VOIMAA VAI HEIKKOUTTA?
13.01.2018 Jumalan vai ihmisen voima? Messikysymykset 13.1.2018
Johtoajatuksia:
Jumalan arvot erilaiset kuin ihmisten arvot
Hän on heikoissa väkevä, uskovan elämä ei aina tunnu hyvältä.
Mitä enemmän me tarvitsemme Häntä, sitä suuremman kunnian Hän saa elämämme
kautta.
Jumalan voima ilmi myös epäonnistumisissa.
Jumalan voima ilmenee meissä esim. sisäisenä vahvuutena, voimana heikkoudessa
ja ilona vaikeuksien keskellä.
Se on puhtautta, rakkautta ja kärsivällisyyttä.
Jäsennys:
1. Jumalan voima
2. Jumalan voima ihmisessä ja hänen kauttaan.
1.Jumalan voima
1. Isässä
2. Ms.
19:9 … Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä tulen sinun tykösi paksussa pilvessä,
että kansa kuulisi, kun minä puhun sinun kanssasi, ja uskoisi myös sinua ainiaan."
Ja Mooses ilmoitti Herralle kansan vastauksen.
19:10 Niin Herra sanoi Moosekselle: "Mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä
ja huomenna, ja peskööt he vaatteensa.
19:11 Ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi; sillä kolmantena päivänä Herra astuu
koko kansan nähden alas Siinain vuorelle.
19:12 Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano: 'Varokaa nousemasta vuorelle tahi
koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon
kuolemalla.
19:13 Älköön kenenkään käsi häneen koskeko, vaan hänet kivitettäköön tahi
ammuttakoon kuoliaaksi. Olipa eläin tai ihminen, ei se saa jäädä eloon.' Vasta kun
pitkä torven puhallus kuuluu, he nouskoot vuorelle."
19:14 Ja Mooses astui alas vuorelta kansan luo; ja hän pyhitti kansan, ja he pesivät
vaatteensa.
19:15 Ja hän sanoi kansalle: "Olkaa kolmanneksi päiväksi valmiit; älköön kukaan
ryhtykö naiseen."
19:16 Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu
pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni, niin että koko kansa,
joka oli leirissä, vapisi pelosta.
19:17 Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren
juurelle.
19:18 Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä
nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti.
19:19 Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi
hänelle jylinällä.

19:20 Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui
Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös.
Myöhemmin Mooses vielä sanoo:
20:20 Mutta Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut
koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä
tekisi."
Mitä sinulle merkitsee Jumalan pyhyys? Miten se vaikuttaa elämäsi valintoihin?
Pyhityselämä itsessään ei pelasta meitä, mutta se varjelee meidät pelastajan yhteydessä.
Herra haluaa että elämme lähellä häntä, mutta se tarkoittaa että meidän ei pidä
hemmotella syntiä elämässämme. Kun hän näyttää meille missä olemme rikkoneet, on
tärkeää, että emme peitä vääryyksiämme vaan tunnustamme ja hylkäämme ne hänen
voimassaan. Se tarkoittaa aktiivista valoon tulemista, uudelleen ja uudelleen myös silloin,
jos ei koe heti vapautumista synnistä jonka kanssa taistelee.
Mitkä asiat koet haasteellisiksi, valossa vaeltamisessa?
Onko sinulla luottohenkilöä jolle voit olla ”tilivelvollinen”?
2- Jeesuksessa
Luukas evankeliumissaan kertoo kuinka Pyhä Henki johti Jeesuksen hänen kasteensa
jälkeen erämaahan. Siellä Jeesus on 40 päivää syömättä ja näiden päivien jälkeen
Perkele tulee kiusaamaan häntä.
Kiusaa kehon tarpeilla - nälällä.
Kiusaa vallan himolla, näyttäen kaikki valtakunnat ja pyytämällä polvistumaan edessään.
Kiusaa Jeesusta käyttämään jumaluuttaan arveluttavalla tavalla, heittäytymällä alas
pyhäkön harjalta.
Kaikkiin kiusauksiin Jeesus vastaa kirjoitetulla Jumalan sanalla.
Luukkaan evankeliumi:
4:13 Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan
ajaksi.
4:14 Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin
ympärillä oleviin seutuihin.
4:15 Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.
5:12 Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies, yltänsä
pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen:
"Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa."
5:13 Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä tahdon; puhdistu." Ja
kohta pitali lähti hänestä.
5:14 Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: "Mene, näytä itsesi
papille, ja uhraa puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, todistukseksi
heille."
5:15 Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon kansaa kokoontui
kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.
5:16 Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili.

5:17 Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita
oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima
vaikutti, niin että hän paransi sairaat.
Jeesuksessa näemme Jumalan voiman tulevan lähellemme käsin kosketeltavana. Hän
vaikka on maailman kaikkeuden Herra, tulee alas ja tulee lähellä niitä, jotka lähestyvät
aralla tunnolla häntä.
Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan. Oletko itse kokenut sitä, että Pyhä Henki on
johdattanut sinut elämässäsi ”erämaahan”?
Millainen kokemus se on ollut?
Jesaja:
42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni
mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
42:2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
42:3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei
sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.
42:4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja
merensaaret odottavat hänen opetustansa.
Mitä sinulle merkitsee edellä luettu Jesajan kirjeen kohta?
3. Pyhän Hengen voima
Apostolien teot:
1:13 Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he
tavallisesti oleskelivat: Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja
Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija, ja
Juudas Jaakobin poika.
1:14 Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian,
Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.
2:1 Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.
2:2 Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti
koko huoneen, jossa he istuivat.
2:3 Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän
itsekunkin päälle.
2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä,
sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
Mitä yksimielinen rukous mielestäsi tarkoittaa meille tämän päivän kristityille?
Millaisia kokemuksia sinulla on Pyhän Hengen toiminnasta?
Millaisia ajatuksia ja tunteita sinussa herättää Jumalan voima ja sen ilmeneminen
tänäpäivänä?

2. Jumalan voima Ihmisessä ja hänen kauttaan.
1. Elia
Elia oli juuri saanut suuren voiton Karmelin vuorella Baalin palvelijoista, koko israelin
kansan edessä. Jumalan käskystä Elia oli haastanut Baalin 400 profeettaa mittelöön siitä,
kuka on tosi Jumala ja kenen jumala sytyttää tulella polttouhrin. Molemmat rakensivat
alttarit ja laittoivat uhrinsa alttarille. Baalin alttarille ei syttynyt tulta pitkistä ja
monimutksisista rituaaleista huolimatta.
Jumalan alttarille iski tuli taivaasta heti Elian rukoiltua ja se kulutti polttouhrin, puut, kivet ja
mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa.
Jumala oli yliluonnollisella tavalla osoittanut olevansa tosi Jumala.
Tämän jälkeen myös kaikkiin Baalin profeetat surmattiin.
1.Kuningasten kirja:
19:1 Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli
tappanut miekalla kaikki profeetat,
19:2 lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot
minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä
jokaiselle näistä on tehty."
19:3 Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli
Beersebaan, joka on Juudan aluetta.
19:4 Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivänmatkan päähän.
Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juureen. Ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja
sanoi: "Jo riittää, Herra; ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi."
19:5 Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli
kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Nouse ja syö."
19:6 Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla
kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata.
19:7 Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi: "Nouse ja syö,
sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi."
19:8 Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä
päivää ja neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti.
Ennen Karmelin tapahtumia oli edeltänyt kolmen vuoden kuivuus, jolla Jumala halusi
herätellä kansaa pois Baalin palvonnasta. Elia oli aiemmin, kokenut Jumalan huolenpidon,
kuinka Jumala piti hänestä huolta korppien tuomalla lihalla, kun kuivuus ja nälänhätä
koetteli maata. Hän oli myös majoittunut kuivuuden ja nälänhädän jatkuessa Sarpatissa
erään lesken luokse. Elian profetian täyttymyksenä jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä
öljyä puuttunut astiasta siihen päivään asti, jona Herra antoi jälleen sateen maahan. Elia
oli myös herättänyt tämän leskivaimon pojan henkiin.
Jaak.
5:17 Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei
sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
Mikä antoi Elialle voimaa?
Mikä vei Elian voimat?

Jumala kohtaa Elian mahtavalla tavalla ja nostaa hänet. Hän saa avun heikkouden ja
pelon keskelle.
Oletko koskaan kokenut Jumalan voimaa ja apua juuri heikkoudessa?
Millaisia tunteita sinussa nousee, kun tiedät että sinun pitää mennä epämukavuusalueelle?
Onko sinulla toista ihmistä, jonka kanssa voit jakaa syvimpiä tuntojasi ja haasteita, joiden
kanssa painit? Jollei ole, rukoile itsellesi luotettavaa ystävää tai hakeudu sielunhoitoon,
jossa voit keskustella tunteista, jotka hankaloittavat elämääsi ja estävät henkistä ja
hengellistä kasvua.
Arto kertoi että tuntee asioita välillä tilanteisiin nähden liian voimakkaasti, joka juontaa
hänen omasta menneisyydestään ja rikkinäisyydestäään. Se on tehnyt hänen elämästään
välillä tunteiden vuoristorataa.
Onko tässä sinulle jotain tuttua? Millaisia keinoja sinulla on käsitellä voimakkaita ja
hankalia tunteita?
Fil.
1:3 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,
1:4 aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
1:5 kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän
päivään saakka,
1:6 varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen
täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
Rukoilkaa yhdessä esiin nousseiden asioiden puolesta.

