Opas 39

Jeesuksen radikaalin maailmankuvan vahvistaminen

Ne ohjeet ja kokemukset, jotka Jeesus jakoi seitsemänkymmenenkahden opetuslapsen kanssa, olivat hyvin samanlaiset kuin ne, joilla hän varusti kaksitoista apostolia. Olivatko jotkut heistä
hänen kanssaan noiden tiiviiden opetusta sisältävien viikkojen aikana, jotka edelsivät temppelin
vihkimisen vuosijuhlaa Jerusalemissa? Moninkertaistiko hän johtajiensa sisäpiiriä?
Tuon ajan Jeesus vietti Juudeassa, lähellä Jerusalemia, käyden välillä Betaniassa Öljymäen
itäisillä rinteillä. Voimme aistia tilanteen tärkeyden. Jeesus oli puheessaan avoin ja suora, jopa
haastava. Hän piti opetustuokioita yhden toisensa perään. Lisäksi hän toistuvasti vahvisti oman
radikaalisti erilaisen ja uhrautuvan maailmankuvansa.
Lue

Luuk. 10:25–13:21
Jerry D. Thomas, Messiah, luku 54 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 54

Jeesuksen neljäs kutsu kuuluu: ”rakasta vihamiehiäsi”. Miten seuraavat tilanteet havainnollistavat Jumalan radikaalia luonnetta sekä hänen maailmankuvaansa, jossa arvojärjestyksillä ei ole
sijaa?
1. Minun lähimmäiseni: Luuk. 10:25–37 — se kaikkein epätodennäköisin

2. Minun arvojärjestykseni: Luuk. 10:38–42 — sivuuta perinnäistavat

3. Minun rukoukseni: Luuk. 11:1–13 — riippuvuus Pyhästä Hengestä

4. Minun vastaukseni: Luuk. 11:14–36 — kuule Jumalan sana ja noudata sitä (ks. Luuk. 11:28)

5. Minun uskontoni: Luuk. 11:37–54
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6. Minun aitouteni: Luuk. 12:1–12

Miten Jeesuksen varoitukset havainnollistavat hänen radikaalia maailmankuvaansa lisää?
1. Ahneus ja rikkaus: Luuk. 12:13–34

2. Uskollisuus ja viisaus: Luuk. 12:35–48

3. Perheiden hajoaminen: Luuk. 12:49–53

4. Arvostelukyky: Luuk. 12:54–59

5. Tuomitseminen: Luuk. 13:1–9
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Yhteenveto
Ennen paluutaan Jerusalemissa tapahtuvaan temppelin vihkimisen vuosijuhlaan, Jeesus herätti huomiota parantamalla ramman naisen sapattina temppelissä. Tämän lisäksi hän kertoi kaksi
vertausta valaistakseen Jumalan valtakunnan luonnetta. Luuk. 13:10–21
•

Millä tavoin tämä sapattina tapahtunut ihme havainnollisti hänen maailmankuvaansa?

•

Kuinka miehen istuttama sinapinsiemen kuvasi Jumalan valtakuntaa?

•

Mitä vertaus hapantaikinaa tekevästä naisesta opettaa meille Jumalan valtakunnasta?

Käy vielä läpi temppelin vihkimisen vuosijuhlassa sattunut yhteenotto. Mitä sellaista Jeesus paljasti ihmiseksi tulemisestaan, joka kuvaa hänen kansanliikkeensä luonnetta? Joh. 10:22–39

Lisälukemista
Vertaus miehen kylvämästä sinapinsiemenestä on yhdistetty vertaukseen hapatteesta, jonka
nainen alusti taikinaansa. Kenneth Bailey on löytänyt 27 tällaista yhteen liitettyä paria Luukkaan
evankeliumista. Näissä yksi koskee miehiä, toinen naisia. Esimerkiksi 1
1.
2.
3.

Saarnatessaan Nasaretissa Jeesus kertoi Sarpatissa asuvan lesken ja toisaalta Naamanin
uskosta. (ks. Luuk. 4:25–27)
Jeesus esitti kaksi vertausta: ensimmäisessä hän puhui viitan paikkaamisesta (tuohon aikaan naisten työ) ja viinin tekemisestä (miesten työ). (ks. Luuk. 5:36–39)
Vertaus miehestä, joka etsi kadonnutta lammasta, on kerrottu samalla kertaa kuin vertaus
naisesta, joka käänsi talonsa ylösalaisin löytääkseen kadottamansa kolikon. (ks. Luuk.
15:4–10)

Jeesus loi vertauksia ja kertoi kertomuksia sekä miehistä että naisista, sillä hän halusi tehdä
opetuslapsia molemmista.
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Mietteesi ja kysymyksesi
Mikä on merkinnyt sinulle kaikkein eniten Jeesuksen paljastamassa Jumalan radikaalissa luonteessa?

Jakaminen
Mitä aiot kertoa ystävillesi tällä viikolla Jeesuksen maailmankuvasta?

Mitä voit kertoa niille, joita sinä johdatat Jeesuksen luokse?
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