Kahtlused ja küsimused usu kohta
Jeesuse järgimine ei tähenda, et meil on kohe kõik selge. Ka Piiblis on lugusid inimestest, kes kahtlesid
Jumalas või nõudsid selgemaid vastuseid. Üks selline mees oli Jeesuse enda jünger Toomas, kes ei
tahtnud uskuda Jeesuse ülestõusmisesse, enne kui ta teda reaalselt nägi (Jh 20:24-29).
Jumal ei oota, et me pimesi usuksime, ta on jätnud meile Pühakirja ehk Piibli ja Piibli lugudes endas on
samuti põhjendusi, mis vastavad meie küsimustele ja aitavad kahtlustel väheneda. Mida aga teha kui meil
tekivad küsimused või kahtlused Jumala ja Piibli suhtes?

1. Hoia meeles kõige olulisemat
Pühakirja kese on Jeesuse elu ja tegevus. Jeesuse isiku ümber tugineb kogu Pühakirja ehedus: “kui
aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine...” (1Kr 15:17a).
Uue Testament on ajalooliselt usaldusväärne tekst. Kui võrrelda seda teiste ajalooliste tekstidega
(näiteks Caesari Gallia sõjad ja Kreeka filosoofide tekstid), siis on Uus Testament kõige paremini hoitud,
tõlgitud ja edasi antud tekst. Need tekstid tunnistavad meile Jeesuse elust ja tegevusest.
“Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie
pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles
pühade kirjade järgi...” (1Kr 15:3-4).
Pane kirja mõned oma küsimused või kahtlused Piibli, Jumala või usu kohta.
_____________________________________________________________________________________
Tee oma küsimus/kahtlus Jumalale teatavaks palves. Ära hoia oma muresid Jumala eest salajas, vaid ole
temaga aus.

2. Usalda Jumalat
Suur osa kristlikust elus on Jumala usaldamine. Meil ei pea olema vastuseid kõikidele küsimustele
selleks, et järgida Jeesust. Jumal on näidanud läbi Jeesuse oma armastust maailma ja inimeste vastu.
“Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristust surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud
olid.” (Rm 5:6). Usk Jumalasse tähendab ka usaldust Jumala vastu.
Kahtluste ja küsimuste puhul on hea kui jagad neid mõne usukaaslasega. Palveta ja pane kirja kas
koguduse liige või mõni muu kaaskristlane, kellega sa oma küsimustest rääkida saad.
_____________________________________________________________________________________
Loe veel Hb 11:1, Ju 1:22, 1Pt 1:12-21 ja mõtiskle nende üle. Mida ütlevad need tekstid usu, kahtluste ja
Pühakirja kohta?

