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Opas 28 Johtajuus ja torjutuksi tuleminen

Loukkaukset ja torjutuksi tuleminen voivat olla kristityn johtajan kohtalona. Valitettavasti monet 
ovat itse syyllisiä siihen, että sekä he itse että Jeesus persoonana saavat osakseen paheksun�
taa, sillä he ovat ylimielisiä, manipuloivia, politikoivia ja syrjivät ja käyttävät muita hävyttömästi 
hyväkseen. Jeesuksen kohdalla taas hänen toimintansa parantajana ja vapauttajana — hänen 
koko henkilönsä läpäisevä hyvyytensä — olivat ne syyt, miksi häntä pilkattiin.
 Älä oleta tulevasi aina palkituksi kunnianosoituksilla uskollisuudesta Jumalan toimintasuunni�
telmaa kohtaan. Hyökkäyksiä voi tulla mitä odottamattomimmista lähteistä – jopa seurakunnan 
sisältä! Tässä oppaassa me tarkastelemme sitä, miten Jeesus toimi tilanteessa, jossa hän tuli 
ensimmäistä kertaa torjutuksi juutalaisten johtajien taholta.

Lue Luuk. 8:1–3; Matt. 12:22–50; Mark. 3:20–31; Luuk. 8:19–21 
 Jerry D. Thomas, Messiah, luku 33 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 33

Luemme ensin siitä, miten Jeesus kulki kahdentoista opetuslapsensa kanssa, ja miten muuta�
mat naiset tukivat hänen toimintaansa taloudellisesti. Mitä saamme tietää näistä naisista? Luuk. 
8:1–3

Siinä, missä naiset osoittivat kiitollisuutensa ja tukensa, miten fariseukset reagoivat Jeesuk�
sen parantaessa pahan hengen vaivaaman, sokean ja mykän miehen? Matt. 12:22–37; Mark. 
3:20–30

Miksi Jeesus leimasi heidän syytöksensä herjaukseksi?

Miksi luulet sen olevan anteeksiantamatonta, että Pyhän Hengen toiminta laitettiinkin Belsebu�
lin tiliin?

Jeesus teki ihmeitä. Miksi luulet hänen vastanneen niin kärkevästi pyyntöön tehdä merkiksi 
ihme? Matt. 12:38–45
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Mikä merkitys olisi sillä merkillä, jonka he tulisivat vastaanottamaan?

Mitä oppeja johtajuutta varten löydät Jeesuksen vastauksesta hänen panettelijoilleen?

Lue lisää
Myös muissa tilanteissa Jeesusta syytettiin ihmeiden tekemisestä Paholaisen voimalla. Toinen 
tällainen kerta seurasi kolmea ihmeparantamista (ks. Matt. 9:18–34). ”Ihmiset hämmästyivät ja 
sanoivat: ’Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.’ Mutta fariseukset sanoivat: ’ Pääpaholaisen 
voimin hän pahoja henkiä karkottaa.’” (Matt. 9:33b–34.) Kolmaskin kerta seurasi voimallista pa�
rantamista, riivatun mykän miehen vapauttamista pahoista hengistä. Jälleen muutamat halusivat 
”panna koetukselle” Jeesuksen vaatien häneltä ”merkkiä taivaasta” (Luuk. 11:14–16). Jokainen 
pilkkaava syytös tarjosi Jeesukselle loistavan mahdollisuuden opettaa.

Lue nämä selostukset: Matt. 9:18–34; Luuk. 11:1–13:9

Älä jätä huomiotta tätä toteamusta: ”[A]utuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja nou�
dattavat sitä” (Luuk. 11:28). Pidä se mielessäsi syventyessäsi Jeesuksen kipakkaan yhteenot�
toon fariseuksen ruokapöydässä.

•	 Voi	teitä,	fariseukset!	(Luuk.	11:37–54)

 Mistä asioista Jeesus syytti fariseuksia?
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 Mistä syystä luulet Jeesuksen olleen valmistautunut ”loukkaamaan” näitä ”lain asiantunti� näitä ”lain asiantunti�”lain asiantunti�
joita”?

•	 Varoituksia	opetuslapsille:	Miten	luulet	opetuslasten	reagoineen	Jeesuksen	opetukseen?	
Miten sinä aiot soveltaa Jeesuksen opetuksia elämässäsi ja johtajuudessasi?

	 m  Tekopyhyys (Luuk. 12:1–12)

	 m  Ahneus ja rikkaus (Luuk. 12:13–34)

	 m  Valmistautumisen puute Ihmisen Pojan toista tulemista varten (Luuk. 12:35–48)

	 m  Tulevat vastakkainasettelut (Luuk. 12:49–53)

	 m  Epäonnistuminen aikojen tulkitsemisessa (Luuk. 12:54–59)

•	 Käänny	tai	tuhoudu	(Luuk.	13:1–9)

 Mikä oli Jeesuksen puheen sanoma kuulijoille? Entä sinulle?
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Torjutuksi tuleminen
Torjutuksi tulemisen pelko voi lamaannuttaa opetuslapsen todistamisen. Millaista rohkaisua olet 
löytänyt Jeesuksen kokemuksista ja opetuksista?

Miten Jumala voi käyttää torjutuksi tulemisen tilanteita mahdollisuuksina elämämme muuttami�
seen?

Mistä Jeesus löysi hengenheimolaisia ja tukea, ja mistä sinä löydät omasi? Matt. 12:46–50; 
Mark. 3:31–35; Luuk. 8:19–21; vrt. Mark. 3:13–15

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen

Mitä aiot jakaa ystäviesi kanssa tällä viikolla?

Mitä voit kertoa oppimastasi niille, joita sinä johdatat Jeesuksen luo?


