Sataman illan opetus 28.4.2018

Messikysymykset
Kesä ja kiusaukset 1 - "Kiusataanko kaikkia?”
Jäsennys:
1.Kiusataanko kaikkia?
2.Miten suhtautua kiusauksiin?
1.Kiusataanko kaikkia?
1. Eikkareita?
2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja
synteihinne,
2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan
hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään
tottelemattomuuden lapsissa,
2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa,
noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan
lapsia niinkuin muutkin;
Efesolaiskirje
Joutuvatko uskosta osattomat myös kokemaan kiusauksia tai miten he ne kokevat?
2. Uskovia?
4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut,
Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
4:15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän
heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin
mekin, kuitenkin ilman syntiä.
4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Hebrealaiskirje
Mitä edellinen Raamatun kohta puhuu sinulle Jeesuksen olemuksesta?
Mitä merkitystä sillä on sinulle?

3. Jumalaa?

3:7 Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette
hänen äänensä,
3:8 älkää paaduttako sydämiänne, niinkuin teitte katkeroituksessa,
kiusauksen päivänä erämaassa,
3:9 jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet
minun tekojani neljäkymmentä vuotta;
3:10 sentähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: 'Aina he eksyvät
sydämessään'; mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni;
3:11 ja niin minä vihassani vannoin: 'He eivät pääse minun lepooni.’"
Hebrealaiskirje
Mikä israelilaisten käytöksessä kiusasi Jumalaa?
Tunnistatko omassa käytöksessäsi jotain sellaista, mikä kiusaa Jumalaa?
Jos tunnistat jotain asioita elämässäsi, jotka kiusaavat Jumalaa, mitä niiden
asioiden kanssa tulisi tehdä?

Paavali kirjoitti Korinttilaisille
1:18 Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole "on" ja "ei."
1:19 Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus,
olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan
hänessä tuli "on."
1:20 Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on";
sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi
meidän kauttamme.
2. Korinttilaiskirje
Mitä edellinen Raamatun paikka puhuu sinulle Jumalan lupausten
paikkansapitävyydestä?
4. Pyhää Henkeä?
Apostolien teoissa kerrotaan kuinka ensimmäisen helluntain jälkeen uskovien
miesten lukumäärä oli noussut jo 5000:een. Kukaan ei myöskään kärsinyt puutetta,
sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan
apostolien jalkojen juureen ja siitä sitten jaettiin tarvitseville. Myös Ananias ja hänen
vaimonsa Safiira myivät maatilan. He kätkivät osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani
apostolien jalkojen eteen.

5:3 Mutta Pietari sanoi: "Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi,
niin että koetit pettää Pyhää Henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta?
5:4 Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen
hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole
valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle."
5:5 Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja
suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat.
5:6 Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja
hautasivat.
5:7 Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä
oli tapahtunut.
5:8 Niin Pietari kysyi häneltä: "Sano minulle: siihenkö hintaan te myitte
maatilan?" Hän vastasi: "Kyllä, juuri siihen hintaan."
5:9 Mutta Pietari sanoi hänelle: "Miksi olette yksissä neuvoin käyneet
kiusaamaan Herran Henkeä? Katso, niiden jalat, jotka hautasivat sinun
miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois."
5:10 Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä; ja kun
nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena, kantoivat pois ja
hautasivat hänet hänen miehensä viereen.
5:11 Ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän
kuulivat.
Apostolien teot

Mikä oli Ananiaan ja Safiran ongelma, mitä he tekivät väärin?
Millaisia ajatuksia sinussa herättää heidän saamansa rangaistus?
Mitä sinä voit oppia näistä tapahtumista?
2. Miten kiusauksiin tulisi suhtautua
1. - Iloitse kiusauksista?
Raamatussa on erikoinen kehoitus - iloita kiusauksista.

1:3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä,
joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon
Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
1:4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön,
joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
1:5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on
valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

1:6 Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa
kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
1:7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa
kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja
koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
1.Pietarin kirje
Jaakob kirjoittaa samoin.
1:2 Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin,
1:3 tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan
kärsivällisyyttä.
Jaakobin kirje
Voiko kiusauksesta seurata mitään hyvää hedelmää ja jos voi, niin mitä?
Kuka tai mikä varjelee kiusauksissa?
Milloin sinä olet kokenut iloa kiusauksessa olessasi vai oletko?
2. Älä säikähdä kiusausta
1:9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet
Jordanissa.
1:10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen
niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
1:11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen
mielistynyt."
1:12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.
1:13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja
hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.
Markuksen evankeliumi
Mikä johti Jeesuksen kiusauksiin?
Edellistä Raamatun paikkaa soveltaen, millainen vaikutus Jumala suhteen
toimivuudella on kiusausten määrään?
Miten tämä Raamatun paikka rohkaisee sinua kohtaamaan kiusauksia?

3. Jeesus ymmärtää kiusattua
4:14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut,
Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

4:15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän
heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin
mekin, kuitenkin ilman syntiä.
4:16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että
saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.
Hebrealaiskirje
Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin
kuka tahansa meistä ihmisistä?
Mitä tarkoittaa, saada laupeus ja löytää armo avuksi oikeaan aikaan?

