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R.I.K.A.S. Pyhä Henki ja Jeesuksen turvautuminen häneen

Tässä oppaassa käymme uudelleen läpi Jeesuksen kokemuksia ajalta, jolloin hän siirtyi valmistautumisvaiheesta perusteet-vaiheeseen, ja nimeämme muutamia prioriteetteja, joita hänellä oli
elämää ja opetuslapseuttamista varten. Lainaamme akronyymia R.I.K.A.S. Pyhä Henki (engl.
Holy Spirit P.O.W.E.R.1 toim. huom.) tutustuaksemme syvemmin kuuteen perusperiaatteeseen.
Etsi kukin näistä Jeesuksen kokemuksista ja pohdi, mitä ne saattoivat merkitä hänelle. Mieti myös, miten voit kehittää niitä elämässäsi, opetuslapseuttaessasi ja osallistuessasi Jumalan
valtakuntaliikkeeseen.
Lue uudestaan

Matt. 3:1–4:12; Mark. 1:9–13; Luuk. 3:1–3, 21–23; 4:1–13; Joh. 1:15–2:12

R.I.K.A.S. Pyhä Henki
Riippuvuus Pyhästä Hengestä: Jeesus sai alkunsa Pyhästä Hengestä, joka myöhemmin myös
voiteli ja täytti hänet.
•

Miten Jeesuksen riippuvuus Pyhästä Hengestä kuvaillaan? Matt. 3:13–4:1

•

Miten sitä voit vaalia riippuvuutta Pyhästä Hengestä elämässäsi?

•

Mitä askelia sinä otat varmistaaksesi riippuvuutesi hänestä opetuslapseuttaessasi
ihmisiä hänelle?

Rukous: kasteensa jälkeen Jeesus pysähtyi rukoilemaan
•

Kuvittele Jeesuksen kaste ja hänet rukoilemassa. Mitä hän koki? Luuk. 3:21–22

•

Mitä teet silloin, kun sinua ei huvita rukoilla?
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•

Mitä aiot tehdä lisätäksesi rukousta elämässäsi, hengellisessä työssäsi ja kansanliikkeessäsi? Minne menisit, jos et tietäisi, miten rukoilla?

Ihmissuhteet: päämäärätietoisesti luodut ja kasvatetut suhteet lähimmäisiin
•

Jeesus oli tietoisesti hyvin suhdekeskeinen, kuten Joh. 1:35–39 voimme lukea.
Mitä muita esimerkkejä löydät?

•

Kenen kanssa keskustelet hyvin tavoitteellisesti Jeesuksesta päämääränäsi opetuslapseuttaminen?

•

Millä tavoin kansanliikkeessä kanssasi olevat panostavat päämäärätietoisesti ihmissuhteisiin?

Kunnian antaminen Isälle
•

Mitä sellaista Jeesus teki tai sanoi kasteen ja kiusausten aikana, mikä havainnollistaisi
tätä periaatetta?

•

Millä tavoin elämässäsi tulee ilmi se, että sinä annat kunnian Isälle?

•

Millä tavoin sinun elämäsi, kutsumuksesi, työsi ja palvelutehtäväsi tuovat kunniaa
Jumalalle?
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Alamaisuus Jumalan valtakunnan toimintasuunnitelmalle
•
		

Mitä todisteita näet siitä, että tämä oli Jeesuksen elämässä etusijalla?
Matt. 3:13–4:11

•

Millä tavoin sinun elämäsi heijastaa alamaisuuttasi Jumalan valtakunnan toimintasuunnitelmalle?

•

Minkä tulisi muuttua sinun elämässäsi, työssäsi tai palvelutehtävässäsi, jotta siitä
heijastuisi paremmin alamaisuutesi Jumalan valtakunnan toimintasuunnitelmalle?

Sana elämänohjeena ja arjen voimana
•

Miten Jeesus suhtautui Raamattuun Jumalan sanana? Matt. 4:1–10; Joh. 1:35–45

•

Millä tavoin Jumalan sana tulee esiin jokapäiväisessä puheessasi?

•

Millä tavoin meidän tulisi sitoutua Jumalan sanaan, jotta se muuttaisi elämäämme?

•

Mikä on sinun kansanliikkeesi status tällä hetkellä? Leviääkö vai väheneekö Jumalan
sana siinä? Ap. t. 6:7
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Jeesus eli näiden prioriteettien mukaan. Ne ohjasivat hänen elämäänsä. Mitä muita periaatteita voit nimetä?
•
•
•

Mietteesi ja kysymyksesi
Mitä käytännön askelia sinä voisit ottaa elämässäsi, jotta R.I.K.A.S. Pyhä Henki voisi vaikuttaa
elämässäsi syvemmin?

Jakaminen
Mikä on sinun vastauksesi Jeesuksen elämän prioriteetteihin?

Miten ja mitä kerrot Jeesuksen prioriteeteista niille, jotka eivät vielä seuraa häntä?

Lähdeviite
1
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