
Strategia
Kuinka voittaa Suomi?



Kuinka rakentaa?

• Missä olemme juuri nyt 

• Mikä on visiomme,näkymme? 

• Kuinka pääsemme sinne?



Aluksi
• Mieti, kuinka kaikki alkoi? Millaisia esimerkkejä 

löydämme Raamatusta. 

• Mieti kuinka Joosua teki - Jumala antoi strategian 

• Jeesus - kaikki ylösalaisin ja moninkertaistaminen 

• Paavali - synagoogat, avain kaupungit, 
asuntokunnat, tiimit, joukot ihmisiä 

• MITÄ ME VOIMME  OPPIA HEISTÄ?



• Asenteemme ratkaisee: haluammeko kuunnella ja 
totella. 

• Kaikki alkaa siitä, että rakastamme Jumalaa yli 
kaiken ja toteutamme tuosta lähtökohdasta käskyä: 
menkää kaikkeen maailmaan.



Jeesuksen opetus

• Valtakunnan sanoma

Usko 
• rukous (keskustelu Jumalan kanssa) 
• ylistys 
• palvonta

Rakkaus 
• jaa näky toisille 
• Apt 2.42 
• 1 Kor 14:26

Toivo 
• mene 
• opetuslapseuta 
• Luukas 10



Menetelmät
• Kaikki uskovat - opasta heitä opetuslapseuttamaan 

• Apostoliset tiimit - rakenna ja kehitä 

• Viikonloppujen yhdessä vietto - kokoa ja kouluta 

• Pikalähdöt - armolahjoilla toimiminen  

• Luukas 10 - missä avainhenkilöt 

• Hengen johdatus - pyydä ja ole kuuliainen 

• Yhteistoiminta - seurakunnat ja erilaiset ryhmät



Suhteet
• Uudista oma suhteesi Jumalaan ja pyydä Häntä 

osoittamaan sinulle ihmisiä 

• Henkilösuhteet: uudista ihmissuhteitasi ja mieti keitä 
Jumala haluaa lähellesi 

• Konflikteja tulee, mutta älä säikähdä niitä ja niistä 
huolimatta ole valmis tekemään työtä yhdessä 

• Muista jatkuvasti kehittää myös omaa asennettasi toisiin. 

• KIRJAA SEURAAVAKSI NE IHMISET KENEN KANSSA 
HALUAT TEHDÄ TYÖTÄ. (mieti myös miksi haluat)



Tarkoitus

• Näky: aloita rakentamaan lopusta päin, siis mikä on 
lopputulos - onko sinulla tarpeeksi voimavaroja 
päästä sinne? 

• Tehtävä: kuka tekee, milloin ja miten? 

• Arvot: mitkä ovat luovuttamattomat arvot työssä eli 
mistä et voi tai halua neuvotella, onko niitä?



Tehtävät /muuttujat

• Esteet • Mahdollisuudet
- aika 
- pelko  
- laiskuus 
- sää olosuhteet 
- epäusko 
- tunnustuskunnat 
- vaino 
- ylpeys 
- tekosyyt 
- vaikeudet 
- yksinäisyys 
- kirkkojärjestys

- rajoittamattomat voimavarat 
- verkostoituminen 
- helppo matkustaa 
- sosiaalinen media 
- vapaus tehdä 
- iso sato 
- taloudelliset varat 
- ihmiset ympärillä 
- Pyhä Henki 
yms.



Tehtävät/muuttujat

• Kun mietit esteitä, muista useimmat niistä ovat vain 
tekosyitä ja epäusko on itseasiassa syntiä. 

• Mieti ennen kaikkea niitä mahdollisuuksia joita juuri 
sinulla on ja pyydä että Jumala ottaa ne käyttöönsä



Itse toiminta
• Mitä pitää tehdä ihan ensimmäiseksi: laita asiat 

tärkeysjärjestykseen 

• Kuinka aion (aioimme) tehdä? 

• Kuka tekee ja miksi tekee? 

• Missä aloitetaan? 

• Milloin aloitetaan? 

• Mitä tarvitsen aloittamiseen?



SIIS MENE

• JA TEE OPETUSLAPSIA JOKA IKINEN PÄIVÄ!


