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Opas 25 Johtajuus ja arvovalta

Jeesus ryhtyi nyt moninkertaistamaan johtajiaan. Vietettyään yön Isänsä kanssa keskustellen 
hän valitsi kaksitoista opetuslasta ja asetti heidät apostoleiksi. Tämän jälkeen hän haastoi hei-
dät, kaikki muutkin opetuslapsensa sekä kansanjoukot hänen täysin päinvastaisella maailman-
kuvallaan ja valtakunnan pelistrategialla. Vietä nyt muutama hetki käyden läpi, mikä oli hänen 
puheensa ydin Matt. 5:43–48.

 1. Mikä oli hänen maailmankuvansa?

 2. Millainen oli hänen pelistrategiansa?

 3. Mitä sinä tiedät niistä kahdestatoista opetuslapsesta, jotka Jeesus nimitti apostoleik-
seen? Kuka heistä saattoi olla hyvin epäluuloinen muita kohtaan? Ketkä olivat toistensa 
vihamiehet? Millä tavalla he kaikki aivan kuin esittivät pienoiskoossa hänen valtakuntan-
sa maailmankuvaa rakastaa vihamiehiä?

Lue Matt. 7:28–8:13; Luuk. 7:1–17 
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 32

Miten kansanjoukot reagoivat Jeesuksen vuorisaarnaan? Matt. 7:28–8:1

Mistä Jeesus sai arvovaltaa opetukseensa?
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ARVOVALTA

Jeesus moninkertaisti johtajansa kasvavaa kansanliikettään varten moninkertaistaen täten it-
sensä. Hänen opetuksensa arvovalta tunnustettiin. Nyt Jeesus halusi opettaa apostoleitaan. 
Laskeutuessaan vuorelta Kapernaumiin hänelle esitettiin pyyntö erään roomalaisen sadanpääl-
likön puolesta – miehen, joka totteli ”toisten käskyjä” (Luuk. 7:1–10).

•	 Mitä	saamme	tietää	tästä	roomalaisesta	sadanpäämiehestä	ja	siitä,	miten	hän	itse	käytti	
auktoriteettiaan?

•	 Millä	 tavoin	hän	oli	esimerkki	Jeesuksen	radikaalin	 rakasta vihamiestäsi -suunnitelman 
vaikutuksesta?

•	 Mikä	hämmästytti	Jeesusta	tässä	miehessä?

•	 Pohdi	hetki	seuraavia	arvovallan	eri	ilmenemismuotoja	johtajuudessa

 muiden arvostaminen

 nöyryys

 ehdoton luottamus Jeesukseen

 Jumalan siunausten anominen muille kuin itselle
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Pian	tämän	jälkeen	Jeesus	vieraili	Nainin	kaupungissa,	joka	sijaitsi	noin	14	km	päässä	Nasare-
tista etelään. Hänen lähestyessään kaupungin portteja hautajaissaattue oli juuri poistumassa 
kaupungista miesten kantaessa lesken ainoaa poikaa. Jeesus havainnollisti arvovaltaansa kuo-
lemaan herättäen pojan takaisin eloon ja palauttaen täten pojan äidilleen. (Luuk. 7:11–17.)

Mark Edwards huomauttaa: ”Rakkaus, nöyryys, usko ja arvovalta ovat kaikki jumalallisen joh-
tajuuden periaatteita, jotka tulivat ilmi Jeesuksen ja sadanpäämiehen toiminnassa noin 2000 
vuotta sitten.1 Miten nämä ominaisuudet ilmenevät sinun johtajuudessasi?

Lisälukemista

Lue Fil. 2:1–11

•	 Millä	tavoin	Paavalin	teksti	mestarista	heijastaa	Jeesuksen	maailmankuvaa?

•	 Miten	tämä	liittyy	johtajuuteen	ja	auktoriteettiin?
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Mietteesi ja kysymyksesi

Pohdi	tilannetta,	jossa	sinä	olet	johtajana	joko	kotona,	töissä,	seurakunnassa,	ystävien	joukos-
sa, pienryhmässä tai muualla yhteisössäsi. Millaisia johtajuuden periaatteita aiot vastaisuudes-
sa käyttää toiminnassasi?

Jakaminen

Mitä sellaista olet oppinut arvovallasta ja johtajana olemisesta, mitä aiot jakaa ystäviesi kanssa?

Mikä kertomuksista oppimasi asia mielestäsi puhuttelisi niitä henkilöitä, joita sitä johdat Jeesuk-
sen luo?

Alaviite
1 Edwards 2009:115.


