Seassasopassa
Johdanto:
Jarmo on aiemmin opettanut meille kuinka raamattu on kuin leipä ja maito meille.
Samoin myös viimekerralla opettaessaan rukouksesta hän vertasi sitä
ravintoympyrän vihanneksiin, jonka tärkeyden useimmat tunnustaa, mutta jonka
käyttö voi helposti jäädä liian vähälle.
Tänään aiheenamme on uskovien yhteys, seurakunta. Uskovat yhdessä
muodostaa Kristuksen ruumiin, pitäisiköhän tämä ravintoympyrässä linkata sen
vuoksi lihatuotteisiin. Proteiini kun on lihasten ja siten kehon rakennusainetta. Keho
voi toimia täysipainoisesti jos sen jäsenet ovat kunnossa.
1.Seurakunta UT:ssa
Sana seurakunta mainitaan suomalaisessa raamatussa yksistään uuden
testamentin puolella eri muodoissaan ainakin 119 jakeessa.

- Novumia mukaellen, seurakunta, Ekklésia, uloskutsuttu joukko, kansan kokous.
Sanan ekklesia alkuperäinen kreikan kielinen merkitys on ”ne jotka sanan saattaja
on huutanut ulos taloista osallistumaan kansan kokoukseen”.
UT:ssa seurakunnasta puhuttaessa, seurakunnalla tarkoitetaan Jumalaan uskovia.
Seurakunta sanaa voidaan käyttää puhuttaessa kaikista maailman uskovia, kuin
myös alueeellisesta paikallisseurakunnasta. Alkuperäinen ajatus uloskutsuttujen
joukosta täsmää hyvin siihen että meidät on kutsuttu ulos synnistä ja se
maailmasta, joskin elämme edelleen maailmassa.
2- Seurakunnan alkuhetkiä
Ensimmäisenä helluntaina Pietarin saarnatessa ihmisiä tuli paljon uskoon, Pyhä
Henki vaikutti.
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,
Ensimmäiseen seurakuntaan Jerusalemissa kuului vain juutalaisia. Jerusalemin
vainon seurauksena uskovat hajaantuivat ympäröiviin paikkakuntiin ja siitä
evankeliumi lähti leviämään pakanoiden keskuuteen. Myös Pietarille Jumala osoitti
sadanpäämies Korneliuksen tapauksen yhteydessä, kuinka evankeliumi kuuluu
myös pakanoille.
Tämän siunauksen perillisiä mekin olemme tänäpäivänä. Me suomalaiset pakanat
olemme saaneet kuulla hyvän uutisen Jeesuksesta.
Myöhemmin apostolien teoista, kuin myös Paavalin kirjeistä voi havaita, kuinka
seurakuntaa johtamaan valittiin vanhimmat.
3. Seurakunta on Kristuksen ruumis, seurakunta ei ole mikä tahansa seura tai
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
Seurakunta muodostaa Kristuksen ruumiin. Seurakunnan kautta Jumala ilmoittaa
tahtonsa ja suunnitelmansa maailmalle. Seurakunnan kautta, meidän täällä olevien
uskovien kautta Jumala haluaa ilmoittaa tahtonsa tähän maailmaan. Seurakunnan
kautta Jumala haluaa tehdä konkreettista hyvää tässä maailmassa. Seurakunta on
Kristuksen kädet, jalat, suu, sydän, korvat ja silmät.
Seurakunta on kuin koti uskovalle.
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
Näin Jeesus vastasi fariseukselle, miehelle joka pyrki elämään Jumalan tahdon
mukaista elämää mahdollisimman tarkasti. Yrittäen noudattaen niitä käskyjä mitä
hänen raamatussaan luki ja lisäksi vielä perinnäissääntöjä jotka nousivat

juutalaisesta traditiosta. Tälläiselle ”hyvälle ihmiselle” Jeesus sanoi, että hänen
pitää uudestisyntyä ylhäältä.
Meillekään osallisuus Jumalan valtakuntaan ei aukene hyvillä töillä ja ansioilla, se
aukenee vain uudestisyntymisen kautta. Jumala on se joka uudestisynnyttää
meidät, kun tunnustamme Jeesukselle syntimme ja käännymme hänen puoleensa.
Jotta voit liittyä seurakuntaan sinun tulee olla Jumalan lapsi, hänen perheensä
jäsen, osa Kristuksen ruumista.
Hänen lapsekseen pääset tunnustamalla syntisyytesi ja turvaamalla häneen omana
vapahtajanasi.
Jollet tiedä vielä olevasi Jumalan lapsi, varmistu asiasta tänään. Mene kertomaan
asiasi rukouspalvelijoille tilaisuutemme lopussa, niin he opastavat sinua eteenpäin.
Tiesitkö että,
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.
Tämän raamatun paikan asiayhteys huomioon ottaen Pietari kehottaa ”valittuja
muukalaisia” elämään pyhää elämää, ei enää himojen mukaista elämää, koska
Jeesuksen veri on pelastuksen hinta.
Meistä on maksettu myös sama hinta, se hinta on Jeesuksen veri. Seurakunnan
tekee arvokkaaksi siitä maksettu hinta, se on Jumalan pojan elämä meidän
puolestamme. Jeesus antoi oman elämänsä meidän puolestamme. Meidät myös on
seurakuntana kutsuttu elämään pyhää elämää, ei enää himojemme mukaista
elämää.
Paavali kertoo kuinka uskovat yhdessä muodostavat Kristuksen ruumiin.
3. 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 ylittää tässä etnisiä rajoja ja rajoja, joita yhteiskunnallinen asema
herkästi asettaa ihmisten välille. Kaikkia näitä ylittävää yhteyttä Paavali
peräänkuuluttaa.
Tuohon aikaan on oli hyvin yleistä että, joitakin kehon osia pidettiin toisia osia
vähempiarvoisina, kuten esim. tekstissä mainittuja jalkoja. Meidän ajattelustamme
käsin voi olla vaikea ymmärtää mitä kirjeen vastaanottajat saattoivat ajatella kehon
tasa-arvosta.
Ihmisen kehossa on monta jäsentä ja ne yhdessä muodostavat koko ihmisen. Se
että olen tässä teidän edessänne puhumassa vaatii oman kehoni jäsenten
saumatonta yhteistyötä. En täysin edes ymmärrä kuinka monimutkainen on se
prosessi, joka koko ajan on kehossani menossa, jotta voin tässä tuottaa tätä
opetusta.
Yksistään se että varpaani toimivat oikein, mahdollistaa sen, että voin seistä tässä
teidän edessänne. Ilman varpaitani en pysyisi pystyssä. Toisaalta jos lyön varpaani
johonkin, niin senkin varmasti huomaan.
Kun laajennetaan hieman Kristuksen ruumiin merkitystä yhdestä jäsenestä
useampaan, voisi esimerkiksi ottaa tämän Sataman illan. Jotta tämä ilta tässä
muodossaan on mahdollinen vaatii se liki 30 ainutlaatuisen ihmisen työpanoksen.
Kiitos siitä teille jokaiselle! Se mitä minä teen tässä nyt, on yksi osa kokonaisuutta,
yksi tehtävä Kristuksen ruumiissa, ei parempi kaikkia muita, mutta tärkeä omalla
paikallaan.
Tarvitsemme toisiamme tämän illan järjestämiseen, mutta vielä paljon enemmän
toistemme kasvun tukemiseen. Jokaisella jäsenellä on oma tärkeä paikkansa
ihmiskehossa ja samoin jokaisella uskovalla on paikkansa uskovien yhteydessä,
seurakunnassa.
Olet sitten Kristuksen ruumiissa varvas tai pikkusormi, sinua tarvitaan.

3 .Elämää seurakuntayhteydessä.
Olenko veljeni vartija?
Tälläisen vastauksen Kain antoi veljensä surmaamisen jälkeen, kun Jumala kysyi
häneltä ”Missä on veljesi Aabel?”
Olemmeko me veljemme/ sisartemme vartijoita tai tulisiko meidän suostua
vartioitavaksi? Onko tällä hieman huono kaiku korvissa?
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
Ennen edellä luettua Hebrelaiskirjeen kohtaa, kerrotaan kuinka uskovilla on
Jeesuksen veren kautta pääsy Jumalan yhteyteen. Kuinka hänen lupauksiinsa voi
luottaa järkähtämättä ja pysyä niissä. Nämä asiat tiedostaen kuulijoita kehotetaan
valvomaan toinen toistaan, rohkaisuksi rakkauteen ja hyviin tekoihin.
Valvominen ei ole negatiivinen asia, vaan se on rohkaisua ja kannustamista
tekemään sitä, mikä on hyvää.
”Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta” kehoittaa meitä sitoutumaan uskovien
yhteyteen. Sitoumaan omaan seurakuntaan. Sitoutumaan kasvuun toisten uskovien
kanssa.
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
Valkeudessa vaeltaminen on sitä, että elämäni on jonkun toisen nähtävillä.
Olen näkyvä toiselle ihmiselle. Olen näkyvä vahvuuksissani, olen myös näkyvä
heikkouksissani, olen näkyvä synneissäni. Kun näin vaellan valossa se tuo
keskinäisen yhteyden uskovina ja vahvistaa yhteyttä Jumalaan.
Sovellusee; Ole jollekin tilivelvollinen, muullekin kuin puolisolle. Miehet miehelle ja
naiset naiselle. Kun kipuilemme elämän haasteiden kanssa tai lankeamme syntiin
on tärkeää että on toinen ihminen, jolle on näkyvä. Ole sitä säännöllisesti.
On suuri etuoikeus että elämässä on ihmisiä, joille voi avata elämäänsä ja joihin voi
luottaa. Jakeen yhdeksän ”Jos me tunnustamme syntimme” voi kääntää ”jos me
nimeämme syntimme”. On tärkeää nimetä ne synnit, jotka painaa tunnolla, ottaa
selkeä vastuu siitä missä on rikkonut.

Toiselle avautuminen on riski ja luottamuksen syntyminen toisen ihmisen kanssa ei
ole aina helppoa. Em. tekijöistä huolimatta kuitenkin tulee etsiä avoimuutta.
2- Armahtavaisuutta ja kärsimistä
Missä on elämää, siellä on kipinää.
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.
Tätä varten Paavali kehoittaa pukeutumaan. Ymmärrän tästä että kun
pukeudumme, niin nämä ominaisuudet eivät ole meille itsellemme suinkaan
luontaisia, vaan ne ovat ominaisuuksia, jotka tarvitsemme itsemme ulkopuolelta.
Tätä käyttäytymismallia saamme pyytää itsellemme Herralta.
Niin seurakunnassa, kotona kuin keskinäisessä kanssakäymisessäkin toimimme
välillä väärin. Kiireen ja stressin keskellä voi tulla toimittua tahdittomasti ja typerästi.
Tähän kohtaan osuu hyvin kehoitus siitä, että meidän tulee kärsiä toinen
toistamme. Emme ole täydellisiä, me itse mokaamme ja toiset mokaa, mutta
meidän tulee antaa anteeksi, välillä vaikka hammasta purren, ettei katkeruus pääse
tuhoamaan yhteyttämme.
Voi olla todella vaikea antaa anteeksi seurakunnassa kohtaamaansa vääryyttä,
mutta Herra meitä auttakoon antamaan anteeksi.
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,

Tämä viimeinen kohta on suora lainaus seurakuntamme Visiosta ja sen yhdestä
viihdytään yhdessä - 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.

