Opas 7

Jeesus esittää toisen kutsunsa: ”Seuraa minua”

Jeesuksen strategia opetuslapseuttaa oli yksinkertainen. Ensinnäkin hän haastoi ihmiset tulemaan ja katsomaan. Tämän jälkeen hän vietti heidän kanssaan aikaa, jotta he voisivat saada kokemuksia siitä, millainen hän oli, ja hän voisi selittää, kuka hän oli. Hän käytti heille tuttuja kirjoituksia, tekstejä Mooseksen kirjoista, Psalmeista ja profeettojen kirjoista.
On mielenkiintoista huomata, miten luonnollisesti hänen opetuslapsensa oppivat hänen tapansa opetuslapseuttaa, moninkertaistaen sen, mitä hän teki.
Johannes julisti kahdelle opetuslapselleen: ”Katsokaa: Jumalan Karitsa!”
		
Kaksi Johanneksen opetuslasta kysyivät Jeesukselta: ”[M]issä sinä asut?”
		
Jeesus vastasi heille: ”Tulkaa, niin näette.”
Tämän jälkeen, vietettyään päivän Jeesuksen kanssa,
		
Andreas ilmoitti Pietarille: ”Me olemme löytäneet Messiaan!”
		
Ja Filippus kertoi Natanaelille: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja
profeettojen kirjat todistavat” – ja kutsui tämän sanoen: ”Tule, niin näet”.
Joh. 1:35–46
Jeesuksen toinen kutsu kuului: ”seuraa minua”. Tämä oli kutsu rakentaa suhde hänen kanssaan. Jälleen tuli panostaa aikaa. Opetuslapseuttaminen ei ole sidottu viikoittaiseen seminaariin tai pienryhmään, se on ennemminkin elämän jakamista toisen kanssa.
Lue

Joh. 1:19–2:12
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White Rakkaudella Isältä, luku 15

Toinen kutsu: Seuraa minua
Jeesus oli menossa takaisin Galileaan ja halusi Filippuksen tulevan kanssaan. Millaisen kutsun
Jeesus esitti? Joh. 1:43

Mikä oli Natanaelin reaktio Filippuksen innostukseen? Joh. 1:45–46

Taustatietoa
Kun Filippus, Andreas ja Pietari tulivat Betsaidasta (Joh. 1:44), joka on kalastuskaupunki heti
Jordanin itäpuolella Galileanjärven pohjoisrannalla, Natanael oli ”Galilean Kaanasta” (Joh.
21:2). Kaanaan sijainnista on erimielisyyttä: oliko se Kafr Kanna eli Nasaretista pohjoiseen heti
kukkulan toisella puolella vai mahdollisesti Khirbet Kana eli kauempana (kolmisentoista km)
Nasaretista koilliseen?1 Vaikka Natanael ei todennäköisesti tuntenut Jeesusta henkilökohtaisesti, hän saattoi tietää tämän perheen. Filippus sanoi: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.” (Joh.
1:45.) Natanaelin vastaus oli: ”Nasaretistako? – – Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?” (Joh.
1:46.) Ei ole totta! Vitsailet varmasti, siitä kylästäkö? Mehän tiedämme sen perheen!
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SEURAA MINUA – Jeesus paljasti totuuden siitä, kuka hän oli! (Joh. 2:1–12)
Jeesus oli tosi ihminen. Hän halusi opetuslastensa tuntevan hänet, hänen perheensä, mistä
hän tuli ja kuka hän oli.
Minne Jeesus vei ensimmäiset opetuslapsensa?

Mitä tämä kertoo hänen prioriteeteistaan?

Jeesus otti pienen ryhmän opetuslapsia mukaansa Kaanaan, lyhyen kävelymatkan päähän sieltä, missä hän oli kasvanut, ottaakseen osaa suvun jäsenen hääjuhlaan. Täällä, kuten omassa
kotikylässäänkin, lapset pitivät huolta lampaista, vuohista ja aaseista, auttoivat viljankorjuussa
ja -puinnissa, keräsivät oliiveja ja viinirypäleitä niiden kypsyessä sekä seurasivat, kun aikuiset
miehet pyörittivät oliiveja murskaavia jauhinkiviä ja naiset talloivat rypäleitä. Kylän talot, jotka oli
rakennettu pellolta kerätyistä kivistä ja mudasta, olivat toiminnan keskipisteessä: villa kehrättiin
ja värjättiin, vaatteita ommeltiin, hedelmiä kuivattiin, lihaa savustettiin ja ruokaa säilöttiin talven
varalle. Jeesus toi opetuslapsensa kotiin, jotta nämä saisivat halata Jeesuksen äitiä, kätellä Jeesuksen veljiä ja tervehtiä hänen sisariaan.2
Jeesus oli tosi Jumala. Hän oli verhonnut jumaluutensa ihmisyyteen. Hän viittasi kyllä, ettei
aika paljastaa hänen todellinen luonteensa ollut vielä tullut (Joh. 2:4), mutta äidit osaavat olla
jääräpäisiä!
Mitkä olivat Marian odotukset?

Jeesus siunasi runsaskätisesti juhlia varsin suvaitsevalla määrällä viiniä. Tämän ihmeen kautta
hän ”ilmaisi kirkkautensa” (Joh. 2:11). Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?
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Mitä opetuslapset olivat oppineet Jeesuksesta hääjuhlien loppuun mennessä?

Tutustuttuaan Jeesuksen perheeseen opetuslapset menivät Jeesuksen ”sekä hänen äitinsä [ja]
veljensä” kanssa Kapernaumiin, missä he ”viipyivät – – muutaman päivän” (Joh. 2:12).
Hänen opetuslapseuttamisensa tapahtui jokapäiväisen elämän poluilla! Tarjosivatko nuo muutamat päivät mahdollisuuden Jeesukselle ja hänen perheelleen tavata opetuslasten perheitä,
ja siten ymmärtää paremmin heidän elämäänsä ja vastuitaan? Löytyikö aikaa kalastamiselle tai
pohdinnalle ja valmistautumiselle pääsiäisen vierailua varten Jerusalemiin (Joh. 2:13)?

Odotukset
Johannes Kastaja eli erämaassa, josta Vanhan testamentin profeetta Elia oli noussut taivaaseen. Hän näytti ja kuulosti aivan profeetalta, toisin kuin Jeesus, joka ei myöskään ollut sellainen messias, jota juutalaiset olivat odottaneet. Juudas Makkabealainen oli vaikuttanut heidän
messiaanisiin odotuksiinsa.3
Aleksanteri Suuren valloitusretket laajensivat kreikkalaista valtakuntaa, ja samalla hellenismi
kyllästytti vasallivaltiot kreikkalaisella kulttuurilla varastaen ”heiltä heidän identiteettinsä” ja täten
tehden ”heistä vähemmän kapinallisia”. Michael Frost huomauttaa: ”Israelissa hellenisaatio menestyi häikäisevän hyvin. – – Kreikkalaiset eivät kieltäneet juutalaisuutta tai tehneet siitä loppua.
Juutalaisuus – – hylättiin vähitellen vanhanaikaisena ja tarpeettomana.”4
Aleksanteri kuitenkin kuoli taistelussa, ja Seleukidien monarkki Antiokhos IV ajatteli, että koska juutalaisuus oli heikentynyt niin paljon, oli oikea aika tuhota se kokonaan. Hän julisti olevansa
kreikkalainen jumala Zeus ja määräsi juutalaiset uhraamaan ja syömään sianlihaa. Jerusalemista 24 km päässä sijaitsevassa pienessä Modi’inin kaupungissa vanha pappi Mattatias kieltäytyi. Hän tappoi nuoren juutalaisen, joka oli ottanut askeleen eteenpäin toimiakseen uusien ohjeiden mukaan. Hän tappoi myös hallitusvirkailijan, minkä jälkeen hän pakeni viiden poikansa
kanssa ja ryhtyi sissisotaan sortajiaan vastaan.
Vanha Mattatias antoi kapinallisten joukkojen johtajuuden kolmannelle pojalleen, Juudakselle, ennen kuin hän kuoli seuraavana vuonna (166 eaa.). Juudas sai odottamattomia voittoja, ja
vaikka vuonna 160 eaa. hänet surmattiinkin, hänen seuraajanaan toiminut veljensä jatkoi ”taistelua, kunnes Israelin vapaus oli voitettu vuonna 143 eaa.”. ”Hän oli heidän suuri vapauttajansa”!5
Vuonna 63 eaa. Israel menetti jälleen vapautensa, tällä kertaa roomalaisten imperiumille.
Jeesuksen tullessa juutalaiset odottivat epätoivoisesti rohkean Juudas Makkabealaisen kaltaisen vapauttajan saapumista vapauttamaan heidät roomalaisten sortajien vallasta, ja antamaan
heille itsekunnioituksensa takaisin. Jeesus ei kuitenkaan ollut heidän tulinen ja intohimoinen
vallankumoustaistelijansa.
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Mietteesi ja kysymyksesi
Miksi opetuslapset seurasivat Jeesusta, vaikkei hän täyttänytkään heidän messiaalle asetta
miaan odotuksia?

Oletko sinä päättänyt seurata Jeesusta? Mitä se merkitsee sinulle?

Jakaminen
Mitä kerrot niille ystävillesi, jotka ovat tällä matkalla kanssasi?

Miten kerrot niille ystävillesi, joita sinä kannustat ryhtymään Jeesuksen opetuslapsiksi?
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