
Luukas	  10	  PERIAATTEET/Mallivastauksia.	  	  
	  
Idea	  on	  se,	  että	  luet	  kaikessa	  rauhassa	  Luukas	  10	  luvun	  läpi.	  Pohdiskelet	  sitä.	  
	  
Etsi	  sen	  jälkeen	  luvusta	  vastaukset	  alla	  oleviin	  	  kysymyksiin.	  Voit	  tietysti	  tehdä	  tämän	  
ryhmässä.	  Voit	  myöskin	  käyttää	  tätä	  opettaessasi	  muita.	  	  Muista:	  et	  voi	  opettaa,	  ellet	  
itse	  ymmärrä	  ja	  sisäistä	  asiaa.	  
	  
-Etsi	  rauhan	  ihminen:	  
	  
Nämä	  ohjeet	  Jeesus	  antoi	  opetuslapsilleen	  (Lk	  10:	  1-‐23	  ja	  myös	  Mt	  11:	  21-‐23,	  25-‐27,	  13:16,	  
17):	  
	  
	  
Etsi	  Luukas	  10	  luvusta	  vastaukset	  näihin	  kysymyksiin.	  
	  
Kuinka	  voit	  mennä?	  
-‐Mene	  ryhmässä	  (kaksi)	  
	  
Kenen	  luo	  tai	  mihin	  sinun	  tulee	  mennä?	  
-‐Mene	  sadon	  luo	  sitä,	  sitä	  on	  paljon.	  
	  
Mikä	  on	  ongelma?	  
-‐	  Työmiehiä,	  elonkorjaajia	  on	  vähän.	  Jeesuksen	  opetuslapset	  sekä	  	  ratkaisu	  että	  	  Jeesuksen	  
antama	  metoodi.	  
	  
Mikä	  on	  ratkaisu?	  
-‐	  Rukoile	  elon	  Herraa	  lähettämään	  työmiehiä	  sadonkorjuuseen.	  
	  
Mitä	  (miten)	  voit	  tehdä?	  
-‐	  Mene.	  Siis	  mene.	  	  
	  
Mikä	  on	  näkökulmasi	  	  ja	  asenteesi	  kun	  menet?	  
-‐	  Menet	  kuin	  lammas	  susien	  luo.	  Olet	  haavoittuvainen.	  Mene	  sadon	  luo,	  ilman	  organisaation	  
turvaa	  ja	  tukea.	  Tehtävä	  on	  vaikea	  	  ja	  jopa	  hengenvaarallinen.	  Muista	  kuitenkin,	  että	  Lähettäjä	  
on	  kanssasi	  joka	  hetki.	  
	  
Mitä	  et	  ota	  mukaasi	  ja	  miksi?	  
-‐	  Et	  ota	  mitään	  rahakukkaroa,	  	  laukkua	  tai	  sandaaleja	  .Tuo	  tarkoittaa,	  että	  et	  riippuvainen	  
materian	  tuomasta	  turvasta.	  Et	  voi	  antaa	  rahaa,	  etkä	  voi	  lahjoa	  rahalla,	  etkä	  voi	  ostaa	  rahalla	  
itsellesi	  turvaa..	  Olet	  täysin	  riippuvainen	  Jumalasta.	  Vaikka	  asiassa	  on	  monta	  näkökulmaa	  ja	  
muunnelmaa	  periaate	  on	  selvä:	  luotat	  vain	  Lähettäjääsi,	  Jeesukseen.	  
	  
Mitä	  pitäisi	  välttää?	  
-‐	  Kun	  lähdet,	  pidä	  päätös.	  Jos	  kohtaat	  jonkun	  toisen,	  hän	  saattaa	  saada	  sinut	  toisiin	  ajatuksiin,	  
saada	  sinut	  jopa	  jättämään	  tehtävä.	  Aina	  on	  olemassa	  henkilökohtaisia	  tarpeita	  ja	  haluja,	  	  
mutta	  ne	  tulee	  laittaa	  syrjään.	  Monet	  	  asiat	  ovat	  ihan	  hyviä,	  mutta	  ne	  saattavat	  olla	  este	  
lähtemiselle.	  
	  



Kuinka	  etenet	  tehtävän	  kanssa?	  
-‐	  Etsi	  arvollinen	  ihminen	  (Matt.	  10.11).	  Tuollaisella	  ihmisellä	  on	  vastuuta	  ja	  vaikutusvaltaa	  
moniin	  ystäviinsä	  ja	  hän	  saattaa	  olla	  se	  avainhenkilö	  noiden	  ystäviensä	  elämässä.	  Hän	  saattaa	  
olla	  yrittäjä,	  tiiminjohtaja,	  joukon	  johtaja,	  mielipidevaikuttaja	  tms.	  Luota	  tuon	  henkilön	  
löytymisessä	  Pyhän	  Hengen	  ohjaukseen.	  Hän	  ohjaa	  sinua.	  
	  
Mitä	  teet	  löytääksesi	  	  ”rauhan	  henkilön”?	  
-	  mene	  sellaisen	  henkilön	  luo,	  jonka	  otaksut	  olevan	  vaikutusvaltainen	  ystäviensä	  joukossa.	  
(ihan	  sellainen	  omakohtainen	  kokemus.	  Oli	  nuorisojoukko,	  joka	  veljeili	  keskenään.	  Kun	  tuota	  
joukkoa	  hiukan	  vierestä	  seurasi,	  näki	  heti,	  kuka	  on	  tuon	  joukon	  ”pomo”.	  Sama	  koskee	  vaikka	  
katujalkapallotiimiä,	  rullalautailijoita,	  	  tyttöjoukkoa	  jne.	  Anna	  Pyhän	  Hengen	  opastaa)	  
-‐	  Sano	  ja	  toivota	  ”rauhaa”	  teille	  kaikille.	  (onhan	  se	  aika	  yllätyksellistä,	  että	  tuntematon	  ryhtyy	  
puhumaan).	  Kysy	  haluavatko	  he	  kuulla	  Jeesuksesta,	  	  onko	  jotain	  kipuja,	  sydänsuruja,	  	  
ongelmia	  jne.	  Jos	  	  vastaavat	  myönteisesti	  rukoile	  nopeasti	  heidän	  kanssa.	  Rukouksen	  jälkeen	  
kysy	  miltä	  tuntuu.	  Haluaako	  hän	  kuulla	  lisää,	  haluaako	  hän	  tietää	  enemmän,	  haluaako	  ja	  
tavata	  uudestaan	  ja	  milloin.	  Jos	  kyllä,	  voiko	  hän	  kutsua	  kavereitaan	  mukaan.	  
-‐	  Syö	  heidän	  kanssa	  ja	  altistu	  kysymyksille.	  Paranna	  heidän	  sairaudet,	  ja	  kerro	  Jumalan	  
Valtakunta	  on	  tullut	  lähelle.	  
	  
	  
Mitä	  pitää	  tehdä,	  kun	  evankeliumi	  ei	  	  oteta	  vastaan?	  
-‐	  Lähde	  pois.	  Älä	  hukkaa	  aikaa	  aikaasi	  sellaisiin,	  jotka	  ovat	  kovasti	  sinua	  vastaan	  ja	  sanomaasi	  	  
vastaan.	  
-‐	  Raamatussa	  kehotetaan	  puhdistamaan	  pölyt	  jaloista	  ja	  sanomaan,	  että	  Taivasten	  Valtakunta	  
on	  lähelle	  tullut.	  	  
	  
Mikä	  on	  näkökulmasi	  ja	  asenteesi,	  kun	  olet	  suorittanut	  tehtävän?	  
-‐	  Iloitse.	  Iloitse	  siitä,	  että	  sait	  kertoa	  evankeliumin,	  vaikka	  sitä	  ei	  olisi	  vastaanotettu.	  Sait	  
kuitenkin	  tehdä	  Jeesuksen	  antaman	  tehtävän.	  Vaikka	  ei	  olisi	  tapahtunut	  paranemisia,	  riivaajia	  
ei	  olisi	  ulosajettu,	  iloitse	  siitä,	  että	  sinun	  nimesi	  on	  Taivaan	  Valtakunnassa.	  Iloitse	  siitä,	  että	  
Jeesus	  on	  kanssasi	  ja	  sait	  toteuttaa	  	  Lähettäjän	  tahdon.	  


