Messikysymykset Sataman Illasta 4.3.2017
Usko, Järki ja tunteet 1.

USKO JA JÄRKI?
Miten järkevää kristillinen usko Sinun mielestäsi on?
Mille logiikalle se mielestäsi perustuu?
Millainen on järjen asema yleensä uskonnollisuudessa?
Miksi järki ja usko usein koetaan olevan ristiriidassa keskeneään?
Missä määrin uskon nimissä hyväskytään silkka tyhmyys?
Mikä on mielestäsi järjen oikea paikka kristinuskossa?
Oletko Sinä ’järki-ihminen’ vai ’tunneihminen’?
Miten se vaikuttaa Sinun uskoosi?
Missä määrin kristinusko totuudellisuus riippuu siitä, miten paljon siitä ymmärrän?
Miten paljon pelastukseen tarvitaan järkeä?
Miten esim. kehitysvammainen voi pelastua?
Korostetaanko kristillisessä uskossa mielestäsi nykyään liikaa sen rationaalista puolta?
Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta
meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 1Kr 1:18
Mitä tässä tarkoitetaan ’sanalla rististä’?
Miksi monet kokevat sanoman Jeesuksen ristinkuolemasta hullutuksena?
Mitä siitä seuraa ihmiselle itselleen?
Tarkoitetaanko tässä tuon sanoman ymmärtämistä vai siihen suhtautumista?
Miksi Paavali laittaa hullutuksen vastapariksi voiman eikä viisautta?
Jarmo arveli tässä yhteydessä viime lauantaina syyn olevan siinä, että evankeliumi ei ole vain tietoa Kristuksesta ja
pelastuksesta. Siinä itsessään on voima synnyttää ihmisessä luottamusta tuohon tietoon. Mitä mieltä ole tästä?
Onhan kirjoitettu: »Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi».
Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman
viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudes- ta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa,
niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset
vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on
juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutu mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai
kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja
Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. 1Kr 1:19-25
Millaista viisautta maailmassa tuohon aikaan arvostettiin?
Millaista viisautta nykyään arvostetaan?
Miten Jumala suhtautuu siihen?
Mitä Jumala Jesajan mukaan tulee tekemään inhimilliselle viisaudelle?
Miksi Hän tulee tekemään sen?
Jarmo korosti lauantaina, että Paavalin ja Jesajan kristiikki kohdistui erityisesti filosofiseen ja uskonnolliseen viisauteen - ei
ns. ’kovaan tieteeseen’. Milloin inhimillinen viisaus on hyvässä ja oikeassa käytössä?
Millainen viisaus saa Jumalalta kerran rajun tuomion?
Mitä Jumala Paavain mukaan ajattelee esim. Islamista? Tai kommunismista? Tai kapitalismista?
Paavali viittasi juutalaisten arvostavan ihmeitä ja merkkejä, kun taas kreikkalaiset arvostivat inhimillistä viisautta, filosofista
viisautta. Missä määrin kristillisessä seurakunnassa arvostetaan nykyään inhimillistä viisautta?
Millainen vaikutus tästä on meidän uskollemme?
Missä määrin nykyään tarvitaan mielestäsi apologiaa, uskon puolustamista?
Mikä on sen oikea paikka kristllisyydessämme?
Missä määrin seurakunnassa arvostetaan nykyään tunnustekoja ja merkkejä?
Millainen vaikutus tästä on meidän uskollemme?
Mihin meidän tulisi Paavalin mukaan uskossamme keskittyä?
Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta
jalosukuista... 1Kr 1:26
Missä määrin Korintton seurakunnassa oli ns. isokenkäisiä, viisaina pidettyjä ja jalosukuisia?
Miten paljon meidän seurakunnassamme on julkkiksia, johtajia, filosofeja ja aristokraatteja?
Mistä tämä mahtaa johtua?

Missä määrin meidän tulisi yrittää evankelioida julkkiksia, rikkaita ja johtajia?
Käyttääkö Jumala enemmän ’isokenkäisiä’ kuin tavallisia kristittyjä?
Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa
maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on
halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole... 1Kr 1:27-28
Miksi Jumala valitsi inhimillisen heikkouden voiman sijasta?
Miksi Hän valitsi inhimillisen ’hullutuksen’ inhimillisen viisauden sijasta?
Mitä tämän tulisi vaikuttaa meidän arvostukseemme seurakunnassa?
Miten Sinä suhtaudut inhimilliseen heikkouteen?
Miten me oppisimme paremmin ymmärtämään ihimillistä heikkoutta?

