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Opas 31     Johtajuus kriisien aikana

Jeesus oli liikkeellä kulkien Galilean ”kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogis-
sa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.” (Matt. 
9:35.) Hänen kansanliikkeensä veti puoleensa kansanjoukkoja, mutta työntekijöistä oli puute, 
Herodes Antipas oli poissa tolaltaan ja Jeesus suri serkkunsa raakaa murhaa. Tuonkaltaiset krii-
sit voivat viedä kaiken huomion ja musertaa. Mitä voimme oppia siitä, miten Jeesus — jatkaen 
edelleen kansanliikkeen johtamista ja opetuslasten tekemistä — toimi näinä vaarallisina aikoina?

Lue Matt. 9:35–10:42; 14:1–13; Mark. 6:6b–29; Luuk. 9:1–9
 Jerry D. Thomas, Messiah, luvut 37–38 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 37–

38

Josefuksen mukaan Galileassa oli tuohon aikaan 204 kylää ja kaupunkia. Osa niistä sijaitsi 
pääsääntöisesti juutalaisten asuttamalla alueella, joka ulottui järven läntisiltä rannoilta kohti Vä-
limeren rannalla olevia Tyrosta ja Sidonia. Osa taas sijaitsi järven pohjois- ja itärannikolla paka-
nallisella Gaulanitiksen alueella (nyk. Golanin kukkulat).1 Mitä vaikutuksia ajattelet Jeesuksen 
hellittämättömällä työllä olleen hänen kansanliikkeensä kasvulle?

Mikä oli taakka, jota Jeesus kantoi sydämellään? (Matt. 9:35–38)

Vajaus työntekijöistä!

Miten Jeesus otti kantaa työntekijöiden vähyyteen?

•	

•	
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Kuvittele olleesi yksi lähetetyistä kahdestatoista opetuslapsesta. Mitä olisit ajatellut tuossa tilan-
teessa? Esim. (Mark. 6:7–13 ja Luuk. 9:1–6)

Mitä ovat keskeisimmät oivallukset, joita sinä saat Jeesuksen ohjeistuksesta? 

	 •	 Miksi	tuli	jättää	taakse	ylimääräiset	mukavuudet?

	 •	 Mikä	merkitys	on	sillä,	että	etsitään	aivan	tietynlaista	henkilöä?	

Mitä luulet kahdentoista opetuslapsen oppineen tästä ensimmäisestä lähetystyötehtävästään?

Vaarallisia aikoja!

Johannes Kastaja herätti paljon huomiota. Ihmiset odottivat messiasta. Kuolleen meren käärö-
jen käsikirjoitus 4Q246, joka on kirjoitettu noin sata vuotta ennen Jeesuksen aikaa, heijastelee 
tätä odotusta, vaikkei se mainitsekaan Jeesusta tai Johannes Kastajaa. ”[Hän jonka nimi on] 
Kärsimys, tulee maan päälle … Häntä kutsutaan suureksi … Häntä kutsutaan ”Jumalan Pojaksi” 
ja nimitetään ”Korkeimman Pojaksi” … Hänen valtakuntansa on ikuinen … Hän tuomitsee maan 
totuudella ja kaikki saavat rauhan …”2. Beduiini Mohammad ed Dhib löysi luolasta 1 koko Jesajan 
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kirjan sisältävän kirjakäärön, jonka viesti tiivistyy kohdassa Jes. 40:33..Johannes Kastaja laina-
si tätä tekstiä viitatessaan itseensä sanoessaan: ”Ääni huutaa autiomaassa: ’Raivatkaa Herralle 
tie, tasoittakaa hänelle polut!’” (Matt. 3:3).
 Jopa Herodes Antipas ”kuunteli Johannesta mielellään” (Mark. 6:20). Kuitenkin Johannes 
oli nuhdellut Antipasta tämän avioliitosta Herodiaan kanssa, sillä tämä oli hänen veljensä Fi-
lippoksen vaimo (Mark. 6:18–19). Herodias huokui vihaa, ja Johannes oli vangittu: Antipaan 
syntymäpäiväjuhla antoi Herodiaalle mahdollisuuden saada miehensä ansaan kaikkien tämän 
korkea-arvoisten virkamiesten ja sotilaskomentajien edessä, jotta tämä toimittaisi hänelle Jo-
hanneksen katkaistun verisen pään tarjoiluvadilla.

	 •	 Kuvittele	tilanne	Antipaan	ja	Herodiaan	välillä	sen	jälkeen,	kun	vieraat	olivat	lähteneet.

	 •	 Johannes	Kastaja	oli	Jeesuksen	paras	ystävä.	Mitä	luulet	hänen	tunteneen,	kun	hän	sai	
tietää serkkunsa mestauksesta? (Matt. 14:13)

Johanneksen opetuslapset ottivat hänen päättömän ruumiinsa ja hautasivat sen. Tämän jälkeen 
Herodes Antipas ei ”tiennyt mitä ajatella” saadessaan kuulla, että se, mitä Johannes oli aikai-
semmin tehnyt, tapahtui nyt kaikkialla: hyvää sanomaa taivaan valtakunnasta saarnattiin, sairaita 
parannettiin ja ihmisiä vapautettiin pahojen henkien vallasta (Luuk. 9:6–7).

	 •	 Kuvittele,	millaisia	selontekoja	kahdellatoista	opetuslapsella	oli	antaa,	heidän	palates-
saan lähetysmatkoiltaan. (Mark. 6:30; Luuk. 9:10; vrt. Matt. 11:1) Mitä luulet heidän ker-
toneen?

	 •	 Antipas	oli	levoton.	Miksi?	Ja	miksi	hän	halusi	nähdä	Jeesuksen?	(Luuk.	9:9)

	 •	 Mikä	oli	Herodes	Antipaksen	rooli	Jeesuksen	nöyryyttämisessä	ja	teloituksessa	jonkun	
aikaa myöhemmin? (Katso Luuk. 22:66–23:12; vrt. Matt. 27:27–31; Mark. 15:16–20)
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Lisälukemista

Mitä uutta olet oppinut

	 •	 johtamisesta	silloin,	kun	on	liian	vähän	työmiehiä	satoa	korjaamaan?

	 •	 johtamisesta	tilanteessa,	jossa	itse	on	surun	vallassa?

	 •	 johtamisesta	suurten	vaarojen	uhatessa?

Mietteesi ja kysymyksesi

Mitkä asiat aiheuttavat sinulle stressiä? Mitä olet oppinut johtamisesta kriisien keskellä?

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita johdatat Jeesuksen luo?
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