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Opas  4   Jeesuksen serkku: valmistamassa tietä valtakuntaa varten

Jumala valitsi Johannes Kastajan valmistamaan tietä Jeesukselle ja hänen valtakuntansa kan-
sanliikkeelle. Hänen roolistaan oli ennustettu.

Lue Matt. 3:1–12; Mark. 1:1–8, Luuk. 1:5–25, 67–80; 3:1–20; Joh. 1:19–28
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 10

Vertaa Matt. 3:1–3 (Mark. 1:1–3; Luuk. 3:1–6) Jesajan 40:1–3 kanssa. Mitä huomioita teet?

Sakarias sai Pyhällä Hengellä täyttyessään profetian. Mikä sen mukaan tulisi olemaan hänen 
poikansa Johanneksen rooli? Luuk. 1:67–80

Johannes Kastaja oli avainroolissa valmistaessaan ihmisiä Jeesusta ja tämän valtakuntaa var-
ten. Tyypillisen profeetan tapaan hän oli monella tapaa erikoinen: hän näytti profeetalta, pukeu-
tui kuin profeetta ja kuulosti profeetalta. Missä ja miten Johannes eli? Luuk. 1:80, Matt. 3:4; 
Mark. 1:6

Hän oli juuri sellainen, mitä ihmiset olivat toivoneetkin – joku, joka esittelisi Pelastajan sortajien 
vallasta, roomalaisista. He virtasivat alueen kaupungeista ja kylistä kuunnellakseen häntä. Yritä 
kuvitella teksteissä kuvailtuja tilanteita. Matt. 3:5–10; Mark. 1:5; Luuk. 3:7–15

	 •	 Keitä	kastettiin	ja	missä?

Jordanvirta on pieni muutoin paitsi tulva-aikaan (10–15 m leveä), mutta se yhdistettiin ajatukseen 
uudesta alusta. Israelilaiset ylittivät sen astuakseen luvattuun maahan; siellä Joosua otti vastaan 
johtajuuden Moosekselta ja Elisa Elialta. Siitä tuli itäinen raja heidän maalleen; ja tästä mutai-
sesta virrasta syyrialainen Naaman nousi puhtaana spitaalista tunnustaen: ”Nyt minä tiedän, et-
tei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa” (2. Kun. 5:15). Ei ole sattumaa, että tämä oli 
paikka, jossa Johannes toimi. Hän tarjosi uutta alkua Israelille – ja kaikille.1
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	 •	 Mihin	he	eivät	voineet	enää	luottaa?	(tämä	oli	hyvin	radikaali	sanoma	heille:	lue	Luuk.	3:8)

	 •	 Miksi	 luulet	 ihmisten	halunneen	olla	väleissä	Jumalan	kanssa,	tunnustaa	syntinsä	ja	sa-
maistua saarnaavan profeetan joukkoihin kasteen kautta?

	 •	 Ketä	he	odottivat?

Mikä oli Johanneksen sanoma? Mark. 1:7–8; Matt. 3:11–12; Luuk. 3:16–18

Johannes oli osa Jeesuksen laajennettua perhettä (Luuk. 1:36), tämän läheinen ystävä (Joh. 
3:22–30) ja ensimmäinen, joka ymmärsin Jeesuksen tehtävän Jumalan Karitsana (Joh. 1:29–
35). Hänet oli valittu valmistamaan tietä Jeesukselle ja tämän valtakunnalle.

Odotukset

Juutalaiset elivät tuolloin toivotonta aikaa. Kärsien ankaran roomalaisen sorron alla he kaipasi-
vat sitä vapautusta, jonka heidän profeettansa olivat luvanneet. Viimeinen Vanhan testamentin 
profeetta Malakia oli ennustanut Elian palaavan (Mal. 3:23–24), ja nyt Johannes Kastaja oli toi-
sella puolella Jordanvirtaa saarnaamassa siinä samassa erämaassa, josta Elia oli noussut tai-
vaaseen.
 Lue, mitä enkeli Gabriel sanoi särkiessään 400 vuoden hiljaisuuden Vanhan ja Uuden testa-
mentin välisellä ajalla.

	 •	 Luuk.	1:13–17.	Johannes	 tulisi	kulkemaan	”Herran	edelläkävijänä	Elian	hengessä	 ja	voi-
massa”.

	 •	 Matt.	11:14,	vrt.	Matt.	17:1–13.	Jeesus	sanoi	Johanneksesta:	”[	J]uuri	hän	on	Elia,	jonka	oli	
määrä tulla”.
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Oli	kyse	myös	ajoituksesta.	Luukas	antaa	ymmärtää	Johannes	Kastajan	alkaneen	kastaa	”[k]ei-
sari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean 
maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen 
maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kai-
fas” (Luuk. 3:1–2). Tuo oli 27 jKr. Jeesuksen ollessa ”noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen” 
(Luuk. 3:23).
 Vastauksena rukoukseensa oman kansansa ja kaupunkinsa pelastuksen puolesta (Dan. 
9:4–19) profeetta Danielille oli kerrottu, että ”Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusa-
lemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta” (457 eKr.), tulisi 
kulumaan ”seitsemän vuosiviikkoa” ja ”kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa” (483 vuotta) ”voidel-
lun hallitsijan tuloon” (Dan. 9:25). Jeesus kastettiin ja voideltiin juuri oikeaan aikaan. Paavali kir-
joitti: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain 
alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan” (Gal. 
4:4–5).
 Ajoitus oli oikea. Johannes Kastaja sopi odotuksiin Elian paluusta, ja he pohtivat: voisiko hän 
olla Messias?

Rauhanlevittäjä – avainhenkilö valtakunnan rakentamisessa

Jokainen yhteisö on ihmissuhteiden ja -kohtaamisten mosaiikki, jossa eletään elämää, löyde-
tään tukea, perustetaan perheitä ja tehdään päätöksiä. Jeesus kutsui rauhanlevittäjiksi niitä, jot-
ka näissä sidosryhmissä ovat avainhenkilöitä opetuslapseuttamisessa  (Luuk. 10:5). Maineensa 
takia, oli se sitten hyvä tai huono, näillä ihmisillä on vaikutusvaltaa johtaa monia Kristuksen luo. 
Niitä, joilla on suhteita sidosryhmiin, joihin he eivät itse kuulu oman taustansa tai etnisyytensä 
takia, voisi kutsua Jumalan silloiksi2 – he tuovat yhteen noiden sidosryhmien rauhanlevittäjät. 
Johanneksen, joka oli tällainen rauhanlevittäjä, Jumala oli valinnut valmistamaan tietä Jeesuk-
selle ja tämän liikkeelle. Hän oli avainhenkilö valmistaessaan ihmisiä Jeesusta ja tämän toimin-
taa varten.

Jeesuksen valtakunnan rakentamisen peruspilarit

	 •	 Persoona – Jeesus. Tämä on Jeesuksen Kristuksen valtakunnan kansanliike. Hänen, 
Jumala lihaksi tulleena, kauttaan sekä valtakunnan evankeliumi (sanoma) että valtakunnan 
rakentamisen prosessi (metodi) paljastetaan.

	 •	 Periaate – päälaelleen käännetty asema. Ollen täysin Jumala hän tuli kokonaan ihmi-
seksi – vauvaksi, lapseksi, nuoreksi mieheksi, ”työläis-messiaaksi”.3 Tämä on perustavan-
laatuista alistumista, kolmiyhteisen Jumalan syvin luonne. Muutos alkaa alhaalta: ”Nöy-
ryyden tie on aiheiden aihe, meta-kertomus” tai Raamatun suuren kertomuksen kantava 
juoni.4

	 •	 Tavoite – toteuttaa Isän tahto. Tämä oli Jeesuksen tehtävä – kuten myös meidän.

	 •	 Rauhanlevittäjä – avain sidosryhmissä. Isä oli valinnut Johannes Kastajan valmista-
maan tietä Jeesukselle, liittämään hänet yhteen ihmisten kanssa.

Onko sinulla ehdottaa muita oleellisia elementtejä?

•	

•	

•	

•	
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Mietteesi ja kysymyksesi

Mikä Jeesuksen elämän ensimmäisessä 30 vuodessa on tärkeää sinulle valitessasi seurata 
häntä?

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä muille ystäville, jotka kulkevat samaa matkaa kanssasi?

	 •	 Mitä	tämä	valmistautumisaika	on	merkinnyt	sinulle?

	 •	 Miten	Jumala	on	muovaillut	sinun	elämääsi,	ja	mitä	varten?

Mitä voisit kertoa tästä Jeesuksen elämän valmistautumisvaiheesta niille ystävillesi, joita kan-
nustat tutustumaan Jeesukseen lähemmin?
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