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Johtajuus ja Kallio

Kansa oli levoton: heidän toiveensa tehdä Jeesuksesta kuningas olivat rauenneet tyhjiin. Fariseusten yritykset saattaa Jeesus ansaan olivat epäonnistuneet. Varoittaen opetuslapsiaan fariseuksista ja Herodeksesta sanoen ”Olkaa varuillanne” (Mark. 8:15) Jeesus johdatti heidät rajan
yli Gaulanitikseen (Golanin kukkulat), neljännesruhtinas Filippos II alueelle. Pietarin ja Andreaksen kotikaupungin Betsaidan lähellä hän paransi sokean miehen (Joh. 1:44), mutta nyt oli aika
vetäytyä syrjään.
Hän vei apostolit Hermonin vuoren juurelle Filippoksen Kesarean seudulle (Matt. 16:13;
Mark. 8:27). Filippoksen Kesarea (nykyään Banias) oli rakennettu luolan tai onkalon ympärille, josta lähti Jordanin tärkeä sivujoki. Kreikkalaiset olivat ensimmäisinä asettuneet alueelle rakentaen alttareita luonnonjumala Panille. Noin viisikymmentä vuotta ennen Jeesuksen vierailua
alueella, Herodes Suuri rakennutti valkoisen marmoritemppelin luolan ympärille. Vuonna 14 jKr.
hänen poikansa Filippos II nimesi kaupungin itsensä ja keisari Gaius Julius Caesar Augustuksen mukaan Filippoksen Kesareaksi. Asukkaat olivat pääasiassa pakanoita, jotka kunnioittivat
Rooman keisaria.1
Tämä vuoristoinen seutu sopi täydellisesti Jeesukselle ja hänen johtajaoppilailleen heidän
vetäytyessään syrjäisiin kyliin, jotka olivat kaukana juutalaisten ydinalueesta ja heidän suunnitelmistaan uudesta valtakunnasta.
Lue

Matt. 16:13–17:13; Mark. 8:27–9:13; Luuk. 9:18–36
Jerry D. Thomas, Messiah, luvut 45–46 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 45–
46

Mitä kansa puhui Jeesuksesta?

Mitä Pietari oli oppinut ymmärtämään – ja mikä oli Jeesuksen reaktio hänen vastaukseensa?

Ensimmäistä kertaa Jeesuksen mainitaan käyttävän arkista sanaa seurakunta (VKR; RK 2012),
joka tarkoitti yhteen kokoontunutta ihmisjoukkoa (kansankokousta) kreikkalais-roomalaisessa
maailmassa. Miksi luulet hänen valinneen tämän yleisen maallisen termin?
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Perustus ja pää!
Jeesus on sekä seurakunnan perustus että sen ainut pää! Hän julisti: ” – – tälle kalliolle [kr. petra] minä rakennan seurakuntani – –” (Matt. 16:18 RK 2012). ”Jumalan Kristus” (Luuk. 9:20 RK
2012) on luja peruskallio (1. Kor. 3:11, 10:4) — ei Pietari (kr. petros), jota Jeesus nuhteli hetkeä
myöhemmin. Apostolit rakensivat tälle perustalle, Jeesuksen ollessa kulmakivi (Ef. 2:20; 1. Kor.
3:9 vrt. 1. Piet. 2:4) — yksi ja ainut seurakunnan pää (Ef. 5:23).
Perustus: Miksi tämä keskustelu oli niin tärkeä viime aikojen tapahtumien valossa?
Pää: Jeesus sanoi minun seurakuntani. Mitä tämä merkitsee sinulle?

Filippoksen Kesarean temppelit kuvasivat tuon ajan ihmisille tuonelan portteja – pahan hyök
käystä Jeesuksen seuraajia kohtaan. Mikä osoittaisi Jeesuksen voittavan pahan? (Matt. 16:17–
21)

Seurakunta ei ollut lopullinen päämäärä. Mitä Jeesus sinun ymmärryksesi mukaan tarkoitti lähetystyön merkitsevän, kun hän sanoi opetuslapsilleen: ”Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet” (Matt. 16:19)?

Totuus siitä, että hän oli Messias, oli nyt tullut julki. Tämä uutinen oli se, mitä kansanjoukot olivat odottaneet kuulevansa. Miksi luulet Jeesuksen kieltäneen opetuslapsiaan ”kertomasta kenellekään” (Matt. 16:20)?
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Jeesus alkaa selittää!
Kyllä, hän tulisi menemään Jerusalemiin, mutta ei sotilaallisen toiminnan takia! Matteus kirjaa:
”Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin –
–.” He olivat järkyttyneitä, eivätkä kuulleet: ”mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.”
(Matt. 16:21)
Heidän toiveensa murskattiin. Mikä oli Pietarin vastaus? Matt. 16:22

Jeesus arvosteli Pietaria ankarasti. Miksi Jeesus reagoi niin voimakkaasti? Matt. 16:23

Ristinmuotoinen rakkaus, toisten puolesta uhrautuminen ja päälaelleen käännetyt asemat määrittävät hänen valtakuntansa muodon. Mitä uhrauksia Jeesuksen kansanliike tulisi vaatimaan
opetuslapsilta? Matt. 16:24–28

Isän todistus!
Pietarin seuraavat päivät olivat varmasti raskaita Jeesuksen terävän nuhtelun kirvellessä mieltä. Silti Jeesus pyrki vetämään häntä lähelleen valiten Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen seurakseen kiivetäkseen korkealle vuorelle hänen kanssaan. Joidenkin mielestä se oli Taborvuori
Nasaretin lähellä, toisten mielestä kyseessä oli Hermonvuori, joka sijaitsi sillä alueella, jossa he
viettivät viikon hiljaisuudessa. Tuolla vuorella Jeesuksen ulkomuoto muuttui – hänen ”kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo” – Mooseksen ja Elian ilmestyessä keskustelemaan Jeesuksen kanssa (Matt. 17:2–3). Kuvittele, millaista olisi ollut olla
tuolla!
Pietari oli niin vaikuttunut näkemästään, että hän ehdotti voivansa rakentaa kolme majaa –
yhden Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle – mutta hänet keskeytettiin. Mitä heille kerrottiin?
Matt. 17:1–5
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Mietteesi ja kysymyksesi
•

Mikä merkitys kansanliikkeen rakentamiselle on sillä, että välillä vetäytyy toiminnasta ar
vioidakseen sitä?

•

Millainen ymmärrys sinulla on nyt ristiinnaulitsemisen muovaamasta opetuslapseuttamisliikkeestä?

•

Miten varmistat sen, että sinun elämäsi ja opetuslapseuttamisliikkeesi perustus on Jeesuksessa?

•

Millaisilta sinun opetuslapseuttamisliikkeen sankareille rakentamasi alttarit näyttävät?

•

Olet kuullut Jeesuksen puhuvan (Matt. 17:5). Miten aiot noudattaa hänen sanojansa?

Jakaminen
Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Miten käytät avaimia avataksesi valtakunnan oven niille, joita sinä johdatat Jeesuksen luokse?
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Lisätietoa: http://en.wikipedia.org/wiki/Caesarea_Philippi, katso myös Walker 2010:93.
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