
UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 72ms 
 
PAAVALIN TAUSTA 
 
1. JUUTALAINEN VAIKUTUS. 
 
2. KREIKAN KIELI, sen ajan maailman kieli. Se oli kuin suahili Afrikan itärannikolla, jota voi puhua 
siellä missä vain. Kaikkialla ymmärrettiin kreikkaa ja siitä tuli Paavalin saarnakieli. 
 
3. ROOMAN LAKI. Hänen isänsä oli oletusten mukaan saanut kunnian…roomalaisella uudenvuoden 
kunnialistalla tai jossain…ja hänestä oli tehty Rooman kansalainen. Se saattoi myös johtua siitä, 
että hän valmisti paljon telttoja roomalaisille sotilaille. Teltanteko oli perheen ammatti, johon Saul 
liittyi 12- vuotiaana. Hän elätti itsensä teltantekijänä läpi elämän. 
 
Hänen isästään siis tuli Rooman kansalainen, mikä teki Saulista, nuoresta pojasta, myös Rooman 
kansalaisen isänsä perintönä. Se toi hänelle erivapauksia, joita hän myös käytti. Kun hän vetosi 
keisariin elämänsä lopulla, se oli erioikeuksien käyttämistä. Häntä ei teloitettu kuten Jeesusta tai 
Pietaria. Hänet mestattiin. Se oli Rooman kansalaisen erioikeus. Näin teloitus oli ohi nopeasti. 
Ristiinnaulitseminen oli kaikkein hitain tapa kuolla. Rooman kansalaisia ei koskaan ristiinnaulittu. 
Se oli nöyryyttävää ja roomalaisen alapuolella. Joten hänet mestattiin. 
 
Hänen Rooman kansalaisuutensa osoittautui siis hyvin käteväksi. Kuten kuka tahansa Englannin 
kansalainen voi vedota suoraan Ylähuoneeseen, hän saattoi vedota suoraan keisariin. Minkä hän 
tekikin myöhemmin. Ainutlaatuinen yhdistelmä juutalaista, kreikkalaista ja roomalaista taustaa! 
Erinomainen yhdistelmä Jeesuksen lähetyssaarnaajalle ja pakanoille! 
Paavali sai erinomaisen kasvatuksen, mikä korostaa sitä, että Jumala valmistaa sinua 
elämäntehtävääsi varten jo ennen kuin tulet uskoon. Hänellä oli silmät kiinnitettynä Sauliin jo, kun 
hän oli kohdussa. 
 
”Mutta kun hän, joka ÄITINI KOHDUSTA SAAKKA on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta” 
(Gal.1:15). 
 
Jumala valmisti hänet hetkeä varten, jossa hänestä tuli antikristillisen lähetystyöntekijän sijasta 
kristitty työntekijä. 
 
----------------------------------- 
 
JUUTALAISESTA KRISTITYKSI 
 
Itse asiassa meidän ei pitäisi kutsua juutalaista kristityksi. Se on pakanallinen sana, joka syntyi 
pakanallisessa  Antiokiassa. Juutalaisista tulee TODELLISIA tai KOKONAISIA JUUTALAISIA. Heistä 
tulee Jeesukseen uskovia (Pawson). 
 
-------------------------------------- 
 
KRISTITTY VAI  PAREMPI JUUTALAINEN? (Väinö Hotti) 
 



”Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, OIKEA ISRAELILAINEN, jossa ei 
vilppiä ole!" (Joh.1:47). 
 
”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” (Room.2:28,29). 
 
11. Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli 
ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, 
niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;  
12. ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, JOTKA EIVÄT AINOASTAAN OLE 
YMPÄRILEIKATTUJA, VAAN MYÖS VAELTAVAT SEN USKON JÄLKIÄ , MIKÄ MEIDÄN ISÄLLÄMME 
AABRAHAMILLA OLI JO YMPÄRILEIKKAAMATONNA.  
16. Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei 
ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on 
meidän kaikkien isä” (Room.4:11,12,16). 
 
”Tietäkää siis, että NE, JOTKA USKOON PERUSTAUTUVAT, OVAT AABRAHAMIN LAPSIA. Ja koska 
Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille 
edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi". Niinmuodoin ne, 
jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa” (Gal.3:7-9). 
 
”Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä EIVÄT KAIKKI NE, JOTKA OVAT 
ISRAELISTA, OLE SILTI ISRAEL, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, 
vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole 
Jumalan lapsia, vaan LUPAUKSEN LAPSET, NE LUETAAN SIEMENEKSI" (Room.9:6-8). 
 
”Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, EI AINOASTAAN JUUTALAISISTA, VAAN MYÖS 
PAKANOISTA, niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka 
ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä 
paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan 
lapsiksi” (Room.9:24-26). 
 
KAKSI NÄKÖKULMAA 
 
Kristitty juutalainen voidaan ymmärtää sekä KRISTITYKSI että PAREMMAKSI JUUTALAISEKSI. 
 
1. KRISTITTY 
 
a) Kristitty juutalainen on uuden uskonnon edustaja. 
b) Uskonnon  perustaja on Jeesus. 
c) Uudestisyntyminen siirtää uuteen uskontoon. 
d) Uudestisyntynyt sydän tuntomerkkinä. 
e) Mooseksen laki hylätään, Kristuksen laki tilalle. 
f)  Ympärileikkaus korvataan kasteella, Kristuksen ympärileikkauksella, Kol.2:11. 
g) Suora yhteys Jumalaan, Golgatan kautta. 



h) Välimies on Jeesus. 
i)  Konflikti juutalaisuuden kanssa. Jeesuksen väittelyt, Joh.8. Välirikko kulminoitui Jeesuksen 
ristiinnaulitsemiseen. 
j) UT VT:n tilalle. 
k) ”Te olette kuulleet sanotuksi …Mutta minä sanon teille”, Matt.5:21-48. Jeesuksen opetukset 
”isien perinnäissääntöjen” tilalle. 
l) Kristinusko  on aivan eri luokassa, juutalaisuuden yläpuolella (Heprealaiskirje). 
m) Yhteen sovittamattomat – suuri juopa niiden välillä 
n) Toinen lakiuskonto, toinen armouskonto. 
o) Uskoontullut juutalainen kokee ja tunnustaa pakanakristityn veljekseen ja sisarekseen.  Mutta 
hän ei ole lopullisesti katkaissut välejään paatumuksessa elävän maamiehensä kanssa. Tällä 
kansalla on kuitenkin lupaukset.  Hän elää toivossa uuteen ja uudistuneeseen Israeliin.  Toisaalta 
suhteessa on jännitettä ja traumaattisuutta. 
p) PAAVALI apostoleista ensimmäinen ei kiivaillut ollakseen ”parempi juutalainen”, vaan hän oli 
selkeästi ja sataprosenttisesti kristitty. Paavali näki, että juutalaiset ovat pelastuksen ulkopuolella 
ja paatumuksessa. Tähän paatumukseen liittyy hengellinen sokeus ja verho silmien edessä. Hänellä 
oli harras halu pelastaa heidät, Room.10:1-4. 
 
2. PAREMPI JUUTALAINEN 
 
a) Juutalaisille annetun lupauksen toteutuminen. Koko VT ennustaa Jeesuksen tuloa.  VT:ssa on 
uudestisyntymisen lupaus, Jer.31:31-34. Uuden liiton lupaus. 
b) Side juutalaisuuteen. VT on UT:n kivijalka. Jeesuksen esikuvat ovat VT:ssa. Jeesuksen varjo on 
VT:ssa. 
c) Jeesus ei tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään, Matt.5:17,18. 
d) Mooseksen laki muuntautuu Kristuksen laiksi. 
e) Molemmat (VT ja UT) julistavat: ”Katso Jumalan Karitsa.” 
f) Molemmat (VT ja UT) ovat ”Kristus” – keskeisiä. Raamattu on ”Kristus albumi”. Koko Raamattu  
”ajaa Kristusta”. 
g) Profeetoilla ja apostoleilla sama Kristus-keskeinen sanoma. 
h) Kolminaisuusoppi löytyy molemmista. 
i)  Yhteinen eskatologia. 1) Israelin uudistus. 2) Uuden maan ja taivaan luominen. 3) Israelin ja 
pakanakansojen yhdistyminen. 
j) Jumala on kaikki kaikessa, 1. Kor.15:24-28. 
k) Jumala ei ole hylännyt kansaansa, Room.11:1. 
l)  Jeesus ja apostolit olivat juutalaisia, samoin ensimmäiset kristityt. 
m) ”oikeat juutalaiset”, paremmat juutalaiset ovat ovat iisakilaisia, Gal.4:22-31. 
n) Paatumus ja armahdus yhdistävät molemmat, Room.11:11,12. 
o) Molemmat (juutalaiset ja pakanat) ovat Jumalan valituita, Room.9:24-26. 
 
Väinö Hotti 
 
---------------------------------- 
 
PIENESTÄ KIINNI 
 



Tarvitaan vain YKSI ASIA, jotta juutalainen voi uskoa Jeesukseen:  TIETO SIITÄ, ETTÄ JEESUS ELÄÄ. 
Muuta ei tarvita. 
Eräs juutalaisnainen tuli luokseni (Pawson) ja sanoi: ”Sanotteko te, että Nasaretin Jeesus on yhä 
elossa?” Sanoin: ”Kyllä vain.” Hän sanoi: ”Mutta jos niin on, Hänen täytyy olla Messiaamme! 
Meidän.” – Sanoin: ”Näin on.”  ”Miten saan selville. elääkö Hän?” – Kokeile puhua Hänelle saman 
tien.” 
Hän teki niin ja sai asian selville. Kymmenessä minuutissa hän jo opetti minulle (Pawson) 
Raamattua. Hänellä oli totuus taustassaan – lukuun ottamatta sitä, että Nasaretin Jeesus on 
Messias. Nyt koko Raamattu aukeni hänelle, kun hänellä oli tuo totuus! Hän opetti minulle 
kirjoituksia hetken kuluttua uskoon tulostaan. 
 
Väinö Hotti / David Pawson 
 
 


