Opas 29

Johtajuus ja kansanliikkeen perustukset

Luemme eteenpäin: ”Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan” (Matt. 13:1). Päivä on jo tähän mennessä ollut pitkä ja uuvuttava: sokean ja mykän miehen vapauttaminen demoneiden vallasta, syytökset jumalanpilkasta, vastaaminen fariseusten
kyyniseen pyyntöön saada ihme merkiksi ja perheen kanssa ajan viettäminen. Suuret kansanjoukot olivat kuitenkin kokoontuneet kuullakseen opetusta, ja aika oli kypsä esitellä opetuslapsille pääpiirteet hänen valtakuntansa kansanliikkeen perusperiaatteista.
Jeesuksen kuolemaa vehkeilevien fariseusten ja herodilaisten uskonnollisten ja poliittisten
pyrkimyksien vahvana vastakohtana oli hänen kansanliikkeensä. Hänen opetusmenetelmänsä
heijastelivat hänen sanomaansa ja hän käytti vertauksia arkipäiväisestä elämästä, jotta kaikkein
tavallisimmatkin ihmiset ymmärtäisivät. Ensin Jeesus opetti kansanjoukkoja järven rannalla,
minkä jälkeen hän meni taloon, jonne opetuslapset seurasivat häntä kuullakseen syvällisemmät
selitykset — ja lisää vertauksia.
Lue

Matt. 13:1–53; Mark. 4:1–34; Luuk. 8:4–18

Mitä Jeesus halusi ihmisten ymmärtävän hänen erilaisista vertauksistaan maanviljelijöistä, kalastajista ja kauppiaista?

Mitä olet saanut selville Jumalan valtakunnan luonteesta lukiessasi
•

erilaisista maaperistä?

Hyvää maata on muokattu, käännetty, ja se on täynnä ravintoaineita – kompostimultaa ja
lannoitetta. Mitä tämä kertoo kaikkein vastaanottavaisimmista ihmisistä? Niistä, jotka tuottavat moninkertaisen sadon?
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•

Siemenen spontaani kasvu?

•

Hyvät siemenet ja rikkaruohot?

•

Sinapinsiemen?

Miksi Jeesus valitsi liioitella tässä kohtaa: pikkuruinen sinapinsiemen, josta kasvaa ”puutarhan kasveista suurin – – puu” (Matt. 13:32)?

•

Hapatettu leipä?

Jeesus liioitteli jälleen: pieni määrä hapatetta hapattaa valtavan limpun.
Mitä tämä kertoo ihmisistä ja Jumalan valtakunnasta?

•

Kätketty aarre ja helmi?

•

Kalastusverkko?
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Neljä maaperää: kansanliikkeen perustukset (Mark. 4:26–29)
Jumalan valtakunnasta kertovat vertaukset tuovat esiin ”Jumalan valtakunnan salaisuu[den]”
(Mark. 4:11). Jeesuksen lyhyt vertaus siemeniä kylvävästä maanviljelijästä, joka kokoaa sadon
välittömästi kasvamaan alkaneista ja satoa tuottaneista siemenistä, inspiroi tämän päivän kansanliikkeitä, jotka synnyttävät moninkertaisesti uusia seurakuntia. Tätä kuvaa on muokattu Nathan ja Kari Shankin kasvua kuvaavan viljapellon neljän kehitysvaiheen1 pohjalta.2
Tyhjä pelto
(aloitussuunnitelma)
Kylvetty pelto
(evankelioimissuunnitelma)
Paikallinen

Moninkertaistuminen

Kansallinen

Maailmanlaajuinen

Satoisa pelto
(sadonkorjuusuunnitelma)
seurakunnan
muodostuminen

Kasvava pelto
(kasvusuunnitelma)

Määrittele tyhjä pelto — yhteisö, muu ihmisryhmä, sukulais- tai ystäväperhe, joiden tulee kuulla
Jeesuksesta. Mitkä sinä määrittelet tärkeimmiksi muutokseen aktivoiviksi asioiksi?
1.

Miten valmistelisit tyhjän pellon ja aloittaisit työsi siellä?

2.

Mitä sinä voisit kylvää, ja miten kylväisit, jotta siemenet kasvaisivat ”aivan itsestään”?

3.

Miten sinä voisit ottaa osaa Jumalan työhön, opetuslasten kasvattamiseen?

4.

Millä tavalla sadon voisi korjata?

5.

Miten sadon voisi moninkertaistaa?
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Lähi-idän maanviljelijät korjaavat seuraavan kasvukauden siemenet sadonkorjuun aikaan pellosta. He pitävät parhaat siemenet moninkertaistaakseen ne. He ”kyynelin kylvävät ja itkien
menevät” (Ps. 126:5–6), sillä heidän perheensä ovat nälissään, mutta jos he eivät kylvä, perhe
kuolee nälkään.
Miksi uusien ryhmien, seurakuntien ja opetuslasten moninkertaistuminen on niin tärkeää?
•

Se saa meidät samalle aaltopituudelle Jumalan evankelioivan sydämen kanssa.

•

Se asettaa meidät sinne, missä Pyhä Henki on työssä seurakunnan ulkopuolella.

•

Se on paras tapa siirtää usko seuraaville sukupolville.

•

Se sitouttaa meidät sinne, missä tulevaisuuden seurakunta on!

•

Se saattaa meidät yhteen edustamamme uusitestamentillisen uskonperinnön kanssa.

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen
Mitä sinä aiot jakaa ystävillesi tällä viikolla? Onko sinulla sellaisia ystäviä, jotka ovat kasvamassa
Jeesuksen seuraajina ja jotka voisivat kokoontua uutena ryhmänä tai seurakuntana jakaakseen
yhdessä oman matkansa Jumalan kanssa?

Mitä voit kertoa niille, joita sinä johdatat Jeesuksen luo?
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