Kristityn ravintoympyrä
Seassa sopassa Sataman Illan 14.10.17
Suosittelen että otatte vain muutaman teitä erityisesti koskettavan asian käsittelyyn
ettei mene ”juoksemiseksi”, parempi syventyä rauhassa asioihin.
1. Seurakunta, mikä se on?
Seurakunnan alkuhetkiä
2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi
sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
2:42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa.
8:1 Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri
vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan; ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja
Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit.
11:19 Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt
Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri hamaan Foinikiaan ja Kyproon ja Antiokiaan
saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille.
11:20 Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä,
jotka, tultuaan Antiokiaan, puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia
Herrasta Jeesuksesta.
11:21 Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja
kääntyi Herran puoleen.
Apostolien teot.
Tiit.
1:5 Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi
järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin
vanhimmat,
Mitkä tapahtumat vaikuttivat suuresti alkuseurakunnan kasvamiseen?
Millaisia ajatuksia se sinussa herättää?
3. Seurakunta - ei mikä tahansa poppoo.
1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi
seurakunnalle,
1:23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.
Efesolaiskirje
Mitä sinulle merkitsee tietoisuus siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis?

Mitä sinulle merkitsee se, että olet osa Kristuksen ruumista?
Miten sinä voit olla Kristuksen kätenä, jalkana, suuna, korvana tai silmänä?
2 .Seurakunta, hengellinen koti
1.Miten voit olla osana seurakuntaa?
3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei
synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."
Johanneksen evankeliumi
Nikodemus pyrki elämässään saavuttamaan Jumalan hyväksynnän tekojen kautta.
Mitä ymmärrät Jeesuksen tarkoittaneen uudestisyntymisellä, hänen puhuessaan
Nikodemukselle?
Kuinka helppoa sinun on luottaa Jumalan pelastavaan työhön omalla kohdallasi?
Oletko uudestisyntynyt?
2- Seurakunnasta on maksettu kallis hinta
18 Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä
elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla,
19 vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä.
1. Pietarin kirje.
Kuinka helppoa sinun on turvata elämässäsi siihen, että Jeesuksen uhri puolestasi
voi auttaa sinut elämään pyhää elämää?

3. Olemme toistemme jäseniä
12:12 Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin
jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin;
12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet
juoda samaa Henkeä.
12:14 Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.
12:15 Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi
ruumiiseen kuulumaton.
12:16 Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti
olisi ruumiiseen kuulumaton.
12:17 Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan
kuulona, missä silloin haisti?
12:18 Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin
hän on tahtonut.

12:19 Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?
12:20 Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.
12:21 Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille:
"En tarvitse teitä."
12:22 Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat
välttämättömiä;
12:23 ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me
verhoamme sitä kunniallisemmin, ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin
peitämme;
12:24 mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt
ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,
12:25 ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä
huolta toinen toisestaan.
12:26 Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos
jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.
12:27 Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.
1. Korinttolaiskirje.
Paavali käyttää ihmisruumista kuvaamaan uskovien yhteyden merkistystä.
Hän myös rohkaisee ylittämään etnisiä rajoja ja rajoja, joita yhteiskunnallinen
asema herkästi asettaa ihmisten välille.
Kuinka tärkeänä Paavali piti eri tehtäviä ja rooleja seurakunnassa?
Kuinka tärkeänä koet itse oman paikkasi seurakunnassa, osana Kristuksen
ruumista?
Kerro jokin esimerkki elämästäsi, mikä vaikutti vastaukseesi.
Mikä tai mitkä asiat auttavat uskovia löytämään ja ymmärtämään oman paikkansa
ja tehtävänsä arvon seurakunnassa?
Koetko olevasi osana isompaa kokonaisuutta vai oletko ”yksinäinen susi”?
Onko seurakunta sinulle koti jossa viihdyt vai paikka jossa on vaan käytävä?
Mitkä asiat lisäävät kodin tuntua seurakunnassa?
3 .Elämää seurakuntayhteydessä.
Olenko veljeni vartija?
10:24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen
ja hyviin tekoihin;
10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin
muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta
enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
Hebrealaiskirje
Mitä ajatuksia ja tunteita sinussa herättää kehoitus; ”valvokaamme toinen
toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin”?

Kuinka helppoa sinun on ”valvoa” toisen tilaa? Miten se tulisi tehdä?
Oletko sitoutunut uskovien yhteyteen?
Jos vastasit kyllä, mitä hyötyä /haittaa koet siitä olevan?
Jos vastasit ei, mitkä asiat estävät sitoutumasta?
Minkä asian haluaisit muuttaa suhteessasi uskovien yhteyteen? Tee itsellesi
konkreettinen mitattavissa oleva tavoite.
1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä
on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa
meidät kaikesta synnistä.
1:8 Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei
ole meissä.
1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän
antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1. Johanneksen kirje
Arto väitti opetuksessaan että valkeudessa vaeltaminen on sitä, että elämä on
jonkun toisen nähtävillä.
Arto kertoi että hänellä on miesystäviä, joille hän on sitoutunut olemaan
tilivelvollinen elämästään.
Kuinka sinä toteutat ”valossa vaeltamista" elämässäsi?
Onko sinulla ihminen, jolle olet tilivelvollinen?
2- Armahtavaisuutta ja kärsimistä
Kol.
3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita,
sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen,
pitkämielisyyteen,
3:13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on
moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te
antakaa.
Hebr.
12:15 Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä mikään
katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen
saastuttaa monet.
Miten sinä reagoit toisten tekemiin virheisiin?
Millainen anteeksiantaja sinä olet?
Miten Paavalin kehoituksia Kolossalaisille voi toteuttaa tässä ajassa?
Mistä voima niihin?
Millaisia katkeruuden vaikutuksia olet nähnyt omassa tai toisten elämässä?
Miten niistä on päästy eteenpäin?
Mitkä syyt tai asiat antavat meille oikeuden olla katkeria?

Jos tunnistat(te) katkeruutta elämässä(nne) joko sen kohteena tai alkuunpanijana,
viekää asiat rukouksessa Jumalan eteen tunnustaen ja tunnistaen.
Olkaa rohkeita julistamaan synninpäästö sitä tarvitseville.
3. Mistä meidät tulee tunnistaa?
Joh.
13:34 Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen
teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne.
Jh 13:35
Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen
rakkaus."
2Ts 1:3
Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin
oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne
lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,
Lainaus seurakuntamme Visiosta ja sen yhdestä osiosta - Yhdessä viihtyminen.
”Kristillisen seurakunnan yksi tuntomerkeistä on sen jäsenten keskinäinen
rakkaus. Jeesus kehotti siihen. Paavali rohkaisi siihen. Johannes edellytti sitä.
Kehotus kristittyjen väliseen rakkauteen liittyy erityisesti paikallisseurakunnan
sisäisiin suhteisiin. Tuo keskinäinen rakkaus on yksi parhaimmista evankelioinnin
välineistä. Se synnyttää niissäkin, jotka eivät tunne Kristusta, halua tulla osalliseksi
samanlaisesta yhteydestä.
Mitä kristittyjen keskinäinen rakkaus on käytännössä? Se on viihtymistä yhdessä.
Se on halua tulla yhteen, kaipuuta saada nähdä veljiä ja sisaria. Se on keskinäistä
huolenpitoa, auttamista ja hoivaamista. Se on yhteisiä talkoita, reissuja ja
touhuamista. Se on toistemme taakkojen kantamista. Se on ystävällisyyttä,
huomaavaisuutta, kohteliaisuutta ja herkkyyttä toistemme tarpeille. Se on sitä, että
saa olla sellainen kun on.
Se on joskus myös toisten sietämistä, kärsivällisyyttä silloin, kun kaikki ei mene niin
kuin itse haluaisi. Se on anteeksi antamista ja anteeksi uskomista. Se on hyvän
näkemistä toisissa. Se on sitoutumista toinen toisiimme hyvinä ja huonoinakin
aikoina.
Pyrimme Satamaseurakunnassa siihen, että viihtyisimme yhdessä, että meillä olisi
kivaa. Sillä jos viihdymme itse seurakunnassa, tuomme mielellämme sinne
toisiakin. ”
Miten keskinäinen rakkaus näkyy Satamaseurakunnassa?
Kuinka viihdyt Satamaseurakunnassa?
Kuinka helppoa tai vaikeaa sinun on pyytää uskosta osatonta ystävää Sataman
iltaan?
Mitkä asiat helpottaisivat ystävän tuomista Sataman Iltaan?

