Sataman Ilta 10.9.2016
Messikysymykset  Hurja remontti II  Sinulla on
tehtävä!
1.Nehemian näky ja tehtävä
”Ja tultuani Jerusalemiin ja oltuani siellä kolme päivää minä nousin yöllä, ja muutamat miehet minun kanssani,
ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumalani oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille.
Eikä minulla ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se juhta, jolla minä ratsastin.
Nehemia 2:1112

Kysymys: Mitä luulet miksi Nehemia ei heti kertonut toisille tulonsa perimmäistä tarkoitusta?
Kysymys: Mitä sinulle kertoo se, että suuren tehtävään lähtiessään Nehemian ainoa varustus oli se
juhta jolla hän itse ratsasti?
Kysymys: Arto herätteli meitä miettimään omaa varustustamme Jumalan työssä (esim.
seurakunnassa). Keskustelkaa aiheesta: Vaatimattomat resurssit vs. varustautuminen
monipuolisesti.

Tilanteen kartoitus, suunnitelma
Ja minä lähdin yöllä Laaksoportista Lohikäärmelähteelle päin ja Lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin
maahanrevittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Ja minä kuljin eteenpäin Lähdeportille ja
Kuninkaanlammikolle; mutta siellä ei ollut juhdalla, jonka selässä minä istuin, tilaa päästä eteenpäin. Silloin
minä menin yöllä laaksoa myöten ylöspäin ja tarkastin muuria. Sitten minä palasin taas Laaksoportin kautta ja
tulin takaisin.
Nehemia 2:13.15.

Kysymys: Huonot olosuhteet kääntyivätkin hyväksi, koska ne auttoivat Nehemiaa hahmottamaan
kokonaiskuvaa muurista. Kerro esimerkki omasta elämästäsi: Milloin etäisyyden ottaminen
hankalaan tilanteeseen on auttanut sinua eteenpäin?
Kysymys: Arto sanoi: Kun Jumala antaa meillekin tehtäviä, harvoin lienee niin että saamme jokaisen
askeleen ”tiedot”. Saamme tai voimme käyttää omaa ymmärrystämme Häneen turvaten. Onhan
meillä vapaa tahto ja osaltaan Jumalan luomistyö ilmenee näin itsessämme. Keskustelkaa aiheesta.

Näyn jakaminen, totuuden kohtaaminen, sen kertominen ja vastaanottaminen.
Mutta esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään
kenellekään, en juutalaisille, en papeille, ylimyksille, esimiehille enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä
työssä..
Nehemia 2:16
Mutta nyt minä sanoin heille: "Te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit
tulella poltetut”

Nehemia 2:17
Jaakobin kirje:
5:20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa
kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

Kysymys: Nehemia käyttää sanamuotoa “Me olemme kurjuudessa”, ei “Te olette kurjuudessa”. Mitä
tämä kertoo Nehemian sydämen asenteesta?
Kysymys: Näetkö sinä kristillisissä seurakunnissa asioita, jotka ovat ilmeisiä, mutta mieluummin
hajottavat kuin rakentavat seurakuntaa?

Näky vuotaa, näyn jakaminen, toivoa ja rohkaisua
Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaiset." Ja minä
kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja myös mitä kuningas oli minulle
sanonut. Niin he sanoivat: "Nouskaamme ja rakentakaamme". Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän
hyvään työhön.”
Nehemia 2:1718 

Kysymys: Millainen oli Nehemian johtamistyyli?
Kysymys: Miten Nehemia jakoi näkynsä?
Kysymys: Mikä toimi kannustimena ihmisille aloittaa muurin rakentaminen?

2. Rakennusprojekti
3:1 Ylimmäinen pappi Eljasib ja hänen veljensä, papit, nousivat ja rakensivat Lammasportin, jonka he pyhittivät
ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen Hammeatorniin asti, jonka he pyhittivät, ja edelleen
Hananelintorniin asti.
3:2 Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet; ja näistä eteenpäin rakensi Sakkur, Imrin poika.

Kysymys. Miksi oli merkityksellistä että ensimmäiset rakentaja olivat pappeja?
Kysymys: Rakentaminen aloitettiin lammasportista. Mitä lammasportti symboloi?
Nehemia:3:12

3:5 Hänestä eteenpäin korjasivat muuria tekoalaiset; mutta heidän ylhäisensä eivät notkistaneet niskaansa
Herransa palvelukseen.

Kysymys: Keskustelkaa aseman merkityksestä palvelutehtävissä. Miten Satamaseurakunnassa
johtajat palvelevat seurakuntalaisia?
3:8 Heistä eteenpäin korjasi muuria Ussiel, Harhajan poika, yksi kultasepistä, ja hänestä eteenpäin korjasi
Hananja, yksi voiteensekoittajista; he panivat kuntoon Jerusalemia Leveään muuriin saakka.

Kysymys: Monelle muurin rakentaminen oli hyvin erityyppistä työtä kuin mitä he tekivät
leipätyönään. Arto sanoi, että seurakunta voi olla myös paikka, jossa jokainen voi toimia hyvinkin

erityyppisissä tehtävissä kuin mitä tekee arjessa. Toisaalta taas niitä avuja ja lahjoja mitä sinulla jo
on kannattaa mahdollisuuksen mukaan käyttää seurakunnan rakentamiseen. Keskustelkaa aiheesta.

Oman talon kohdalta, ei merta edemmäs kalaan
3:10 Hänestä eteenpäin korjasi Jedaja, Harumafin poika, oman talonsa kohdalta; hänestä eteenpäin korjasi
Hattus, Hasabnejan poika.
3:23 Heidän jälkeensä korjasivat Benjamin ja Hassub oman talonsa kohdalta; heidän jälkeensä korjasi Asarja,
Maasejan poika, joka oli Ananjan poika, talonsa viereltä.
3:28 Hevosportin yläpuolelta korjasivat papit, kukin oman talonsa kohdalta.
3:29 Heidän jälkeensä korjasi Saadok, Immerin poika, oman talonsa kohdalta. Ja hänen jälkeensä korjasi
Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija.

Kysymys: Miten voisit rakentaa Jumalan valtakuntaa kotiovesi sisäpuolella?
Kysymys: Miten voisit rakentaa Jumalan valtakuntaa kotiovesi ulkopuolella?

3. Miten sitten rakennan muuria / seurakuntaa tänä päivänä?
Jokaisen tehtävä
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Mark.16:15
Kysymys: Arto ottaa Jumalan valtakunnan rakentamiseen yhden selkeän näkökulman. Tämä on
evankeliointi, eli Jeesuksesta kertominen toisille. Pysähtykää hetkeksi tämä aiheen äärelle . Tämä on
seurakuntamme tärkeimpiä painopistealueita. Mitä mielikuvia sinulle herää sanasta evakeliointi?
Kysymys: Kenelle ja milloin olet viimeksi kertonut Jeesuksesta?
Kysymys: Kenelle haluaisit kertoa Jeesuksesta lähipiirissäsi?

Jokainen on todistaja:
”Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani.” Apt. 1:8

Keskustelkaa aiheesta: “Vaikka emme sanoisi mitään, olemme Hänen todistajiaan.”
Kysymys: Miten sinä koet Pyhän Hengen voiman itsessäsi?

Monenlaista tehtävää
Ef. 2:19 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan
perhettä,
2:20 apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,
2:21 jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa;
2:22 ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

Kysymys: Evankelioinnin lisäksi on paljon muitakin tapoja rakentaa Jumalan seurakuntaa. Mitä muita
tapoja on olemassa?

Kysymys: Keitä ovat ne ihmiset joiden kanssa sinä saat yhdessä rakentua Jumalan asumukseksi
Hengessä?
Matt.
11:28 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.
11:29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te
löydätte levon sielullenne.
11:30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

Kysymys: Mitä ajatuksia tämä nämä Matteuksen jakeet sinussa herättävät?

Päämäärä, tavoite.
Arto sanoi: Jokaisen uskovan panos seurakunnan rakentamisessa on tärkeä. Jokainen voi toimia omilla
lahjoillaan ja niillä resursseilla, joita jo on ja joita Jumala meille lahjoittaa, työn ja elämän edetessä.

Kysymys: Pohdi mitä tämä voisi tarkoittaa sinun kohdallasi? Miten sinä aiot palvella omaa
seurakuntaasi tänä syksynä?

