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Seurakunnan elämä Apt. 2:42-47 – Elämän merellä seilailemassa
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org
(Jaa isoille kirjekuoret (11kpl), minkä sisään olet pannut ”veneenrakentamisen” raamatunkohdat)

Johdanto:
Miksi kutsutaan sitä, kun on paljon lampaita yhdessä? – lammaslauma
Entä kun on paljon lintuja yhdessä? – lintuparvi
Entä kun on porukka, joka pelaa yhdessä sählyä? – sählyjoukkue
Entä kun on joukko Jeesukseen uskovia, jotka kokoontuvat yhteen ja toimivat yhdessä? – seurakunta
1. Kuva
Kun Jeesus oli noussut taivaaseen, annettiin opetuslapsille Pyhä Henki. Jeesus antoi Pyhä Henkensä meille opettajaksi. Pyhä henki ohjaa meitä elämään Jumalan tahdon mukaan, johdattaa meitä, auttaa rukoilemaan ja rukoilee puolestamme, muistuttaa Jeesuksesta, mitä Hän on puolestamme tehnyt, Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskon
Jeesukseen. Pyhä Henki myös antaa voiman ja rohkeuden kertoa Jeesuksesta toisillekin.
Kun opetuslapset saivat Pyhän Hengen, he alkoivat heti kertoa Jeesuksesta toisille ihmisille. He kertoivat, miten
voi saada synnit anteeksi ja pelastua. Tuona päivänä noin 3000 ihmistä uskoi Jeesukseen, sai syntinsä anteeksi ja
antoi elämänsä Jeesukselle. Silloin syntyi ensimmäinen seurakunta. Millainen oli tuo seurakunta?
2. Kuva (isot lukee Apt. 2:42-47)
Raamattu kertoo, että seurakunta:
1. kuunteli Raamatun opetusta, ja noudatti sitä, sovelsi sitä omaan elämään.
2. Elivät keskinäisessä yhteydessä – eli kokoontuivat yhteen, jakoivat elämänsä ilot ja surut yhdessä, pitivät
toisistansa huolta, ettei kukaan elänyt puutteessa. Jopa myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoja jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi.
3. Kokoontuivat ehtoolliselle riemullisin ja vilpittömin mielin, niin kuin Jeesus oli kehottanut
4. rukoilivat, tai oikeastaan laajemmin, oli kyse jumalanpalveluksesta missä yhdessä laulettiin, rukoiltiin ja
saatiin raamatunopetusta niin kuin me nyt
5. tapahtui myös ihmeitä ja tunnustekoja, mitä Jumala näki hyväksi tehdä
6. Ylistivät yhdessä Jumalaa
7. olivat kansan suosiossa, ja Herra liitti heidän joukkoonsa uusia Jeesuksen uskovia. Eli ihmisiä tuli uskoon.
Sinä ja minäkin tarvitsemme seurakuntaa, yhteyttä toisten Jeesuksen uskovien kanssa, Jumalan sanaa, rukousta,
palvelutehtäviä, paikkaa, johon uudet Jeesuksen seuraajat voivat tulla. Mistä meidän elämässä oikein on kyse?
3. Ota sininen ”merimaisema”
Elämä on kuin meri, jossa me seilailemme. Toisinaan se on tyyni ja rauhallinen, kaikki on hyvin. Toisinaan se
myrskyää, tulee vaikeuksia, surua, pelkoa… Toisilla ihmisillä on selvä määränpää, minne he matkaavat, mutta
toiset ajelehtivat ilman mitään päämäärää. Millainen on laivamme, mistä se koostuu ja mitä tarvikkeita se sisältää
ja mihin sitä kaikkea tarvitaan?
4. Laiva - Jeesus
Varsinainen laivaosa, kaiken pohja ja perustus on tietenkin Jeesus. Sinä olet turvassa, kun pysyt Jeesus-laivassa,
eli uskot Häneen. Hän on silloin sinun pelastajasi, syntiesi sovittaja, ainoa, joka voi viedä sinut perille taivaaseen
asti. Raamattu sanoo: ”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole
ihmisille annettu koko taivaankannen alla” Apt. 4:12

Seurakunnan elämä Apt. 2:42-47 – Elämän merellä seilailemassa

5. Kompassi – Raamatun ohjeet
Jotta tiedät, miten elämää elää ja mihin suuntaan kulkea tarvitset kompassia, joka ohjaa sua eteenpäin. Elämäsi
kompassi on Raamattu; se ohjaa oikeaan suuntaan. Raamatusta löydät reitin taivaaseen ja Jumalan antama ohjeet, miten elää tätä elämää, että pysyt tiellä, joka vie Taivaaseen. ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan,
vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.”
San. 3:5,6 Vaikka olisit kuinka viisas, silloinkin suurinta viisautta on turvata Jeesukseen.
6. Peräsin – totteleminen, kuuliaisuus
Ei riitä, että on kompassi, joka näyttää suuntaa, vaan tarvitaan peräsin, jolla ohjataan laivaa kompassin osoittamaan suuntaan. Raamattu näyttää suunnan, sinä tottelet ohjeita tai et, valita on sinun. Jos tottelet, veneesi kulkee, oikeaan suuntaan. Ei siis riitä, että sinä tiedät, mitä Jumala sanoo ja tahtoo, vaan tarvitaan, että tottelet
häntä, olet Jumalalle kuuliainen. Raamattu sanoo: ”Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä - älkää pettäkö itseänne.” Jaak. 1:22-24. Jumala itse antaa sulle voiman. Voit sitä rukouksessa pyytää.
7. Purjeet - rukous
Laiva tarvitsee purjeita eteenpäin pääsemiseksi. Kun tuuli puhaltaa purjeisiin, niin ilmapaine työntää laivaa eteenpäin. Uskon elämän purje on rukous, kiitos ja ylistys. Tarvitset yhteyttä Jumalaan, joka antaa voimia, viisautta,
rohkeutta matkalle. Jumalalle voit jättää painavat taakkasi, jotka tekevät matkasta raskaan, murheesi ja pelkosi.
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan
tietoon.” Fil. 4:6
Kiitos- ja ylistys antaa vauhtia matkalle, tekee matkanteon kevyemmäksi ja iloisemmaksi. Murjottaminen vai kiitollisuus on mukavampaa? Kaikki sun elämässä on lahjaa Jumalalta, joten hänelle kuuluu kaikesta myös kiitos.
Pyhä Henki toimii, kun sä rukoilet, se on kuin tuuli, jota emme näe, mutta vie eteenpäin, kohti taivasta. ”Ylistä
Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä
unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.” Ps. 103:2
8. Kaverit – yhteys toisiin
Purjehtiessa on hyvä olla mukana myös kavereita. Minä ja sinäkin tarvitset toisia Jeesuksen uskovia, joiden kanssa
yhdessä kokoontua rukoilemaan ja lukemaan Raamattua, ylistämään ja kiittämään Jeesusta. Tarvitsemme ystäviä, joiden kanssa viettää aikaa, jakaa elämän iloja ja suruja. Tarvitsemme ystäviä, jotka tukevat meitä, kun on
vaikeaa tai puutteita ja vastaavasti saamme auttaa ja palvella toisia. Jumala loi meidät elämään yhdessä. Ja aivan
eka seurakuntakin näytti meille siihen mallia: ”Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä.” Apt. 2:44
Huh, siinäpä meille opittavaa.
9. Harja - anteeksiantamus
Matkustaminen on mukavampaa, kun paikat pidetään puhtaina. Se tuo myös vapautta. Elämässä tarvitset puhdistusta sun synneistäsi. Jeesukseen uskovanakaan sinusta ei tule täydellistä ihmistä, vaan synti vaikuttaa sussa
vääriä tekoja, sanoja ja ajatuksia ja sitä että jätät tekemättä hyvää. Minä ja sinä tarvitsemme anteeksiantamusta
joka päivä, Jumalalta ja toisilta ihmisiltä. Raamattu lupaa meille näin: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”
1. Joh. 1:9
10. Leipä/kala - ravinto
Jaksaaksesi matkalla ja kasvaaksesi, tarvitset ravintoa. Jumalan Sana on ravintoa sun elämälle ja uskolle. Se auttaa
sua jaksamaan, antaa sulle voimaa, rohkaisua, eväitä, iloa… kaikkea mitä sä tarvitset. Ilman Jumalan sanaa sun
uskosi Jeesukseen kuolee. Jumala myös tahtoo, että kasvat uskossasi, opit tuntemaan paremmin Jumalaa. Jumala
Sanansa kautta ravitsee sinua. ”Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole
nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” Joh. 6:35 Ei tarkoita normaalia ruokaa ja

Seurakunnan elämä Apt. 2:42-47 – Elämän merellä seilailemassa

juomaa, vaan sitä että meillä jokaisella on nälkä ja jano tuntea Jumala ja saada syntimme anteeksi. Jumalan sanan
kautta opimme tuntemaan Jumalan.
11. Verkko - ilosanoman kertominen eteenpäin
Jeesus-laivassa on vielä tilaa, mukaan mahtuu vielä. Jeesus sanoi aikanaan opetuslapsille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." Matt. 4:19 Sinut on kutsuttu ihmisten kalastajaksi eli kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta muillekin, jotta hekin voisivat uskoa Jeesukseen ja pelastua taivaaseen. Jumala vain voi
herättää uskon Jeesukseen, mutta sinä saat olla Jumalan työtoveri, joka kertoo ilosanomaa toisille.
12. Viiri – kunnia Jumalalle
Kaikesta mun ja sun elämässä, kuuluu kunnia Jumalalle. Itse et voi yhtään mitään, mutta Jumala voi kaiken. Jumala
on antanut sulle elämän ja vaikuttaa sinussa kaiken tahtomisen ja tekemisen. Pidä rohkeasti lippu esillä, uskalla
näyttää värisi; se, että sä uskot Jeesukseen. ”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” 1. Kor. 10:31 Kun käyt syömään, siunaa ruokasi, kun teet valintoja, kysy Jeesukselta neuvoja,
teetpä mitä tahansa arkiasioista, rukoile, että kaikki se vois tuottaa Jumalalle kunniaa, niin kuin sun sanasi ja koko
olemassaolosi.
13. Ankkuri - taivastoivo
Veneessä tulee olla myös ankkuri, jolla vene kiinnitetään satamaan. Toivo on elämämme ankkuri, joka kiinnitetty
taivaaseen. Vaikka emme näe vielä satamaa, taivasta, me se on varmaa, että uskomalla Jeesukseen sinäkin sinne
kerran pääse. Jeesus vie sinut halki elämän myrskyjen perille. Se ankkuri, toivo, on luja ja varma. Se kestää. Kerran
olet perillä taivaassa, missä on ikuinen ilo ja riemu. Jeesuksen kanssa. ”Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen.” Room. 5:2
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Opetuksessa puhuttiin purjelaivan osista. Jäikö mieleen, mitä mikäkin tarkoitti?
Valitse oikea vaihtoehto.
1. Laiva kuvaa meille…
a) Jeesusta
b) Raamattua
c) ihmistä

6. Leipä/kala – ruoka kuvaa meille…
a) Raamattua, Jumalan sanaa
b) tottelevaisuutta
c) yhteyttä toisiin ihmisiin

2. Kompassi kuvaa meille…
a) opettajaa
b) Raamatun ohjeita
c) pelikonetta

7. Kaverit kuvaa meille…
a) Jumalan kunniaa
b) anteeksiantamusta
c) yhteyttä toisiin ihmisiin

3. Laivan peräsin kuvaa meille…
a) perästä juoksijaa
b) Jeesuksesta kertomista
c) tottelemista ja kuuliaisuutta
4. Purjeet kuvaa meille…
a) Raamattua
b) rukousta
c) Jeesusta
5. Harja kuvaa meille…
a) siivoamista
b) ruokaa
c) anteeksiantamusta

8. Verkko kuvaa meille…
a) Raamattua
b) Jeesuksesta kertomista
c) kalojen kalastamista
9. Viiri kuvaa meille…
a) tuulen nopeutta
b) Jumalan kunniaa
c) taivasta
10. Ankkuri kuvaa meille…
a) toivoa taivaasta
b) paikalleen pysähtymistä
c) Jeesusta
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Oi, oispa lämmin, aurinkoinen kesäpäivä.
Essi: Kuinka niin? Miksi moisesta haaveilet?
Elmeri: Pääsisin veneilemään meidän seurakunnan porukalla. Se olisi mahtavaa! Mä tykkään veneilystä ja se saari, minne isolla veneellä mennään, on tosi lepposa paikka. Hyvä uimaranta ja sauna ja
mahtava mökki, missä majaillaan.
Essi: Kuulostaa kyllä tosi mukavalta! Mikäs siellä on susta ihan parasta?
Elmeri: Kaverit, ehdottomasti! Mun paras ystäväkin tulee aina sinne. Se asuu kaukana täältä, niin
me harvoin nähdään, joten on enemmän kun huippua hengailla sen kanssa.
Essi: Mitäs te siellä muuta teette?
Elmeri: No, syödään hyvin, kun kaikki tuo mukanansa jotain yhteisen isoon nyyttäripöytään. Ja luetaan Raamattua, rukoillaan, lauletaan, jutellaan elämästä ja Jumalasta ja kaikesta. Se on mulle kauhean tärkeää, että voi jakaa jollekin elämän vaikeitakin asioita. Oon kiitollinen sellaisista ihmisistä.
Essi: (puhuu alakuloisesti) Niin… joo… Totta! Hyvä, kun on hyviä ystäviä.
Elmeri: Mulla on siinä porukassa sellainen olo, että keltä ei puutu mitään ja on tosi hyvä olla yhdessä. Sinne tulee aina uusiakin ihmisiä mukaan, sellaisia, jotka ei vielä Jeesuksen usko.
Essi: (puhuu alakuloisesti) Okei... joo... se on varmasti tosi upeaa...
Elmeri: Essi, sä et nyt kuulosta yhtään siltä, että susta ois oikeesti se ois upeaa. Mikä sua vaivaa?
Essi: No, se vaan, kun toi sun kertomuksesi kuulosta oikeesti tosi ihanalta, mutta…
Elmeri: Mitä mutta?
Essi: Huoh, mullakin on ystävä, jota mä harvoin nään. Se on tosi mukava, mä tykkään siitä kovasti ja sekin uskoo Jeesukseen.
Elmeri: Hei, sehän on hienoa, mutta miksi huokailit?
Essi: No, mä oon laitellut sen kanssa viestiä ja musta tuntuu, ettei se ymmärrä mua ollenkaan.
Vaikka mä yritin kirjoittaa sille mun ajatuksistani, niin sain aikaan vaan lisää väärinymmärryksiä.
Elmeri: Voi ei!
Essi: Musta tuntuu, ettei musta oo toisten ihmisten kanssa toimimaan. Tykkään olla yksin, mutta
tartten kai mä ystävääkin… Pelkään, että menetän tän yhden hyvän ystävän, joka mulla on.
Elmeri: Etkö vois soittaa hälle ja selvittää asioita?
Essi: Musta tuntuis helpommalta vaan olla hiljaa, pelkään sanovani taas jotain väärä ja pahentavani tilannetta… Kai asialle täytyy kutienkin jotain tehdä, kun ei mulla oikein oo enää yhteyttä
häneen. Mä oon pilannut kaiken!
Elmeri: Mut hei, kuunnellan ekaks, mitä Jumala meille haluu tänään puhua.
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Essi: Elmeri, teidän se veneilyretki kuulosti kyllä aikapaljon tuollaiselta kuin opetuksessakin puhuttiin. Oli vene, ystäviä, Raamattua, rukousta, ruokaa ja uusiakin tuli veneeseen mukaan.
Elmeri: Totta, en vaan oo koskaan tullut ajatelleeksi asiaa tuolla tavoin.
Essi: Minusta tuntuu, että mä seilailen nyt mun elämän merellä niin, että yksi asia kaihertaa, ja
suunta on vähän epäselvä. Vene on hyvä, mutta mä en ymmärrä, mihin suuntaan kompassi näyttää ja on aika yksinäistäkin ja paha olla.
Elmeri: Ai, miten niin? Nyt en ihan ymmärrä.
Essi: No, mä oon kyllä Jeesus-veneessä, uskon Häneen. Mutta mua painaa niin paljon se mun ystävän tilanne; tuntuu siltä, että selailen yksin tietämättä, mitä pitäis tehdä ja minne mennä. Oon
ehkä vähän pettynytkin. Ystävän kanssa me aina rukoiltiin ja luettiin Raamattua, kerrottiin toisille Jeesuksesta, mutta nyt se kaikki on pois.
Elmeri: Onko sun veneessä kaikki muut tarvikkeet kunnossa ja käytössä?
Essi: Häh? Mitä sä nyt tarkoitat? Taidetaan puhua melkein kuin vieraalla kielellä…
Elmeri: Niin, tuli vaan mieleen, että oiskohan harjalle käyttöä?
Essi: Hmm. tarkoitatko, että… siis että mun pitäis jotenkin sopia asiat sen mun ystävän kanssa?
Elmeri: Niin, jos oot vaan hiljaa, sulle jää vaan siitä pahamieli ja ehkä lopulta käy juuri niin kuin pelkäätkin, eli menetät sen ystäväsi. Puhuminen ja asioiden sopiminen vois johtaa iloon ja vapauteen.
Essi: Taida olla oikeassa, sillä se kuulosta ihan Jumalan mielenmukaiselta toiminnalta. Hmm. Pitäisköhän mennä käymään sen luona. .
Elmeri: Hei, se kuulostaa hyvältä! Mä rukoilen sun puolesta, että kaikki menis hyvin.
Essi: Elmeri, nyt mä ymmärrän, miksi minäkin tarvitsen uskovia ystäviä, kuten sinua. Sä autat
mua, kun mulla on vaikeaa ja rukoilet mun puolesta…
Elmeri: Ja jonain päivänä sä taas autat mua… Yhdessä on paljon mukavampi kulkea, ja painavat
taakkamme voimme jättää Jeesuksen kannettavaksi.
Essi: Oo parasta olla Jeesus-veneen kyydissä, ja välillä on hyvä tarkastaa, että purjeet on kunnossa ja harjakin käytössä.
Elmeri: Joo, ei meidän elämä aina niin yksinkertaista oo ystävienkään kanssa, mutta onneksi on
Jeesus joka antaa anteeksi ja ohjaa meitä elämään ystävinä toistemme kanssa.
Essi: Jes, kiitti Elmeri ystävyydestäsi! Mun elämän vene purjehtii nyt mun ystävän luokse, ja toivottavasti voimme taas yhdessä jakaa elämää ja kalastaa ihmisiä lisää Jeesukselle.
Elmeri: Heh, ihan varmasti! Jeesuksen kanssa vaan rohkeasti eteenpäin! Moimoi!
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Raamatunlauseet kirjekuoriin isoille:

”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä,
joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko
taivaankannen alla” Apt. 4:12

”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko
sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi,
hän viitoittaa sinulle oikean tien.” San. 3:5,6

”Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä -älkää pettäkö itseänne.” Jaak. 1:22-24.

”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä
hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda,
mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.” Ps. 103:2

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä
tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Fil. 4:6

”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on
uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja
puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1. Joh. 1:9
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”Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun
luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun,
ei enää koskaan ole janoissaan.” Joh. 6:35

”Uskovat pysyttelivät yhdessä,
ja kaikki oli heille yhteistä.” Apt. 2:44

"Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä
ihmisten kalastajia." Matt. 4:19

”Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa,
tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.” 1. Kor. 10:31

”Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme
Jumalan kirkkauteen.” Room. 5:2

