ONKO TÄMÄ JUMALASTA?
Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä ja teidän
omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.… Apt 20:2930
Miksi Paavai kutsui vääriä opettajia susiksi?
Millaiseen kohteeseen pedot iskevät?
Ovatko harhaopit mieestäsi lisääntyneet meidän aikanamme?
Mistä se mahtaa johtua?
1. OPETUKSEN SISÄLTÖ?
Jarmo vetasi oikeaa ja väärää oppia oikeaan ja väärään rahaan. Millaisista kohdista väärän Euron tunnistaa?
Jarmo kehotti koettelemaan uusia liikehdintöjä kiinnittämällä ensinnäkin humiota opetuksen sisältöön. Sen ’tarkistuspisteitä’
ovat mm.
Kolminaisuus:
…ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette
kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi
Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Ef 4:3-6
Miten tässä kohdassa näkyy kolminaisuus?
Miksi kolminaisuus on tärkeä kristillinen oppi?
Miksi monien on vaikea uskoa kolminaisuuteen?
Miksi se se on yksi ensimmäisiä asioita, jonka väärät opettajat kieltävät?
Jeesuksen jumaluus:
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa
on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi,
lihaan tulleeksi, on Jumalasta ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen
henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 1Jh 4:1-3
Mitä tässä edellytetään kristilliseltä uskolta?
Miksi Jeesuksen jumaluus on ratkaiseva kysymys kristinuskossa?
Miten tarkka testi tämä on?
Pelastuskäsitys:
Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan
vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään
erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen
armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa… Rm 3:21-24
Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Gal 3:2
Miten ihminen Paavalin mukaan pelastuu?
Riittääkö pelkkä usko Jeesuksen sovitustyöhön?
Mitä tarkoittaa: pelastus = evankeliumi + jotakin muuta?
Millaisia asioista evankeliumin rinnalle tarjotaan pelastavina elementteinä?
Miksi pelkkä evankeliumi ei tahdo riittää ihmisille palastustieksi?
Miten helppoa Sinun on usoa, että pelkkä usko Jeesuksen sovitustyöhön pelastaa?
Raamatun ohjeellisuus:
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo
lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta,
joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa… 2Tm 3:14-16
Mihin Paavali kehotti Timoteusta erustamaan uskonsa?
Miten luotettava Raamattu on Paavalin mukaan uskon ohjeena?
Miksi Raamattu ei tahdo riittää uskon lähteeksi?
Millaisia lähteitä harhoissa tuodaan Raamatun rinnalle?
Miksi näin usein tapahtuu?
Millaiseen raamatuntulkintaan olet harhoissa mahdollisesti törmännyt?
Johtajan asema:
Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja
ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä: kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei
pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei
herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen
ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. 1Pt 5:1-4

Miten johtajien tulisi Pietarin mukaan johtaa seurakuntaa?
Miksi harhoissa johtajien asema korostuu?
Miksi johtajaa ei saa arvostella harhoissa?
Millaista tulisi rakentavan kritiikin johtajia kohtaan olla?
Miten johtajat harhoissa pönkittävät asemaan?
Millaista on oikeanlaine seurakuntakuri?
Raha ja menestys:
…Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat
kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja
kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet
itsensä monella tuskalla. 1Tm 6:8-10
MIllaiseen asenteen Paavali kristittyjä kehottaa suhteessa elintasoon?
Miksi kristityn ei pitäisi tavoitella rikkauksia?
Mitä on elatus ja vaatteet?
Mitä Paavali sanoo rahan himosta?
Mikä rahan himossa on niin petollista?
Mitä johtopäätöksiä meidn aikamme kristittyjen tulisi tehdä suhteessamme rahaan ja omistamiseen?
Mitä ajattelet Jarmon mainitsemasta erään seurakunnan pastorin sanasta: ”Jeesus tuli köyhäksi, jotta me voisimme tulla
rikkaiksi?”
Kärsimys ja heikkous:
Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden;
sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. 2Kr 12:10
Miten Paavali näiden jakeiden mukaan suhtautui heikkouteen ja kärsimykseen?
Miksi Paavali ’oli mielistynyt’ heikkouteen?
Miten tämän ajan kristillisyydessä suhtaudutaan heikkouteen ja sairauteen?
Mitä Paavali tarkoittaa sanoessaan: kun olen heikko, silloin minä olen väkevä?
Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani
teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin
Kristuksen Jeesuksen. Gl 4:13-14
MIhin tilanteeseen Paavali tässä viittaa?
Miten Jumala käytti tässä sairautta evankeliumin eteenpäin menemiseksi?
Haluaako Jumala aina parantaa ihmisen?
Miten sairaus voi koitua meidän parhaaksemme?
Monissa yhteisöissä opetetaan nykyään, että Jumala tahtoo paranta ihmisen aina. Onko tämä totta näiden jakeiden valossa?
Miksi kärsimyksestä ja sairaudesta halutaan nykyään eroon hinnalla millä hyvänsä?
Mistä apu sairauden ja heikkouden keskellä?
2. JOHTAJAN ELÄMÄ?
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia
susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista
viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä
puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Mt 7:15-18
Mitä Jeesus tässä ’hedelmillä’ tarkoittaa?
Millaista hedelmää väärien profeettojen elämä tuottaa?
Jarmo mainitsi opetuksessaan kolme kiusausten alluetta, joilla kaikki hengelliset johtajat ovat kiusattuja. Mitä ne olivat?
Miksi valta, seksi ja raha ovat niinmonien saarnamiesten kompastuksena?
Miten synnissä eläminen vaikuttaa hengellisten johtajien julistukseen?
Miten me voimme tuottaa hyviä hedelmiä?
Miten me saamme puumme hyväksi?

3. OPETUKSEN VAIKUTUS?
Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys,
itsensähillitseminen. Gl 5:22
Millaista hedelmää Pyhä Henki synnyttää kristityissä?
Millaista hedelmää raitis ja terve kristillinen yhteisö vaikuttaa ihmisten elämässä?
Millaista hedelmää epäterve kristillinen yhteisö vaikuttaa ihmisten elämässä?
Miten nopeasti kritillisen yhteisön opetuksen vaikutus näkyyy ihmisten elämässä?
Mihin terveessä hengellisessä yhteisössä keskitytään?

