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Aktiivisuutta vai passiivisuutta?
YHDEKSÄS AALTO
Tämän opetussarjan yleisteema nousee jännitteestä, jota kristitty kokee ihanteen ja todellisuuden välillä.
Millaisia jännitteitä Sinä koet elämässäsi?
Entä hengellisessä elämässäsi?
Miten olet löytänyt tasapainon näillä alueilla?
Missä määrin tasapaino on hengellisessä elämässä kiinni omasta yrittämisestä?
Jarmo otti lauantaina yhden jännitealueen, hengellisestä uudistumisen ja herätyksen. Hän pohti sitä, missä
määrin se on Jumalan teko ja missä määrin kiinni meidän omasta kilvoittelusta. Esimerkiksi Jarmo otti kaksi
herätystä, toisen vanhasta ja toisen Uudesta testamentista.
1. NIINIVEN HERÄTYS
Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: "Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen
kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen”. Jn
1:1-2
Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret
kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään
vaippan-sa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen
ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet -- raavaat ja lampaat -- maistako
mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot
väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekurin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän
käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.” Kun
Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa,
minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Jn 3:5-10
Kenen ajatus Niiniven herätys alunperin oli?
Miksi Jumala tarvitsi ihmisen julistamaan niiniveläisille?
Mitä Joonan piti julistaa?
Miksi Joona kieltäytyi ensin hommasta?
Mitä Jumala joutui tekemään saadakseen Joonan suostumaan julistamaan Niinivelle?
Miten Ninive suhtautui Joona saarnaan?
Millainen oli niiniveläisten parannus?
Jarmo mainitsi kolme syytä niiniveläisten herätykseen:
•Jumala rakastaa kaikkia, jumalattomiakin.
•Jumala tarvitsi ihmisen ja käytti ihmistä herätyksen välikappaleena.
•Jumala oli valmistanut Niiniveä herätystä varten.
Mikä oli tässä herätyksessä ihmisen työtä ja mikä Jumalan työtä?
MIllaisia ihmisiä Jumala voi käyttää hengellisessä herätyksessä?

2. SAMARIAN HERÄTYS
“Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin
siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.
Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu
ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.” Apt 8:1-3
Missä Samaria sijaitsi?
Millaisia samarialaiset olivat juutalaisten mielestä?
Millainen esiymmärrys samarailaisilla oli Jumalasta?

Ketä Jumala tässä herätyksessä erityisesti käytti?
Miksi Filippus ja muut lähtivät Jerusalemista?
Mitä Filippus saarnasi Samariassa?
Mitä Samariassa tapahtui?
Mikä piirre tässä herätyksessä korostui?
Jumala oli kutsunut tämän alueen ihmisiä jo aiemmin:
Ja Niin samarialainen nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: »Tulkaa
katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene
Kristus?» Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Ja monet samarialaiset siitä
kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä todisti: »Hän on sanonut minulle
kaikki, mitä minä olen tehnyt». Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä
viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen
sanansa tähden, ja he sanoivat naiselle: »Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse
olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja».” Jh 4:25-30, 39-42
Ketä Jumala käytti tässä Samarian ensimmäisessä herätyksessä?
Mitä yhtymäkohtia löydät tästä herätyksestä Niiniven herätyksen kanssa?
Miten Jumalan rakkaus jumalatonta kansaa kohtaan näkyi tässä herätyksessä?
Miten tämä herätys vaikutti apostolien tekojen mainitsemaan herätykseen?
Miten Jumala valmistaa ihmistä pelastusta varten?
Millainen Jumalan ’pohjatyö’ edelsi Sinun pelastumistasi?
Mitä meidän pitäisi tehdä saadaksemme hengellisen uudistuksen?
Miten voisimme valmistautua herätykseen?
Mistä löytyy tasapaino hengellisen elämään?
Jarmo tarjosi lääkkeeksi tuoretta suhdetta Jeesukseen.

