Messikysymykset Sataman Ilta 1.4.2017, Tapio Mattilan opetus
SE ON SUUNNITELTUA !
I JUMALAN LUOMISTYÖN SUUNNITELMA
Lukekaa Sananlaskut 16:1-4
Ihminen suunnittelee mielessään, mutta sanat antaa Herra.
Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee ajatukset.
Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät.
Kaiken on Herra tehnyt tarkoituksiaan varten, jumalattomankin -- kohtaamaan kovan
päivän.
Mitä sinä pidät suurimpana ihmeenä/ mikä puhuttelee eniten Jumalan luomistyössä ?
Miten sinä viet/olet vienyt omat suunnitelmasi ja hankkeesi Jumalan eteen ?
Oletko silloin kokenut Jumalan auttaneen suunnitelmiesi menestymisessä ?
Entä onko joskus käynyt niin, että jälkeenpäin muistatkin että suunnitelmasi ja hankkeesi olisi ensin
kannattanut viedä Jumalan eteen ?
Lukekaa alla olevat Raamatunkohdat Psalmeista ja Mooseksen kirjasta:
Psalmit 115:3
Meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee.
1. Moos. 1:26
Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja
hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita
maan päällä liikkuu." Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi,
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Onko sinun helppo uskoa että Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen ja olet Jumalan luomistyön helmi ?
Miten vietät aikaa Jumalan kanssa ?
II OIKEA JA VÄÄRÄ – JUMALAN OMINAISUUS
Lukekaa Matt 5:17-19
"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut
kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään
piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää
laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan
taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa,
kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.”
Mitä mieltä olet ajatuksesta: ”Myös ne ihmiset jotka eivät ole Jeesuksesta mitään kuulleet luonnostaan
omaavat kyvyn oikean ja väärän tuntemiseen.” ?
Missä asioissa olet käyttänyt Jumalan sanaa peilinä oman elämäsi valinnoissa ?

Missä tilanteissa on ollut vaikea hyväksyä sitä miten Jumalan sana jossain asioissa ohjaa oman tahtosi
sijasta ?
Jumala kielsi 1Moos.2:16-17 (lukekaa harkinnan mukaan ) ihmistä syömästä hyvän ja pahantiedon
puusta ja sanoi siitä syömisestä seuraavan kuoleman.
Minkälaista kuolemaa ymmärrät tässä tarkoitettavan ?
Miten tämä kuolema ilmeni Aadamin ja Eevan elämässä ?
Mitä tällainen kuolema voi tarkoittaa tämän päivän kristityn elämässä ?
III JUMALAN UUDELLEEN REITITYS
Lukekaa seuraavat kaksi kohtaa Johanneksen evankeliumista :
Joh 3:16:
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Joh 6:40
Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä.
Viimeisenä päivänä minä herätän hänet."
Miten vastaat kyselijälle, joka pohtii: ” Jos Jumala rakastaa maailmaa ja on kaikkivaltias, niin miksi sitten
kaikki eivät pelastu ?”
Miten me voimme nähdä Pojan, Jeesuksen Kristuksen ? Tarvitaanko uskon syntymiseen Jeesuksen fyysistä
näkemistä ? (”näkee pojan ja uskoo”
Lukekaa Galatalaiskirjeestä seuraavat jakeet (tässä RK 1938 ”siemen”, RK 1992 eri ilmaisu):
Gal 3:8 Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta,
julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat
siunatuiksi".
Gal 3:16: Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano:
"Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on
Kristus.
Miten Jumalan suunnitelma on näkynyt elämässäsi ?
Minkälaisia tilanteita on ollut jossa Jumala on uudelleenreitittänyt elämääsi sen jälkeen kun olet tehnyt
omia valintojasi ?
Onko tilanteita, joissa Jumala on kääntänyt hyväksi sen mikä on aluksi tuntunut kaikelta muulta ?
Miten helppo on uskoa että pelastuksesi ei ole kiinni siitä miten vakaasti pystyt Jumalan tahtoa
toteuttamaan vaan uskosta siihen että Jeesus on sen toteuttanut ristillä ?

