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Miksi?
MIKSI ?

Jos seurakunta lakkaa saarnaamasta Sanaa 

maailmalle, maailma tulee sisälle seurakuntaan.  

Onko tämä nähty? Julistaako seurakunta 

evankeliumia kaupunkilaisille aktiivisesti?

LISÄÄ TULEE!
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Missä seurakunta on tänään?

 

Seurakunta/uskovat

Evlut kirkon tutkimuksen mukaan noin 8-9% Suomen väestöstä on  

uudestisyntyneitä ihmisiä. Tämä tarkoittaa sitä että Suomessa on noin 

500.000  uskovaa.  

Missä he ovat? Omissa oloissaan. Jos on joku kirkollinen juhla, joku  

onnettomuus tai muu tapahtuma, pyydetään seurakunnalta /uskovilta  

apua. Muuten he saavat olla omassa nurkassaan ihan rauhassa.  

Kosketuspintaa yhteiskuntaa on vain rajallisesti tai erittäin vähän (4  

palleroa tässä kuvassa).
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Missä seurakunnan pitäisi olla?

Seurakunta/uskovat

JOS uskovat olisivat Jeesuksen opetuslapsia ja jokainen heistä vaikuttaisi omassa 

lähipiirissään vaikutus yhteiskuntaan  olisi yli 10 kertainen (tässä kuvassa noin 40 

palleroa). Keskellä elämää uskovilla on kaikkein suurin vaikutus. 

Mutta srk kiinnostaa vain oma asema ja siksi se ei aktiivisesti opetuslapseuta 

jäseniään eikä julista evankeliumia eikä siten seuraa Jeesuksen opetusta. 

Seurakunnan työntekijät kutsuvat itseään johtaviksi pastoreiksi ja heidän suurin 

tehtävä on pitää kokouksia. Raamatun mukaan vanhemmiston tehtävänä on 

valmentaa elämää varten.  Tätä nykyisenlaista toimintaako varten Jeesus asetti 

hengelliset johtajat.
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Mikä neuvoksi?

Hengellinen vanhemmuus

Uskoon tulleet  ja uskossa 

olevat tarvitsevat jonkun 

lähelleen. Oletko se sinä?

Apostolinen opetus

Näky kaupungista, 

Jumalan ABC (Hebr 6), 

liittoutuminen toisen 

kanssa.

Käytännön työkalut

Opi todistamaan 

lyhyesti (1-2 min), opi 

kertomaan evankeliumia 

2 min ja jokapäiväinen 

elämän oppiminen.

Yhdessä tekeminen

HENGELLINEN yhteys 

toisiin (ei 

istumajärjestysyhteys) 

srk penkissä. 

Hengellinen yhteys!

Työ yksilöiden kanssa

Opi kuuntelemaan ja opi 

kuulemaan. Huomaat, 

opit paljon.
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Jumalan ABC (Hebr 6.)

Parannus

Jumala odottaa, että me heitämme itsemme 
Hänen syliinsä. Mitä Hän meiltä odottaa? 

Parannuksen tekoa.

Usko

Haluatko kokea rakkautta, voimaa ja saada 
uuden elämän? Usko on Jumalan tapa 

tehdä mahdottomaksi.

Kaste

Mikä on kasteen tarkoitus? Mitä vesi  
saa aikaan elämässämme?

Pyhän Hengen vaikutus
Jokainen, joka yriVää rakastaa toisia 
omassa vahvuudessaan, toteaa sen olevan 
todella kovaa. Siksi tarvitsemme Jumalan 
nerokasta ratkaisua, Pyhää Henkeä.

Käsien päälle pano

Meidän on tarkoitus olla yhteydessä 
muihin uskoviin! Ystävien kosketuksella 
saamme tunnustuksen, elvytyksen ja 
valtuutuksen.

Luopuminen kuolleista töistä

Jumalan rakkaus nosti meidät ahdingosta ylös. 
Nyt voimme hallita elämäämme Jeesuksen 
kanssa: Hänen voimallinen valta toimii meissä 
ja meidän kautta.Iänkaikkinen elämä!! 

Onko meille mitään toivoa tuomiopäivänä? Mitä Jeesus 
teki meille risSllä, voimme odoVaa tuomiopäivää 
turvallisin mielin.
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Leiviskäsi!

 

Matteuksen (25:14-30)— vertauksessa leiviskä on Jumalan valitsema ja antama  

tehtävä, jolla Hän haluaa sinun palvelevan Häntä valtakuntansa työssä. Voimme 

myös sanoa, että leiviskäsi ovat ne teot, jotka Jumala on valmistanut sinun  

toteutettavaksesi ja ne ovat myös voitelu tähän tehtävään. 

Pankkiin laittaminen tarkoittaa sitä, että jos itse ei pysty laittamaan omia  

lahjojaan käyttöön jossain erikoistehtävässä (esim lähetystyö) tukee sitä  rukoil- 

len, tukien tai taloudellisesti. 

Todettakoon vielä: leiviskä (mnah) oli painomitta. Luuk 19: 13> 

Jolle on paljon  (mitattu) annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon 
uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan."

Oikea ihminen Väärä ihminen

Nöyrä tottelemaan Herraa Oman edun tai tunnustuskunnan 

edun tavoittelija.
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