
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 59ms 
 
APOSTOLIEN TEOT 1 
 
Raamattu rakentuu ihmisen sanoista ja Jumalan sanasta. Sen on kirjoittanut moni ihminen, mutta 
sen on editoinut yksi jumalallinen editori. En usko,  että yksikään kirjoittaja tajusi kirjoittavansa 
Raamattua tai että Pyhä Henki yhdistäisi heidän tekstinsä niin monen muun kirjoittajan tekstiin. 
Useimmat kirjat on kirjoitettu  VÄLITTÖMÄÄN TARPEESEEN. Esimerkiksi Paavalin pieni kirje 
Filemonille, joka koski Onesimusta, karannutta orjaa. 
 
KAKSI TUTKIMUSTAPAA 
 
Useimmat Raamatun kirjat on kirjoitettu hyvin inhimillisistä syistä, mutta ne myös editoitiin hyvin 
jumalallista tarkoitusta varten. Siksi niitä voi tutkia näillä kahdella tavalla: 
 
A. HISTORIALLINEN = Miksi se kirjoitettiin? 
B. EKSISTENTIAALINEN = Miksi se on Raamatussamme? Ja miksi Jumala haluaa meidän tietävän 
siitä? 
 
-------------------------------- 
 
A. HISTORIALLINEN 
 
Miksi inhimillinen kirjoittaja kirjoitti sen? 
 
Luukas on Raamatun ainut pakanakirjoittaja. Raamatun kirjoittajia on 40 ja heistä juutalaisia 39, 
heprealaisia ajattelijoita. Luukas sai lähes koko aineistonsa heprealaisilta, mutta hän itse oli 
pakana. 
 
LUUKAS OLI LÄÄKÄRI 
 
Olette kuulleet HIPPOKRATEESTA ja Hippokrateen valasta. Se oli olemassa 400 vuotta ennen 
Kristusta. Lääketiede oli korkealle kehittynyttä. Se oli kuitenkin vähän kummallista. Ihmisen 
terveys perustui NELJÄN RUUMIIN NESTEEN TASAPAINOON: liman, veren sekä mustan ja keltaisen 
sapen. Jos nuo neljä ovat tasapainossa, ihminen on terve. 
 
Lääkärit koulutettiin olemaan tarkkaavaisia, analyyttisiä, pitämään tarkkaa kirjaa asioista ja 
toimimaan täsmällisesti. Kaikki tämä tulee ilmi Luukkaan evankeliumissa ja Apostolien teoissa, 
koska hän kirjoitti molemmat. Samasta syystä, samalle henkilölle. Hyvin tarkat ja täsmälliset 
muistiinpanot. Hän on hyvin tarkka siinä, että asiat on kirjattu ylös. Siellä vilisee myös 
lääketieteellisiä termejä. 
 
1. HUUMORINTAJUINEN JUMALA 
 
Jumala huumorintajussaan käytti lääkäriä kuvaamaan neitseestäsyntymistä.  Kaikki yksityiskohdat 
saatiin Marialta. Matteus kertoo meille Joosefin näkökulman Jeesuksen syntymästä  - ja myös 
Joosefin sukupuun. SE EI TIETENKÄÄN OLLUT BIOLOGISESTI JEESUKSEN SUKUPUU. Jos se olisi ollut, 



Jeesus ei olisi voinut olla juutalaisten Kuningas. Tuossa sukupuussa on JEKONJA ja hän oli ”kirottu”.  
Jumala oli sanonut hänelle…”Sinun jälkeläisistäsi ei kukaan nouse Daavidin valtaistuimelle.” 
 
Matteuksessa on siis Jeesuksen laillinen sukupuu. Luukkaassa on Jeesuksen biologinen sukupuu 
Marian kautta. Jeesus oli Daavidin poika lain mukaan isänsä puolelta ja biologisesti äitiinsä 
puolelta. Hänellä oli siis ”tuplasukupuu” ja Hän oli tuplasti kelvollinen. 
 
Luukas keskusteli Marian kanssa lääkärinä. Näin hän sai Marian näkökulman Jeesuksen syntymään, 
ja siihen liittyviä yksityiskohtia mm. Jeesuksen ympärileikkaus tai Hänen kapalonsa, jotka meille 
ovat silkat vaipat. Nämä pienet yksityiskohdat ovat juuri sellaisia, jotka kiinnostavat lääkäriä.  
Jumala käytti tätä lääkäriä todistamaan oikeiksi Jeesuksen ja alkuseurakunnan tekemät 
parantumisihmeet. Eikö ole mielenkiintoista, että lääkäri on todistanut ne kaikki? Jotkut lääkärit, 
jopa kristityt lääkärit, ovat varsin epäileväisiä ihmeparantumisten suhteen. Luukas ei ollut ”yksi 
kahdestatoista”. Hän joutui turvautumaan silminnäkijöihin. Mutta lääkärit ovat hyviä saamaan 
asioita selville. 
 
2. LUUKAS OLI PAKANA 
 
Hän oli kotoisin Antiokiasta, sen aikaisesta Pariisista. Sellaisena sitä kuvataan. Se sijaitsi Välimeren 
itälaidalla ja selvästi Luvattua maata pohjoisempana. Ja mitä todennäköisimmin se oli kaukainen 
maa, johon tuhlaajapoika meni. Sinne kaikki menivät tuhlaamaan rahansa ja pitämään hauskaa. 
Sitä pidettiin moraalittomana kaupunkina. 
Siellä kuitenkin syntyi ensimmäinen kokonaan  pakanataustainen seurakunta. Heitä ei siis voitu 
kutsua juutalaisiksi. Eli miksi heitä piti kutsua? Siellä keksittiin nimitys ”kristitty”.  Mutta huomaa, 
että kristityt eivät itse käyttäneet tuota nimeä.  Nämä kristityt kutsuivat itseään nimellä 
”opetuslapsi” tai ”uskovainen”. 
 
RAJAN YLITYS 
 
Luukasta kiinnosti eniten, miten tämä uusi uskonto alkoi juutalaisten keskuudessa, mutta päätyi 
pakanoille.  ON AIVAN AINUTLAATUISTA, ETTÄ JOKIN USKONTO LOIKKAA YLI ETNISTEN RAJOJEN 
TÄLLÄ TAVALLA. Useimmat ihmiset syntyvät kansalliseen uskontoonsa ja pysyvät siinä. Mutta tämä 
uskonto loikkasi kansalta toiselle! Luukkaalle tällä oli suuri merkitys.  
 
JERUSALEMISTA ROOMAAN 
 
Apostolien tekoja voisi miltei kutsua ”Tarina kahdesta kaupungista”, tai ”Miten Hyvä Uutinen levisi 
Jerusalemista Roomaan”. Se kulkee juutalaisesta pääkaupungista pakanoiden pääkaupunkiin. 
Tämä kiinnosti Luukasta ja hän on uskollisesti kirjannut muistiin miten se tapahtui. 
 
---------------------------------------- 
 
TAKAISIN JUUTALAISUUTEEN 
 
Tänään Suomessakin vaikuttaa voimakkaana virtaus ”takaisin juutalaisuuteen”.  Tässä pyritään 
tuomaan esille, kuinka kristinusko on luopiouskonto, joka on hylännyt alkuperäisen terveen opin ja 
evankeliumin. Nämä taas on säilyttänyt juutalaisuus. Samalla tuodaan esille kuinka kristityt ovat 



aikoinaan ajaneet juutalaiset kristityt yhteydestään ja näin on syntynyt kuilu pakana -  ja 
juutalaiskristittyjen välille. 
 
Ongelman ydin on Raamatun mukaan siinä, että juutalaiset hylkäsivät Jumalan ilmoituksen 
monella tasolla: 
1. Vanhan testamentin profeetat. 
2. Jeesus. 
3. Apostolit. 
 
25. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan 
nämä sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne,  
26. sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä 
nähkää älkääkä käsittäkö.  
27. Sillä PAATUNUT ON TÄMÄN KANSAN SYDÄN, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he 
ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi 
sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'  
28. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille; ja he 
kuulevat sen." (Apt.28:25-28). 
 
”Ja minä sanon teille: monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Aabrahamin ja Iisakin ja 
Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa;  mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen; 
siellä on oleva itku ja hammasten kiristys” (Matt.8:11-12). 
 
”Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja ANNETAAN KANSALLE, 
JOKA TEKEE SEN HEDELMIÄ” (Matt.21:43). 
 
46. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi 
puhuttava; mutta koska TE TYÖNNÄTTE SEN LUOTANNE ettekä katso itseänne mahdollisiksi 
iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.  
47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä 
olisit pelastukseksi maan ääriin asti'." (Apt.13:46,47). 
 
”Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan 
julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus. Mutta kun he VASTUSTIVAT JA 
HERJASIVAT, pudisti hän vaatteitansa ja sanoi heille: "Tulkoon teidän verenne oman päänne 
päälle! Viaton olen minä; tästedes minä menen pakanain tykö." (Apt.18:5,6). 
 
Repeämän aiheuttaja ei suinkaan ollut kristillinen seurakunta, vaan juutalaiset, jotka torjuivat 
kristillisen sanoman! Juutalaiset sulkivat itse itsensä kristinuskon ulkopuolella hylkäämällä 
evankeliumin ja sen julistajat. Kristillisen seurakunnan muodostivat parannukseen nöyrtyvät 
pakanat. Juutalaiset voivat päästä kristilliseen seurakuntaan ainoastaan ”parannuksen oven 
kautta”.  Juutalaisilla ei ole mitään ”omaa ovea”.  Sekä pakanoilla että juutalaisilla on yhteinen ovi 
pelastukseen, JEESUS OVI (Joh.10:9). On lopetettava evankeliumin julistajien vastustus ja 
nöyrryttävä vastaanottamaan kristinuskon sanoma. MUUTA TIETÄ EI OLE! 
 
Väinö Hotti 
------------------------------ 
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