Messikysymykset Sataman ilta 14.5.2016
Tandemilla taivaaseen 2 - Mestari ja Kisälli, Pirjo Sormunen
Johdanto
Pirjo viittasi edelliseen Vesan opetukseen tandemista, jossa puhuttiin Jeesuksesta toisena polkija
matkalla. Tärkeintä on, että olemme päässeet Jeesuksen yhteyteen.
- Mitä liittyy siihen, että me myös pääsemme kerran perille?

Kasvaminen - onks pakko, jos ei haluu
Lue 1. Kor. 3:1-2
Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin
puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä
pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä
kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään.
Lue Hepr. 5:12
Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan te olette itse jälleen
opin tarpeessa: jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa,
ette te kestä vahvaa ruokaa.
Pirjo vertasi ihmisen kasvuvaiheita vauvasta aikuisuuteen uskovan hengellisen kasvun vaiheisiin.
- Missä asioissa lapsi tarvitsee vanhempiensa ohjausta?
- Mitä nämä raamatunkohdat kertovat uskovan kasvuvaiheiden sisällöstä? Mitä kuuluu
hengelliselle vauvalle ja lapselle? Mitä kuuluu hengelliseen aikuisuuteen?
- Miten hengellisessä kasvamisessa muuttuu suhtautuminen itseen ja toisiin?
- Mitä Paavali ja heprealaiskirjeen kirjoittaja ajattelee itse kasvusta?
Lue Ef. 4:13
Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin
saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden.
- Mitä kasvu on ja mitä se ei ole?
- Mitä tarkoittaa Jeesuksen tunteminen?
Lue 2. Kor. 3:18
Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta,
muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra,
joka on Henki.
- Saammeko me itse aikaan kasvun tai muuttumisen Kristuksen kaltaiseksi? Miten ne tapahtuvat?
- Mitä meidän omat yrityksemme tuottavat?
- Onko tärkeintä vain tietoisuus kasvusta ja Kristuksen kaltaiseksi tulemisesta?
- Mainitse esimerkkejä missä kohdallasi on tapahtunut kasvua. Missä asioissa kasvu on kesken?

Mestari ja kisälli
Lue Mark. 3:14a
Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan…
- Mistä Jeesuksen nykyiset seuraajat saavat mallin kasvuun?
- Mitä ajattelet Pirjon sanomasta, että - paimen paimentaa, lampaat synnyttävät ja kasvattavat
lampaita?
- Miksi nykyään niin vähän autetaan muita?
- Millaista hengellisen elämän apua olet saanut uskon alkuaskeleilla?
- Millaista apua hengellisen elämän kasvamiseen pidät parhaimpana tai toivoisit?
Lue Ef. 4:13-14
Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin
saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole
alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten
ihmisten pelinappuloita.
- Mikä voi olla seurauksena, jos emme kasva?
- Onko teillä joku omakohtainen esimerkki tästä?
Lue 2. Tim. 2:2
Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville
ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita.
- Miten me voimme jakaa saamaamme eteenpäin?
- Oletko itse toiminut hengellisenä kasvattajana tai haluaisitko? Miten se käytännössä voisi
toteutua?

