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Lisää sapattikiistoja: mitä tällä kertaa?

Horsleyn ja Silbermanin mukaan ”Heidän Tooransa lait – toiselta nimeltään Opetukset – kymmenyksistä, uhrilahjoista, sapateista, paastopäivistä, sapattivuosista ja puhtausnormeista tekivät mahdolliseksi Israelin kansan ylläpitää sosiaalisia suhteitaan, vaurauttaan ja paikallista talousjärjestelmää.”1
Fariseukset ottivat vakavasti roolinsa näiden sosiaalisten ja hengellisten rajamerkkien määrittelijänä ja säilyttäjänä. Jeesus ylitti nämä rajat, kun hän kutsui veronkantajan ja vietti tämän jälkeen aikaa Leevi Matteuksen ystävien kanssa, jotka hekin olivat veronkantajia ja ”syntisiä”. Lisäksi hän järkytti heitä toimillaan sapattina sekä määrittäessään itse sapatin merkityksen. Miten
nämä vastakkainasettelut määrittivät hänen kansanliikkeensä rakentamista? Mitä me voimme
oppia kansanliikkeen rakentamisesta meidän ajassamme?
Lue

Matt. 12:1–14; Mark. 2:23–3:6; Luuk. 6:1–11
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 29

Perinteinen elämä ”pakanoiden Galilea[n]” (Matt. 4:15, RK 2012) kylissä oli jatkuvan uhan alla
Herodes Antipaan kunnianhimoisten valtakunnanrakennussuunnitelmien takia. Fariseukset olivat erityisen huolellisia määritellessään juutalaisuuden rajoja. He säätivät lukuisia määräyksiä
siitä, miten sapattia tuli pitää, tehden siitä näin ollen ennemminkin taakan kuin ”ilon päivä[n]”
(Jes. 58:13).
• Mikä sai fariseukset pois tolaltaan?

• Synagogassa Jeesus teki aloitteen kutsuen esiin miehen, jolla oli surkastunut käsi, ja täten haastaen hänen syyttäjänsä. Kysyen: ”Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai
tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?” Jeesus vaati syyttäjiltään vastausta (Mark. 3:4). Miksi luulet Jeesuksen olleen niin vihainen ja stressaantunut tuossa tilanteessa?
• Miten Jeesuksen vastaukset uhkasivat heidän maailmankuvaansa?

Matt. 12:8

Mark. 2:27, 28
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• Miten he todennäköisesti käsittivät hänen väitteensä kirjoitusten valossa?
1. Moos. 1:1–2; 2:1–3
2. Moos. 20:8–11
5. Moos. 5:12–15

• Jeesuksen konflikti fariseusten kanssa oli selvästikin kiihtymässä. Hänen sanansa ” – –
Ihmisen Poika on myös sapatin herra” (Mark. 2:28) sekä sairaiden parantaminen eivät
jättäneet tilaa epäilyille. Sapatti oli Jumalan lahja, parantamiset olivat Jumalan toimintaa.
Jeesus väitti olevansa Jumala. Millä tavoin tämä vastakkainasettelu määritteli hänen kansanliikettään? Tutki seuraavia rinnastuksia, ja ehdota muita vastaavia.
Jeesus ja sapatti
Hän on sapatin herra – Luoja-Jumala
Sapatti on hänen.
Se tarjoaa ”levon” ihmisen ponnisteluista.
Se on hänen työtään, ei meidän.
Pelastus perustuu armoon.

Jeesus ja valtakunta
Hän on kuningas – ikuinen Jumala
Valtakunta on hänen.
Se tarjoaa ”levon” hänessä. (Matt. 11:28–30.)
Se on hänen kansanliikkeensä, ei meidän.
Hänen kansanliikkeensä on armon kansanliike.

• Jeesuksen kansanliike poikkesi jyrkästi Herodes Antipaan ja fariseusten täysin vastakkaisista pyrkimyksistä. Mikä ajoi fariseukset, jotka ”tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan” (Matt. 12:9–14), ”Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat
Jeesuksen raivatuksi pois tieltä” (Mark. 3:1–6)? Ks. myös Luuk. 6:6–11.

• Jeesus otti suuren riskin. Mitkä vaarat uhkasivat nyt hänen kansanliikettään?
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Syvennä
Jeesus suoritti yhteensä seitsemän ihmettä sapatin päivänä. Me olemme tutkineet niistä neljää
ensimmäistä, ja seuraavat neljä tulevat tutuksi Jeesuksen kansanliikkeen rakentamisen seuraavassa vaiheessa. Tarkastele jokaista kertomusta pohtien samalla, miten Jeesus määritteli itsensä ja kansanliikkeensä sapatin avulla.
1. Vammaisen parantaminen Betesdan altaalla. Joh. 5:1–15

2. Vapautuminen demonien vallasta Kapernaumin synagogassa. Luuk. 4:31–37

3. Pietarin anopin parantaminen samaisena sapattina. Luuk. 4:38–39

4. Miehen kuivettuneen käden palauttaminen terveeksi. Matt. 12:9–14

5. Kahdeksantoista vuoden ajan Saatanan sairastuttamana olleen naisen parantaminen. Luuk.
13:10–17

6. Miehen, jonka kehoon oli kerääntynyt ylimääräistä vettä, parantaminen fariseuksen talossa.
Luuk. 14:1–6

7. Näön antaminen sokealle miehelle. Joh. 9:1–41
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Yksikään näistä tapahtumista ei ollut sattumaa tai hätätilanne. Kaikki parannetut henkilöt olisivat voineet odottaa sapatin loppuun asti, mutta siitä huolimatta Jeesus vähät välitti fariseusten
säännöistä.

Mietteesi ja kysymyksesi
Miltä sinusta tuntuu seurata Jeesusta, joka määrittelee itsensä ja kansanliikkeensä näin rohkeasti?

Jakaminen
Keskustele muiden tällä matkalla olevien ystäviesi kanssa siitä, mitä olette oppineet Jeesuksesta ja hänen suhtautumisestaan opetuslapseuttamisliikettään kohtaan tässä kiistanalaisessa tilanteessa.

Mitä aiot kertoa Jeesuksen luonteesta ystävillesi, jotka ovat kasvamassa opetuslapseuteen?

Alaviitteet
1
Horsley & Silberman 1997:13.
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