Aktiivisuutta vai passiivisuutta. Messikysymykset. 10.2.2018
Uitko vastavirtaan?
Tavoite:
Evankeliumia tulisi viedä eteenpäin, mutta miten? Konkretiaa.
Jumala ei lähetä meitä voimattomana, hän antaa voiman.
Nahkakantinen ja eniten luetuin evankeliumi - olemme me.
Jäsennys:
1. ”Lähetyskielto”
2. Lähetyskäsky
3. Elämä kristittynä.
1. ”Lähetyskielto”, mikä se on?
24:46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena
päivänä nouseva kuolleista,
24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen
nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
24:48 Te olette tämän todistajat.
24:49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te
pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
24:50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi
heidät.
24:51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös
taivaaseen.
24:52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
24:53 Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.
Lukkaan evankeliumi
1:4 Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää
lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te
olette minulta kuulleet.
1:5 Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan
näitten päivien jälkeen."
Apostolien teot
Mitä ymmärrät kasteen Pyhässä Hengessä tarkoittavan?
Miten sinä täytyt Pyhällä Hengellä?
Voima todistamiseen
1:6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä
jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
1:7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman
valtansa voimalla on asettanut,

1:8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina
maan ääriin saakka."
1:9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei
hänet pois heidän näkyvistään.
Oletko sinä saannut voiman olla Jeesuksen todistaja?
Mitä tunteita sinussa herättää sana ”todistaminen”?
Mitä ymmärrät todistamisen olevan, millä tavoin olet/haluaisit olla Jeesuksen todistaja?
Gideon epävarmana
6:14 Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel
Midianin kourista; minä lähetän sinut."
6:15 Hän vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan
on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä."
6:16 Herra sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset
niinkuin yhden ainoan miehen."
Tuomarien kirja
Gideon pyysi paljon merkkejä ja oli epävarma. Siitä huolimatta hän ojentautui Jumalan
tahdon mukaan.
Millaisia tuntemuksia ja kysymyksiä sinulla on ollut mielessäsi etsiessäsi tai kulkiessasi
Jumalan johdatuksessa?
Millä tavoin sinä olet kokenut Pyhän Hengen voimaa elämässäsi?
2 .Lähetyskäsky
28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu
kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja
katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Matteuksen evankeliumi
Mikä on mielestäsi näiden jakeiden pääsanoma ja miten sovellat ne itseesi?
Mitä sinulle merkitsee se että Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä?
13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen
teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää
minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja
jäämme hänen tykönsä asumaan.
Johanneksen evankeliumi
Mitä Jeesuksen käsky rakastaa toisimmiamme merkitsee seurakuntamme elämässä ja
sinun elämässä?

Lähetyskäsky Markuksen mukaan kuuluu:
16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia
kaikille luoduille.
16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan
kadotukseen.
16:17 Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
16:18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä
vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
Markuksen evankeliumi
Mitä ajattelet menemisestä kaikkeen maailmaan?
Miten sinun tulisi mennä kaikkeen maailmaan?
Mikä on se ”maailma”, johon Jumala on sinut kutsunut?

3:1Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole
sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin.
1.Pietarin kirje
Arto puhui ns.”lähisuhde-evankelioinnista”. Kannattaako ed. ohjetta mielestäsi soveltaa
kaikkiin läheisiiin ihmissuhteisiin?
4:1 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on
tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa
kautta:
4:2 saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita,
kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
4:4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
4:5 Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi
täydellisesti.
2.Timoteuksen kirje
Mikä on mielestäsi sopiva aika?
Miten nuo hetket voisi hyödyntää, miten niihin voi valmistautua?
Mitä sinä ymmärrät sopimattomalla ajalla?
Paavali kehoitti Timoteuksen näkemään vaivaa ja tekemään evankelistan työ.
Koskeeko evankelistan tehtävä sinua ja mitä vaivan näkeminen on?
3. Elämä kristittynä
2:9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut
teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

2:10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka
ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut."
1. Pietarin kirje
Kuinka helppo sinun on uskoa olevasi kaikkea sitä, mitä Pietari kirjoitta ”valituille
muukalaisille”?
Jos sisäinen ääni sisälläsi puhuu toista kuin em. raaamatun paikka, mikä lääkkeeksi?
Miten sinä olet toiminut ja mikä on sinua auttanut?
Uinko vastavirtaan?
1. Piet:
2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään
lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
2:12 ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he
parjaavat teitä niinkuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä
tarkatessaan, ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.
2:13 Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin
kuninkaalle, joka on ylin,
2:14 kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi,
mutta hyvää tekeville kiitokseksi;
2:15 sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömäin
ihmisten ymmärtämättömyydeltä 2:16 niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan
niinkuin Jumalan palvelijat.
1. Pietarin kirje
Kuinka vakavasti meidän tulisi ottaa Pietarin kehoitus ”pidättäytymään lihallisista
himoista”? Millaista hedelmää vanhurskas elämä kantaa?
Miten on mahdollista elää tässä ajassa vanhurskaasti?
Mitä ajattelet siitä, että olet ”kävelevä nahkakantinen viides evankeliumi”?
Mitä sinulle merkitsee alamaisuus inhimilliselle järjestykselle ja miten toteutat sitä omassa
elämässäsi?
3:13 Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään?
3:14 Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita.
"Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",
3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan
jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin
sävyisyydellä ja pelolla,
3:16 pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne
Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat.
3:17 Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa
tehden.
1. Pietarin kirje
Oletko saanut osaksesi kärsimystä tehdessäsi oikein, jos niin millaista?
Mikä on auttanut sinua pääsemään asian yli?
Oletko kokenut sellaista painostusta uskoasi kohtaan, joka on herättänyt sinussa pelkoa?

Miten kohtaat pelon/pelot, joka pyrkii tekemään sinut ”toimintakyvyttömäksi” tai saa
jäämään sinut mukavuusalueelle?

