Messikysymykset Sataman illasta 3.12.2016

Poika Tuli 1: Ennustettu Poika, Juha Jokiniemi
3 näkökulmaa: Ennustettu Daavidin Poika, ennustettu Ihmisen Poika, ennustettu Jumalan
Poika

Ennustettu Daavidin Poika
Lue Room 1:1-4 ja 2.Sam. 7:12-14
Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan
Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta
pyhissä kirjoituksissa, hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt
Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta
asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän
Herrastamme (Room 1:1-4)
Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä
sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan
hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä
vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä
ja hän minun poikani. (2.Sam. 7:12-14)




Miten tärkeinä pidät Raamatun sukuluetteloita? Miksiköhän niitä on
sisällytetty Raamatun kirjoihin?
Mitä merkitystä mielestäsi on sillä, että Jeesus on Daavidin huonetta ja
sukua?
Juha opetti, että Vanha testamentti on täynnä profetioita tai epäsuoria
vertauskuvia ja esikuvia Jeesuksesta. Mitä tällaisia sinulle tulee mieleen ja
millä niistä on ollut eniten merkitystä oman uskonelämäsi vahvistamisessa?

Ennustettu Ihmisen Poika
Lue Daniel 7:13-14
Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan
kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja
hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja
kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja
hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.



Millainen on näiden jakeiden mukaan Jeesuksen valta ja valtakunta?
Jeesuksesta käytetään tässä nimeä Ihmisen Poika. Jeesus käytti myös itse
usein tätä nimeä itsestään (esim. Mark. 2:10, Matt. 24:30). Miksiköhän? Mitä
kaikkea voisi tarkoittaa se, että Jeesus on Ihmisen Poika?



Miten sinun uskoosi vaikuttaa se, että Jeesuksella on iankaikkinen
kuninkuus, valta ja valtakunta? Millaisia tunteita se herättää sinussa?

Ennustettu Jumalan Poika
Lue Ps. 2:7, Matt. 26:62-64
Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun
poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. (Ps. 2:7)
Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä
nämä todistavat sinua vastaan?" Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi
sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille,
oletko sinä Kristus, Jumalan Poika". Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit.
Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman
oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." (Matt. 26:62-64)



Mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin jakeissa itsestään ja tulevista
tapahtumista?
Millä perusteella juutalaiset tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan?

Lue Matt. 27:54
Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta,
näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja
sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".




Millä perusteella nämä roomalaiset tunnustivat, että Jeesus on Jumalan
Poika?
Mitä sinulle merkitsee se, että Raamatussa Jeesus on ennustettu Jumalan
Poika ja että Raamattu myös todistaa siitä?
Mitä ainutlaatuista Jeesus pystyi ihmiseksi tulleena Jumalan Poikana
tekemään?

Lue lopuksi Jes. 9:5-6
Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus,
ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen
isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin
valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan
tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on
sen tekevä.

Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlan odotusta!

