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20.7.2014, Eura

” Paavali, Jeesuksen
Kristuksen palvelija, kutsuttu
apostoli, erotettu julistamaan
Jumalan evankeliumia”
- Rm 1:1

” Sillä minä en häpeä
evankeliumia; sillä se on
Jumalan voima,
itsekullekin uskovalle
pelastukseksi,
juutalaiselle ensin, sitten
myös kreikkalaiselle. . ”
- Rm 1:16
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Kirjeen tavoite
Rm 1:5 ”että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen
nimeänsä kohtaan kaikissa
pakanakansoissa” - evankeliumi
Rm 1:11 ”… ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni
antaa teille jonkun hengellisen lahjan,
että te vahvistuisitte”
Rm 1:17 ”Vanhurskas on elävä uskosta” – usko
Rm 3:1 ”Mitä etua on siis juutalaisilla … ” –
kysymys juutalaisuudesta

Lk 1:1-4 ” … että oppisit tuntemaan, kuinka
varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on
opetettu.”

Paavalin kirjeet:
• 1. Tessalonikalaisille
• 1. Korittolaisille
• 2. Korinttolaisille
• Galatalaisille
• Roomalaisille
• Filippiläisille
• Filemonille
• Efesolaisille
• 1. Timoteukselle
• 2. Timoteukselle
• Titukselle
• 2. Tessalonikalaisille
• Kolossalaislle
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Kirjeen ajoitus
Kirje on kirjoitettu Korintossa 57-58 j.Kr. -

Rm 15:26-33
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Korintti

Kenkrea

Ateena
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Kirjeen ajoitus
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Korintin kanava (kreik.
∆ιώρυγα της Κορίνθου) on
6,3 kilometriä pitkä kanava,
joka katkaisee Kreikan
mantereen ja
Peloponnesoksen niemimaan
yhdistävän Korintin
kannaksen. Kanava yhdistää
toisiinsa Korintinlahden
lännessä ja Saroninlahden
idässä. Kanava rakennettiin
vuosina 1883–1893. Sitä
edelsi 600-luvulla eaa.
rakennettu kivetty tie, jota
pitkin pystyttiin liikuttamaan
pieniä aluksia.
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Roomalaiskirjeen kirjoittaja
1)
2)
3)
4)

Paavali
Palvelija
Apostoli
Erotettu

Rm 1:1 – ”Paavali, Jeesuksen Kristuksen
palvelija … ”
- ’doulos’ < kreik < ’palvelija, orja’
- ’diakonos’ < kreik < ’palvelija’ – Rm 16:1, Ef 6:21
- ’huperetes’ < kreik < ’palvelija’ – Joh 18:36
- ’therapon’ < kreik < ’palvelija’ Sama aloitus:

Gal 1:1 ja Fil 1:1
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Kirjeen vastaanottajat
Rm 1:7 ” … kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille,
kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta,
meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta
Kristukselta! ”

Rm 16:11
2
3
4
5

Foibe
Priska
Akylas
Epainetus
Maria

Andronikus
7 Ampliatus
8 Urbanus
9 Stakys
10 Apelles
6

11
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13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26

Aristobulus
Herodion
Narkissus
Tryfaina
Tryfosa
Persis
Rufus
Asynkritus
Flegon
Mermes
Patrobas
Hermaan
Filologus
Julia
Nereus
Olympa
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Kirjeen teema
Rm 1:3

”hänen Pojastansa - joka lihan puolesta
on syntynyt Daavidin siemenestä
Rom 1:4 ja pyhyyden hengen puolesta
kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan
Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta,
meidän Herrastamme”
a) Messias Daavidin siemenestä
b) Jumalan Poika kuolleistanousemisen kautta
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Kirjeen osat
Rm 1:1-17

Esittelyt

Rm 1:18-32

Synti ja syyllisyys

Rm 2:1-16

Jumalan oikeudenmukainen tuomio

Rm 2:17-3:8

Laki ja juutalaisuus

Rm 3:9-9:29

Usko, armo ja uusi elämä

Rm 9:30-

Israel ja Jumalan suunnitelma

Rm 12:1-

Jokapäiväinen Jumalanpalvelus

Rm 15:1-

Kristuksen esimerkki

Rm 15:22-

Tervehdykset
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Usko
Rm 1:17 – ”Vanhurskas on elävä uskosta.”
Heb 11:6 – ” Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen;
sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala
on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. ”
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Uusi elämä Hengessä
Rm 5:1 – ” Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi
tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Rom 5:2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet
pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja
meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden
toivo. ”
[’ 2. Kor 5:7 ‘sillä me vaellamme uskossa emmekä
näkemisessä’ < UT 1938]
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Rm 8:13 ” .. Jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin
saatte elää. ”
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Lopputervehdykset
Rm 16:1 – ” Minä suljen teidän suosioonne sisaremme
Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija,
Rm 16:2 ”että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin
pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä
hän teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle
avuksi ja myöskin minulle. ”
Priska ja Akylas - työkumppaneilleni
Epainetus

- Aasian ensi hedelmä

Rufus

- Mk 15:21

…
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Loppupäätelmiä
Heb 12:1 - ”Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi
todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki,
mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät
kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa
kilvoituksessa,
12:2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään,
Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi
ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen
oikealle puolelle.
12:3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä
sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja
menettäisi toivoanne.
12:4 Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa,
taistellessanne syntiä vastaan"

