Jerusalemin alkuseurakunta ei ottanut sitä 
vastaan.7 Kirjoittajalla on muutenkin kautta koko teoksensa taipumus 
häivyttää taka-alalle ensimmäisten kristittyjen keskinäisiä riitoja ja 
jännitteitä. Jos Paavalin seurakuntien keräämä rahalahja epäonnistui 
täydellisesti, kirjoittaja olisi saanut siitä syyn jättää se kokonaan pois 
teoksestaan. Paavalihan itsekin näyttää olleen epävarma rahalahjan mie-
luisuudesta Jerusalemin seurakunnan silmissä, koska pyysi roomalaisten 
kristittyjen esirukousta asian tiimoilta (Room. 15:31). 

Jos Jerusalemin alkuseurakunta on hylännyt lahjan, juutalaiskristit-
tyjen ja Paavalin väliset suhteet ovat yhä edelleen olleet hyvin tulehtu-
neet ja pysyneet sellaisina loppuun saakka.8 Silloin myös Apostolien te-
kojen kuvaus Paavalin saamasta ystävällisestä vastaanotosta Jerusalemissa 
on virheellinen tai ainakin liioiteltu. Herran veljen Jaakobin marttyyri-
kuolema vuonna 66, samoihin aikoihin alkanut juutalaissota ja Jerusale-
min hävitys vuonna 70 tekivät lopun Jerusalemista kristillisen uskon 
keskuspaikkana ja sikäläisen alkuseurakunnan vaikutusvallasta, niin että 
Paavalin seurakuntien ja Jerusalemin alkuseurakunnan mahdollisella 
välirikolla ei tullut olemaan suurta kirkkohistoriallista merkitystä. 

Toisaalta on kuitenkin voimakkaasti korostettava, että rahalahjan 
poisjäämisen syy jää Apostolien tekojen kerronnassa epäselväksi ja siitä 
tehtävät tulkinnat spekulaatioiksi. Voidaan myös syystä kysyä, mitä 
rahoille tapahtui. Summa ei ole voinut olla pieni ottaen huomioon jo 
lähetystön suuren koon. Rahojen palauttaminen lahjoittajille olisi ollut 
hankalaa. Paavali on tuskin voinut omia lahjaa omiin tarpeisiinsakaan. 
Temppelirahastoon lahjoittaminen ei sopisi tulkintaan, jonka mukaan 
jo alkuseurakuntakin olisi pitänyt lahjaa sopimattomana vastaanotetta-
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vaksi sen alkuperän eli vääräuskoisten lahjoittajien tähden. Jerusalemin 
alkuseurakuntakaan ei liene myöskään kaikesta lakihurskaudestaan huo-
limatta elänyt niin läheisessä suhteessa normaaliin juutalaisuuteen, että 
tällainen ratkaisu olisi ollut mahdollinen. Kun vielä keräyksen motiivina 
oli avustaa alkuseurakunnan köyhiä heidän puutteenalaisuudessaan, 
lahjan vastaanottamisesta kieltäytyminen olisi ollut rakkaudetonta seu-
rakunnan köyhimpiä kohtaan. Kieltäytyminen olisi vaatinut hyvin voi-
makasta teologista vastenmielisyyttä Paavalia ja hänen edustamaansa 
kristikunnan osaa kohtaan. Näin hankalaksi tilanne on tuskin voinut 
kehittyä apostolien kokouksen, Antiokian välikohtaukseen ja sen jälkeis-
ten korjaus- ja sovintotoimenpiteiden jälkeen. 

Kaikkien edellä esitettyjen näkökohtien tarkastelun valossa paras 
tulkinta lienee, että alkuseurakunta on ottanut rahalahjan vastaan ja että 
sen ja Paavalin välit ovat kaikista jännitteistä huolimatta olleet riittävän 
hyvässä kunnossa. Rahalahjan vastaanottamiseen on voinut jäädä jokin 
särö, mutta se, miksi Apostolien teoissa rahalahja häivytetään pois Paa-
valin matkasta, jää kuitenkin loppujen lopuksi arvoitukseksi. 

 
 

Yhteenotto juutalaisten kanssa Jerusalemissa 

Paavalin käynnit temppelissä neljän miehen puhdistautumisrituaalien 
yhteydessä johtavat mellakkaan. Apostolien teoissa asiasta kerrotaan seu-
raavasti: 

 
Juuri kun seitsemän päivän määräaika oli päättymässä, Aasian maakunnasta 
tulleet juutalaiset näkivät Paavalin temppelissä. He yllyttivät väkijoukkoa mu-
kaansa, kävivät käsiksi Paavaliin ja huusivat: ’Israelilaiset, tulkaa auttamaan! 
Tässä on se mies, joka kaikkialla levittää oppiaan ja puhuu meidän kansaam-
me ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan. Nyt hän on jopa tuonut kreikkalaisia 
temppeliin ja saastuttanut tämän pyhän paikan.’ He näet olivat vähän aikai-
semmin nähneet efesolaisen Trofimoksen kaupungilla Paavalin seurassa ja 
luulivat Paavalin tuoneen hänet temppeliin” (Ap. t. 21:27–29). 
 

Pakanoiden oli sallittu tulla ainoastaan temppelin uloimpaan osaan eli 
”pakanoiden esipihalle”. Temppelissä Paavalia vastaan nousseiden Aa-
siasta tulleiden juutalaisten on jo Efesoksessa täytynyt oppia tuntemaan 
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sekä Paavali että Trofimos, kolehtilähetystön jäsen. Viha Paavalia koh-
taa oli syttynyt jo aiemmin. Nyt sen pohjalta tehdään pikaisia päätelmiä 
lähtökohtana Paavalin tunnettu avara suhtautuminen pakanoihin. Aasi-
asta eli todennäköisesti juuri Efesoksesta tulleet juutalaiset katsovat sopi-
van tilaisuuden koittaneen Paavalin surmaamiseksi. Efesoksessa Paavali 
oli hädin tuskin selvinnyt hengissä häneen kohdistuneista vihamieli-
syyksistä. Nyt hänen henkensä on jälleen suuressa vaarassa. Temppeliin 
kokoontunut väkijoukko nimittäin tottelee Aasian maakunnan juuta-
laisten kutsua ja ryntää Paavalin kimppuun. ”Hänet raastettiin ulos temp-
pelistä, ja temppelin portit lyötiin hänen takanaan kiinni” (Ap. t. 21:30). 

Paavali olisi tapettu, ellei temppelin reunalla olevasta roomalaisten 
sotilaiden linnakkeesta olisi puututtu asiaan. Roomalainen sotilasosasto 
oli vakituiseen lähellä temppeliä, koska juuri temppelialueella kuohui 
usein, ja sieltä lähti liikkeelle juutalaiskansallisen uskonnollis-poliittisen 
kiihkon sävyttämiä mellakoita. Kun sotilaat huomaavat uuden mellakan 
syttyneen, he ryntäävät paikalle. Mellakka tyrehtyy siihen, ja Paavali 
selviää lynkkauksesta. Sotilaat ottavat Paavalin haltuunsa ja vievät kasar-
mille raivostuneen väkijoukon keskeltä (Ap. t. 21:31–36). 

Apostolien teoissa samoin kuin muissakin antiikin historiateoksissa 
on paljon eri henkilöiden pitämiä puheita, jotka historioitsija itse on 
laatinut ja sijoittanut tärkeiden henkilöiden suuhun. Niissä hän antaa 
syvempää taustatietoa käsittelemilleen asioille, syihin, jotka ovat johta-
neet kulloiseenkin tilanteeseen, sekä asioiden laajempiin yhteyksiin. 
Usein tilanne, jossa puhe pidetään, ei ole kokonaisuuden kannalta us-
kottava, niin kuin ei nytkään, kun Apostolien tekojen kirjoittaja antaa 
kasarmille johtavilla portailla seisovan Paavalin pitää hyvin jäsennellyn 
puheen raivostuneelle kansanjoukolle. Jo se, että sotilasjoukon komen-
taja olisi suostunut tähän, on epäuskottavaa, saati se, että kansanjoukko 
olisi hiljentynyt kuuntelemaan. Puheessaan Paavali kertoo juutalaisesta 
taustastaan, omasta aikaisemmasta vihastaan ja vainotoimistaan kristit-
tyjä kohtaan sekä taivaallisesta näystä, joka pakotti hänet kääntymään 
Kristukseen uskovaksi, sekä kutsumuksestaan pakanoiden apostoliksi 
(Ap. t. 22:3–21). Puhe ei vaikuta tapahtumien yleiseen kulkuun, vaan 
Paavali päätyy vankeuteen roomalaisten kasarmille. 

Sotilaiden päällikkö on ymmärtänyt oikein, että Paavali on sattu-
neen mellakan keskushenkilö. Hän tahtoo saada selville, mistä oli kysy-
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mys, ja käskee kuulustella Paavalia. Kuulustelumenetelmät olivat tällai-
sissa tapauksissa yksinkertaisia: ruoskimalla uskottiin totuuden irtoavan. 
Tähän Paavaliakin valmisteltiin, kunnes Paavali tällä kertaa – päinvas-
toin kuin aikoinaan Filippissä, jossa hän oli matkatoverinsa Silaksen 
seurassa (Ap. t. 16:22–24) – estää ruoskinnan kertomalla olevansa Roo-
man kansalainen. Paavali jätetään välittömästi rauhaan (Ap. t. 22:24–
29). Komentaja joutuu turvautumaan toiseen keinoon saadakseen selvil-
le, mistä Paavalin ympärille kehkeytyneessä mellakassa oli kysymys. Hän 
käskee ylipappien ja juutalaisten Suuren neuvoston koolle ja vie Paava-
lin seuraavana päivänä sen eteen saadakseen tietää, mistä juutalaiset 
syyttivät Paavalia (Ap. t. 22:30). 

Kuvaus siitä, miten Paavali on Suuren neuvoston edessä, on Apos-
tolien tekojen kirjoittajan luoma kohtaus tarkkoine vuorosanoineen. 
Kirjoittajalla on tuskin voinut olla kovin täsmällistä tietoa siitä, miten 
Paavalin asiaa selviteltiin roomalaisten ja juutalaisten toimesta Jerusa-
lemissa. Kohtaus antaa sellaisenaan kuitenkin elävän ja aidontuntuisen 
kuvan toisaalta Paavalin persoonasta ja toisaalta myös siitä jännityksestä, 
joka vallitsi juutalaisten itsensä keskuudessa suhtautumisessa Paavaliin. 
Kirjoittaja on todennäköisesti ollut kummastakin asiasta hyvinkin peril-
lä. Kohtaus Suuren neuvoston edessä osoittaa edelleen sen, miten lahja-
kas Apostolien tekojen kirjoittaja on historiallisena kirjailijana. Lukija 
saa elävän kuvan siitä, etteivät kaikki suinkaan olleet joka suhteessa 
vihamielisiä Paavalia ja hänen edustamaansa uutta uskonnollista suun-
tausta kohtaan. Muutenkin tiedetään Josefuksen teosten perusteella 
juutalaisten taholta osoitetusta sympatiasta Jerusalemissa vaikuttanutta, 
Herran veljen Jaakobin johdolla toiminutta alkuseurakuntaa kohtaan. 
Se, että alkuseurakunta noudatti edelleen juutalaisia säädöksiä, teki tässä 
tapauksessa tosin helpommaksi myötämielisyyden osoittamisen. 

Apostolien teoissa kerrotaan Paavalista Suuren neuvoston kuuluste-
lussa seuraavasti: 

 
Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: ’Veljet! Koko elämäni tähän päivään 
asti, minä olen elänyt Jumalan edessä vilpittömästi, omaatuntoani loukkaa-
matta.’ Silloin ylipappi Ananias käski Paavalin vieressä seisovia miehiä iske-
mään häntä suulle. Paavali sanoi hänelle: ’Sinä saat vielä iskun Jumalan kädes-
tä, sinä kalkilla valkaistu seinä! Sinä istut oikeutta tuomitaksesi minut lain 
mukaan, mutta teet vastoin lakia ja käsket lyödä minua.’ Vieressä seisovat 
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miehet sanoivat: ’Herjaatko sinä Jumalan ylipappia!’ Tähän Paavali vastasi: 
’En tiennyt, veljet, että hän on ylipappi. Onhan kirjoitettu: Älä kiroa kansasi 
päämiestä.’ Osa neuvostosta oli saddukeuksia, osa fariseuksia, ja tämän tietäen 
Paavali sanoi kuuluvalla äänellä: ’Veljet! Minä olen fariseus, ja fariseuksia ovat 
isänikin olleet. Nyt olen täällä tuomittavana siksi, että panen toivoni kuol-
leiden ylösnousemukseen.’ Tuskin hän oli tämän sanonut, kun fariseusten ja 
saddukeusten kesken puhkesi ankara kiista ja koko joukko jakautui kahtia. 
Saddukeukset näet väittävät, ettei mitään ylösnousemusta ole, ei myöskään 
enkeleitä eikä henkiä, kun taas fariseukset uskovat näihin kaikkiin (Ap. t. 
23:1–8). 
 

Paavalin kirjeidenkään valossa ei ole vaikea uskoa, etteikö hän olisi rea-
goinut kerrotulla äkkipikaisella tavalla ylipapin antamaan käskyyn lyödä 
häntä. ”Kalkilla valkaistu seinä” on luultavasti tuona aikana tunnettu 
herja. Se viitannee ulkonaisesti komeaan rakenteeseen, jonka sisällä on 
kuitenkin jotakin saastaista tai häpeällistä. Apostolien tekojen kirjoitta-
jan Paavalin lausumaksi kirjoittama uhkaava ennustus Jumalan kädestä 
tulevasta iskusta toteutui varsin pian: vuonna 66 ylipappi Ananias mur-
hattiin. Paavalin vastaus moitteeseen ylipapin herjaamisesta hänen seu-
raavassa repliikissään vaikuttaa nopeasti syntyneeltä hätävalheelta. Ei ole 
uskottavaa, etteikö Paavali olisi tunnistanut Ananiasta. Myös se, miten 
nopeasti Paavali löytää sopivan raamatunkohdan (2. Moos. 22:27), sopii 
ongelmitta Raamattunsa hyvin tuntevaan kirjeiden Paavaliin. Nopeasti 
Paavalille on välähtänyt myös keino saada Suuren neuvoston piirissä 
itselleen myötätuntoa vetoamalla taustaansa fariseuksena ja uskoonsa 
kuolleiden ylösnousemukseen. Ylipappi kuului saddukeuksena fariseus-
ten kanssa kilpailevaan uskontopuolueeseen. Paavalin veto sopii hänen 
kirjeidensä valossa edelleen mainiosti hänen persoonaansa. Paavali osasi 
myös niissä käyttää retorisesti sopivia kuvioita tilanteiden saattamiseksi 
oikeaan tai parempaan suuntaan. Vaikka Apostolien tekojen kirjoittajal-
la ei olisi mitään suoraa lähdettä välikohtauksesta, hänellä on hyvin voi-
nut aineiston keruunsa yhteydessä törmätä eläviin suullisiin muistoihin 
ja anekdootteihin temperamenttisen ja käänteissään nopean Paavalin ta-
voista reagoida tilanteisiin. Kirjoittaja luo muutenkin historialliseen Paa-
valiin sopivia mestarillisia kohtauksia ilman lähempää todellista tietoa 
kuten kohtaus, jossa Paavali on kuningas Agrippan edessä (Ap. t. 26). 

Fariseusten puolueeseen kristityillä oli automaattisesti läheinen 
kiinnekohta yleisen ylösnousemususkon kannalta ja muutenkin. Apos-
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tolien teoissa kuitenkin liioitellaan kyseistä läheisyyttä, kun siellä näyte-
tään ajateltavan, että yleinen usko ylösnousemukseen oli jo melkein sa-
ma asia kuin usko siihen, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. 
Paavalin oma menneisyys kristittyjä vainoavana fariseuksena puhuu tätä 
painotusta vastaan. Fariseukset kuitenkin ymmärsivät kristillistä perus-
sanomaa paremmin kuin uskossaan vanhakantaiset saddukeukset, jotka 
pitäytyen vain viiteen Mooseksen kirjaan eivät uskoneet ylösnousemuk-
seen, saati enkeleihin tai henkiin. Kuvauksen mukaan Paavali saa fari-
seukset puolelleen jopa siinä määrin, että he toteavat: ”Me emme voi 
havaita tässä miehessä mitään pahaa. Jospa henki tai enkeli on puhunut 
hänelle” (Ap. t. 23:9). Suuren neuvoston kokous päätyy joka tapaukses-
sa sekasortoon Paavalin tietoisen provokaation seurauksena, eikä komen-
tajan tarkoitus saada tällä tavoin selkoa Paavalin tapauksesta toteudu. 
Paavali viedään takaisin kasarmille (Ap. t. 23:10). 

Apostolien tekojen kirjoittajalla on täytynyt olla lähteitä Paavalin 
vaiheista aina hänen Korintista poistumisestaan lähtien, koska hän pys-
tyy kuvaamaan Paavalin vankeuteen liittyviä jatkotapahtumiakin suh-
teellisen tarkasti. Lähteiden seikkaperäisyys ei kuitenkaan tarkoita, että 
kaikki olisi tapahtunut juuri niin kuin Apostolien teoissa kerrotaan. 
Mahdollisesti jo käytetyt lähteet itse, mutta ainakin Apostolien tekojen 
kirjoittaja on lisännyt ja värittänyt yksityiskohtia, jotta kerronnasta tulisi 
kiintoisampaa lukijoiden kannalta. Kuvaukseen Paavalin viimeisistä 
vuosista liittyy monia henkilöitä, jotka tunnetaan myös muista historial-
lisista lähteistä, mikä omalla tavallaan vahvistaa vaikutelmaa kiinne-
kohdista todelliseen konkreettiseen historiaan. Tällaisia henkilöitä ovat 
Ananias, Felix, Drusilla, Porcius Festus, Agrippa ja Berenike. 

Paavalin juutalaiset vihamiehet eivät lannistu tavoitteessaan saada 
Paavali hengiltä. Jo seuraavana päivänä sekavan kokouksen jälkeen yli 
neljäkymmentä miestä menee ylipappien ja kansan vanhimpien luokse 
ja ilmoittaa vannoneensa valan Paavalin surmaamiseksi. He eivät tule 
syömään mitään, ennen kuin ovat tappaneet Paavalin. Kansan johtajien 
on vain pyydettävä Suuren neuvoston nimissä komentajalta, että hän lä-
hettäisi Paavalin heidän eteensä uutta tutkintaa varten. Miehet lupaavat 
surmata Paavalin, kun tätä tuodaan neuvostoon (Ap. t. 23:12–15). Kun 
tekijöitä on näin paljon, suunnitelma vuotaa kuitenkin tahoille, jotka 
ovat Paavalin puolella. Paavalin sisarenpoika kertoo suunnitelmasta Paa-
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valille, ja tätä kautta se tulee myös sotajoukon komentajan tietoon (Ap. 
t. 23:16–22). 

 
 

Kesarean vankeus 

Saatuaan tietää juutalaisten salaliitosta Paavalia vastaan Jerusalemin 
temppelin kupeessa olevan Antonian linnan komentaja arvioi tilanteen 
vaativan pikaisia toimenpiteitä. Hän päättää siirtää Paavalin pois Jeru-
salemista Välimeren rannalla sijaitsevaan maaherran hallintokaupunkiin 
Kesareaan. Suuri joukko sotilaita kuljettaa Paavalin saman tien yötä 
myöten Kesareaan ja luovuttaa hänet komentajan kirjoittaman saatekir-
jeen kera maaherra Felixin huomaan. Felix sanoo ottavansa Paavalin 
asian käsittelyynsä, kunhan myös hänen syyttäjänsä Jerusalemista ovat 
tulleet paikalle. Paavalia aletaan säilyttää vankeudessa Herodeksen lin-
nassa (Ap. t. 23:23–35). 

Paavalin vastustajat eivät aikaile. Jo viiden päivän kuluttua ylipappi 
Ananias, muutama Suuren neuvoston jäsen ja asianajaja Tertullus tule-
vat Kesareaan syyttämään Paavalia. Paavali, joka on ”tuhoisa kuin rutto”, 
mainitaan ”nasaretilaisten lahkon johtajaksi”. Häntä syytetään levotto-
muuksien lietsomisesta juutalaisten keskuudessa samoin kuin temppelin 
saastuttamisesta (Ap. t. 24:1–9). Paavali torjuu syytökset. Hän tunnus-
taa kulkevansa ”sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi”, mutta tekevänsä sen 
Jumalan tahtoa toteuttaen. Lopuksi hän torjuu väitteet temppelin saas-
tutuksesta ja mellakan aiheuttamisesta (Ap. t. 24:10–21). Felix ei halua 
ottaa kantaa asiaan, vaan vetoaa siihen, että komentajan, joka lähetti 
Paavalin hänen luokseen, pitäisi vielä antaa oma selostuksensa asiasta. 
Häntä kuultuaan Felix lupaa ottaa asian ratkaistavaksi. Siihen asti Paa-
vali säilyisi vangittuna. 

Maaherra sääti Paavalin vankeuden olosuhteet mahdollisimman 
helpoiksi. Paavali sai ottaa vastaan ystäviään vankilassa ja ottaa heiltä 
vastaan huolenpitoa (Ap. t. 24:22–23). Apostolien teoissa kerrotaan, 
että myös itse maaherra ja hänen juutalaissyntyinen vaimonsa Drusilla, 
joka kuului Herodeksen hallitsijasukuun, keskustelivat Paavalin kanssa 
tämän vankeusaikana. Felixin, joka oli ”tarkoin perillä Herran tiestä”, 
kerrotaan lähinnä tavoitelleen yhteydenpidollaan rahaa Paavalilta (Ap. t. 
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24:24–26). Sitten maaherra vaihtui Juudeassa. Tästä kerrotaan seuraa-
vasti: ”Kahden vuoden kuluttua Felixin tilalle tuli Porcius Festus, ja 
koska Felix halusi pysyä hyvissä väleissä juutalaisten kanssa, hän jätti 
Paavalin vankeuteen” (Ap. t. 24:27). 

Ajanmääre ”kahden vuoden jälkeen” on herättänyt tutkijoiden 
keskuudessa jonkin verran keskustelua. Se voidaan tulkita kahdella ta-
valla, joko koskemaan Felixin maaherrakauden pituutta tai koskemaan 
Paavalin vankeuden kestoa Felixin valvonnassa. Koska kirjoittaja kertoo 
nimenomaan Paavalin historiaa, on todennäköisintä, että hän viittaa 
ajanmääreellä Paavalin vankeuden kestoon. Kahden vuoden aikana ei 
näytä tapahtuneen mitään merkittävää Paavalille paitsi keskusteluja Fe-
lixin kanssa. Kirjoittaja ei kerro mitään siitä, ketkä Paavalin ystävistä 
vierailivat hänen luonaan. Erityisesti huomiota herättää se, että Jerusale-
min alkuseurakunnan yhteydenotoista tai pyrkimyksistä vaikuttaa Paa-
valin tilanteeseen ei ole mainintaa. Olivatko Jerusalemin alkuseura-
kunnan jäsenet hylänneet toisenlaista kristinuskon tulkintaa edustaneen 
Paavalin kokonaan vai kuuluvatko he kategoriaan Paavalin ystävät? 
Mikäli Felixin rahanahneus on oikea tieto hänen motiivikseen pitää kes-
kusteluyhteyttä Paavaliin, herää kysymys, liittyykö se jollakin tavalla 
Paavalin alkuseurakunnalle tuomaan rahalahjaan, josta maaherra olisi 
tullut tietoiseksi. Tällaiset kysymykset jäävät vaille vastausta kerronnan 
tähän kohtaan liittyvän yleisluonteisuuden tähden. On mahdollista, että 
Paavalin Juudeassa kokemista vaiheista kertovan lähteen laatija on ollut 
muualla kuin Kesareassa tänä aikana. 

Uusi maaherra tarttuu toimekkaasti virkansa hoitoon ja matkustaa 
hetimiten hallintoalueensa tärkeimpään kaupunkiin Jerusalemiin. Felix 
oli jättänyt Paavalin tapauksen loppuun viemisen hoitamatta. Hän oli 
luultavasti ymmärtänyt, miten vähäpätöisestä rikkomuksesta, jos rikko-
muksesta lainkaan, Paavalin tapauksessa oli kysymys. Hän ei ollut 
halunnut sen tähden myöntyä juutalaisten taholta esitettyyn kohtuutto-
maan vaatimukseen kuolemantuomiosta, mutta ei ollut myöskään halun-
nut vihoittaa juutalaisten johtomiehiä julistamalla Paavalin syyttömäksi. 

Juutalaisten johtajat eivät olleet unohtaneet Paavalia ja ajattelivat 
saavansa asian hoidetuksi uuden maaherran avulla. Ylipapit ja juutalais-
ten muu eliitti ehdottavatkin tuoreelle maaherralle, että Paavali tuotai-
siin tutkittavaksi Jerusalemiin. Heidän suunnitelmiinsa kuului surmata 
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Paavali tämän ollessa matkalla kaupunkiin. Niin räikeältä Rooman vas-
taiselta provokaatiolta kuin tämäkin salahanke vaikuttaa, se ei juutalaisten 
kapinaa edeltävinä yhä väkivaltaisemmiksi käyvinä vuosina ollut aivan 
mahdoton.9 Uskonnollisten fanaatikkojen tekona se ei olisi luultavasti 
horjuttanut liiaksi pappiseliitin ja maaherran suhteita. Suunnitelma 
edellyttää, etteivät Jerusalemin uskonnolliset johtajat uskoneet Paavalin 
saavan riittävän ankaraa rangaistusta, jos hänen tapauksensa ratkaistai-
siin roomalaisen oikeudenkäynnin mukaisesti. Festus kuitenkin kutsuu 
juutalaiset johtomiehet mukanansa Kesareaan, jotta asiaa käsiteltäisiin 
jälleen siellä (Ap. t. 25:1–5). 

Lyhyen Jerusalemissa vierailun jälkeen Festus palaa juutalaisten 
johtomiesten kanssa Kesareaan. Siellä järjestetään oikeudenistunto. Paa-
vali tuodaan tuomioistuimen eteen, ja juutalaiset esittävät häntä vastaan 
monia raskaita syytöksiä Paavalin puolustaessa itseään. Festus haluaa 
päästä hyviin väleihin juutalaisten kanssa ja ehdottaa heidän tahtonsa 
mukaisesti, että jutun käsittely siirrettäisiin Jerusalemiin, jossa asia rat-
kaistaisiin hänen johdollansa (Ap. t. 25:6–9). Tietoisena matkaan liitty-
västä kuolemanvaarasta Paavali vastaa tavalla, jolla oli ratkaiseva merki-
tys hänen loppuelämälleen: 

 
Minä seison nyt keisarin tuomioistuimen edessä, ja sen edessä minun asiani 
on ratkaistava. Juutalaisia vastaan en ole millään tavoin rikkonut, niin kuin 
itsekin hyvin tiedät. Jos kuitenkin olisin syyllistynyt johonkin rikokseen, josta 
seuraa kuolemanrangaistus, olen kyllä valmis kuolemaan. Mutta jos näiden 
miesten syytöksissä ei ole mitään perää, ei kukaan voi luovuttaa minua heidän 
käsiinsä. Minä vetoan keisariin (Ap. t. 25:10–11). 
 

Festus pohtii asiaa neuvonantajiensa kanssa ja päätyy ratkaisuun: ”Olet 
vedonnut keisariin, niinpä menet keisarin eteen” (Ap. t. 25:12). Juuta-
laisten johtajat joutuivat palaamaan tyhjin käsin Jerusalemiin. Myös-
kään Festuksella ei enää ollut oikeutta käsitellä asiaa. Rooman kansalai-
sena Paavali oli voinut vedota korkeimpaan oikeusasteeseen. Se oli ainoa 
keino, jolla hän enää katsoi voivansa pelastaa henkensä. 

Tämän jälkeen oli edessä enää vankikuljetus Roomaan. Sitä ennen 
Apostolien teoissa kerrotaan episodista, jossa Paavali kohtaa kaksi oman 
aikansa kuuluisuutta, kuningas Agrippan ja tämän sisaren Bereniken. 
Agrippan täydellisempi nimi on Herodes Agrippa II. Hän oli Aposto-
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lien tekojen 12. luvussa esiintyneen kuningas Herodeksen eli Herodes 
Agrippa I:n poika. Herodes Agrippa I oli puolestaan evankeliumien jou-
lukertomuksista tutun Herodes Suuren pojanpoika. Agrippa II hallitsi 
Palestiinan pohjoisosassa olevaa Rooman valtakunnan alaista pientä ku-
ningaskuntaa, jonka pääkaupunkina oli evankeliumeistakin tuttu Filip-
puksen Kesarea. Agrippalla oli tärkeä rooli juutalaisten keskuudessa. 
Hänelle oli muun muassa suotu oikeus nimittää Jerusalemin temppelin 
ylimmäinen pappi. Paavali tapasi kuninkaallisen sisarusparin, kun nämä 
olivat tulleet kohteliaisuuskäynnille uuden maaherran luo. Agrippa ja 
Berenike saavat tältä kuulla Kesareassa vankeudessa olevasta kuuluisasta 
vangista ja juutalaisten tätä vastaan nostamista syytöksistä. Agrippa kiin-
nostuu ja haluaa tutustua vankiin. Festus lupaa järjestää tilaisuuden tähän 
(Ap. t. 25:13–22). Festus, joka tuntee itsensä avuttomaksi juutalaisten 
keskinäisten riita-asioiden suhteen, tarvitsee Agrippan asiantuntemusta 
pystyäkseen laatimaan ”täsmällisiä tosiasioita” sisältävän saatekirjelmän 
vangille tämän mennessä keisarin eteen (Ap. t. 25:26–27). 

Laaja kuvaus tilaisuudesta, jossa Paavali saa puhua Festuksen, Agrip-
pan ja Bereniken sekä ylimpien sotilashenkilöiden ja Kesarean johto-
miesten edessä (Ap. t. 25:23 – 26:32), on yksi Apostolien tekojen kir-
jallisista kohokohdista. Teoksen kirjoittaja on erityisen kiinnostunut 
yhteiskunnan merkkihenkilöistä ja heidän suhteestaan nuoreen kristilli-
seen liikkeeseen. Vaikka kohtaus on kirjallisesti korkeatasoinen ja sisäl-
löltään vaikuttava, sen ei voi katsoa välittävän historiallisesti luotettavaa 
tietoa siitä, mitä todella tapahtui ja mitä todella sanottiin. Kohtaus 
todistaa enemmän Apostolien tekojen kirjoittajan kirjallisesta taituruu-
desta ja hänen teologisista korostuksistaan kuin historiallisen Paavalin 
persoonasta. Koko Agrippa-episodi on vain sivujuonne kerrottaessa Paa-
valin vankeudesta ja sen etenemisestä matkalle kohti Roomaa. Se, että 
Paavali on Kesareassa puhunut myös kuningas Agrippan edessä, on kui-
tenkin varsin todennäköisesti aito muistuma Paavalin elämästä, vaikka 
yksityiskohdissa historioitsija on kuvannut asiat, niin kuin ne hänen 
mukaansa ovat todennäköisesti edenneet ja painottanut asioita Paavalil-
le edulliseen suuntaan. 

Paavalin pitämäksi esitetyssä puheessa on tunnettu lause, jossa hän 
kertoo ylösnousseen Jeesuksen puhutelleen häntä Damaskoksen tiellä 
sanoilla ”Saul, Saul, miksi vainoat minua? Paha sinun on potkia tut-
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kainta vastaan” (Ap. t. 26:14). Puhuttelu kuvaa hyvin jo Paavalin kir-
jeissään ilmaisemaa totuutta, että kääntyminen kristityksi ei ollut hänel-
le mikään vapaaehtoinen valinta, vaan hänen oli pakko alistua hänelle 
ilmestyneen Kristuksen palvelukseen. Paavali todistaa puheessaan muu-
tenkin omasta kääntymyksestään sekä painottaa Kristuksen kuoleman ja 
ylösnousemuksen perustuneen Mooseksen ja profeettojen ennustuksiin. 

Festuksen puututtua Paavalin todistukseen ja väitettyä hänen ole-
van järjiltään tällaisia puhuessaan Paavali kääntyy suoraan Agrippan 
puoleen. Tätä seuraa hänen ja kuninkaan välinen keskustelu. Paavali ve-
toaa Agrippan ennakkotietoihin ja kysyy: ”Uskotko profeettoja, kunin-
gas Agrippa? Tiedän, että uskot” (Ap. t. 26:27). Agrippa vastaa: ”Vähäl-
läpä luulet tekeväsi minusta kristityn” (Ap. t. 26:27). Paavalin reaktio 
kuninkaan torjuvaan lauseeseen on retorinen huipennus koko tilaisuu-
delle: ”Vähällä tai paljolla. Suokoon Jumala, että niin sinusta kuin teistä 
kaikista muistakin, jotka minua tänään kuulette, tulisi sellaisia kuin mi-
nä olen – näitä kahleita lukuun ottamatta” (Ap. t. 26:29). Olisiko aito 
Paavali kohtauksessa kerrotulla tavalla pyrkinyt kohteliaalla mielistelyllä 
käännyttämään kuningas Agrippaa ja hänen seuruettaan? Ehkä, jos hän 
olisi tilanteessa soveltanut omaksumaansa käytäntöä ”olla kaikille kaik-
kea pelastaakseen edes muutamia” (1. Kor. 9:22). Agrippan edessä esiin-
tyy joka tapauksessa hyvin sujuvasanainen Paavali. 

Vaikka kenenkään ei kerrota kääntyneen kristityksi, kuulijat ovat 
vaikuttuneita. Paavalin oikeusjuttuun liittyen yleiseksi käsitykseksi 
muodostuu: ”Tuo mies ei ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuoleman 
tai kahleet” (Ap. t. 26:31). Agrippa lausuu tästä seuraavan johtopäätök-
sen: ”Hänet olisi voitu vapauttaa, ellei hän olisi vedonnut keisariin” 
(Ap. t. 26:32). Näin lausuttu johtopäätös kertoo omalla tavallaan siitä, 
miten koko Agrippa-episodi on varsin irrallinen ja heijastelee ennen 
muuta Apostolien tekojen kirjoittajan omia korostuksia Paavalin tilan-
teesta. Kirjoittajan itsensä mielestä viranomaisten olisi pitänyt suhtautua 
Paavaliin tällä tavoin eli päästää hänet syyttömänä vapaaksi. Jos myös 
Festus, niin kuin Apostolien teoissa annetaan ymmärtää, olisi vakuuttu-
nut Paavalin syyttömyydestä, hän ei olisi ollut enää sidottu Paavalin 
vetoomukseen keisarin eteen pääsemisestä. Alemman oikeusistuimen 
syyttömäksi toteamaa henkilöä ei tarvitse enää lähettää ylemmän oikeus-
istuimen eteen. Tai pelkäsikö Festus niin Jerusalemin juutalaisten johta-
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jien reaktiota Paavalin vapauttamiseen, että hän pysyi uudesta näkemyk-
sestään huolimatta entisessä päätöksessään?10 

 
 

Paavalin matka Roomaan 

Paavalin kirjeistä ja Apostolien teoista nousevan Paavalin elämän krono-
logian pohjalta on todennäköistä, että hänen matkansa Kesareasta Roo-
maan sijoittuu vuoteen 57 tai 58. Paavali ja muutamat muut vangit 
annetaan sadanpäämies Juliuksen huostaan kuljetettaviksi valtakunnan 
pääkaupunkiin (Ap. t. 27:1). Paavalin matka kerrotaan jälleen monikon 
ensimmäisessä persoonassa, mikä viittaa siihen, että Paavalin nimettö-
mäksi jäänyt ystävä on mukana tälläkin matkalla. Mukaan lähtee myös 
Paavalin toinen ystävä, tessalonikalainen Aristarkos (Ap. t. 27:2), joka 
kuului jo kaksi vuotta aiemmin Jerusalemiin saapuneeseen kolehtilähe-
tystöön (Ap. t. 20:4). Hän oli ollut Paavalin seurassa jo aiemminkin, 
nimittäin Efesoksessa nousseessa mellakassa (Ap. t. 19:29). Oliko hän 
ollut Paavalin läheisyydessä koko ajan rahalahjan tuomisesta Paavalin 
Rooman matkaan? On sääli, ettemme tiedä tästäkään, kaikesta päätellen 
tärkeästä alkukirkon jäsenestä sen enempää. 

Sadanpäälliköllä ei ole vankien kuljetukseen omaa laivaa, vaan hän 
joutuu vankeineen turvautumaan matkanteon päämäärän kannalta sopi-
viin aluksiin. Niissä rahdattiin etupäässä viljaa. Ensimmäinen laiva, 
johon Kesareassa astuttiin, oli purjehtimassa Aasian maakunnan kau-
punkeihin. Lykian Myrassa joukko vaihtaa aleksandrialaiseen laivaan, 
joka on lähdössä Italiaan (Ap. t. 27:2–6). Purjehtimiskeli on huono, ja 
matka etenee hitaasti. Tuuli pakottaa laivan Kreetan etelärannikolle, 
jossa laiva pääsee paikkaan nimeltä Hyvätsatamat (Ap. t. 27:7–8). 

Purjehduksen vaivalloisuudelle löytyy selitys. Paljastuu, että ollaan 
jo pitkällä syksyssä. Lokakuun alkuun sijoittuva juutalaisten suuri sovi-
tuspäiväkin oli jo ohitettu. Antiikin aikana Välimeri katsottiin ”sulje-
tuksi” marraskuun ja maaliskuun alun välisenä aikana. Antiikin aikaiset 
laivat ja purjehdustekniikka eivät olleet sillä tasolla, että talvimyrskyjen 
aikaan olisi ollut turvallista purjehtia. Apostolien teoissa kerrotaan Paa-
valin neuvoneen, että matkaa ei enää jatkettaisi Hyvätsatamat-nimisestä 
paikasta, mutta laivan ammattipurjehtivat päättävät pyrkiä toiseen, 
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paremmin talvehtimiseen sopivaan Kreetan satamaan (Ap. t. 27:7–12). 
Kun tätä yritetään laivan yllättää kuitenkin voimakas myrsky, joka tem-
paa laivan mukaansa. Se ajelehtii ohjauskyvyttömänä Välimerellä kah-
den viikon ajan (Ap. t. 27:13–27). Lopulta laiva ajautuu Maltan saaren 
tuntumaan, rikkoutuu siellä rannan lähellä olevaan karikkoon ja kaikki 
laivassa olleet pelastautuvat uiden tai kellukkeiden avulla rannalle (Ap. t. 
27:28–44). Koko matkan ajan Paavali on esitetty hyvien neuvojen anta-
jana ja rohkaisijana. Hän myös ennusti yöllisen enkelinäyn perusteella, 
ettei kukaan matkustajista hukkuisi (Ap. t. 27:22–24). 

Erikoinen episodi koettiin tilanteessa, jossa matkustajien oli määrä 
jättää laiva pelastautuakseen lähellä olevalle rannalle. Tästä kerrotaan 
seuraavasti: ”Sotamiehet aikoivat silloin tappaa vangit, ettei kukaan pää-
sisi uimalla pakoon. Sadanpäällikkö kuitenkin esti heidän aikeensa, sillä 
hän halusi pelastaa Paavalin” (Ap. t. 27:42–43). Roomalaisen oikeus-
käytännön kannalta tarkasteltuna sotamiesten aikomus tuntuu kohtuut-
tomalta. Toisaalta he vastasivat omalla hengellään siitä, että vangit eivät 
karanneet. Toisaalta vangit olivat – ainakin Paavali – vasta menossa tuo-
mittaviksi ja mahdollisesti vapautettaviksi syytteistä. Potentiaalisesti 
syyttömätkin olisivat näin saaneet ennakkoon kuolemantuomion. Sota-
miesten olisi kuitenkin ehkä ollut helpompi selittää vankijoukon kuole-
ma kuin vastata jonkun vangin pakenemisesta. Koko matkan aikana on 
korostunut se, että sadanpäällikkö arvosti Paavalia ja kohteli häntä inhi-
millisesti. 

Vasta rannalle tultuaan ja tavattuaan paikallisia asukkaita haaksirik-
koutuneet saavat tietää päätyneensä saarelle, joka tunnetaan nimellä 
Malta. Saaren asukkaat kohtelevat tulijoita ystävällisesti. Paavaliin liite-
tään ihmetekoja, jotka tulevat vastaan myöhemmin kirjoitetussa Mar-
kuksen evankeliumin epäaidossa lopussa: ”He tarttuvat käsin käärmei-
siin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei heitä vahingoita. He 
panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat” (Mark. 16:18). 
Matkalaiset viettävät talvikuukaudet saarelaisten luona (Ap. t. 28:1–10). 

Kolme kuukautta saarella oleiltuaan vankikuljetus saattoi kevään 
koittaessa jatkaa matkaa. Sopivaan laivaan astuttuaan he purjehtivat Si-
silian kautta Italian mantereelle Puteolin kaupunkiin, josta matka jatkui 
jalan parin sadan kilometrin päässä olevaan Roomaan. Paavalin tulosta 
tiedon saanut joukko Rooman kristittyjä tuli häntä vastaan Forum Ap-
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piin ja Tres Tabernaen pikkukaupunkeihin. ”Heidät nähdessään Paavali 
kiitti Jumalaa ja sai lisää rohkeutta” (Ap. t. 28:11–15). Roomassa Paa-
vali asetetaan varsin lievään vankeuteen: ”Paavalille annettiin lupa asua 
omassa asunnossa yhdessä häntä vartioivan sotilaan kanssa” (Ap. t. 28:16). 

Paavalin yhteyksistä Roomassa olevaan kristilliseen yhteisöön ei enää 
kerrota häntä vastaan tulleen kristillisen tervetulodelegaation jälkeen. 
Apostolien teoissa keskitytään kertomaan Paavalin kontakteista sikäläi-
seen juutalaiseen yhdyskuntaan. Jo kolmen päivän kuluttua saapumises-
taan Paavalin mainitaan kutsuneen juutalaisten johtomiehet luokseen ja 
selostaneen heille tilannettaan: 

 
Veljet! Minut luovutettiin Jerusalemissa roomalaisten käsiin, vaikka en ole 
millään tavalla rikkonut kansaamme enkä isiltä perimiämme säädöksiä vas-
taan. Nyt minut on tuotu vangittuna tänne. Roomalaiset kyllä olisivat kuulus-
telun jälkeen päästäneet minut vapaaksi, koska en ole tehnyt mitään mistä 
olisin ansainnut kuolemanrangaistuksen, mutta juutalaiset olivat sitä vastaan. 
Niinpä minun oli vedottava keisariin – ei kuitenkaan siinä mielessä, että 
mitenkään tahtoisin syyttää kansaani (Ap. t. 28:17–19). 
 

Paavali toteaa vielä olevansa ”kahleissa Israelin toivon tähden” (Ap. t. 
28:20). Paavalin juutalaisten johtomiehille lausumiksi esitetyt ajatukset 
kiteyttävät hyvin kaikki edellä teoksessa kerrotut oikeudenkäynnin pää-
piirteet ja Paavalin oman asenteen häneen kohdistettuihin syytöksiin. 
Roomassa Paavali haluaa aloittaa paremmista lähtökohdista dialogin 
juutalaisten kanssa. Siihen juutalaisessa yhteisössä ollaankin valmiita, 
sillä heillä ei ole mitään ennakkonäkemyksiä Paavalista. He vain tietä-
vät, että Paavalin edustama ”lahko” herättää kaikkialla vastustusta (Ap. 
t. 28:21–22). Juutalaisten tietämystä kristinuskosta vähätellään tässä, 
sillä kristinuskoon liittyneet riidat olivat jo saaneet Rooman juutalaisyh-
teisössä aikaan mellakoita, joiden vuoksi keisari Claudius oli karkotta-
nut juutalaisia kaupungista (Ap. t. 18:2). 

Jonkin ajan kuluttua juutalaisen yhteisön edustajia tulee Paavalin 
asuntoon uudestaan varta vasten kuuntelemaan, mitä Paavalilla on 
asiaa. ”Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan val-
takunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän 
yritti taivuttaa heitä uskomaan Jeesukseen” (Ap. t. 28:23). Kuulijoiden 
mielipiteet jakaantuivat, toiset vakuuttuivat, toiset pysyivät epäuskoisina 
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(Ap. t. 28:24). Paavalin tapa reagoida kahteen eri suuntaan menneeseen 
vastaanottoon kuvataan Apostolien teoissa oudosti: Paavali suhtautuu 
koko kuulijajoukkoonsa, ikään kuin he olisivat kaikki paatumuksen val-
lassa ja lähettää heidät pois siteeraten Jesajan kirjasta kohtaa, jossa pro-
feetta voimakkaasti puhuu kansan täydellisestä paatumuksesta (Ap. t. 
28:23–27; Jes. 6:9). Paavali myös ilmoittaa Jumalan pelastussanoman 
kuuluvan tämän jälkeen pakanakansoille (Ap. t. 28:28). 

Kohtaukseen on sijoitettu paljon periaatteellista linjanvetoa juuta-
laisuuden ja kristinuskon välillä. Olipa sen taustalla minkälainen tapaus 
tahansa Paavalin Rooman ajoilta, kohtaus viittaa myöhempään tilantee-
seen. Siinä kuvataan ennen muuta sitä juutalaisuuden ja kristinuskon 
välirikkoa, joka vahvistui Paavalin kuoleman jälkeen, joskin se oli jo 
käynnistynyt Paavalin eläessä. Osa juutalaisista on Paavalin tavoin 
kääntynyt evankeliumin kannattajiksi, mutta suuri joukko pysyi vanhas-
sa uskonnossaan ja vuosien kuluessa raja-aita kahden uskonnon välillä 
vain vahvistui ja selkeni. Paavalin epäonnistunut yhteydenotto Rooman 
juutalaisiin ei ollut sillä tavalla ratkaiseva vedenjakaja kuin tekstissä an-
netaan ymmärtää, mutta näin kuvattuna kuilun repeäminen tulee dra-
maattisesti painotetuksi. Apostolien tekojen kerronnassa mainitut jotkut 
juutalaiset, jotka Paavalin luona vakuuttuivat hänen sanomastaan, edus-
tavat kaikkia kristinuskoon kääntyneitä juutalaisia, mutta heihin ei ker-
ronnassa enää kiinnitetä huomiota silloin, kun juutalaisten paatumusta 
suhteessa uuteen sanomaan painotetaan. 

 
 

Loppu hiljaisuutta 

Apostolien tekojen kahdessa viimeisestä jakeesta löytyy viimeinen Uu-
den testamentin sisällä oleva aito muisto apostoli Paavalista. Tapa, jolla 
teos itse päättyy ja jolla Paavalille lausutaan jäähyväiset, on erikoinen. 
Näin tämä tapahtuu: ”Täydet kaksi vuotta Paavali sitten asui omassa 
vuokra-asunnossaan ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. 
Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, 
avoimesti ja kenenkään estämättä” (Ap. t. 28:30–31). 

Myöhempien sukupolvien lukijoita oudoksuttaa teoksen töksähtävä 
loppu. Miksi ei kerrota, miten Paavalin kävi hänen oikeusjutussaan? 
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Pääsikö hän lähtemään suunnittelemalleen Espanjan matkalle? Mitä 
sitten ylipäätänsä tapahtui? Aiemmin tavallisena selityksenä oli, että 
Paavalin työtoveri, ”rakas veli, lääkäri Luukas” (Filem. 24; Kol. 4:14), 
olisi teoksen kirjoittaja, ja se olisi kirjoitettu valmiiksi juuri siihen 
aikaan, johon teoksen kerronta päättyy, eli kaksi vuotta Paavalin Roo-
maan saapumisen jälkeen. Uudemmassa tutkimuksessa on yleisesti ja 
hyvin perustein hylätty tulkinta Luukkaasta kirjoittajana ja teoksen 
ajoittaminen näin varhaiseksi. 

Selitys oudolta tuntuvalle lopulle voidaan parhaiten löytää kahdesta 
seikasta: 1) Teos ei ollut tarkoitettukaan Paavalin elämänkerraksi, vaan 
kuvaukseksi siitä, miten evankeliumi menestyy ja saavuttaa lopulta 
valtakunnan pääkaupungin Rooman. Jo teoksen alussa kuvaillaan ylös-
nousseen Kristuksen suulla koko alkavan historiateoksen sisältö seuraa-
valla tavalla. Kristus sanoo opetuslapsilleen: ”Mutta te saatte voiman, 
kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusale-
missa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka” (Ap. t. 1:8). 
Juuri tämän mallin mukaisesti Apostolien tekojen kerronta etenee. Sille, 
että ”maan ääret” viittaavat Roomaan, on tukea myös eräissä juutalaisis-
sa kirjoituksissa. 2) Kirjoittaja on tiennyt, että Paavalin oikeudenkäynti 
päättyi Roomassa hänen tappiokseen ja että hänet mestattiin siellä, niin 
kuin perimätieto kertoo. Kuvauksessa Paavalin matkasta Korintista Je-
rusalemiin kirjoittaja antaa ihmisten hyvästellä Paavalin tietoisina siitä, 
että kyse oli viimeisestä kerrasta, jolloin hänet tavattiin tässä elämässä. 
Tätä kirjoittaja on voimakkaasti korostanut esimerkiksi Paavalin pu-
heessa Miletoksessa Efesoksen vanhimmille, kun hän antaa Paavalin 
todeta: ”Nyt tiedän, että te ette enää näe minua, ei kukaan teistä, joiden 
keskuudessa olen elänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa” (Ap. t. 
20:25). Apostolien tekojen kirjoittaja ei kuitenkaan halua päättää evan-
keliumin voittokulusta kertovaa teostaan niin masentavaan tapahtu-
maan kuin Paavalin mestaamiseen. Hänen teoksensa lukijat ovat tienneet 
sen muutenkin. Kirjoittaja päättää teoksensa päinvastoin positiiviseen il-
maisuun siitä, miten Kristusta julistetaan ”avoimesti ja kenenkään estä-
mättä”.11 

Myöhempään kristilliseen perimätietoon on liittynyt väite, että 
Paavali olisi todella käynyt evankelioimassa Espanjassa ja että hänet olisi 
mestattu Roomassa vasta sen jälkeen, kun hän oli palannut tältä matkal-
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ta valtakunnan pääkaupunkiin. Tällainen käsitys on noussut sen pohjal-
ta, että Paavali oli todella suunnitellut lähetysmatkaa Espanjaan. Otak-
suttiin, että tämä suunnitelma olisi myös toteutunut. Missään ei kuiten-
kaan ole minkäänlaista konkreettista jälkeä tällaisesta matkasta. Myös 
tulkinta mestaamisesta vasta toisen Roomaan tulon yhteydessä on hyvin 
keinotekoinen. 

Niin kauan kuin pastoraalikirjeitä eli Ensimmäistä ja Toista kirjettä 
Timoteukselle sekä Kirjettä Titukselle pidettiin aitoina, raamatunselittä-
jien keskuudessa esiintyi myös näkemys, että Paavali olisi Roomasta 
käsin palannut vielä kerran kiertelemään itäisen Välimeren kaupungeis-
sa. Pastoraalikirjeiden edellyttämiä matkoja ja tapahtumia ei nimittäin 
pystytä sijoittamaan Apostolien tekojen ja Paavalin aitojen kirjeiden tar-
joamiin matkoihin ja kronologiaan. Kun kirjeiden epäaitous tuli tode-
tuksi, spekulaatiot Paavalin paluusta itään tyrehtyivät. Niitä vastaanhan 
puhui jo se, että Apostolien tekojen kirjoittaja ei tiedä niistä mitään, 
vaan korostaa sitä, ettei Paavali enää koskaan palannut vanhoihin lähe-
tyskohteisiinsa. 

Sama esivalta, joka pelasti Paavalin lynkkaukselta Jerusalemissa 
(Ap. t. 21:27–36), koitui loppujen lopuksi hänen kohtalokseen. Tämä 
on sitäkin huomionarvoisempaa, koska Paavali juuri viimeisessä kirjees-
sään eli Kirjeessä roomalaisille oli laajasti selvitellyt kysymystä esivallan 
tehtävästä ja kristityn oikeasta suhtautumisesta esivaltaan. Paavali oli 
kirjoittanut muun muassa: ”Esivalta ei kanna miekkaa turhaan” (Room. 
13:4). Sama miekka oli kuitenkin pian sanojen kirjoittamisen jälkeen 
katkaiseva Paavalilta kaulan. Marttyyrikuolema ei kuitenkaan estänyt 
sitä, että Paavalin alle kymmenessä vuodessa syntynyt kirjallinen tuotan-
to jatkoi elämäänsä. Suppeudestaan huolimatta kirjeet ovat maailman-
historialliselta vaikuttavuudeltaan tekstikokoelma, jonka rinnalle vain 
harva, jos mikään nousee. Merkillisintä on, että kirjeet olivat tilapäis-
kirjeitä, kirjoitettuja tiettyjen kristillisten yhteisöjen ajankohtaisiin 
tarpeisiin tai valmistamaan Paavalille otollista maaperää hänen omiin 
tarpeisiinsa evankeliumin asialla. 
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seurakuntien ja Jerusalemin alkukristittyjen välillä. 
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11 Kuula (2001, 115) toteaa, että ”tieto Paavalin vapauttamisesta olisi ollut loistava 
huipentuma kirjalle.” 



 
 
 
 

14. Usko, toivo ja rakkaus 
Tiivistelmä Paavalin elämästä ja opetuksesta 

 
 
 
 

Paavalin elämänkaari 

Paavalin elämänvaiheiden esittelyssä täysin tarkkoja vuosia ei voida mää-
ritellä. Hänen elämänsä tapahtumat sijoitetaan tiivistelmässä todennä-
köisimpien vuosien sisälle. Ne voivat kuitenkin heittää jonkin verran 
suuntaan tai toiseen. Vaiheiden ja tapahtumien järjestys ja suhde toisiin-
sa on selvemmin hahmoteltavissa kuin niiden sijoittaminen absoluutti-
siin vuosilukuihin. 

Paavali syntyy noin vuonna 5 jKr. diasporajuutalaiseen perheeseen 
Kilikian Tarsoksessa. Hänellä on ollut syntymästään saakka Rooman 
kansalaisuus. Tämä perustuu tosin ainoastaan Apostolien tekojen välit-
tämään tietoon. Nuoruudessa Paavali liittyy fariseusten uskonnolliseen 
liikkeeseen ja on hyvin innokkaasti siinä mukana. Näinä vuosina hän 
mahdollisesti opiskelee myös Jerusalemissa. Paavalin intomielisyys isiltä 
perityn uskonnon puolustamisessa saa hänet jopa vainoamaan nuorta 
kristillistä liikettä Damaskoksen seudulla. 

Noin vuonna 32 Paavali kääntyy kristityksi kohdattuaan ylösnous-
seen Kristuksen Damaskoksen seudulla. Hän julistaa uutta uskonvakau-
mustaan reilut kaksi vuotta Nabatean kuningaskunnassa Jordanjoen 
itäpuolella. Suututettuaan sikäläistä johtajistoa hän pakenee takaisin 
Damaskokseen, josta joutuu pian jatkamaan pakoaan. Hän käväisee 
Jerusalemissa ja keskustelee kahden viikon ajan Pietarin ja Jeesuksen 
veljen Jaakobin kanssa. Jerusalemista Paavali siirtyy Tarsoksen kautta 
Syyrian pääkaupunkiin Antiokiaan ja työskentelee sikäläisen vireän ja 
pakanalähetyksen suhteen vapaamielisen seurakunnan työntekijänä 
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reilut kymmenen vuotta. Antiokiasta käsin Paavali tekee Barnabaksen 
kanssa lähetysmatkan Kyprokseen, Pamfyliaan ja Pisidiaan. Useita 
seurakuntia syntyy maakuntien kaupunkeihin. 

Vuonna 48 Jerusalemista tulee kristittyjä Antiokian seurakuntaan. 
He nostattavat riidan kristinuskoon kääntymisen ehdoista eli siitä, 
tuleeko pakanoiden myös kääntyä juutalaisuuteen samalla kun heistä 
tulee Kristukseen uskovia. Tiivistettynä erimielisyys koskee kysymystä, 
tuleeko pakanat myös ympärileikata heidän kääntyessään. Antiokian 
seurakunta lähettää Paavalin ja Barnabaksen Jerusalemiin alkuseurakun-
nan johtajien luo selvittämään kysymystä. Tapahtumaa kutsutaan apos-
tolien kokoukseksi. Siinä sovitaan, ettei pakanoilta vaadita kääntymistä 
juutalaisuuteen. Paavali ja Barnabas saavat jatkaa laista vapaan evanke-
liumin julistamista pakanoille. Pakanalähetystyöhön suuntautuvat lähet-
tiläät sitoutuvat keräämään rahalahjan Jerusalemin seurakunnan köy-
hien tukemiseksi. 

Pian apostolien kokouksen jälkeen Pietari vierailee Antiokian seu-
rakunnassa. Alussa hän noudattaa seurakunnan vapaamielistä käytäntöä, 
jossa juutalaistaustaiset ja pakanallista alkuperää olevat kristityt ate-
rioivat yhdessä. Sen jälkeen kun Jerusalemista on tullut uusia vieraita, 
”Jaakobin miehiä”, Pietari muuttaa käyttäytymistään, koska uudet vie-
raat edellyttävät juutalaiskristittyjen noudattavan juutalaisia puhtaus- ja 
ruokailusäädöksiä. Paine on niin kova, että kaikki Antiokian juutalais-
kristityt paitsi Paavali vetäytyvät ateriayhteydestä pakanakristittyjen 
kanssa. Paavali riitaantuu Barnabaksen ja muiden antiokialaisten kanssa 
ja poistuu kaupungista aloittamaan oman itsenäisen lähetystoimintansa. 

Muutaman uskollisen työtoverinsa (Silas, Timoteus) seurassa Paa-
vali käy ensiksi ensimmäisellä lähetysmatkallaan perustamissaan seura-
kunnissa jatkaen sieltä matkaa sisämaahan aivan uusiin asutuskeskuksiin 
Galatiassa, jonne hän perustaa seurakuntia. Troaksen kautta hän siirtyy 
meren yli Euroopan puolella Makedoniaan ja perustaa seurakunnat 
Filippiin, Tessalonikaan ja Beroiaan. Kohtaamiensa vainojen ja vastus-
tuksen tähden hän ei pysty olemaan kovin pitkään näihin kaupunkeihin 
perustettujen seurakuntien tukena, vaan joutuu siirtymään Ateenan 
kautta Korinttiin. Sinne hän tulee myöhäissyksyllä vuonna 49. Korintis-
ta käsin Paavali kirjoittaa kirjeen Tessalonikan seurakunnalle (1. Tess.), 
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joka on varhaisin Paavalin sanelusta säilynyt teksti. Korintissa Paavali 
pystyy olemaan puolitoista vuotta ja perustaa sinne vireän seurakunnan. 

Vuonna 51 Paavali lähtee jälleen liikkeelle. Hän matkustaa laivoilla 
Efesoksen kautta Palestiinaan. Paavali pistäytyy Jerusalemissa. Jonkinlai-
nen sovinto saavutetaan siellä vaikuttavan alkuseurakunnan kanssa. Tä-
hän viittaa se, että vasta tämän käynnin jälkeen Paavali alkaa toteuttaa 
apostolien kokouksessa sovittua rahalahjaa. Sovinnosta Paavalin ja mui-
den ensimmäisten kristittyjen kesken todistaa myös se, että Jerusalemis-
ta hän siirtyy Antiokian seurakuntaan. 

Mahdollisesti ennen kuin sydäntalvi estää matkustamisen Paavali 
ehtii jo siirtyä Antiokiasta Galatiaan. Sikäläisten seurakuntien parissa 
vietettyjen kuukausien jälkeen Paavali lähtee jälleen liikkeelle keväällä 
52 päätyen Efesoksen kaupunkiin. Siellä on jo ennen Paavalin tuloa 
kristittyjä. Kaupungista tuli noin kahdeksi ja puoleksi vuodeksi Paavalin 
toiminnan keskeinen tukikohta, josta käsin hän piti yhteyttä aiemmin 
perustamiinsa seurakuntiin. Vuoden 53 keväällä hän kirjoittaa jo toisen 
kirjeensä Korintin seurakunnalle (1. Kor., ensimmäinen kirje ei ole 
säilynyt). Kirjeessä hän vastaa seurakuntalaisten kysymyksiin ja puuttuu 
seurakunnassa vallitseviin epäkohtiin. Efesoksessa Paavalin korviin tulee 
huolestuttavia uutisia ympärileikkausta vaativien juutalaiskristittyjen 
toiminnasta Galatian seurakunnissa, ja hän lähettää sinne voimakas-
sanaisen kirjeen (Gal.). Efesoksessa Paavali joutuu vaaroihin ja myös 
vankeuteen. Vankeudesta hän lähettää kiitoskirjeen Filippin seura-
kunnalle kaikesta tuesta, jota hän on sieltä saanut (Fil.). Vankeudesta 
Paavali lähettää myös yksityiskirjeen Filemon-nimiselle kristitylle, jonka 
orjaan Paavali on tutustunut ja saanut tämän kääntymään kristityksi. 

Keväällä vuonna 54 Paavalin korviin Efesoksessa tulee huolestutta-
via uutisia Korintista. Seurakuntaan on ilmaantunut uusia apostoleja, 
jotka ovat saaneet Paavalin opetukset ja arvovallan pahasti horjumaan. 
Paavali lähtee meritse käymään kaupungissa, mutta ei saa tilannetta 
hallintaan. Hän joutuu palaamaan tyhjin toimin Korintista Efesokseen, 
josta hän kirjoittaa Korintin seurakunnalle vihaisen taistelukirjeen. 
Kirjettä voidaan kutsua nimellä ”Kyynelkirje”, ja se sisältyy lukuihin 2. 
Kor. 10–13. Paavali lähettää uskotun työtoverinsa Tituksen viemään 
kirjettä ja sopii tämän kanssa tapaamisesta Troaksessa. Titus lähtee me-
ritse ja Paavali vaarallisten tapahtumien aiheuttamien viivytysten jälkeen 
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maitse kohti kohtauspaikkaa. Lopulta miehet tapaavat toisensa vasta 
Makedoniassa. Titus tuo hyviä uutisia jälleen Paavalin alaisuuteen palan-
neesta Korintin seurakunnasta. Paavali kirjoittaa huojentuneen ”Sovin-
tokirjeen”, joka sisältyy lukuihin 2. Kor. 1–9. Kirjeen päätarkoituksena 
on saada riidan takia keskeytettynä ollut Jerusalemin rahalahja jälleen 
käynnistymään. 

Paavali siirtyy Makedoniasta Korinttiin ja viettää siellä talvikauden 
54–55. Hän suunnittelee lähetysmatkaa Espanjaan ja tarvitsee tätä var-
ten Rooman seurakunnan tuen. Niinpä hän kirjoittaa kirjeen Rooman 
seurakunnalle, jossa hän esittelee oppiansa (Room.). Se on viimeinen 
aito Paavalin meille säilynyt teksti. Ennen kuin Paavali pystyy suuntau-
tumaan länttä kohti, hän lähtee eri seurakunnista koostuvan lähetystön 
kera viemään perustamiensa seurakuntien keräämää rahalahjaa Jerusale-
min alkuseurakunnalle. Jerusalemissa kiihkomieliset Paavalia ja hänen 
toimintaansa vastustavat juutalaiset ottavat hänet kiinni. Vain rooma-
laisten sotilaiden ripeä väliintulo pelastaa hänet lynkkaukselta. Paavali 
viedään maaherran hallintokaupunkiin Kesareaan, jossa häntä vastaan 
käydään oikeutta juutalaisten syyttäessä häntä temppelin häpäisemisestä 
ja muista rikoksista. Vankeutta kestää kaksi vuotta. Lopulta Paavalilla ei 
ole muuta neuvoa kuin vedota keisariin, mihin hänellä Rooman kansa-
laisena on oikeus. Maaherra Festus päättää lähettää Paavalin Roomaan. 

Myöhäiskesällä 57 Paavali liitetään Roomaan menevään vankikulje-
tukseen. Vankeja kuljettava laiva joutuu ankaraan syysmyrskyyn ja 
haaksirikkoutuu Maltan saarelle. Seuraavana keväänä kuljetus jatkuu ja 
Paavali saapuu vankina Roomaan. Hän saa asua vartioituna yksityis-
asunnossa kaksi vuotta, jonka jälkeen asia ratkeaa. Paavali kärsii mart-
tyyrikuoleman miekalla teloitettuna Roomassa vuonna 60. 

 
 

Usko 

Mihin Paavali uskoi? Minkälainen oli hänen kokonaisnäkemyksensä Ju-
malasta ja ihmisen Jumala-suhteen olennaisista asioista? Paavalin uskon-
vakaumuksen lähtökohtana on ylösnousseen Jeesuksen ilmestyminen 
hänelle Damaskoksen seudulla. Kokemuksen merkitystä Paavalin va-
kaumuksille, hänen käsityksilleen Jumalan pelastussuunnitelmasta ja 
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ihmisen osasta Jumalan edessä on vaikea yliarvioida. Hänestä tuli aivan 
erilainen juutalainen, kuin hän oli ollut siihen asti. Paljon tietenkin jäi 
entisestäkin teologiasta eli seikat, jotka muutenkin ovat yhä yhteisiä juu-
talaisuudessa ja kristinuskossa. Näitä ovat usko Jumalaan maailman 
luojana ja ylläpitäjänä. Niihin kuuluu vakaumus siitä, että Jumala on 
kaikkivaltias, oikeudenmukainen ja haluaa myös ihmisten noudattavan 
hänen hyvää tahtoaan maailmassa. Edelleen usko siihen, että Jumala 
tahtoo olla yhteydessä luomiensa ihmisten kanssa ja pitää heistä huolta, 
on jo kuulunut Paavalin aikaisempaan uskonvakaumukseen. Samat py-
hät kirjoitukset olivat Paavalille ohjeellista Jumalan ilmoitusta sekä ennen 
että jälkeen kristityksi kääntymistä, joten tässäkin hänellä säilyi yhteinen 
pohja juutalaisuuden kanssa. 

Yhteisistä uskon ja maailmankatsomuksen rakennuspalikoista huo-
limatta Paavalille valjennut usko Jeesus Nasaretilaiseen Jumalan kuol-
leista herättämänä ja taivaalliseen herruusasemaan asettamana Messiaa-
na, Kristuksena, ja hänen siitä tekemät johtopäätöksensä veivät Paavalin 
kuitenkin hyvin kauas perinteisestä juutalaisuudesta ja siitä, mitä hän 
ennen kääntymystään oli pitänyt totena. Nekin juutalaisuudesta periy-
tyvät perusvakaumukset, jotka hän säilytti, saivat kokonaan uuden sävy-
tyksen. Damaskoksen kokemuksen jälkeen Paavalin koko teologia ra-
kentui Kristuksen varaan eli sen varaan, mitä hän uskoi Kristuksen kuo-
leman ja ylösnousemuksen merkitsevän yksityiselle ihmiselle ja koko 
maailmalle. 

Paavali ei kirjoita mistään hänelle keskeisistä uskon asioista dog-
maattisia määritelmiä eikä selvennä niitä tarkoin käsittein. Hänen 
uskonvakaumuksensa on poimittava eri puolilta hänen teksteistään. Yk-
sittäiset ja asiayhteydessään vain jotakin kulloinkin käsiteltävää aihetta 
valottavat teologisesti merkittävät irralliset lausumat on koottava yhteen 
ja katsottava, minkälainen kokonaiskuva niiden pohjalta muodostuu. 
Jotkin ilmaistut piirteet ovat tai ainakin näyttävät olevan ristiriidassa 
keskenään, jolloin on pyrittävä arvioimaan, mikä on Paavalin kantava 
ajatus näissä tapauksissa. Paavalin kääntymyskokemuksen on täytynyt 
olla tapahtumana hänelle valtavan merkittävä. Muuten on vaikea ajatel-
la, miten vasta äskettäin ihmisten keskuudessa vaeltaneesta opettajasta 
Jeesus Nasaretilaisesta tulee Paavalin uskonvakaumuksessa se jumalalli-
nen taivaallinen Herra, jollaisena hän Kristusta julisti. 
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Minkälaiseksi Paavalin opetus Kristuksesta hahmottuu lähemmässä 
tarkastelussa? Paavali puhuu Kristuksesta sekä ihmisenä että jumalallise-
na hahmona yhdistäen hänet läheisesti itse Jumalaan. Ajatus Kristukses-
ta sekä ihmisenä että jumalallisena valtiaana on Paavalin opetuksessa 
jännitteinen, mutta ei ristiriitainen ajatus, sillä se sopii hänen näkemyk-
seensä Kristuksen kolmivaiheisesta olotilasta. Paavalin mukaan Kristus 
oli ensiksi Jumalan luona taivaassa, josta hän laskeutui alas ihmisten 
maailmaan ottaen samalla saman olomuodon kuin ihmisilläkin on. Täs-
sä olomuodossa hän kuoli. Jumalan herätettyä hänet kuolleista hän pala-
si taivaalliseen asemaan Jumalan luo. Taivaaseen palannut ylösnoussut 
Kristus on aktiivinen toimija maailmassa ohjaten ja varjellen uskoviaan. 
Häntä voidaan rukoilla ja häneltä pyytää apua. Siitä, millä tavalla Kris-
tus tuli ihmiseksi maailmaan, Paavali ei kerro muuta kuin, että hän 
”syntyi naisesta” (Gal. 4:4) niin kuin kaikki muutkin ihmiset. 

Kristuksen maailmaan tulo on käännekohta koko ihmiskunnan 
historiassa. Sen jälkeen ihmisen positiivinen suhde Jumalaan riippuu 
hänen suhteestaan Kristukseen. Ratkaisevin käännekohta ihmisten ja 
Jumalan suhteessa keskittyy Jeesus Nasaretilaisen kuolemaan ristillä. 
Kuollessaan hän sovitti maailman synnit. Hän otti kantaakseen sen 
kirouksen, joka synnin tähden lepäsi ihmisten päällä. Näin ihmiset 
saivat vapaan pääsyn Jumalan yhteyteen. Taustalla on käsitys kaikkien 
ihmisten synnistä ja syyllisyydestä Jumalan edessä, mikä on ollut todelli-
suutta maailmassa Aadamista alkaen. Mitään muuta pelastusta tästä 
tilanteesta ei ole paitsi Kristuksen sovitustyö. Näin opettaessaan Paavali 
kumoaa aikaisemmassa uskonvakaumuksessaan keskeisen opin Jumalan 
Mooseksen välityksellä juutalaisten kanssa tekemästä liitosta ja sen pe-
lastavasta merkityksestä. Myös käsitys juutalaisten laista muuttuu. Se ei 
enää olekaan Jumalan kansalleen antama lahja ja ylpeys, jonka sään-
töihin nojautumalla juutalainen eli turvallisessa yhteydessä Jumalan 
kanssa. Laki annettiin Paavalin uuden vakaumuksen valossa vain ”kas-
vattajaksi” Kristukseen, väliaikaiseksi asiaksi, jonka tehtävänä oli vain 
osoittaa, miten suuri ihmisen syntisyys oli. Paavalin uuden lakiopetuk-
sen mukaisesti vain lain täydellinen noudattaminen olisi pelastanut ih-
misen, mutta se oli ihmiselle mahdotonta. 

Kristuksen ylösnousemus liittyi suureen käännekohtaan Jumalan ja 
ihmisten historiassa. Se on osoitus siitä, että Jumala hyväksyi ristinkuole-
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massa ihmisille annetun sovituksen. Ylösnoussut Kristus on uusi Aadam, 
ikään kuin uuden ihmiskunnan kantaisä. Niin kuin kaikki maailman 
ihmiset kuuluvat automaattisesti ensimmäisen Aadamin yhteyteen hä-
nen jälkeläisinään ja ovat siten kantaisänsä tavoin syntisiä, ihmisillä on 
mahdollisuus päästä myös toisen Aadamin, Kristuksen yhteyteen, jossa 
he pääsevät irti synnin orjuudesta. Usko on ovi Kristuksen yhteyteen 
pääsemiseen. Uskovat myös kastetaan, jolloin yhteys Kristuksen kuole-
maan ja ylösnousemukseen konkretisoituu pysyväksi lahjaksi sakramen-
taalisessa rituaalissa. Irtautuminen vanhaan tilaan liittyneestä synnin 
orjuudesta ei tarkoita, että Kristukseen uskovasta olisi tullut kokonaan 
synnitön. Kristus-yhteyteen kuuluva vapaus kuitenkin antaa mahdolli-
suuden tehokkaaseen taisteluun syntiä vastaan. 

Uskovan yhteys Kristukseen ilmenee Paavalilla todennäköisesti 
hänen itse luomassaan ja paljon käyttämässään ilmaisussa ”olla Kristuk-
sessa”. Kaikki, mitä uskova ihminen kokee ja tekee, tapahtuu – ja sen 
täytyykin tapahtua – ”Kristuksessa”. Kristus ei toisin sanoen ole ainoas-
taan taivaallinen valtias, joka ylhäältä käsin ohjaa omiensa kohtaloita, 
vaan hän on myös ikään kuin eräänlainen voimakenttä, jossa kristitty 
saa olla ja vaeltaa ja jonka mukaisesti hänen tulee elämässään ojentau-
tua. Se, minkä roolin Paavali teksteissään antaa Pyhälle Hengelle kristi-
tyn tukena ja johdattajana, tulee lähelle näin ilmaistua Kristus-yhteyttä. 
Paavali saattaakin puhua Hengestä myös ”Kristuksen Henkenä” (esim. 
Room. 8:9). Kristuksen ja Hengen toimintaan liittyvää läheisyyttä Paa-
valin ilmaisuissa vahvistaa edelleen se, että hän ei puhu ainoastaan ”ole-
misesta Kristuksessa”, vaan myös ”Kristuksen elämisestä” hänessä (Gal. 
2:20). Kristitty on kasteessa saanut Pyhän Hengen, mutta hänestä voi-
daan myös sanoa, että hän on kasteessa ”pukenut Kristuksen ylleen” 
(Gal. 3:27). Toisin sanoen Paavali voi puhua siitä uudesta pelastuksen 
voimakentästä, jossa kristitty elää, vaihdellen joko Kristukseen tai Hen-
keen liittyvin termein. Silloin kun Paavali haluaa korostaa kristittyjen 
muodostamaa yhteisöä eli seurakuntaa, hän käyttää vielä ilmaisua Kris-
tuksen ruumis, johon uskovat kuuluvat. Tässäkin Kristus on ylipersoo-
nallinen henkilö, johon kaikki hänen omansa ovat sen jäseninä liitty-
neet. Paavali voi puhua seurakunnasta myös ”Pyhän Hengen temppeli-
nä”, samoin yksittäisestä kristitystä. 
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Ihminen, joka uskoo Kristukseen ja on tullut kasteessa yhdistetyksi 
häneen, saa johdattajakseen Pyhän Hengen, jota ilman hän ei pystyisi 
elämään kristittynä ja toteuttamaan uuden tilanteensa vaatimuksia. Paa-
vali puhuu Pyhästä Hengestä persoonana. Pyhä Henki ja Kristus kristi-
tyn ohjaajana ja auttajana ovat monessa kohtaa toiminnaltaan samanlai-
sia. Vaikka Paavali ei tässäkään kohdassa määrittele teoreettisesti mitään 
oppia, on hänen teksteistään rivien välistä luettavissa lähtökohdat myö-
hemmin kirkossa kehitetylle kolminaisuusopille. Paavalihan pitää kiinni 
juutalaisen uskon perusteesistä, että Jumala on yksi. Juutalaisena hänen 
olisi ollut mahdotonta mitään muuta ajatellakaan. Siitä huolimatta hän 
puhuu myös Kristuksesta Jumalana ja yhdistää Pyhän Hengen läheisesti 
Kristukseen. Isän ja Pojan välillä on Paavalin mukaan kylläkin alistus-
suhde. 

Jumala on tehnyt Kristuksessa ihmiskunnan kanssa uuden liiton, 
jota pyhät kirjoitukset ja Jumalan aikaisemmat pelastusteot ovat pohjus-
taneet. Kristus ja hänen työnsä on pelastushistorian keskuskohta. Uusi 
yhteys Jumalaan on tarkoitettu kaikille ihmisille rotuun, sukupuoleen ja 
asemaan katsomatta. Näin avaran ja kaikkialle ulottuvan tarjouksen 
sivuvaikutuksena on Israelin erityisaseman lakkauttaminen. Tämä on 
Paavalille vaikea asia, ja hän pyrkii tuomaan esiin seikkoja, jotka tukisi-
vat Israelin jatkuvaa erityisasemaa, mutta käytännössä ne kaikki liittyvät 
menneisyyteen ja Jumalan aiempiin erityislahjoihin. Uudessa tilanteessa 
Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä kaikkialla luoksensa Kristuksen ihmisille 
välittämän pelastuksen nojalla. Kaikki ne erityismääräykset, joilla juuta-
laiset aiemmin erottautuivat muista kansoista, pakanoista, ovat menettä-
neet merkityksensä, kuten ympärileikkaus ja sapatinvietto erityissäädök-
sineen. Ainoa, mikä enää ratkaisee niin juutalaisen kuin pakanankin 
kohdalla, on usko Kristukseen eli turvautuminen yksin häneen ja hänen 
sovitustyöhönsä. Tällä tavalla tullaan vanhurskaaksi Jumalan edessä. 

Terminologia, joka liittyy Paavalin rakastamaan sanaan vanhurs-
kaus, kuvaa hänen teksteissään tilaa, jossa Jumala hyväksyy ihmisen 
yhteyteensä. Jumala hyväksyy ihmisen yhteyteensä eli näkee hänet 
vanhurskaana silloin, kun hän ei katso ihmistä sellaisena kuin tämä it-
sessään on, vaan näkee hänet Kristuksen ristinkuoleman puhdistamana. 
Ihmisen vanhurskauttaminen merkitsee siis sitä, että hänen hyväkseen 
luetaan synnittömän Kristuksen vanhurskaus lahjana, vaikka hän itses-
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sään ei ole Jumalalle kelpaava. Uskovan vanhurskaus on lahjavanhurs-
kautta, vierasta vanhurskautta. Se on uskoon tulon ja kasteen jälkeenkin 
kristityn ainoa mahdollisuus, sillä käännyttyäänkin hän on yhä kiinni 
syntiin langenneen ihmiskunnan todellisuudessa. Täydellinen vapaus 
vanhasta Aadamista kuuluu vasta tulevaisuuteen. 

 
 

Toivo 

Paavalin usko suuntautui sekä takana oleviin jo täyttyneisiin pelastus-
tapahtumiin että läheisessä tulevaisuudessa vielä odotettavissa oleviin Ju-
malan suuriin tekoihin. Paavalin uskontulkinnat jo toteutuneista pelas-
tustapahtumista tulisivat osoittautumaan oikeiksi vasta tulevaisuudessa. 
Se, että Jumala vanhurskauttaa syntisen Kristuksen sovitustyön tähden, 
tulee saamaan sinettinsä vasta, kun Jumala viimeisenä päivänä herättää 
kristityn kuolleista ja hän pääsee olemaan aina Kristuksen kanssa. Tämä 
oli Paavalin toivo. Usko ja toivo olivat Paavalille monessa suhteessa 
kiinteästi toisiinsa liittyviä asioita, verrattavissa lupaukseen ja sen täytty-
mykseen, joka ei ollut vielä toteutunut. ”Meidät on pelastettu, se on 
varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole 
toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee!” (Room. 8:24). 

Paavali odotti Kristuksen pikaista takaisinpaluuta maailmaan. Paluun 
tarkkaa ajankohtaa ei voitu ennustaa, vaan se tulisi toteutumaan yllät-
täen ”kuin varas yöllä” (1. Tess. 5:2). Ensimmäisissä kirjeissään hän 
oletti vielä itsekin olevansa elossa Kristuksen paluun päivänä, mutta 
myöhemmissä kirjeissä, ehkä kokemiensa kuolemanvaarojen vuoksi, hän 
ei enää näytä olleen tästä varma. Joka tapauksessa Paavalin uskoa ja seu-
rakuntalaisille antamia elämänohjeita hallitsi hyvin läheisen Kristuksen 
takaisinpaluun odotus. Kristuksen takaisinpaluu tulee olemaan näyttävä 
eskatologinen tapahtuma juutalaisesta apokalyptiikasta omaksuttuine 
piirteineen. Paavalin lopunajan odotuksiin kuului myös koko Israelin 
kansan kääntyminen uskomaan Kristukseen, kun pakanakansoista koot-
tava määrä uskoon kääntyneitä on täyttynyt. Paavali ei selvitä lähemmin 
koko juutalaisen kansan kääntymisen tarkkaa ajankohtaa tai olosuhteita, 
mutta se on hänen ajatuksissaan liittynyt mitä todennäköisimmin osana 
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eskatologisiin lopputapahtumiin. Israelin kääntymisen edesauttaminen 
on voimakas ponnin Paavalille hänen pakanalähetystyössään. 

Kristuksen tullessa myös kuolleet herätetään. Siitä, kuinka laajamit-
tainen yleinen kuolleiden ylösnousemus Paavalin odotuksen mukaisesti 
tulee olemaan, Paavali ei kirjoita mitään yksiselitteisen selkeätä näke-
mystä. Suoraan Paavali puhuu vain kristittyjen ylösnousemuksesta Kris-
tuksen takaisintulon yhteydessä. Paavalin opetuksesta puuttuu evanke-
liumeissa ja Johanneksen ilmestyksessä vastaan tuleva opetus siitä, että 
myös pelastuksen ulkopuolelle jäävät ihmiset herätettäisiin kuolleista ja 
tuomittaisiin kärsimään ikuista piinaa helvetissä. Paavalikin puhuu siitä, 
että monet joutuvat kadotukseen, mutta se on hänelle pikemminkin tu-
houtuminen eikä sitä varten tarvita oppia pahojen ihmisten ylösnouse-
muksesta tuomiolle. Paavalin puhe tuomiosta viimeisenä päivänä koskee 
kristittyjä. Siitä, minkälaisia rangaistuksia tämän tuomioistuimen edessä 
jaetaan, Paavali ei tee selkoa. Uskonsa säilyttänyt ihminen pääsee Kris-
tuksen tähden joka tapauksessa osalliseksi ikuisesta elämästä ja olemaan 
Kristuksen kanssa, vaikka hän joutuu tutkittavaksi Kristuksen edessä. 
Paavalille itselleen oli hyvin tärkeätä, että hän tässä tilanteessa voi tuoda 
Kristuksen eteen nähtäväksi lähetystyönsä hedelmät, ne seurakunnat, 
jotka hän on perustanut. 

Ylösnousemuksestaan asti viimeiseen päivään saakka Kristus hallit-
see Jumalan sijaisena kaikkea. Hän on myös tuomari viimeisenä päivänä. 
Samalla kun kristityt joutuvat laskemaan sen varaan, että heidän toi-
mintansa punnitaan viimeisen päivän tuomioistuimessa, heillä tulee ole-
maan myös rooli aputuomareina Kristuksen rinnalla. Viimeisenä päivänä 
on Paavalin vakaumuksen mukaisesti koko kosmos maallisine ja taivaal-
lisine olentoineen tuomittavana. Uskossa Kristukseen yhdistyneet ihmi-
set ovat tällöin erityisasemassa jopa enkeleihin nähden. Paavalilla on ol-
lut rikas ja monipuolinen käsitys viimeisen päivän tapahtumista, mutta 
kirjeissä hän asioiden niin vaatiessa tarjoilee lukijoilleen vain sirpaleita 
kokonaisnäkemyksestään. Hän ei ole katsonut tarpeelliseksi ottaa aihe-
piiriä systemaattisemmin esille. 

Yksittäisen kristityn tulevaan osaan kuuluu ruumiillinen ylösnouse-
mus. Paavali ei jaa ihmistä dualistisesti kahteen osaan: sieluun ja ruu-
miiseen. Ihminen on yksi kokonaisuus kuollessaan ja noustessaan kuol-
leista. Lähtökohtana on Kristuksen ylösnousemus. Hän oli ”esikoinen” 
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kuolleista nousseiden joukossa. Häneen uskossa liittyneet tulevat seuraa-
maan perässä ja saamaan samanlaisen iankaikkisuuselämään soveltuvan 
olomuodon kuin Kristus on jo saanut. Samanlaisessa ruumiillisessa olo-
muodossa, jossa Kristus nousi haudasta ja siirtyi taivaalliseen olotilaan, 
tulevat myös kristityt nousemaan kuolleista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tuleva ylösnousemusruumis poikkeaa suuresti nykyisestä maallisesta ja 
katoavasta ruumiista. Paavali kutsuu sitä ”hengelliseksi ruumiiksi”. Ne 
kristityt, jotka ovat elossa Kristuksen palatessa, tulevat ”yhtäkkiä, sil-
mänräpäyksessä” muuttumaan samanlaiseen uuteen ”hengellisen ruu-
miin” olomuotoon, jossa kuolleista herätetyt nousevat ylös. 

Siitä, eletäänkö tulevaa täyttymyksen aikaa maan päällä vai taivaas-
sa, Paavali ei ilmaise selkeätä kantaansa. ”Hengellisen ruumiin” käsite 
voisi sopia kumpaan odotukseen tahansa. Paavalin esittämät ajatukset ja 
käyttämät ilmaisut sopivat paremmin kuvaan maan päälle perustettavasta 
Jumalan valtakunnasta. Kristus tulee viimeisenä päivänä alas taivaasta. 
Uskovia ei temmata taivaaseen hänen luoksensa olemaan, ainoastaan 
hetkellisesti yläilmoihin vastaanottamaan saapuvaa Kristusta eräänlaisena 
juhlakulkueena (1. Tess. 4:17). Paavalin odotus siitä, että tuleva pelastus 
ei koske ainoastaan ihmisiä, vaan koko luomakuntaa, maailmaa eläimi-
neen ja kasveineen, painaa vaa’an lopullisesti tukemaan tulkintaa, että 
Paavali odotti tulevan täyttymyksen ajan toteutuvan maan päällä, Juma-
lan uudistamassa maailmassa. Erottelu taivaan ja maan välillä näyttää 
kadottavan merkityksensä näissä tapahtumissa. 

Paavali on jälleen varsin niukkasanainen kuvaillessaan sitä, minkä-
laiseksi hän odotti uudessa katoamattomassa ruumiillisuudessaan elävän 
kristityn elämän uudistetussa maailmassa. Johanneksen ilmestyksen ku-
vat kultakaupungista ja elämän veden virrasta ja vastaavista asioista 
puuttuvat Paavalin teksteistä. Hänelle riittää ilmoittaa, että kristitty saa 
uudessa maailmassa olla aina Kristuksen kanssa. Se riittää Paavalille 
kuvaukseksi täydellisestä pelastuksen tilasta. Hieman pitemmälle Paavali 
vie tulevan pelastuksen kuvailun ilmoittaessaan, että silloin saadaan kat-
soa Kristusta ”kasvoista kasvoihin”. 
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Rakkaus 

Paavalin etiikan perustana on lahja, jonka kristitty on saanut uskossa 
Kristukseen: hän on päässyt ilman omia ansioitaan osalliseksi pelastuk-
sesta ja hänet on julistettu vanhurskaaksi Jumalan edessä. Lahjan saami-
nen ja sen suuruuden oivaltaminen velvoittaa kristittyä. Hyvä, Jumalan 
mieleinen elämä nousee tältä pohjalta, osittain automaattisesti kiitollise-
na vastauksena lahjaan. Tähän maailmanaikaan sidottu ihminen tarvit-
see kuitenkin myös muistuttamista ja kehotusta. Luonteeltaan se on täl-
löin muodossa: ”tule siksi, mikä jo olet eli vanhurskautettu, Jumalalle 
pyhitetty ihminen!”. Saman asian Paavali voi muotoilla myös kehotuk-
seksi: ”Teidän on käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaa-
valla tavalla”. Kehotus hyvään elämään kytkeytyy läheisesti lahjaan, 
evankeliumiin. 

Paavalin kirjeissä on runsaasti ohjeita siitä, miten ”evankeliumin 
arvoa vastaavalla tavalla” eletään maailmassa, seurakunnassa ja yleensä 
ihmisten keskuudessa. Ohjeissaan Paavali on varsin johdonmukainen. 
Niistä voidaan johtaa selkeät yleisperiaatteet, joiden varaan yksityiskoh-
taisemmat ohjeet nojautuvat. Paavalin eettisten ohjeiden taustalta tulevat 
näkyviin samat yleiset periaatteet, joista evankeliumien Jeesus-traditio 
kertoo. Jeesuksen esittämä rakkauden kaksoiskäsky kaikkien käskyjen 
tiivistelmänä tulee esille myös Paavalin teksteissä. Kun rakkaus ohjaa 
ihmisen toimintaa, hänelle ei tarvitse antaa hyvin yksityiskohtaisia erilai-
siin tilanteisiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä. 

Rakkauden periaate tarkoittaa käytännön tilanteissa toisen huo-
mioonottamista. Kristityn velvollisuus on jättää tekemättä asioita, joihin 
hänellä olisi sinänsä täysi oikeus ja lupa ja jotka eivät vahingoittaisi 
häntä itseään, mikäli ne kuitenkin vahingoittavat hänen lähimmäistään. 
Paavalin kirjeiden lukijoiden tilanteessa tällaiset asiat liittyivät yleisesti 
erilaisiin ruoka- ja puhtaussäädöksiin. Eri kristityillä oli erilaisia sidon-
naisuuksia entisiin uskonnollisiin käytäntöihin, jotka vääristivät heidän 
vapauttaan kristittyinä. Ne oli otettava huomioon, jottei ketään lou-
kattaisi tai vieteltäisi osallistumaan asioihin, joihin he eivät vielä olleet 
tarpeeksi kypsiä. 

Kantava piirre Paavalin ohjeissa oikeaan ja hyvään elämäntapaan 
tulee esille siinä, että kaikki hänen antamansa ohjeet ovat rationaalisesti 
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perusteltavissa. Kuka tahansa, joka niitä ajattelee, huomaa, että ne toi-
mivat, jos perusperiaatteena on pyrkimys mahdollisimman tehokkaa-
seen lähimmäisen rakkauteen ja toisen huomioon ottamiseen. Paavali ei 
anna sellaisia käskyjä, joiden noudattaminen ei palvele hänen perusperi-
aatettaan ja jotka olisi annettu vain, jotta testattaisiin sitä, totellaanko 
käskijää. Tätä samaa yleisperiaatetta noudattaen Paavali on karsinut juu-
talaisesta sääntökokoelmasta kaiken, millä ei ollut merkitystä keskinäi-
sen rakentumisen, toinen toisensa huomioon ottamisen ja yksilön ruu-
miillisen, henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin kannalta. Pakanat eivät 
voineet ymmärtää juutalaisen rituaalilain pikkutarkkuuksiin meneviä 
sääntöjä, eivät ruokiin liittyviä mielivaltaisilta tuntuvia säädöksiä eivätkä 
monia asioita, joita juutalaisten piirissä oli määrä noudattaa. Kääntymi-
sensä jälkeen Paavalikaan ei nähnyt niissä todellista mieltä. Ne eivät 
yhdistäneet ihmisiä, vaan päinvastoin loivat raja-aitoja ihmisten välille, 
ilman että niiden noudattamisella olisi ollut muutenkaan järkeen käypää 
etua ihmiselle. Siksi ne saivatkin kadota uuden liiton ihmisten elämästä. 

Paavalin vakaumus siitä, että Kristuksen takaisinpaluu ja viimeinen 
päivä olivat aivan lähellä, vaikutti suuresti joihinkin hänen antamiinsa 
eettisiin ohjeisiin. Lyhyen aikaperspektiivin tähden ei enää kannattanut 
ryhtyä muuttamaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi suurisuuntaisil-
la yhteiskunnallisilla ohjelmilla. Jumala tulisi aivan pian uudistamaan 
kokonaan ja radikaalisti synnin turmeleman maailman olosuhteet. Pi-
kaisen muutoksen odotus säteilee myös Paavalin avioliittoetiikkaan. 
Avioliitto on sinänsä Jumalan hyvä säätämys miehen ja naisen hyväksi. 
Paavali ymmärtää hyvin ihmisen seksuaalisia tarpeita. Ne, jotka edelleen 
haluavat solmia avioliiton, eivät tee mitään väärää. Kuitenkin ihanteena 
on, etteivät kristityt enää menisi naimisiin, vaan keskittyisivät palvele-
maan Kristusta. 

Vaikka Paavali hyväksyy täysin avioliittoon kuuluvan sukupuolielä-
män, hän on hyvin jyrkkä tuomitessaan avioliiton ulkopuoliset seksuaa-
liset hurjastelut. Hän tuomitsee ankarasti siveettömyyden harjoittajat, 
kuten avionrikkojat ja porttojen kanssa makaavat miehet. Se, että Paa-
vali painottaa näitä syntejä, johtuu pakanakristillisten seurakuntien 
taustasta. Paavali tuli sukupuolisiveellisyyttä korostavan juutalaisen kult-
tuurin piiristä. Toimiessaan toisenlaisten arvojen pohjalta tulleiden 
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pakanakristittyjen parissa hän kohtasi räikeitä käytäntöjä, joissa hän ei 
voinut nähdä rakkauden kaksoiskäskyn toteutuvan millään tavalla. 

Rakkauteen kuuluu toisten huomioon ottamisen lisäksi halu olla 
yhteydessä toisten kanssa. Seurakuntalaisten tuli pitää toisistansa huolta 
ja katsoa, että kaikille löytyi oma paikkansa uskonyhteisössä. Seurakunta 
on verrattavissa ihmisruumiiseen, jossa on erilaisia jäseniä, mutta kaikki 
ovat yhtä arvokkaita ja kaikki tukevat toisiaan. Heikoista jäsenistä tuli 
pitää huolta aivan erityisellä tavalla. Seurakunnan kokoontumisista ei 
saa tulla yksittäisen kristityn itsetehostuksen näyttämöitä, vaan kaikessa 
on ajateltava keskinäistä rakentumista, jossa jokainen seurakuntalainen 
otetaan huomioon. Toisen huomioon ottaminen ja keskinäinen raken-
tuminen toteutuvat parhaiten silloin, kun seurakunnan kokoontumisis-
sa noudatetaan järjestystä. Seurakuntalaisten ei sovi puhua päällekkäin 
toisten kanssa kilpaa, vaan vuorotellen. Sanoman, jota julistetaan, tulee 
olla kaikille ymmärrettävää. 

Kristuksen pikaista paluuta odottavassa yhteisössä vallitsi tasa-arvo 
kaikkien seurakunnan jäsenten kesken. ”Yhdentekevää, oletko juutalai-
nen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa 
Jeesuksessa te kaikki olette yksi” (Gal. 3:28). Näin laajalle viety tasa-arvo 
erilaisten yhteiskuntaluokkien, kansanryhmien ja sukupuolten välillä oli 
vallankumouksellisen radikaalia antiikin aikana. Paavalin opetuksen 
mukaan myös naiset saivat osallistua miesten rinnalla seurakuntien ju-
malanpalvelusten toimittamiseen. 

Seurakuntakokousten ulkopuolisessakin elämässä kristittyjen oli 
muistettava keskinäinen veljeys. Riitely ja käräjöinti kristittyjen kesken 
soti voimakkaasti rakkauden perussääntöä vastaan. Siihen kristilliseen 
rakkauteen, jonka mukaisesti Paavali pyrki kaikki ohjeensa jakamaan, 
liittyi Jeesuksen perintönä myös valmius vääryydenkin sietämiseen. Sen 
mukaisesti Paavali neuvoo seurakuntalaisiaan mieluummin kärsimään 
vääryyttä vastapuolen taholta kuin jatkamaan riitelyä. Jeesuksen ohjeet 
kuultavat läpi myös Paavalin ohjeissa, ettei pahaa pidä maksaa pahalla ja 
että vihamiestäkin on autettava. Vaikka Paavali ei itse joka tilanteessa, 
esimerkiksi polemisoidessaan vastustajiaan vastaan, näytä pystyneen 
noudattamaan omia ohjeitaan, hänen voidaan kaiken kaikkiaan katsoa 
jatkaneen eettisessä opetuksessaan hyvin Jeesus-tradition parhaita perin-
teitä. 
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