AKTIIVISUUTTA VAI PASSIIVISUUTTA?
Johdanto:
Minun toimiessani eräässä edellisistä ammateistani noin 15 vuotta sitten, minulla oli
sellainen tilanne, että erään asiakkaani puoliso oli sairastunut rintasyöpään. Kun hän kertoi
asiasta työmaalla sydämmelleni tuli suuri huoli hänen puolisonsa sieluntilasta.
Keskustelimme jonkun verran uskon asioista tämän asiakkaan kanssa ja usein mielessäni
oli että minun tulisi pyytää että voisinko käydä keskustelemassa hänen vaimonsa kanssa
sairaalassa. Mieleeni tuli uhkakuvia siitä miten tämä ko. mies suhtautuisi siihen, jos otan
asian esille ja myös se, miten hänen vaimonsa suhtautuisi siihen jos menen puhumaan
hänelle Jeesuksesta. Niinpä jäin uhkakuvieni vangiksi ja en tehnyt mitään. Muutaman
kuukauden päästä tapasin tämän miehen ja hän kertoi vaimonsa kuolleen syöpään.
Tilanne oli lohduton ja tunsin piston sisimmässäni. Minä oman pelkuruuteni vankina jätin
toimimatta. Olen rukoillut että jatkossa sama älköön toistuko. Sen jälkeen olen saannut
uuden tilaisuuden toimia oikein, Jumalan armosta ja hänen voimaansa luottaen, sen
tuloksena on ihminene saanut tulla uskoon.

Kolme pääotsaketta:
1.Maailma hukkuu
2.Kristitty nukkuu vai nukunko?
3.Miten tästä eteenpäin?
1.Maailma hukkuu.
Mitä tarkoitetaan hukkumisella, mihin ihminen 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.
Pietari vastaa tässä niille ihmisille jotka sanovat: "Missä on lupaus hänen
tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se
on ollut luomakunnan alusta."
Miksi Herra ei ole vielä lupauksensa mukaisesti tullut. Koska hän kärsivällisesti odottaa
että kaikki kääntyisivät Hänen puoleensa. Kääntyisivät oman tahdon tieltä, Jumalan
tahdon tielle. Pietari kirjoittaa kuinka jumalattomia ihmisiä kohtaa tuomio, kadotuksen
päivä. Ihmiset hukkuvat, joutuvat ikuiseen eroon Jumalasta.
Voidaanko tuomita ilman lakia?
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;

Monesti ihmiset kysyy: ”Mitenkä ne ihmiset, jotka eivät ole kuulleet sanomaa Jeesuksesta,
miten niille käy. On epäreilua jollei he ole kuulleet evakeliumia ja he joutuvat
kadotukseen”. Samalla kuitenkin itse hyljäten tuon evankeliumin ja samalla hidastaen
evankeliumin eteenpäin menemistä.
Kuitenkin ”karu totuus” on se että; Jos ihminen ei ole kuullut sanomaa Kristuksesta ja
kuolee ilman Häntä, hän joutuu eroon Jumalasta, hän hukkuu. Jos lähimmäisemme ei ole
saanut kuulla evankeliumia Jumalasta ja hän kuolee ilman Kristusta, hän on ikuisesti
kadostettu, hän hukkuu, vaikka olisi ollut meidän työkaverinamme 10-vuottta ja todennut
että: ” kyllä tuo on uskovaiseksi ihan hyvä tyyppi, ei tyrkytä uskoaan.” On viisautta olla
viisas ja kärsivällinen eikä olla aina ”tyrkyttämässä” Kristusta, mutta meidän tulee rukoilla
niiden ihmisten puolesta määrätietoisesti joiden kanssa esim. työskentelemme ja pyytää
että Herra avaa tilanteet ja että me olisimme hereillä kun on aika kertoa evankelimi.
Katso korotettuun Jeesukseen.
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.
Jeesus viittaa tässä tapahtumaan Israelin kansan eräämaavaellukselta. Kansa alkoi
jälleen napisemaan Jumalaa ja Moosesta vastaan siitä, kuinka he olivat johdattaneet
kansan erämaahan kuolemaan. ”Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme
kyllästyneet tähän huonoon ruokaan."
Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon
kansaa Israelista kuoli. Kansa tunnusti syntinsä ja pyysi Moosesta rukoilemaan Herraa
poistamaan käärmeet kansan keskeltä. Herra antoi Moosekselle erikoisen ohjeen:
"Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää
eloon." Niin 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?
Jeesus on ylennetty, Jeesus kärsi synnin rangaistuksen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus
pelastua. Tietävätkö sinun lähimmäisesi sen? Kukaan ihminen ei huku tekosyntien tähden
vaan, sen tähden ettei ole ottanut vastaan pelastusta, jonka Jumala on Jeesuksessa
meille tarjonnut. Tai sen tähden ettei hän tiedä mitään tuosta pelastuksesta. Ei tiedä kehen
katsoa.
Keskustelukysymykset:
Kenen 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?
Joonalle ainakin uni maistui
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
Amittain poika = Totuuden poika.
Tehtävä ei ollut mieluinen. Niinive oli tuon ajan suuravallan Assyrian pääkaupunki.
Sen pahuus oli niin suuri, että Jumala päättänyt rankaista sitä jollei se kääntyisi. Jumala
halusi kuitenkin lähettää Joonan kertomaan parannussaarnaa kaupunkilaisille että he
kääntyisivät. Joona ei halunnut että Herra olisi armahtanut kaupunkia. On helppo
ymmärtää miksi. Assyrilaiset olivat yksi raaimmista kansoista, joita on elännyt. He
saattoivat repiä valloittamiltaan ja vangitsemiltaan ihmisiltä kielen irti, nylkeä heidät
elävältä tai heittää lapsia elävältä rovioihin. Joona ei halunnut että tuo kansa olis
pelastunut. Niinpä hän suuntasi aivan eri suuntaan Tarsiiseen. Tarsis sijaitsi Espanjan
etelerannikolla täysin eri suunnalla kuin Niinive.
Yhtäkaikki Jumalaa ei pääse pakoon ja Jumala rakkaudessaan pistää Joonan selkä
seinää vasten, myös jotta Joona menisi kertomaan tuon pelastussanoman Niiniveläisille.
Kuvaava tuo myrsky-kohtaus. Kaikki muut ovat hätää kärsimässä ja tekevät kaikkensa
pelastuakseen, vain yksi nukkuu ja raskaasti - Jumalan profeetta Joona.
Ainoa jolla oli todellinen ratkaisu tuohon tilanteeseen, ei toiminut, vaan nukkuin.
Olen tainut tääläkin joskus mainita Ressu sarjakuvasta yhden klipin. Jaska Jokunen
kulkee edellä kantaen kylttiä ”Jeesus on vastaus”, Ressu kävelee perässä kantaen kylttiä
”Mikä on kysymys?”. Onpa elämämme syvin kysymys ja ongelma mikä tahansa, siihen
vastaus on Jeesus.

Nukunko minä?

Miten meillä menee yksilöinä?
Siihen varmasti parhaiten osaamme vasta kukin kodaltamme itse

Miten meillä tässä seurakunnasssa menee?
Pohdiskelen sitä tässä ääneen ja tästä on hyvä käydä keskustelua myöhemminkin.
On hyvä tietää että seurakunnassa eletään erilaisia vaiheita, on kasvun aikaa, jota tämä
seurakunta on saanut elää tähän asti. On myös aikoja jolloin määrällinen kasvu on
hitaampaa. Yhtäkaikki olen kuitenkin samaa mieltä väitteestä: ”Jäsenmäärältään kasvava
seurakunta ei välttämättä ole terve seurakunta, mutta terve seurakunta on
jäsenmäärältään kasvava seurakunta.”
Hieman numerotietoa siitä mitä minä tiedän seurakunnastamme tällä hetkellä ja
vaikkakaan minä en tiedä kaikkea.
Nyt kun kerron numeroita se ei kerro kaikkea sitä, mitä hyvää pinnan alla on tapahtunut ja
tapahtuu koko ajan. Monia hyviä asioita on tapahtunut ja tapahtuu, on ollut uudistumista,
parantumista ja vapautumista.
Sen jälkeen kun aloitin johtavana pastorina, on seurakunnastamme eronut virallisesti 4henkilöä, he eivät ole tietääkseni liittyyneet toiseen seurakuntaan. Heistä kolme siksi, että
ovat pettyneet seurakunnassamme tekemisiimme, tekemättä jättämiseemme tai
opetukseemme. Tiedän että kaksi on vielä eroamassa ja he siksi että Herra on selkeästi
johtanut heidät palvelemaan toisessa seurakunnassa ja hyvä niin.
Elokuusta tähän asti itse tiedän (voi siis olla muitakin), että Sataman illassa on rukoiltu
yhden ihmisen kanssa ns. ”syntisen rukous”.
Satama tutuksi illan/kurssin on syksyn aikana käynyt 8 henkilöä.
Seurakuntaan ei elokuusta tähän asti ole liittynyt vielä yhtäkään ihmistä. Katsottaessa
lukuja toiminta-aikanani johtavana pastorina, voin vain todeta että lukujen valossa ei näytä
kovin mairittelevalta.
En ole kutenkaan niinkään huolissani siitä kuinka hyvin olen onnistunut tai miltä minun
julkisuus kuvani näyttää, vaan siitä miten meillä seurakunnassa menee ja mihin suuntaan
olemme menossa.
Seurakuntamme jäsenmäärä on aiemmin kasvanut esimerkiksi siten, että monet avioparit
ovat löytäneet yhteisen hengellisen kodin seurakunnassamme (joihin itsekin lukeudun) ja
hyvä niin. On myös opiskelijoita, jotka ovat tulleet tänne opiskelemaan ja liityneeet
seurakuntaamme, hyvä niin. On niitä joilla ei ole ollut lainkaan seurakuntayhteyttä ja ovat
löytäneet kodin täältä, hyvä niin. On myös niitä, jotka ovat kokeneet tämän seurakunnan
enemmän ”kodikseen” kuin aikaisemman seurakunnan, hyvä niin. On myös niitä jotka ovat
tulleet täällä uskoon ja löytäneet hengellisen kodin täältä, hyvä niin. Viimeksi mainittujen
osuus on kuitenkin ollut suhteettoman pieni, seurakunnan jäsenmäärään nähden.
Tätä epäsuhtaa tasapainottamaan olemme aloittaneet evankelioimistyön. Olemme
perustaneet evankeliomistiimin, johon kuuluu tällä hetkellä lisäkseni kolme seurakunnan
jäsentä ja aviopari joka on tiiviisti seurakuntamme toiminnassa mukana.
Evankelioimistyön tavoitteena on tavoittaa uskosta osattomia ja vähintään toisena
yhtätärkeänä, jollei tärkeämpänä tavoittena on olla antamassa ”eväitä” Jeesuksesta
kertomiseen, sinne missä vietämme eniten aikaa, jokaisen omaan arkeen.

Teltta-action
Pieni mainoskatko tähän väliin. Meille on muotoutunut ns.teltta-action toimintamalli, jossa
menemme popup- teltan kanssa kadulle, tarjoamme ihmisille lämmintä mehua ja
grillimakkaraa, sekä samalla keskustelemme heidän kanssaan uskonasioista. Tämän työn
puitteissa on mahdollista helposti tulla tutustumaan/katsomaan, miten evankeliumia
voidaan kertoa kadulla. Tarvitsemme nimittäin oheistoimintoihin (Mehun lämmitys/jakelu,
sekä makkaran paisto/jakelu) mielellään neljä henkilöä, jotta muille jää aika kohdata
ihmisiä. Sanoisin että minimi miehitys on kahdeksan henkilöä, jotta toimintamme ei olisi
pelkää ihmisten ruokkimista makkaralla ja mehulla.
Eilen meidän piti järjestää tälläinen teltta-action, mutta lisäkseni mukaan ilmoitautui yksi
henkilö ja kahden kohdalle sairastuminen teki osallistumisen epävarmaksi.
Uusi tilaisuus / mahdollisuus osallistumiseen tulee 6.4. huhtikuussa. Nettisivullemme tulee
linkki ilmoittautumiseen ja minulle voit tulla myös ilmoittautumaan.
Tässä yhteydessä mainitsen vielä Alfa-kurssista, joka alkoi viime maanantaina ja johon voi
vielä ilmoittautua mukaan. Tämän työmuodon kautta on aikaisempina vuosina tullut
ihmisiä uskoon ja liittynyt seurakuntaamme.
Alfa-kurssi tarjoaa hyviä eväitä jo uskossa olevalle ja vahvistaa omia uskon perusteita.
Jos joku kysyisi sinulta nyt mihin uskosi perustuu, mitä vastaisit?
Lapsi-ja nuorisotyö tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia uskosta osattomien
tavoittamiseen, kuten esim. Klubi 35 Telakalla, joka taitaa olla ainoa, selkeästi
ulkopuolisille lapsille suunnattu lähes viikottainen työmuoto. Jos olet kiinnostunut tästä
työstä, ota yhteyttä Marjuttiin.
Nämä mistä edellä kerroin on ns. seurakunnan työmuotoja. Kuitenkin suurimman osan
ajastasi vietät ihan jossain muualla kuin seurakunnassamme, siellä on kutsumuksesi ja
tehtäväkenttäsi, ne lähimmäiset, jotka olet osallesi saanut.
3. Miten tästä eteenpäin?
Mistä usko syntyy:
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.

Jotta ihminen voi tulla Jeesuksen luo, on hänen kuultava ilosanoma Jeesuksesta. Jotta
kukaan voi kuulla, on jonkun se kerrottava. Kuka kertoo? Joku? Kuka on tuo joku? Se joku
on - minä itse. Jokainen uskova voi sanoa itselleen; ”minä olen se, joka kertoo”. On sitten
vielä heitä, jotka vievät sanoman kauemmaksi ja silloin me voimme toimia älähettäjinä.
Haastan sinut, kertomaan lähimmäisellesi Jeesuksesta.
Lähdetään liikkeelle yhdessä. Jos haluat tarttua haasteeseen, mutta koet tarvitsevasi siinä
apua, niin tule vetämään hihasta.

