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Iga inimene leiab millalgi elu jooksul, et tal on vajadus uskuda
– sageli ka siis, kui näib, et tal on elus kõik saavutatud. Isegi
kui inimene jõuab oma suurte unistuste täitumiseni (raha,
karjäär, pere, võim), avastab ta, et ise on ikkagi sama inimene,
nagu enne. Vaja on midagi suuremat, vaja on Jumalat. Mille
põhjal aga teada, milline usk on õige?

Aruteluks: Mille põhjal inimesed elus otsustavad,
mida uskuda?
Kas peab üldse valima? Järjest levinum on seisukoht, et
polegi vaja valida eri uskude vahel.
1. „Kõik suuremad religioonid õpetavad põhiliselt sama asja.“
2. „Iga religioon näeb tõde vaid osaliselt – ükski religioon ei esinda kogu tõde.“
3. „On ülbe väita, et üks usk on ainuõige, ja püüda teisi sellesse pöörata.“

Aruteluks: Kui levinud on need seisukohad
sinu arvates? Mida kostaksid selliste
seisukohtade peale?

Paulus puutus Ateenas kokku sarnaste pluralistlike seisukohtadega: milline usk on õige? Mis uus õpetus see kristlus
on? Ta kutsutakse kõnelema Ateena juhtidele (Areopaagile),
kes vastutasid linna usu, kõlbluse ja hariduse eest. Loe Pauluse kõnet Ap 17:22-34.

Aruteluks
Paulus räägib, et Jumal on sallinud inimkonna ajaloos “teadmatuse aegu” (s 30). Kas ja kui palju on tänapäeval inimesi, kelle jaoks
on Jumal lihtsalt “tundmatu”, st et nad usuksid rohkem ja sisukamalt, kui neil oleks rohkem teadmisi Jumala ja usu kohta?
-- Kuidas seda teadmatust Jumala suhtes tänapäeval vähendada?
-- Salm 30 näib viitavat sellele, et tee “teadmatusest” välja on (vähemalt osaliselt) “meeleparandus”. Kuidas seda mõista?

Paulus tutvustab oma kõnes Jumalat kui Loojat (s 24), kui Elu
Alalhoidjat (s 25), kui kõigi rahvaste Valitsejat (s 26-28a), kui kõigi
Isa (s 28b-29) ja kui Kohtumõistjat (s 30-31).
-- Millistega neist Jumala omadustest või rollidest on tänapäeva inimene
kergemini päri? Millistega pigem ei kipuks nõustuma? Miks?
Mida sa vastaksid siira otsija küsimusele: kust ma tean, milline
usk on õige? Ehk aitab Jh 1:18.
-- Kui sinul endal on olnud kunagi sama küsimust, siis jaga teistele, mis sul
aitas sellele vastust saada?

Vaata või kuula võimalusel samal teemal Leho Paldre jutlust Kolgatal 26. aprillil 2020.

