Opas 17

Jeesus kutsuu osallistumaan: ”Tule kalastamaan kanssani”

Niin Jerusalemin temppelin johtajat kuin Nasaretin kyläläisetkin olivat aikeissa tappaa Jeesuksen (Joh. 5:16–18; Luuk. 4:28–30). Hänen serkkunsa oli Makhairoksen linnakkeen tyrmässä,
Kuolleen meren itäpuolella. Oli muutosten aika. Toiminnan uusi vaihe oli alkanut ja Jeesuksen
oli aika edetä opetuslapseuttamisessaan. Jeesus palasi uuteen kotiinsa Kapernaumiin ja meni
etsimään joitakin opetuslapsiaan Galilean rannoille.
Lue

Matt. 4:18–22; Mark. 1:16–20; Luuk. 5:1–11
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 25

Kenet hän löysi, ja mitä he olivat tekemässä?

Mitä Jeesus kutsui heitä tekemään?

Miten nämä opetuslapset vastasivat kutsuun?

Kuinka kauan Jeesus oli tuntenut nämä miehet ja mitä he olivat kokeneet yhdessä?

Mitkä olivat hänen ensimmäiset ehdotuksensa, ja kuinka niistä kolmas liittyy ensimmäiseen ja
toiseen?
1.

2.

3.
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Pieni täsmennys
1.
Puuttuvat tarinat: Matteus ja Markus antavat ymmärtää, että Jeesus siirtyi erämaan kiusauksista suoraan Kapernaumiin esittämään ihmisille kutsunsa tulla kalastamaan hänen kanssaan. Puolitoistavuotinen toiminnan kausi sopii kuitenkin hyvin Matt. 4 jakeiden 11 ja 12, Mark.
1 jakeiden 13 ja 14 sekä Luuk. 4 jakeiden 13 ja 14 väliin. Tämä Jeesuksen liikkeenrakennuksen
alullepanovaihe löytyy vain Johanneksen evankeliumista. Se oli merkittävän kasvun aikaa, jolloin Jeesuksen liikkeelle rakennettiin perusta. Sekä Matteus että Markus ajoittavat Johannes
Kastajan vangitsemisen Jeesuksen Galileaan muuton ajankohdaksi.
2.
Harhaanjohtava otsikko: Matt. 4:18–22 tekstikappaleen väliotsikko on ”Ensimmäiset opetuslapset” (englanninkielinen NIV: The Calling of the First Disciples = ensimmäisten opetuslasten kutsuminen). Tämä on harhaanjohtavaa, sillä Jeesus antoi ensimmäisen kutsunsa Betaniassa, Jordanin tuolla puolen. Hän oli jo tuonut panoksensa monen ihmisen elämään (Joh. 3:22).
Yhtä kaikki, Jeesus eteni opetuslapseuttamisessaan ja esitti kolmannen kutsunsa.
3. Kutsu ei ollut työtarjous: näillä miehillä oli omaa yritystoimintaa, työtä ja perhettä (Joh.
1:44; Mark. 1:20; Luuk. 4:38, 5:10). Jeesus oli jo suonut aikaansa heille ja muille. Hän oli vieraillut Kapernaumissa äitinsä ja veljiensä kanssa Kaanassa pidettyjen häiden jälkeen (Joh. 2:12).
Voimme olettaa Pietarin puhuneen vaimolleen ja anopilleen päätöksestään seurata Jeesusta
sekä Jaakobin ja Johanneksen keskustelleen asiasta isänsä Sebedeuksen, ja kenties äitinsäkin, kanssa. Näistä perheistä tuli Jeesuksen maanpäällisen työn vahva tuki- ja kannatusjoukko.
Jeesuksen kutsuja ryhtyä tekemään ihmisiä opetuslapsiksi ei pitäisi käsittää työtarjoukseksi tai
uskonnolliseksi ammatinharjoittamiseksi – sitä Jeesus ei tarjonnut.
Kolmas kutsu: Kalasta kanssani
Miksi luulet Jeesuksen esittäneen tämän vaativamman kutsun eräänlaiseen oppisopimuskoulutukseen ja hänen laajenevaan toimintaansa osallistumiseen?

Millä tavoin tämä uusi kutsu saattaisi myötävaikuttaa Jeesuksen toiminnan laajentamiseen?
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Nämä opetuslapset jättivät taakseen perheensä ja työnsä ryhtyäkseen ”kalastamaan” Jeesuksen kanssa. On kuitenkin todisteita siitä, että he palasivat harjoittamaan ammattejaan kalastajina Galileaan. Vertaa Matt. 4:18–22 ja Mark. 1:16–20 Luukkaan tekstiin 5:1–11. Minkä todisteen
löydät siitä liittyen Luukkaan kertomaan myöhempään ”kutsuun”? Kirjaa ylös
•

tapahtumajärjestys:

•

opetuslasten toiminta:

•

Jeesuksen toiminta:

•

saalis:

Jos Luukkaan raportti sijoittuu Jeesuksen Galilean-kiertueen jälkeen (Matt. 4:23–25; Mark.
1:35–39; Luuk. 4:42–44 – minne se mielestäni sopii!), se viittaisi heidän olleen tuolloin tekemisissä Jeesuksen kanssa lähinnä arkisten asioiden tasolla. He lähtivät Jeesuksen matkaan ja
hän varusti heidät ihmisten kalastamiseen jokapäiväisessä elämässä.

•

Mitä ns. hyviä asioita saatat joutua jättämään taaksesi lähtiessäsi Jeesuksen mukaan?

•

Miten tämä olisi neuvoteltavissa perheesi ja työyhteisösi kesken?

•

Mitä etuja nykyinen työsi tarjoaa Jeesuksen kanssa kalastamiseen?
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•

Miten voit tietää, pitäisikö sinun tehdä palkallista hengellistä työtä, ja milloin?

•

Millä tavoin ammattisi on täysipainoista palvelutyötä?

Mietteesi ja kysymyksesi
Mikä on sinusta kaikkein jännittävintä, ja toisaalta pelottavinta, kutsussa osallistua opetuslapseuttamiseen?

Jakaminen
Lue 1. Tess. 2:8. Keskustele ystäviesi kanssa, miten panostat ympärillä oleviin ihmisiin kuten
Jeesus ja Paavali tekivät.

Jaa niille ihmisille, joita kehotat seuraamaan Jeesusta, ajatus heidän resurssiensa käyttämisestä muiden hyväksi. Keihin sinä keskität voimavarojasi? Keihin he panostavat elämällään?
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