Messikysymykset Sataman ilta 21.5.2016
Tandemilla taivaaseen 3 - "Minustako opetuslapsi?", Timo Pöyhönen
Lue Matt. 28:18-20
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti."
- Mitä tarkoittaa sana opetuslapsi? Millä toisella nimellä sitä voitaisiin kutsua?
- Mitä tässä lähetyskäskyssä sanotaan opettamisesta?
Lue Ef. 4:11-16
Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet
että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan
tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin
emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat
kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja
kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko
ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman
tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.
- Mikä on tekstin mukaan seurakunnan jäsenten tavoite tai päämäärä?
- Minkä kristityn ominaisuuden tulisi tekstin mukaan kasvaa pääntiedon lisäksi?
Timo esitti Mestarin mallin opetuslapseuttamiseen, ”oppimisen nelivedon”.
Siihen kuuluu seuraavaksi käsiteltävät asiat: 1) Tieto, 2) Malli, 3) Dialogi ja 4) Teot.
- Mitä tarkoittaa opetuslapseuttaminen? Mitä ”neliveto” tarkoittaa?
1) Tieto (opetus, Sana)
Lue Matt. 5:1-2
Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen
luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin: …
Matt. 7:28-29
Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen
opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.
- Mikä Jeesuksen pitkä opetus oli tässä kyseessä?
- Tarvitsemme Raamatun opetusta, mutta miten meidän tulisi suhtautua opetukseen?
- Kuunteletko enemmän muiden opetusta vai opiskeletko itse Raamattua?
- Timo kehotti itsenäiseen aktiiviseen Raamatun opiskelemiseen. Miten tai minkä avulla opiskelet
Raamattua? Mitä voit suositella muille?

2) Malli (suhde)
Lue Mark. 3:13-15
Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen
mukaansa. Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät
saarnaamaan ja valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä.
- Mitkä ovat Jeesuksen kolme opetuslapsiryhmää? Miten samaa mallia voitaisiin käyttää
seurakunnan toiminnassa?
- Olisiko tarpeellista, että jokaisella uskovalla olisi taistelupari tai kaveri?
- Onko sinulla sellainen? Tarvitsisitko sellaisen? Missä nimenomaisessa tarkoituksessa?
3) Dialogi (yhteys)
Lue Luuk. 8:9-11a
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. 10. Hän sanoi: "Te olette saaneet
oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina,
jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa
tätä…
Lue Luuk. 9:40-41
Pyysin opetuslapsiasi karkottamaan sen, mutta eivät he pystyneet." Silloin Jeesus sanoi: "Voi
tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän
keskuudessanne ja kestettävä teitä? Tuo poikasi tänne."
- Opetuslapset olivat elämää muuttavissa keskusteluissa Jeesuksen kanssa. Miksi Jeesus ei vastaa
suoraan?
- Miten me voisimme oppia vastaavalla tavalla, että asia ei jää vain tietopuoliseksi, pään tiedoksi?
Miten me voisimme opettaa vastaavalla tavalla?
4) Teot (palvelu)
Lue Luuk. 9:1-6
Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja
karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan
sairaita ja sanoi heille: "Älkää ottako matkalle mukaanne mitään - ei sauvaa, ei laukkua, ei
leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa
ja sieltä taas lähtekää. Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja
pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan." Niin opetuslapset lähtivät
matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.
- Miten valmiit opetuslapset olivat tässä vaiheessa tällaiseen tehtävään?
- Mitä tämä opettaa meille?
- Mieti miten hyvin olet kasvanut mainituissa neljässä kohdassa? Missä on eniten kasvunvaraa?
- Timo opetti, että meidän tulisi saada tieto päästä sydämeen. Missä kohdassa sinun saamasi tieto
yleensä on matkalla päästä sydämeen ja käytäntöön? Mikä voi katkaista siirtymisen? Miten me
voimme parantaa tilannetta?

