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PAAVALI JA HÄNEN KIRJEENSÄ (jatk.) 
 
KRISTINUSKON JA JUUTALAISUUDEN SUHDE (VH; jatk.) 
 
Tärkeä kysymys 
 
Aihe on monitahoinen, vaikea ja haastava. Itse en ole nähnyt tästä kokonaisvaltaista esitystä. 
Toisaalta aihe on liian laaja, että siitä saisi otetta. On  vähän sama tuntu kuin jos yrittää sulkea 
syliinsä maapallon. Edelleen aihe on niljakas, siitä on vaikea saada pitävää otetta. Ja vielä, osasia ja 
palasia on liian paljon kokonaisuuden hahmottamiseksi. Nämä kaikki ongelmat ovat helposti 
estämässä urakkaan ryhtymisen. Näistä mittavista ongelmista johtuen kirjoitus on kaikkea muuta 
kuin täydellinen. Työhön kuitenkin motivoi aiheen tärkeys – ja osaltaan ajankohtaisuuskin. Onhan 
julkisuudessa esitetty sellaisia ajatuksia kristinuskon ja juutalaisuuden suhteista, joihin ei voi 
mitenkään yhtyä. Tässä ei ole tarkoitus sanoa asiasta mitään lopullista, mutta yritän kuitenkin 
JOTAKIN sanoa, mikäli mahdollista, yhteiseksi rakennukseksi. Toivon, että kirjoitus jollakin tavoin 
inspiroi lukijoita – ehkäpä jopa ottamaan kantaa! 
 
Yleisesti kuitenkin myönnetään, että näillä uskonnoilla on on yhteys. Mutta minkälainen, siinä 
mielipiteet eriävät. Millä ehdoilla yhteys toteutuu? Mikä on totuus kristinuskon ja juutalaisuuden 
yhteydestä? Tässä eri variaatioita yhteysasiassa: 
 
I JUUTALAISUUDEN EHDOILLA 
 
1) Juutalaisuus on vanhempi. 
2) Jumalan valittu kansa. 
3. Jumala on puhunut VT:ssa. 
4) Jumala on yksi. 
5) Mooses, Jeesus, apostolit ja Paavali olivat juutalaisia – ei vain syntyperältään vaan myös 
ideologialtaan. 
6) Kristinusko on hairahtunut alkuperäisestä opistaan. Alussa kristinusko ja juutalaisuus olivat 
yhtä, sitten kristinusko meni harhaan (mm. Sternin puun mukaan). 
7) Kristinuskon hairahduksen todisteena on mm. Hitlerin vainot 
8) Jeesus korosti VT:n ja lain pätevyyttä:   ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja 
kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: 
kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin 
kaikki on tapahtunut” (Matt.5:17-18). 
 
II KRISTINUSKON EHDOILLA 
 
1) Jeesus on enemmän kuin Mooses, patriarkat ja enkelit. 
2) Mooses ja patriarkat viittasivat Jeesukseen. 
3) Jeesus kumosi ”isien perinnäissäännöt”: ”Te olette kuulleet sanotuksi…Mutta minä sanon teille” 
(Matt.5). 
4) Jeesus on Mooseksen kaltainen profeetta:  ”Profeetan minä olen herättävä heille heidän 
veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille 



kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni 
puhuu, hänet minä itse vaadin tilille” (5. Moos.18:18,19). 
5) Uskovan vanhurskauden tulee olla paljon suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden:  ” Sillä 
minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja 
fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan” (Matt.5:20). 
6) Jeesus on Moosesta suurempi:   ”Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin 
paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Sillä 
jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala. Ja Mooses tosin oli 
"palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti 
sanottaman, mutta Kristus on uskollinen Poikana” (Hepr.3:3-6). 
7) ”Uusi liitto on syrjäyttänyt vanhan. Vanha liitto ei ole enää voimassa:  ”Sanoessaan "uuden" hän 
on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on 
lähellä häviämistään” (Hepr.8:13). 
8) Kristuksen laki on syrjäyttänyt Mooseksen lain:  ”ilman lakia oleville ikäänkuin olisin ilman lakia - 
vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan OLEN KRISTUKSEN LAISSA” (1. Kor.9:21). 
9) Kristitty on lain täyttäjä:   ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne 
rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, 
älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta 
lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus 
lain täyttämys” (Room.13:8-10). 
10) Koko Vanha testamentti kertoo Jeesuksesta:   ”Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me 
olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin 
pojan, Nasaretista” (Joh.1:45).  ”Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, 
mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu” (Luuk.24:27). 
 
III KRISTINUSKO JA JUUTALAISUUS OVAT TASAVERTAISIA 
 
1) Tästä kertoo mm. J. B. Doukhan kirjassaan KAKSI TODISTAJAA. 
2) Jeesuksesta tehdään tavallinen juutalainen. Hänet istutetaan samalle penkille Aabrahamin, 
Mooseksen ja Elian kanssa. 
3) Jeesus on juutalaisuuden jatke. Hän ei ole vallankumouksellisen uuden opin julistaja. 
4) Mooses ja Jeesus tasavertaiset Jumalan totuuden esiintuojat. 
5) Saman Jumalan sanansaattajia. 
6) Kristittyjen tulisi hylätä Kristuksen auktoriteettiasema ja palata juutalaisille alkulähteille. 
7) Paavali oli myös juutalainen.  -Näin oli syntyperän suhteen, mutta ei opin suhteen. Paavali oli 
”entinen juutalainen” sen  jälkeen kun hän oli kokenut kääntymyksen Damaskon tiellä. Todisteena 
tästä on osaltaan myös juutalaisten suhtautuminen häneen: Joka paikassa, johon Paavali meni, 
hän kohtasi juutalaiset vastustamassa häntä ja hänen työtään. 
8) Jeesus oli juutalainen.  - Jeesuskin oli syntyperältään juutalainen. Tosin tässä oli vain puoli 
totuus, sillä Jeesus oli Isästä Iankaikkisesta  syntynyt:  ” jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien 
alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina 
ainaisesti” (Hepr.7:3). Jeesus ja juutalaiset olivat jatkuvasti ”napit vastakkain” (esim.Joh.8). 
Juutalaisten vihamielisyys Jeesusta kohtaan kulminoituu Jeesuksen surmaamiseen. 
9) Kristillinen seurakunta tarvitsee juutalaisuuden ”täydentämään sitä”.   - Tällainen täydennys ei 
ole tarpeen:  ”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi” (Kol.1:19). 
Kristinuskossa on kaikki ne elementit, jotka tarvitaan nykyiseen ja tulevaan elämään – KRISTUKSEN 
MYÖTÄ! 



 
IV SYMBIOOSI KRISTUKSEN YLIVALLALLA 
 
Tämä on AINUT OIKEA YHTEYDEN PERUSTA.  
1) Tässä näkemyksessä tunnustetaan molempien painoarvo Jumalan ilmoituksena. 
2) VT pysyy voimassa Jeesuksen ja apostolien tulkitsemalla tavalla. 
3) Kristinuskon juuret ovat eittämättä juutalaisuudessa ja VT:ssa. 
4) Kristityn sukututkimuksen juuret johtavat a) Kristukseen, b) juutalaisuuteen. 
5) UT:n mukaan Jeesus on TOTINEN VIINIPUU, jossa on kahdenlaisia oksia: a) oikeita (israelilaiset), 
b) metsäöljypuun oksat (pakanakristityt), Room.11:17,24. 
6) Molemmat pysyvät rungossa (Kristuksessa) ”uskon kautta”, Room.11:20. 
7) Pakanakristittyjä ja juutalaiskristittyjä siis yhdistävät: a) runko, b) juuri, c) usko. 
8) Kristinusko ja juutalaisuus: siamilaiset kaksoset, joita ei voi erottaa. 
9) Kristinusko ja juutalaisuus ovat sisäkkäin, molemmat samassa persoonassa. Kaksoispersoona. 
Positiivisessa mielessä skitsofrenia.  
JEESUS: Jumala / ihminen; USKOVA: pyhä / syntinen, PAKANAKRISTITTY; kristitty / juutalainen. 
10) Kristus on koko Raamatun kuningas ja Herra. 
11) Raamattu on ”Kristus albumi”. 
12) Koko Raamattu ”ajaa Kristusta”. 
13) Raamattua on tulkittava Kristuksesta käsin – myös VT:a. 
14) Yhteyden pitää toteutua Kristuksen auktoriteetin alla ja Hänen absoluuttisessa 
alamaisuudessaan. 
15) Yhdentymisen mahdollistaa: a) Väliseinän purku, Ef.2:14. b) Raja-aitojen poisto 
kansallisuuksien väliltä, Gal.3:28. c) Jumalan valinta; pakanatkin on valittu, Room.9:24-26. c) 
Uudestisyntyminen, Joh.3:3. d) Molemmat ovat uskon kautta Aabrahamin lapsia, Gal.3:7. e) 
Kristus-ruumiin jäseniä, 1. Kor. 12:27.  
16) Raamatun ilmoitus on ”kehittyvää ilmoitusta”. VT:ssa ilmoitus ei ole niin kirkas kuin UT:ssa. 
VT:ssa se on uuden päivän ”sarastusta”. Jumala ilmoittaa itsensä VT:ssa profeettojensa kautta, 
mutta UT:ssa ilmoitus tulee POJAN VÄLITYKSELLÄ. Tällöin VT:n ilmoitus kalpenee sen rinnalla ja jää 
heikompaan asemaan:  ”Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille 
profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on 
pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut” (Hepr.1:1,2). 
17) Juutalaisuus on ”kohtu”, joka synnytti kristinuskon. 
18) Juutalaisuus on ”kotelo”, josta kuoriutui ihana perhonen, kristinusko. 
19) Oikea juutalainen = kristitty:  ”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, 
eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti 
on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja 
hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Roo.2:28,29). 
20) Kaikki, jotka VT:ssa ovat uskon perustalla, ovat KRISTITTYJÄ. Nämä VT:n pyhät uskoivat 
”tulevaan Kristukseen” ja odottivat Häntä. 
21) Kristinuskon juuret ulottuvat aivan VT:n alkuun. Aabel oli uskova:  ” Uskon kautta uhrasi Aabel 
Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, 
kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan; ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin 
puhuu” (Hepr.11:4). Hän kärsi marttyyrikuoleman ”uskonsa tähden”, siis kristittynä. 
22) Tarkkaan ottaen kristinusko on myös VT:n uskonto. Sitä edusti Israelissa kautta vuosisatain 
”Herralle otollinen jäännös”, Jes.1:9; Room.11:2-5. 



23) Tämä ”jäännös”  pääsi helluntaina kahleistaan, paisui ja muotoutui uudeksi kristilliseksi 
kansaksi, joka käsittää uskovat juutalaiset ja pakanat. 
24) Tavallaan kristinusko on juutalaisuuden sisin olemus, sen rautainen ydin. 
25) Jos ja kun VT koostuu Kristuksen esikuvista ja varjoista, on selvää, että se on alisteinen UT:lle. 
 
Väinö Hotti 
 


