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”Seurakunta ja perhe” - Mikä on perheen tarkoitus?
Sovellus 1. Ihminen on luotu huomioivan ja hyväksyvän katseen alle. Kun toisista ihmisistä,
Jumalan sijaan, tulee tärkeämpiä, olemme orjuutettuja ihmisten silmänpalvelijoina.
Seurakuntana ymmärrämme että lopulta kaikki salattu tulee ilmi ja paljastuu. Tämä on hyvä asia
meille. On ihanaa kun Jumala tuntee meidät läpikotaisin!
Kysymys 1: Mikä on ihmisten suurin pelko suhteessa toisiin ihmisiin? (1. Moos. 2:18)
Kysymys 2: Mikä on lohduttavaa Jumalan kaikkivaltiuudessa? (Psa. 33:13-20)

Sovellus 2. Perheellä on 2 tärkeää tehtävää: Liittää mies ja nainen erityisellä tavalla yhteen Jumalan
siunaamaan liittoon JA tuoda lisää lapsia tähän siunattuun yhteyteen!
Seurakuntana tehtävämme on vaalia perhettä perusyksikkönä, josta kaikki elämä syntyy. Kristitty
on kutsuttu loppuelämäkseen pitämään arvossa luonnollista perhettään (erityisesti isää ja äitiä) ja
näyttämään se teoin.
Kysymys 3: Mistä perhe alkaa? (1. Moos. 1:28, 1. Moos. 2:24)
Kysymys 4: Mikä Jumalan Pojan käsitys on perheestä? (Matt. 12:46-50, 1. Tim.5:8, Joh. 19:27)

Sovellus 3. Jumalan Hengestä syntyneet ihmiset liitetään erityisellä tavalla yhteen Jumalan
siunaamaan Kristuksen ja seurakunnan liittoon JA tähän siunattuun yhteyteen syntyy evankeliumiin
uskomalla Hengen vaikutuksesta jatkuvasti lisää lapsia! (Vrt. luonnollinen perhe)
Seurakuntana meidät tunnetaan Jeesuksen seuraamisesta, halusta toteuttaa Jumalan tahtoa kaikilla
elämän alueilla sekä erityisesti keskinäisestä rakkaudesta.
Kysymys 5: Mistä Jumalan perhe saa alkunsa? (Joh. 1:12)
Kysymys 6: Mistä Jumalan perheen jäsenet tunnetaan? (Matt. 12:49-50, Joh. 13:34)

Sovellus 4. Luonnollisen perheen ja Hengen perheen välinen konflikti on todellinen: Ensimmäinen
keskittyy näyttämään hyvältä toisten silmissä, toinen keskittyy katsomaan Jeesuksen hyvyyteen,
eikä välitä omasta paljastumisestaan. Kristuksen seuraaminen tarkoittaa AINA luopumista jostakin
ja samalla uuden suuren perheen siunauksien saamista.
Seurakuntana saamme Hengen voiman rakastaa perheitämme (lapsina kunnioittaa
vanhempiamme, vaimona alistua miehellemme ja miehinä rakastaa vaimojamme itsemme antavalla
rakkaudella) mutta emme voi enää seurata heitä.
Kysymys 5: Mitä siunauksia ja mitä vaikeuksia osallisuus seurakuntaan tuo perheisiimme?
Kysymys 6: Mistä olet omassa elämässäsi luopunut Kristuksen seuraamisen tähden?
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