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Oliko apostoli Paavali oikeassa vai väärässä? Oliko hän ristiriidassa Jeesuksen kanssa ja 
opetti näin ollen UUTTA evankeliumia.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ad4Dgyzo78U&ab_channel=GabeTheStreetPreacher

Hei Gabe, minulla on sinulle kysymys.

Pitäisikö meidän noudattaa Paavalin ohjeita pelastukseen vai Jeesuksen?

Paavali sanoo:

1.Kor.11:1 Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.
1.Kor.12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, 
verrattoman tien.

Jeesus sanoo:

Luuk.12:15 Ja hän sanoi heille: "Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen  
elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi".

Luuk.6:46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?

Tämä henkilö sanoo, että on ristiriita. Siis siinä, mitä Paavali sanoo ja Jeesus sanoo. Onko se totta? 
Onko se totta, että Paavali opettaa, että meidän tulisi ahnehtia asioita. Ylen palttisesti asioita. 
Omaisuutta. Tämän maailman asioita. Niinkö Paavali sanoo tuossa? Että meidän tulisi hankkia 
tämän maailman asioita ahkerasti? Materiaalisia asioita ja esineitä. 

Vai puhuuko hän tuossa erilaisesta ahneudesta? Katsotaan jaetta. Ja myöskin, sanooko Paavali, ettei 
meidän tulisi olla Kristuksen seuraajia vaan hänen seuraajiaan. 

Katsotaan 1.Kor.11:1 ”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Krituksen seuraaja. Se sanotaan 
tuossa hyvin selvästi.” Paavali sanoo, että älkää seuratko ainoastaan minua ja
hyljätkää Kristus. Vaan kuten minä seuraan Kristusta ja tuon esille teille esimerkin. Kuten minä 
osoitan hengen hedelmiä. Kuten minä ohjaan ja opetan teitä. Ne on asioita, jotka minulle on 
opettanut Herra. Olkaa minun seuraajiani. Minä olen hyvä johtaja. Voitte luottaa minuun johtajana, 
koska minä seuraan Kristusta. Tai, seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. 

1.Kor.11:1-2: "Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, 
niinkuin minä ne teille olen antanut. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen 

1/3

https://www.youtube.com/watch?v=ad4Dgyzo78U&ab_channel=GabeTheStreetPreacher


26.07.2022

miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää." Tuossa se sanotaan, että 
jokaisen miehen pää on Kristus. Paavali ei sano, että hän on jokaisen miehen pää. Hän kertoo, että 
jokaisen miehen pää on Kristus. Ja jokaisen naisen pää on mies. Ja Kristuksen pää on Jumala. 
Näemme siinä järjestyksen. 

Se on: Jumala Kristuksessa, Kristus miehessä, mies naisessa. Ja Paavali viittaa asiaan ja selittää sen. 
Joten kyseessä ei ole ristiriita, missä Paavali anastaa itselleen vallan ja Jeesuksen Kristuksen paikan 
- siitä ei ole kysymys. Hän on apostoli. Hän kirjoitti suurimman osan kirjeistä ja Uudesta 
Testamentista. Kirjeitä kirkoille. 

Jos on olemassa henkilö, jonka esimerkkiä meidän tulisi seurata, Jeesuksen Kristuksen jälkeen, joka 
kuoli ja nousi taivaaseen, se olisi apostoli Paavali. Jos minä eläisin tuota aikaa, hän olisi hyvä 
esimerkki. Hyvä tukihenkilö. Henkilö, josta on hyvä ottaa mallia. Ja se on sitä, mitä hän sanoo 
1.Kor.11:1: "Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Krituksen seuraaja." Ylistäkää Herraa.

Toinen osa, mistä kirjoittaja sanoo löytäneensä ristiriidan on 1.Kor.12:31: "But covet earnestly the 
best gifts:..." Ja Jeesus puolestaan sanoo Luukas 12:15: "And he said unto them, Take heed, and 
beware of covetousness:..." Raamattu varoittaa ahneudesta, kun Paavali julistaa ja opettaa, olkaa 
ahnaita. Katsotaan kyseistä jaettta. 1.Kor.12:31: "But covet earnestly the best gifts: and yet shew I 
unto you a more excellent way." Hän viittaa siinä viimeiseen jakeeseen koko kappaleessa. Hän ei 
puhu tuossa kohdassa koko kappaleen sisällöstä mitään. 

Luetaan jae yksi 1.Kor.12:1: "Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää 
teitä niistä tietämättöminä." Hän puhuu siinä hengellisistä lahjoista. Hän ei puhu siinä materiaalisista 
esineistä, kuten, uusi talo, uusi auto, uusi puku, kenkäpari, antiikista, keräilyesineistä. Mitä tulee 
hengellisiin lahjoihin, hän ei puhu tämän maailman esineistä. 

Jeesus sanoi Luukkaan 12:15: "Ja hän sanoi heille: 'Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea 
ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi.'" Jeesus 
puhuu siinä esineistä, materiaalisista asioista, leikkikaluista, veneistä, vesiskoottereista, isoista 
autoista, nopeista autoista, kiinteistöstä. Ne ovat asioita, jotka ihminen omistaa ja Jeesus sanoo, ettei 
niiden tulisi olla sitä, mistä ihmisen elämä muodostuu. Nuo asiat ovat epäjumalanpalvelusta. Ahneus 
on epäjumalanpalvelusta. Se tarkoittaa tätä: haluat jatkuvasti uuden parhaan tavaran. Ihminen haluaa 
aina suuremman ja paremman esineen. 

Sitten henkilö ottaa siitä kuvan ja lähettää sen sosiaaliseen mediaan. Facebook ja Instagram. 
Esineitä. Ihminen ahnehtii silloin materiaalisia asioita. Ihmiset lähettävät kuvia, jopa lounaastaan. 
Siis, siitä mitä he syövät. Ja he haluavat näyttää sen, koska se on myös epäjumalanpalvonnan muoto 
- ahneutta. He ottavat kuvan siitä hienosta ravintolasta, jossa he ovat ja siitä, mitä ovat tilanneet: 
"Katsokaa minun annostani. Katsokaa, mitä minulla on. Katsokaa, mitä söin aamiaisella. Katsokaa, 
mitä minulla on lounaalla." Ahneutta, varokaa sitä. 
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Tavarat ja tavaroiden paljous, jotka ihminen omistaa, Jeesus puhuu sen kaltaisista asioista. Kun 
apostoli Paavali puhuu hengellisistä lahjoista. Koko kappaleesta ei löydy kohtaa, missä apostoli 
Paavali puhuisi siitä, mitä aiot syödä tai uudesta autosta tai uudesta talosta tai omaisuudesta tai 
maasta. Hän ei puhu mistään sellaisesta. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, olkaa ahnaita niiden 
suhteen. Himoitkaa parhaita hengellisiä lahjoja. Ja seuraavassa kappaleessa hän puhuu rakkaudesta.

1.Kor.13:1-3: "Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, 
olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja 
minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin 
vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken 
omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi 
rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi."

Joten Paavali puhuu siinä parhaiden hengellisten lahjojen etsimisestä eikä siinä ole mitään väärää. Ei 
ole mitään väärää siinä, että ahnehdit parhaita hengellisiä lahjoja ja haluat niitä itsellesi. Haluat 
hengen lahjoja. Koska sellaiset asiat rakentavat hallintoa. Hengen lahjat ovat toimintaa varten. Ne 
auttavat Kristuksen ruumista: parantamisen lahjat, ihmeiden lahjat, profetoimisen lahjat, henkien 
havaitsemisen lahjat, monet tuntemattomat kielet, tuntemattomien kielien tulkinnan lahja. 

1.Kor.12:11: "Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin 
tahtoo." Niin kuin hän tahtoo. Etsikää parhaimpia hengellisiä lahjoja. Me näemme nyt, että Paavali 
puhuu hengellisistä lahjoista. Ja Jeesus Kristus puolestaan puhui tavaroiden paljoudesta, jotka 
ihminen omistaa. Ja mikä voi johtaa epäjumalanpalvelukseen ja ahneuteen. Ahneus on 
epäjumalanpalvelusta. 

Tässä kirjeessä meillä on henkilö, jolta puuttuu ymmärrystä. Ja on helppoa poimia muutama 
yksittäinen jae, kuten kirjoittaja teki. Hän poimi viimeisen jakeen 1. korinttilaisille 12. Ja sitten 
kirjoittaja yritti paljastaa apostoli Paavalin. Se ei toimi sillä tavalla. Meidän täytyy lukea koko 
kappale. Ja meidän on harmonisoitava Jumalan sana. Siellä on harmonia, sopusointu, mitä luemme 
tuossa kappaleessa: sen sisältämässä opetuksessa. Ylistäkää Herraa.

Ihmiset, on hyvin tärkeää, että me tutkimme oikealla tavalla totuuden sanaa. Tai muussa tapauksessa 
saatat elää koko elämäsi ajatellen, kuten kirjoittaja tekee. Siis, että apostoli Paavali yrittää siinä 
esittää uuden tien pelastukseen. Ja että hän oli ristiriidassa Jeesuksen Kristuksen opetuksen kanssa. 
Se on vaarallinen, vaarallinen, elämäntyyli. Seuraavaan kertaan.
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