Osa 1
Valmistautuminen:
moninkertaistavaan elämään
Jeesuksen elämän ensimmäiset kolmekymmentä vuotta kuluivat valmistautumiseen. Sen jälkeen Johannes Kastaja esitteli hänet ja hänen lyhyen julkisen toimintansa, joka oli opetuslapseuttamista. Toimintansa lopussa hän antoi opetuslapsilleen saman tehtävän: ”Menkää siis
ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani” (Matt. 28:19 RK 2012). Käyttämällä sanaa
ethnē Jeesus ei viitannut kansallisvaltioihin vaan että opetuslapseuttamista tapahtuisi kaikissa
ihmis- ja vertaisryhmissä.
Jeesuksen toiminnan – opetuslapseuttamisen ja liikkeen rakentamisen – tärkeimpiä todistajia ovat neljä evankeliumin kirjoittajaa. Matteus oli ensimmäisen vuosisadan veronkantaja, josta
tuli opetuslapsi, joka keskittyi Jeesuksen mullistavaan, kulttuurirajat kumoavaan kuninkuuteen
ja valtakuntaan. Hän on myös ainoa, joka mainitsee Jeesuksen käyttävän sanaa seurakunta,
joka muotoutuu opetuslapseuttamisen sivutuotteena. Johannes Markus, mahdollisesti Barnabaksen serkku (Kol. 4:10) 1, kertoo kertomuksen, jonka hän on mahdollisesti kuullut kalastaja
Pietarilta.2 Luukas, lääkäri (Kol. 4:14), jonka kaksi kirjallista tuotosta muodostavat jopa 40 % Uudesta testamentista, kirjoitti yhtenäisen esityksensä (Luuk. 1:3) tarkan tutkimustyönsä jälkeen,
sillä hän ei itse henkilökohtaisesti ollut seurannut Jeesuksen elämää.
Ilman Johanneksen evankeliumia meillä olisi hyvin vähän tietoa Jeesuksen toimiajan ensimmäisistä 18 kuukaudesta. Johannes kirjoitti oman evankeliuminsa yli 60 vuotta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ollen näin ainoa evankelista, joka oli päässyt kokemaan koko Jeesuksen
toimikauden. Vaikka Johanneksen evankeliumi on kaikkein kronologisin, korostaen kriisejä ja
käännekohtia, ei hänen selostuksensa ala Betlehemistä tai Jordanilta. Ennemminkin Jeesus
esitellään Luojana ja Pelastajana, Jumalan Sanana ja ”maailman perustamisesta alkaen” teurastettuna Jumalan Karitsana (Joh. 1:1–3; Ilm. 13:8 RK 2012). Tämän jälkeen hän kertoo siitä,
miten Jeesus kutsuu ihmisiä seuraamaan itseään.
Matteus toimi saarnaselostajana, Markus elämäkerran kirjoittajana, Luukas historioitsijana ja
Johannes teologina. Meitä ovat rikastuttaneet myös apostoli Paavalin kirjeet, joissa hän kirjoitti:
”Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti
orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.”(Fil. 2:5–8). Hänet tehtiin meidän kaltaiseksemme (Hepr. 2:5–19).
Ensimmäisessä osassa pohdimme nuorta Jeesusta, hänen valmistautumistaan liikkeen rakentamista varten. Teoksessa The NIV Harmony of the Gospels tämä ajanjakso kattaa kappaleet 1–19, Ellen Whiten teoksessa Rakkaudella Isältä ja Jerry D. Thomasin teoksessa Messiah
luvut 1–10. Tämän kirjan kappaleet alkavat Luukkaan ja Johanneksen evankeliumien alkusanoilla ja Jeesuksen inhimillisellä sukuluettelolla päättyen Jeesuksen serkun Johanneksen työhön.
Mitä Jumala koki ja oppi tullessaan ihmiseksi? Mitä me voimme oppia näistä valmistautumisen
vuosista, ja mitä johtopäätöksiä voimme vetää omaan elämäämme?

Lähdeviitteet
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Ei ole varmaa, että “Markus, Barnabaksen serkku” (Kol. 4:10) olisi Johannes Markus.
Bargil Pixner, With Jesus in Jerusalem, Corazin, 2005:11 kommentoi, että Markus oli luultavasti kuullut asian yksityiskohdista Pietarilta, galilealaiselta kalastajalta. Jotkut arvelevat hänen olleen se nuori mies, joka pakeni alasti, kun Jeesus otettiin kiinni (Mark.
14:51, 52).
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