Ihmeet ja merkit
J u k k a Tu u n a n e n

“Vaikka Jumala on antanut minulle menestystä
nähdä seurakun en kasvun, minua kuvo aa
nähdä sellaisia ihmisiä ja tehdä työtä sellaisten
ihmisten kanssa, joiden ainoa tavoite on saada
jakaa “Raama u etoa”, jonka tarkoituksena on
oppia vain faktoja Raamatusta.
Mitä se hyödy ää, vaikka näkee kirkon penkit
täynnä ihmisiä ja joille kehi yy vain
voimakkaammat istumalihakset.”
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ÄLÄ SUUTU.

IHMEET JA MERKIT

Ihmeet
Merkit

TUKAHDUTTAMINEN
Melkein kaikki seurakunnat
tukahduttavat seurakuntalaisensa
Jumalan sanalla.
Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on
mielestänne niissä iankaikkinen elämä
ja juuri ne todistavat minusta: ja te
ette tahdo tulla minun tyköni, että
saisitte elämän (joh 5:39-40)

Tämä Aika
Aikamme ei juurikaan eroa Pietarin
ja Johanneksen ajoista. He elivät
erittäin moniarvoisessa
yhteiskunnassa. Juuri tuo
moniarvoisuus, epäjumalan
palvelukset, uskomukset vaiensivat
julistuksen Jumalan Valtakunnasta
ja kaikesta sen
ilmenemismuodosta.

Petetty luottamus
Monet meistä ovat
menettämässä luottamuksensa
siihen kristilliseen elämään,
jonka löydämme Raamatun
lehdiltä. Riittää kun
seurakuntalaiset juoksevat vain
oppien perässä ja kantavat
rahaa kolehtihaaveihin.

Tämä Aika
”Kieltäkäämme ankarasti heitä
enää tähän nimeen puhumasta
yhdellekään ihmiselle.
(Apt 4:12)

Mitä sitten
Tämä Aika

APT 4
Ojenna (Herra) kätesi, niin että sairaat
parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä
tapahtuu sinun Pyhän Poikasi Jeesuksen
nimen kautta (jae 30) Ja Jumala vastasi
välittömästi heidän rukoukseensa.
Kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka,
jossa he olivat koolla ja he kaikki tulivat
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat
Jumalan sanaa rohkeasti. (jae 31)

Mitä sitten tapahtui
Tuon kohdan Raamattuun kirjanneet seisoivat
siellä, missä maa vapisi. Tuon kohdan ihmiset
kaikki tulivat täytetyksi Pyhällä Hengellä.
Mutta mikä oli kaiken tuon tarkoitus: että he
voisivat rohkeasti puhua Jumalan sanaa.
Ja missä ja kuinka tämä rohkeasti sanan
julistaminen tapahtui?
Pienryhmissä, kodeissa, kaduilla,työpaikoilla.
Näin vältettiin sisäpiiri, jonka näkyminen
juutalaisessa synagogalaitoksessa oli silmiinpistävä. Näkyykö se seurakunnissamme?

Paavali julistaa
Paavali kysyi seurakunnilta Galatiassa, joka oli suuri alue
keskellä nykypäivän Turkkia:
"Kun Jumala tekee ihmeitä teidän joukossanne, tekeekö Hän sen
Henkensä kautta vai lukemalla Mooseksen lakia?" 3: 3-5
(suomennos tässä New Int. versio)
Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen
tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte
lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne
evankeliumin? (1992 käännös)

VOIMA ON
avainsana
Raamatussamme on voima sana on usein
käännetty sanalla valta. Jeesus sanoo:
Minulle on annettu kaikki valta taivaassa
ja maan päällä. Sen voisi siis sanoa myös
voima.
________

Jos Jumalan voima ei toimi, ei srk elämälle
ole mitään tarkoitusta. Missä on silloin se
Jeesuksen kehotus julistamalla taivasten
valtakuntaa. Saarnaammeko vain sanoja,
oppia, pidämmekö esitelmiä, laulammeko
ponnettomia itkuvirsiä. Jos noin toimitaan,
olemme vastaan Jumalan valtakuntaa.

MIKSI????
OLEMME UNOHTANEET
Jeesus käytti puheissaan Vanhan testamentin
ja Uuteen Testamenttiin kirjattuja käsitteitä.
Hän puhui Jumalan Valtakunnasta, maailmasta,
maailmanajasta, valtakunnan lapset, pahan
lapset, maailmanloppu, vanhurskaat. Hän
opetti aikalaisilleen samoja asioita samoilla
termeillä, joita he olivat tottuneet lukemaan
ja kuulemaan. Hän julisti, että väistämätön
tuomio on tulossa ja että Ihmisen Poika tulee
tuomitsemaan heidät.

Valtakunta käsitteeseen kuuluu myös kolme
peruskäsitettä

Hallitsija

Valta

Alamaiset

Raamatun mukaan Jeesus on

Jeesus antoi opetuslapsilleen,

Toimimme Hänen

Kuninkaittein kuningas

siis meille vallan.

alaisuudessaan.

Sinä olet osa
Valtakuntaa
Pappiskeskeinen srk-malli on tätä päivää. Itse asiassa koko asialle ei ole olemassa
yhtään ainu a Raamatullista peruste a koko Uudessa testamen ssa. Missään ei
opeteta, e ä pastori, johtava pastori, pappi jne. johtaa seurakuntaa. Ei missään.
Tämä pappiskeskeisyys on vienyt koko srk harhaan, kenelle Valtakunnan
evankeliumin julistaminen kuuluu. Kenelle kuuluu julistaa synnit anteeksi, kastaa
uskoontulleet, parantaa sairaat, ajaa ulos riivaajat, vapau aa ihmiset jne.
Itseasiassa jokaisessa uskovassa on sisään laite una tarve rukoilla toisten puolesta
ja tehdä mitä Jeesus meitä pyytää tekemään. Tällä pappiskeskeisyydellä tuo asia
on vain ote u meiltä pois.
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Jaakob 5:16 sanoo: Tunnustakaa siis toisillenne syn nne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, e ä te parantuisi e; vanhurskaan rukous voi
paljon, kun se on harras.

Armolahjat
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Armolahjojen käy ö on tarkoite u koko
kokoontumisen ajaksi. Ei vain laisuuden loppuun.
Niiden käy ö alkaa ylistyksen ja palvonnan aikana.
Usein niiden aikana ihmisille tulee sanomia, he
parantuvat, jotkut saavat uudet kielet, tulee
kehotuksia, profe oita jne. Jeesus teki vain sitä, mitä
Isä pyysi tekemään. Meidänkin on opi ava tekemään
samoin. Yksi e tähän on armolahjojen käy ö. Juuri
niiden avulla kirkastamme Kristusta.

Pienryhmät/kotisi
Näinkö toimit kotonasi?
Kun sinä kutsut jonkun ko isi,
mie tkö tarkan
minuu ohjelman, miten
kauan puhutaan.

Päätät mistä puhutaan,
miten kauan puhutaan.

Kuka puhuu ja mistä ei missään
nimessä saa puhua

Tunnin ja var n päästä kelloasi
ja sanot. Aamen. Oli kiva
rupatella.
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Mutta juuri tuolla kuvatulla tavalla
seurakunta toimii ja sitä sanotaan kodiksi????

Nähdään taas viikon päästä. Et
varmaan toimi noin kotonasi,
mu a kutsut tällaista
seurakunnan kokousta
kodiksesi.

Kaksi valtakuntaa
JUMALAN

SAATANAN

kiitos.

