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DIA 1:
Johdanto
Tervehdys kaikille Jeesuksen nimessä!
DIA 2:
Pidätkö kertomuksista? Minä kuuntelen mielelläni kertomuksia tosi elämästä.
Tänään saamme kuulla joitakin kertomuksia ihmisistä, joilla on ollut vaikeita
tilanteita elämässään. Heistä jokainen on joutunut tekemään päätöksiä, jotka ovat
muuttaneet heidän elämäänsä. Vaikka heidän kokemuksensa olivat erilaiset, he elivät
eri puolilla maailmaa ja historian eri aikoina, heidän on pitänyt tehdä päätöksensä.
Heidän päätöksensä ratkaisi, millainen olisi heidän tulevaisuutensa, eikä vain heidän,
vaan koko heidän kansansa tulevaisuus.
Kuuntele tarkasti.
(Rohkaise nuorempia kuulijoita miettimään, kuka on kertomuksen päähenkilö, ja jos
he löytävät vastauksen ennen kuin se paljastuu, pyydä kirjoittamaan vastaukset
papereille ja antamaan ne esim. seurakunnanvanhimmalle. Varaa pieni lahja niille,
jotka ovat löytäneet oikean vastauksen. Kun nimi kertomuksen lopussa paljastuu,
vastauksilla ei ole merkitystä. Tämä voidaan tehdä paperilapuilla tai kättä nostamalla,
puhelimella tai muulla sopivalla tavalla.)
Pyhä Henki puhuu seuraavien kertomusten välityksellä. Avaa sydämesi ja mielesi
kuulemaan hänen sanomaansa sinulle tänään, kun mietit, mitä päätöksiä sinun tulee
tehdä.
DIA 3:
Kertomus 1
Hän oli kaunis, nuori, naimaton tyttö. Hän mietti minkälainen tulevaisuus hänellä
olisi edessään. Menisikö hän naimisiin? Vai jäisikö hän vanhempiensa luo koko
elämänsä ajaksi? Jos hän menisi naimisiin, kenen kanssa hän haluaisi avioitua?
Minkälainen henkilö olisi sopiva kumppani hänelle? Olisiko hän komea?
Ystävällinen? Rikas?
Mitähän toiveita hänellä oli mielessään tulevasta miehestään? Siihen aikaan oli
yleistä, että tytöt menivät naimisiin kaukaisen sukulaisensa kanssa. Mutta sellaisia ei

ollut siellä, missä hän asui. Hän tiesi, että joitakin oli muuttanut toiselle
paikkakunnalle, mutta niin kauas, etteivät he koskaan vierailleet toistensa luona.
Yksi hänen päivittäisistä tehtävistään oli noutaa vettä perheelle. Tavallisesti hän haki
vettä kylän toisten tyttöjen kanssa, mutta tänään hän oli yksin. Kun hän lähestyi
kaivoa, hän näki vieraan henkilön, joka oli ilmeisesti tullut kaukaa. Hän tunsi kaikki
kylänsä asukkaat, joten hänen ei ollut vaikea tunnistaa häntä vieraaksi. Läheisyydessä
oli myös kameleita lepäämässä – se oli toinen tuntomerkki.
DIA 4:
Tytön uteliaisuus heräsi. Kuka tämä mies oli? Mistä hän tuli? Mitä hän teki täällä?
Tuliko hän tapaamaan jotakin kyläläistä, vai oliko hän vain levähtämässä ennen kuin
jatkaisi pitkää matkaansa?
Tytöllä ei ollut mitään aavistusta siitä, että tämä mies ja tämä päivä (vajaan 24 tunnin
kuluttua) tulisi muuttamaan koko hänen elämänsä.
Samassa hänen ajatuksensa pysähtyivät. Vieraan pyyntö säikäytti hänet sekä hänen
esittämänsä kysymykset. Mies tarvitsi vettä juodakseen. Mutta tyttö meni pidemmälle
– hän juotti miehen kamelitkin. Se oli suuri työ, mutta hän teki sen mielellään. Tyttö
ei aavistanut, että juuri tämä teko oli sen merkin täyttymys, jota mies oli pyytänyt
Jumalalta. Tyttö tajusi, että mies seuraili hänen toimiaan tarkasti ja näki hänen
ottavan jotakin laukustaan. Mikä ihme! Hän antoi hänelle kultaisen nenärenkaan ja
kaksi rannerengasta! Kukapa tyttö ei olisi pitänyt sellaisista lahjoista?! Sitten mies
kysyi: ”Kenen tytär sinä olet? Olisiko sinun isäsi talossa tilaa yöpyä?” Ensimmäiseen
kysymykseen tyttö vastasi kohteliaasti ilmoittaen nimensä, ja hän vastasi toiseen
kertomalla, että heillä oli tilaa majoittaa hänet ja kamelit. Kun hän mainitsi nimen
Abraham, hän jo juoksi niin nopeasti kuin pystyi.
Päästyään kotiin tyttö kertoi perheelleen, mitä hänelle oli tapahtunut. Hänen veljensä
lähti noutamaan vierasta pitääkseen häntä vieraanaan. He ruokkivat kamelit,
valmistivat hänelle ja hänen seurueelleen aterian ja antoivat vettä, jotta he voivat
virkistäytyä. Mutta vieras ei syönyt ennen kuin hän oli paljastanut käyntinsä
tarkoituksen.
Mies halusi varmistaa, että saisi tytön puolisoksi isännälleen. Tytön perhe päätti antaa
tyttärensä aviovaimoksi. Nyt vihdoin palvelija saattoi rentoutua, ja tyttö sai kuulla
vastauksen hänen tulevaisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Hän menisi naimisiin!
Edessä olisivat hääsuunnittelut!
Ehkä jopa suurempi shokki odotti tyttöä aamulla. Mies selitti, että hän halusi lähteä
heti. Tytön perhe halusi saada kymmenen päivää aikaa hyvästellä hänet, mutta mies
halusi lähteä välittömästi. He päättivät, että tytön pitäisi saada aikaa tehdä
päätöksensä.

DIA 5:
Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinun on täytynyt tehdä päätös nopeasti ja
tehdä sellainen päätös, joka tulisi muuttamaan täysin elämäsi? Minä haluan jonkin
aikaa ajatella ja arvioida hyviä ja huonoja puolia, jotta voisit tutustua tilanteeseen.
Tytöllä ei ollut mitään tietoa siitä tulisiko hän enää koskaan näkemään vanhempiaan
tai veljeään. Uskon, että hän olisi halunnut hyvästellä kylässä olevat ystävänsä, pitää
jäähyväistilaisuuden – hänhän oli menossa naimisiin, se oli suuri asia!
DIA 6:
Tytön vastaus löytyy 1. Moos. 24:58: ”He kutsuivat Rebekan paikalle ja kysyivät
häneltä: 'Tahdotko nyt heti lähteä tämän miehen mukaan?' Hän vastasi: 'Tahdon.'”
DIA 7:
Kertomus 2
Se oli hyvin vaikeaa aikaa. Kaksikymmentä vuotta vieraan sotilasvallan
sortohallituksen alaisena. Kaksikymmentä vuotta! Se on pitkä aika. Kokonainen
sukupolvi oli syntynyt ja kasvanut tämän julman sortokauden aikana.
Joskus ihmiset vain sopeutuvat kaikenlaisiin olosuhteisiin. Mutta lopulta julmatkin
hallitukset sortuvat. Kuitenkaan mitään ei tapahtunut kahteenkymmeneen vuoteen
tässä osassa maailmaa.
Mutta sitten saatiin erityinen ilmoitus. Eräs nainen sai Jumalalta selvän sanoman,
joka hänen tuli välittää eteenpäin. Se oli innostava uutinen. Jumalalla oli suunnitelma
vapauttaa kansansa tästä hirveästä ahdistuksesta. Nainen toimi heti.
Jumalan ilmoituksen mukaan naisen tuli viedä sanoma miehelle, joka johtaisi kansan
pois orjuudesta. Se oli hämmästyttävä suunnitelma, ja nainen oli innokas viemään sitä
eteenpäin niin pian kuin mahdollista. Jumala aikoi houkutella vihollisen joukot
laajalle tasangolle joen varteen. Nainen tiesi, mitä Jumala aikoi tehdä.
Sortohallituksen raskaille asevoimille tämä osoittautui täydelliseksi ansaksi. Tämä
alue muuttui helposti kulkukelvottomaksi sateella. Ja kapinaa johtamaan valitun
miehen nimi merkitsi ”salamanisku”. Se oli selvä tapaus. Jumala houkuttelisi
vihollisarmeijan tälle laajalle alueelle. Tuntematta olosuhteita, viholliset juuttuisivat
helposti mutaan, kun Jumala lähettäisi sateen, salamat ja ukkosen. Heidät olisi helppo
voittaa ja vapauttaa kansa sortajasta.
Tämä nainen oli tunnettu ja kunnioitettu henkilö. Hän toimi tuomarina, ja ihmiset
tulivat hakemaan häneltä ratkaisua riita-asioihinsa. Niinpä naisen pyyntöön noutaa

mies paikalle suostuttiin heti. Varmaan he näkivät jännitystä naisen ilmeessä, jotakin
suurta olisi tapahtumassa.
DIA 8:
Se, mitä nainen ei osannut odottaa, oli että hänen innostuksensa ei herättänyt samaa
tunnetta sanoman vastaanottajassa. Kun ”Salamanisku” tuli ja kuuli Jumalalta tulleen
sanoman, hän ei ollut lainkaan innostunut.
Mies esitti uhkavaatimuksen. Hän esitti oudon uhkavaatimuksen.
Tuohon aikaan Raamatussa oli nähty vain miehiä taistelussa. Naisilla oli muita
tehtäviä. Nainen ei ollut suunnitellut osallistua tähän taisteluun. Hänellä oli omat
velvollisuutensa. Hän oli aviovaimo, tuomari ja profeetta. Hänen harteillaan oli jo
paljon vastuuta.
Miehen uhkavaatimus kuului: ”Minä lähden, jos sinä lähdet kanssani. Mutta ellet
lähde, en minäkään lähde.” Nainen ei luultavasti voinut uskoa korviaan. Sen sijaan,
että hän odotti kuulevansa: ”Tämä on fantastinen suunnitelma! Olen valmis! Minä
teen, mitä sanoit!” Periaatteessa miehen vastauksen sisältö oli: ”Minä en ole
kiinnostunut.”
DIA 9:
Oletko koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että olet kiireinen omalla elämässäsi ja
innostunut uudesta edessäsi olevasta tulevaisuudesta, ja sitten jotakin sellaista
tapahtuu, joka vaatii sinua täysin muuttamaan ajatuksiasi?
Mitä nainen tekisi tässä tilanteessa?
DIA 10:
Me löydämme hänen vastauksensa Barakin uhkavaatimukseen Tuom. 4:9: ”Silloin
Debora sanoi: 'Hyvä on, minä lähden kanssasi'.”
DIA 11:
Kertomus 3
On useita tapoja, joilla tietyt ihmiset erottuvat väkijoukosta yhteiskunnassa. Naisilla
varmin tapa erottua joukosta on mennä naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa.
Pienissä yhteisöissä kaikki tuntevat toisensa, ja tällaiset päätökset ovat hyvin tärkeitä,
koska niiden seuraukset kestävät eliniän. Ja juuri näin menetteli kertomuksemme
nainen. Hän meni naimisiin ulkomaalaisen kanssa. Mutta tämä oli vain hänen
hämmästyttävän kertomuksensa alku, joka oli hyvin vaikean elämän alku.

Naisen miehellä oli veli, joka myös meni naimisiin samasta kylästä olevan naisen
kanssa. Minä en tiedä, kumpi heistä meni ensin naimisiin, mutta voidaan olettaa, että
naisten oli helpompi olla yhdessä ihmisten joukossa, jotka puhuivat heidän
päätöksistään. Kun puheet kylässä hiljenivät, nainen sulautui uuden perheensä
joukkoon.
Avioliittoa solmittaessa on tehtävä monia järjestelyjä. Jokaisella ihmisellä on oma
makunsa, käytöksensä, kielensä, ajattelutapansa, jota tulee tutkia, oppia
ymmärtämään, haastaa, kunnioittaa ja ottaa käyttöön. Toinen tärkeä asia, jota heidän
tuli käsitellä, oli uskonto. Miehen uskonto oli erilainen kuin naisen, ja nainen alkoi
ihailla miehen Jumalaa ja miehen uskontoa.
Ensimmäinen avioliittovuosi meni, eikä ollut mitään uutta kerrottavaa. Meni toinen
vuosi, ja nyt kylällä alettiin puhua ja pohdiskella miksi perheellä ei ollut vielä lapsia.
Aivan kuin naisella ei olisi ollut tarpeeksi murhetta tästä asiasta, toisten ihmisten
huomautusten on täytynyt vaikeuttaa hänen tilannettaan. Mutta pahin oli vielä
tulossa.
Ensiksi naisen appi kuoli. Se oli raskas isku koko perheelle. Hänen anoppinsa oli
lohduton. Hän piti anopistaan ja he tulivat hyvin toimeen keskenään. Tässä olisi
kaikille anopeille opittavaa – pidä yllä hyvää suhdetta miniään.
Mutta, aivan kuin hänen appensa kuolema ei olisi ollut kyllin raskas isku perheelle,
hänen lankonsa ja hänen oma rakas miehensä kuolivat. Jokin sairaus vei kaikki
perheen miehet. Mikä suru kohtasikaan näitä kolmea naista! On vaikea kuvitella sen
surun syvyyttä. Ei ollut ketään miestä huolehtimassa heistä eikä lapsia tuomassa
toivoa tulevaisuuteen!
Sitten tuli uutinen, joka oli sekä hyvä että huono. He kuulivat, että nälänhätä, joka oli
karkottanut naisen miehen entisestä kotimaastaan tälle paikkakunnalle, oli loppunut
ja että siellä oli nyt runsaasti ruokaa. Se oli hyvä uutinen. Mutta että hänen anoppinsa
päätti nyt palata sinne, oli huono uutinen.
DIA 12:
Mitä naiselle nyt tapahtuisi? Minkälainen tulevaisuus hänellä olisi siellä?
Aluksi oli päätetty, että nämä kolme naista lähtisivät yhdessä. He muodostivat nyt
perheen, ja heidän olisi hyvä pysytellä yhdessä. Valmistelut oli tehty, hyvästit oli
jätetty ja he olivat nyt matkalla eteenpäin.
Nainen oli nyt poistumassa paikasta, jonka hän oli kokenut turvalliseksi, jonka
asukkaat ja tavat hän tunsi, paikkaan, jota hän ei ollut koskaan nähnyt, elääkseen
ihmisten kanssa, joita hän ei tuntenut. Se on vaikea päätös. Mutta se oli nyt tehty, ja

he olivat matkalla.
Sitten heidän anoppinsa pysähtyi. Hän ymmärsi, että oli liikaa näille nuorille naisille,
hänen rakkaille miniöilleen, jättää ystävänsä ja lähteä hänen kanssaan. Hänellä ei
ollut mitään tarjottavaa heille määränpäässä. Anoppi sanoi, että hän ei itsekään
tiennyt, miten hänet otettaisiin vastaan kymmenen vuoden poissaolon jälkeen. Kuinka
hän pitäisi huolta itsestään, puhumattakaan heistä kolmesta. Siksi hän vetosi
miniöihinsä, että he lähtisivät takaisin omaan kyläänsä ja aloittaisivat uuden elämän
siellä. Se olisi heille helpompaa kuin jatkaa hänen kanssaan.
DIA 13:
Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa elämä on tuonut sinulle näin paljon surua:
sinun rakkaasi ovat kuolleet, ja sitten sinun on täytynyt tehdä vaikea päätös?
Ehkä olet joutunut lähtemään kotimaastasi toiseen maahan, toisten ihmisten luo.
Kuinka vaikeaa se oli?
Naisen käly päätti, että anopin ehdotus oli aiheellinen, ja hän hyvästeli heidät
vastahakoisesti ja kääntyi takaisin.
Mitä naisen olisi nyt pitänyt tehdä? Liittyäkö kälynsä matkaan ja palata sukulaistensa
luo? Ehkä hän löytäisi uuden miehen tai jäisi naimattomaksi loppuelämäkseen? Vai
pitäisikö hänen seurata anoppiaan ja aloittaa uusi elämä ilman varmuutta
tulevaisuudesta. Mihin naisen asettuisi? Kuinka kauan hän eläisi? Missä hän kuolisi
ja minne hänet haudattaisiin?
DIA 14:
Naisen päätös oli varma ja selvä. Luemme Ruutin kirjasta 1:16 ”Mutta Ruut sanoi:
'Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne
minäkin menen.'”
DIA 15:
Kertomus 4
Mitä hänen enolleen oli tapahtunut? Nainen järkyttyi.
”Miehen vaatteet olivat riekaleina ja tuhkan tahrimat. Hän valitti kovaäänisesti ja
lohduttomasti”, hänen palvelijattarensa vastasivat.
Nämä olivat järkyttäviä uutisia. Hänellä ei ollut mitään aavistusta siitä, mitä hänen
rakkaalle enolleen oli tapahtumassa. Hän tunsi syvää rakkautta ja kiitollisuutta
enoaan kohtaan. Muistot hänen lapsuusvuosistaan tulvahtivat hänen mieleensä.

Hän ei muistanut paljon siitä, mitä tapahtui hänen vanhempiensa kuollessa, mutta hän
muisti, miten hän oli varttunut enonsa hoivissa. Eno rakasti häntä paljon ja teki
parhaansa, jotta hän saisi kasvaa hyvin ravittuna ja turvassa ja saisi hyvän
kasvatuksen. Eno suojeli häntä ja vahvisti hänen itsetuntoaan.
Lisää muistoja palautui hänen mieleensä, kuinka hänet erotettiin enostaan ja tuotiin
kuninkaan hoviin nuorten naisten seuraan. Hymy levisi hänen kasvoilleen, kun hän
muisteli, miten häntä hemmoteltiin vuoden ajan hänen valmistautuessaan kohtaamaan
kuningasta. Sitten olivat ne ihmeelliset juhlat, kun hänestä tehtiin kuningatar.
Hovielämä ja velvollisuudet erottivat naisen rakkaasta enostaan. Hänellä ei ollut enää
mahdollisuutta viettää niin paljon aikaa enonsa kanssa kuin hän olisi halunnut. Mutta
nainen järkyttyi kuultuaan uutiset enon tilasta.
Hänen ensi reaktionsa oli lähettää enolleen uudet vaatteet. Ehkä enolla oli
taloudellisia vaikeuksia. Hän olisi iloinen, jos voisi auttaa häntä Mutta pian tapahtui
jotain pahempaa. Eno kieltäytyi ottamasta vaatteita vastaan. Miksi? Hän ei voinut
käsittää sitä. Siitä piti ottaa selvää.
DIA 16:
Naisella ei ollut mitään aavistusta, kuinka huonosti asiat todellisuudessa olivat.
Vaikka hän oli nyt kuninkaallisen perheen jäsen, hän ei osallistunut päivän
politiikkaan. Mutta sen sijaan enolla oli tarkat tiedot tapahtumista. Kerran
aikaisemmin hän oli enon kanssa puuttunut asioihin ja pelastanut kuninkaan, hänen
puolisonsa, hengen, mutta tällä kertaa riski oli paljon suurempi. Eno lähetti hänelle
kaiken tiedon, uuden säädöksen, joka koski jokaista juutalaista, myös häntä. Eno
vaati häntä menemään tapaamaan kuningasta ja anomaan itselleen ja kansalleen
armahdusta.
Nyt hän jo tunsi kuninkaalliset protokollat. Aikaisemmin kuningasta vastaan tehdyn
salamurhayrityksen jälkeen turvallisuustoimenpiteitä oli tiukennettu. Jokainen, joka
menisi kutsumatta kuninkaan eteen, surmattaisiin, ellei kuningas osoittaisi hänelle
erityistä suosiotaan ja armoaan ja nostaisi valtikkaansa häntä kohti. Hän ajatteli, että
olisi liian suuri riski suostua enon pyyntöön.
En tiedä oliko eno hämmästynyt hänen vastauksestaan, mutta eno oli vakuuttunut
siitä, mitä hän pyysi. Eno pohti, että tämä tilanne saattoi olla juuri se syy, miksi
Jumala oli johtanut hänet kuninkaalliseen asemaan, ja jos hän ei nyt asettuisi
puolustamaan kansaansa, se voisi olla vahingoksi hänelle itselleenkin, kun Jumala
järjestäisi pelastuksen muulla tavoin.
DIA 17:

Oletko koskaan ollut johtavassa asemassa, jossa sinun on pitänyt tehdä vaikea
ratkaisu, esittää päätös ja puhua jonkun puolesta, jolla ei ollut sanavaltaa, vaan luotti
sinuun. Mitä sinä teit? Puhuitko vai vaikenitko? Miltä sinusta tuntui?
Mitä sinun olisi pitänyt tehdä hänen tilanteessaan?
Nainen harkitsi vakavasti enonsa pyyntöä.
DIA 18:
Sitten nainen lähetti enolle vastauksensa. Luemme Esterin kirjasta 4:16 RK: ”Mene
kutsumaan koolle kaikki Suusanista löytyvät juutalaiset. Paastotkaa minun tähteni,
olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä paastoan
palvelijattarieni kanssa. Sitten menen kuninkaan luo.”
Olemme kuulleet neljä kertomusta Raamatun neljästä naisesta.
Sopiiko, että puhumme vielä yhden miehestä?
DIA 19:
Kertomus 5
Jotkut ihmiset kykenevät hahmottamaan tulevaisuutta. He ovat avarakatseisia ja
kaukonäköisiä johtajia. He näkevät asiat laajemmin ja järjestävät elämänsä sen
mukaan sekä kykenevät ohjaamaan seuraajiaan.
Tämä mies oli sellainen johtaja, joka näki selvästi tulevaisuuteen ja pyrki
valmentamaan tiiminsä jäseniä siihen, mitä oli tulossa. Hän tiesi, että heillä oli edessä
todella vaikeita päiviä ja siksi hän pyrki auttamaan heitä pysymään lujina.
DIA 20:
Jo kuukausien, jopa vuosien, ajan hän oli yrittänyt saada muut ymmärtämään.
Se oli näyttänyt turhalta. He olivat kuin sokeita sille, mitä hän näki edessään.
Ja tämä ilta oli viimeinen, jonka hän vietti lähimpiensä kanssa.
Mikä olisi parempi tapa viettää viimeistä iltaa yhdessä ennen suurta tapahtumaa, kuin
aterioida yhdessä? Kysymyksessä oli joka vuotinen tapahtuma, jolloin perheillä oli
tapana kokoontua yhteen syömään. Hän halusi varmistaa, että tämän he muistaisivat,
ja siksi hän suoritti asiaan liittyvät toimitukset.

Päivällisen päätteeksi he lähtivät kävelylle. On hyvä tapa lähteä pienelle lenkille
aterian jälkeen. Sinunkin pitäisi tehdä niin.
Hän kertoi heille, että sinä iltana he kokisivat sellaista, mitä kukaan osannut odottaa.
He olivat juuri nauttineet erityisen aterian, joka jo oli erilaista, mutta oli myös ollut
miellyttävää olla yhdessä. He rakastivat johtajaansa ja iloitsivat yhdessäolosta. Mutta
he eivät ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti, kun hän sanoi, että he kaikki jättäisivät
hänet. Tämä tarkoitti, että he kääntäisivät hänelle selkänsä, että heidän uskonsa
häneen horjuisi, että he menettäisivät uskonsa ja he häpeäisivät häntä.
Hän tiesi kuinka sekasortoisessa tilassa he tulisivat olemaan. Hänen olisi löydettävä
jotakin, mikä antaisi heille toivoa, minkä he tulisivat aina muistamaan ja mikä
nostaisi heidät ylös pohjamudista. Jotakin yksinkertaista ja vakuuttavaa.
DIA 21:
Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet joutunut sanomaan jotakin rohkaisevaa
elämän tienristeyksessä olevalle? Mitä sinä sanoit? Mitä toivot sanoneesi?
DIA 22:
Luemme, mitä tämä mies sanoi Matt. 26:31, 32 RK: ”Silloin Jeesus sanoi
opetuslapsilleen: 'Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun … mutta ylösnoustuani
minä menen teidän edellänne Galileaan.'”
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Jeesus sanoi: ”Minä menen”. Jo kauan ennen
kuin synti tuli maailmaan ja tarvittiin ratkaisu synninongelmaan, hän sanoi: ”Minä
menen”, vaikka hän tiesi, että se tulisi olemaan hyvin vaikeaa, tuskallista. Hänet
ymmärrettäisiin väärin, häntä halveksittaisiin, hyljeksittäisiin, vihattaisiin, hän
joutuisi eroon Isästään, ja kuitenkin hän sanoi: ”Minä menen.”
Miksi kukaan haluaisi lähteä suorittamaan tällaista lähetystehtävää?
DIA 23:
Loppusanat
Tänään tapasimme Rebekan, Deboran, Ruutin, Esterin ja Jeesuksen heidän elämänsä
ratkaisevalla hetkellä. Heillä kaikilla oli yksi asia yhteistä. Kunkin oma tilanne koski
joko heitä henkilökohtaisesti tai heidän kansaansa tai koko ihmissukua, ja juuri
heidän piti tehdä päätös siitä, miten toimia. Jokaisella päätöksellä oli elämää
muuttava vaikutus. Heidän tekemät päätökset keskittyivät sanoihin: MINÄ MENEN.
DIA 24:

Myös sinä joudut tekemään päätöksiä.
Jumala kutsuu sinua menemään puolisosi luo pyytämään häneltä anteeksi. Olet joskus
loukannut häntä. Mitä sinä vastaat?
”Minä menen.”
Jumala pyytää sinua menemään naapurisi luo kutsumaan hänet aterialle.
Kuuntelemaan hänen kertomustaan. Kertomaan hänelle, miten Jumala on auttanut
sinun elämääsi. Mitä sinä vastaat?
”Minä menen.”
Jumala kutsuu sinua auttamaan vähäosaisia. Tarjoamaan heille ruokaa, vaatteita,
työtä. Istuman heidän vieressään ja kuuntelemaan heidän tarinaansa. Kerro, kuinka
paljon Jeesus merkitsee sinulle. Mitä sinä vastaat?
”Minä menen.”
Jumala kehottaa sinua lähtemään vieraaseen maahan työskentelemään ja levittämään
evankeliumia. Mitä sinä vastaat?
”Minä menen.”
DIA 25:
Mitä Pyhä Henki kuiskaa sinun korvaasi tänään? Mihin Jumala kutsuu sinua tänään?
Mitä sinä vastaat?
Innoittakoon Jeesuksen rakkaus sinua vastaamaan: ”Minä menen.” Sanotaan nyt
kaikki yhdessä: ”Minä menen!”
DIA 26:
Loppu

