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Opas 19    Kalastusta Jeesuksen kanssa: neljäs ja viides retki

Kolmesta ensimmäisestä kalastusretkestä tiedämme niiden tapahtumapaikan, mutta seuraa
vien kolmen retken keskeisin huomionkohde ovat äärimmäinen avun tarpeessa olevat ihmiset. 
Nämä kertomukset päättyvät tilanteeseen, jossa Jeesuksen aloittamassa kansanliikkeessä ta
pahtuu huomattavaa moninkertaistumista. Tässä osassa tarkastelemme kahta retkeä. Seuraa
vassa taas seuraamme, miten Jeesus toimi veronkantajan kohdalla johdattaakseen hänet ope
tuslapseksi, josta myöhemmin tuli yksi Jeesuksen apostoleista. Nämä ovat upeita kertomuksia, 
joista voimme oppia uusia asioita opetuslapseuttamisesta.

Lue Matt. 8:1–13; Mark. 1:40–2:12; Luuk. 5:12–26
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 27

4. retki: Spitaalinen (Luuk. 5:12–16)

Missä Jeesus kalasti?

Keitä Jeesus kalasti?

Mitä Jeesus havainnollisti tässä tuntemattomaksi jääneessä kaupungissa?

Spitaalin peittämä mies oli hylkiö. Papeilla, ”yhteisön jäsenten terveydellisen tilan ylläpitäjillä”, 
oli velvollisuus suojella kansalaisia tämän taudin leviämiseltä”.1 Kolmannessa Mooseksen kirjas
sa Jumala antoi papistolle yksityiskohtaiset ohjeet ihotautien arvioimiseen, ja jos henkilön todet
tiin sairastuneen spitaaliin, hänen tuli ”käyttää repaleisia vaatteita, pitää hiuksensa hajallaan ja 
kasvojensa alaosa peitettynä sekä huutaa: ’Saastainen, saastainen!’” Niin kauan kuin hän poti 
tautiaan, hän pysyi saastaisena ja joutui asumaan erillään leirin ulkopuolella (3. Moos. 13:45–
46). Hyljeksittyinä, vailla rakkautta ja sosiaalisesti eristettyinä spitaaliset elivät erossa rakkais
taan ja toisen ihmisen kosketuksesta!

Miten Jeesus kalasti?

	 •	 Jeesus	kosketti	tätä	tarttuvaan	tautiin	sairastunutta	miestä.	Mikä	merkitys	sillä	oli?

	 •	 Kolmannessa	Mooseksen	kirjassa	(14:1–32)	on	annettu	ohjeita	myös	pappien	osallisuu
teen ja vaadittuihin uhreihin, kun parantuminen oli käynnissä. Jeesus oli julistanut ole
vansa temppeli sekä tuovansa parannusta ja anteeksiantoa. Miksi hän siis kielsi paranta
maansa miestä kertomasta kellekään ja käski häntä menemään suoraan papin puheille?
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Arviointi: Miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa pärjäsivät?

(1) Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?

(2) Esittelikö Jeesus itsensä kulttuurillisesti relevantilla tavalla Messiaana tai maailman Pelas
tajana?

(3) Uskoiko kukaan elämäänsä Jeesukselle, tai siirtyikö joku lähemmäs Jeesuksen Messiaak
si tunnustamista?

Opitun soveltaminen:

	 •	 Millaisia	kokemuksia	sinulla	on	hyljeksittynä	olemisesta	ja	siitä,	miten	olet	tullut	Jeesuksen	
koskettamaksi ja puhdistamaksi?

	 •	 Meidän	tulee	kalastaa	spitaalisia.	Keitä	ovat	hyljeksityt,	joita	sinä	tunnet	–	kenties	kohtelet	
itsekin heitä kuin spitaalisia? Nimeä heidät tähän:

	 •	 Millainen	 vaikutus	 tällä	 kalastusretkellä	 oli	 Jeesuksen kansanliikkeen kasvattamiseen? 
Luuk. 5:15

	 •	 Väkijoukkojen elämöinti ympäröi Jeesuksen. Mistä hän löysi suuntaa kansanliikkeelleen? 
Luuk. 5:16

Jeesuksen opetuslapseuttamisliike oli nyt karkaamassa käsistä. Hän ”varoitti ankarasti” spitaa
lista kertomasta kenellekään, mutta ”lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levit
tää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. 
Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen 
luokseen.” (Mark. 1:45.)
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5. retki: Halvaantunut (Luuk. 5:17–26; Mark. 2:1–12)

Missä Jeesus kalasti? ”Kotikaupungissaan” (Matt. 9:1), Kapernaumissa (Mark. 2:1).

Miten Jeesus kalasti?

Keitä Jeesus kalasti? Luuk. 5:17

	 •	 Mikä	 rooli	 spitaalisen	 parantamisella	 on	 voinut	 olla	 tämän	 ryhmän	 kokoontumisella	 yh
teen?

	 •	 Huone	oli	täyteen	pakattu.	Mistä	luulet	ihmisten	keskustelleen	siellä?

	 •	 Millä	tavalla	halvaantuneen	saapuminen	katon	kautta	oli	oiva	vertauskuva	Jeesuksen	ja	tä
män Isän suhteesta?

Mitä Jeesus havainnollisti tässä tilanteessa, ja mitä opetuslapset mahtoivat oppia

	 •	 Jeesuksesta?

	 •	 opetuslapseuttamisesta?

Mark Edwards huomauttaa: halvaantuneella oli “uskomattomia” ystäviä, jotka käyttivät luovuutta 
saadakseen ystävänsä millä keinolla tahansa Jeesuksen luo. Sitten hän kysyy: ”Rakastatko ke
tään niin paljon, että tekisit mitä tahansa saadaksesi heidät Jeesuksen tykö?”2
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Arviointi: Miten Jeesus ja hänen opetuslapsensa pärjäsivät?

1) Oliko tapahtumassa paikalla uskosta osattomia?

(2) Esittelikö Jeesus itsensä kulttuurillisesti relevantilla tavalla Messiaana tai maailman Pelas
tajana?

(3) Uskoiko kukaan elämäänsä Jeesukselle, tai siirtyikö joku lähemmäs Jeesuksen Mes
siaaksi tunnustamista?

Opitun soveltaminen:

Miten kaikki huoneessa olevat reagoivat tapahtuneeseen? Vertaa Luuk. 5:26 jakeeseen 17.

Jeesuksen opetuslapseuttamisliike vaikutti nyt fariseuksiin ja lainopettajiin.

Mietteesi ja kysymyksesi

Jakaminen

	 •	 Tunnetko	ketään	hylkiötä	–	hengellistä	spitaalista?

	 •	 Kuka	tuntemistasi	ihmisistä	on	hengellisesti	halvaantunut	ja	tarvitsee	anteeksiantoa	syn
neilleen?

Seuraa ystäviesi kanssa Jeesuksen esimerkkiä:

	 •	 Valitse	yksi	Jeesuksen	kalastusretkistä.

	 •	 Vietä aikaa rukouksessa, valitse aika ja paikka kokoontumista varten.

Sinulla voi olla ystäviä, jotka ovat vasta oppimassa tuntemaan Jeesusta. Miten voisit saada hei
dät osallistumaan ”kalastusretkelle” kanssasi?

Alaviitteet 
1 Edwards 2010:93.
2 Edwards 2010:96.


