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Messikysymykset - Kristityn kielioppi I Kiroileva kristitty?
1. Voimasanat ja sanojemme voima
1. Mitä sinulle tulee kiroilusta mieleen?
2. Kiroiletko itse toisten seurassa tai yksin ollessasi?
3. Millaisissa tilanteissa kiroilet, jos kiroilet?
4. Miten toisten ihmisten seura vaikuttaa kiroiluun? Tekeekö esimerkiksi seura
kaltaisekseen tai ajaako joskus sosiaalinen paine kiroiluun? Pohtikaa asiaa
kokemustenne pohjalta.
“Vaan olkoon teidän puheenne: ‘On, on’, tahi: ‘ei, ei.’ Mitä siihen lisätään on pahasta.”
Matt. 5:37
5. Antaako kiroilu lisää pontta puheeseen?
6. Mieti erilaisia syitä kiroiluun, mikä saa ihmisen kiroilemaan?
Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on
rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako
murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen
päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus
olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä,
anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi
antanut.
Ef. 4:29-32
Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös
niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää; mutta joka Henkeen kylvää, se
Hengestä iankaikkisen elämän niittää. Gal 6:7-8
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se,
mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.
Hebr. 11:3

7. Arton mukaan se, mitä puhumme, vaikuttaa ympäristöömme. Sitä mitä puhumme,
tulemme myös niittämään. Jakakaa tästä ajatuksia ja kokemuksianne.
8. Keskustelukysymys, jonka Arto kysyi: Millaista sinun puheesi on ollut viime
aikoina suhteessa lähimmäisiisi? Mitä hyvää siinä on ollut? Entä huonoa? Mitä
voisit tehdä puheesi parantamiseksi?

2. Kirous vai siunaus?
2. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän
on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.
9. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi
luotuja;
10. samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
11. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?
12. Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä
myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.
Jaak. 3:2,9,-12
9. Arto sanoi että puheemme heijastaa sydämemme tilaa, se paljastaa myös
asenteemme toisia ihmisiä kohtaan. Voitko vaikuttaa vastaavasti puheellasi
sydämesi tilaan?
Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.
Room.12:14
10. Keskustelukysymys jonka Arto kysyi: “Miten olet toiminut, kun olet tullut
kaltoinkohdelluksi? Oletko siunannut vai kironnut? Entä miten haluaisit toimia tästä
eteenpäin?
Voi minua, äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle! En ole lainaksi
antanut enkä lainaksi ottanut; kuitenkin kiroavat minua kaikki.
Jer. 15:10
Sentähden, näin sanoo Herra: "Jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun kääntyä, ja sinä
saat seisoa minun edessäni. Ja jos sinä tuot esiin jaloa, et arvotonta, niin sinä saat olla
minun suunani. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä.
Jer. 15: 19

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa
katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on
tapahtunut.
Matt. 5:17-18

3. Sydämen kyllyydestä suu puhuu
Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö
silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke
koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys.
Sananlaskut 4:20-24
11. Arton mukaan sydämemme tilaan vaikuttaa paljon se, millä me sisintämme
ravitsemme, mistä imemme vaikutteita. Onko sinulla ollut esimerkiksi vapaa-ajallasi
tilanteita, joissa olet miettinyt, kuinka tekemisesi ravitsee sisintäsi? Kerro millaisia
tilanteita.
12. Miten olet ravinnut sydäntäsi viime päivinä ja miten olet varjellut sydäntäsi viime
päivinä?
Vapauttava totuus
Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta
sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista
minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.
Psalmi 51:7-9
13. Arto sanoi että tunteilla ei ole moraalia, mutta se, miten toimimme tunteidemme
vaikutuksesta, on moraalikysymys, eli voimme toimia tunteidemme johdosta joko
oikein tai väärin. Jaa jokin esimerkki omasta elämästäsi koskien tunteitasi ja
toimintaasi, jossa tunteesi ja toimintasi ovat olleet täysin erilaisia.
14. Arto sanoi, että tunteita tulisi kuunnella, ja miettiä, mitä niillä on sanottavaa.
Läheskään aina ei kuitenkaan tule toimia tunteiden mukaan. Oletko joskus
laiminlyönyt tunteittesi kuuntelun ja huomannut asian vasta jälkikäteen?
15. Arto kertoi omasta elämästään, kuinka haitallista hänelle oli padota sisäänsä
vihaa menneisyydestä, ja kuinka vapauttavaa siitä eroon pääseminen oli. Hän sai
päästää vihansa ulos rukoustilanteen yhteydessä. Mitä ajatuksia tämä sinussa

herätti? Oletko kokenut mitään vastaavaa? Entä tunnistatko itsessäsi padottuja
tunteita? Kerro.
16.Miettikää, miten voisimme olla tuomassa sanoilla toinen toisellemme elämää,
rohkaisua ja kannustusta.
17. Arto halusi rohkaista meitä kohtaamaan totuus itsestämme ja ilmaisemaan sen
aidosti Jumalalle; meidän ei siis tarvitse parannella itseämme ensin tullaksemme
Jumalan luo. Rukoilkaa messissänne, että tällainen rehellisyys Jumalan edessä
voisi toteutua kunkin messiläisen elämässä.

