Messikysymyksiä Sataman illasta 21.10.2017
KRISTITYN RAVINTOYMPYRÄ 4: Laita hyvä kiertämään!



Miten innokas kierrättäjä olet? Millaista tavaraa kierrätät?
Oletko joskus jostain syystä laittanut kierrätykseen sellaistakin tavaraa joka olisi
sinulla arvokasta? Miltä se on tuntunut?



Millaisia lahjoja sinä olet saanut Jumalalta? Mitä pidät niistä kaikkein tärkeimpänä?

Lue Matt. 25:14-27
Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui
palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle
kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset viisi
leiviskää. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi. Mutta yhden leiviskän
saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan
kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin
tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi
leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut'. Hänen
herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet
ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' Myös se,
joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, kaksi leiviskää sinä minulle
uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä olen voittanut'. Hänen herransa sanoi
hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon.' Sitten myös se,
joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 'Herra, minä tiesin sinut kovaksi
mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa
viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; katso, tässä
on omasi.' Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja laiska
palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan
sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani
rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen.









Millaisesta omaisuudesta näissä leivisköissä oli kyse?
Miten viisaasti palvelijat käyttivät leiviskänsä?
Miksi kolmas palvelija meni ja kätki leiviskänsä maahan?
Mitä palvelijat saivat palkaksi leivisköjen käyttämisestä? (lue tätä varten myös Matt.
25:28-30)
Mitä muuta kuin rahaa vertauksen leivisköillä tarkoitetaan?
Mitä tämän vertauksen kautta meidän tulisi oppia Jumalalta saamiemme lahjojen
käytöstä?
Millaiset ”leiviskät” sinä ymmärrät saaneesi Jumalalta? Miten olet näitä lahjoja
käyttänyt?

Lue Joh 15:5-6
Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se
kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 6Jos joku ei pysy

minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan
yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.












Mikä on näiden jakeiden mukaan avain hyvän hedelmän tuottamiseen
elämässämme?
Mitkä tekijät auttavat meitä pysymään viinipuussa eli Kristuksessa?
Mitkä on sinulle parhaat keinot pysyä läheisessä yhteydessä Jeesukseen?
Mitä voi tapahtua jos yhteys Kristukseen katkeaa?

Mitä mieltä olet opetuksessa esitetystä väitteestä, että meidät on kaikki kutsuttu
hengelliseen työhön?
Mikä on sinulle luontevin tapa pitää esillä evankeliumia?
Mitä ajattelet väitteestä, että ”me olemme kävelevä viides evankeliumi”?
Oletko huomannut, että muut ihmiset tarkkailevat vaellustasi kristittynä?
Kerro muille rohkaisuksi hyvä esimerkki tai oma kokemus siitä, miten olet omassa
elämänpiirissäsi onnistunut kertomaan Jeesuksesta uskosta osattomille.
Miksi omien motiivien ymmärtäminen on tärkeää Jumalalta saatujen lahjojen
käytössä?

Lue Tuom. 6:11-16
Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma,
juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne
talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: "Herra
olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!" Niin Gideon vastasi hänelle: "Oi, Herrani, jos
Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä
ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen:
'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät
ja antanut meidät Midianin kouriin." Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene
tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut". Hän
vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on
heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä." Herra
sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden
ainoan miehen".









Miksi Gideon oli puimassa viljoja viinikuurnassa eikä puimatantereella (lue
tarvittaessa taustaksi myös 6. luvun alun jakeet 1-4)
Millaisen kuvan saat Gideonista näiden jakeiden perusteella: Millainen mies hän
oli?
Miten Jumalan enkeli puhutteli Gideonia? Mitä hän kehotti Gideonia tekemään ja
mitä lupasi tälle?
Miten Gideon suhtautui Herran sanoihin?
Mitä sellaista Jumala näki Gideonissa mitä mies ei itse nähnyt?
Mitä oleellista nämä jakeet kertovat sinulle siitä, ketä ja miten Jumala kutsuu
työhönsä?
Mitä Jumala edellyttää työhönsä kutsumiltaan ihmisiltä ja mitä hän ei edellytä?

