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Opas 26   Johtajuus ja epäusko

Johannes Kastaja oli vankilassa. Hänen äänensä oli hiljennetty. Hänen työnsä oli lopetettu. Ti-
lanne oli erityisen vaikea nimenomaan hänelle, sillä hän oli tottunut elämään erämaassa keräten 
kansantajuiselle sanomalleen kansan laajaa huomiota. Suurella varmuudella hän oli julistanut 
Jeesuksen olevan ”Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” (Joh. 1:29.) Nyt vanki-
lasta käsin hän lähetti kaksi opetuslastaan kysymään serkultaan Jeesukselta: ”Oletko sinä se, 
jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?” (Matt. 11:3, ks. myös Luuk. 7:19)
 Johannes oli alkanut kyseenalaistaa omaa sanomaansa, jonka takia hän oli laittanut likoon 
koko elämänsä. Hän oli vaarassa liukua pois (ks. Matt. 11:6 ja Luuk. 7:23). Miksi hän epäili? 
Kuinka helposti me epäilemme? Mitä vaikutuksia kyseenalaistamisella on? Tässä kertomukses-
sa me opimme Jeesukselta niin johtajuudesta kuin epäröinnistä.

Lue Matt. 11:2–30; Luuk. 7:18–35 
 Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 34

Johanneksen opetuslapset raportoivat kaikesta, mitä Jeesus teki. Miksi tämä aiheutti Johan-
neksessa rauhattomuutta?

Kun Johanneksen opetuslapset tulivat ja kysyivät: ”Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pi-
tääkö meidän odottaa toista?” (Matt. 11:3), Jeesuksen ympärillä oli suuri kansanjoukko, joka oli 
tullut hakemaan niin fyysistä kuin hengellistä parantumista ja vapautusta. Jokainen kuuli Johan-
neksen epäilyksistä. Nimenomaan Johannes oli lähettänyt monet heistä Jeesuksen luo, mu-
kaan lukien osan Jeesuksen uusista johtajista. Kuvittele heidän ilmeitään, kun he kuulivat Jo-
hanneksen kysymyksen, joka toi julki hänen epäilyksensä.1

Mitä kysymyksiä ihmiset mahtoivatkaan ajatella tuona hetkenä?
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Mikä oli Jeesuksen vastaus? Minkälainen viesti opetuslasten tuli viedä takaisin Johannekselle?

•	 Selonteko:

•	 Kirjoitukset:	Jeesus	lainasi	omalle	serkulleen	kirjoituksista	kahta	tekstiä,	joihin	sisältyivät	
ne Nasaretin synagogassa luetut jakeet, jotka saivat kaupunkilaiset hylkäämään Jeesuk-
sen (ks. Jes. 35:5–6, 61:1 vrt. Luuk. 4:17–19). Miksi nämä profetiat saattoivat vakuuttaa 
Johanneksen?

•	 Rohkaisu:	(Matt.	11:6,	Luuk.	7:23)

Johanneksen opetuslasten poistuessa Jeesus puhui kansanjoukolle Johanneksesta. Mahdol-
lisesti nämä opetuslapset kuulivat jotain siitä, mitä Jeesus sanoi. Jälleen hän siteerasi Jumalan 
sanaa:

•	 Miksi	ihmiset	olivat	alun	perin	etsiytyneet	Johanneksen	luokse?	Jes.	40:1–5

•	 Millä	tavoin	Johannes	oli	enemmän	kuin	profeetta?	Mal.	3:1

•	 Jeesus	sanoi:	”[J]uuri	hän	on	Elia,	jonka	oli	määrä	tulla.”	(Matt.	11:14,	vrt.	Mal.	3:23–24.)	
Lisäksi	hän	sanoin:	”[Y]ksikään	naisesta	syntynyt	ei	ole	Johannesta	suurempi,	mutta	kaik-
kein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän.” (Luuk. 7:28.) Mitä 
luulet Jeesuksen tarkoittaneen näillä sanoilla?

•	 Miten	Johannes	 ja	Jeesus	olivat	molemmat	 tulleet	 väärinymmärretyiksi?	Matt.	 11:16–19,	
Luuk. 7:29–35

•	 Millä	tavoin	ajattelet	Jeesuksen	tunteenpurkauksen,	rukouksen	ja	vetoomuksen	hyödyttä-
neen hänen serkkuaan? Matt. 11:20–30
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Lisälukemista
Vertaile seuraavia raamatuntekstejä, jotka viittaavat Johannes Kastajaan Eliana

•	 Mal.	3:23–24

•	 Luuk.	1:5–17

Tarkastele myös seuraavia tekstejä, jotka kertovat Jeesukselle tietä valmistavasta Johannek-
sesta

•	 Jes.	40:1–5

•	 Luuk.	1:57–80

•	 Luuk.	3:1–23,	vrt.	Mark.	1:1–8

Lisäksi vielä yksi teksti, joka viittaa Johannekseen Eliana

•	 Matt.	17:1–13

Mietteesi ja kysymyksesi
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Jakaminen

Mitä aiot jakaa ystävillesi tällä viikolla?

•	 Mikä	voi	synnyttää	epäilyksiä	johtajissa?

•	 Kuinka	todellinen	oli	Johannes	Kastajan	riski	liukua pois?

•	 Mitä	seurauksia	sillä	olisi	ollut,	jos	Johannes	olisi	luopunut	uskostaan?

•	 Miten	helposti	sinä	liu’ut	uskosta	epäilyihin?

•	 Miten	sinä	käsittelet	väärinkäsityksiä	ja	epäilyksiä?

•	 	Millä	tavoin	kyseenalaistaminen	voi	olla	hyödyllistä?

•	 Mistä	sinut	tunnetaan?	Kutsuvatko	syntiset	sinua	ystäväkseen?	Ks.	Matt.	11:19;	Luuk.	7:34

Mitä voit jakaa niiden kanssa, joita sinä olet johdattamassa Jeesuksen luo?

Alaviite
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