TUNNETERVE HENGELLISYYS
Tunnetasolla epäterveen hengellisyyden ongelma.
Jokin on pielessä.

Kirjaa mukaillen
Kyösti Florin

Tunnetasolla epäterveen hengellisyyden
ongelma ja sen vaikutus
 Peter Scazzero - hengellisyyteni ei ollut koskettanut
syviä sisäisiä haavojani ja synnillisiä tapojani.
 Vaara jumiutua epäkypsälle tasolle tunne-elämässä ja
hengellisessä kehityksessä.
 Ulkokuori ja sisäinen tunnetila
 Teeskentely turvallisempaa kuin rehellisyys ja
haavoittuvuus
 Hengellinen ja henkinen
kasvu, käsi kädessä.

Jokaisella oma historia, jolla on oma vaikutuksensa
Kriisit paljastaa ja opettaa - on palattava takaisin ja
ymmärrettävä.
”Joka ei ole tutustunut menneisyyteensä, elää siinä”

Eletään hengellisistä kokemuksista – mittari, miten menee
 Näennäinen ”edistyminen” tarjoaa hengellisen syyn välttyä
kypsymisen edellyttämältä vaivannäöltä. -- Pakoreitti. (”hyvä
uskovainen!”)
 Sisäinen maailma sekä ihmissuhteet eivät ole kunnossa
 Etsitään sisimmän tarpeisiin ”hengellisiä” ratkaisuja –
enemmän rukousta, raamatunlukua, todistamista, palvelua
ym.


JÄÄVUORI 10% NÄKYVISSÄ
1. En kokenut iloa ja tyytyväisyyttä
2. Olin vihainen, katkera ja masentunut.
Peter - Uskoni ja kokemusteni kuilu oli suuri.
Olin tunnetasolla pikkulapsi.

1 Moos. 1:27– luotu Jumalan kuvaksi. Tämä kuva muodostuu
fyysisestä, hengellisestä, älyllisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta ulottuvuudesta.
Olemuksemme eri osiot

Emotionaa
Sosiaalinen
linen
Fyysinen

Älyllinen

Hengellinen

Tunnetasolla epäterveen hengellisyyden kymmenen yleisintä oiretta:
1. Käytetään Jumalaa hyväksi, kun juostaan karkuun Jumalalta.
2. Jätetään huomiotta suuttumus, suru ja pelko
3. Kuollaan väärille asioille
4. Kielletään menneisyyden vaikutus nykyisyyteen.
5. Jaetaan elämä ”maalliseen” ja ”pyhään”
6. Tehdään asioita Jumalalle sen sijaan että oltaisiin Jumalan kanssa
7. Hengellistetään ristiriidat pois
8. Peitellään rikkinäisyyttä, heikkoutta ja epäonnistumisia.
9. Eletään asettamatta rajoja
10. Arvostellaan toisten hengellistä matkaa

1. Käytetään Jumalaa hyväksi, kun juostaan karkuun Jumalalta.
- Paetaan ”hengellisyyteen”
- Paljon ”Jumala-toimintaa” – vältetään elämän vaikeita alueita, joita
Jumala haluaa muuttaa
2. Jätetään huomiotta suuttumus, suru ja pelko
- Yritämme tulla täyteen valheellista itseluottamusta karkottaaksemme
nämä tunteet.
- Tunteet tarkoittavat, että olen ihminen. Tunteiden vähätteleminen tai
kieltäminen vääristää sen, mitä Jumalan kuvana oleminen merkitsee.
- Psalmit – tunteiden ilmaisu. Tunteiden informaatio
Mark.12:30-31. Rakkauden kolmoiskäsky – sydämestä, sielusta, mielestä
ja voimasta - tunteet mukana

3. Kuollaan väärille asioille
- Luuk 9:23. Jos joku tahtoo…. kieltäköön itsensä…..
- mitä surkeampi olet ja mitä enemmän kärsit – Jumala rakastaa.
”Usein paras tapa ”ristiinnaulita” syntiin langennut ”vanha ihminen” eli ”liha”
on se, että keskitymme ”uuden ihmisen” elämään ja sen mahdollisuuksiin.
(Petri Välimäki)
- Meidän tulee kuolla synnillisille osille itseämme. Selvimpiä näistä ovat:
älä tapa, älä varasta, älä todista valheellisesti, mutta myös samoin
ylimielisyydelle, jääräpäisyydelle, tekopyhyydelle, tuomitsemiselle,
herkkyyden puutteelle. 2 Moos. 20:13 – 16 ja Ef. 4:25.
 Jumala ei koskaan pyydä meitä mitätöimään omaa itseämme, vaan että
meidän syvempi, aidompi minämme pääsisi vapaasti kukoistamaan.
Ainutlaatuiset ominaisuudet heijastavat häntä.


Pyhitysprosessi: annamme Pyhän Hengen riisua pois meihin kertyneet
valheelliset rakennelmat, jotta aito, todellinen minämme Kristuksessa
pääsisi esiin.

4. Kielletään menneisyyden vaikutus nykyisyyteen.
- Joh. 3:3. uudestisyntyminen. 2 Kor. 5:17. vanha on kadonnut
 Harhaluulo – että ”vanha elämä” ei olisi enää ihmisessä uskoontulon
jälkeen
 Perheemme, kasvatuksen ja kokemusten vaikutus nykyisyyteen.
- On välttämätöntä, että tiedämme taustamme, jotta voimme vapautua
epäterveistä ja tuhoisista tavoista, jotka estävät meitä rakastamasta
itseämme ja muita, niin kuin Jumala on suunnitellut.
5. Jaetaan elämä ”maalliseen” ja ”pyhään”
- Kaksoiselämä: ”
- Kylmennyt uskova?

6.Tehdään asioita Jumalalle sen sijaan että oltaisiin Jumalan
kanssa
 Kasvatus - on oltava tuottava ja saada jotakin aikaan.
 Kun tekee paljon töitä Jumalalle - varma merkki hengellisestä kasvusta
 Kaikki riippuu minusta
 Jumala ei voi toimia, ellet rukoile
 Olet vastuussa siitä, että kerrot Jeesuksesta kaiken aikaa, tai muuten
ihmiset joutuvat helvettiin
 Kaikki romahtaa, ellet sinä jatka sinnikkäästi ja pidä asioita koossa.
Nämä asiat eivät ole vääriä, mutta kaiken tekemisen pitäisi lähteä
suhteesta Jumalan kanssa. (Jeesus esimerkkinä)
 Kun teemme työtä Jumalalle näiden asioiden vuoksi, kokemuksemme
evankeliumista vinoutuu. Meistä tulee ”humandoing” eikä
”humanbeing” Arvon ja hyväksynnän tunne ei enää tulekaan
ehdottomasta rakkaudesta meitä kohtaan Kristuksessa vaan omista teoista
ja suorittamisesta.

7. Hengellistetään ristiriidat pois
- Kukaan ei pidä ristiriidoista – Työ, naapurit, avioliitto, lastenkasvatus,
ihmissuhteet ym.
- Perhetausta – malli ristiriitojen selvittämisestä.
Miten reagoin kun kohtaan ristiriitoja?
- Jeesuksen elämässä oli ristiriitoja - uskonnolliset johtajat, kansa,
opetuslapset, oma perhe ja lapsuus
- Mukavuusvyöhyke
- Suora viesti, puhua asiat auki.

8. Peitellään rikkinäisyyttä, heikkoutta ja epäonnistumisia.
- Kuva, että olemme hengellisesti vahvoja. (superuskovainen) Rima,
annetaan hyvä kuva.
- Daavid – ei salannut, kirjoitti epäonnistumisestaan laulun Ps. 51.
- Paavali --- 2 Kor. 12:7-10. – kertoi, että Jumala ei ollut vastannut
hänen rukouksiinsa
Raamattu ei peittele Raamatun ihmisten elämää.
- Mooses oli murhaaja, Hoosean vaimo oli prostitoitu. Pietari nuhteli
Jumalaa. Nooa joi itsensä juovuksiin, Joona oli rasisti, Jaakob valehtelija,
Johannes Markus hylkäsi Paavalin. Elia paloi loppuun. Jeremia oli
masentunut, Tuomas epäili, Mooses oli äkkipikainen.
Jokainen ihminen, riippumatta lahjoistaan ja vahvuuksistaan, on heikko,
haavoittuvainen, rikkinäinen ja riippuvainen Jumalasta ja toisista ihmisistä.
–

9. Eletään asettamatta rajoja
- Väärin ymmärretty lähimmäisenrakkaus
 Jotkut kantavat syyllisyyttä siitä, etteivät koskaan tee tarpeeksi.
 Itsestään huolehtiminen ei ole koskaan itsekkyyttä --- se on
yksinkertaisesti hyvää huolenpitoa siitä ainoasta lahjasta, joka minulla
on, oma elämäni.
10. Arvostellaan toisten hengellistä matkaa
- Keskeneräistä työtä ei saa arvostella, jokainen täydellinen
kasvuvaiheessaan
- ”Annapa kun otan roskan silmästäsi”, kun omassa silmässäsi on hirsi?
Matt. 7:1-5.
- Jesaja – voi minua!

