Sataman Ilta 19.11.2016
Messikysymykset - Madonruokaa III - Voitettu
vihollinen
Johdanto
Tässä opetuksessa puhutaan kolmesta vihollisestamme, jotka ovat Perkele, synti ja kuolema. Mitä
sinulle tulee mieleen näistä sanoista?
Jarmo väittää, että jokainen ihminen syntyy keskelle sotatilaa. Mitä itse ajattelet tästä? Miten
sinä koet tämän sotatilan?
Perkele haluaa jumalaksi Jumalan paikalle. Miten hyvin hän on mielestäsi onnistunut tässä
pyrkiymyksessään? Onko Perkele yrittänyt jollain tavalla houkutella sinua puolelleen? Kerro.
Ef. 6:12 Elämän taisteluissa ja ristiriidoissa saatamme nähdä ongelmien ytimen ensin toisessa
ihmisessä. Onko sinulla kokemusta tilanteesta, jossa olet ensin syyttänyt ihmistä, jonka jälkeen
olet tajunnut, että kaiken takana onkin persoonallinen paha itse? Kerro.
Meillä ei ole taistelu ihmistä vastaan vaan meitä vastaan taistelee Saatana henkivaltoineen,
käyttäen ihmistä välikappaleenaan. Miten pystyt toteuttamaan tätä periaatetta käytännön
elämässä, omissa asenteissasi? Onko oman elämäsi taisteluissa kyse ihmisten välisistä
ongelmista vai onko taustalla Saatana? Olisiko sinun tarpeen korjata nykyistä käsitystäsi
vihollisestasi tämän jakeen pohjalta? Pohtikaa tätä teemaa.
Jaakob 4:7 Miten me voimme vastustaa Saatanaa? Vastustatko sinä Saatanaa elämässäsi?
Hebr. 12:4 Miten sinä olet tehnyt tätä vastarintaa omassa elämässäsi viime aikoina?
1 Piet. 2:11 sekä samasta aiheesta Jaakob 4:1 Kerro esimerkki himosta ihmisen kehossa.
(Käsitelkää tätä tilanteen/mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisemmin)
Room. 5:12 Paavali kutsuu kuolemaa viimeiseksi viholliseksi. Mitä ajattelet tästä?
1 Kor. 15:53-57 Paavali kertoo tässä kuoleman jälkeisistä vaiheista. Mihin Paavali meitä tässä
kehottaa?
Jarmo opetti, että meillä jokaisella on helmasyntimme. Jos messissänne on vapaus ja rohkeus
kertoa omista synneistä, käsitelkää seuraavaa kohtaa. Kerro jostain omasta helmasynnistäsi.
Voiko siitä päästä eroon? Entä jos en pääse? Viekö se sinut helvettiin?

Jarmo opetti, että taivaaseen pääsy ei ole missään tilanteessa kiinni meidän ansioistamme. Se ei
riipu teoistamme. Turvaudu Jeesukseen. Käänny Hänen puoleensa. Se riittää. Pääsemme
synneistämme vain Jeesuksen veren kautta. Oletko sinä varma omasta pelastumisestasi? Uskotko
Jeesuksen veren olevan ainoa tie taivaaseen ja todella puhdistavan kaikki sinun syntisi? Kerro
rehellisesti mihin uskot.
Kolossalasille 2:13-14 Rankaisetko joskus itse itseäsi omista synneistäsi? Voitko sinä uskoa
todeksi sen, että Jeesus otti kaikki sinun henkilökohtaiset syntisi, ja kantoi niiden rangaistuksen
ristillä siten että sinun ei tarvitse niistä enää itseäsi rangaista? Koetko sinä tämän jakeen sanoin,
että nyt saat elää ja että ennen olit kuollut? Miten ymmärrät tämän Jarmon lauseen: “Jeesus
riisti ristinkuolemallaan Saatanalta oikeuden ja vallan syyttää meitä meidän synneistämme”?
Saatanan kaikki valta perustuu valheeseen. Hän valehtelee meille jatkuvasti ja saa meidät usein
uskomaan näihin valheisiin. Kerro jokin Saatanan valhe, johon olet uskonut tai jonka olet
“niellyt” totuutena.
Room 8:38-39 Onko näistä Paavalin luettelemista asioista sinun vaikea kokea joku omalle
kohdallesi? Uskotko ettei mikään voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta? Mikä asia on
mahdollisesti tuntunut sellaiselta, että se on erottanut? Mikä tämän jakeen pohjalta on totuus
suhteestasi Jumalan rakkauteen?
Rukoilkaa näiden pohjalta esimerkiksi seuraavia asioita:
Syntien tunnustaminen
-

niitä tilanteita anteeksi, joissa on uskottu Saatanan valheita (nimetkää rukouksessa)
niitä tilanteita anteeksi, joissa on syytetty ihmistä taistelusta, jonka pääpomo onkin
Saatana

Parannuksen tekeminen
-

kääntyminen pois Saatanan houkuttamilta teiltä
rukous sen puolesta, että voisimme katsoa enemmän totuutta (Jumalan Sanaa) kuin
Saatanan valheita ja uskomme tätä kautta syvenisi
asennemuutos suhteessa taisteluun Saatanan voimia vastaan

Muutos ja siunaus
-

että Jumalan voima voisi tulla näkyvämmäksi meissä
että voisimme varjeltua lankeamasta Saatanan valheisiin
että siunaisimme myös “vihollisiamme”, emmekä kiroaisi

