Messikysymykset Sataman illasta 18.2.2017

Kolmannen korvapuusti 3: Jumalan kuningasajatus, Arto
Malmberg
Johdanto
Jos olette naimisissa, kertokaa muille messiläisille missä ja milloin olette menneet
naimisiin. Miltä teistä tuntui vihkimishetkellä ja millaisia muistoja tuo hetki tänään teissä
herättää?

Avioliiton alkuperä
Lue 1. Moos 1:27-28 ja 1. Moos 2:18-23
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi;
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi
heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne
alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä
liikkuvat eläimet. 1. Moos 1:27-28
Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle
avun, joka on hänelle sopiva." Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet
ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne
nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi
oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille
metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän
yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi
vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän
kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu." 1.Moos 2:18-23






Mitä ihmiselle merkitsee olla Jumalan kuva? Miksiköhän Jumala loi ihmisen
nimenomaan omaksi kuvakseen?
Mistä syistä Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ei vain yhtä sukupuolta
tai kokonaan sukupuoletonta olentoa?
Millaista apua Jumala ”tarjosi” ensin Aadamille?
Mitä mielestäsi kuvastaa se, että nainen on luotu nimenomaan miehen
kylkiluusta?
Mitä miehen ja naisen yhteydestä ja suhteesta kertoo Aadamin sanonta:
”Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani”

Lue 1.Moos. 2:24-25 ja Matt. 19:6
Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he
tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti
eivätkä hävenneet toisiansa.
1.Moos. 2:24-25
”Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt,
sitä älköön ihminen erottako”.
Matt. 19:6








Jotta voi liittyä on luovuttava. Mistä on luovuttava ennen kuin mies ja nainen
voivat liittyä yhteen?
Kumpaa sukupuolta tämä luopuminen em. jakeiden mukaan ennen muuta
koskee? Miksiköhän?
Arto käytti tässä myös sanontaa ”napanuoran katkaisu vanhempiin”. Mitä
ymmärrät napanuoran katkaisulla?
Millainen on sinun yhteytesi lapsuuden perheeseesi? Oletko terveellä tavalla
irrottautunut vanhemmistasi?
Mitä avioliiton luonteesta ja pysyvyydestä kertovat Jeesuksen sanat em.
Matteuksen evankeliumin jakeessa?
Millaiselle pohjalle sinä ja puolisosi olette rakentaneet avioliittonne? Millä
tavalla Jumala on ollut liittonne ”takuumies”?
Jos et ole vielä naimisissa, millaiselle pohjalle haluaisit tulevan avioliittosi
aikanaan rakentaa?

Miksi avioliittoa pitäisi kunnioittaa?
Lue Jes. 62:4-5 ja Hebr. 13:4
Ei sinua enää sanota "hyljätyksi", eikä sinun maatasi enää sanota "autioksi";
vaan sinua kutsutaan "minun rakkaakseni" ja sinun maatasi "aviovaimoksi",
sillä Herra rakastaa sinua, ja sinun maasi otetaan avioksi. Sillä niinkuin nuori
mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa; ja
niinkuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta.
Jes. 62:4-5
Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode
saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
Hebr. 13:4






Mistä avioliitto on esikuva?
Mitä ajattelet siitä, että avioliitto on pyhä? Mikä tekee siitä pyhän?
Mitä asioita avioliitto parhaimmillaan julistaa olemassaolollaan ympärilleen?
Tunnetko sinä olevasi Jumalalle rakastettu niin kuin morsian on sulhaselleen
em. Jesajan jakeissa?
Jos et tunne, mieti mikä voisi olla esteenä sille että et koe olevasi Jumalalle
rakastettu.

Avioliitto kasvualustana lapsille, naisille ja miehille


Arto kertoi, että avioliitto on mitä parhain elämän ja kasvun koulu ja tarjoaa
mahdollisuuden elämän ihanimpaan ja haastavimpaan ihmissuhteeseen.
Millainen kasvualusta oma avioliittosi on ollut sinulle? Miten olette puolisoina
kasvaneet liitossanne? Kertokaa esimerkkejä rohkaisuksi muille.

Lapset: Lue Ef. 6:1-4
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita
isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - "että
menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne
vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.







Mikä on avioliiton merkitys lasten kasvulle ja kehittymiselle?
Mitä mieltä olet Arton esittämästä periaatteesta, että ”Isän ja äidin suhde on
lapsen koti”?
Mikä Jumalan sanan lupaus liittyy isän ja äidin kunnioittamiseen?
Miten voisi kunnioittaa vanhempia, jotka eivät ole kunnioittamisen arvoisia?
Miten helppoa/vaikeaa sinulla on kunnioittaa omia vanhempiasi?
Jos sinulla on omia lapsia, koetko että omat lapsesi kunnioittavat sinua
isänään/äitinään? Miten se näkyy heidän sanoissaan ja teoissaan?

Miehet ja naiset: Lue Ef. 5:21-33
Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille
miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös
Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta
on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi
itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä
pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan,
jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä
ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin
omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän
kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä,
niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja
he tulevat yhdeksi lihaksi.” Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja
seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin
itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.



Mitä tarkoittaa se, että ollaan toinen toisille alamaisia? Mihin alamaisuuden
tulisi perustua?
Millä tavalla molemminpuolinen alamaisuus toteutuu avioliitossanne?







Mitä mielestäsi tarkoittaa se, että mies on vaimon pää? Mitä se ei tarkoita?
Mihin sitä em. jakeissa verrataan?
Millaista on palveleva johtaminen?
Miten sinä miehenä ja vaimon päänä kannat vastuuta aviosuhteenne
hoitamisesta?
Pohtikaa, miten voisitte parantaa vastuun, johtamisen, keskinäisen
kunnioittamisen, rakkauden ja nöyryyden asennetta ja ilmapiiriä liitossanne
Mitä tarkoittaa se, että seurakunta on Kristukselle alamainen?

Lukekaa lopuksi Jes 1:18
Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän
syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

Armo riittää. Armo riittää luomaan kaiken uudeksi. (Petrus Ahonen)

