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Rakkaus: käskyistä tärkein!

Jeesus vietti jokaisen yön Öljymäellä palaten aamulla varhain temppelille. ”[J]ulist[aessaan] hyvää sanomaa” (Luuk. 20:1) viimeistä kertaa temppelialueella ylipapit, fariseukset, saddukeukset
ja herodilaiset (eli Herodeksen kannattajat) tulivat hänen luokseen. Lainopettajat ja lakiasiantuntijat haastoivat hänet asettaen hänelle ansoja, kuulustellen ja hankalia kysymyksiä esittäen.
Tilanne oli kiihkeä. Heidän päämääränsä oli saada hänet satimeen! Kolmen päivän sisällä hänet
ristiinnaulittaisiin. Mitä kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen periaatetta Jeesus painotti
heille puhuessaan?
Lue

Matt. 21:23–23:39; Mark. 11:27–12:44; Luuk. 20:1–21:4
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 66–67

Mitä ajatuksia sinulla herää Jeesuksen vastauksesta temppelin edustajille heidän kysyessään:
”Kuka sinut on tähän valtuuttanut” (Matt. 21:23)?

Jeesus vastasi heille kolmella eri vertauksella. Mitä hän halusi painottaa?
1.

Pojat, joita heidän isänsä pyysi työskentelemään viinitarhassaan. Matt. 21:28–32

2.

Vuokraajat, jotka tappoivat omistajan pojan. Matt. 21:33–46

3.

Vieraat, jotka kuningas kutsui hääjuhlaan. Matt. 22:1–14
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Ansojen väistelemistä!
Jeesus raivostutti temppelin johtajia. Kuvittele, hän sanoi veronkerääjien ja kehoaan myyvien
naisten pääsevän taivaaseen heitä ennen! Tämän lisäksi hän leimasi heidät kiittämättömiksi
murhaajiksi, jotka suunnittelivat järjestävänsä pääsyn taivaaseen omilla ehdoillaan. He neuvottelivat ”keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan” (Matt. 22:15).
1.

Fariseukset ryhtyivät salaliittoon Herodes Antipaan tukijoiden, herodilaisten, kanssa esittääkseen poliittisesti latautuneen kysymyksen. Millaisen satimen he suunnittelivat? Matt.
22:15–22

2. Saddukeukset, jotka eivät uskoneet kuolleiden ylösnousemukseen, laativat monimutkaisen kysymyksen. Kuinka Jeesus paljasti heidän piittaamattomuutensa kirjoituksia kohtaan?
Matt. 22:23–33

3. Eräs fariseus esitti lainopillisen kysymyksen: ”[m]ikä on lain suurin käsky” (Matt. 22:36)?
Analysoi Jeesuksen näkemyksen syvällisyyttä. Matt. 22:34–40; Mark. 12:28–34

Rakasta Jumalaa – rakasta ihmisiä!
Määriteltyään nämä kaksi käskyä Jeesus alkoi puolestaan paljastaa häntä syyttäneiden henkilöiden rakkauden puutetta Jumalaa ja muita ihmisiä kohtaan.
•

Millainen asenne fariseuksilla oli Messiasta, Herraa, kohtaan? Matt. 22:41–46

•

Millaista kyynistä asennetta heidän suhtautumisensa muita ihmisiä kohtaan ilmensi? Matt.
23:1–12

187

Jeesus oli tinkimätön. Hänen kansanliikkeensä perustukset lepäsivät periaatteilla, jotka tyrmäsivät perinteiset ajattelumallit kokonaan ja jotka näkyivät selvästi asenteissa ja toiminnassa. ”Joka
teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija”, hän sanoi. ”Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.” (Matt. 23:11–12.) Palava rakkaus Jumalaa ja
muita ihmisiä kohtaan on aitoa!
Tekopyhyyttä ja nöyryyttä!
Jeesuksen purevin moite osui fariseuksiin ja lainopettajiin. He olivat tekopyhiä (kreik.
hypokritēs). Kreikkalaisessa teatterissa näyttelijät (hypokritēs) teeskentelivät ja käyttivät siinä
erilaisia naamareita tukeakseen näytelmän viihdearvoa, kun taas näiden hengellisten johtajien
vilppi oli kaukana leikistä. Seitsemän kertaa hän toisti: ”Voi teitä” – kuudesti hän kutsui heitä
teeskentelijöiksi ja kerran sokeiksi oppaiksi.
Mitä oli naamion alla? Miksi heidän petoksensa oli niin paheellista? Matt. 23:13–36.

Miksi Jeesus ilmaisi niin syvää surua Jerusalemin puolesta? Mihin tilaan petollisuus oli jättänyt
temppelin ja ihmiset? Matt. 23:37–39

Tämän jälkeen Jeesus, joka istui lähellä temppelirahaston uhriarkkua, näki lesken antavan ”kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran”. Tämän naisen elämä oli riistetty häneltä. Hän
oli menettänyt aviomiehensä, joka oli ollut hänen tukensa ja turvansa. Hänellä ei ollut näyttämöä, jolla näytellä, saati naamiota! Vastakohta oli silmiinpistävä. Mitä Jeesus halusi opetuslastensa sisäistävän? Mark. 12:41–44; Luuk. 21:1–4.
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Rakkaus – kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate
Teoksessaan Movements that Change the World (Maailmaa muuttaneet kansanliikkeet, ei
suom.) Steve Addison määrittelee viisi perusedellytystä kansanliikkeille. Ensimmäinen on tulenpalava usko ja loput: sitoutuneisuus aatteelle, tarttuvan positiiviset ihmissuhteet, nopea jalkautuminen ja joustavat metodit.1 Tulenpalavan uskon sytyttää intohimoinen, aito, läpinäkyvä ja
rohkea rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan.
Jeesus nimesi kaksi suurta käskyä: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi” ja ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Hän sanoi: ”Näitä suurempaa käskyä ei ole” ja kaikki muut ovat näiden kahden käskyn varassa. (Matt. 22:37–40 ja Mark.
12:29–31.)
Kuinka tämä periaate määritteli alkuseurakunnan uskovia? Ap. t. 2:42–47; 4:32–37

Millaisia käytännön toimia rakkaus, tuo kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate, saa aikaan?

Jakaminen
Keskustele ystäviesi kanssa siitä, miten voisitte tarttua elämässänne ja kansanliikkeessänne ulkokultaisuuden ongelmaan.

Jeesus nuhteli tehopyhiä ja toisaalta osoitti arvostusta leskelle. Miten ajattelet näiden yhdessä
vetoavan niiden sydämeen, joita sinä johdat Jeesuksen luo?

1 Steve Addison, Movements that Change the World, Missional Press, 2009:11.
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