Messikysymyksiä Sataman illasta 18.11.2017
MENESTYS VAI MENETYS 3: Menestysteologian haaste (Tapani Suonto)
(lainaukset opetuksesta kursiivilla)




Onko sinulla kokemuksia menestysteologiasta? Millaisia?
Mitä tyypillisiä piirteitä menestysteologiaan yleensä liittyy oman kokemuksesi
mukaan?

Tapani opetti, että menestysteologiaan sisältyy yleensä väärä jumalakuva, väärä kuva
ihmisestä ja väärä kuva sielunvihollisesta?
 Millainen on menestysteologian jumalakuva Tapanin opetuksen perusteella?
 Millainen on sen ihmiskuva?
 Entä kuva vihollisesta?
 Miten nämä poikkevat siitä, mitä Raamattu opettaa Jumalasta, ihmisestä ja
vihollisesta?






Miten menestysteologiassa ymmärretään synti Tapanin opetuksen mukaan?
Mikä osa ihmisessä tekee syntiä? (Vastaus: ”sielu ja ruumis tekevät syntiä, ei
henki”)
Miten tämän pohjalta suhtaudutaan parannuksen tekemiseen?
Mistä menestysteologian opin mukaan johtuvat ihmisen sairaudet, kärsimykset ja
muut ongelmat? Miten niihin kehotetaan suhtautumaan ja miten niitä voi välttää
menestysteologiassa?
Mistä ihmisen sairaudet, kärsimykset ja muut ongelmat sinun mielestäsi johtuvat?

Lue 1. Tim. 5:23 ja 2. Tim. 4:20
Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien
vaivojesi vuoksi. 1. Tim. 5:23
Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan. 2. Tim.

4:20


Mitä nämä jakeet kertovat sairauksista? Miten Paavali suhtautui näihin sairauksiin?




Millaista on menestysteologian opettama hengellinen sodankäynti?
Mikä on Tapanin opetuksen mukaan tervettä hengellistä sodankäyntiä? (Vastaus:
”Emme taistele voittaaksemme vaan saavutetusta voitosta käsin. Jeesus on jo
voittanut vihollisen Golgatalla”)
Mihin ja keneen meidän tulisi kiinnittää huomiomme tätä taistelua käydessämme?





Miten menestysteologia erottelee opetuksen mukaan hyvän ja pahan ja niiden
lähteet? (Vastaus: ”Hyvä on aina Jumalasta ja paha aina Saatanasta ja hänen
demoneistaan”)
Miten sinä ymmärrät asian Raamatun valossa?





Miten menestysteologia opettaa köyhyydestä ja rikkaudesta?
Miten se poikkeaa siitä, mitä Raamatussa sanotaan köyhyydestä ja rikkaudesta?
Millä tavalla ilmenee menestysteologian ihmiskeskeisyys ja itsekeskeisyys?

Lue Joh. 12:25
Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä
maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.






Mitä nämä jakeet kehottavat meitä suhtautumaan omaan elämäämme ja omiin
tarpeisiimme?
Mitä ajattelet Tapanin esittämästä periaatteesta, että kristityn elämä on luopumista?
Mistä sinä olet luopunut Kristuksen tähden?
Mitä tarkoittaa olla Kristuksen orjana?

Lue Gal. 2.19-20
Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää
minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen,
joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.





Mitä ajattelet Tapanin esittämästä periaatteesta: ”Annetaan oikeudet Jumalalle niin
hän antaa tilalle etuoikeudet”
Mitä nämä oikeudet ovat, entä etuoikeudet?
Miten voisit soveltaa tätä omassa elämässäsi?

