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Opas 38  Rauhanrakentaja ja moninkertaistamisen askeleet

Lehtimajanjuhlan (Joh. 7:2) ja temppelin vihkimisen vuosijuhlan (Joh. 10:22) välisen kolmikuu�
kautisen ajan Jeesus vietti todennäköisesti Juudeassa käyden ehkä välillä Galileassa, muttei 
koskaan kovin kaukana Jerusalemista. Luukas kertoo tästä ajasta.
 Nyt elettiin johtajien moninkertaistamisen tuottoisaa aikaa. Valitessaan seitsemänkymmen�
täkaksi (tai seitsemänkymmentä) opetuslasta Jeesus toisti melko tarkkaan sen, mitä hän oli ai�
kaisemmin opettanut kahdelletoista opetuslapselleen kouluttaessaan heitä. Tutkimalla hänen 
ytimekkäitä ja käytännönläheisiä ohjeitaan opetuslapseuttamisesta ja kansanliikkeen kasvatta�
misesta opimme, kuinka mekin voimme moninkertaistaa johtajamme.

Lue Luuk. 10:1–24 
Jerry D. Thomas, Messiah, luku 53 tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luku 53

Jeesus näki mahdollisuudet suureen satoon. Kuinka tuollainen näky määrittää meidän asen�
teemme?

Miten Jeesus määritti rauhanrakentajat, ja mikä on heidän roolinsa kansanliikkeissä?

•	 	

•	 	

•	 	

•	 Riippuen	heidän	maineestaan	(hyvä	tai	huono)	heillä	on	laaja	vaikutuspiiri,	kuten	oli	sama�
rialaisella naisella (Joh. 4:1–42) ja Sakkeuksella (Luuk. 19:1–10).

Mitä käytännön ohjeita Jeesus antoi ihmisten kohtaamiseen ja opetuslapseuttamiseen?

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

Miksi Jeesus oli niin innoissaan seitsemänkymmenenkahden opetuslapsen selonteoista? Mitä 
he olivat oppineet päästessään toimimaan osana hänen työtään?
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Lisälukemista: Neljän pellon ja moninkertaistamisen kuuden askeleen yhdistäminen

Yhdistäen neljän pellon sadonkorjuun (Mark. 4:26–29) menetelmän Jeesuksen opetuksiin sii�
tä, kuinka aloittaa työ uusilla pelloilla ja tehdä siellä opetuslapsia (Luuk. 10:1–24), me löydämme 
kuuden askeleen mallin uusien opetuslasten kokoontumisten — uusien ryhmien ja seurakuntien 
— moninkertaistamiseen.1

1. Rukoile sadon ja sen työntekijöiden puolesta. Luuk. 10:1–4

 Mitkä olivat Jeesuksen tarkat ohjeet rukousta varten?

 Miten ja kenen kanssa sinä rukoilet tätä rukousta?

2. Luo yhteys rauhanrakentajien kautta. Luuk. 10:5–9, 16

 Miksi tällainen henkilö on avainasemassa sosiaalisiin ryhmittymiin?

Mitä mieltä olet Jeesuksen suunnitelmasta, jonka mukaan ihmisiin luodaan yhteys

 1. Syömällä heidän ruokaansa – ja kuunnellen samalla heidän tarinaansa ja tunnistaen  
heidän tarpeensa

 2. Parantaen heidän kipunsa – ja kertoen ehkä lyhyesti sinun tarinasi viitaten Jumalaan.

 3. Esitellen Jeesuksen – sinun kertomuksesi yhdistettynä kertomukseen Jeesuksesta.
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Jeesus etsi aina uusia opetuslapsia. Hän seurasi itse näitä kolmea askelta luodakseen yhte�
yden, varustaakseen ja vapauttaakseen ihmiset työhönsä. Pohdi niitä merkkejä, joiden mu�
kaan Sakkeus oli hyvä kandidaatti rauhanrakentajaksi, kuinka Jeesus osallisti hänet työhönsä 
ja millainen vaikutus Sakkeuksella lopulta oli Jeesuksen opetuslapseuttamiseen keskittyväs�Sakkeuksella lopulta oli Jeesuksen opetuslapseuttamiseen keskittyväs�
sä kansanliikkeessä sen jälkeen, kun hänestä itsestään tuli opetuslapsi. (Luuk. 19:1–10)

Kokeile itse. Etsiydy tulevalla viikolla jonkun seuraan syömään tai juomaan. Kuuntele samal�
la hänen tarinaansa ja suhtaudu ymmärtäväisesti hänen kipuihinsa ja tarpeisiinsa. Jaa oma 
todistuksesi yhdellä virkkeellä ja esittele mahdollisesti Jumalan kertomus. Kenen kanssa to�
teutat tämän seuraavan viikon aikana?

3. Kylvä evankeliumin siemen sanoen: ”Jumalan valtakunta on tullut – – lähelle” (Luuk. 10:9)

 Kuinka evankeliumin siemen tulisi kylvää, jottei sen kasvu olisi riippuvainen sinusta?

Discovery Bible Reading2 (Löytöretki Raamatun maailmaan) on yksinkertainen ja tehokas 
tapa niille, joilla on vähän kokemusta ja tietoa Jeesuksesta.

•	 Ystävät	tapaavat	lukeakseen	yhdessä	evankeliumia	(Markuksen	evankeliumista	on	hyvä	
aloittaa).

•	 Aloittakaa	lukeminen	alusta,	yksi	kertomus	kerrallaan.
•	 Lukekaa	kukin	kertomus	kahdesti	läpi	ja	kertokaa	se	sitten	omin	sanoin.
•	 Keskustelkaa	käyttäen	viittä	kysymystä,	jotka	löytyvät	kirjanmerkistä	(ks.	alaviite	2.	Toim.	

huom. vastaavanlaiset kysymykset löytyvät netistä adventist.fi/document_groups, Pien�
ryhmämateriaalit.)

 (1) Oliko kertomuksessa jotain sinulle uutta?
 (2) Yllättikö joku asia sinut?
 (3) Oliko tekstissä jotain, mitä et ymmärtänyt?
 (4) Oliko tekstissä jotain, mitä sinun tulisi toteuttaa elämässäsi?
 (5) Mitä voisimme kertoa muille lukemastamme ja oppimastamme?

4. Kasvu ”itsestään” — palvelemisen, opetuslapseuttamisen ja Sanan kautta

Käyttämällä Löytöretki Raamatun maailmaan �lähestymistapaa ryhmä voisi lukea muitakin 
Raamatun kirjoja ja osallistua ympäröivää yhteisöä hyödyttäviin palvelumuotoihin sekä pal�
vella heikompiosaisia, kuten Jeesus teki.
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5. Kokoa yhteen ihmiset, jotka kuuluvat samaan sosiaaliseen verkostoon, ja pyydä muitakin ot�
tamaan osaa.

 KETKÄ ovat luonnostaan hyviä järjestämään tällaisia tilaisuuksia?

 Syökää, viettäkää aikaa, palvelkaa ja ylistäkää Jumalaa YHDESSÄ.

LUKEKAA	Apostolien	teot,	joka	on	inspiroiva	käsikirja	uusien	ryhmien	ja	seurakuntien	mo�
ninkertaistamisesta. Käyttäkää viittä yllämainittua kysymystä perustana laittaessanne luke�
manne käytäntöön ja seuratessanne kuuliaisesti sanaa.

6. Moninkertaista uusiin sosiaalisiin vertaisryhmiin

Jeesus loi perustan vakaalle ja moninkertaistavalle kansanliikkeelle. Mitä hän jätti perinnök�
si? Ketä sinä varustat moninkertaistamaan, aloittamaan uuden ryhmän?

Mietteesi ja kysymyksesi

Jeesus selitti, miten hän itse teki opetuslapsia. Hänen lähestymistapansa todistetusti toimii mis�
sä tahansa sosiaalisessa ympäristössä me liikummekaan: modernissa tai postmodernissa, kris�
tillisessä tai jälkikristillisessä, hengellisessä tai maallistuneessa.

Miten Jeesuksen ohjeita opetuslapseuttamisesta ja moninkertaistamisesta voisi soveltaa sinun 
ympäristössäsi?

Jakaminen

Mitä aiot kertoa tästä ystävillesi tällä viikolla?

Mitä voit kertoa niille, joita sinä johdatat Jeesuksen luokse? Oletteko valmiit kokoontumaan 
opetuslapsien ryhmäksi? Voisiko se olla uuden seurakunnan alku? Miltä se voisi näyttää?
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1 http://www.newchurchlife.com/index.php/resources/ Sivulta voit ladata ilmaiset pdf-versiot Peter Roennfeldtin oppaista Planting Churches 
that Multiply (2014) (Moninkertaistuvien seurakuntien istuttaminen, ei suom.) – keskusteluopas uusien seurakuntien istuttamisesta, sekä New 
Churches for New People (2007) (Uusia seurakuntia uusille jäsenille, ei suom.).
2 http://www.newchurchlife.com/index.php/resources/ Sivun alareunassa on ilmainen pdf mainitusta kirjanmerkistä. 


