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PATT?

TÕELINE OSADUS
„Kristlik elu pooltõdede maailmas“Jutluseseeria Kolgatal

(1Jh kirja põhjal)

Nii 1Jh kirja ajastul kui tänapäeval levib pooltõdesid, ka vaimulikes 
küsimustes. Ja mitte kauges maailmas, vaid kristlaste seas. Johannes 
julgustab usklikke püsima Jumala tões ja käima Kristuse valguses.

Jh kirja taustal on kolm suurt pooltõde, mis olid hakanud eksitama 
kristlasi. Hiljem hakati seda maailmavaadet nimetama gnostitsismiks, 
aga Johannes näeb juba I saj lõpus selle mõjusid. 

Oluliseks peeti „tunnetust“. Tunnetust taotleti vaimses tegevuses 
osalemise kaudu, sensuaalsusena, järjest uute arengutena. Jh seevas-
tu kutsub jääma ustavaks sellele, mis on olnud algusest peale (2:7,24) 
ja käima valguses (1:7). See on iga ajastu eksitus: püüda saada osadust 
Jumalaga otse, ilma et oleks osadust Kristusega (1:3).

1

Puudus armastus. Need, kes olid saanud „tunnetuse“, vaatasid 
lihtkristlastele ülalt alla, neil ei sobinud olla koos „tavaliste“ kristlaste-
ga. 1Jh nimetab seda armastuse puuduseks (2:9, 3:23-24). Kõigile 
kristlastele on antud Vaimu ühtviisi: „Teil [kõigil] on ju võidmine 
sellelt, kes on Püha, ja teil kõigil on teadmine“ (2:20). 
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Maist elu peeti ebaoluliseks. See, mida inimene oma kehaga teeb – 
patt, moraal – olevat ainult maine teema, mis ei riku tema igavest 
olukorda. 1Jh rõhutab, et Jumalal ei ole ükskõik sellest, kuidas me 
maa peal elame (1:7). Patt on kristlasele täielikult lubamatu (3:8).
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Aruteluks
Mil määral on tänapäeval aktuaalsed kolm „gnostilist“ pooltõde?

Loe 1Kr 8:1-3. Miks vastandab Paulus tunnetust ja armastust?

Loe 1Jh 1:1-7
Johannes asetab osaduse tähenduse esmase rõhu osadusele Jumalaga 
Jeesuse kaudu (1:3b). Osadus teiste usklikega on selle loomulik tagajärg 
(1:7). Kes armastab Jumalat, see armastab ka õdesid-vendi koguduses, 
igatseb nendega koos olla (2:9, 3:23). 

Mida tähendab sinu jaoks „osadus“? Kas ja millal sa oled tundnud osadusest 
puudust?

Jutluses oli seisukoht, et osadus inimeste vahel võib saada ebajumalaks. Kas sa 
oled sellega nõus või mitte? Miks?

Osaduses on kaks äärmust. (a) On neid, kes väärtustavad ainult osadust Jumala-
ga, tunnetust, sügavust; aga kokkuhoidev ja teeniv armastus õdede-vendade 
suhtes koguduses pole oluline. (b) On neid, kelle jaoks on esmatähtis osadus 
inimestega, ja selle kõrval või taustal ka Jumal. – Kummale poole sina kaldud? 
Kuidas aidata üht või teist äärmust? 

Osaduse tulemuseks on rõõm (1:7). Kas ja kuidas sa oled seda kogenud?
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