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Ma olen
kristlastes
pettunud!

Kristlastes võib pettuda mittekristlane ja kristlane. Pettumus on tunne, mis
tekib siis, kui tulemus ei vasta ootustele. Sellega on tihedalt seotud kahetus, mis
on suunatud ebaõigetele valikutele, oma käitumisele.
Pettumus oleneb:

1. Ootuste adekvaatsusest. Tahta liiga palju palka, heaolu.
2. Realiteeditundest, mis on võimalik, mis mitte = asjadest aru saamisest.
3. Lati kõrgusest = nõuete määrast. Perfektsionisti jaoks pole miski küllaltki hea.
4. Psühholoogilise kaitse määrast. Olla pettunud asetab enda väljapoole kriitikat. On haigeid
hingi, kes on kogu aeg pettunud ja kannatavad.
5. Tegelikust ja põhjendatud mittevastavusest.

Aruteluks: Kas oled kunagi olnud pettunud? Kirjelda mõnda
sellist hetke.
Kui head me ka poleks, ikka on neid, kes pole rahul. Inimeste pettumine
või mittepettumine pole meie kriteeriumiks. Midagi sarnast on enesehinnanguga. Mitte see pole tähtis, mida teised ütlevad, vaid tähtis on
see, mida Jumal ütleb.
Me peame kristlastena täitma Jumalalt saadud missiooni, ülesannet.
1. Olla maa sool.
2. Hoiduda kohtumõistmisest
3. Teha häid tegusid.

Aruteluks: Kirjelda mõnda olukorda, kus sa oled järginud Jumala
tahet nii hästi kui oskasid, kuid keegi(d) oli(d) ikka rahulolematud.
Kas ja kuidas sa seda olukorda lahendasid?

Hea ja eeskujulik elu ei välista pettumist. Jeesus oli hädas
rünnakutega ühe asja pärast (Jh 10:31-33).
Jeesus toob esile ontoloogilise vaenu, sisse kirjutatud pettumuse (Jh 7:7, Jh 15:18-21).
Pettumuse või mittepettumuse üle otsustab elulõpp.

Aruteluks

Kuidas on usk Jumalasse aidanud sul elus pettumusega
toime tulla?

Lihtne on pettuda teistes inimestes, kuid
väga palju võime ka pettuda iseendas.
Kas oled enda pettunud või pettunud olnud? Kui jah,
siis miks? Jaga paarist kogemusest.
Kristlastena oleme kutsutud täitma Jumalalt saadud missooni.
Jaga mõnest kogemusest, kus sa oled otsustanud teha Jumala
tahte kohaselt midagi head teistele.

Loe läbi Rm 8:14 ja Jk 4:17. Arutlege nende tekstide üle.

Vaata või kuula võimalusel samal teemal Tõnu Lehtsaare jutlust Kolgatal 24. mail 2020.

