Opas 33

Johtajuus ja ennakkoluulo

Jeesuksen viimeisimmät päivät olivat olleet hyvin stressaavia. Siinä, missä Johanneksen kuolema tuntui hylkäämiseltä, hän koki hylkäämistä myös opetuslastensa taholta kieltäytyessään laajalle levinneestä vaatimuksesta ryhtyä kuninkaaksi. Eikä siinä kaikki: fariseukset ja lainopettajat saapuivat Jerusalemiin esittääkseen hänelle kysymyksiä (Matt. 15:1). Tällä kertaa aiheena oli
seremoniallinen puhtaus ja saastaisuus, ja vielä vakavammin: kuka oli puhdas ja kuka saastainen? Tämä johdatti Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa mielenkiintoiselle matkalle saastaisten luokse: ensin Välimeren Foinikian pakanoiden luokse ja myöhemmin Galileasta ja Jordanista itään sijoittuvan Rooman Dekapoliksen pakanoiden luo. Tulet huomaamaan, kuinka nämä
kokemukset vaativat opetuslapset kyseenalaistamaan heidän senhetkiset ajattelumallinsa. Mitä
Jeesus halusi opettaa heille — ja meille?
Lue

Matt. 15:1–16:12; Mark. 7:1–8:26; Joh. 7:1
Jerry D. Thomas, Messiah, luvut 42–44 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 42–
44

Miten Jeesus vastasi fariseusten kysymykseen peseytymisestä: puhdas vai saastainen?

Siinä, missä fariseukset ja lainoppineet keskittyivät puhtaisiin käsiin, Jeesus paljasti heidän sydämensä.
•

He suojelivat omaisuuttaan ja rikkauksiaan, mutta laiminlöivät ikääntyneet vanhempansa. Käsky kunnioittaa vanhempia ohitettiin kyynisesti siten, että vanhempien turvaksi varatut rahat korvamerkittiin tulevaisuudessa maksettaviksi uhreiksi temppeliä varten (korban). Millä tavoin tämä vastakohta perinnäistavan ja Jumalan lain välillä paljasti heidän
”saastaisuutensa”?

•

Mikä siis tekee ihmisestä ”saastaisen”? Miten ihminen voi tulla sisältä ”puhtaaksi”?

Jeesus poltti siltoja! Opetuslapset olivat vetäneet tukensa pois, fariseukset olivat loukkaantuneet (Matt. 15:12, RK 2012), ja hänen työnsä Galileassa oli keskeytynyt yllättäen. Matteus kertoo: ”Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle” — eli nykyisen Libanonin
alueelle (Matt. 15:21).
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Kanaanilainen nainen (Matt. 15:21–28; Mark. 7:24–30)
•

Miten Jeesuksen sydämetön piittaamattomuus heijasteli hänen opetuslastensa asenteita?

Tämän jälkeen Jeesus kulki jalkaisin eteläisen Golanin alueen läpi Dekapolikseen. Jälkimmäinen käsitti 10 roomalaista kaupunkia Galilean ja Jordanin itäpuolella. Ihmiset toivat Jeesuksen
luokse kuuron miehen, joka tuskin pystyi puhumaan, ja Jeesus paransi hänet (Mark. 7:31–37).
Vierailu Dekapoliksessa (Matt. 15:29–39; Mark. 8:1–10)
Tällä samaisella alueella Jeesus oli parantanut Paholaisen riivaaman miehen sanoen hänelle:
”Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.” Niinpä mies oli alkanut ”Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki
olivat ihmeissään.” (Mark. 5:19–20.) Nyt Jeesus oli palannut tälle pakanalliselle seudulle parantamaan, ja suuri joukko kerääntyi hänen luokseen – 4000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.
•

Miten kansa reagoi? (Matt. 15:31)

•

Mistä voimme päätellä, että opetuslapsille, jotka kaikki olivat juutalaisia, teki tiukkaa hyväksyä näitä pakanoita?

Fariseusten ja Herodeksen hapate (Matt. 16:1–12; Mark. 8:11–21)
•

Jeesus oli kyllästynyt fariseusten alituisiin vaatimuksiin saada merkki (Mark. 8:11–12).
Miksi hän varoitti opetuslapsiaan: ”Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta” (Mark.
8:15, kurs. lis.).
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•

Vertaa Galileanjärven läntisellä juutalaisvaltaisella puolella tapahtunutta 5000 miehen
ruokkimista siihen 4000 miehen ruokkimiseen, joka tapahtui itäpuolen rannoilla pakanallisella alueella.
m

Kuka pani alulle nämä ihmeet — ja miksi?

m

Olivatko opetuslapset sokeita sille, mitä Jeesus opetti heille? (Mark. 8:17–18)

m

Miksi Jeesus kiinnitti muiden huomion jäljelle jääneiden ruokaa täynnä olevien korien lukumäärään? (Matt. 16:9–12; Mark. 8:17–21)

m

Mitä Jeesus pyrki mahdollisesti opettamaan parantaessaan sokean miehen Betsaidassa? (Mark. 8:22–26)

•

On helppo luokitella ihmisiä. Mitä perinteitä sinä mahdat seurata jättäen joitakin samalla
”ulkopuolisiksi”?

•

Keiden kanssa sinun on vaikeinta samastua: ihmisten, jotka ovat eri kulttuureista ja uskonnoista, alkuperäiskansojen edustajien vaiko maahanmuuttajien kanssa?
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Jeesus siirsi raja-aitoja
Toisen maailmansodan loppupuolella nuori amerikkalainen sotilas tapettiin Ranskassa.1 Hänen
sotilastoverinsa veivät hänen ruumiinsa lähellä sijaitsevaan ranskalaiseen kylään ja lähestyivät
pappia pyytäen tätä järjestämään hautajaiset paikallisella hautausmaalla. Se ei ollut mahdollista,
pappi selitti: alue oli jo täyteen varattu, minkä lisäksi se oli vain katolilaisille. He voisivat kuitenkin
haudata ystävänsä hautausmaan vieressä olevalle pellolle!
Kuukausia myöhemmin sota loppui. Sotilaat palasivat viimeisen kerran kuolleen sotilaan haudalle ennen kotiin lähtöä ja uutta elämää. Tyrmistyksekseen he eivät löytäneet hautaa. He olivat
vakuuttuneita siitä, että katolilainen pappi oli häpäissyt haudan. Niinpä he lähtivät etsimään pappia vihan yltyessä.
Miehet kolkuttivat itsepintaisesti papin ovea. Papin avatessa hän kohtasi heidän syytöksensä. Huonolla englanninkielen taidollaan hän selitti: ”Ei. Näin, kuinka tilanne ahdisti teitä, joten
tein sen ainoan asian, jonka pystyin. Minä siirsin aitaa. Teidän ystävänne, joka oli ulkopuolella,
on nyt aidan sisäpuolella!”
Jeesus siirsi raja-aitoja määritellessään uudelleen sen, millainen Jumalan valtakunta on. Hän
purki temppelijärjestelmän haastaen kansalliset rajamerkit, jotka määrittelivät sen, kuka kuului
joukkoon ja kuka oli ulkopuolinen. Hän siirsi kulttuuristen ja uskonnollisten ennakkoluulojen rakentamia raja-aitoja osoittaen samalla, että hänen valtakuntansa perustui armolle, joka kuului
kaikille!
Mietteesi ja kysymyksesi
Mitä ennakkoluuloja sinä olet löytänyt sydämestäsi?

Jakaminen
Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?
•

Keiden sinun on kaikkein vaikeinta kuvitella pääsevän Jumalan valtakuntaan?

•

Miten sinä voisit kertoa evankeliumista joillekin näistä ihmisistä?

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita johdatat Jeesuksen luo?
•

Helpottaisiko se, jos voisit kertoa niistä ennakkoluuloista, joita olet löytänyt sydämestäsi?

Alaviitteet
1

Tapauksesta kertoo Chalk 2003:29–30.
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