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Pauluse pöördumine

Apostlite tegude raamatus on kolm kirjeldust Sauliga Damaskuse teel asetleidnust: 

Ap 9:1-19, 22: 3-21, 26: 9-29. 

Need  kirjeldused  ei  kattu  üksteisega.  Enamgi,  9:1-19  ja  22:  3-21  on  teineteisega 

vastuolus:

Ap 9. 7. Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid sõnatult; nad kuulsid küll häält, ei  

näinud aga kedagi.

Ap 22. 9. Minu kaaslased nägid küll valgust, aga nad ei kuulnud tema häält, kes minuga 

rääkis.

Tõlgitsemisel on viimase puhul püütud osundada, et heli 

kuuldi  sõnaliste  eristusteta.  Esimesel  puhul  võisid 

kaaslased näha valgust, mida teisel puhul ei mainita, ent 

kummalgi  puhul  ei  näinud  nad  kõnetajat,  kuna  ainult 

esimeses kinnitatakse hääle kuulmist kõrvalseisjate poolt. 

Ometi  just sellised toimetamata jäetud lahknevused, mis 

teksti  koostajatele  pidid  algusest  peale  ilmsed  olema, 

teevad  sündmuse   esinemise  tõeväärsemaks:  osava 

valetamise  korral   võiks  olla  ainult  üks  ja  õige  kirjeldus 

nagu oli tavaks nõukogude historiograafias.

Karel Dujardin - Pauluse pöördmine (1662)

Haigushoog või päikesepiste?

Valgustuse vaim ei aktsepteeri religioosset seletust kui piisavat alust uskumisväärse vaate 

konstrueerimiseks. 19.sajandi naturalistlikud seletused vastavad kahel viisil:

1. Paulus uskus, et nägi Kristust, ent oli hallutsinatsiooni ohver;
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2. Paulus uskus, et nägi teda vaimusilmas (visioonis ehk ülierksas kujutluspildis).

Ernest Renan (1823-1892), naturalismi klassikuna, loetleb järgmisi asjaolusid, mis võisid 

summeeruda ebatavaliseks aju füsioloogiaks:

1. moraalsed ajendid, kahtlus, süümepiinad, hirm;

2. silmapõletik, väsimus, palavik;

3. keskkond – kuivast kõrbest Damaskuse lähedaste aedade värskusse astumine;

4. torm – välk ja kõu.

Kas Paulus oli lihtsameelne?

Esimene puudus, mis nendel kummutuste ehk naturalistlike seletuste juures silma paistab 

on  nn  lihtsameelsuse  presumptsioon.   Juutidel  oli  enam  kui  aastatuhande  pikkune 

traditsioon  kõrbes  rändamisest  ja  kõrbes  elamisest.  Loomulikult  teati,  millised  on 

päikesepiste sümptomid ja kaasnähud. Prohvetluse olulise koha tõttu judaismis oli õpitud 

tõmbama joont keskkonnast tingitud terviserikete ja vaimusündmuste vahel, mis religiooni 

seisukohalt võisid olla kõnekad. Kehamahlade õpetus oli  Vahemere ruumis universaalselt 

tuntud.  Kanoonilised  evangeeliumid  tunnistavad,  et  vaimuhaigusi  osati  käsitada 

haigustena, kuigi, tõsi, nende vaimuhaiguste põhjuste seletusi kaasaegne psühhiaatria ei 

aktsepteeri.

Edasi, Paulus, Rooma kodanik sünnilt, oli saanud hea hariduse ja tundis heebrea, aramea, 

ladina ja kreeka keelt nii kõnes kui kirjas ning loomulikult teadis religioonist ja meditsiinist 

enam  kui  tavaline  põllupidaja  või  käsitööline.  Aastal  36  oli  Paulus  arvatavalt  30-31-

aastane, seega noor mees, keda nõdrameelsus ja õhuke tervis ei oleks tohtinud ohustada. 

Naturalistlikes seletustes ei ole midagi sellist, mille peale terve mõistusega inimene poleks 

tulnud ka 2000 aastat varem.
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Peter Paul Rubens - Pauluse pöördumine (1616)

Ent kummastus kasvab, kui me jätame kõrvale nn Damaskuse tee intsidendi ja vaatleme 

pöördumist  kui  võimalikku  vaba  valikut:  miks  küll  pidi  Paulus  astuma  vastu 

ülempreestritele,  kellega tal  oli  hea läbisaamine kujunenud ja  kes  talle  vastutusrikkaid 

ülesandeid  –  hereesia  väljajuurimine  (inkvisitsioon)  –  olid  usaldanud?  Loobuda 

positsioonist, tõmmata endale valitsevate ringkondade viha, kogeda ägedat tagakiusamist, 

mille tulevat ulatust ja mõõtu pidi  ta aimama ainuüksi enda tegude põhjal? Ühelt  poolt 

saada eemale tõugatud, hüljatud ja maha salatud sugulaste ja endistest kaasvõitlejatest 

variseride poolt, teiselt poolt olla umbusaldatud nende poolt, keda enne jälitas?  Sattuda 

korduvalt vangistamise ja hukkamise ohtu, minna pikale merereisile Rooma keisri kohtu 

ette samal ajal,  kui   ta saanuks kõrvale astuda,  salata,  säästa elu ja pöörduda tagasi 

turvalise-kindlustatud elu juurde? Pauluse juhtum polnud pelgalt üleminemine ehk endise 

töö tegemine vastaspoole huvides, vaid kõige radikaalsem pööre kõigist kujuteldavatest 

võimalustest:  ortodoksia  kaitsjast  hereesia  levitajaks,  sõjakast  vastandujast 

dekonfrontatsionistiks.  Vaba  valiku  jaoks  pidi  Paulus  olema  äärmiselt  kangekaelne 

inimene, ent kuidas sai ta ümber mõelda sedavõrd radikaalsel viisil, kui ümbermõtlemine 

oli  tema iseloomule  vastupidine?  Teiselt  poolt  Damaskuse  tee  aktsepteerimine  sellisel 

kujul  ületab  inimesele  loomulikult  antud  naturalistliku  positsiooni  teadmisvõimalikkuse 

piirid: esimese lubamine lõhub teist, ent me ei kujuta ette, et meelteandmeid ja kogetud 
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reeglipärasusi  usaldamata  oleks  võimalik  maailmas  toime  tulla.  Mistõttu  religioon  ja 

loodusteadused ongi määratud seisma erinevatel pooltel.

*  Möönan,  et  on  erinevaid  dateeringuid.  Ernest  Renan  pakub 38.  Mõned  dateeringud 

viivad sündmuse ujuvvahemikku 31-33 (arvestatakse, et Kristus sündis ca 4 aastat enne 

ajaarvestuspunkti).
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