Messikysymykset Sataman Ilta 7.5.2016 
Tandemilla taivaaseen! 1  "Jeesuksen malli"
1.Oletko oikeasti ajanut tandemilla?
2.Millainen kaveri olisi paras tandemilla ajaessa? Kenen kyytiin uskaltaisit lähteä takapenkin
polkijaksi?
Matt. 4:18  
22 18 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä,
Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat
heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 19 Jeesus sanoi heille:
"Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." 20 He jättivät heti
verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 21 Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus
näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat.
He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus
kutsui heidätkin. 22 He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
3.Millä sanoilla Jeesus kutsui Simon Pietarin ja Andreaksen?
4.Oletko kuullut/ymmärtänyt Jeesuksen kutsuvan sinua samalla tavalla? Voitko kertoa siitä
messiläisille?
Luuk. 5:111
8 Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: "Mene pois
minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies."
9 Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin
tähden,
10 samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin
kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet
ihmisten kalastaja."
11 He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

5.Mikä Jeesuksessa sai miehet jättämään työnsä ja seuraamaan Jeesusta?
Vesa sanoi: Valtava kalansaalis, Jeesuksen ihmeteko, jonka Simon tunnisti Jumalan
työksi, herätti synnintunnon hänen sisällään. Pelko ja hämmennys, jota miehet kokivat
järisytti heidän maailmaa. Simon ymmärsi, että tässä on Jumala kyseessä. Hän koki
itsensä pahaksi ja syntiseksi.
6.Oletko itse koskaan kokenut yhtä vahvasti syntisyyttä itsessäsi?
7.Mitä Jeesus vastasi synnin hädässä olevalle Pietarille?
8.Mitä hän vastaa sinulle, jos painit syntiesi kanssa?

Vesa sanoi: Jumalan Pyhyys osoittaa synnin, vanhan ja ruostuneen ihmisen  kun taas
parannuksenteko, anteeksiantamus, armo ja Jumalan läsnäolo rakentaa uutta ja nostaa
ihmisen ylös.
Joh. 1:4351
43 Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi
hänelle: "Seuraa minua."
44 Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari.
45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta
Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika
Nasaretista."
46 "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin
näet", sanoi Filippus.
47 Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen, mies
vailla vilppiä!"
48 "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin
Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla."
49 Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!"
50 Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut
viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä."
51 Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette
Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika* on."
9.Mikä sai Natanaelin puhumaan Filippukselle Jeesuksesta?
10.Mikä sai Natanaelin mielenkiinnon heräämään Jeesusta kohtaan?
Vesa sanoi: Jumala kutsuu meitä yhteyteensä raottamalla verhoa meidän kasvojen
edessä. Jumala sanoo jokaiselle ihmiselle että minä tunnen sinut. Heikkouksineen ja
vahvuuksineen. Minulla on sinulle suunnitelma. Saat nähdä suuria asioita. Seuraa minua.
11.Oletko itse saanut kokea tällaista Jumalan hyväksyntää?
12.Millaisena Jumala näkee sinut?
Vesa vastaa: Jeesus on henkilökohtainen. Ei ainoastaan jokin kasvoton Jumala tuolla
jossain. Ei. Vaan Jumala joka tuntee meidät läpikotaisin ja siitäkin huolimatta haluaa
viettää aikaa meidän kanssa ja ohjata meitä tärkeiden asioiden äärelle. Jeesus tarjoaa
elävää suhdetta kaikkivaltiaan Jumalan kanssa.
13.Millaisen Jeesuksen sinä tunnet? Mistä olet oppinut hänet tuntemaan?
Mark. 2:13
13 Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän
opetti heitä.

14 Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus
sanoi hänelle: "Seuraa minua", ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.
15 Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja* ja muita syntisiä aterioi
Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa
joukossa.
16 Kun fariseuksiin* kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja
publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: "Kuinka hän syö yhdessä
publikaanien ja muiden syntisten kanssa!"
17 Jeesus kuuli sen ja sanoi: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole
tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä."
14.Millaiseen ihmisryhmään publikaanit kuuluivat? Entä lainoppineet?
15.Miten Jeesus kohtasi publikaanin? Entä lainopettajan?
16.Miksi Jeesus aterioi syntisten kanssa?
17.Ketkä ovat tämän päivän Suomessa publikaaneja? Entä lainopettajia?
Jumalalla on uusien alkujen, armon ja rakkauden, sovituksen ja ikuisuuden lasit
päässään. Niiden kautta hän katsoo meitä ihmisiä. Niiden kautta hän myös toivoo
meidän katsovan jokaista ihmistä ketä me kohdataan arjessa ja juhlassa. Ne lasit, joita
Jeesus opastaa meitä tässä raamatunkohdassa käyttämään, niillä näkee suoraan sen,
kuka on luonut tuon meidän lähimmäisen. Jeesuksen lasien läpi näkyy iankaikkinen
rakkaus, joka on tuttuakin tutummassa raamatunkohdassa Joh. 3:16 kuvattu mm.
seuraavin sanoin. ..ettei yksikään, joka minuun uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.
Jeesus ei erottele, kenelle kuuluu Jumalan ja lähimmäisten rakkaus. Jeesus ei erottele
kuka saa turvata Jeesuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemuksen ilosanomaan.
18.Onko sinulla mielessä joku, jolle voisit osoittaa rakkautta tulevan viikon tai kuukauden aikana?
19.Millä keinoin Jeesus opetuslapseutti?
20.Mitä hän opetti?
Vesa vastasi: Jeesuksen malli ei ollut pelkästään sanoja. Se oli myös todellisia ja
vaikuttavia tekoja. Jeesus opetti ja opetuslapseutti myös omalla toiminnallaan.
Konkreettisilla teoilla.
21.Mitä Vesan tarkoittamia tekoja tai malleja sinä muistat Raamatusta?
Joh. 13:3435:
34 Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut
teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. 35 Kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne."
22.Mitä Jeesus haluaa meidän tekevän?
23.Oletko saanut kokea tällaista kristittyjen välistä huolenpitoa ja rakkautta? Mitä se sinulle
merkitsee?

24.Miten sinä olet toteuttanut tätä käskyä?
25.Mihin Jeesus kutsuu sinua tänään?

