Opas 11

Räjähdysmäistä kasvua: enemmän opetuslapsia kuin Johanneksella!

Jeesuksen toiminnan perusteet-vaiheessa, Jeesuksen temppeliksi julistautumisen jälkeen, Johannes kertoo vain neljä kertomusta. Ensimmäinen oli Jerusalemissa Juudan kukkuloilla tapahtunut yöllinen kohtaaminen Nikodemoksen kanssa, minkä jälkeen Jeesus kulki Samarian läpi
ja sieltä Galileaan. Nämä kuvaavat Jeesuksen valtakunnan ja temppelinä toimimisen laajuutta
ja luonnetta.
Lue

Joh. 3:22–36, 4:1–3
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 18

Jeesus muutti Juudeaan, missä hänen opetuslapseuttamisliikkeensä kasvoi räjähdysmäisesti
aiheuttaen huolta joillekin Johanneksen opetuslapsille.
Mikä oli Johanneksen reaktio?

Mistä Johannes antoi opetuslapsilleen ja meille esimerkin?

Mistä Johannes sanoi iloitsevansa suuresti?

Mitä voimme oppia Johannes Kastajan esimerkistä?
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Teoksessaan Knowing Him (”Hänen tuntemisensa”, ei suom.) Mark Edwards luettelee kolme
piirrettä, joiden perusteella Johanneksen voi sanoa olevan Jumalan mies:
1. Hän tiesi, kuka hän oli – ja kuka Jeesus oli.
2. Hänen ilonsa kumpusi siitä, että hän sai olla sulhasen vieressä – ja kuunnella häntä.
3. Hän tiesi, että kuultuaan kerran Jeesuksen puhuvan hän ei voisi kuin totella.
”Johannes on yksi selkeimmistä esimerkeistä henkilöstä, joka on oppinut kuolemaan itselleen
ja elämään Kristuksessa. Hän löysi todellisen ilonsa Jeesuksessa.”2
Kun ajattelet omaa elämääsi, minkä mielestäsi tulisi vähentyä, jotta Jeesus voisi kasvaa siinä?

Miten sinä pidät huolta siitä, että vietät aikaa Jeesuksen kanssa kuunnellen ja totellen häntä?

Mitkä asiat jokapäiväisessä elämässäsi estävät sinua viettämästä aikaa Jeesuksen kanssa?

Johannes oli muuttanut Ainonjoelle, Samarian rajalle. Miksi hän oli siellä? Hän oli valmistanut tietä Jeesukselle juutalaisten keskuudessa, ja nyt hän oli lähellä Samariaa.
Miksi Johannes ei ollut lopettanut työtään seuratakseen Jeesusta, kuten hän oli käskenyt opetuslastensa tehdä?
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Lue uudestaan Joh. 3:27–36. Millainen asenne on todellisella opetuslapsella?

Onko mahdollista, että Jeesus oli pyytänyt Johannesta jatkamaan tien valmistamista? Jeesuksen asettaessa toimintansa perusteita oliko Johanneksen mahdollisesti tarkoitus siirtyä Samarian rajoille valmistamaan tietä Jeesuksen toiminnalle myös siellä? Olivatko Jeesus ja Johannes
keskustelleet tästä?
•

Mistä Jeesus antoi esimerkin? Joh. 4:1–4

•

Mihin Jeesus suunnitteli menevänsä seuraavaksi?
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Mietteesi ja kysymyksesi
Monet ryhtyivät seuraamaan Jeesusta. Mikä saa sinut seuraamaan häntä? Mitä esteitä sinulla
on?

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

Mitä kerrot niille ystäville, joita sinä kannustat tutustumaan Jeesukseen paremmin?

Lähdeviitteet
1

2

Edwards 2010:56.
Edwards 2010:57.
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