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Liikekannalla: suuria muutoksia

Jeesuksen puolitoistavuotisen kauden Juudeassa lähestyessä loppua tapahtui paljon kaikenlaista: Hänen serkkunsa ja ystävänsä Johannes Kastaja oli vangittu, hänet oli yritetty murhata
kotikaupungissaan Nasaretissa ja hänet oli torjuttu Jerusalemissa. Vaikka tilanne vaikutti synkältä, se antoi Jeesukselle mahdollisuuden vetää seuraajansa lähemmäksi – ottaa heidät harjoittelijoikseen opetuslapseuskouluun, opettaa heille tarvittavat menetelmät sekä antaa heille taidot
hänen toimintansa laajentamiseen.
Lue

Matt. 4:12–17; Mark. 1:14–15; Luuk. 4:14–30
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 21, 23 ja 24

Mitkä suuret tapahtumat leimasivat siirtymistä Jeesuksen kansanliikkeen rakentamisen kolmanteen vaiheeseen – varustamiseen osallistumista ja laajentuvaa palvelutyötä varten? Mikä antoi
Jeesukselle sysäyksen siirtyä Galileaan?
Serkku vangittuna: Mitä Jeesus mahtoi tuntea saatuaan tietää tästä? Matt. 4:12–16

• Miksi luulet Jeesuksen valinneen Galilean?

• Miten profeetat olivat kuvailleet tätä seutua?

Jännitteitä Jerusalemissa: Kertomus Jeesuksen paluusta Jerusalemiin ”juutalaisten juhlaan”,
jolloin hän paransi sairaan Betesdan altaalla, voisi sopia näille main. Jotkut näkevät Jerusalemin
johtoportaan reaktion olleen syy Jeesuksen muuttoon Galileaan. Toiset ajoittavat tarinan myöhemmäksi, juuri kahdentoista apostolin asettamista edeltäväksi. Tutkimme tätä kertomusta tarkemmin seuraavassa osassa, mutta lue Joh. 5:1–47 ja pohdi Jeesusta vastaan tehtyjä syytöksiä
ja hänen vastauksiaan:
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Yritys murhata Jeesus: Miten Jeesuksen kotikaupungissa Nasaretissa reagoitiin hänen toimintaansa? Luuk. 4:14–30

• Kuinka Jeesus määritteli elämänsä ja tehtävänsä Jesajan profetian (61:1–2) pohjalta?

• Vertaa raamatunkohtia Luuk. 4:18–19 ja Jes. 61:1–2 – ja huomaa Jeesuksen poisjättämä
osa. Miksi Jeesus ei lukenut tekstiä kokonaisuudessaan?

• Miten ymmärrät Jeesuksen selityksen jakeissa 24–27?

• Miksi luulet hänen kotikaupunkinsa juutalaisten olleen suutuspäissään – niin raivoissaan, että he halusivat tappaa hänet?
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Jeesus pakeni Kapernaumiin (Luuk. 4:31), n. 1500 asukkaan kalastajakylään, jolla oli oma veroasema ja roomalainen sadan sotilaan varuskunta, mutta ei pinnoitettuja teitä, viemäröintiä,
juoksevaa vettä tai teatteria.1 Ottaen huomioon ”pakanoiden Galilean” (vrt. Jes. 8:23 RK 2012)
poliittisen, sosiaalisen ja hengellisen ilmapiirin, millaisia mahdollisuuksia Kapernaum tarjosi
Jeesuksen liikkeen kehitykselle? (Matt. 4:12–16; vrt. Jes. 8:23)
*
*
*
*
Kun Jeesuksen serkku oli vaiennettu, Jeesuksen oli aika ottaa askel eteenpäin liikkeen johtajana. Miksi Jeesus jatkoi Johannes Kastajan sanoman julistamista ja antoiko hän siihen oman
painotuksensa? Matt. 3:1–2, 4:17; vrt. Mark. 1:14–15

Pohdittavaksi
1. Jeesus siirsi tukikohtansa ”kansojen maahan”. Hän otti Johanneksen sanoman, asettui liikkeen johtajaksi ja puhui joukolleen entistä vaativammin äänenpainoin.
Miten sinä olet selviytynyt suurista menetyksistä ja vastoinkäymisistä (jopa hylkäyksestä)
omassa elämässäsi?

2. Millaisia ajatuksia ja tunteita Jeesuksen päässä saattoi liikkua tänä aikana?

3.Mitkä seikat uhkasivat ajaa hänen toimintansa pois raiteiltaan?
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4. Mitä olet oppinut siitä, miten Jeesus reagoi muutoksiin elämässään?

5. Millaisia muutoksia sinun palvelutyössäsi tarvitaan, jotta siitä tulisi kansanliike?

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen
Mitä jaat ystäviesi kanssa, jotka ovat tällä samalla matkalla?

Mitä kerrot niille, joita rohkaiset oppimaan Jeesuksesta ja seuraamaan häntä?
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PA, Trinity Press International, 2002:149–52.
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