Messikysymyksiä Sataman illasta 6.5.2017

Kristityn kielioppi 2: Ihan vain rukousaiheeksi, Samuel Tedder
Ongelma – Juoruaminen ja takanapäin puhuminen






Mitä tarkoittaa viime aikoina yleisesti käytetty termi ”Totuuden jälkeinen aika”?
Miten se näkyy yhteiskunnassamme?
Näkyykö se jollain tavalla myös kristikunnassa?
Käytätkö sinä sosiaalista mediaa? Miten käytät sitä?
Millaisia havaintoja olet tehnyt kristittyjen some-käyttäytymisestä?




Mitä on juoruaminen?
Mitä eroa on juoruamisella ja Samuelin käyttämällä termillä ”rakentava arviointi”?

Lue Sananlaskut 12:13-22
Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä. Suunsa
hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt.
Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea, mutta joka neuvoa kuulee, on
viisas. Hullun suuttumus tulee kohta ilmi, mutta mielevä peittää kärsimänsä
häpeän. Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen. Moni
viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Totuuden huulet
pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion. Jotka pahaa miettivät, niillä on
mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo. Ei tule turmiota
vanhurskaalle, mutta jumalattomat ovat onnettomuutta täynnä. Herralle
kauhistus ovat valheelliset huulet, mutta teoissaan uskolliset ovat hänelle
otolliset.







Millaista puhetta Jumala arvostaa? Millaista hän ei arvosta?
Mitä seuraa valheellisesta ja epäkunnioittavasti puheesta puhujalle itselleen? Entä
muille ihmisille?
Mitä syitä voi olla tällaisen puheen ja käyttäytymisen takana?
Oletko huomannut itsessäsi tällaisia epätoivottavia piirteitä? Miten voisit vapautua
niistä?
Samuel opetti, että Jumala on oikeudenmukaisuuden Jumala. Mitä tämä Jumalan
luonteenpiirre merkitsee sinulle?
Millaista seurakuntayhteyttä sinä haluat rakentaa Satamaan omilla puheillasi ja
teoillasi?

Tie eteenpäin, ihmisten kunnioitus
Lue Luuk. 6:45 ja Ef. 4:23-25
Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo
pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Luuk. 6:45

…ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan
mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sentähden pois
valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen
toisemme jäseniä. Ef. 4:23-25
Lue 2.Moos 20:16 ja 2.Moos 23:1-2
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 2.Moos 20:16
Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi
todistajaksi. Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa
niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi. 2.Moos 23:1-2





Millaisia arvoja ja asenteita sinulla on suhteessa toisiin ihmisiin?
Miten tärkeä arvo sinulle on toisten ihmisten maine ja kunnioitus? Mitä voisit tehdä
sen vahvistumiseksi ihmissuhteissasi ja seurakunnassa?
Miten muiden puheet ja teot vaikuttavat sinuun? Menetkö muiden mukana vai
pystytkö helposti pitämään omat periaatteesi ja arvosi esim. työpaikalla tai muissa
yhteyksissä.
Kuinka iso arvo Jumalalle on totuuden puhumisessa Mooseksen lain mukaan?

Puhumisen Raamatulliset perusteet
1. Meille uskottujen asioiden pitäminen luottamuksellisina
Lue Sananlaskut 12:13-22
Mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on
vaiti. Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla luotettava henki
on, se säilyttää asian.



Oletko joskus tullut petetyksi jossain luottamuksellisessa asiassasi? Miltä se on
sinusta tuntunut? Oletko pystynyt käsittelemään asian luottamuksesi pettäneen
henkilön kanssa?
Miten helppo sinun on pitää asiat salassa?

2. Pidä totuutta arvossa, kuuntele, selvitä asiat ennen kun levität tietoa
Lue Jaak. 1:19
Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea
kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan;



Mitä perättömien huhujen levittäminen ja toisten ihmisten syyttely voi saada aikaan
seurakunnassa?
Oletko huomannut tällaista väärää toimintaa Satamassa? Mitä voisit osaltasi tehdä
asian eteen?

3. Tunnista mikä on oikea piiri ja tapa käsitellä jotain ihmistä koskevaa asiaa.
Vältä sekaantumista sinulle kuulumattomiin asioihin äläkä sekoita toisia
asioihin jotka eivät heille kuulu.
Lue Matt. 18:15-17
Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken;
jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin
ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai
kolmen todistajan sanalla'. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita
seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle,
niinkuin olisi pakana ja publikaani.





Millainen raamatullinen käsittelyjärjestys em. jakeissa määritellään hankalien
asioiden käsittelyyn?
Oletko itse joskus toiminut tämän järjestyksen mukaan? Miten se on toiminut tuossa
tilanteessa?
Miten helppo sinun on olla sekaantumatta asioihin jotka eivät sinulle kuulu?
Miten voisit omassa elämässäsi paremmin tunnistaa terveet rajat ihmissuhteissa ja
toimia niiden mukaan?

4. Ole rohkea, käy suoria ja avoimia keskusteluja asianosaisten kanssa. Anna
toiselle mahdollisuus puolustautua ennen kuin levität omaa näkökulmaasi.
Lue 3.Moos 19:17-18
Älä vihaa veljeäsi sydämessäsi, vaan nuhtele lähimmäistäsi, ettet joutuisi hänen
tähtensä syynalaiseksi. Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan
rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.



Kuinka suorasti ja avoimesti sinä pystyt puhumaan vaikeista asioista toisten
kanssa?
Millaisia kokemuksia sinulla on siitä, että olet pystynyt ottamaan jonkin vaikean
asian esille kahden kesken jonkun kanssa? Kerro halutessasi esimerkkejä?

5. Keskity hyvään ja puhu siitä
Lue Fil. 4:8
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä
puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on
jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

