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Opas 42    Hedelmällisyys: ei voisi vähempää kiinnostaa

Mitä sellaista Jeesus teki palmusunnuntaina, että hänen valtakuntansa kansanliike alkoi sen 
seurauksena levitä kulovalkean tavoin? Ja miksi hän seuraavana päivänä kirosi kukoistavan vii-
kunapuun? Miksi hän toimi niin dramaattisesti temppelissä? Viikon sisällä hänet tultaisiin ristiin-
naulitsemaan. Mitä elintärkeitä kansanliikkeen perusperiaatteita hän halusi opettaa?

Lue Matt. 21:1–22; Mark. 11:1–25; Luuk. 19:29–48 ja 21:37–38; Joh. 11:55–12:50
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 63–65, 68

Jerusalemiin pääsiäistä juhlimaan kokoontuneet kansanjoukot pyrkivät löytämään Jeesuksen. 
Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyn, jonka mukaan ”jos joku tiesi Jeesuksen olinpai-
kan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen” (Joh. 11:57). Kuultuaan, että 
Jeesus oli saapunut Betaniaan, suuri kansanjoukko seurasi häntä sinne nähdäkseen hänet. He 
halusivat nähdä myös Lasaruksen, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Lasaruksen ylösnouse-
mus olikin aiheuttanut melkoisen kohun, jonka seurauksena moni ryhtyi Jeesuksen seuraajaksi. 
Tästä intoutuneita papit juonittelivat, miten saisivat murhattua molemmat miehet. (Joh. 12:10–11.) 
Oli tullut aika, jolloin Jeesus saapuisi julkisesti Jerusalemiin messiaana ja kuninkaana.

Kuningas itkee Jerusalemin kohtaloa

Jeesus nousi Öljymäen jyrkkää itäisen puolen rinnettä ylös suuri kansanjoukko ympärillään. 
Hän lähetti kaksi opetuslasta edellään Betfagen kylään hankkimaan hänelle kuninkaallisen rat-
sun. Mitä opimme Jeesuksesta ja hänen valtakunnastaan tarkastellessamme

•	 ratsua,	jonka	hän	valitsi	itselleen.	Se	ei	ollut	lähelläkään	kuninkaallista	paraatikuntoista	so-
tahevosta.

•	 vastaanottoa,	jota	Jerusalemin	kansanjoukot	juhlistivat	voittoa	symboloivilla	palmunoksilla.

•	 tapaa,	jolla	köyhätkin	heittivät	omat	päällysvaatteensa	maahan	Jeesuksen	eteen	kuin	ku-
ninkaalle.

•	 kyyneleitä,	tuskaa	ja	epätoivoa,	jotka	valtasivat	Jeesuksen	hänen	nähdessään	Jerusale-
min kaupungin.

•	 häntä	ilolla	vastaanottavaa	kansanjoukkoa	–	sokeita,	rampoja	ja	lapsia.

Laskeuduttuaan Öljymäeltä ja kuljettuaan Kidronin laakson läpi Jeesus saapui Jerusalemiin 
temppelipihalle idän suuntaan avautuvasta portista, jota käyttivät papit ja kuninkaat. Oli myöhä. 
Hän ”katseli siellä kaikkea” (Mark. 11:11), minkä jälkeen hän poistui kahdentoista opetuslapsen-
sa kanssa palaten Betaniaan, mahdollisesti Lasaruksen, Marian ja Martan kotiin tai ”vuorell[e], 
jota sanotaan Öljymäeksi” (Luuk. 21:37).
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Kuningas etsii hedelmiä

Aikaisin seuraavana aamuna Jeesus suuntasi kulkunsa takaisin kaupunkiin päin. ”[H]änen tuli 
nälkä”, joten hän etsi ruokaa (Matt. 21:18–19 ja Mark. 11:12–13). Millainen kuningas hän olikaan 
ja mitä hedelmiä hän halusi löytää? Viikunapuun tila viittasi tuon päivän muihin tapahtumiin, ku-
ten käy ilmi Markuksen tapausselostuksesta, joka on jaettu kolmeen osaan.2

1. Viikunapuu (Mark. 11:12–14)

 Nyt ei ollut viikunoiden satokausi, mutta Jeesuksen huomio kohdistui täydessä lehdessä 
olevaan	viikunapuuhun.	Se	oli	suuri	ja	vaikuttava:	sen	hän	näki	”jonkin	matkan	pääs[t]ä”	
(Mark. 11:13). Mikä siinä turhautti Jeesusta?

2. Temppeli (Mark. 11:15–18)

 Temppeli ja siellä tehtävät toimitukset olivat nekin näyttäviä. Millä tavoin tilanne, jossa Jee-
sus etsi täydessä lehdessä olevasta puusta hedelmiä, toimi hyvänä vertauskuvana temp-
peliin, ylipappeihin ja lainopettajiin?

 Tämän saman temppelin esipihoilla Jeesus oli aikaisemmin ilmoittanut olevansa todelli-
nen Temppeli (Joh. 2:18–22). Yli kolmen vuoden ajan hän oli toimittanut temppelin virkaa 
Juudeassa, Galileassa ja pakanakansojen keskuudessa – parantaen ja tarjoten anteek-
siantoa. Nyt hän oli tullut takaisin tehden tuota samaa. Ketkä ottivat hänet vastaan? Matt. 
21:12–16

3. Viikunapuu (Mark. 11:19–25)

 Jeesus ei löytänyt etsimäänsä hedelmää viikunapuusta eikä temppelin jumalanpalvelusjär-
jestelmästä. Jeesuksen valtakunnan kansanliike ei keskity ulkoisiin merkkeihin, kuten vai-
kuttavaan kasvuun, hienoihin järjestelmiin ja rakennuksiin. Mikä on sille sen sijaan tärkeintä?
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Hedelmiä yllättävissä paikoissa ja kunniaa erikoisissa tilanteissa

Jännityksen saattoi aistia temppelin pihoilla: kaatuneita pöytiä, hujan hajan levinneitä rahoja, 
Jeesuksen murhaa suunnittelevia raivostuneita temppelivirkamiehiä, Jeesuksen opetuksista 
”voimakkaan vaikutuksen” (Mark. 11:18) saanut kansanjoukko – ja lopulta joukko kreikkalaisia, 
jotka lähestyivät opetuslapsia, sillä he halusivat ”tavata Jeesuksen” (Joh. 12:21). He eivät voi-
neet lähestyä Herodeksen temppeliä. Temppelin naistenpihan toisella puolella oli pakanoille 
tarkoitettu piha, joka puolestaan rajoittui kaupunginmuureihin, joiden sisäpuolelle spitaaliset ei-
vät	saaneet	tulla.	Sen	sijaan,	että	Jeesus	olisi	kohdellut	pakanoita,	naisia	ja	spitaalisia	epäpuh-
taina, ja estänyt heidän lähestymisyrityksensä Jumalaa kohtaan, Jeesus meni heidän luokseen 
tarjoten heille siten pääsyn Isän luo ja lakkauttaen vallitsevan järjestelmän.3 Miten hän reagoi 
saadessaan tietää kreikkalaisten haluavan nähdä hänet?

Miten Jeesus kertoi heille, että hän – Ihmisen Poika – tulisi kirkastetuksi? Mitä sinulle nousee 
mieleen seuraavista:

•	 Jos	yksi	siemen	kuolee	ja	tulee	haudatuksi,	”se	tuottaa	runsaan	sadon”	(Joh.	12:24).

•	 Mikäli	Ihmisen	Poika	”korotetaan	maasta”,	hän	tulee	vetämään	kaikki	luokseen	(Joh.	12:32).

Viikunapuun kunniaksi ei ole sen runsas lehvästö vaan hedelmä, jonka se tuottaa. Temppe-
lin kunnia ei kummunnut sen mahtavuudesta tai ylenpalttisista rituaaleista vaan ihmisistä, jotka 
poistuivat sieltä parantuneina ja anteeksi saaneina. Jeesuksen kunnia ei perustunut herkeämät-
tömästi tehtyihin ihmeisiin, joita hän ”oli tehnyt – – ihmisten nähden” (Joh. 12:37) vaan siihen, 
että hänet ripustettiin ristille, jotta ne, jotka sitä katselevat, näkisivät ja uskoisivat ”häneen, joka 
on [hänet] lähettänyt” (Joh. 12:44, RK 2012). Tämä ristin valo vetää kaikkia kohti ikuista elämää. 

Hedelmällisyys – kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate

Luvut	 ovat	 tärkeitä	 etenkin,	 kun	 ne	 kuvaavat	 ihmisiä,	 jotka	 ovat	 Jumalalle	 rakkaita.	 Seurakun-
nat ovat kuitenkin surullisen kuuluisia siitä, että ne laskevat vääriä ihmisiä. Teoksessaan Fruitful 
Church: A Manifesto for Sending (Hedelmällinen seurakunta: Lähettämisen manifesti, ei suom.) 
Andrew Turner kirjoittaa:  ”Meidän tulisi mitata menestystä tarkastelemalla seurakunnasta ulos-
päin suuntautuvien ihmisten määrää ja laatua sen sijaan, että keskitymme kirkkoon tulijoiden mää-
rään.”4 Me kasvatamme lapsemme aikuisiksi, jotka jättävät kotinsa ja perustavat oman taloutensa. 
Miksi tämä on perheille normaali, mutta seurakunnissa poikkeuksellinen tapa toimia?”5

•	 Jeesus	valitsi	kaksitoista	opetuslasta,	nimeten	heidät	apostoleiksi eli lähettiläiksi. (ks. Mark. 
3:13–15 ja Joh. 13:16)

•	 ”Oletusarvoisesti	hedelmä	jättää	puunsa	–	–	Hedelmä	kantaa	siemeniä	moninkertaistuak-
seen.”6

•	 Jos	siemen	kuolee,	”se	tuottaa	paljon	hedelmää”	(Joh.	12:24,	VKR).
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Mietteesi ja kysymyksesi

•	 Millä	tavoin	lähettämisen	kulttuurille	vastakohtainen	säilömisen	kulttuuri	vaikuttaa	negatiivi-
sesti kansanliikkeeseen?

•	 Miksi	kansanliikkeen	johtajien	tulee	kuolla,	jotta	opetuslapseuttava	kansanliike	alkaa	räjäh-
dysmäisesti kasvaa?

•	 Mitä	Jeesus	mahtoi	tarkoittaa	sanoessaan	uskovien	sisimmästä	kumpuavan	”elävän	veden	
virrat” (Joh. 7:38)? 

•	 Mitä	hedelmällisyyden	hyväksi	kuoleminen	(lähteä	alta	pois,	olla	olematta	este)	voisi	tarkoit-
taa sinun tapauksessasi?

Jakaminen

Keskustele ystäviesi kanssa: Mitä jos varustaisimmekin 16–18-vuotiaat jäsenemme lähtemään 
seurakunnista istuttaakseen uusien ryhmien ja seurakuntien sukupolven?

Mitä voit jakaa oppimastasi heidän kanssaan, joita sinä johdatat Jeesuksen luo?

1 Andrew Turner, Fruitful Church: A Manifesto for Sending, www.sacredagents.net, 2015:10 – ensimmäisen luvun otsikko. Ei voisi vähem-
pää kiinnostaa, “not give a fig” (ei kiinnosta viikunan vertaa), on sananparsi, joka tarkoittaa sitä, ettei välitä jostakin asiasta tai ihmisestä.

2 Turner 2015:26.
3	 Jonathan	Sedlek:	More than a Prophet: a theological essay on Acts of mission in Matthew’s Gospel, Julkaisematon lähde – osasuori-

tuksena	MIS501	Holistic	Mission	-opintoihin	the	Trinity	House	Institute	-oppilaitoksessa,	2014:1–19	(3–4).
4 Turner 2015:16, 17.
5 Turner 2015:61 ja takakansi. 
6 Turner 2015:12, 16.


