Messikysymykset Sataman illasta 18.3.2017

Usko, järki ja tunteet: Tunteet ja usko, Juha Jokiniemi

Suuria tunteita





Opetuksen mukaan tunteet ovat mittari jolla aistimme erilaisia asioita.
Millainen tunnemittari / tunneasteikko sinulla on oman arviosi mukaan?
Millaisissa tilanteissa koet yleensä vahvoja tunteita?
Liittyykö uskonelämääsi tai onko siihen joskus liittynyt vahvoja tunteita (esim.
uskoontuloon liittyen)?
Mitä mieltä olet opetuksessa esitetystä väitteistä, että tunteet eivät ole mittari
meidän uskostamme eikä usko ole tunnetila?

Lue Neh. 8:10
Ja hän sanoi vielä heille: "Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita
juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä
päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo
Herrassa on teidän väkevyytenne."



Mitä on ilo Herrassa? Miten näkyy se että se on meidän väkevyytemme?
Ilo sisällytetään myös Hengen hedelmiin? Oletko joskus kokenut Pyhän
Hengen antamaa iloa? Miten se poikkeaa muusta ilon tunteesta?

Lue 1. Joh 4:17-18
Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä
pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi
rakkaudessa.



Juha opetti, että pelko usein halvaannuttaa ihmisen. Oletko kokenut tällaista
pelkoa joka on ottanut sinut voimakkaasti hallintaansa? Miten olet selvinnyt
tällaisesta pelosta?
Millä tavoilla me uskovat voimme parhaiten voittaa pelkomme?

Uskova ja tunteet




Mitä mieltä olet väitteestä että rakkaus on lopulta tahdon päätös, ei vain
tunnetta?
Onko Jumalan rakkaus joskus erityisellä tavalla ohjannut toimintaasi ja
elämääsi esim. suhteessa johonkin toiseen ihmiseen?
Miten rakkaus liittyy armolahjoihin? (lukekaa halutessanne taustaksi1.Kor.
13)

Lue Ef. 4:26
"Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne
yli.





Mitä eroa on vihalla ja vihastumisella?
Milloin vihastuminen muuttuu synnin tekemiseksi?
Saako uskova tuntea vihaa? Milloin uskovalla on oikeus tuntea vihaa?
Mitä voisi tarkoittaa Pyhä viha? Oletko joskus kokenut sitä?



Millä tavoin tunteet voivat ”kuljettaa” uskovaa eli ohjata liikaa hänen
elämäänsä?
Mikä auttaa sinua hallitsemaan tunteitasi niin, etteivät ne vaikuta liikaa tai
hallitse uskoasi?
Juha opetti, että sielunvihollinen yrittää usein vaikuttaa tunteisiimme ja
syöttää meille vääriä tunteita ja ajatuksia. Miten voit vastustaa vihollisen
vaikutusta tunne-elämäsi alueella?




Tunteet ja Pyhä Henki
Lue Mark. 1:40-41
Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle:
"Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa". Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi,
ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Minä tahdon; puhdistu".
Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.





Millä tavalla Jeesuksen tunteet näkyivät hänen toiminnassaan ja
suhtautumisessaan ihmisiin?
Onko Pyhä Henki joskus vaikuttanut jollain erityisellä tavalla tunteisiisi ja sitä
kautta ohjannut sinua toimimaan? Miten?
Tunnetko usein Pyhän Hengen läsnäolon? Millä tavalla se ilmenee?
Miten voit varmistua siitä että kyseessä on Pyhä Henki?

Lue Room. 8:16
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.



Miten voit olla varma että olet uskossa vaikka se ei aina tunnu miltään?
Onko usko Jumalaan muuttanut tai korjannut tunne-elämääsi? Millä tavalla
Jumala on sen tehnyt?

