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Opas 32  Johtajuus ja loikkarit

Kaksitoista työntekijää palasi raportoimaan Jeesukselle. Tilanne oli katkeransuloinen. Heillä on 
paljon kerrottavaa, mutta toisaalta he olivat lopen uupuneita, ja Jeesus suri serkkunsa järkyttä-
vää murhaa. Jeesus ehdotti heille hengähdystaukoa, ja niinpä he lähtivät veneellä Galileanjär-
velle päästäkseen ”autiolle seudulle yksinäisyyteen”. Kansanjoukot kuitenkin huomasivat hei-
dän lähtönsä, minkä seurauksena ihmiset ”kaikista kaupungeista” suorastaan juoksivat rantoja 
pitkin ollen perillä ennen heitä. (Mark. 6:32–33.) Luukas kertoo: ”Jeesus antoi heidän tulla 
luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpees-
sa.” (Luuk. 9:11.)
 Illan lähetessä opetuslapset olivat huolissaan kansanjoukoista — paikalla oli noin 5000 mies-
tä, minkä lisäksi myös naisia ja lapsia. Paikka oli ”asumatonta seutua”, ja ihmisten tuli saada 
hankkia ruokaa syödäkseen. Jeesus kuitenkin vastasi opetuslapsilleen: ”Antakaa te heille syö-
tävää.” (Mark. 6:35–37.) Opetuslapset tulisivat vielä yllättymään suuresti tuona iltana – saaden 
kokemuksia taivaan valtakunnasta!

Lue Matt. 14:13–36; Mark. 6:30–56; Luuk. 9:10–17; Joh. 6:1–71
  Jerry D. Thomas, Messiah, luvut 39–41 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 39–
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Kuninkaallinen ateria

Kuvittele, miten erilaisia ihmisiä ruohikossa istui. Listaa, keitä saattoi olla paikalla.

Millainen tunnelma lienee ollut kansan parissa?

Mitä 12 jäljelle jäänyttä täyttä ruokakoria mahtoivat symboloida?

Millä tavoin tuo yhdessä syövä väkijoukko kuvasti Jumalan valtakuntaa?
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Myrskypilvet kerääntyvät

Päivän päättyessä Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat erittäin väsyneitä. Opetuslapset läh-
tivät Kapernaumiin veneellä Jeesuksen vetäytyessä vuorille rukoilemaan (Matt. 14:22–23; Joh. 
6:16–17). Hänellä oli tarve viettää aikaa Isänsä kanssa. Hänellä ei ollut ollut aikaa surra, ja lisäksi 
hän oli tullut tietoiseksi siitä, että jotkut ”aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan” (Joh. 6:14–
15). He olivat ehkä vihaisia saatuaan tietää Johanneksen kuolemasta. Valtava myrsky oli nouse-
massa – niin järven kuin hänen kansanliikkeensä ylle.

Mitä merkkejä löydät siitä, että Jeesuksen kuninkuutta ajava liike oli mahdollisesti saavuttanut 
jo opetuslapsetkin? Mistä syystä Jeesus oli käskenyt heitä nousta veneeseen, ”sillä aikaa kun 
hän lähet[ti] väen pois” (Matt. 14:22–23)?

Kuvittele seuraava näkymä: Oli pimeää. Myrsky huojutti venettä. Pimeydestä ja myrskyn keskel-
tä käveli mies — vettä pitkin! Voitko muka syyttää opetuslapsia siitä, että he pitivät tätä aaveena? 
Mistä oli todella kyse? Mitä heidän sydämissään oli tapahtumassa?

	 •	 Miksi	luulet	Jeesuksen	aikoneen	”mennä	heidän	ohitseen”	(Mark.	6:48)?

	 •	 Opetuslasten	sydämet	olivat	paatuneet	(Mark.	6:51–52).	Mistä	oli	kyse?

	 •	 Pietari	jätti	veneen	kävelläkseen	Jeesuksen	luokse.	Mitä	tämä	mahtoi	merkitä	Jeesuk-
selle?

	 •	 Kun	Jeesus	ja	Pietari	nousivat	takaisin	veneeseen,	”tuuli	tyyntyi”.	Miten	veneessä	olleet	
reagoivat?	(Matt.	14:28–33.)
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Huomattava puolenvaihto: mielenmuutoksia leivän takia!

Pyrkimykset tehdä Jeesuksesta kuningas eivät olleet pelkästään ennenaikaisia, ne olivat hä-
nen suunnitelmansa vastaisia. Kansa ponnisteli selvitäkseen Rooman sorron alla. He seurasi-
vat Jeesusta saadakseen leipää! Ja kuinka hyvä sotilasjohtaja hänestä tulisikaan! Hän pystyisi 
ruokkimaan kannattajansa, parantamaan haavoittuneet, herättämään kuolleet ja jopa johdatta-
maan heidät vettä pitkin!

Miten kuvailisit sitä suunnitelmaa, jonka mukaan Jeesus toimi? (Joh. 6:25–71)

Mitä Jumala odotti Jeesuksen seuraajilta?

”Monet Jeesuksen opetuslapset” loukkaantuivat. Miksi?

Tässä tapahtui merkittävä puolenvaihto: ”Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jäl-
keen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan.” (Joh.6:66) 5000 miehen ruokkimi-
nen sai tämän heissä aikaan. Juutalaiset ja pakanat, orjat ja vapaat, miehet, naiset ja lapset, 
jakoivat saman aterian. Tämä havainnollisti Jumalan valtakunnan luonnetta, mutta hänen valta-
kuntansa ei perustu ”katoavaa[n] ruokaa[n]” vaan ”katoamat[tomaan]” (Joh. 6:27) elämän lei-
pään, joka on Jeesus Kristus (Joh. 6:41).

Mitä kaksitoista opetuslasta tunsi tuossa hetkessä? (Joh. 6:67–71)

Huomaa, että puhuja on Pietari. Mitä mieltä olemmekin siitä, että Pietari on ensimmäisenä ää-
nessä, hänen silmänsä kuitenkin kiinnittyivät Jeesukseen näiden myrskyjen keskellä. Edwards 
kirjoittaakin: ”Johtajan ainut keino ’kävellä vettä pitkin’ on tehdä se katse kiinnitettynä Jeesuk-
seen.”1
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Johtajuus ja loikkarit

Väkijoukot voivat viedä kaikki voimat, luvut voivat päihdyttää kansanliikkeen johtajan. Ratkaise-
van tärkeää on nähdä asiat oikeissa mittasuhteissa, ja se onnistuu vain rukoiltaessa Isää Juma-
laa. Miten kuitenkin tulla toimeen sen kanssa, että osa loikkaa toiselle puolelle? Olisi helppo 
kaunistellen puhua moninkertaistamisesta pelkistämisen avulla, mutta tällainen ajattelu tuntuu 
piinalliselta. Jeesus piti kansalle puheen, jossa hän käsitteli kriittisiä hylkäämistilanteita. (Joh. 
6:22–71) 

	 •	 Mitä	kansanliikkeen	rakentamisen	periaatteita	sinä	löydät	Jeesuksen	mielenilmaukses-
ta?

	 •	 Miksi	numerot	eivät	kuvasta	kansanliikettä?	Mikä	sitten	toimii	kansanliikkeen	havainnol-
listajana?

	 •	 Mistä	arvoista	sinä	et	ole	valmis	tekemään	myönnytyksiä?

Mietteesi ja kysymyksesi

Miltä sinusta tuntuu, kun muut tyrmäävät ideasi?

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita johdatat Jeesuksen luo?

Alaviitteet
1 Edwards	2009:138


