Messikysymykset Sataman Ilta 8.10.2016
Outolintu 2 - "Ihmisarvo"
Ihmisarvon perusta
1.Moos. 1:27: “Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi;
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.”
-Miksi tässä jakeessa on perusta ihmisen ihmisarvon määrittämiseen?
-Mitä kaikkea tämä jae kertoo ihmisestä ja Jumalasta?

Kristillinen ihmiskäsitys
-Augustinus (354-430 jKr.) sanoi, että perisynnin tähden jokainen ihminen on moraalisesti
turmeltunut. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on pohjimmiltaan
itsekeskeinen. Mitä ajattelet tästä?
-Langenneessa tilassa ihminen haluaa viimeiseen asti pitää kiinni oikeudesta omaan
syntiinsä. Pitääkö tämä paikkansa? Entä omalla kohdallasi? Anna esimerkkejä.

Myötätunto
Mian mukaan myötätunto on arvon tunne, joka tunnustaa lähimmäisen luovuttamattoman
ihmisarvon. Raamattu varoittaa halveksimasta vähäosaisia ja heikkoja:
”Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä heidän enkelinsä taivaissa näkevät
aina minun Isäni kasvot, jotka ovat taivaissa.” (Matt. 18: 10)
- Minkälaisissa tilanteissa sinulla on kiusaus halveksia toista ihmistä?
- Anna esimerkkejä vähäosaisista ja heikoista ihmisistä.
- Onko sinulla lähipiirissäsi tällaisia ihmisiä? Miten suhtaudut heihin?
- Tulisiko asenteesi muuttua? Miten?

Syntymättömän lapsen ihmisarvo
Mia Puolimatka siteerasi opetuksessaan ranskalaisen tutkijan aborttia puoltavia väitteitä.
Tutkijan näkemykset johtavat Mian mukaan antiikin Kreikan Artemis jumalattareen. Tutkijan
väitteitä olivat esimerkiksi:
”Kun abortti on välttämätön, sitä ei saisi
hävetä. Sen lisäksi tarvittaisiin sopimus, että
lapsi, joka ei kykene pitämään itsestään
huolta, on hävettävä.” (Paris 1990)
”Äiti tappaa lapsensa aina rakkaudesta ja siksi
tappaminen ei ole väärin.” (Paris 1990)
”Abortti on elämän lahjan sakramentti, jossa
elämä pysyy puhtaana.” (Paris 1990)
-Mitä sinä ajattelet abortista suhteessa ihmisarvoon?
-Onko abortti joskus oikeutettu? Jos on, niin millaisessa tilanteessa? Perustele.
(Keskustelkaa tästä hyvin hienotunteisesti ottaen huomioon se mahdollisuus, että
messissänne saattaa olla joku abortin tehnyt henkilö tai sellaisen henkilön puoliso.)

Jumalan sydän särkyi
”Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.” (Mark. 15: 38)
”…ja maa järisi, ja kalliot halkesivat.” (Matt.27: 51)
”Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli
pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.” (Luuk. 23: 44-45)
- Jeesuksen kuoltua temppelin esirippu repesi. Golgatalla Jumalan sydän särkyi. Miten
nämä tapahtumat liittyvät ihmisarvoon?
- Miten koet oman arvosi näiden tapahtumien valossa?

- Mitä mieltä olet väittämästä: ”Löydämme arvomme vasta kun olemme luovuttaneet
Jeesukselle sijaisuhrit – uhrit, joilla olemme halventaneet Hänen lahjoittamansa
lunastuksen arvon.”
- Miten Jeesuksen lahjoittaman lunastuksen arvon voi halventaa? Anna esimerkkejä?

Jeesus Kristus on myötätunnon alkuperä
Puhdas omatunto vaatii täydellisen uhrin, jonka kautta löydämme vääristymättömän
kosketuksen kirkkaimman myötätunnon ja täydelliseksi tulleen ihmisyyden alkuperään.
- Miksi ihmisen synnin sovittamiseksi tarvittiin Jeesus?
- Mitä Jumala odottaa vielä sinulta?
- Jeesus luovutti maanpäällä ollessaan oikeutensa olla Jumala. Onko sinulla oikeus elää
elämäsi itsellesi?
- Löysitkö jotain sovellettavaa Mian opetuksesta omaan elämääsi? Mitä?

Jos on aikaa, keskustelkaa seuraavasta raamatunkohdasta:
Joh. 4:5-9. “Matkallaan hän tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka oli lähellä sitä
maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Siellä oli Jaakobin lähdekaivo.
Matkasta väsyneenä Jeesus istui kaivon reunalle. Oli noin kuudes tunti. Eräs samarialainen
nainen tuli ammentamaan kaivosta vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle juoda."
Hänen opetuslapsensa olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen
sanoi Jeesukselle: "Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta
naiselta?" Juutalaiset eivät näet seurustele samarialaisten kanssa.”

