
Mies/ Tuupovaara 2021
yhteys, pohjat kuntoon

.- -

- luotu mieheksi
- maskuliininen
- vastuun ottaminen, -

kantaminen
- riskin ottaminen?
- luovuus, kehittyminen
- eheys, terveys
- hedelmän kantaminen



Miehen elämänkaari



Koko mies - Henki

JUMALA
PH

Sielu
Ruumis



Mikä oli Jeesuksen malli?
Vaellus?

Minun malli.
Pallo, peli, nuotio, sauna

Vaellus: palvelu, rinnalla kulkeminen.
Tämä on toimiva todistus.

Suola viisaasti mukana



Hengen mukainen mieli
ja ajankäyttö

RM: 5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta 
niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli

RM 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran 
Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen 
Henkeä, se ei ole hänen omansa



Jumala puhuu edelleen

John :16. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa 
teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne 
iankaikkisesti, 
17. totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa 
vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; 
mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän 
tykönänne ja on teissä oleva. 
18. En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän 
tykönne



Hengen vuodatus
JOEL 2: 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken 

lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, 
vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. 
29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä 
päivinä vuodatan Henkeni. 



Hengen tuli

1 Tes 5: 19. Henkeä älkää sammuttako, 
20. profetoimista älkää halveksuko, 
21. mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää 
on; 



Anna Hengen ohjata elämääsi

GAL 5: 16. Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin 
ette lihan himoa täytä

GAL 5:25. Jos me Hengessä elämme, niin myös 
Hengessä vaeltakaamme. 



PH Muutoksen väline, voima

• Apu Jumalalta
• Tilanteeseen avautuu 

uusi, yllättävä 
näkökulma

• Jumala näyttää tien   
2 EF: 10

PH

SieluRuumis



Hedelmä

• Läheisessä Jumala- ja ihmissuhteissa 
kehittynyt käsitys itsestä

• Rohkeutta olla oma itsensä
• Kykyä hyväksyä ja arvostaa itseä ja muita
• Itsetunto vaikuttaa kaikkeen toimintaan: 
• Olemme oikealla tiellä
• TAHTO-TUNTEET-JÄRKI    tasapaino


