
149

Opas 35 Johtajuus ja ryhmän toimintatavat

Jeesus, Pietari, Jaakob ja Johannes tulivat vuorelta alas löytäen jäljelle jääneet opetuslapset rii-
telemässä lainopettajien kanssa suuren ihmisjoukon ympäröidessä heidät. Jeesus kysyi: ”Mikä 
väittely täällä on?” (Mark. 9:16) Tämän jälkeen, matkalla Kapernaumiin, Jeesus huomasi ope-
tuslastensa kesken olevan jännitettä. Päästyään sisälle kotiin Jeesus kysyi heiltä: ”Mistä te mat-
kalla keskustelitte?” (Mark. 9:33) (engl. väittelitte, toim. huom.)
 Väittelyt suistavat kansanliikkeet raiteiltaan. Jeesus puhui neljästä asiasta, jotka suistavat 
suunnitelmat raiteiltaan: ketä on seurattava, kuka on tärkeä, kuka voi osallistua ja kuinka käsi-
tellä loukkaavia ja synnistä kumpuavia asenteita ja käyttäytymistä.

Lue Matt. 17:14–18:35; Mark. 9:14–50; Luuk. 9:37–50 
Jerry D. Thomas, Messiah, luvut 47–48 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 47–
48

1. Ketä me seuraamme?
Opetuslapset ja lainopettajat väittelivät siitä, mikseivät opetuslapset kyenneet karkottamaan po-
jassa olevaa pahaa henkeä (Mark. 9:14–18). Mistä luulet olleen kyse sen perusteella, mitä Jee-
sus myöhemmin puhui opetuslapsilleen? (Mark. 9:28–29, vrt. 19–27)

Tutki: Jeesus oli käyttänyt ajatusta vähäisestä uskosta aikaisemminkin. Hän ei puhunut siitä 
kuin se olisi ollut valuuttaa, jota tarpeeksi kerännyt voisi käyttää ostaakseen Jumalan suosion. 
Ennemminkin jotkut opetuslapset olivat edelleen epävarmoja. Kuinka heidän käsityksensä Ju-
malan valtakunnasta yhä esti heitä näkemästä totuutta Messiaasta?

•	 Mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa puhuessaan ’tästä vuoresta’ (Matt. 17:20)?

 m Ps. 2:6, 3:5, 15:1

 m 2. Moos. 15:17; Dan. 9:16

•	 Jeesus on Messias. Hän toimittaa temppelin tehtävää: parantaen ja antaen syntejä an-
teeksi! Miksi luulet hänen jälleen puhuvan kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan? Matt. 
17:22; Mark. 9:30–32
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2. Kuka on suurin?

Opetuslapset suunnittelivat jo valta-asemien jakoa nyt, kun he tiesivät Jeesuksen olevan Mes-
sias. Tuonkaltaiset väittelyt ja sopimukset, joilla pyritään saavuttamaan ja ylläpitämään valta-ase-
mia, lamaannuttavat kansanliikkeitä.

Mitä ajatuksia sinulle herää temppeliverovälikohtauksesta? Matt. 17:24–27

Mitä luulet Jeesuksen tarkoittaneen esittäessään lapsen esimerkkinä? Matt. 18:1–14

Tutki: Jeesus sanoi: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien 
palvelija” (Mark. 9:35). Tämä kieltäymyksen ja uhrautuvaisuuden asenne muita kohtaan on hä-
nen valtakuntansa tärkein arvo. Hän itse oli tehnyt valinnan laskeutua alemmalle tasolle – tulla 
ihmiseksi, ja nyt hän oli matkalla Jerusalemiin tullakseen ristiinnaulituksi orjan tavoin.

•	 Kuinka tämä ristinmuotoinen maailmankuva määrittää ja muotoilee sinun elämääsi ja ope-
tuslapseuttamistasi?

3. Kuka voi osallistua?

Monet halusivat viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Kaksitoista opetuslasta muodosti sisäpiirin 
saaden olla Jeesuksen kanssa jopa ilman muiden läsnäoloa (Mark. 9:28). Sitten he näkivät 
”erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos” Jeesuksen nimessä. He kertoivat tästä Jeesukselle: 
”Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.” (Mark. 9:38.)

Miltä luulet heistä tuntuneen etenkin, kun he olivat itse epäonnistuneet samassa asiassa? (vrt. 
Mark. 9:17–18)



151

Tutki: Kuka on meidän puolellamme? Kuka on yksi meistä? Kuka kuuluu porukkaan ja kuka 
ei? Missä vaiheessa ihmiset voivat kuulua joukkoon? Millä perusteella me hyväksymme heidät 
ja sitten tuemme heitä? Missä kulkevat rajat? Nämä ovat haastavia mutta käytännönläheisiä ky-
symyksiä kansanliikkeiden johtajille.

•	 Mitä sinä ajattelet Jeesuksen vastauksesta, ja miten se voisi toteutua sinun elämässäsi? 
Mark. 9:39–41

4. Kuka ottaa käsittelyyn syntisen käytöksen?
Jumalan valtakunnassa ei ole arvojärjestystä. Sen sijaan se kuvastaa Jumalan kolmiyhteistä 
luonnetta, hänen rakkauttaan ja toisten puolesta uhrautumista. Jotkut kuitenkin tavoittelevat 
omaa etuaan satuttaen ja loukaten muita. Jeesus esitti, miten tuli menetellä, kun joku tekee 
syntiä toista kohtaan.

Minkätyyppisestä syntisestä oman edun tavoitteluun keskittyvästä käytöksestä Jeesus puhuu? 
Matt. 18:15–20

Miltä tämä menetelmä sinun mielestäsi vaikuttaa?

Tutki: Tunneperäiset kolmiodraamat ovat osa ihmisen käyttäytymistä.1 Ne voivat olla neutraaleja, 
mutta myös tuhoisia. Jos esimerkiksi henkilö kokee tulleensa loukatuksi tai että häntä vastaan 
on tehty syntiä, kolmannelle taholle valittaminen luo lisää välirikkoja ja erimielisyyksiä tuhoten 
ihmisiä ja kansanliikkeitä.

•	 Kenen tulisi ottaa käsittelyyn loukkaava, syntinen asenne tai käyttäytyminen?

•	 Miten tämä ehkäisee tuhoisien kolmiodraamojen kehittymisen hallitsemattomaksi?
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Lisäkysymyksiä

•	 Miten nämä neljä Jeesuksen esille nostamaa seikkaa ovat merkityksellisiä sinulle opetus-
lapseuttajana?

•	 Politikoinnilla on nykyään suuri rooli kirkoissa ja seurakunnissa: kuka on vastuussa, kenel-
lä on valtaa ja kuka voi olla jäsen? Minkä luulet olleen Jeesuksen ajatus seurakunnasta?

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita sinä johdatat Jeesuksen luokse?

Opas 35 
1 Jim Herrington, R Robert Creech & Trisha Taylor, The Leader’s Journey: Accepting the Call to Personal and Congrega-
tional Transformation, Josey-Bass, 2003:52–55 – materiaalia tunneperäisiä kolmiodraamoja käsitteleviin keskusteluihin.


