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MESSIKYSYMYKSET
Toimiva usko, Arto Malmbergin opetus 7.1.2017

Arto aloitti puheensa kertoen että häntä on valmisteltu ja johdatettu tähän vaiheeseen, jossa hän
aloittaa seurakunnan pastorina, vaikka hän ei ole sitä tiedostanut aikaisemmin.
Oletko omassa elämässäsi havainnut vastaavia tilanteista niin että olet vasta
jälkeenpäin havainnut Jumalan johdattaneen elämääsi vaihe vaiheelta ?

Arto kertoi myös alkavaan palvelutyöhönsä liittyvstä odotuksista ja paineista, jotka hän ymmärsi
liittyvän epäonnistumisen pelkoon, joka voi lamauttaa.
Miten sinä suhtaudut siihen mahdollisuuteen, että epäonnistut jossakin tärkeänä
pitämässäsi ?
Jos sinulla on tällaista pelkoa niin miten se on vaikuttanut elämässäsi ?
Muuttaako Jumalan armon kokeminen suhtautumistasi tähän pelkoon ?
Opetuksessa Arto toi esille, että hengellisessä työssä itsetarkoitus ei ole oma onnistuminen vaan
että Jumala voi käyttää häntä kanavana, myös epäonnistumisen kautta.
Miten helppoa sinun on suunnata katse pois omasta onnistumisesta siihen miten
toimesi kääntyy Jumalan kunniaksi ?
TOIMINTAAN JOHTAVA USKO
Lukekaa Nehemian kirjan 5 luku jakeet 1-5, jonka luvun otsikkona on velkojen
anteeksiantaminen:
1 Monet miehet ja naiset alkoivat esittää äänekkäitä valituksia juutalaisia heimoveljiään
vastaan. 2 Jotkut sanoivat: "Meitä ja meidän poikiamme ja tyttäriämme on paljon.
Meidän on saatava viljaa syödäksemme, jotta pysymme hengissä." 3 Toiset sanoivat:
"Meidän täytyy pantata peltomme, viinitarhamme ja talomme, jotta saamme viljaa
nälkäämme." 4Jotkut taas sanoivat: "Meidän on täytynyt lainata rahaa peltojamme ja
viinitarhojamme vastaan, jotta voimme maksaa verot kuninkaalle. 5 Mutta olemmehan
me samanarvoisia kuin veljemme, ja meidän lapsemme ovat yhtä hyviä kuin heidänkin.
Kuitenkin meidän täytyy myydä poikamme ja tyttäremme orjiksi, ja tyttäriämme on jo
myytykin. Me olemme voimattomia, kun peltomme ja viinitarhamme joutuvat vieraisiin
käsiin."

Näetkö yleensä valittamisen positiivisena vai negatiivisena piirteenä ? Miksi näin?
Mikä kansan valituksen perimmäisenä syynä oli ?
Mitkä täyttymättömät tarpeet aiheuttivat valitusta ?
Mitä täyttymättömiä tarpeita olet omassa elämässäsi kohdannut ?
Mitkä ovat tarpeesi, joita seurakunta ja kristittyjen yhteyden tulisi mielestäsi täyttää ?
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Miten olet toiminut, jos koet että nämä tarpeet eivät jostain syystä ole täyttyneet ?
Olisitko jälkeenpäin ajatellen voinut toimia toisinkin ?
Mitä täyttymättömät tarpeet ovat vaikuttaneet omaan elämääsi ? Entä suhteeseen
lähimpiin ihmisiin, seurakuntaan tai työyhteisössä ?
Miten olet päässyt niihin liittyvistä kipukohdista eteenpäin ?
Miten Jeesuksen kohtaaminen on täyttänyt tarpeitasi ?
Opetuksessa tuli esille kahdenlaista suhtautumistapaan vaikeissa tilanteissa oleviin ihmisiin,
voimme joko ajatella että tilanne johtuu heidän omista valinnoistaan (”siinäs näet”) taikka sitten
suhtautuminen voi olla ”miten voisin auttaa”
Löydätkö itsestäsi molempia suhtautumistapaa vai ainoastaan toista ?
Mikä omaan suhtautumiseesi tällaisissa tilanteissa vaikuttaa ?
Miten tätä sovellat vaikkapa nyt ajankohtaiseen suhtautumiseen pakolaisiin ?
Arto korosti, että olemme kaikki Jumalalle yhtä arvokkaita, johon myös Nehemian kirjan valittajat
vetosivat ? .
Miten helppoa sinun on uskoa kallisarvoisuutesi Jumalan silmissä?
Lukekaa Nehemian kirjan 5 luvun jatkojakeet, 6-11
6 Kuullessani heidän valituksensa minä suutuin kovasti. 7 Mietin asiaa ja vaadin sitten
ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille: "Te panette raskaan
taakan heimoveljienne kannettavaksi." Syytin heitä kansan edessä 8 ja sanoin: "Me
olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty
vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me
lunastamme heidätkin?" He olivat vaiti eivätkä osanneet sanoa mitään. 9 Minä jatkoin:
"Siinä te teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotteivät
viholliskansat saisi aihetta pilkata meitä? 10 Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni
olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän velan
heille anteeksi. 11 Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, viinitarhansa,
oliivilehtonsa ja talonsa älkääkä perikö heiltä rahaa, viljaa, viiniä tai öljyä, jota olette
heille lainanneet."

Miten ajatuksia vihastuminen sinussa herättää ? Näetkö sen hyvänä vai pahana
asiana kristityn elämässä ?
Mitä Nehemian vihastuminen sai aikaan ?
Mitä eri puolia on siinä kun kristitty vihastuu ?
Oletko kamppaillut vihastumiseen liittyvien asioiden kanssa;



Onko oma vihastumisesi aiheuttanut sinulle ongelmia ihmissuhteessa ?
Tai oletko joutunut vihastumisen kohteeksi ja tullut siinä haavoitetuksi ?

Pohtikaa asiaa Efesolaiskirjeen 4:26-27 valossa: "Vihastukaa, mutta älkää syntiä
tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli, älkääkä antako perkeleelle sijaa.”
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Mitä vihastumisen pitkittyminen aiheuttaa ?
Miten pääset vihastumisen ylitse niin että ”vihaisuus ei jää päälle”
Mitä vaihtoehtoja Nehemialla oli toimia kuultuaan kansan valituksen ? Mikä olisi ollut
toisena vaihtoehtona sille, että laittaa itsensä likoon ja vaatia johtomiehet vastuuseen
?
Miten itse toimit selvän epäkohdan nähdessäsi ?


Onko sinun helpompi puuttua siihen kuin antaa asian olla ?

Nehemian 5 luvun jakeissa 12-13 kerrotaan Nehemian toiminnan lopputuloksesta, lukekaa nämä
jakeet:
12 He vastasivat: "Me palautamme kaiken emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin
kuin sanot." Minä kutsuin papit paikalle ja käskin kaikkien vannoa, että he tekisivät niin
kuin oli sovittu. 13 Sitten ravistin viittani laskosta ja sanoin: "Näin Jumala ravistakoon
pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopimuksen. Näin hänet
ravistetaan tyhjiin." Kansa vastasi: "Tapahtukoon niin!" Kaikki ylistivät Herraa ja tekivät
niin kuin oli sovittu.

Velkojen anteeksiantamista voi opetuksen mukaan verrata myös muuhun anteeksiantoon,
esimerkiksi seurakunnan keskellä.
Missä tilanteissa olet Nehemian tavoin ollut valmis näyttämään esimerkkiä velkojen
anteeksiannosta tai muusta oikeaksi katsomastasi toiminnasta ? Mitä tämä on
vaikuttanut muihin ?
USKOSSA TOIMIMINEN
Lukekaa Matteus 14:22-33
22 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä
vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 23 Kun ihmiset olivat
lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä
yksin. 24 Vene oli jo hyvän matkan* päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa
vastatuuleen.
25 Neljännen yövartion* aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä
pitkin. 26 Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat
pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. 27 Mutta samassa Jeesus jo puhui heille:
"Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö." 28 Silloin Pietari sanoi hänelle:
"Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." 29 "Tule!" sanoi
Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. 30 Mutta
huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!"
hän huusi. 31 Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on
uskosi! Miksi aloit epäillä?"

32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. 33 Ja kaikki, jotka veneessä
olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan
Poika."
Arto jaotteli opetuksen toimintaan johtavaan uskoon (Nehemian esimerkki) ja uskossa toimimiseen,
josta Pietarin esimerkki.
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Miten kuvaat toimintaan johtavan uskon ja uskossa toimimisen eroa ? Vai onko näillä
mitä eroa ?
Kokeilkaa Messissä eläytyä tilanteeseen seuraavasti:
a) Kuvitelkaa itsenne Pietariksi ja kertokaa kukin mitä kuvittelette Pietarin
ajatelleen ja mitä tunteita hänen kokeneen seuraavissa kohdissa:
- Kun Jeesus vastasi hänelle ”Tule” ?
- Kun vesi kantoi Pietarin kävelyä ?
b) Kuvitelkaa itsenne veneeseen jääneiksi opetuslapsiksi. Valitkaa yksi pieni
pätkä näistä jakeista ja kertokaa mitä ajatuksia ja tunteita kussakin kohtaa
kuvittelette muiden opetuslasten veneessä kokeneen ?
Onko omassa elämässäsi ollut tilanteita jossa olet valinnut joko veneen laidan yli
astumisen (Pietari) tai veneeseen jäämisen (muut opetuslapset) ? Kerro niistä ?
Veneeseenkin jääneiden opetuslasten usko vahvistui jakeen 33 perusteella. Oletko
kohdannut tilanteita, joissa muiden kristittyjen uskossa toimimisen näkeminen on
vahvistanut omaa uskoasi ? Kerro muille !
Jakeessa 28 Pietarilla näyttää olevan jo selvä suunnitelma astua laidan yli.
Tarvittiinko tässä Jeesuksen yhtä sanaa ”Tule.” Mikä sen merkitys oli ?
Jeesuksen ja seurakunnan ohjelmajulistus
Lukekaa Jesaja 61:1-2
1 Herran henki on minun ylläni,
sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
2 julistamaan Herran riemuvuotta,
päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut
lohduttamaan kaikkia murheellisia,

Arto vertasi tätä Raamatun kohtaa Satamaseurakunnan unelmaan: Unelmoimme yhteisöstä, jossa
innostutaan Jumalasta, seurataan Jeesusta, viihdytään yhdessä ja kutsutaan toisiakin Kristuksen
luo.
Mitä Jesajan kirjan 61 luvun 1-3 kohtaa (hyvän sanoman ilmoittamista köyhille,
parantamista jne. ) Sinä haluaisit eniten painottaa seurakunnan toiminnassa ä ?
Miten näet seurakunnan nykyisessä vaiheessa tämän unelman toteutuneen ?
Missä osa-alueissa seurakunnan unelma on vielä juurillaan ja kaipaa kastelua ?
PS. (Kysymyksiä tuli ensikertalaiselle laatijalle runsaasti, messinvetäjille jää siten
valinnanvaraa valita sopivimmiksi katsomansa keskustelua herättämään)

