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1. KORINTTILAISKIRJE 
 
Kirjeen alussa ja lopussa perustavaa laatua olevista asioista. 
 
1.  RISTIKESKEISYYS. He unohtivat ristin. Se oli kreikkalaisille loukkaus. Miksi ristille naulittu ruumis 
toisi sielulle pelastusta? Risti oli liian ruumiillinen kreikkalaisille. Tie pelastukseen puuhun naulatun 
ruumiin kautta; se oli hankala heille. Kun unohtaa ristin, alkaa riitautuminen muiden asioiden 
vuoksi. 
Paavali kirjoittaa: Ristiinnaulittiinko Paavali teidän vuoksenne? Entä Pietari? Miksi seuraatte 
ihmisjohtajia? Eivät he ole kuolleet puolestanne! SIKSI ME SÄÄNNÖLLISESTI OTAMME LEIPÄÄ JA 
VIINIÄ, ETTÄ PYSYISIMME RISTIN JUURELLA. 
 
Korintissa jotkut seurasivat Paavalia, toiset Pietaria. Nykyään olemme luterilaisia tai muita. Jotkut 
sanovat seuraavansa Kristusta. Paavali sanoo, että se on aivan yhtä pahaa. Mielenkiintoista. 
Jossakin suuressa kaupungissa oli kirkko, jonka ovella lukee: BIRMINGHAMIN KRISTILLINEN 
SEURAKUNTA. Aivan kuin kaupungissa ei olisi muita kristillisiä seurakuntia! 
 
On aivan yhtä pahaa, jos sanotte: Olen Kristuksen seuraaja kuin jos sanotte olevanne Pietarin 
seuraaja, JOS SILLÄ EROTATTE ITSENNE MUISTA (Joh.13:34-35)! 
 
2. YLÖSNOUSEMUS. Kirjeen lopussa  puhutaan ylösnousemuksesta. Hehän uskoivat sielun 
kuolemattomuuteen. Ruumiin ylösnousemus oli hankala ajatus. Taivas ruumiin kanssa ei olisi 
taivas. Vieläkin ajatellaan näin: Kuolleet ihmiset leijuvat valkoisissa yöpaidoissa kuin aaveet.  
Tulevaisuudessa saamme uuden ruumiin. Meille on Jeesuksen ylösnousemusruumis esikuvana: 
Jeesus söi kalaa ja teki aamiaista (Joh.21:9-13). Elämme aivan uudessa maassa Jeesuksen kanssa. 
1. Kor.15 on ensimmäinen kuvaus ylösnousemusruumiin silminnäkijöiltä. Kaiken aikaa kirjeen 
avainkysymys on ruumis. 
 
2. KORINTTILAISKIRJE 
 
(2. Kor.1-7) 
 
Kirje on vähiten metodinen ja hyvin henkilökohtainen. 
1. Kor. on kirkon jäsenille, 2. Kor. on kirkon johtajille ja papeille. 1. Kor. sisältää Paavalin ajatuksia 
korintilaisista, 2. Kor. kertoo, mitä korinttilaiset ajattelivat Paavalista. 
 
I ENSIMMÄISESSÄ VAIHEESSA Paavalin lähdön jälkeen heillä  oli muita hyviä johtajia, mutta ihmiset 
alkoivat verrata johtajia keskenään. Kuka saarnaa parhaiden? (Kyllähän tähän vertailuun aivan 
ilmeisesti liittyi myös ”paras kastaja”, 1. Kor.1:14-17; VHn huom.). 
Älkää koskaan verratko johtajia toisiinsa. Kukaan heistä ei ole kuollut puolestanne! 
 
II TOISESSA VAIHEESSA  heillä oli huonoja johtajia. Korinttiin tuli johtajia, jotka sanoivat olevansa 
”erikoisapostoleja”. He sanoivat, että kirkon eteenpäin meno vaatisi heitä. Nämä johtajat 



arvostelivat edeltäjiään. Kohottaakseen itseään he painoivat Paavalia alas. Varokaa aina johtajia, 
jotka arvostelevat edeltäjiään! 
 
Nämä erikoisapostolit  ottivat kirkon haltuunsa. He sanoivat kauheita asioita Paavalista. 1. 
Korinttolaiskirje heijastelee hiukan Paavalin vertaamista muihin johtajiin. 2. Korinttilaiskirje 
heijastelee huonoja johtajia, jotka panettelivat Paavalia. He väittivät olevansa oikeita apostoleja ja 
vievänsä kirkon pitemmälle kuin Paavali. 
 
SYYTÖKSET Paavalia kohtaan: 
 
-  hän aina muutti suunnitelmiaan 
-  pelkurimainen, mieluummin kirjoitti kuin tuli käymään 
-  käydessään oli arka; rohkea vain kirjoittaessaan heille kirjeitä 
-  Paavali salailee, on vilpillinen ja kylmäkiskoinen 
-  pahinta korinttilaisten mielestä oli, ettei Paavali velottanut mitään puhumisestaan. Se todistaa, 
ettei  hän ole puhujana minkään arvoinen – muuten hänelle maksettaisiin. Kreikassa ei tuolloin 
ollut TV:tä. Viihdykkeenä oli kiertäviä filosofeja. Mitä suurempi palkkio maksettiin, sitä suurempi 
maine puhujalla oli. Paavalin oli siis tarjottava itseään maksusta tai muuten kukaan ei olisi huolinut 
häntä. 
-  Paavali ei ole sujuvasanainen puhuja 
-  Paavalilta puuttui muodollinen todistus pätevyydestään – heillä oli sertifikaatit mukanaan, kuin 
tutkintotodistuksia yliopistolta. Heillä oli diplomit, joita voin kehystää ja panna esille yleisötiloihin. 
Paavalilla ei siis ollut suosituskirjeitä 
 
PAAVALIN VASTAUKSET 
 
-  Minä en tarvitse suosituskirjeitä, koska te olette suositukseni. Olen kirjoittanut papintodistukseni 
teihin. Muodollinen pätevyys ei todista mitään. 
-  On tosi helppo arvostella toisen puhelahjoja. Kerran Hyde Parkissa mies nousi puulaatikolle 
puhuakseen ihmisille. Hän puhui vahvasti murtaen ja kielioppia raiskaten. Kaksi yliopisto-
opiskelijaa pysähtyi arvostelemaan hänen tapaansa puhua. Mutta toinen opiskelijoista tuli uskoon 
sen puheen ansiosta.  Hänestä tuli kuuluisa pappi, jonka nimen kaikki tuntevat. Puhujaparan 
tietämättömyys kieliopista sai hänet pysähtymään. 
-  Paavali vetoaa korinttilaisiin hellästi ja vilpittömästi (2. Kor.1-7). 
-  avaa heille sydämensä: ”Tietenkään en ole ottanut maksua. ” ”Halusin antaa teille evankeliumin 
ilmaiseksi.” 
-  olen rakentanut perustuksen Jeesuksen varaan. Se, mitä rakennatte, testataan ja osa poltetaan 
poroksi. 
-  kirje on intohimoinen sydämen avaus. 
 
”Olemme ahtaalla muttemme umpikujassa – neuvottomia, muttemme toivottomia. Vainottuja, 
muttemme hylättyjä, maahan lyötyjä, muttemme tuhottuja.” 
”Emme halua olla kenenkään tiellä tai loukata – ettei palveluamme moitittaisi. Kaikessa 
osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita – ja kestämme kaikki vaikeudet. Kärsivällisesti 
kestämme vaikeudet, katastrofit, piiskan ja vankeuden. Kestämme mellakat, orjina raatamisen, 
vilun ja nälän. Kaikki kestämme vilpittömästi, viisaina ja kärsivällisinä aidosti rakastaen. Puhumme 
totuuden ja elämme Jumalan voimasta. Ainoa puolustuksemme ja ainoa aseemme on rehellinen 



elämä. Kunnia, kunniattomuus, kehut tai syytökset petturuudesta – kaikki kohtaamme. Rehellisinä 
totta puhuen, tuntemattomina olemme julkisuudessa. Aina kuoleman kynnyksellä, mutta 
kuitenkin elossa. Olemme pahoinpideltyjä, mutta hengissä; surullisia mutta iloa tulvillaan. Olemme 
köyhiä, mutta teemme monista rikkaita. Olemme pennittömiä, mutta omistamme kaiken mitä 
kannattaa omistaa.” 
 
2. Kor.10-13 
 
Paavali ei enää puolustaudu, vaan hyökkää toisia vastaan. Hän syyttää heitä ja on ironinen ja 
sarkastinen. Nyt Paavali puhuu valeapostoleista, jotka olivat ottaneet kirkossa vallan. 
VIESTINVIEJÄN KIMPPUUN HYÖKÄTÄÄN, KUN HALUTAAN VÄLTTÄÄ KUULEMASTA VIESTIÄ!  
 
”Kunpa sietäisitte hieman mielettömyyttäni! – Yrittäkää ! Mustasukkaisuuteni teistä on 
oikeanlaista – sillä minulle olette kuin tahraton morsian – jonka esittelen sulhasellenne, 
Kristukselle. Sydämenne  on vietelty, ettekä enää ole omistautuneet Hänelle. Samoin kuin käärme 
vietteli Eevan, olette hyväksyneet sellaisen miehen, joka saarnaa toista Jeesusta kuin se, josta minä 
puhuin teille. Henki ja evankeliumi, jonka hyväksytte, ei ole se, josta minä teille puhuin. 
En katso olevani huonompi kuin nuo erinomaiset apostolit. Ehken ole sujuva puhuja, mutta tiedän 
mistä puhun. Se, mitä olen ja mitä sanon, on teille entuudestaan tuttua. Ehkä oli virhe, että alensin 
itseni, vaikka teinkin sen auttaakseni teitä – ja julistin evankeliumia ottamatta korvausta. Voin 
tehdä sen riistämällä muita kirkkoja – koska heidän rahoillaan autoin teitä. 
Kun olin puutteessa luonanne, en silti vaivannut ketään. Tarkoittaako tämä, etten rakasta teitä? 
Jumala tietää, ettei se sitä tarkoita. Mutta näin toimin ja kaadan sellaiset aikomukset, jotka 
väittävät olevansa erikoisapostoleita. Mitä erikoista heissä on? He ovat väärennöksiä ja 
epärehellisiä pettureita, itse itsensä nimittämiä. Heidän taktiikkansa on tuttua. Saatanakin 
tekeytyy valon enkeliksi. Ei ole merkillistä, että hänen palvelijansa tekeytyvät – vanhurskauden 
lähettiläiksi. He saavat lopuksi ansionsa mukaan… 
 
”Ovatko Kristuksen palvelijoita? Minulla on suurempi oikeus siihen titteliin kuin heillä… 
-  olen tehnyt työtä kovemmin kuin he 
-  olen ollut useammin vankilassa 
-  minua on piesty 
-  olen ollut kuolemanvaarassa 
-  viidesti olen saanut lakisääteiset raipaniskut 
-  minua on kivitetty 
-  olen ollut haaksirikossa kolmesti, kokonaisen vuorokauden avomerellä 
-  matkoillani minua uhkaavat rosvot, pakanat ja omat maanmieheni 
-  vaara vaanii minua kaupungissa, erämaassa ja merellä 
-  olen ollut uupunut, tuskissani, nälkäinen, yksinäinen, janoinen ja kylmissäni 
-  näiden lisäksi kannan vastuun päivittäin kaikista kirkoista 
 
PYHIEN AVUSTAMINEN 
 
Paavalilla oli tarve tukea nälkää näkeviä. Hän ajatteli näin: Korinttilaiset on saatava välittämään 
toisistaan. Se auttaa heitä. Siksi hän laittaa kirjeen keskelle vetoomuksen nälkäaputyön puolesta. 
Luvuissa  8 ja 9 on hyvää opetusta toisten avustamisesta. 
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