Opas 13

Pakanoiden parantaminen – kuninkaan virkamies

Jeesus on siirtymävaiheessa: hän on lopettamassa varhaista toimintaansa Juudeassa ja muuttamassa Galileaan. Tämän perusteet-vaiheen aikana hän meni Jerusalemiin, poisti uhrijärjestelmän anteeksiannolle ja parantumisille tarpeettomana, julisti itse olevansa temppeli – ja tämän
jälkeen hän alkoi toimia temppelinä kansansa keskuudessa. Hänen työnsä ulottui Jerusalemiin,
Juudeaan, Samariaan ja nyt Galileaan: juutalaisille, samarialaisille ja pakanoille.
Lue

Joh. 4:43–54; Luuk. 4:14–15
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 20

Uutiset Jerusalemin tapahtumista olivat jo tavoittaneet galilealaiset, ja he ottivatkin ”hänet ystävällisesti vastaan”. Miten luulet nasaretilaisten suhtautuneen näihin uutisiin?

Ollessaan takaisin Galileassa Jeesus kävi uudestaan Kaanassa, missä hän oli paljastanut kirkkautensa perheelleen ja opetuslapsilleen. Hänen siellä ollessaan kuninkaan virkamies saapui
Kapernaumista pyytäen Jeesusta toimimaan, jottei hänen poikansa kuolisi. Mitä tiedämme tästä miehestä?

Pohdi kuninkaan virkamiehen vastausta: ”Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.” (Joh.
4:50.) Mistä hän tiesi Jeesuksen voivan parantaa?

59

Kuvittele virkamiehen tapaavan palvelijansa matkalla Kaanaan ja Kapernaumin puolivälissä. Voi
sitä helpotusta ja innostusta! Kuvittele virkamies kysymässä, ”mihin aikaan poika oli alkanut toipua”, ja sitä hetkeä, kun he molemmat oivaltavat tämän tapahtuneen ”juuri silloin”, kun Jeesus
sanoi: ”Poikasi elää.” (Joh. 4:50–53) Mitä seurauksia tällä oli?

Tämä oli ”Jeesuksen toinen tunnusteko” (Joh. 4:54). Virkamiehen poika ei pelkästään parantunut, vaan hän ja ”koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen” (Joh. 4:53). Tämä ihme valmisti tietä Jeesuksen moninkertaistavalle toiminnalle Kapernaumissa, kuten tulemme pian näkemään! Tämä virkamies oli rauhanlevittäjä, joka valmisti tietä Jeesukselle omassa laajennetussa
perheessään Galilean alueella ja laajemminkin.

Lisää uskosta
Tutki uskon merkitystä lukemalla
Hepr. 11:1–40
•

Miten määrittelisit uskon omilla sanoilla?

•

Miksi on mahdotonta miellyttää Jumalaa ilman uskoa? Hepr. 11:6

•

Vaivaako sinua joku näissä kertomuksissa uskon esikuvista? Mikä ja miksi?

•

Mikä näistä uskon esikuvista kannustaa sinua kaikkein eniten?

•

Miten sinä ymmärrät Hepr. 11:39–40?

•

Miten sinä ”elät uskon varassa”, ei näkemisen (2. Kor. 5:7)?
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Galilea1
Galileanjärveä kutsuttiin myös nimellä Kinneretinjärvi johtuen ehkä järven pyöreästä muodosta
(hepr. kinnor = harppu). Sitä kutsuttiin myös Gennesaretinjärveksi, jonka luoteispuolella Gennesaretin tasanko levittäytyi. Järvi kantoi myös nimeä Tiberiaanjärvi. Tämän nimen se sai Herodes Antipaan lounaisrannikolle vastarakennuttamalta uudelta kaupungilta. Jordanvirran laskiessa siihen raikasta vettä Golanin kukkuloilta se oli kaksisataayksi metriä merenpinnan alapuolella,
kaksikymmentäkuusi kilometriä pitkä ja neljätoista ja puoli kilometriä leveä. Jeesuksen aikana
se ylläpiti menestyvää kalastusteollisuutta.
Järven pohjois- ja luoteispuolella Ylä-Galileassa oli vuoristoseutu, jossa huiput nousivat tuhanteen metriin merenpinnasta luoden täten luonnollisen rajan Foinikiaan, joka on nykyistä Libanonin aluetta. Ala-Galileaan kuului järven ympärillä oleva hedelmällinen maatalousalue monine kaupunkeineen ja kylineen. Se sijaitsi noin 180 m merenpinnan alapuolella.
Muukalaisten Galileassa oli kansainvälinen tunnelma. Sen jälkeen, kun assyrialaiset olivat
Elian aikana valloittaneet Israelin pohjoiset alueet, alueen väestö oli sekoittunut: monien pakanoiden eläessä vahvasti juutalaisessa ympäristössä. Sen kautta kulki Via Maris, alueen merkittävin kauppareitti, yhdistäen siten Mesopotamian ja Damaskoksen Egyptin ja Afrikan kanssa.
Tämä oli ”Meren tie” (Jes. 8:23), joka kulki Galileanjärven pohjoisrannalla sijaitsevan Kapernaumin läpi.
Raja Gaulanitiksen alueeseen luoteessa oli Jordan, joka virtasi mereen. Betsaida, Pietarin,
Andreaksen ja Filippuksen kotikaupunki, sijaitsi juuri virran toisella puolella pakanoiden maalla. Kapernaum oli täten rajakaupunki, loistava paikka veronkantajille, kuten Leevi Matteukselle. Walkerin mukaan on mahdollista, että Pietari ja Andreas olisivat muuttaneet Kapernaumiin
välttyäkseen maksamasta veroja kuljettaessaan kaloja länsirannan kaupunkeihin.2 Järven itä- ja
kaakkoispuolella oli pakanallinen roomalainen Dekapoliin eli ”kymmenen kaupungin” alue.
Jeesuksen muutto Kapernaumiin oli strateginen. Jesaja ennusti, että Herra ”palauttaa kunniaan Meren tien – – ja muukalaisten Galilean” (Jes. 8:23) ja että ne, jotka elivät pimeydessä,
näkisivät ”suuren valon” (Jes. 9:1). Hän saapui tuoden mukanaan viestin uudesta valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta. Kolmekymmentä vuotta aikaisemmin galilealaiset olivat kapinoineet
roomalaisia vastaan, ja hävinneet: kolmenkymmenen vuoden päästä he yrittäisivät uudestaan,
ja häviäisivät uudestaan. Jeesus saapui julistaen mahdollisuutta luottaa häneen!3

Mietteesi ja kysymyksesi
Mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi? Millä tavoin sinä olet päättänyt toivottaa hänet tervetulleeksi (Joh. 4:45) elämääsi, perheeseesi, kotiisi, opintoihisi tai työhösi?
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Jakaminen
Mitä kerrot niille ystäville, jotka ovat matkalla kanssasi?

Mitä kerrot heille, joita sinä kannustat seuraamaan Jeesusta?
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