Opas 47 Pyhän Hengen läsnäolon periminen!
Jeesuksen puhuessa ylösnousemuksestaan1 ja kertoessaan pahaenteiset ennustuksensa kavaltamisesta, kieltämisestä ja kuolemasta, pelko täytti opetuslasten sydämet. Tulisiko tämä kansanliike tuhoutumaan? Oliko tämä sen loppu? Mitä heille tapahtuisi? He olivat panostaneet paljon Jeesuksen seuraamiseen!
Jeesus oli heidän johtajanaan ohjannut opetuslapsensa nyt kriittiseen pisteeseen. Jeesuksen oli nyt aika lähteä, jotta hänen kansanliikkeensä alkaisi levitä kulovalkean tavoin. Tällaisessa
tilanteessa moni kansanliike tuhoutuu. Toisin kuin Johannes Kastaja, Barnabas ja Paavali, johtajien toive on saada jatkaa vallassa. Jeesuksella oli suunnitelma vallanperimyksestä, joka osoittautuisi ”äärimmäisen puoleensavetäväksi imperiumissa, jossa orjuus, naisten ja vähemmistöjen kaltoinkohtelu, turmeltunut seksuaalisuus, tyrannia ja epäoikeudenmukaisuus rehottivat”.2
Lue

Joh. 14:1–18:12; Matt. 26:30–56; Mark. 14:26–52; Luuk. 22:39–53
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 73–74

Meneillään oleva tehtävä
Jeesus oli paljastanut Isän. Hän oli lähdössä pian. Mitä opetuslasten tuli tehdä? Joh. 14:1–14

Heidän uusi suhteensa Jeesukseen
Jeesus pyytäisi Isää lähettämään Pyhän Hengen, joka oli täyttänyt hänen elämänsä. Kuinka heidän suhteensa Jeesukseen tulisi muuttumaan? Joh. 14:15–31

Pohdi Jeesuksen sanojen syvyyttä: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.” (Joh. 14:18–20.)
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Millainen heidän uusi suhteensa Jeesukseen ja Isään tulisi olemaan Pyhän Hengen läsnäolon
kautta? Joh. 14:23
•

Millä tavoin tämä oli kaikkia aikaisempia läheisempi kokemus Jeesuksen kanssa?

•

Mikäli tämä on mahdollista kaikille opetuslapsille, mikä on meidän etuoikeutemme?

Heidän suhteensa Jeesukseen oli muuttunut. He eivät enää olleet palvelijoita vaan ystäviä. Mitä
tämä vaikutti heihin kansanliikkeen johtajina? Joh. 15:1–17

Heidän ystävyytensä Jeesuksen kanssa tulisi johtamaan karkotukseen synagogista, juutalaisten miesten sosiaalisen elämän keskuksesta, ja kuolemaan. Mikä tulisi kannustamaan heitä
tuonkaltaisen vainon edessä? Joh. 15:18–16:4

Puhuessaan lähestyvästä kuolemastaan, jota seuraisi hänen ylösnousemuksena, mitä perustavanlaatuisia periaatteita Jeesus viritti kansanliikkeelleen, jotta se leviäisi kulovalkean tavoin?
Joh. 16:5–33
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Oli tullut muutoksen aika!
Jeesuksen opetuslapseuttamisen ja kansanliikkeen rakentamisen suuria nivelkohtia oli aina
edeltänyt erityinen rukouksen aika. Esimerkiksi siirtyessään kasteensa jälkeen valmistautumisvaiheesta työn perustusvaiheeseen, hän rukoili Jordanin rannalla. Tämän jälkeen, kun opetuslapsia oli jo moninkertainen määrä ja herodiaanit ja fariseukset uhkasivat heitä, Jeesus vietti yön
rukouksessa ennen kuin hän valitsi kansanliikkeelleen kaksitoista johtajaa. Nyt oli tullut hänen
kirkastamisensa aika sekä aika antaa hänen kansanliikkensä johto Pyhän Hengen voitelemille
opetuslapsille. Nyt oli hänen aikansa uhrautua ja rukoilla.
Jeesus rukoili kahteen otteeseen:
•

Kolme esirukousta ylähuoneessa
Mikä oli hänen rukouksensa hänen itsensä, hänen opetuslastensa ja hänen kansanliikkeensä tulevaisuuden puolesta, kun hän valmistautui lähtöönsä? Joh. 17:1–26

•

Kolme tuskaista rukousta Getsemanessa
Minkä päätöksen Jeesus teki kaikkein synkimpänä hetkenään maailman syntien painaessa häntä? Joh. 18:1; Matt. 26:30–46; Mark. 14:26–42; Luuk. 22:39–46

Petos ja hylkääminen
Juudas opasti sotilasosaston (jopa 600 sotilasta)3, ylipapeilta ja fariseuksilta saamansa miehet
sekä miekoin ja seipäin aseistautuneen miesjoukon oliivilehtoon (Joh. 18:3 ja Matt. 26:47). Ellei tilanne olisi ollut niin murheellinen, olisi sitä voinut pitää koomisena, sillä kaikki oli viety huippuunsa. Juudaksen kavaltava suudelma sen jälkeen, kun Jeesus oli jo ilmaissut itsensä; Pietarin avuton miekankäyttö, jonka seurauksena ylipapin palvelijan korva irtosi, tilanteessa, jossa
Jeesus olisi voinut kutsua ”kaksitoista legioonaa enkeleitä” (Matt. 26:53); Jeesuksen sitominen, kun hänet olisi voitu ottaa kiinni päiväsaikaan hänen opettaessaan temppelin piha-alueella. Markus kertoo: ”Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat” (Mark.
14:50), mukaan luettuna yksi nuori mies, jonka tradition mukaan oli Johannes Markus, alastomana!
Mistä voimme päätellä Jeesuksen tietäneen hänen kansanliikkeensä olleen oikealla reitillä kaiken tämän sekasorron keskellä? Matt. 26:47–56; Mark. 14:43–52; Luuk. 22:47–53; Joh.
18:2–12
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Pyhän Hengen läsnäolon periminen – kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate
Poliitikot eivät perustuslain mukaan voi siirtää valtaa eteenpäin (eikä heillä ole vallanperiytymiseen suunnitelmaa). Menettäessään kansan suosion osa heistä muuttuu tyranneiksi. Jotkut yhtiöiden johtajat taas valjastavat oikeusistuimet säilyttääkseen valtansa. Toisinaan seurakunnalliset johtajat pyrkivät suhteittensa avulla pitämään viran itsellään. Kansanliikkeen johtajat eivät
reagoi tällä tavoin vaan he varustavat muita ja siirtyvät eteenpäin. Mitä me opimme tästä perusperiaatteesta Uuden testamentin johtajilta?
* Johannes Kastaja
* Barnabas
* Paavali
Miksi johtajuuden periytymisen suunnittelu on kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen periaate? Miksi sitä ei usein kuitenkaan toteuteta?

Jeesuksen suunnitelma johtajuuden periytymisestä oli paljon kokonaisvaltaisempi. Hän ei ollut
ojentamassa vetovastuuta muutaman hillityn vihityn johtajan joukolle4: jokainen uskova tulisi olemaan Pyhällä Hengellä täytetty. Mitä tämä merkitsee tälle moninkertaistavalle opetuslapseuttavalle kansanliikkeelle tänään?

Jakaminen
Keskustele: mitä esteitä luomme kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaatteelle,
jonka mukaan jokaisen uskovan tulisi osallistua?

Mitä voit kertoa oppimastasi niille, joita sinä kannustat seuraamaan Jeesusta opetuslapsen tavoin?

1.
2.
3.
4.

Katso Matt. 26:32 ja Mark. 14:28.
Richard Rohr, A Man of Contradictions, Richard Rohr’s Daily Meditations, Monday, March 30, 2015.
Thomas & Gundry 1988:212 kommentti tekstiin Joh. 18:3.
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