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”KATSOKAA IHMISTÄ” 
JEESUS ISRAELILAISESSA TAITEESSA  

Osa 2  

Kysymys: Miksi juuri Israel inspiroi paikkana israelilaisia taiteilijoita ja sai heidät maalaamaan ja kirjoittamaan perinteisestä 
kristitystä Jeesuksesta eri tavalla kuin milloinkaan aiemmin oli tehty? Löysivätkö nämä 'vapaat' juutalaiset omassa maassaan 
uuden käsityksen omasta identiteetistään – viimeinkin? Oliko kyse siitä, ettei heidän enää tarvinnut pyytää anteeksi 
juutalaisuuttaan?

Vastaus: Juutalainen perinne tuhlaajapojasta oli aiheena yhtä tunnettu kuin Iisakin sitominen. Maailma oli tehnyt juutalaisista 
tuhlaajapoikia hylkäämällä heidät ja tekemällä heidät syyllisiksi Jeesuksen murhaan. Uskonnollismieliset olivat tehneet omia 
tuhlaajapoikiaan niistä poijista, jotka eivät noudattaneet uskonnollista valtavirtaa. Mutta antisemitismin paisuessa 
tuhlaajapojiksi tuli koko natsi-Euroopan juutalaisväestö toisen maailmansodan aikana. Älkäämme unohtako arabimaissa 
eläneitä juutalaisia, jotka hekin kärsivät menettäessaan kaiken. Hehän joutuivat pakenemaan Luvattuun maahan mukanaan 
vain yllään olevat vaatteet... kaikki muuttui!

Siitä lähtien juutalaiset saattoivat nousta puolustamaan omaa henkeään. He nostivat päänsä ja hengittivät keuhkoihinsa uutta 
elämää alituiseen jatkuvista terrorihyökkäyksistä ja sodista huolimatta. Näillä israelilaisilla ei ollut enää mitään hävittävää. He 
olivat koonneet kyllin suuren armeijan, joka ennustettiin Hesekielin luvussa 37. Joten israelilaiset taiteilijat karistivat yltään 
tuhlaajapojan häpeätahran ja ryhtyivät työhön ja luomaan uusia ilmaisutapoja, joilla tuoda Israelin tuhlaajapoika Jeesus 
takaisin oman kansansa pariin. Nämä taiteilijat ottivat ikään kuin Jeesuksen alas ristiltä ja tekivät omasta maailmastaan Hänen 
maailmansa kietomalla Hänet rukousšaaliin eli tallitiin, aivan kuten he tekevät omille rakkailleen näiden kuollessa. Taiteilijat 
samaistuivat Häneen monin uusin tavoin. Israelilainen runoilija Uri Zvi sanoi: ”Kirkkojen uhrihahmona olevan Jeesuksen ja 
Hänen hepreankielisen nimensä välillä on ero; Jeshua merkitsee Pelastusta 'joka on meidän!'”

”Nykyään löytyy tuskin yhtäkään merkittävää hepreaksi kirjoittavaa 
kirjailijaa, joka ei olisi sallinut Jeesuksen astua omaan 
maailmankuvaansa.” ”Jeesus on kuin takin vuori. Takin lepattaessa 
tuulessa myös vilahdus sen vuorista tulee näkyviin joka puuskassa.” 
sanoo Amitai Mendelssohn, jonka väitöskirjan aiheena oli juuri tämä 
teema: Behold the Man Jesus - Katsokaa ihminen Jeesusta.

Moshe Gershuni (1936-2017) oli viime tammikuussa kuollut israelilainen 
taidemaalari. Hän tunsi erityistä läheisyyttä raamatulliseen 
veriuhriteemaan. Ortodoksisen taustansa ansiosta hän rohkeni luoda 
ennennäkemättömiä ajatuskulkuja; esimerkiksi oikealla näkyvän 
verilautasen. (Pahoittelen heijastusta ottamassani valokuvassa.) Hänen 
kahta suurta kankaalle maalaamaansa teosta reunustaa hepreankielinen 
kirjoitus. Käännettynä tuo hänen uskalias ja yltiöpäinen kysymyksensä 
hämmästyttää kaikkia, jotka sen lukevat. ”Kuka antaa anteeksi 
syntimme?” Itse pidän hänen teostaan vahvana ja hyvin, hyvin ajatuksia 
herättelevänä. Veri oli keskeinen teema raamatullisina aikoina 
Temppelissä ja temppelipalveluksen aikakaudella. Se kuvastuu 
luonnollisestikin keskeisesti Jeesuksen kuolemassa. Gershuni uskalsi 
ottaa esiin tämän teeman; teeman, jota ei juuri milloinkaan oteta esille 
juutalaisissa piireissä.
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Gershuni (vasemmassa kuvassa) yhdisti raamatullisen tekstin, 
keltaisen ja valkoisen tähden sekä ristin muotoon litistetyn 
kenkälaatikon. Hän on henkilökohtainen, valikoiva ja fyysinen, 
vaikkakin yksinkertainen, mikä voi silti olla syvällistä. Ylhäällä olevat 
heprean kirjaimet edustavat sanaa SHEM eli tuo NIMI... Kaksi 
tummansinistä heittomerkinomaista kirjainmerkkiä ovat jud-kirjaimia; 
jotka kirjoitetaan heprealaisissa kirjoituksissa kaikkien nimien 
yläpuolella olevan nimen asemesta. Jay opettaa, että sitten, kun 
israelilaiset kohtaavat oman Messiaansa Sakarian kirjan lukujen 12:10
ja 13:6 mukaisesti: Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan 
ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan 
katkerasti esikoista. Sekä: ”Mitä ovat nuo haavat sinun 
rinnassasi?” ”Minua lyötiin ystävieni huoneessa.” 
Englanninkielisessä käännöksessä: He surevat häntä [hepreaksi asia 
ilmaistaan toisin: katsoa kunnioittaen ja arvoa antaen] sekä ”Mitä ovat 
nämä haavat keskellä käsiäsi (ranteitasi)? Suom.huom.)

Uskon israelilaisten tunnistavan naulanjäljet Jeesuksen ranteissa... 
jumalallisen NIMEN, joka on painettu Hänen ruumiiseensa. Mielestäni 
taiteilija on tavoittanut tuon. Hän ottaa mukaan kaikki 
juutalaisyhteisöön lukeutuvat Daavidin valkoisen tähden välityksellä ja 
holokaustin uhrit keltaisella tähdellä. ”Jos kerran heidän 
hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta 
heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? 

… älä ylvästele noita oksia vastaan …Älä ole ylimielinen vaan pelkää, RK ( Englanninkielisessä käännöksessä: pelkää / 
osoita kunnioitusta. Suom.huom.) Room. 11:15, 18 ja 20

Jay kertoi tarinan miten sain kutsun tulla näyttämään filminsä 'Gates of Brass - Vaskiportit' eräässä synagogassa Nevadan 
Renossa 30 vuotta sitten. ”Esityksen päätyttyä rabbi kutsui toimistoonsa, sulki oven ja seisoi pidellen sitä kiinni. ”Isäni oli 
hasidirabbi New Yorkissa ollessani lapsi. Eräänä sapattina hänelle ojennettiin kadulla lentolehtinen, jonka hän heitti katuojaan 
ja sylki sen päälle. Tiesin välittömästi, että kyseessä oli jokin sellainen, mitä minun tuli tutkia, joten piilotin minulle ojennetun 
lehtisen. Kyseessä oli tietenkin kaikki se, mikä liittyi Jesajan lukuun 53 ja kärsivään palvelijaan. Olen rakastanut Häntä 
suurimman osan elämääni!” Rabbi virnisti minulle tietäväisellä ilmeellä ja kaappasi minut vielä karhumaiseen halaukseen.”

Israelilaissyntyinen Adi Nes toisti tämän da 
Vinciltä otetun 'Viimeisen ehtoollisen' 
asetelman. Tässä sotilaat ovat rentoina, 
ainoastaan keskellä istuva hahmo vaikuttaa 
ajatuksiinsa vaipuneelta katsellessaan 
kaukaisuuteen, tietämättömään. Nämä nuoret 
miehet kohtaavat taisteluissa 
kuolemanvaaran, joten he ovat elämänsä 
vaarallisimman hetken äärellä. Asetelma 
viestii sitoutuneisuutta ja uhrivalmiutta. Nes 
luo analogian Kristuksen aposteleiden ja 
näiden sotilaiden välille; he ovat itseään 
vahvemman voiman lähettiläitä. He ovat 
uhreja geopoliittisessa asetelmassa, jolle 
eivät mahda mitään. He saattavat joutua 
petetyiksi... käsillä saattaa todellakin olla 
heidän viimeinen ateriansa.
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Jeesus oli ensimmäinen palestiinalainen! Tämän lausahduksen sepitti ei kukaan muu kuin itse Arafat, kun Beetlehemin 
muslimit isännöivät ensi kertaa jouluaaton tilaisuuksia kristityille pyhiinvaeltajille. Siihen mennessä 80% paikallisista kristityistä 
oli paennut henkensä edestä. Oikealla oleva lavastettu valokuva otettiin palestiinalaisista. Maassa maakaava mies on 
ristiinnaulitun asennossa. Viesti on selkeä. Israel ristiinnaulitsee palestiinalaiset. Aiemmin Beetlehemiin olivat kokoontuneet 
kristityt ja palestiinalaiset muslimit konferenssiin nimeltä 'Jesus at the Checkpoint – Jeesus rajatarkastuspisteellä'. Agenda on 
aina sama. Sekä kristityt että muslimit ryöpyttävät Fatah-järjestön puheenparsia Israelin pahoja kohtaan!

Tämä suurenmoinen näyttely inspiroi meitä uusin 
tavoin ja antoi ymmärrystä Jeesuksesta Hänen 
omassa kotimaassaan. Lähetättehän meille 
kommentteja. 
Näin Raamattu puhuu: 
Niiden kaltainen ei ole Jaakobin Jumala, sillä 
hän on kaiken Luoja, ja Israel on hänen 
omaisuuskansansa. Hänen nimensä on 
HERRA Sebaot. Jeremia 10: 16
(Englanninkielinen käännös ilmaisee hieman 
toisin: Jaakobin perintöosa ei ole heidän 
(pakanoiden) kaltainen. Hän on kaiken Luoja, ja 
Israel on heimo – SAUVA, Hänen perintönsä. 
Suom. huom.) sekä Jeremia 51:19 Niiden 
kaltainen ei ole hän, joka on Jaakobin osa. 
Hän on luonut kaiken, myös perintöheimonsa 
Israelin. Herra Sebaot on hänen nimensä.

Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa 
puhkeaa sen juuresta. Jesaja 11:1  
(Englanninkielisessä käännöksessä sana rod = 
varsi, vitsas, verso; myös sauva - vrt. Ilmestyskirja)

HERRA ottaa Juudan perintöosakseen pyhässä maassa ja valitsee jälleen Jerusalemin. Sakarja 2:16

Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla... Ilmestyskirja 19: 15

Kerroin seuraavan tarinan raamatunlukuryhmässämme. Vuosia sitten Jay ja minä olimme edesmenneen David Flusserin 
kirjanjulkaisutilaisuudessa, missä hän kirjoitti omistuskirjoituksia. Hän oli ilmiömäinen oppinut, joka loi Heprealaiselle ylipistolle 
kokonaisen laitoksen, jossa tutkittiin Jeesuksen elämää. Hänen kirjoittaessaan omistuskirjoitusta kysyin: ”Professori Flusser,
miksi Jeesus? Olisittehan voinut tutkia juutalaisen maailman keiden tahansa suurten henkilöiden elämiä. Miksi Jeesus?” Hän 
keskeytti kirjoittamisen, oli hiljaa ja harkittuaan hetken vastasi lempeästi: ”Koska meillä on hänen sanansa ja eräänä päivänä 
tulemme ymmärtämään hänen sanansa!”

Kiitos rukouksista Israelin kansan puolesta! Ettehän vain uuvu!

Tänä vuonna juhlimme nykyaikaisen Israelin valtion 70-vuotissyntymäpäivää sekä Jerusalemin yhdistymisen 50-vuotisjuhlaa. 
Jos suunnittelet matkaa Israeliin, otathan yhteyttä. Pyrimme kaikin
keinoin järjestämään tapaamisen Jerusalemiin. 

Siunatun pääsiäisen toivotukset teille kaikille

Rawlingsien perhekunnalta!
Meridel Rawlings PhD, P O Box 84156, Mevasseret Zion, 9079097 ISRAEL
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