10. raamattutunti ajalle 29.8.–4.9.2020

Innostava tapa osallistua
”Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ’Satoa on
paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis
Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Matt. 9:37, 38.)

Avaintekstit:
1. Moos. 1:1, 2, 26;
2. Moos. 18:21–25;
1. Kor. 12:12–25;
Ap. t. 16:11–15, 40;
Ap. t. 4:31;
Ap. t. 12:12.

J

oku on sanonut: ”Joukossa on voimaa.” Tietyllä tapaa tämä on totta. Oletko
koskaan huomannut, että olet motivoituneempi kuntoilemaan, jos teet sen
ryhmässä kuin jos joudut kuntoilemaan joka päivä yksin? Monet ihmiset liitty
vät kuntoklubeihin, kuntopiireihin ja liikuntaryhmiin, koska uskovat että hei
dän tulee toisten seurassa kuntoiltua enemmän ja että he nauttivat siitä enem
män. Jumala on luonut meidät yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Olemme so
siaalisia olentoja, ja aivan kuten liikunnan kohdalla, samoin on monilla muilla
kin elämänalueilla: pärjäämme paremmin, jos meillä on sosiaalinen tukiverkosto.
Tämä on erityisen totta hengellisissä asioissa.
Läpi Raamatun pienryhmiä korostetaan yhtenä Jumalan tavoista vahvistaa
uskoamme, lisätä hänen sanansa tuntemusta, syventää rukouselämäämme ja
varustaa meitä todistamaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki osallistuivat pienryhmä
toimintaan. Mooses oli pienryhmän johtaja. Jeesus perusti oman opetuslapsis
ta koostuvan pienryhmänsä, ja Paavali matkusti Rooman ajan maailmassa oman
pienryhmänsä kanssa, joka koostui hänen evankelioimiskumppaneistaan.
Tämän viikon tutkistelussa keskitymme pienryhmätoiminnan raamatullisiin
perusteisiin. Tulet löytämään innostavan tavan osallistua.

Tämä tutkistelu on sapatiksi 5.9.2020
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SUNNUNTAI 30.8.2020

PIENRYHMÄT:
JUMALA
KEKSI NE
ENSIN

10. raamattutunti

Lue 1. Moos. 1:1, 2, 26; Hepr. 1:1, 2 ja Ef. 3:8, 9. Miten
jakeet paljastavat kolmiyhteisen Jumalan persoonien
välillä vallitsevan yhteyden?
_________________________________________________________________
Isä, Poika ja Pyhä Henki osallistuivat yhdessä luomiseen. Kul
lakin heistä oli oma tehtävänsä, mutta he toimivat yhtenä
erottamattomana yksikkönä. Isä oli pääsuunnittelija, suu
ri arkkitehti. Hän toteutti suunnitelmansa Jeesuksen kautta,
joka toimi aktiivisesti luomisessa yhdessä Pyhän Hengen voi
man kanssa. Tällainen yliluonnollinen teko käy yli ymmärryk
semme. Kykenemme selvästi ymmärtämään vain sen, että
luotu maailma ja maailmankaikkeus ovat todellisuutta ja että
Jumala itse teki tämän kaiken (ks. Room. 1:18–20).
Pienryhmät olivat ensin Jumalan idea. Vaikka varovaisuut
ta tarvitaankin Jumalan mystisten puolien rinnastamisessa
ihmiselämään, tehkäämme nyt kuitenkin yksi löyhä rinnas
tus ja sanokaamme, että Isä, Poika ja Pyhä Henki muodosti
vat ensimmäisen ”pienryhmän” pelastushistoriassa. He osal
listuivat yhdessä ihmissuvun luomiseen ja sitten sen lunasta
miseen syntiinlankeemuksen jälkeen.
Vrt. Joh. 10:17, 18 kohtiin Room. 8:11 ja 1. Kor. 15:15.
Miten Kristuksen ylösnousemus kertoo Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen yhteydestä pelastussuunnitelmassa?
_________________________________________________________________
Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä ja muodostavat ”pienryh
män”, jonka tarkoitus on lunastaa ihmissuku. ”Pelastussuun
nitelma kuului Iankaikkisen neuvonpitoon jo ikiajoista läh
tien.” (FE 186.) Jumalalle ei mikään ole niin tärkeää kuin pe
lastaa mahdollisimman monta ihmistä (1. Tim. 2:4; 2. Piet.
3:9). Pienryhmillä voi olla monia eri tarkoituksia, joita tut
kimme tälllä viikolla, mutta niiden päällimmäisin tarkoitus on
keskittyä voittamaan kadotettuja. Työskentelemällä pienryh
missä voimme auttaa paitsi itseämme myös toisia. Pienryh
miemme perimmäisen tarkoituksen tulisi olla ihmisten voitta
minen Kristukselle.
Pohdi Jumalan ykseyden mysteeriä. Sitä on vaikea käsittää. Voimme silti uskoa ja luottaa siihen, mitä emme
täysin ymmärrä. Miksi tämä on kristityille uskonasioissa niin tärkeä periaate?
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MAANANTAI 31.8.2020

PIENRYHMÄT
RAAMATUSSA

10. raamattutunti

Raamatusta löytyy monia esimerkkejä pienryhmistä, joissa
rukoillaan, ollaan yhdessä, rohkaistaan toisia ja työskennel
lään yhdessä Kristuksen hyväksi. Ryhmät mahdollistavat vas
tuun jakamisen ja erilaisten lahjojen tehokkaamman hyödyn
tämisen. Niissä Herra saa tilaisuuden käyttää jokaista meistä
entistä täydemmin.
Lue 2. Moos. 18:21–25. Millaisia merkittäviä neuvoja
Mooseksen appi Jetro tarjosi tälle kaitselmuksen johdossa? Miksi suunnitelma oli suorastaan välttämätön?
_________________________________________________________________
Jokainen Israelin leirissä liittyi osaksi 10 hengen ryhmää, jota
johti Jumalaa pelkäävä päällikkö. Ryhmissä ratkaistiin ongel
mia, mutta niissä voitiin tuntea myös yhteenkuuluvuutta,
joka ennaltaehkäisi ongelmia ja ravitsi jäsenten hengellistä
elämää. Ne olivat visiointipaikkoja, joissa välitettiin Jumalan
suunnitelmia Israelin hyväksi. Niissä ihmiset saattoivat muo
dostaa tiiviitä ja välittäviä suhteita sekä työstää kohtaamiaan
asioita. Epäilemättä ihmiset silloinkin kamppailivat asioiden
kanssa, joissa toiset saattoivat auttaa heitä. Pienryhmät tar
joavat mahdollisuuden lämpimään, välittävään yhdessä
oloon, hengelliseen kasvuun ja ongelmien ratkaisemiseen.
Asiantuntijat sanovat, että ihanteellinen ryhmäkoko vuo
rovaikutuksen kannalta on 6–12 henkeä. Juuri tämän kokoisia
ryhmiä sekä Mooses että Jeesus muodostivat.
Lue Luuk. 6:12, 13; Matt. 10:1 ja Mark. 3:13–15. Mitkä
kaksi tarkoitusta Jeesuksella oli kutsuessaan opetuslapsia ja valitessaan heitä pienryhmätoimintaan?
_________________________________________________________________
Jeesuksen tarkoitus oli valmistaa opetuslapsia niin hengelli
sesti kuin käytännön tasolla heidän lähetystehtäväänsä. Viet
täessään aikaa Jeesuksen kanssa opetuslapset kasvaisivat
armossa ja oppisivat julistamaan ja palvelemaan tehokkaam
min seuraamalla Jeesuksen toimintaa. Pienryhmän tarkoitus
oli hengellinen kasvu ja ulospäin suuntautuva toiminta.
Mieti aikaa, jolloin olet ollut osa jotakin pienryhmää,
joka välitti toisistaan ja työskenteli yhteisen päämäärän hyväksi. Mitä sellaista opit kokemuksestasi, joka
auttaa sinua ymmärtämään pienryhmien arvon myös
uskonyhteisöissä?
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TIISTAI 1.9.2020

JÄRJESTÄYTYNEINÄ
PALVELUA
VARTEN

72

10. raamattutunti

Lue 1. Kor. 12:12–25. Miten ihmiskeho tarjoaa erinomaisen kuvauksen siitä, kuinka pienryhmän jäsenet
voivat työskennellä sopusointuisesti yhdessä?
_________________________________________________________________
Paavali kertoo hengellisten lahjojen tärkeydestä seurakun
nan elämässä ja tarjoaa samalla mallin siitä, kuinka siellä voi
daan järjestäytyä. Hän puhuu hengellisistä lahjoista Kristuk
sen ruumiin osina, jotka toimivat yhdessä.
Anatomian ja fysiologian tutkiminen paljastaa, että kehon
eri osat ovat erilaisia toisiinsa yhteydessä olevia järjestelmiä.
Ruoansulatuselimistö, verenkiertoelimistö, hengityselimistö
ja luusto ovat muutamia esimerkkejä kehon monimutkaisista
elinjärjestelmistä. Hengelliset lahjat ovat kuin kehon eri osat.
Ne toimivat parhaiten toisiinsa yhteenkuuluvina järjestelminä
tai ryhminä. Useimmiten ne eivät voisi edes yksinään toimia.
Kehomme ei ole vain möykky erillisiä elimiä, jotka tekevät it
senäistä työtä. Jokainen kehon osa kuuluu tiukasti johonkin
järjestelmään, joka työskentelee yhteisen päämäärän hyväk
si.
Tämä kertoo, millaisessa ympäristössä voimme parhai
ten käyttää hengellisiä lahjojamme. On helppo masentua,
jos toimimme yksin, mutta kun olemme osa pienryhmää, jo
hon kuuluu samoja tavoitteita omaavia ihmisiä, huomaam
me pystyvämme keskittämään ponnistuksemme paremmin
ja moninkertaistamaan tuloksen. Pienryhmät tarjoavat par
haimman ympäristön hengellisten lahjojen harjoittamiseen,
ja niistä voi tulla paikallisseurakunnan lähetystyön sydän.
Ellen White korostaa pienryhmien arvoa seuraavasti: ”Aja
tuksen, että kristillisen toiminnan pohjaksi on perustettava
pieniä ryhmiä, on esittänyt minulle hän, joka ei voi erehtyä.
Jos seurakunnan jäsenmäärä on suuri, seurakuntalaisten tu
lee järjestäytyä pieniksi ryhmiksi ja työskennellä paitsi jäsen
ten myös ei-uskovien hyväksi. Jos totuuden tuntevia on jol
lakin paikkakunnalla vain kaksi tai kolme, heidän tulee jär
jestäytyä työryhmäksi. He säilyttäkööt yhteisen liittonsa rik
komattomana kilvoitellen yhdessä eteenpäin rakkaudessa ja
yksimielisyydessä, kannustaen toisiansa edistymään ja saa
den kukin rohkeutta ja voimaa toisten tuesta.” (3 Ta 80.)
Pienryhmätyö on Jumalan säätämää, jotta jokainen seura
kunnan jäsen voisi kasvaa hengellisesti, kokea lämmintä yh
teenkuuluvuutta ja käyttää Jumalalta saamiaan lahjoja palve
lukseen.

KESKIVIIKKO 2.9.2020

UUDEN
TESTAMENTIN
PIENRYHMÄT

10. raamattutunti

Uuden testamentin seurakunta lähti räjähdysmäiseen kas
vuun. Muutamassa vuodessa se kasvoi pienestä uskovien
joukosta kymmeniksituhansiksi palvojiksi. Moni asia vaikutti
uskovien määrän nopeaan kasvuun. Jeesus oli kylvänyt evan
keliumin siementä ja valmistanut kansanjoukkoja vastaanot
tamaan opetuslasten julistuksen. Kristuksen taivaaseen astu
misen jälkeen Pyhä Henki laskeutui helluntaina voimalla ru
koilevien opetuslasten ylle. Yksi nopean kasvun syy oli seu
rakunnan pienryhmäjärjestelmä. Pienryhmillä oli vaikutusta.
Lue Ap. t. 18:1–5 ja Ap. t. 20:1–4. Miksi Luukas luettelee joitakin niistä ihmisistä, joiden kanssa Paavali teki
läheistä yhteistyötä?
_________________________________________________________________
On mielenkiintoista huomata, että Luukas mainitsee nimeltä
muutamia, joiden kanssa Paavali työskenteli. Paavalille jokai
nen oli tärkeä. Hän tunsi heidät nimeltä. He tukivat toisiaan
lähetysponnistuksissa. Vaikka nimeltä mainittuja on vain pie
ni määrä, se auttaa todistamaan, miten tärkeää on työsken
nellä läheisessä yhteistyössä, silloinkin kun joukko on pieni.
Jokaisella mainituista ihmisistä oli toisistaan poikkeavia
lahjoja. He tulivat eri taustoista ja kulttuureista. Heidän ta
pansa tarkastella asioita eivät olleet samanlaisia, mutta jokai
sella oli arvokasta annettavaa Kristuksen asialle. Heidän lah
jojensa, taustojensa ja kokemustensa moninaisuus edesaut
toi seurakunnan kasvua. Jokainen toi työhön oman panoksen
sa oman taustansa ja Jeesuksen kanssa saamiensa kokemus
ten pohjalta.
Vertaa Ap. t. 16:11–15, 40 ja Ap. t. 12:11, 12. Millaisen kutsun Lyydia esitti Paavalille heti kääntymyksensä jälkeen? Minne sekä Paavali että Pietari menivät,
kun olivat vapautuneet vankilasta?
_________________________________________________________________
Uuden testamentin uskovat kokoontuivat säännöllisesti ko
deissa. Kristillisistä kodeista tuli vaikutuskeskuksia, ja ne oli
vat pienryhmätoiminnan sydän.
Oletko harkinnut aloittaa pienryhmää kodissasi tai alkaa ystäväsi kanssa pitämään pienryhmää hänen kodissaan? Jos olet jo osa pienryhmää, kerro muille sen
tuomista eduista.
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TORSTAI 3.9.2020

PIENRYHMIEN
DYNAMIIKKA

10. raamattutunti

Pienryhmät ovat Jumalan kanavia kasvattaa seurakuntaa –
turvasatamia, joissa ihmiset saavat jakaa huolenaiheitaan.
Ne tarjoavat tilaisuuksia hengelliseen kasvuun yhdessä vä
littävien ystävien kanssa. Monet ei-kristityt kokevat helpom
maksi osallistua pienryhmään jonkun kodissa kuin perintei
seen jumalanpalvelukseen ensimmäistä kertaa.
Lue Ap. t. 4:31; 12:12 ja 20:17–19, 27–32. Mitä eri elementtejä näissä Uuden testamentin ryhmissä esiintyy?
_________________________________________________________________
Varhaiset kristityt tapasivat toisiaan rukoillakseen toisten
sa ja yhteisten asioiden puolesta, kokeakseen yhteyttä, tut
kiakseen Jumalan sanaa, varustautuakseen palvelusta var
ten, suojautuakseen vääriltä opettajilta ja osallistuakseen yh
dessä evankelioimistyöhön.
Pienryhmillä on vaikutusta. Ihmiset, jotka yhdistävät lah
jansa palvelus- ja evankeliointityössä Pyhän Hengen anta
maan voimaan, ovat väkevä ase Herran kädessä.
Lue Matt. 9:37, 38. Mitä Jeesus sanoo sadosta? Mikä
on hänen ratkaisunsa ongelmaan?
_________________________________________________________________
Opetuslapset näkivät heiveröisiä, mutta Jeesus suuria mah
dollisuuksia evankeliumin etenemiselle. Jeesus kertoi opetus
lapsille, että ”satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia on vä
hän” (Matt. 9:37). Kristuksen ratkaisu oli rukoilla ”Herraa, jol
le sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen” (Matt.
9:38.) Pienryhmät ovat vastaus Kristuksen rukoukseen. Ne li
säävät sadonkorjaajia moninkertaisesti.
Tehokkaiden pienryhmien päähuomio on todistamises
sa ja palvelemisessa. Toiminta hiipuu, jos siellä keskitytään
vain itseen eikä suuntauduta ulospäin. Jos pienryhmä palve
lee vain jäsentensä omia tarpeita ja toimii lähinnä seuruste
lupiirinä, se ei täytä tehtäväänsä, vaan menettää keskeisim
män olemassaolonsa tarkoituksen. Pienryhmät ovat sitä var
ten, että ihmisiä voidaan johtaa Jeesuksen luo, että heidän
uskoaan voidaan ravita ja että heitä voidaan varustaa todis
tamaan.
Kutsuuko Jumala sinua aloittamaan pienryhmän kodissasi? Rukoile selvyyttä siihen, mihin Jumala haluaa sinua johtaa.
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PERJANTAI 4.9.2020

KERTAUS

10. raamattutunti

Lisäaineistoa: Joitakin vuosia sitten erään Euroopan keskei
sen suurkaupungin läheisyydessä sijaitseva pieni seurakunta
päätti, että sen oli tehtävä jotakin Herralle. Seurakunta oli py
sähtyneessä tilassa. Ketään ei ollut kastettu vuosiin. Jos näin
jatkuisi, seurakunnalla ei olisi tulevaisuutta. Pastori ja johto
kunta rukoilivat hartaasti ja pohtivat huolella, mitä he voisi
vat tehdä.
Tutkittuaan Uutta testamenttia he päätyivät perustamaan
pienryhmiä. Yhdeksän maallikkojäsentä innostui asiasta. He
sitoutuivat rukoilemaan yhdessä ja tutkimaan, miten pien
ryhmät olisi tehokkainta järjestää. Pian he päättivät tehdä
jokaisen kodista evankelioimiskeskuksen. Ryhmät oppivat
käyttämään lahjojaan eri tavoilla. He rukoilivat ja harjoitti
vat vieraanvaraisuutta säännöllisesti. He muodostivat ystä
vyyssuhteita yhteisössä. He pyrkivät osoittamaan ystävälli
syyttä omissa perheissään, ystävilleen ja entisille adventis
teille. Pienryhmien johtajat aloittivat raamatuntutkistelut yh
deksässä eri kodissa, joihin tuli 40 osallistujaa. He hämmäs
tyivät siitä, mitä Pyhä Henki teki. Lopulta 17 noista 40:stä
kastettiin. Pienryhmillä on valtava vaikutus. Ne ovat yksi Ju
malan keino saada useita seurakunnan jäseniä osallistumaan
lähetystyöhön.
Keskustelunaiheita:
1. Millaisia tehtäviä pienryhmät voivat hoitaa? Millä tavoin
pienryhmä voi auttaa erityisillä lahjoilla varustettuja ihmisiä
käyttämään kykyjään entistä paremmin?
2. Miksi on tärkeää, että pienryhmissä ulospäinsuuntautu
nut lähetysnäky ohjaa toimintaa? Onnistuupa ryhmä ravitse
maan ja tukemaan jäseniään kuinka hyvin tahansa, miksi on
silti tärkeää, että sen ydintarkoituksena on evankeliumin le
vittäminen? Miksi pienryhmän on myös pysyttävä yhteydes
sä paikallisseurakuntaan? Miksi tämä on tärkeää?
3. Oletko joskus ollut osa pienryhmää tai kuullut sellaises
ta, joka ei toiminut hyvin ja lopulta hiipui pois? Keskustelkaa
mahdollisista syistä, jotka johtivat siihen.
4. Pohtikaa yllä olevaa kertomusta seurakunnasta, joka aloit
ti pienryhmät. Miksi ne toimivat niin hyvin? Mitä hyvin yksin
kertaista mutta kuitenkin tehokasta niissä tehtiin? Miksi työn
aloittaminen kodin turvallisesta piiristä kirkkorakennuksen si
jaan voi olla hyvä tapa aloittaa evankelioiva työ omassa naa
purustossa tai yhteisössä?
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