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0. TALLENTEET JA DOKUMENTTEJA 

 

Kristus kirjaimissa 10, Gimel 5/6, 26.11.2017 (0.19) 

(kuva ja ääni eivät kulje tasatahtia, pahoittelen) 

AC-tallenne: https://gen.adobeconnect.com/p6tlw4xlory5/ 

Youtube-video: https://youtu.be/btTl7ftu0AA 
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Gamliel, Gamaliel, "minun täydellisyyteni, hyvitykseni, palkkioni, 

maksuni, kostoni on Jumala", "my perfection, recompense, reward, 

payment, revenge is God" 

 

LXX Γαμαλιήλ Gamalieel (UT 2x) Gamaliel 

 
H2 גמל gamal (37/114) viedä loppuun 
    https://www.gen.fi/h2-gml.html 
 

H2 אלה ala (7/33 000) nostaa käsi 
    https://www.gen.fi/h2-xlh.html 

 

Gamliel on nyky-Israelissa käytössä oleva nimi. Etunimenä se on harvinainen, 

mutta sukunimenä yleisempi. Naisennimenä se esiintyy muodossa Gamlielit, 

joka on harvinainen etunimenä mutta sekin tunnettu sukunimenä, erityisesti 

laulajattaresta Esther Gamlielit (1919–2012). Naisennimenä on olemassa myös 

muoto Gamliela. 

ְמִליֵאִלית  גנליאלית גַּ

ְמִליֵאָלה  גמליאלה גַּ
 

 

2. TANACHIN GAMLIEL 

 

Gamliel, Pedasurin poika, oli Manassen suvun päämies eli ruhtinas 

autiomaavaelluksella toteutetun väenlaskun aikana 1400-luvulla eKr. 

 

1 Herra puhui Moosekselle Siinain erämaassa ilmestysmajassa toisen 

kuukauden ensimmäisenä päivänä, toisena vuotena siitä, kun he olivat 

lähteneet Egyptin maasta, sanoen: 

2 "Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku suvuittain ja 

perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaikki miehenpuolet, 

pääluvun mukaan. 

3 Pitäkää katselmus, sinä ja Aaron, kaikista Israelin sotakelpoisista 

miehistä, kaksikymmenvuotisista ja sitä vanhemmista, osastoittain. 

 

4 Teidän apunanne olkoon yksi mies jokaisesta sukukunnasta, 

sen perhekuntien päämies. 

5 Nämä ovat niiden miesten nimet, jotka teitä avustakoot: 

Ruubenista Elisur, Sedeurin poika; 

6 Simeonista Selumiel, Surisaddain poika; 

7 Juudasta Nahson, Amminadabin poika; 

8 Isaskarista Netanel, Suarin poika; 

https://www.gen.fi/h2-gml.html
https://www.gen.fi/h2-xlh.html
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9 Sebulonista Eliab, Helonin poika; 

10 Joosefin pojista: Efraimista Elisama, Ammihudin poika ja 

Manassesta Gamliel, Pedasurin poika; 

11 Benjaminista Abidan, Gideonin poika; 

12 Danista Ahieser, Ammisaddain poika; 

13 Asserista Pagiel, Okranin poika; 

14 Gadista Eljasaf, Deuelin poika; 

15 Naftalista Ahira, Enanin poika. (4. Moos. 1:1–15) 

 

ִמי֑הּוד ִים ֱאִליָשָמע ֶבן־עַּ  ִלְבֵני־יֹוֵסף ְלֶאְפרַּ

ְמִליֵאל ֶבן־ְפָדהֽצּור׃  ִלְמנֶַּשה גַּ

 י׳ א׳ במדבר
 

 

3. UT:N GAMALIEL 

 

UT:ssa mainittu Gamliel eli Gamaliel (Ap. t. 5:34, Ap. t. 22:3) oli Saul 

Tarsolaisen eli Paavalin opettaja. Gamalielia (k. 50 jKr.) on myöhemmin pidetty 

kuuluisan juutalaisen opettajan Hillelin jälkeläisenä. Hillel oli perimätiedon 

mukaan syntynyt 110 eKr. Babyloniassa. Hänen kuolinaikansa on varmempi, 

10 jKr. Jerusalemissa. 

 

Gamaliel oli Hillelin koulukunnan merkittävin opettaja. Toinen ajanlaskun alun 

keskeinen juutalainen koulukunta on nimetty Shammain mukaan. Gamaliel 

kuului fariseuksiin ja oli 71-jäsenisen Suuren neuvoston eli Sanhedrinin (kreik. 

συνέδριον synedrion "yhdessä istuminen") jäsen. 

 

Gamaliel oli ensimmäinen niistä seitsemästä arvostetusta kirjanoppineesta, jotka 

saivat kunnianimen "rabban" (aram. meidän mestarimme). Tavanomainen 

nimitys kirjanoppineelle opettajalle oli "rabbi" (hepr. minun mestarini, 

Matt. 23:7), sananmukaisesti "minun suureni". 

ָבן  רבן רַּ

ִבי  רבי רַּ
 

Gamaliel on ainoa UT:ssa nimeltä mainittu rabbi. Häntä kutsutaan juutalaisessa 

kirjallisuudessa nimellä "raban Gamliel hazaken, mestarimme Gamliel 

vanhempi" erotukseksi hänen samannimisestä pojanpojastaan (Gamliel 

nuorempi), joka oli tämäkin kuuluisa opettaja. 
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ָזֵקן ְמִליֵאל הַּ ָבן גַּ  הזקן גמליאל רבן רַּ
 

Kirkkoisä Clemens Aleksandrialaisen [~150–215] mukaan Gamaliel kääntyi 

kristityksi, muta piti kuitenkin kääntymyksensä salassa voidakseen auttaa 

kristittyjä Suuressa neuvostossa. 

 

Rabbinistisessa kirjallisuudessa Gamalielia arvostetaan suuresti: 

 

"Kun rabban Gamliel vanhempi kuoli, lakkasi lain kunnioitus, ja puhtaus 

sekä hurskaus kuolivat samalla kertaa." (Mishna, Sota 9,15) 

 

 

4. GAMALIEL-NIMI SAARNAA KRISTUSTA 

 

Sananmukaisesti Gamaliel tarkoittaa "minun täydellisyyteni, hyvitykseni, 

palkkioni, maksuni, kostoni on Jumala". Gamaliel-nimi pursuaa ja läikkyy yli 

vahvaa Kristus-saarnaa. 

 

 

4.1 MINUN TÄYDELLISYYTENI ON JUMALA 

 

Ensiksikin se tarkoittaa: Minun täydellisyyteni on Jumala. Kristus on meidän 

täydellisyytemme. 

 

10 Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, 

saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä 

heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. (Hepr. 2:10) 

 

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat 

heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa 

Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. (Hepr. 7:28) 

 

 

4.2 MINUN HYVITYKSENI, PALKKIONI JA MAKSUNI ON JUMALA 

 

Toiseksi Gamaliel-nimi tarkoittaa: Minun hyvitykseni, palkkioni ja maksuni on 

Jumala. Kristus antoi kertakaikkisen hyvityksen meidän synneistämme Golgatan 

ristillä. Kristus on se Jumalan armopalkka, minkä Hän on meille jo kasteessa 

lahjoittanut ja jonka me saamme uskossa joka päivä itsellemme omistaa. 

 

2 Hän on meidän syntiemme sovitus – eikä ainoastaan meidän, vaan 

myös koko maailman syntien. (1. Joh. 2:2) 
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32 Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet 

alttiiksi meidän kaikkien edestä, kuinka hän ei lahjoittaisi meille 

kaikkea muutakin hänen kanssansa? (Room. 8:32) 

 

 

4.3 MINUN KOSTONI ON JUMALA 

 

Kolmanneksi Gamaliel-nimi tarkoittaa: Minun kostoni on Jumala. Meidän 

tehtävämme ei ole itse kostaa kokemiamme vääryyksiä – Jumala huolehtii 

hyväksi katsomassaan määrässä esivallan miekan kautta ajallisesta kostosta eli 

rangaistuksesta. Israelin Pyhä kohdisti iankaikkisen taivaallisen koston Golgatan 

ristille. Isä Jumala rankaisi Vapahtajaamme kaikesta siitä, mitä me olemme 

rikkoneet ja väärin tehneet. 

 

17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on 

hyvää kaikkien ihmisten edessä. 

18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa 

kaikkien ihmisten kanssa. 

19 Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, 

sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo 

Herra." (Room. 12:17–19) 

 

21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, 

että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. (2. Kor. 5:21) 

 

 

5. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ap. t. 22:1–18 

 

1 "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni 

puhun." 

 

2 Kun he kuulivat hänen puhuvan heille aramean kielellä, syntyi vielä 

suurempi hiljaisuus. Hän sanoi: 

 

3 "Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsoksessa, mutta kasvatettu 

tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan 

noudattamaan isien lakia; minä kiivailin Jumalan puolesta, niin kuin te 

kaikki tänä päivänä kiivailette. 
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4 Minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen 

vankeuteen sekä miehiä että naisia, 

 

5 niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa, ja kaikki 

vanhimmat. Minä sain heiltä myös kirjeitä veljille Damaskokseen, ja minä 

matkustin sinne tuodakseni nekin, jotka siellä olivat, sidottuina 

Jerusalemiin rangaistaviksi. 

 

6 Niin tapahtui, kun minä matkalla ollessani lähestyin Damaskosta, että 

keskipäivän aikaan yhtäkkiä taivaasta leimahti suuri valo minun 

ympärilläni; 

 

7 minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle: 'Saul, Saul, miksi 

vainoat minua?' 

 

8 Niin minä vastasin: 'Kuka olet, herra?' Ja hän sanoi minulle: 'Minä olen 

Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat.'" 

 

 

Kol. 1:24–29 

 

24 Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu 

Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa 

hyväksi, joka on seurakunta, 

 

25 jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka 

minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, 

 

26 sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta 

polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, 

 

27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa 

on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo. 

 

28 Häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista 

ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen 

täydellisenä Kristuksessa. 

 

29 Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa 

mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. 

 

 

Hepr. 7:23–28 
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23 Noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut 

heidän pysyä; 

 

24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sen tähden että hän pysyy 

iankaikkisesti, 

 

25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen 

kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän 

puolestansa. 

 

26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, 

syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, 

 

27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi 

uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta 

kaikkiaan, uhratessaan itsensä. 

 

28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, 

mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, 

iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. 


