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6. Vastutus sünni ja surma eest
Eesti Kirikute Nõukogu seisukohad elu ja surma kohta:
“Elu on Jumala and inimelu on püha selle algusest lõpuni. Iga inimene on loodud Jumala näo järgi ja
Tema sarnaseks. See annab talle asendamatu väärtuse, väärikuse ja pühaduse. Iga inimene on
ainulaadne. Juba viljastumisel saab tekkiv inimelu ainulaadse geneetilise koodi. Inimelu puutumatus on
ja jääb inimsust määratleva suurusena jumaliku elu seadusliku eelduseks. Emaüsas kasvava lapse elu on
esimeses kõige kiirema arengufaasis ülimalt haavatav. Inimelu vajab ja väärib igakülgset kaitset juba
eostamise hetkest. Tapmine ei saa kunagi olla halastuse osutavaks vahendiks. Seepärast peavad EKN-i
liikmeskirikud eutanaasiat tema aktiivsetes vormides lubamatuks. Loobumist ebaproduktiivsetest elu
alalhoiu ja ravimeetoditest peavad EKN-i liikmeskirikud lubatavaks eeldusel, et patsiendile tagatakse
esmaste bioloogiliste vajaduste nagu õhk, vesi, toitained rahuldamine ja inimväärikas hooldus.”
Need laused sobituvad Piibliloosse.

Jumala pääste on kehastunud vastsündinud beebis
Kui Siimeon näeb beebina Jeesust, siis ütles ta: “Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma
ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” Lk 2:29-32
Ristiusu keskmes on veendumus, et Jumal ise on võtnud suurima vastutuse sünni ja surma eest.
Inimesel on kaasvastutus koos Jumalaga sünni ja surma eest. Näiteks oli Joosepi ja Maarja elus
raseduskriis. Kuid Jumal sekkus ja Joosep hoidis naise enda juures.
Lapse saamine ja abordi ära hoidmine on ka meeste vastutus. Meeste roll on olla toeks naistele.
Miks inimesed üldse lapsi igatsevad? Sest inimene on loodud Jumala näo järgi ja Jumal igatseb lapsi.
Jumalanäolisus elab igas inimeses.

Inimene on loodud suheteks, mis on täis armastust
Paljud saavad sellest aru siis kui on juba hilja.
Jeesus jutustas hea samaarlase loo ligimesearmastuse näitamiseks. Jeesus ütles “armasta oma ligimest
nagu iseennast”.
Emmanuel Levinas: “Kui sa vaatad teisele inimesele silma, siis sa saad aru, et ta on loodud Jumala näo
järgi.”
Iseendale keskendunud elu ei ole väärikalt elatud elu. Jeesus seadis eeskuju ligimesearmastusest.
Meie vanemad hoolitsevad meie eest ja nende elu lõpul on meie vastutus nende eest hoolitseda ja neid
armastada.
Jeesus võttis ristil meie valu enda peale. Uskudes ei lõppe elu kannatusega.
Kui oled teinud valikuid, mida kahetsed, siis kutsub Jumal sind enda juurde. “Tulge minu juurde kõik, kes
olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” Mt 11:28
Kui võtame vastutuse sünni ja surma eest ja oleme kaasvastutajad, siis kujundab Jumal elu
õnnistuseks, mis läheb kaugemale kui sa arvata oskad.
Küsimused aruteluks:
1. Miks toetab suur osa rahvast aborti?
2. Mis aitaks luua ja hoida tervemaid suhteid peredes?
3. Mida saab kogudus olla kaasvastutaja sünni ja surma eest?

