Maailma hukkuu - kristitty hukkuu?
Tavoitteet:
Herättää vastuuseen evankeliumin viemisestä omaan vaikutusalaamme.
Kolmijako
1.Maailma hukkuu
2.Kristitty nukkuu vai nukunko?
3.Miten tästä eteenpäin?
1.Maailma hukkuu.
2.Piet.
3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä
viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan
hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.
Miten olet nähnyt Jumalan pitkämielisyyden omassa elämässäsi, entä muiden elämässä?
Roomalaiskirje:
2:12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja
kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
Lailla raamatussa tarkoitetaan monia asioita, mutta tässä kohtaa voimme ymmärtää sen
tarkoittavan ylipäätään Jumalan tarkoitusta ja tahtoa meitä ihmisiä kohtaan.
Millaisena sinä näet ja koet vastuusi kertoa lähimmäisillesi Jumalan tahdosta heille?
Johanneksen evankeliumi
3:14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika
ylennettämän,
3:15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
3:17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä
varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
3:18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei
ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä
katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.
Se joka katsoi jäi eloon, se joka ei katsonut kuoli. Se joka ei tiennyt katsoa kuoli.
Tietääkö sinun lähimmäisesi kehen katsoa, ettei kuolisi synteihinsä?
Jeesus on ylennetty, Jeesus kärsi synnin rangaistuksen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus pelastua.
Kenen mielestäsi kuuluu kertoa evankeliumi, minun vai jonkun muun?
Miten helppoa tai vaikeaa sinun on kertoa lähimmäisillesi Jeesuksesta?
Millaista apua kaipaisit asian kanssa?
2.Kristitty nukkuu vai nukkuuko?
1:1 Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana:
1:2 "Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä
heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen."

1:3 Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon
ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen
mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä.
1:4 Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli
särkymäisillään.
1:5 Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itsekukin jumalaansa. Ja he heittivät
mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan
pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti.
1:6 Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Mitäs nukut? Nouse ja huuda
jumalaasi. Ehkäpä se jumala muistaa meitä, niin ettemme huku."
Joona
Ainoa jolla oli todellinen ratkaisu tuohon tilanteeseen, oli Joona ja hänkin vaan nukkui.
Rukoilkaa yhdessä sitä, että voisitte olla ”hereillä” ja tarjoamassa apua sekä evankeliumia silloin,
kun ihmiset sitä tarvitsee.
Miten toivoisit itseesi suhtauduttavan, jos olisit ajautumassa elämässäsi sivuraiteelle?
Ennen opetusta olleen pikagalluppin tulos oli seuraava:
Galluppiin osallistui noin 69 hlöä.
Vuoden sisällä ilosanoman Jeesuksesta kertoneita oli 25 hlöä.
Kuukauden sisällä ilosanoman Jeesuksesta kertoneita oli 9 hlöä.
Viikon sisällä ilosanoman Jeesuksesta kertoneita oli 3 hlöä.
Henkilöitä jotka haluaisivat kertoa ilosanoman Jeesuksesta seuraavan kuukauden aikana
henkilökohtaisesti ihmiselle, joka ei vielä tunne Jeesusta, vaikka se tuntuisi vaikealta, oli 56.
Mitä ajatuksia sinussa herättää nämä gallupin tulokset?
Miten evankeliumin kertominen kaikille luoduille, tämän kyselyn valossa mielestäsi toimii?
Mitkä asiat auttaisivat sinua tai muita viemään evankeliumia lähimmäisille?
3. Miten tästä eteenpäin?
Room.
10:13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."
10:14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat
uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
10:15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka
suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!"
10:16 Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka
uskoo meidän saarnamme?"
10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Uskon syntymisessä kuulemisella on suuri merkitys.
Kertoa voi myös monin eri tavoin, oletko sinä löytänyt oman tapasi?
Yhden konkreettisen työkalun tähän tarjoaa esim. Luukas 10 elämäntapaohjelma.
Kannattaa tutustua siihen googlettamalla Luukas 10 elämäntapaohjelma.

