Opas 18

Kalastusta Jeesuksen kanssa: retket 1–3

Jeesus oli Jumala ja ihminen! Vaikka oli epätodennäköistä, että opetuslapset ymmärsivät täysin, mitä Jeesus tarkoitti julistaessaan olevansa temppeli sekä mikä oli hänen suhteensa sapattiin, heille oli valkenemassa, että Jeesus ei ollut tavallinen henkilö. Simon Pietari ja kaikki hänen
kalastustoverinsa olivat ”pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden” Jeesuksen ollessa heidän kanssaan! He olivat valmiita seuraamaan häntä, kun hän sanoi: ”Älä pelkää. Tästä
lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.” (Luuk. 5:1–11)
Jeesus oli uhrannut aikaansa heihin. He olivat kokeneet paljon yhdessä; heillä, heidän perheillään ja työkavereillaan oli syventyvä suhde Jeesukseen, ja nyt oli aika osallistua hänen kanssaan toiminnan laajentamiseen liittyvään harjoitteluun. Jeesus vei heitä kalastamaan näyttääkseen, kuinka viedä ihmisille hyvä uutinen siitä, että hän oli Messias.
Mark Edwards huomioi: ”Näillä kalastusretkillä on kehityskaari, jota mekin voimme noudattaa; ne opettavat meitä myös paljon ihmisten kalastamisesta.”1 Edwards käyttää neljää avainkysymystä tämän kenttätoiminnan tarkastelemiseen. Käyttäkäämme mekin niitä: (1) Missä Jeesus
kalasti, (2) Keitä Jeesus kalasti, (3) Mitä Jeesus havainnollisti kussakin tilanteessa? ja (4) Miten
Jeesus kalasti? Edwards esittää lisäksi kolme kysymystä, joiden pohjalta evankelisia tapahtumia voi arvioida: (1) ”Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?”, (2) ”Esitettiinkö Jeesus
selvästi kulttuuriin sopivalla tavalla Messiaana tai maailman Pelastajana?”, ja (3) ”Vastaanottiko
kukaan viestiä ja uskoi Jeesukseen pelastajanaan tai siirtyikö joku lähemmäs Jeesuksen Messiaaksi tunnustamista?2 Käytämme näitä kysymyksiä arvioidessamme jokaisen kokemuksen.
Lue

Mark. 1:21–38; Luuk. 4:31–44; vrt. Matt. 8:14–17
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 26

1. retki: Synagogassa – uskonnollisuuden keskuksessa (Mark. 1:21–28; Luuk. 4:31–37).
Missä Jeesus kalasti?

Keitä Jeesus kalasti?

Mitä Jeesus havainnollisti tässä tilanteessa?

Miten Jeesus kalasti?
•

Miten hän aloitti näissä uskonnollisissa puitteissa? Mark. 1:21; Luuk. 4:31

•

Mitä demoni sanoi Jeesuksesta, ja miksi Jeesus vaiensi demonin?
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• Miksi ihmiset olivat haltioissaan hänen opetuksistaan? Mark. 1:22, 27; Luuk. 4:32, 36

Arviointi: Miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa pärjäsivät?
(1)

Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?

(2)

Esittelikö Jeesus itsensä kulttuurillisesti relevantilla tavalla Messiaana tai maailman Pelastajana?

(3)

Vastaanottiko kukaan hänen viestiään ja uskoi Jeesukseen pelastajanaan, tai siirtyikö
joku lähemmäs Jeesuksen Messiaaksi tunnustamista?

Opitun soveltaminen:
• Mihin uskonnolliseen viitekehykseen Jumala kutsuu sinua kiinnittymään?

• Kerää kokoon ystäväjoukko ja suunnitelkaa yhdessä jokin yksinkertainen tapahtuma, jossa palvelette muita ihmisiä.

• Mitä teette ja kenen kanssa?
2. retki: Talossa – Simon Pietarin kotona (Matt. 8:14–17; Mark. 1:29–39; Luuk. 4:38–44)
Missä Jeesus kalasti?

Keitä Jeesus kalasti?

Mitä Jeesus havainnollisti tässä tilanteessa?

Miten Jeesus kalasti?
•

Miten tämäniltainen palvelutyö alkoi? Mark. 1:29–31; Luuk. 4:38–39
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•

Mitä pahat henget tunnustivat? Mark. 1:32–34; Luuk. 4:40–41

Arviointi: Miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa pärjäsivät?
(1)

Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?

(2)

Esittelikö Jeesus itsensä kulttuurillisesti relevantilla tavalla Messiaana tai maailman Pelastajana?

(3)

Vastaanottiko kukaan hänen viestiään ja uskoi Jeesukseen pelastajanaan, tai siirtyikö
joku lähemmäs Jeesuksen Messiaaksi tunnustamista?

Opitun soveltaminen:
• Jeesus noudatti Isänsä suunnitelmaa – mitä hän siis teki aikaisin seuraavana aamuna?
• Onko sinulla ja ystävilläsi suunnitelmaa yhteisöä palvelevaa tapahtumaa varten? Rukoiletteko saadaksenne tietää, mikä on Isän tahto? Osallistuvatko ystäväsi suunnittelemiseen?
Jeesus otti mukaansa muutamia opetuslapsia ja ”kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä” (Mark. 1:39). Seuraava tiedossamme oleva kenttätapahtuma on
Gennesaretinjärven rannalla, jonne Jeesus oli palannut.
3. retki: Julkisessa paikassa – Gennesaretinjärvellä (Luuk. 5:1–11)
Missä Jeesus kalasti?

Keitä Jeesus kalasti?

Mitä Jeesus havainnollisti tässä tilanteessa?

Miten Jeesus kalasti?

• Miten Jeesus keskitti kaiken huomion opetuksensa ydinajatukseen? Luuk. 5:4–10
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•

Mihin johtopäätökseen Simon Pietari tuli? Luuk. 5:8–10

Arviointi: Miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa pärjäsivät?
(1)
Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?
(2)

Esittelikö Jeesus itsensä kulttuurillisesti relevantilla tavalla Messiaana tai maailman Pelastajana?

(3)

Vastaanottiko kukaan hänen viestiään ja uskoi Jeesukseen pelastajanaan, tai siirtyikö
joku lähemmäs Jeesuksen Messiaaksi tunnustamista?

Opitun soveltaminen:
• Sen sijaan, että Jeesus olisi kerännyt väkijoukon ympärilleen, hän meni itse ihmisten
tykö. Miten voisit ottaa huomioon tämän suunnitellessasi omaa tapahtumaasi?

• Luukas kirjoittaa (5:11): ”He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan
Jeesusta.” Muista, että Jeesus ei ollut tarjonnut opetuslapsilleen palkkatyötä, joten mitä
tämä mahtoi tarkoittaa? Mitä tämä voisi tarkoittaa sinun kohdallasi?

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen
Sopikaa ystävienne kanssa aika ja paikka, jolloin toteutatte tai otatte osaa palvelutapahtumaan.
Miten voisit saada mukaan niitä ystäviäsi, joita kutsut seuraamaan Jeesusta?
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