Uskossa kasvaminen
Uudestisyntyminen aloittaa uuden elämän. Niin kuin fyysisen syntymän jälkeen vauva alkaa kasvaa
saadessaan ravintoa, hoivaa ja rakkautta myös hengellisen syntymän jälkeen tarvitaan
tasapainoiseen kasvuun ohjaavia asioita.
Uskossa kasvaminen on elinikäinen prosessi, joka tulee valmiiksi vasta Jeesuksen tullessa
noutamaan omiaan taivaan kotiin. Eläessämme täällä maan päällä Jumala, taivaallinen Isämme,
kasvattaa omia lapsiaan armollansa ja rakkaudellansa. Raamattu asettaa Kristuksen meille
esikuvaksi siitä, millaiseksi meidän tulisi kasvaa.
Uskossa kasvamiseen auttavat seuraavat ydinasiat.
Raamatun lukeminen
Raamattu on Jumalan ilmoitus itsestään meille ihmisille. Luonnon kauneutta ja monimutkaisuutta
katselemalla ja ihmettelemällä voimme päätellä, että on olemassa joku viisas ja voimallinen olento,
joka on luonut tämän kaiken. Mutta emme vielä tietäisi hänestä mitään enempää.
Raamatussa Jumala kertoo meille itsestään. Hän ilmoittaa millainen hän on, mitkä ovat hänen
suunnitelmansa ja tarkoituksensa sekä koko maailmankaikkeudelle että meille jokaiselle.
Raamattua voisi verrata käyttöohjeisiin. Ostaessasi vaikkapa uuden DVD-soittimen saat mukaasi
myös laitteen valmistajan tekemän käyttöohjeen. Laitteen valmistaja tietää laitteen toiminnan ja
siksi hän voi myös neuvoa muita. Koko maailmankaikkeuden ja myös sinun Luojanasi Jumala
tietää, mikä on meille parasta. Raamatussa hän onkin antanut meille elämän käyttöohjeet. Siksi
Raamatun lukeminen on äärettömän tärkeää uskon elämän kasvun kannalta!
Rukous
Jokainen suhde tarvitsee kommunikointia, eikä suhde Jumalaan ole poikkeus. Jumala on persoona,
joka haluaa yhteyttä luomiinsa ihmisiin.
Rukous on yhteydenpitoa kaikkivaltiaan Jumalan ja ihmisen välillä. Rukouksessa voit
kertoa Jumalalle ajatuksesi, tunteesi, huolesi, pelkosi, tarpeesi ja avunpyyntösi. Rukoillessasi saat
kertoa kaiken avoimesti hänelle - hän joka tapauksessa tietää mitä sinä ajattelet tai tarvitset.
Rukouksessa on lisäksi hyvä kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään ja kertoa hänelle, kuinka paljon
hän merkitsee sinulle. Rukous, joka on vain täynnä pyyntöjä ja tarpeita, aliarvioi Jumalaa ja
suhdettasi häneen. Eihän meidän ihmistenkään välisissä suhteissa toimita niin, että tavatessamme
jonkun tutun esitämme hänelle vain pitkän listan erilaisia tarpeitamme.
Jumala odottaa jo yhteydenottoasi - älä anna hänen odottaa!
Seurakuntayhteys
Inhimillisessä elämässämme perhe muodostaa sen perusyksikön, jossa pidetään huolta toisista,
opetellaan elämää, jaetaan ilot ja surut, kannustetaan toisia ja osoitetaan rakkautta. Vastaavasti
Jumala on suunnitellut seurakunnan muodostamaan lastensa hengellisen perheen. Kaikki Jumalan
lapset ovat siskoja ja veljiä keskenään ja kuuluvat suuren Jumalan lasten perheeseen, seurakuntaan,
joka ilmenee näkyvästi paikallisina seurakuntina.

Seurakuntaan kuuluu erilaisia ihmisiä, joita yhdistää yhteinen usko Jumalaan. Seurakunnassa
eletään ja jaetaan elämää yhdessä. Yhdessä kiitetään Jumalaa hänen runsaista lahjoistaan ja yhdessä
pyydetään apua elämän eri vaikeuksiin. Jäsenyys seurakunnassa ja säännöllinen yhteys muihin
uskoviin auttaa ja tukee elämässä. Lisäksi siihen liittyy Raamatun lupaus, että yhdessä toisten
pyhien kanssa saat oppia tuntemaan Jumalan suuruuden ja rakkauden!
Oman kutsumuksen löytäminen
Kenenkään fyysinen kunto ei vahvistu vain katselemalla kuntoilijoita. Samalla tavalla hengellisen
elämän vahvistumiseksi on tärkeää osallistua myös itse. Raamattu kertoo, että meillä kaikilla
uskovilla on Jumalan antamia lahjoja ja kykyjä käytettäväksi seurakunnan yhteiseksi parhaaksi.
Oman kutsumuksen tunnistaminen voi tapahtua useilla tavoilla esim. voit kokea sisäistä, Jumalan
vaikuttamaa, halua johonkin tehtävään tai muut voivat nähdä sinussa olevat kyvyt ja pyytää mukaan
johonkin tehtävään.
Osallistuminen johonkin seurakunnan toimintaan on monella tavalla hyödyllinen asia. Ihminen itse
vahvistuu hengellisesti ja saa kokea tekemisen iloa ja onnistumisen riemua. Muut ihmiset saavat
siunauksen työstäsi. Olitpa sitten pyhäkoulun opettajana tai laulamassa ryhmässä tai missä tahansa
työssä saat olla levittämässä hyvää uutista rakastavasta Jumalasta ja olla rohkaisuksi ja
kannustukseksi muille!
Kaikessa tässä ja muissakin asioissa, mitä elämä tuo tullessaan haluamme olla kanssasi oppimassa
elämää ja kasvamassa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Tervetuloa tekemään tuttavuutta!

