Opas 6

Jeesus kutsuu ensimmäiset opetuslapsensa: ”Tule katsomaan”

Jeesuksen kaste ja kiusaukset autiomaassa merkitsivät hänen julkisen toimintansa alkamista.
Matteus, Markus ja Luukas eivät kuitenkaan kirjoittaneet hänen varhaisesta toiminnastaan Juudeassa. He siirtyivät kerronnassaan Jeesuksen kiusauksista suoraan Johannes Kastajan vangitsemiseen ja Jeesuksen siirtymiseen takaisin Galileaan. Ainoastaan Johanneksen evankeliumi
luo valoa Jeesuksen ensimmäisiin kahdeksaantoista julkisen toiminnan kuukauteen. Johannes,
joka kirjoitti vuosikymmeniä muiden evankeliumikirjoittajien jälkeen, sisällytti omaan tekstiinsä
muiden teksteistä puuttuvia kokemuksia paljastaakseen Jeesuksen identiteetin, joka oli ”Kristus, Jumalan Poika” (Joh. 20:30–31, RK 2012). Hänen varhainen toimintansa Juudeassa, jonka
kuvaus puuttuu muista evankeliumeista, sijoittuu Matteuksella jakeiden 4:11 ja 4:12 väliin, Markuksella 1:13 ja 1:14 väliin ja Luukaksella 4:13 ja 4:14 väliin.
Ensimmäinen asia, mitä Jeesus julkisen toimintansa alkaessa teki, oli ihmisten kutsuminen
hänen opetuslapsikseen. Hän käytti viittä eri kutsua – nämä kutsut ovat äärimmäisen tärkeitä
toimittaessa niin yksilöiden kanssa kuin kansanliikkeen rakentamisessa muutenkin. Uskosta
osattomille Jeesus sanoi: ”Tulkaa katsomaan” – ja niille, jotka uskoivat, hän sanoi: ”Seuraa minua”. Hän jatkoi sen tekemistä, mitä hän teki jo toimintansa ensimmäisessä vaiheessa, jatkaen
aina ristille saakka: evankelioiden ympärillään oleville uskosta osattomille ja opettaen häntä
seuraavia uskovia.1
Jeesus antoi opetuslapseuttamisesta esimerkin, joka näyttäytyy meille käytännöllisenä ja
ajankohtaisena tänäkin päivänä. Lue eteenpäin ja katso, mitä mieltä itse olet!
Lue

Joh. 1:19–2:12
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White Rakkaudella Isältä, luku 14

Miksi luulet Jeesuksen etsineen ensimmäisiä opetuslapsia Johannes Kastajan opetuslasten
joukosta?

Miten Johannes ohjasi opetuslapsensa Jeesuksen luo, ja miten nämä reagoivat tähän? Joh.
1:35–37

Ensimmäinen kutsu: Tule ja seuraa
Keskustelu Jeesuksen ja näiden miesten välillä oli suora ja yksinkertainen. Joh. 1:38–39
• Mikä oli Jeesuksen kutsu?
• Länsimaisissa kulttuureissa kutsu kahville sisältää ajatuksen noin tunnin vierailusta (vaikkei kahvia edes juotaisi!), mutta heille kutsu tarkoitti ajan viettämistä yhdessä: nauttia
ruoasta ja juomasta, jäädä juttelemaan ja viettämään aikaa. Miten pitkäksi aikaa luulet
heidän jääneen?
Vietettyään aikaa Jeesuksen kanssa, Andreas raportoi: ”Me olemme löytäneen Messiaan”
(Joh. 1:40–45).
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•

Mitä sellaista Johannes Kastaja oli sanonut, mikä oli herättänyt heidän mielenkiintonsa?

•

Mitä luulet Jeesuksen antaneen todisteeksi Joh. 1:44–45 mukaan?

Millä käytännöllisillä tavoilla sinä voisit laajentaa kutsun ”tulkaa ja katsokaa” niille ihmisille, joiden sinä haluaisit tulevan Jeesuksen opetuslapsiksi?

Lisälukemista
Tarkastele, millä eri tavoin evankeliumikirjoittajat esittelevät Jeesuksen.
Matteus keskittyi Jeesuksen kuninkuuteen, hänen valtakuntaansa ja valtakuntansa kansalaisten luonteenlaatuun. Jeesus Kristus, Daavidin poika ja Abrahamin poika (Matt. 1:1). Häntä kutsuttiin nimillä
•
•
•

Jeesus, sillä ”hän pelastaa kansansa sen synneistä” (Matt. 1:21),
Immanuel, ”se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme” (Matt. 1:23), ja
juutalaisten kuningas (Matt. 2:2), jonka edessä tietäjät ”maahan heittäytyen kumarsivat
lasta” ja palvoivat tätä (Matt. 2:11).

Markus esitteli hänet Jeesuksena Kristuksena, Jumalan Poikana (Mark. 1:1).
Luukas julisti hänen nimensä tulevan olemaan Jeesus (Luuk. 1:31). Häntä kutsuttiin myös
•
•
•

Korkeimman Pojaksi”, jonka ”kuninkuudella ei ole loppua” (Luuk. 1:32–33),
Pyhäksi, Jumalan Pojaksi (Luuk. 1:35), sekä nimellä
”Kristus, Herra” (Luuk. 2:11) ja Herran Voideltu (Luuk. 2:26).

Johannes odotti yli 60 vuotta ennen kuin hän kirjoitti. Hän varmasti luki Matteuksen, Markuksen
ja Luukkaan selostukset. Kuvitellessaan eteensä Jeesuksen koko elämän ja julkisen työn, hän
valitsi käännekohdat ja kriisit. Hänen mielenkiintonsa kohdistui ennen kaikkea jokaisen niiden
merkitykseen eikä niinkään itse tapahtumaan. Siinä, missä Matteus raportoi Jeesuksen keskustelut yksityiskohtaisesti, Johannes keskittyi Jeesuksen luonteeseen, ihmiseksi tulleeseen
Jumalan Poikaan. Hän kirjoitti: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala. Jo
alussa Sana oli Jumalan luona. (Joh. 1:1–2.)
•
•
•

”Kaikki syntyi Sanan voimalla.” (Joh. 1:3)
”Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.” (Joh. 1:4)
”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.” (Joh. 1:14)
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Yleiskatsaus viidestä kutsusta

4
RAKASTA
VIHOLLISTA

Kuolema ja ylösnousemus

3
KALASTA

12 apostolin valinta

2
SEURAA

Muutto Kapernaumiin

1
KATSO

Jeesuksen kaste

Jeesus esitti viisi kutsua valmistaakseen valtakuntansa opetuslapsia. Nämä kutsut vahvistivat
hänen kansanliikkeensä rakentamista ja muuttuivat hänen julkisen toimintansa mukana, vaihe
vaiheelta. Näistä ensimmäinen, tule katsomaan, oli kutsu kokea ja kohdata hänet. Ottaa selvää, millainen hän on. Toinen kutsu, seuraa minua, kutsui ihmiset suhteeseen hänen kanssaan.
Kolmas kutsu, tule kalastamaan kanssani, veti heidät osallistumaan. Neljäs kutsu, rakasta vihamiestäsi, haastoi heidät kulttuurit ylittävään, uhrautuvaan elämään. Viides kutsu, ottakaa Pyhä
Henki (Joh. 20:22), oli kutsu vastaanottaa valtuutus toistaa hänen työtään hänen voimassaan.
Nämä kutsut tarjoavat raamit tehtävällemme tehdä opetuslapsia, jotka puolestaan opetuslapseuttavat moninkertaisesti!

usavat et
t
e t e
Op eut liikk 20
s n
–
lapnsa 28:18
ka Matt.

5
VASTAANOTA
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(valmistautuminen)
30 vuotta

(työ Juudeassa)
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Kokemukset

Suhteet

Osallistuminen

Uhrautuminen

Voimaantuminen

Mietteesi ja kysymyksesi
Mikä on sinun vastauksesi Jeesuksen ensimmäiseen kutsuun?

Jakaminen
Mitä kerrot ystävillesi?

Miten kutsut ystäviäsi tulemaan ja katsomaan Jeesusta?
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