Tämän ajan arvot Sataman ilta 6.1.2018
Pohdittavaksi:
Millaiset ovat omat arvoni vs. tämän ajan arvot?
Millaiset ne tulisi olla?
Mistä kestävät arvot?
Miten arvoni näkyvät ajankäytössäni?
Jäsennys:
1.Mitkä on tämän ajan arvot?
2.Mitkä on omat arvoni?
3.Mistä kestävät arvot?
1.Mitkä ovat tämän ajan arvot?
Tuomarien kirja.
17:1 Efraimin vuoristossa oli mies, nimeltä Miika.

17:2 Hän sanoi äidillensä: "Ne tuhat ja sata hopeasekeliä, jotka sinulta otettiin ja
joiden tähden sinä lausuit vannotuksen minunkin kuulteni, katso, ne rahat ovat
minulla; minä ne otin." Silloin sanoi hänen äitinsä: "Herra siunatkoon sinua,
poikani!"
17:3 Niin hän antoi takaisin äidilleen ne tuhat ja sata hopeasekeliä. Mutta hänen
äitinsä sanoi: "Minä pyhitän nämä rahat Herralle ja luovutan ne pojalleni veistetyn ja
valetun jumalankuvan teettämistä varten. Nyt minä annan ne sinulle takaisin."
17:4 Mutta hän antoi rahat takaisin äidilleen. Ja hänen äitinsä otti kaksisataa
hopeasekeliä ja antoi ne kultasepälle, joka niistä teki veistetyn ja valetun
jumalankuvan. Se oli sitten Miikan talossa.
17:5 Sillä miehellä, Miikalla, oli siis jumalanhuone, ja hän teetti kasukan ja
kotijumalien kuvia ja asetti yhden pojistaan itsellensä papiksi.
17:6 Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja jokainen teki sitä, mikä hänen
omasta mielestään oli oikein.
17:7 Juudan Beetlehemissä oli nuori mies, Juudan sukukuntaa; hän oli leeviläinen
ja asui siellä muukalaisena.
17:8 Tämä mies lähti siitä kaupungista, Juudan Beetlehemistä, asuaksensa
muukalaisena, missä vain sopisi; ja vaeltaessaan tietänsä hän tuli Efraimin
vuoristoon, Miikan talolle asti.
17:9 Miika kysyi häneltä: "Mistä sinä tulet?" Hän vastasi: "Minä olen leeviläinen
Juudan Beetlehemistä ja vaellan asuakseni muukalaisena, missä vain sopii."
17:10 Miika sanoi hänelle: "Asetu minun luokseni ja tule minun isäkseni ja
papikseni, niin minä annan sinulle vuosittain kymmenen hopeasekeliä ja
vaatetuksen ja elatuksesi." Niin leeviläinen tuli.
17:11 Ja leeviläinen suostui asettumaan sen miehen luo, ja tämä piti sitä nuorta
miestä kuin omaa poikaansa.
17:12 Miika asetti leeviläisen virkaan, ja nuoresta miehestä tuli hänen pappinsa, ja
hän jäi Miikan taloon.
17:13 Ja Miika sanoi: "Nyt minä tiedän, että Herra tekee minulle hyvää, sillä minulla
on pappina leeviläinen."
Mitä yhtäläisyyksiä näet tässä ajassa ja Tuomarien kirjan kuvailemissa tapahtumissa?
Mieti vähintään yksi ajassamme yleistynyt arvo, joka on ristiriidassa raamatun ilmoituksen
kanssa.

Mitä menettelet tuon arvoristiriidan kanssa?
Puhutaanko työ/opiskelupaikallasi arvoista?
Onko sinun helppo puhua omista arvoistasi ei-uskovien kanssa?
Kuinka kristillisiin arvoihin suhtaudutaan lähipiirissäsi?
Joh. 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän
tykö muutoin kuin minun kauttani.
Apt. 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta
nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Joh. 3:16 sanoin:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Mikä on sinun uskosi perusta?
2.Mitkä on omat arvoni?
6:19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja
missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
6:20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja
missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
6:21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
6:22 Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on
valaistu.
6:23 Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo,
joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!
6:24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista
rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja
mammonaa.
6:25 Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai
mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole
enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?
6:26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin,
ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin
ne?
6:27 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
6:28 Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat;
eivät ne työtä tee eivätkä kehrää.
6:29 Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin
vaatetettu kuin yksi niistä.
6:30 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset?
6:31 Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi:
'Millä me itsemme vaatetamme?'
6:32 Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää
teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan.
6:34 Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen
itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”

Tämä on raamatun paikka on osa ns. vuorisaarnaa, jossa hän käy läpi monia hengellisen
elämän periaatteita. Tässä kohtaa Jeesus kertoo millainen suhteemme tulisi olla
varallisuuteen ja päivittäisen elämän tarpeisiin.
Arto kertoi avioliittoleireillä opetettavasta tärkeys- / arvojärjestyksestä:
1.Jumala
2. Puoliso, itsestä huolehtiminen
3. lapset, (sukulaiset)
4. Seurakuntayhteys
5. Työ/opiskelu
6. Ystävät ja harrastukset
Mitä mieltä sinä olet em. arvojärjestyksestä?
Arto kertoi että yksi tapa arvioida omaa arvojärjestystään on pohtia ajankäyttöään.
Miten käytän aikani, mille annan aikaa?
Millainen on sinun arvojärjestyksesi ja miten arvioit sen toteutumista omassa elämässäsi?
Mitä haluaisit muuttaa omassa ajankäytössäsi?
Missä on minun aarteeni, siellä on minun sydämeni. Missä on minun aikani, siellä on
aarteeni ja sydämeni.
3.Mistä kestävät arvot?
5. Moos.
6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
6:5 Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi
ja kaikesta voimastasi.
6:6 Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi.
6:7 Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä
käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.
6:8 Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.
6:9 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.
6:10 Kun Herra, sinun Jumalasi, on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän isillesi,
Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle suuret ja kauniit kaupungit, joita sinä et ole rakentanut,
6:11 ja talot, täynnä kaikkea hyvää, joita sinä et ole täyttänyt, ja kallioon hakatut
vesisäiliöt, joita sinä et ole hakannut, viinitarhat ja öljypuut, joita sinä et ole
istuttanut - ja kun sinä olet syönyt ja olet ravittu,
6:12 niin varo, ettet unhota Herraa, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden
pesästä.
6:13 Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.
6:14 Älkää kulkeko muiden jumalien perässä, niiden kansain jumalien, jotka asuvat
teidän ympärillänne 6:15 sillä Herra, sinun Jumalasi, on kiivas Jumala sinun keskelläsi - ettei Herran,
sinun Jumalasi, viha syttyisi sinua vastaan ja hän hävittäisi sinua maasta.
6:16 Älkää kiusatko Herraa, teidän Jumalaanne, niinkuin kiusasitte häntä Massassa,
6:17 vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä ja niitä todistuksia ja
säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut.

Miten Jumalan antama kehoitus juutalaisille painaa hänen sanansa mieleen ja teroittaa
niitä lasten mieleen arjen askareiden keskellä, voisi olla sovellettavissa meidän
elämäämme?
Miten sovellat sitä omassa arjessasi?
Lainaus David Wilkersonin näky kirjasta.
Alla ote David Wilkersonin vuona 1974 julkaistusta näky kirjasta.
Tämä ja muut otteet löytyvät kokonaisuudessaan
http://puhdastakultaa.blogspot.fi/2017/10/naky-viimeisten-paivien-kristityista.html
sivustolta.

”Vapaa-ajan väärinkäyttö
Näen, että tulevaisuuden synti on vapaa-ajan väärinkäyttö. Tällä ei ole mitään
tekemistä niiden viikkojen kanssa, jotka on vietetty lomalla. Ei ole kysymys ajasta,
jonka vietät Euroopassa tai Pyhässä maassa. Ei ole kysymys jostakin metsästystai kalastusretkestä. Ei ole kysymys tunneista, jotka on vietetty lainelautaurheilun,
veneilyn, vesihiihdon tai ratsastuksen parissa. Ei! Uskon, että kaikki nämä ovat
hyviä. Minä puhun kaikesta hukkaan tuhalatusta ajasta; ajasta, joka ihmisellä on
käyettävissään valitakseen itse, miten käyttää sen; ajasta, jonka hän voisi käyttää
keskustelemiseen Taivaallisen Isän kanssa. Kysymys ei ole loman ottamisesta
eikä harrastuksista. Kysymys on tuhlatusta ajasta, joka sen sijaan, että se olisi
voitu käyttää seurusteluun Taivaallisen Isän kanssa, onkin käytetty kaikkeen
muuhun.
Näen, että saatana tulee jälleen syyttämään viimeisiä kristittyjä:
“Katso, lopun ajan kristittyä, tuota television orjaa! Katso häntä! Hän kuluttaa
tuntikausia aikaansa katsomalla sarjafilmejä, huvinäytelmiä, urheiluotteluita, mutta
hänellä ei ole aikaa olla kahden kesken Jumalan kanssa. Hän ei saa Jumalaa
mahtumaan aikatauluunsa. Hän metsästää, kalastaa, matkustaa. Hän pelaa
golfia, tennistä ja koripalloa. Hän käy elokuvissa ja kutsuilla, ja hänestä on tullut
kyläluuta, mutta hänellä ei ole aikaa lukea Raamattua tai rukoilla. Tämäkö on
lopunajan kristitty, joka vaeltaa uskossa? Onko tämä se kristitty, jonka usko voittaa
maailman? Onko tämä se kristitty, jonka on määrä valmistua tulevaa aikaa varten,
jolloin vaino ja kaaos ovat maailmassa? Ovatko nämä niitä hummarikristittyjä,
joiden päälle maailma kaatuu?”
Tulevaisuuden suurin synti Jumalaa vastaan ei ole ruumiin väärinkäyttö, ei lihan
himojen tyydyttäminen eikä edes Hänen nimensä kiroaminen. Suurin synti
Jumalaa vastaan on yksinkertaisesti se, että ihmiset eivät välitä Hänestä silloin,
kun Hän selvästi kutsuu. Näen tässä salassa tapahtunutta kehitystä. Lopun ajan
kristityt, jotka elävät paljon lähempänä Kristuksen tulemusta kuin ensimmäiset
kristityt, viettävät kaikkein vähiten aikaa hänen edessään.”
Huomaa! Tässä lainauksessa Jumala ei ole se joka syyttää, vaan saatana.
Syyllisyys on huono motiivi etsiä Jumalaa.

Pohtikaa millainen Jumala meillä onkaan, Hän joka tahtoisi viettää aikaa
kanssamme. Olisiko hänen kanssaan vietetty aika antoisampaa kuin muutoin
vietetty aika?

