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Korintti ei ole vain kreikkalainen kaupunki Uudessa testamentissa, vaan 

myös moderni kaupunki joka sijaitsee lähellä muinaista edeltäjäänsä. 

Kansa, josta kirjoitan liittyy kuitenkin paljon enemmän Raamatun ajan 

Korinttiin kuin nykyiseen. En koskaan ollut ajatellut kutsua heitä korintti-

laisiksi ennen kuin aloin valmistella luentosarjaa Haifan teologisessa 

instituutissa - 15 tunnin kurssia Paavalin ensimmäisestä kirjeestä 

korittilaisille. 

Tosiasiassa minun ei pitäisi käyttää sanaa "he", koska tarkoitan meitä, 

israelilaisia Jeesukseen uskovia. He tulevat minun luokkaani Haifasta, läheisistä 

pikkukaupungeista ja myös "kaukaa" Ylä-Nasaretista (Suo anteeksi tämä entisen 

venäläisen ironia: tässä pienen pienessä maassamme 40 km on huomattava 

etäisyys...). Jos tunnet toisen vuosisadan teologi Tertullianuksen kuuluisan 

retorisen kysymyksen: "Mitä tekemistä Ateenalla on Jerusalemin kanssa?" 

saattaisit ilmaista asian näin: "Mitä tekemistä muinaisella Korintilla on 

nykyajan Haifan kanssa?" 

Saanko kysyä vuorostani sinulta: Tunnetko kristittyjä, jotka ihailevat 

varhaiskirkkoa ja pitävät sitä täydellisenä mallina meille? Minä kohtaan heitä 

kaiken aikaa ja olen heidän kanssaan yhtä mieltä. Minäkin uskon, että meillä 

on paljon oppimista noista varhaiskristityistä. Kuitenkin jos on olemassa joku 

kirja, joka ottaa peitteen pois tuon varhaisen uskovien yhteisön yltä, se on 

juuri Ensimmäinen korinttilaiskirje. Kuten James D.G. Dunn sanoo, se antaa 

"kiehtovan kuvan, joka on hyvin kaukana puhtaasta uusitestamentillisesta 

ihannekirkosta. Nämä mielikuvat vaikuttavat edelleen monien ihmisten käsityksiin 

Uuden Testamentin kristillisyydestä." Kun lukee tätä 

kirjettä tänä päivänä israelilaisten uskovien 

keskuudessa, ei voi olla näkemättä yhtäläisyyttä.

Yksi korinttilaisten pääongelmista Paavalin mukaan 

oli ryhmäsidonnaisuus: seurakunnassa oli useita 

puolueita, jotka riitelivät toistensa kanssa. Keski-

näinen yhteys määriteltiin sen mukaan, ketä saar-

naajaa kukin ihaili. Uskovien kerrottiin sanovan "minä 

olen Paavalin puolta" tai "Apolloksen" tai "Keefaan"  

(Pietari). Kuinka tällainen tilanne oli syntynyt? 

Sekä Paavali että Apollos toimivat Korintissa ja johdattivat ihmisiä uskoon, joskin eri 

aikoina. Molemmat olivat voimakkaita puhujia, mutta eri tyylisiä: Paavalin tyyli oli 

oppinut yksinkertaisuus, Apollos taas oli kaunopuheinen. Pelkästään nämä kaksi 

tekijää saattoivat helposti synnyttää kuulijoissa inhimillistä kiinnittymistä saarnaa-
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       jaan. Lisäksi jotkut uskovat olivat juutalaisia ja toiset puolestaan pakanakristittyjä.      

Kaupunki oli  hyvin monikulttuurinen ja dynaaminen.

Mutta entäpä ne yhtäläisyydet nykypäivän Israelin uskovien kanssa? Meistä osa on syntyperäisiä ja osa maahan 

muuttaneita. Syntyperäiset ovat juutalaisia ja arabeja. Maahanmuuttajat tulevat eri puolilta kuten Englannista tai 

Etiopiasta, jotka ovat kulttuurisesti hyvin kaukana toisistaan. Jotkut ovat tulleet uskoon täällä Israelissa; toiset 

kohtasivat Herran ulkomailla ja heidän hengellinen identiteettinsä muotoutui siellä. Jotkut arvostavat juutalaista 

perinnettä, toiset eivät. Lisäksi tulevat jännitteet karismaattisuus-evankelikaalisuus -akselilla, poliittinen oikeisto-

laisuus ja vasemmistolaisuus ja muutama muu tekijä. Eikö tässä ole tarpeeksi kosketuspintaa meidän elämämme  

ja Korinttilaiskirjeen välille? Meitä on joka lähtöön!

Mitä sanottavaa Jumalalla oli Korintin seurakunnalle sen jakautuneisuudesta? Kaksi asiaa näyttävät minusta olevan 

erityisen tärkeitä omassa kontekstissamme.

Ensiksikin Paavalin diagnoosi. Hän pitää ryhmäsidonnaisuuden syynä kypsymättömyyttä. "Veljet ja sisaret, en     

voinut puhua teille niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa 

oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa 

ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä vanhan luontonne 

vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte 

niinkuin ihmiset elävät." (3:1-3). 

Toinen asia on Paavalin ratkaisu. Hän ei moittinut heitä eikä pelkästään haastanut heitä kasvamaan ulos tästä 

lapsellisuudesta, vaan sen sijaan osoitti heille kuinka heidän tulee arvioida uudelleen identiteettinsä: "Kenenkään   

ei siis pidä ylpeillä ihmisistä. Kaikkihan on teidän: Paavali, Apollos, ja Keefas, maailma, elämä ja kuolema, kaikki 

nykyinen ja tuleva. Se kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan" (3:21-23).

Missä on minun varsinainen identiteettini: venäläisyydessäni, juutalaisuudessa, kielillä puhumisessa vai Jeesuk-

sessa? Juutunko omiin erityisiin uskon ilmaisuihini vai olenko avoin kanssakäymiseen muiden kanssa? Pelkäänkö 

”toiseutta” niin paljon, että suljen sydämeni epävarmana vai pyydänkö Jumalaa laajentamaan sitä, jotta voin 

lähestyä toisia?

 

Oletko koskaan miettinyt, miksi Jeesus niin usein kutsui itseään "Ihmisen Pojaksi" (arameaksi 'Bar Enosh')? Se ei 

voinut olla sattumaa. Kuten kaikki muukin mitä hän sanoi, nämäkin sanat sisälsivät sanoman hänen aikalaisilleen ja 

meille. Mikä on se sanoma?

Useimmat kirkkoisät tulkitsivat tämän sanonnan viittavan Jeesuksen inhimilliseen luontoon ja vastaavasti "Jumalan 

Pojan" hänen jumalalliseen luontoonsa. Silminnäkijät eivät kuitenkaan koskaan kyseenalaistaneet Jeesuksen 

ihmisyyttä; hänen monet ihmetekonsa eivät voineet himmentää sitä tosiasiaa, että hän söi ja joi, teki työtä ja nukkui, 

väsyi ja oli janoinen, onnellinen ja vihainen - niin kuin kuka tahansa normaali ihminen. Miksi kukaan olisi halunnut 

korostaa jotakin niin ilmiselvää tosiasiaa kuin Jeesuksen inhimillisyyttä?

Toinen mahdollisuus on, että "Ihmisen Poika" herätti tiettyjä mielleyhtymiä Jeesuksen kuulijoissa - mutta mitä? 

Vastaus löytyy Danielin kirjasta (7:13): "Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli 

eräs, näöltään kuin ihminen (alkutekstissä 'ihmisen poika'). Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen 

eteen." Tuleminen taivaan pilvissä on tavallinen vanhatestamentillinen ilmaisu, joka kuvaa 

Jumalaa. Toisin sanoen Daniel näki Jumalan  ihmishahmossa ("näöltään kuin ihminen"), joka 

lähestyi Jumalaa ("Ikiaikainen”).

       Voisiko Jeesuksen käyttämä sanonta olla viittaus tähän jakeeseen? Selkein todistus 

       tästä on lyhyt sananvaihto Jeesuksen ja ylipapin välillä Jeesuksen ollessa tuomittavana 

         suuren neuvoston edessä: "Ja ylipappi kysyi häneltä, oletko sinä Messias, ylistetyn 

         Jumalan Poika?' 'Olen', vastasi Jeesus, 'ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan 

            Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.' Silloin ylipappi repäisi 
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Caspari-keskus julkaisee viikottain yhteenvedon israelilaisessa mediassa julkaistuista messiaanista  juutalaisuutta, 
lähetystyötä ja kristinuskoa käsittelevistä artikkeleista. Mediakatsaus on saatavissa sähköpostitse ilmaiseksi 
rekisteröitymällä kotisivuillamme www.caspari.com.
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vaatteensa ja sanoi: 'Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi 

Jumalaa. Mitä ehdotatte?' Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman."                

(Mark.14:61-64)

Tämä jumalanpilkkasyytös viittaa selvästi Danieliin. Jeesuksen vastauksen alku oli yksinkertaisesti ”kyllä” koskien 

kysymystä hänen messiaanisuudestaan. Se olisi voitu osoittaa todeksi tai vääräksi, mutta ei herjaukseksi, sillä se 

ei ilmennä kunnioituksen puutetta Jumalan nimeä kohtaan. Vasta vastauksen toinen osa laukaisi syytteen ja sitä 

seuraavan kuolemanrangaistuksen. Jeesuksen itseilmoitusta Ihmisen Poikana voitiin pitää herjauksena vain jos 

”Ihmisen Poika” oli tunnettu Jumalan arvonimi.  

Vanhassa testamentissa on ainoastaan yksi kohta, joka puhuu jumalallisesta ihmisen pojasta – Daniel 7:13 – ja 

suuren neuvoston jäsenet tunsivat sen varmasti. He eivät uskoneet Jeesuksen jumalallisuuteen, ja niinpä heille 

Jeesuksen samastuminen Ihmisen Poikaan kuulosti jumalanpilkalta. Mutta miksi Jeesus käytti tätä käsitettä niin 

usein?

Danielin apokalyptisen näyn jumalallis-inhimillinen hahmo ilmestyy aikojen lopulla 

erityistä tarkoitusta varten: se korvaa pakanalliset maailmanvallat ja pystyttää Jumalan 

ikuisen ja vanhurskaan hallinnon koko maanpiiriin (katso Dan.7:14). Vaikka 

maanpäällinen hallitsija, "ihmisen pojan kaltainen", on osa tätä valtavaa globaalia 

kuvaa, Jeesuksen aikalaiset, jotka elivät roomalaisen miehityksen raskaan taakan alla, 

näyttävät ensisijaisesti olleen huolissaan Israelin kansallisesta lunastuksesta. 

Maailmanlaajuiset kysymykset saivat heiltä vain vähän tai ei lainkaan huomiota 

(Apt.1:6-8). Ehkäpä Jeesuksen sanoma on sama myös vaikeina aikoina - silloin kun 

itsekeskeisyys on luonnollinen reaktio. Meidän ei pitäisi kadottaa näkyä 

kokonaisuudesta vaan jakaa alttiisti omastamme ja ajatella laajemmin.  

Kirjoitan tätä aikana, jolloin tämä Jeesuksen sanoma on hyvin ajankohtainen meille 

Israelissa. Tällä hetkellä Hamas tekee elämämme vaikeaksi. ISIS etenee Irakissa ja 

Syyriassa, Ukrainan ja Venäjän välillä on sota, ja lisäksi maailmassa on monenlaista 

vaiettua kärsimystä. Mietitään Jeesuksen sanomaa ja tehdään parhaamme: eletään 

jakaen omastamme ja nähdään suuria näkyjä.

Ma'ariv, 
Tämä artikkeli on kertomus pastori Juha Ketolasta ja hänen yhteydestään Kansainväliseen kristilliseen 
suurlähetystöön, joka perustettiin vuonna 1980 sen jälkeen kun useimmat lähetystöt lähtivät Jerusalemista öljyyn 
liittyvän kauppasaartouhan takia. Ketola aloitti lähetystön suomalaisena edustajana 1996 ja on ollut mukana siitä 
lähtien. Hän vieraili Israelissa ensimmäisen kerran 1979 ja päätteli silloin, että sopimus on mahdoton "jos ainoa 
asia, mitä toinen osapuoli haluaa, on tappaa toinen." Hän jatkoi: "Ihmiset Euroopassa eivät usko että muslimit voivat 
muodostaa mielipiteensä Koraanin pohjalta ja jopa haluta olla väkivaltaisia. He käyttävät hyväkseen eurooppalaista 
demokratiaa edistääkseen omia intressejään." Ketola lopetti haastattelun sanomalla: "Te olette erikoistapaus. En 
tiedä mitään muuta maata, joka olisi halunnut toimia vastuullisesti niin kuin te olette tehneet Gazassa, ja se johtuu 
teidän suuresta vastuuntunnostanne. Osoitatte näin armahtavaisuutta.''

BeKitzur, 
Jerusalemin lääninoikeus on määrännyt, että juhlasali on julkinen paikka ja sellaisena se kuuluu syrjintälain piiriin. 
Täten ilmaisuvapaus "ei saa ylittää rajaa, jonka syrjinnän kieltävä laki määrittelee". Tämä päätös tehtiin sen jälkeen 
kun Jad HaShmonan kristillinen ja messiaaninen juutalainen yhteisö oli jättänyt oikeudelle vetoomuksen, jossa se 
toivoi saavansa säilyttää ilmaisun-,  uskonnon-, omantunnon- ja liiketoiminnan vapauden. Vetoomusta edelsi 
oikeusprosessi, jossa Jerusalemin käräjäoikeus hyväksyi lesboparin valituksen koskien heidän häävarauksensa 
peruuttamista Jad HaShmonan moshavissa.  

3. elokuuta 2014

26. kesäkuuta 2014



Michelle Van Loon

 

Rosh Hashana, joka tarkoittaa "vuoden päätä", alkaa tänä vuonna keskiviikkona 24. syyskuuta auringon laskiessa. 
Jumala määräsi sen vieton 3. Mooseksen kirjassa 23:24-25: "Sano israelilaisille: Pitäkää seitsemännen kuun 
ensimmäisenä päivänä lepopäivä. Antakaa silloin merkki puhaltamalla torveen ja kokoontukaa pyhään juhlaan. 
Älkää tehkö sinä päivänä mitään työtä, vaan uhratkaa Herralle tuliuhri."

Juutalaisuudessa on raamatullisen kalenterin lisäksi myöhäisempi perinne vuoden kierrosta, jossa Rosh Hashana 
on uusi vuosi eli vuoden ensimmäinen päivä. Traditio liittää tämän päivän maailman luomisen muistamiseen. 
Päivään liittyvä juhlallinen kokoontuminen ja torven puhallukset tähtäävät kymmenen päivää kestävään itsensä 
tutkimiseen, katumukseen ja uudistumiseen. Se alkaa toden teolla Rosh Hashana -päivänä ja kulminoituu 
juutalaisen kalenterin pyhimpään päivään, Jom Kippuriin (suuri sovituspäivä). Kolmas Mooseksen kirja 16 kuvaa 
tätä ainoaa päivää vuodessa, jolloin ylipappi astuu kaikkein pyhimpään toimittamaan sovituksen koko kansan 
puolesta.

Perinteinen Rosh Hashana -päivän tervehdys on "L'shanah tovah tikatev v'taihatem" (Hyvää uutta vuotta; kirjoit-
ettakoon nimesi Jumalan kirjaan), tai lyhyesti, "L'shanah tovah". Tämän siunauksen mukaisesti jokaisen tulee 
kunnioittaa näitä päiviä käyttämällä ne katumukseen ja siihen, että kaikin tavoin pyrkii korjaamaan suhteensa 
Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Näin kunkin nimi tulee sinetöidyksi Jumalan Elämän kirjaan Jom Kippurina. Me, jotka 
tunnustamme Jeesuksen Messiaaksi olemme kiitollisia siitä, että hän on sekä ylipappi että täydellinen uhri meidän 
edestämme (Hepr. 4:14-5:9), ja lähestymme näitä päiviä arvostaen syvästi kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt 
hyväksemme.

Rosh Hashana -päivän juhlajumalanpalveluksessa puhalletaan oinaansarveen eli shofariin ja se ohjaa meidät 
näihin kymmeneen katumuspäivään. Torven ääni on tarkoitettu kaikille kutsuksi hengelliseen heräämiseen: Luojasi 
tulee! Valmistaudu kohtaamaan Kuninkaasi!

Tänä vuonna Israelissa on eletty sodan puristuksessa ja kautta maan on kuultu toisenlaista hälytystä. Joskus 
sireenit ovat soineet monta kertaa päivässä kehottaen ihmisiä hakeutumaan suojaan Gazasta laukaistujen 
rakettien tieltä. Sireenin huomiotta jättäminen ei ole viisasta. Sen repivä ääni on tarkoitettu suojelemaan elämää. 
Asun Yhdysvalloissa toisella puolen maapalloa kaukana noista ilmahälytyksistä. Internetin ja nykyaikaisten 
kommunikaatiovälineiden ansiosta voin kuitenkin saada tiedon, milloin sireenin ääni 
leikkaa ilmaa Jerusalemissa, Tel Avivissa tai Ashdodissa. Minulle tämä tieto ei ole 
kutsu etsiytyä suojaan; sen sijaan se on kutsu rukoukseen. Kun internet tuo eteeni 
tuoreimmat uutiset Lähi-idästä, se muistuttaa minua rukoilemaan rauhaa 
Jerusalemille ja koko Israelille (Ps.122:6). Tämä rauha tarkoittaa siellä elävien 
fyysistä turvallisuutta yhtä hyvin kuin sitä suojaa, jonka tuo sen Yhden tunteminen, 
joka lupaa olla meidän turvapaikkamme (Ps.91).  Samalla minua muistutetaan 
rukoilemaan pelastusta myös kaikille muille kansoille Messiaan, Jeesuksen kautta 
(Ps.67, Lk.24:46-47).

Lähestyessämme Rosh Hashana -päivää tänä vuonna on hätkähdyttävää kuulla ikäänkuin 
rinnakkain shofarin ääni ja ilmahälytyssireenin ujellus. Vaikka syyt torven toitotukseen ja 
sireenin ulvontaan vaikuttavat erilaisilta kuin yö ja päivä, rukoilen, että 
monet kuulevat ja vastaavat molempien äänten viestiin: Sinun 
Luojasi on tulossa! Valmistaudu kohtaamaan Kuninkaasi!

Toivon, että liityt kanssani tähän rukoukseen. 
L'Shana Tova!

-   kristityt Gazassa, Irakissa ja Syyriassa

-   luentosarja Haifan teologisessa instituutissa

-   uskovien yhteys Israelissa

-   syksyn sapattikouluseminaarien valmistelut

Voit tukea työtämme esirukouksin, vapaaehtoistyöllä tai taloudellisesti esim. Caspari-keskuksen yhteistyöjärjestöjen 

Kansanlähetyksen ja Kylväjän kautta. Ota yhteyttä lähimpään yllämainittujen järjestöjen toimipisteeseen.
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