ESIMESED SAMMUD ELUS
KOOS JEESUSEGA
3D KOGUDUS

Sissejuhatus

R

õõmustame südamest, et oled teinud parima otsuse olla edaspidises
elus Jeesuse järgija ja tunnistaja! Käesolev materjal on mõeldud abiks
ja julgustuseks uutele kristlastele ning ka neile, kes soovivad kristlase elu
põhitõdesid uuesti läbi mõelda.
Materjalis käsitletakse lisaks sissejuhatusele nelja suuremat teemat (1.) Jumalaga suhtlemine, (2.) kogudus, (3.) evangelism ning
(4.) raskustega toimetulek. Materjali võib läbida endale sobivas
tempos ning eriti hea on seda teha koos kellegagi, kes on juba pisut kauem
kristlane olnud.
Oluline osa kokkusaamistes see, et leiaksid vastused oma küsimustele ja
kahtlustele, seepärast võid julgelt kõike küsida! Samuti leiad materjalist
ka Sinule suunatud küsimusi - mis aitavad Sul erinevad teemad paremini
läbi mõelda. Soovitame enne kokkusaamist läbi vaadata, sest nii võib tulla
meelde olulisi teemasid, mille kohta tahaksid täpsemalt teada.

Esmalt võid mõtiskleda, mis on Sinu jaoks muutunud alates
sellest ajast, kui otsustasid saada kristlaseks
(ehk siis said päästetud)?
Mis pani Sind otsustama Jeesuse kasuks?

Piibel kinnitab, et „kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand,
ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind
päästetakse” (Rm 10:9).
Seega, tunnistades Jeesuse oma elu Issandaks (‘Isandaks, kes valitseb üle
kõige ja kõigi’) ning uskudes temasse, tõotab Jumal meid päästa, nii et me
ei ole enam „patu vangis“, oleme saanud andeks oma vead ja päästetud
patu karistusest, milleks on lahutatus Jumalast selles elus ja igavikus. Alistades oma elu Jumalale saame hakata elama selliselt, nagu Tema tegelikult
algusest peale on meie jaoks planeerinud ning veeta koos Temaga terve
igaviku. Selline elu toob rõõmu ja rahu, kuid sellest ei puudu ka väljakutsed.

Tihti kasutatakse kristlaseks saamise kohta ka väljendit, et keegi otsustas
hakata järgnema Jeesusele või et keegi hakkas Jeesuse jüngriks.

Mis Sa arvad, milles väljendub/peaks väljenduma Sinu elus see,
et oled Jeesuse jünger?

Sõna jünger tähendab õpilast. Jeesuse päevil oli tavaks, et jüngrid käisid
oma õpetajaga kaasas, kuhu iganes ta läks, õppisid tema teguviiside põhjal elama ja käituma samal viisil nagu õpetaja ise. Seega, olla kristlane ehk
Kristuse järgija tähendab saada oma mõtlemiselt ja tegudelt ise aina
rohkem ja rohkem Kristuse sarnaseks.
Oluline on meeles pidada, et Jeesuse põhiliseks eesmärgiks oli teha
Jumal tuntuks, teha uusi jüngreid, nii oma sõnade ja eluviisi abil.

Seepärast ongi Jeesusele järgnemise keskseks eesmärgiks õpetada meid
ümbritsevaid inimesi samuti Talle järgnema. Olla jünger, kes teeb
jüngreid. Loodame, et kõik, mis antud materjali kaudu õpid, aitab sellele
kaasa!
Piibel ütleb: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu,
mõistetakse hukka” (Mk 16:16). Piibel räägib, et ristimine on päästetud
inimese südames oleva usu avalik tunnistamine ning peaks olema võimalikult samaaegne otsusega Jeesusele järgneda. Veel on ristimise kohta
Piiblis kirjas nii: „Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus”
(Rm 6:3-4). Seega, kui me hakkame temasse uskuma ja saame ristitud, siis
meie vana olemus sureb ja Jeesus teeb meid täiesti uueks.

Millal võiksid Sina oma usu avaliku tunnistusena saada ristitud
(kui see juba toimunud ei ole)?

Järgnevalt veel mõned üldisemad küsimused, mida koos arutada,
enne kui asume Jumalaga suhtlemise teema juurde.

Kuidas suhtuvad Sinu valikusse saada kristlaseks
Sinu lähedased?

Kas ja milliseid küsimusi/kahtlusi Sul on,
mille üle tahaksid arutada?
Kui Sa palvetasid, et võiksid saada päästetud, siis üks suur muutus,
mis sel hetkel toimus, on see, et Jumala Vaim tuli Sinu sisse. See võib kõlada
hirmutavalt, aga tegelikkuses on see väga eriline ja tähenduslik sündmus selle sama Jumala Vaimu abil saamegi näha oma elus juhtumas neid asju,
mida lubab meile Piibel. On loogiline, et selleks, et Jumala Vaim ehk
Püha Vaim saaks Sind juhtida ja õpetada, pead õppima kuulama ja ära
tundma, kuidas Jumal Sinuga suhtleb. Sellest tahamegi täna rääkida.

1. osa
Jumalaga suhtlemine
Kui keegi küsiks Sinu käest,
kuidas Jumalaga suhtlemine käib, mis Sa vastaksid?

T

ähtis on meeles pidada, et ainult tänu Jeesusele on meil võimalik
Jumalaga otse suhelda! Piibel räägib, et Jumalaga lähedane olemast
takistab meid meie patt, kuid Jeesuse kaudu on meie patud kustutatud ja
saab võimalikuks suhelda Jumalaga nii lähedaselt nagu armastav isa oma
lastega või nagu abikaasad üksteisega. Jumalaga suhtluses on võtmeroll Pühal Vaimul.

Kas ja mida tead Sa Pühast Vaimust?
Püha Vaim on Jumala Vaim, kes asub meie sisse elama, kui hakkame
uskuma Jeesusesse. Seda nimetatakse „ülevaltsündimiseks” või „uuestisündimiseks”. Füüsiliselt sünnime perekonda. Kui sünnime vaimulikult,
siis sünnime kristlaste perekonda.
Püha Vaim, Jeesus ja Jumal (Isa) on üks, nagu veeaur, vesi ja jää on üks
ja seesama ning ometi kolm erinevat. Osaduses ja ühtsuses nende kolme
vahel väljendub, et Jumal on armastuse ja osaduse Jumal.
Mõnikord kirjeldatakse Püha Vaimu kogemist mingi erilise hea tundena, näiteks Jumala ülistamise ajal, kus Püha Vaim on (üle)loomulikult
lähedal, kuid tegelikkuses on Püha Vaimu roll palju suurem, kui ainult
meis „hea tunde tekitamine“. Püha Vaimu abil saab teoks Jumala plaan
meie elude jaoks. (NB. Jumala plaan on hea ja täis lootust. Jer 29:11)

Kuidas Püha Vaim tegutseb?
• Kõnetab meid palves.
• Arendab meis häid isikuomadusi - armastust, rõõm, rahu, pikka
meelt, lahkust, headust, ustavust, tasadust, enesevalitsust.
Piibel ütleb, et see on Vaimu vili - midagi, mida hakkame nägema
oma elus, kui püüame kuulata ja järgida Jeesust.
• Muudab meie igatsusi.
• Mõnikord väga üleloomulikel viisidel - Piiblis on lugusid erilistest
nägemustest, inglitest jmt.
• Tuletab meile meelde, kui teeme midagi valesti ehk teeme pattu.
• Julgustab ja lohutab.
• Tuletab meelde, mida oleme õppinud.
• Aitab Jumalat ja tema sõna - Piiblit - paremini mõista.
• Annab meile vaimuandeid, millega saame koguduses (ja mujal)
teenida - nt. and julgustada inimesi, tervendada jpm.
Jumal räägib meiega, mitte ainult meie Temaga. Üks peamisi viise,
kuidas Jumal meiega räägib, on Piibli kaudu!

Kas ja kui palju oled Sa Piiblit lugenud?
Mida on see Sinu jaoks tähendanud?
Kas Sul on pigem raske või kerge Piiblit lugeda?

Mis on Piibel?
Piibel on Jumala Sõna - Jumala otsene sõnum inimesele. Piibel pandi kirja enam kui 1500 aasta jooksul vähemalt neljakümne autori poolt, keda
Jumal kõnetas. Nende hulgas oli kuningaid, õpetlasi, filosoofe, kalamehi,
poeete, riigimehi, ajaloolasi ja arste. Nad kirjutasid erinevates žanrites,
nagu poeesia, prohvetlikud sõnumid, ajaloolised jm tekstid, kirjavahetus. Piibel koosneb 66 raamatust, mis jagunevad kaheks - Vana Testament
(39 raamatut) ja Uus Testament (27 raamatut). Vana Testament räägib
ajast enne Jeesuse tulekut ning seal on palju ennustusi tema tuleku kohta.
Uus Testament räägib Jeesuse tegevusest maa peal, sellest, mis on tulemas
ning kuidas me sellest kõigest lähtuvalt oma elusid peaksime elama.

Piibel on elujuhend ja armastuskiri Jumalalt inimesele.
Kristlastena usume, et Piibel, Jumala sõna, on lõplik autoriteet ja millegi
õigsuse/headuse üle otsustamiseks tuleb meil lähtuda just nimelt sellest.

Miks on Sinu arvates oluline lugeda Piiblit?
Sageli näevad inimesed Piiblit kui lihtsalt üht raamatut, kuid tegelikult
on see palju enamat - kui mõelda, et Jumal ise reaalselt kõnetab meid,
siis see on midagi väga erilist ja põnevat! See on samaväärne olukorraga, kus kuuleksid Jumalat sulle kõva häälega rääkimas. Piibli lugemine
on midagi palju rohkemat kui nt kohustusliku kirjanduse lugemine,
sest tegemist on Jumala sõnaga, tema sõnumiga meile ning „Jumala sõna
on elav,” ütleb Piibel (Hb 4:12). See tõepoolest muudab meie südant ja
elusid, isegi kui me ei ole n.ö „raamatu inimesed“. Sa võid lugeda Piibli ühte ja sama teksti erinevatel aegadel ning Jumal saab Sulle öelda
sama kirjakoha kohta erinevaid asju, mis just Sinu elus praegusel hetkel
kõneleb.
Miks on Jumal andnud meile Piibli?
•

Et õpetada meile Tema enda kohta.

Jumal on Piibli keskmes selle algusest lõpuni. Piibel algab Jumalaga,
kes loob maailma ja lõpeb olukorraga, kus see sama Jumal valitseb
igavesti kõige üle, mis Ta on loonud. Iga ülejäänud Piibli raamat nende
vahel näitab meile, milline Jumal on, jutustades Tema tegudest läbi ajaloo.
Saame lugeda Tema suuruse, võimsuse, õigluse, armulisuse, viha, armastuse, lahkuse, ustavuse, kadeduse, pühaduse, kaastunde jm kohta. Kuna
Jumala olemust on Piiblis kirjeldatud, ei ole meil ruumi ise välja mõelda,
milline Ta on.
•

Et õpetada meile meie endi kohta ja maailma kohta, kus me elame.

Piibel selgitab meile, kust oleme pärit, miks maailm on selline, nagu ta
on ning kuhu poole on maailm liikumas. Piibel räägib, kes oleme meie
inimestena ja kuidas peaksime end nägema. Jumal, kes on Piibli autor,
on ise selle maailma ja meid loonud ning seega teab Tema kõige paremini,
kuidas siin inimestena elada. Vahel inimesed ütlevad, et neile ei meeldi,
et Piiblis on palju reegleid, kuid tegelikkuses on need reeglid meie kasuks
- teadmised, kuidas kõige paremini oma elu elada. Ka näiteks jalgpallis
on reeglid, sest ilma nendeta ei saaks mäng toimida - nii ka ilma Jumala
antud juhenditeta ei saa elu toimida pooltki nii hästi, kui võiks neid
järgides.
•

Et aidata meil elada sellist elu, nagu Jumal on planeerinud.

Piibel ütleb: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,
et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“
(2Tim 3:16-17)
Olla kristlane tähendab olla Jeesuse järgija - keegi, kes tahab olla nagu
Jeesus ja teha, mida Ta õpetas. Selleks, et teaksime, milline oli Jeesus ehk
siis millist eeskuju järgida, peame lugema Piiblit. Tihti juhtub, et Piibel
hakkab hoopis „meid lugema“, paljastades, millised me tegelikult oleme,
millised on kohad, kus peaksime veel arenema ja ka mis on meie eludes
Jumalale rõõmu valmistav.
•

Et vahendada suhet Jumalaga.

Iga hea suhe eeldab aktiivset suhtlust - mõlema isiku mõtete, emotsioonide, murede, unistuste väljendust, mis tugevdaks seda suhet ning suurendaks lähedust. Miks peaks olema suhe Jumalaga teistsugune? Piibel on
vahend, mille kaudu Jumal jagab oma mõtteid ja soove meiega! Iga kord
kui me loeme Piiblit, tugevdame oma suhet Jumalaga.
•

Et ülistada Jeesust.

Kogu Piibli lugu osutab Jumala pojale Jeesusele. Vana Testament ennustab päästja Jeesuse tulekut. Ohverdamine ja preestrid viitavad vajadusele
lõplikule ja suuremale ohvrile ja preestrile Jeesuse näol.

Evangeeliumid räägivad Jeesuse tegudest ja sõnadest. Kirjad seletavad,
kuidas ainult Jeesuse ristisurma kaudu võime olla päästetud ja täidetud
Jumala Vaimuga. Ilmutuse raamat räägib, kuidas Jeesus ühel päeval tuleb
tagasi, et mõista inimeste üle kohut ning valitseda koos oma järgijatega uueks loodud maailmas igavesti. Kõik see on Piiblis kirjas, et suunata
meid ülistama Jeesust oma igapäevaelus.
•

Et valmistada meid Jumala antud missiooniks.

Maailma loomisest alates on Jumalal olnud inimkonna jaoks eesmärk ja
missioon. Esmalt andis Jumal inimesele ülesandeks valitseda vastutustundlikult ja armastavalt Tema loodu üle ning saada arvukaks. Uues Testamendis saab Jumala missioon veel selgemaks. Me ei ole siin maailmas
lihtsalt selleks, et nautida oma isiklikku suhet Jumalaga. Me oleme siin,
et olla „Jumala käed ja jalad" ning näidata ja rääkida ka teistele inimestele,
milline on Jumal ja mis on Tema plaan iga inimese ja selle maailma jaoks.
Jumala missioon meie jaoks on esitleda inimestele Jeesust oma sõnade ja
tegudega.
Vahel inimesed tulevad kogudusse ja saavad kristlaseks, aga mõne
aja pärast hakkavad kahtlema, kas kristlus on ikka õige viis elada ning ütlevad, et ei näe, et Jumal tegutseks nende elus. Kui küsida,
kuidas neil Piibli lugemisega läheb, siis sageli tuleb välja, et nad ei mäletagi viimast korda, millal Piibli avasid. Jumal tahab meile nii palju asju
öelda, aga kuidas saaksime neid kuulda, kui me ei võta aega kuulata?
Aeg piibliga (= aeg Jumalaga) on üks kõige elu tähtsamaid asju üldse!
„Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala
suust.“ (Mt 4:4)
Piibli lugemist peab oma igapäevasesse elurütmi sisse planeerima,
vastasel juhul ei pruugi me selleks aega leidagi, nii nagu on ka muude
oluliste tegevustega.

Kuidas saaksid Sina Piibli lugemist oma igapäevaellu
sisse planeerida?

Kuidas lugeda Piiblit?
Kui sa ei ole kunagi varem Piiblit lugenud, siis soovitame sul alustada
Uuest Testamendist, näiteks Markuse või Johannese evangeeliumist.
Johannese evangeeliumi lugemiseks on meie kodulehel ka abistav
materjal (http://3dkogudus.ee/johannese-evangeelium)!
Palveta, et Jumal aitaks Sul loetut mõista ja vastu võtta. Lähene Piibli
lugemisele ootuses, et mida Jumal Sulle täna öelda tahab.
Loe valitud kirjakohta tähelepanelikult, korduvalt. Vahel võib aidata
öeldut paremini mõista eelneva ning järgneva teksti lugemine.
Mõtiskle loetu üle. Mida olulist märkasid Jumala olemuse ja tegutsemisviiside kohta, inimese ja tema suhte kohta Jumala ning kaasinimesega?
Märka
• eksimust- kas peaksid oma elus midagi üles tunnistama ja
andestust paluma? Midagi muutma?
• tõotust, millest võiksid kinni haarata.
• suhtumist, mida peaksid muutma.
• käsku, mida tuleks tähele panna.
• eeskuju, mida järgida.
• hoiatust, mida meelde jätta.
• viga, mida vältida.
• tõde, millesse uskuda.
• kiituse ja tänu põhjuseid, mille eest Jumalat tänada.

Sõnasta põhiline mõte loetust ning otsusta, kuidas saad Sina
selle täna oma elus oma mõtetes, sõnades ja tegudes
praktikasse panna!

Lugege ja arutage koos inimesega, kes Sul antud materjali läbida aitab,
mõnda kirjakohta. Ühe variandina pakume lugeda Jk 1:22-25. Abivahendina võite kasutada eelpool toodud juhtnööre.

Kui sul on mõnda kirjakohta Piiblist raske mõista, siis võib olla abiks
kelleltki nõu küsimine, samuti võid abil leida ka internetist (vt materjali
lõpus olevaid linke).
Piiblit aitab paremini mõista ka regulaarne koguduse kokkutulemistel
osalemine, kus võid osa saada kõnedest ja aruteludest, kus kesksel kohal
on just see, kuidas Piiblis esile tulevat Jumala tahet enda elus järgida.
Et hoida Piibli lugemine regulaarsena, võib sulle abiks olla järgida lugemisgraafikut - neid leiad näiteks www.bible.com/reading-plans või
Bible appist (appstore'st tuleks otsida kas “bible” või “youversion”)
Samuti võid facebookist järgida 3D koguduse piiblilugemist abistavat
lehekülge „Avasta Piibel”.
Milliseid praktilisi samme saad Sina lähtuvalt räägitust
astuda, et mõista Piiblit paremini?
Teine tähtis viis Jumalaga suhtlemiseks on palve.

Kuidas seletaksid Sina, mis on palvetamine?
Palve on suhtlus Jumalaga, maailma Loojaga.

Milline on palve roll Sinu elus?
„Mõnel inimesel tuleb keskendumine ja ilusates mõtetes püsimine
küll tõesti kergemini välja, aga see ei ole oluline. Igaüks, vastavalt oma
iseloomule, oma annete ja nõrkustega, on võimeline elama sügavat palve-

elu, kui ta vastab ustavalt Jumala armule. Palve muudab meid sisemiselt, teeb meid pühaks ja terveks, laseb meil tunda ja armastada Jumalat
ning paneb meid palavalt ja heldelt armastama teisi.” („Aeg Jumalale”
J.Philippe)
Tähtis on mõista, et „palvetamine pole kristlik jooga”, nagu on öelnud
J.Philippe. Palves ei ole peamine mitte meie pingutus, see mida meie
teeme, vaid hoopis see, mida Jumal teeb meie sees ja meie palvete kaudu. Meie palveelu ei peaks keskenduma meile endale ja mingite tunnete
kogemisele, vaid Jumalale. Jumal on kohal, kui me palvetame, Tema
igatseb meiega kohtumist palju rohkem, kui me ise. Palve kaudu avame
talle ukse tegutsemaks, muutmaks meid ja maailma.
Jeesus annab meile juhendi, kuidas palvetada:
9 Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud
olgu sinu nimi! 10 Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas,
nõnda ka maa peal! 11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12 Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma
võlglastele! 13 Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. (Mt 6:9-13)
See ei tähenda, et peaksime alati palvetama täpselt nende sõnadega,
kuid Jeesus annab üldisema juhendi, mis teemadel Jumalaga palves rääkida. 9.-10. salm väljendab mõistmist Jumala suurusest ja pühadusest ning
usaldusest Tema vastu („Sinu tahe sündigu“). 11. salm räägib sellest,
et võime Jumala poole pöörduda ka oma praktiliste vajadustega. 12. salm
väljendab seda, kui oluline on, et tunnistaksime regulaarselt oma vigu
ja seeläbi vajadust Jeesuse andestuse järele. 13. Salm väljendab palvet,
et Jumal võiks meid kaitsta ning usaldust, et Ta on selleks võimeline.
Sa võid Jumalale väljendada oma tundeid, mõtteid, hirme, raskusi,
rõõme, tänu omaenda sõnadega, sest lõpuks ei ole kõige olulisem meetod
vaid meie hoiakud.
Lisaks ei tohi unustada, et palve on “kahepoolne” suhtlus - lisaks sellele,
et meie Jumalaga räägime, tahab ka Tema meiega rääkida, nii et oluline
on võtta aega ka selleks, et kuulata, mida Jumal tahab meile öelda. Sageli
teeb Ta seda oma Sõna, Piibli kaudu, kuid samamoodi ka andes meile
mõtteid oma sõnumitega. Oluline on aga need mõtted “läbi katsuda”.
Kuidas seda teha?

•

•

•

Kui Sulle tundub, et mõni mõte Sinu peas võis olla Jumala kõnetus
Sulle, siis parim indikaator, kas see on nii, on uurida järgi, kas see
sõnum on Piibliga kooskõlas. Mida enam õpime tundma Piiblit,
seda enam saab Jumal meiega ka palve kaudu rääkida, tuletades meelde erinevaid kirjakohti.
Oluline on küsida abi ja nõu teistelt kristlastelt koguduses. Paulus meenutab meile, et vahel on meie enda tunnetus poolik justkui
vaadates läbi uduse peegli (1Kr 13:12). Seepärast on oluline
kuulata ja eristada Jumala sõnumeid koos kogudusena (Ap 15:28).
Sageli võivad Sinu juhid näha läbi “udu”, mille on loonud Sinu enda
igatsused ja eelistused.
Jumal räägib meie eludesse paljudel viisidel, kuid peame hoidma meeles, et kuigi Jumala sõnumid on selged ja puhtad, siis meie ise seda
ei ole. Justkui vee puhul, mis voolab läbi roostetanud torude, võivad
ka meie igatsused ja vajadused Jumala sõnumite selgust vähendada.
Seega on oluline hoida oma südant puhta, alistuva ja alandlikuna.
Kas soovid Jumala häält kuulata vaid nendes valdkondades, kus
midagi “enda jaoks” vajad? Kas oled valmis kuulama ja kuuletuma
ka siis, kui Ta räägib midagi, mis justkui sulle endale otsest “kasu” ei
tundu toovat või mis on väljakutsuv (näiteks parandada meelt või
jagada kellelegi evangeeliumi)?

Miks vahel tundub, et Jumal justkui ei vasta palvetele?
Jeesus ütleb Piiblis:
Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
(Jh 14:13-14) Jumal saab vastata palvetele, mis on kooskõlas sellega,
kes ja milline Ta on. Jumal võib vastata „jah“, „ei“, „oota“. Võid mõelda
sellisele näitele - ükski hea lapsevanem ei anna lapsele mängimiseks nuga,
mis on lapse jaoks ohtlik, kuigi laps seda väga väga tahab. Jumal on meie
parim armastav Isa. Vahel tuleb meil olla palves püsivad ja oodata.

Jk 5:7-8 ütleb nii:
„Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise
vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda
tulemine on lähedal!”
Piibel ütleb veel palve kohta:
„Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale
teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu,
mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted
Kristuses Jeesuses.“ (Fl 4:6-7)
Siiski on ka selliseid palveid, millele vastuseid me oma praeguse elu jooksul kätte ei pruugi saada, kuid mis ometi oma olemuselt ei ole tingimata halvad või kahjulikud. Sel kohal on raske leida ühest vastust või põhjust, miks Jumal mõnele palvele ei vasta. Vahel ongi ainus, mida saame
teha, usaldada, et Jumal näeb palju suuremat pilti kui meie, et Ta on hea
ja armastav ning et ühel päeval igavikus on kõik meie igatsused Temas
täidetud.
Oluline on tasakaal palve ja tegude vahel. Aeg-ajalt võime küll palvetada, et Jumal aitaks inimest, kellel pole süüa, kuid vahel on Jumal just
meid pannud antud olukorda, et me seda inimest ise toidaksime. Vahel
inimesed küsivad, et miks Jumal lubab maailmas kannatusi, nälga jne, aga
Jumal küsib meilt vastu, miks meie seda lubame?
Tihtipeale on palve meile julgustuseks ning ajaks, mil Jumal varustab,
et saaksime hakata tegutsema ning tooma maailma positiivset muutust Tema kuningriik võiks levida!
„Tähtsam kui kogeda ilusaid hetki ja rahuldust toovaid palvehetki,
mis on täis sügavaid mõtteid ja tundeid, on jääda palves ustavaks ja
vastupidavaks. Teisiti öeldes, keskenduda ei tule niivõrd „kvaliteedile”, kuivõrd palvele ustavaks jäämisele. Kvaliteet tuleb ustavaks jäämise
viljana. Kuivad, vaesed, katkendlikud või suhteliselt lühikesed palveajad kui neid ustavalt korrata iga päev - tasuvad end rohkem ära ja toovad

rohkem kasu kui pikad tulised palvetamised, mis leiavad aset ebajärjekindlalt siis, kui olukord neid soosib... Palvetamine pole muud kui
praktiline Jumala armastamine. Ning inimeste puhul, kes me oleme paisatud aja sisse, ei ole olemas tõelist armastust ilma ustavaks jäämiseta.
Kuidas me võiksime püüda armastada Jumalat, kui me ei läheks Teda iga
päev ustavalt palves kohtama?” („Aeg Jumalale” J.Philippe)

Kuidas saaks palvel olla oluline ja regulaarne osa
Sinu elust?

Millised on lähtuvalt täna räägitust
Sinu järgmised sammud?

Milliseid küsimusi on Sul veel seoses täna räägituga?

„Palvetamine pole
praktiline

muud kui

ine”
m
a
st
a
m
r
a
a
l
a
m
u
J

Kasulikke linke:
•

•

•
•
•
•

•
•

3dkogudus.ee - „Järgmiste sammude“ alt leiad veel abivahendeid
Piibli lugemiseks; „Meedia“ rubriigist leiad pea kõigi 3D teenistuste
videod, milles on käsitletud palju olulisi teemasid suhetest ristimiseni, samuti leidub seal inimeste lugusid elust koos Jumalaga nii video
kui teksti vormis. Kodulehel on ka info üritustest ning palju muud
kasulikku ja huvitavat.
Avasta Piibel - https://www.youtube.com/playlist?list=PLHqjqucE_
HS6WOrAfFAaKnkCYKec-Ir18 - 3D koguduse videosari sellest,
kuidas Piiblit lugeda (samuti leidub seal ülevaatlik video kogu piibliloost).
www.piibel.net - eestikeelne Piibel internetis, olemas ka äpp.
www.avatudpiibel.ee/piiblivoti/arhiiv - leiad kommentaari loetud
tekstilõigule.
www.bible.cc- ja www.blueletterbible.org – need leheküljed on abiks
erinevate kirjakohtade mõistmisel, seletades neid lahti.
www.christianityexplored.org ja www.Gotquestions.org - vastused
küsimustele, mis inimestel tihti tekivad - nt kas kristlus on ainuke õige
usk, miks me nii kindlalt usume, et Jeesuse ülestõusmine päriselt toimus, mis on kristluse kasuks rääkivad ajaloolised tõendid jne.
www.wordlive.org – igaks päevaks lõik Piiblit ning küsimused,
mille üle lähtuvalt loetust mõelda. Võimalik Piibliteksti ka kuulata.
www.bibleinoneyear.org - abivahend lugemaks Piibli aastaga läbi.
Olemas ka äpina.

Kasutatud materjalid:
F.Chan ja D.Platt „Multiply”
N. Gumbel „Elu küsimused”
J.Philippe „Aeg Jumalale”

2. osa
Kogudus
Mida Sa esimese asjana koguduses tähele panid?
Mis Sind üllatas?

Kui keegi mittekristlane, küsiks Sinult, mis on kogudus,
mis vastaksid?

K

ogudus on ühisel missioonil olev Jumala rahvas. Kuigi on olemas
väga palju kogudusi, võib öelda, et kõik maailma kristlased on
laiemas mõttes osa ühest suurest kogudusest, Jumala perekonnast. Umbes
1/3 kõigist maailma inimestest nimetavad end kristlasteks (tõsi, mitte kõik
end kristlasteks nimetavad inimesed ei pruugi isiklikult Jeesust tunda ja
järgida). Mitmel pool maailmas on kogudus tagakiusatud, kuid sellest hoolimata kasvab kogudus kiiresti. Kogudus on kui kristlik perekond igal pool,
ükskõik, kus maailma otsas.
Jeesus palvetab meie eest: „Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad
on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma
nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie!”
(Jh 17:11)
Kes me oleme 3D kogudusena?
Põhinedes sellel, mida Piibel koguduse kohta räägib, oleme sõnastanud,
et 3D kogudusena tahame olla avatud perekond, kes järgneb Jeesusele,
armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest!

Järgnevalt on selle identiteedilause eri tahke pisut rohkem lahti selgitatud:
Avatud - iseloomustab nii uute inimeste perekonda oodatust kui ka enda

elude ausat jagamist.

Perekond - iseloomustab meie suhete soovitud lähedust ja dünaamikat,

ühtlasi ka üks koguduse võrdpiltidest Piiblis.

Järgneb Jeesusele - iseloomustab ja eristab meid igast teisest avatud ja

lähedasest inimgrupist.

Armastades Jumalat, kogudust ja inimesi kaugel Jeesusest -

mõtestab lahti, mida suures plaanis tähendab Jeesuse isikule järgnemine
(laiendatud kokkuvõte Jeesuse suurest armastuskäsust Mt 22:34-40).

Milline on Sinu kogemus koguduse kokkusaamistel
osalemisest?
3D koguduse elurütmides on olulisel kohal:
•

Kogukonnad: ligikaudu 2/3 pühapäevadest toimuvad koguduse

kokkutulekud kogukondades. Kogukonnad on avatud sõpruskonnad,
kes enamasti kohtuvad mõne kogukonnaliikme kodus (suvel ka
näiteks vabas õhus) ning kus jagatakse oma rõõme ja raskusi, süüakse
koos, vaadatakse koos elulisel teemal videokõnet ja arutatakse seejärel,
kuidas kuuldut praktikasse panna, julgustatakse üksteist enam Jumalat
tundma õppima. Palvetatakse üksteise eest, ülistatakse koos muusika läbi (olenevalt kogukonna võimalustest). Lisaks pühapäevadele
tulevad paljud kogukonnad aeg-ajalt kokku ka muul ajal,
et üksteist veel enam tundma õppida ja koos head aega veeta. Kogukonnad on avatud kõigile, olenemata usulisest taustast.
Täpsemat infot toimuvat kogukondade kohta leiab kodulehelt
(3dkogudus.ee/kogukonnad).

•

•

•

Rakugrupid koosnevad 3-4 samast soost inimesest, kes kohtuvad

regulaarselt selleks, et õppida ühise igatsusega rohkem Jeesust tundma ja kasvada Temaga sarnasemaks. Rakugrupis osalemine annab
võimaluse igaühel saada küpsemaks Jeesuse järgijaks. Sel eesmärgil
on rakugrupi liikmed üksteisega avatud ja ausad ning lubavad teistel
oma ellu kõneleda. Mitmed rakugrupid kasutavad selleks suunavaid
küsimusi (3dkogudus.ee/rakugrupid ). Rakugrupid on avatud uutele
liikmetele ning need kasvavad ja paljunevad.
Väljasõidud: tegemist on päevaga, kus inimesed erinevatest kogukondadest tulevad ühtse 3D kogudusena ühte paika kokku ning
tähistavad ühiselt seda, mida Jumal on tegemas. Väljasõidud on hea
koht, kus näha veelgi suuremat pilti sellest, mida Jumal on koguduse keskel tegemas. Lisaks on alati võimalus luua uusi suhteid
kogudusekaaslastega ja värskendada kontakte inimestega teistest
kogukondadest. Väljasõitudest on osa ühine ülistus, inspireeriv kõne
ja olenevalt väljasõidust veel põnevaid elemente. Väljasõitudel saame
osa olla sellest kuidas Jumal tegutseb suure hulga inimeste eludes.
See tuletab meelde Jumala suurust ja võimsust!
Eriüritused, näiteks Võimaluste Festival, suhete väljasõit jm.
Tegemist on samuti suuremate üritustega, kus kogu kogudus
kokku tuleb, vahel selleks, et ühiselt õppida mõne väga konkreetse ning olulise teema kohta (nt suhted). Teinekord tullakse kokku
selleks, et pikemalt koos suure perekonnana kvaliteetset aega veeta,
Jumala tegutsemisest osa olla, seda ka meie sõprade eludes, kes veel
Teda ei tunne - selline üritus on näiteks Võimaluste Festival.

Jooksvat infot tulevate ürituste kohta leiab nii 3D koguduse Facebooki
lehelt kui ka kodulehelt 3dkogudus.ee (→ osale).

Mis Sa arvad, miks on koguduses käimine ja
teiste kristlastega osaduses olemine tähtis?

Piibel (Hb 10:24-25) ütleb koguduse kohta: „Ja mõtelgem üksteisele,
kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele.
Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu
mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist - ja seda enam,
mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.”
Võid mõelda näitele söetükist - kui üksik söetükk tõsta ahjust välja,
kustub ta kiiresti, teiste sütega koos aga hõõgub kaua. Kogudus on koht,
kus olles koos teiste kristlastega, saad julgustatud ja varustatud elama
koos Jumalaga. Kurb, aga tõsi on see, et tihti on kogudusest kõrvale
jäämine esimene samm, mis viib Jumalast eemale jäämise ning Jeesusest
loobumiseni - seepärast on oluline läbi mõelda:

Kuidas saaks olla osavõtt koguduse tegemistest
regulaarne osa Sinu elust?

Mis on Sinu arvates koguduse eesmärk?
3D kogudusena oleme sõnastanud, et meie missioon ehk Jumala poolt
antud ülesanne on jagada elumuutvat sõnumit Jeesusest, ristida
Temasse uskujaid ja õppida üheskoos Talle järgnema.

Meie missioonilause lahti selgitatuna:
Jagada elumuutvat sõnumit Jeesusest - Jeesus on muutnud meie elu

ning on võimeline ja tahab muuta iga inimese elu. Seda sõnumit soovimegi jagada oma sõnade ja tegudega.
Ristida Temasse uskujaid - Usk on miski, mida Jumal üleloomulikul

kujul inimesse toob ja kasvatab, seda ei saa meie kogudusena ise toota,
kuid selle Jumala töö tunnistuseks oleme kutsutud inimesi nende endi
usu alusel ristima.

Õppida üheskoos Teda järgima - Jeesusele järgnemine on protsess,

mis ei lõpe kunagi ning just sellel põhjusel tahame väljendada ka seda,
et isegi kui oleme kord “küpseks jüngriks” saanud, tahame edasi õppida
koos uute jüngritega.
Piibel kinnitab (1Kr 12): „Silm ei või öelda käele: „Mul ei ole sind
tarvis!” või jälle pea jalgadele: „Mul ei ole teid tarvis!” [...] Ja kui üks
liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte
liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed. [...] Teie
olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.”
Seega, koguduses on väga erinevad inimesi erinevate andide ja oskustega, kus keegi pole teisest olulisem, vaid igaüks panustab kogudusse kui
tervikusse, täitmaks üheskoos Jumala antud missiooni.
Mis on 3D koguduse visioon?
Jumal on andnud meile nägemuse sellest, kuidas just meie 3D kogudusena
peaksime ellu viima Jumala suurt missiooni - et inimesed võiksid Jeesust
tundma õppida. See visioon saab täituda vaid siis, kui iga 3D koguduse
inimene annab oma panuse ja paneb selle visiooni praktikasse!
3D koguduse visioon ehk soovitud pilt tulevikust on, et inimesed on
põnevil Jeesusest, kes muudab meie kaudu elulugusid eri paikades ja
põlvkondades.
Meie visioonilause lahtiselgitatuna:
Inimesed on põnevil Jeesusest - Kõik algab sellest, et meie kogu-

duse inimesed ise on põnevil Jeesusest. See väljendub nii nende ajakasutuses (Sa pole põnevil Jeesusest, kui Sul pole tema jaoks aega) kui
sõnakasutuses teiste inimeste ees (millest me kõige rohkem rääkida
soovime?). Kui põnevil kristlased viibivad keskkonnas, kus on inimesed,
kes kaugel Jeesusest, saavad ka nemad peagi põnevile Jeesusest ning nii
see kandub pidevalt edasi.

Kes muudab meie kaudu elulugusid - lisaks sellele, et Jeesus muu-

dab meie elu, kasutab ta meid selleks, et muuta teiste inimeste elulugusid
nii oleviku kui igaviku mõttes.

Eri paikades ja põlvkondades - Muutused toimuvad mitmel tasandil,

nii asukohtade kui ka generantsioonide üleselt.

Kuidas saaksid Sina aidata kaasa selle visiooni
täitumisele?
Lisaks oleme sõnastanud ka 3D koguduse põhiväärtused,

mis lähtuvad Piiblist. Need väärtused iseloomustavad vaimulikult küpset
jüngrit ja tervislikku kogudust, kes kasvavad igapäevaselt Jeesusele
sarnasemaks.
Järgnevalt on välja toodud 3D koguduse põhiväärtused. Et iga väärtuse
olemust paremini mõista, soovitame lugeda järgnevaid kirjakohti Piiblist.
•
•
•
•
•

Tõeline pühendumine (Mt 28:19, Ef 4:14, Hb 5:14, Hb 5:12,

1Ts 5:16-18, Ps 1, Jk 1:1-27)
Julge usk (Mt 6:10, Tn 2:20, 2Pt 3:13, Ap 2:38, Mt 28:19, Mt 16:25,
Mt 23:11, Fl 2:3-4, Lk 14:12-14)
Tegudega armastus (Jk 1:12, 1Kr 10:13, Lk 6:37, Lk 11:4,
Kl 3:9-10; Jk 5:16, Ilm 3:3, Mt 3:8, 1Jh 1:8)
Pidev elumuutus (Hb 10:25, 1Kr 12:7, Ef 4:16, 1Pt 4:10,
Mt 6-19:21, Mt 23:23)
Kustumatu rõõm (Mt 7:1-4, Kl 3:15, 1Ts 5:16-18, Rm 14:13)

Kuidas saaksid Sina neid põhiväärtusi enda
ellu rakendada?

Vahel juhtub, et inimesed pettuvad koguduses. Põhjuseks võib olla tunne,
et „alguses pöörati mulle rohkem tähelepanu” või „ma ei tunne enam nii
palju „kodutunnet“, kui varem.” Võrdluseks võib tuua perekonna näite kui laps sünnib, siis vajab ta esmalt palju vanemate tähelepanu ja hoolt,
kuid on loomulik, et suuremaks kasvades muutub ta aina iseseisvamaks
ja õpib ise teiste eest hoolitsema, saades ühel päeval juba uute laste vanemaks. Nii ei saa me ka kristlastena igavesti jääda „beebideks”, vaid peame
vaimulikus mõttes saama iseseisvaks ja kandma hoolt teiste eest.
Mõnikord pettuvad inimesed selles, et ka kristlased on ekslikud ja
teevad vigu. On oluline meeles pidada, et kuna inimesed on ebatäiuslikud,
on seda ka kogudus. Seepärast on loomulik, et koguduse elus tuleb ette
probleeme, millest ei tohiks lasta end liialt heidutada. Kuid võime olla
kindlad, et parandades meelt saame Jeesuse kaudu andeks ning Jumal,
keda järgime, on täiuslik ning aitab ka meil täiuslikumalt Jeesuse sarnast
elu elada, hoolimata ettetulevatest raskustest. Kogudusena oleme ühisel
teekonnal saamaks paremaks, Jeesusele sarnasemaks. „Meie kuulutame
teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga inimest kogu tarkuses, et
seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses,” kirjutas varakristlik
apostel, lisades: „Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel,
mis minus on tegev väega.” (Kl 1:28-29) Nii oleme meiegi kutsutud üksteise suhtes armulised olema, üksteisele andestama.
Ei tohi unustada, et Jumal on igaüht meist kutsunud teenima teisi. Kui iga
inimene tuleb koguduse keskele selle mõtteviisiga, et aidata kellelgi teisel
selgemini Jumalat kogeda, olla olemas kellegi jaoks, siis lõpuks läheb iga
inimene koju julgustatult. See muutus algab Sinust ja minust!
Piibel ütleb: „Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud,
nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib,
siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu
selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust
Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast
igavesti! Aamen.” (2 Pt 4:10-11)
Jumala igatsus on, et igaüks meist aitaks kaasa, et tema kogudus võiks
toimida ja jõuda uute inimesteni. Jumal on ka Sulle andnud annid ja oskused, millega ta on kutsunud Sind koguduse ülesehitamisse panustama.

Teenimisviise on väga erinevaid, alates sellest, et ehitad kedagi üles
julgustavate sõnadega, kuulad kellegi mure, jüngerdad mõnd noort
kristlast, jagada evangeeliumi kuni selleni, et teed kogukonnas süüa või
aitad väljasõidul tehnikat üles panna. Kui tahaksid mõtteainet, millised
võiksid olla Sinu annid ja teenimisviisid, siis võid proovida täita annitesti
(3dkogudus.ee/annitest).

Kuidas saaksid Sina teenida kaasa koguduses?
Ühest küljest saame kogudust üles ehitada oma aja ja andidega, kuid väga
oluline viis olla osa kogudusest on ka meie rahakasutus.
Piibel ütleb, et kus on meie raha, seal on ka meie süda (Mt 6:21).

Kas Sinu praegune rahakasutus näitab seda,
et su süda on Jumala juures?
Kui keegi näiteks vaataks Sinu pangakonto väljavõtet,
siis mida näitaks see Su prioriteetide kohta?
Jumal on Sind loonud ja andnud sulle kõik, mis Sul on. Lõpuks kuulub
kõik siin maailmas Temale, sealhulgas meie raha. Piibel kutsub meid
üles andma kümnist ehk 10% oma sissetulekust kohalikule kogudusele
aitamaks ellu viia Jumala missiooni siin maa peal. Vahel öeldakse,
et kümnise printsiip jääb Vana Testamendi aegadesse. Siiski rõhutas Jeesus
kümnise olulisust, öeldes: „Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning
jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest - õigluse ja halastuse ja
ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!” (Mt 23:23)
Kümnise andmine on justkui Jumalale selle tagastamine, mis kuulub
Talle. Maksa oma kümnis sellele kogudusele, kelle visiooni Sa usud.

Ära jäta seda tegemata, sest Piibel ütleb, et kui me kümnist ei maksa,
siis on see justkui Jumalale kuuluva omavoliline võõrandamine: „Kas
inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete: „Kuidas
me sind röövime?” Kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et
teie, kogu rahvas, mind röövite! Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, ütleb vägede Issand. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te
saate ihaldatud maaks, ütleb vägede Issand.” (Ml 3:8-12)
Vahel inimestele tundub, et neil on niigi vähe raha ning kümnise jaoks
ei jätku. Ometi ütleb Piibel ülaltoodud kirjakohas, et kui Teda rahaasjades usaldame, saab Ta meid selle kaudu õnnistada rohkem kui ette
kujutadagi oskame. Jumal on andnud meile mõistuse ning vastutame oma
rahaasjade targa planeerimise eest, kuid esimene samm selles on panna
Jumal rahaasjades kesksele kohale, makstes kümnist ning olles ka oma
ülejäänud rahaga targad ja helded majapidajad.

Kuidas saaksid Sina maksta regulaarselt kümnist ja
usaldada oma rahaasjades Jumalat?
Täpsem info 3D kogudusele andmise osas: 3dkogudus.ee/anneta
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3. osa
Evangelism

Miks ja kuidas rääkida Jeesusest teistele?
Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest?
Kui jah, kellele?

S

est nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud
Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal
oleks igavene elu. (Jh 3:16)
Vahel kohtame mõtteviisi, et usk on igaühe oma asi ja sellest liialt rääkimine kuidagi ebasobiv. Kuid Piibli sõnumiks on see, et meie üks olulisemaid ülesandeid on inimestele armastavalt Jeesusest jagamine!
Ümbritsevatele inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimist ja oma
tegudega sama sõnumi peegeldamist nimetatakse evangelismiks ehk
evangeeliumi jagamiseks.

Mis Sa arvad, miks peaks keegi rääkima
Jeesusest teistele?
Rm 10:13-14 ütleb: „Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole
uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole
kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?”

Mõtle, kuidas said teada Jeesusest. Arvatavasti keegi rääkis Sulle Temast!
Seega, selleks, et inimene saaks kristlaseks, peab tavaliselt keegi teine talle
Jumalast rääkima.
→ Meie kogemus elust koos Jeesusega innustab meid jagama
evangeeliumi teistele.

Kas Sinu kogemus Jeesusega motiveerib Sind sellest
teistele rääkima? Miks? Miks mitte?
Piibel nimetab sõnumit Jeesusest heaks uudiseks, rõõmusõnumiks (ehk
evangeeliumiks), et tänu Jeesusele võime elada lähedases suhtes Jumalaga ja meil võib olla igavene elu. Kui meil on häid uudiseid, siis tahame
neid teistega jagada. Nagu sotsiaalmeedias: kui keegi astub suhtesse, lõpetab kooli, kellegi lemmikvõistkond võidab jalgpallis vms, siis suure tõenäosusega ei jää see Facebookis või Instagramis teatamata. Me tahame,
et kõik teaksid häid uudiseid. Samamoodi on sõnum Jeesusest hea
uudis. Koos Jeesusega võid Sa kogeda tõelist armastust, vabadust
mineviku vigadest ja eksimustest, Sul võib olla eesmärk Temas ja Sa ei
pea tundma tühjust, mida paljud inimesed kogevad. Veel enam, Sul võib
olla igavene elu koos armastava Jumalaga. Ära hoia seda endale, vaid jaga
inimestega, kelle Jumal on sinu ellu pannud! Meie lähedased, sõbrad, tuttavad ja võõrad vajavad Jeesust, isegi kui nad veel ise ei tea, et Jeesus on
just see, keda nad vajavad. Jeesus võib anda nende elule tähenduse, tuua
tervenemist, rõõmu ja rahu ning muuta nende eluloo igaveseks.
Kui me ütleme, et oleme Jeesuse järgijad, siis on loogiline, et tahame teha
seda, mida Tema tegi ja mida Ta ütles, et me teeksime.
→ Teine põhjus jagada evangeeliumi ongi väga lihtne – Jeesus tegi seda
ise ja ütles, et meie seda teeksime. Sõna „minge“ esineb Piiblis 1514
korda ja 233 korda uues testamendis. Jeesus käskis meil minna:
•
•
•

„Minge kadunud lammaste juurde!“
„Mine ja kutsu kõik,keda kohtad!“
„Minge ja tehke jüngriks!“

Jeesuse viimane sõnum oma jüngritele (ja seega ka meile)
sisaldas käsku jagada rõõmusõnumit üle maailma!

Piiblist (Mt 28:18-20) loeme: „Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles
neile: "Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis,
tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!
Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni."

Kas Sinu jaoks on evangeeliumi jagamine lihtne või
raske? Miks?
Oluline küsimus on, et kui palju usaldame, mida Jumal meile ütleb. Ta
lubab, et kui me teeme seda, mida Ta ütleb, siis tulemuseks on rahu ja
(tõeline, võimalikult tähenduslik) elu. Vahel on inimestel hirm jagada
evangeeliumi sellepärast, et kardetakse kaotada teiste heakskiitu, sõprust
või mainet. Nõnda püütakse evangeeliumi mitterääkimisega saavutada
sedasama rahu, elu ja rõõmu, mille kohta Jumal ütleb, et see tuleb hoopis
vastupidi tegutsedes - jagades head sõnumit Jeesusest ja teades, et olen
tegemas täpselt seda, mida Jumal minult ootab.

Milliseid praktilisi samme saaksid Sina astuda, et jagada
inimestele Jeesusest ja õppida seda paremini/julgemalt
tegema?
Tähtis on silmas pidada, et see, kui lihtne ja põnevust tekitav on minu
jaoks evangeeliumi jagamine, sõltub sellest, kui lähedane on minu suhe
Jumalaga. Samamoodi nagu armastaval inimesel on lihtne ja loomulik
rääkida oma suhtest armastatuga, on meil ka kergem rääkida oma suhtest
Jumalaga, kui suhe on korras, toimiv ning kõige kesksem suhe me elus.
Samas toimib vastastikmõju, kus evangeeliumi jagamine muudab enda
suhet Jumalaga lähedasemaks.

Seda seetõttu, et evangeeliumi jagades näen, et see, millest Piibel räägib
ja mida Jumal lubab, on tõsi ning toimib. Kui astume sammu kellelegi
Jeesusest jagada, siis Jumal ise julgustab ja juhib meid selles olukorras
ning võime näha inimeste elusid saamas igaveseks muudetud.
Vahel võime arvata, et kui teised inimesed meie kristlaseks olemisest teada saavad, siis hakatakse meilt ootama teatud käitumist, isegi täiuslikkust. Piiblit lugedes näeme, et meil tulebki olla pidevalt valmis oma usust
tunnistust andma oma sõnadega, tegude, suhete ja isikuomadustega.
Kui inimesed teavad, et olen kristlane, aitab see olla enam motiveeritud
elamaks sellist elu, nagu Jumal tahab, kuid see ei tähenda, et ma ei teeks
kunagi vigu. Jumala sõnum ongi, et hoolimata sellest, et teeme vigu,
Ta armastab meid ja tahab aidata meil neid vigu edasipidi aina rohkem
vältida. Kui inimesed meie ümber näevad, et isegi kui teeme asju valesti,
tunnistame oma vigu ja püüame end parandada, siis kannab ka see sõnumit, mis aitab evangeeliumi paremini mõista.
Mida silmas pidada, kui tahame, et inimesed saaks aru,
kes on Jeesus?
Võib välja tuua kolm olulist viisi, mis aitavad inimestel mõista, kes on
Jeesus ja mida tähendab Talle järgneda: ELUVIIS, SÕNAD, PALVE.
Ei tohi unustada, et kõigis neis on olulisel kesksel kohal Jumala Vaimu
tugi ja abi.

1. ELUVIIS

Kas ja kuidas peaks meie igapäevane eluviis andma
inimestele mõista, kes on Jeesus?
Meie igapäevane eluviis on üks olulisi mooduseid, kuidas saame inimestele Jeesust tutvustada. Suurem osa meie ajast läheb nii-öelda tavaelu
elamiseks.

Sõnum sellest, mida tähendab Jeesust järgida, peegeldub olulisel määral
suhtlusviisis sõprade ja perega ning aja- ja rahakasutuses. Öeldakse, et
20% inimestest järgib või usaldab Su sõnu ja 80% inimestest usaldab Su
tegusid. Inimesed tahavad näha, kuidas see päriselt välja näeb, kui ütlen,
et Jeesus on muutnud mu elu.
Jeesuse järgimine peaks väljenduma igas väiksemaski elu olukorras.
Näiteks, kui seltskonnas räägitakse kedagi taga, on meil võimalus sellega kaasa minna või siis öelda midagi ülesehitavat ja sellega peegeldada
Jeesust. See võib panna teisi inimesi mõtlema ja küsima, miks nii käitud
ja anda võimalust ka sõnadega Jumalast jagada.
Ning näiteks siis, kui elame oma suhteid nii, nagu Jumal ütleb, siis
armastus, mis on rohkem kui ainult tunne, mis on püsiv ja ennastohverdav, paistab inimestele silma ja on pildiks Jumala armastusest meie
suhtes.
Seega, elades Piibli järgi, näitame ümbritsevatele inimestele, et kristlik
elu, mida vahel peetakse aegunuks, võimatuks või mõttetuks, on parim
viis elada ka tänapäeval.
Samas on selge, et meie tegudest üksi ei piisa, kui ei räägi oma sõnadega
sellest, miks või kelle abiga me üleüldse head teha suudame. Me pole
superinimesed, aga meil on täiuslik Jumal, kes on võimeline kõigeks
ning kes varustab meid elama parimal viisil. Nii on ka meie heade tegude
eesmärk suunata inimesi mõistma, kes on Jumal, kuidas teda isiklikult
Jeesuse kaudu tundma ning järgima õppida, mida tähendab tõde ja
kuidas selle järgi Jumala Vaimus elada. Selleks on ikka ja jälle vaja
inimestega rääkida sõnumist, mida kannab Piibel.

Mida peaksid Sina oma eluviisis muutma selleks,
et Sinu elu kõrvalt vaatamine võiks suunata inimesi
mõtlema Jumalale?

2. SÕNAD

Kuidas selgitaksid Sina oma mittekristlasest sõbrale,
kes on Jeesus?
Praktilisi nõuandeid evangeeliumist (rõõmusõnumist Jeesusest)
rääkimisel:
•

•

Mõtle enda jaoks selgeks, kuidas sõnumit Jeesusest selgitaksid.
Vahel inimesed tahavad teha evangeeliumi inimestele meeldivamaks, kuid sellega võivad lõpuks muuta selle sisu, tähendust ja mõju.
Pea meeles, et Piibel ütleb, et evangeeliumis on jõud päästa inimesi,
seda jõudu pole meie enda välja mõeldud sõnumitel. („Ma ei häbene
evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.”
Rm 1:16)
Järgnev skeem võib aidata sul sõnumit Jeesusest läbi mõelda ja
meeles pidada viit olulist komponenti evangeeliumist, mida on
oluline inimestele selgitada.

Eluviis
Sõnad
Palve

•
•
•

•

•

Oluline on inimestele rääkida ka enda loost - kuidas Sina hakkasid
mõistma, et sõnum Jeesusest on tõde ja kuidas see Sind on muutnud.
Pea meeles, et Piibel kutsub meid üles rääkima tõtt armastuses,
seepärast peaksime sõnumit Jeesusest edastama rahulikult ja kannatlikult, mitte pealetükkivalt või vaenulikult.
Otsi inimestega rääkides sobivaid hetki alustamaks vestlust Jeesusest.
Võid alustuseks küsida, kas inimene on kunagi kogudusega kokku
puutunud või kas ta on kunagi mõelnud, kes oli Jeesus, kas ta usub
Jumalasse, mis ta arvab, et on elu mõte jne.
Kui keegi küsib küsimusi usu kohta, siis püüa võimalusel vältida keerulisi teaduslikke debatte (kui sa ei ole pädev neid pidama),
vaid püüa juhtida jutt asja tuumani - Jeesuseni. Näiteks, kui keegi küsib
Sinult, et miks usud Jumalasse, siis saad vastata, et usud sellepärast,
kes oli Jeesus ja sealt edasi selgitada ning jagada evangeeliumi.
Püüa mõelda läbi ka vastuseid nn rasketele küsimustele, mis inimestel
tihtipeale on. Mõned lingid, mis on selles osas abiks:

www.christianityexplored.org/what-is-christianity
www.youtube.com/channel/UCfM4tn6C63e9JWD9QC80v0A/feed
www.gotquestions.org/
•
•

Kui Sa ei tea inimese küsimusele vastust, siis tunnista seda, kuid
anna märku valmisolekust see järgi uurida, kas siis otsides internetist
vastava teema kohta infot või küsides kelleltki, kes võiks teada.
Palveta, et Jumal saadaks Sinu ellu inimesi, kellele saad jagada, ja
olukordi, kus saad jagada. Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid
päästetud ja seepärast võid teada, et kui siiralt nende asjade eest
palvetad, siis Jumal ka vastab!

Millised on Sinu praktilised sammud jagamaks rohkem ja
selgemini inimestele seda, mida nad meeleheitlikult
vajavad - sõnumit Jeesusest?

3. PALVE JA JUMALA VÄGI
Oluline on meeles pidada, et see, kui inimesed hakkavad järgima
Jeesust, ei tulene mitte pelgalt meie pingutusest parimate selgitustega
sõnum edasi anda, vaid koostööst Jumala Vaimuga, kes aitab inimestel
seda sõnumit mõista, uskuda, omaks võtta.
Piibel ütleb, et Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe
tundmisele (1Tm 2:4). See on meile julgustuseks, et me ei ole üksinda,
vaid kui räägime Jumalast, siis Tema ise on nendes hetkedes meiega.
Tasub meeles pidada, et Jumal tunneb ja armastab neid inimesi täiuslikult. Sõnum Jeesuse Jumalaks olemisest, Tema surmast ja ülestõusmisest võib tunduda inimestele „uskumatu”, kuid kui meie teeme oma osa
ning jagame seda sõnumit selgelt, teeb ka Jumal oma osa ja aitab inimestel
kuuldut mõista.
Pole midagi paremat kui näha, kuidas Jeesus muudab inimeste elusid.
Isegi kui me ei näe koheselt, et inimesed sõnumile Jeesusest positiivselt vastaksid, ei tea me kunagi, milleks see „seeme“, mille me oleme
külvanud, võib tulevikus kasvada ja mis hetkel keegi Jeesuse vastu võtta võib. Seega on väga oluline inimeste eest püsivalt palvetada. Ka
Piiblist loeme, et püsivus on olulisem kui palvete pikkus. Lääne ühiskonnas oleme sageli harjunud asju saama kohe ja kiiresti, kuid Jumalal on iga
asja jaoks oma ajastus.
Kokkuvõteks on oluline, et palvetaksime püsivalt kaht asja: et Jumal annaks meile võimalusi inimestele jagada (meie osa on neid võimalusi märgata ja kasutada!) ning teiseks, et Ta võiks aidata inimestel evangeeliumit
mõista.

Kes on need inimesed, kelle eest Sina saaksid palvetada,
et neile evangeeliumi jagada ja
et nad seda ka mõista võiksid?

Vahel inimesed ütlevad, et nad tahaksid nii väga teada, mis on Jumala
plaan nende jaoks või mida Jumal tahab, et nad oma eluga teeksid. Isegi
kui me ei tea kõiki detaile, on 100% kindel, et Jumala plaan Sinu elu jaoks
on, et jagaksid oma elu ja sõnadega parimat sõnumit - evangeeliumi! Seda
tehes mõistame ka ise enam, kes on Jumal ja mida ta läbi meie elu teha
võib.

Kas Sul on täna räägitud teema kohta veel küsimusi?

Millised on lähtuvalt räägitust täna Sinu
järgmised sammud?

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks,
vaid et tal oleks igavene elu. (Jh 3:16)

Kasutatud materjalid:
N.Gumbel “Elu küsimused”
J.Chapman “Know and tell the gospel”

4. osa

Kuidas saada hakkama raskuste ja
kiusatustega?

O

n paratamatu tõsiasi, et iga inimese elus tuleb ette raskusi ja
kiusatusi. Piibel ei tõota kristlastele probleemivaba elu, sest kõik
elame kurjuse ja patu poolt rikutud maailmas. Jeesus jagab oma jüngritele
tuleviku raskustest ja ütleb: „Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks
rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen
maailma ära võitnud.” (Jh 16:33) Nii võime koos Jeesusega näha meid
ahistavaid raskusi ja kiusatusi sootuks teises valguses, kui lahus Temast,
teades, et raskused ei kesta igavesti - need on vaid ajutised ja vaadates
igavikule koos Jumalaga võime Temas rõõmustada. Ei ole oluline,
millistest raskustest ja kiusatustest siin maailmas läbi läheme: „Sest minu
arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse
kõrval, mida meile ilmutatakse.“ (Rm 8:18)

Sinu arvamuse või kogemuse kohaselt:
milliste raskustega võime kristlastena silmitsi seista?

Mõned raskused, mis võivad Sinu elus kristlasena ette tulla:
•

Sõbrad/perekond ei mõista Sinu soovi elada kristlasena või on
usu suhtes vaenulikud.

Piiblis on kirjas: „Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses
Jeesuses, kiusatakse taga.“ (2Tim 3:12).

Seega, aktiivselt Jeesusele järgnedes on mõistmatus ja tagakius suuremal
või vähemal määral osa elust. Ei tohi aga unustada, et me ei ole selles
üksinda - isegi, kui me siin Eestis kogeme mingil määral n-ö tagakiusu,
siis maailmas on praegusel hetkel palju ka selliseid kristlasi, keda kiusatakse taga füüsiliselt, kes isegi surevad oma usu eest. Jeesus ütleb: „Kui
maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui
te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et teie ei
ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast
maailm vihkab teid.” (Jh 15:18-19) Piiblis on kirjas veel: „Just seepärast
nad võõrastavad, et te nendega ei jookse kaasa sellesama ulaelu voolus
ja teotavad teid.“ (1Pt 4:4)
Ometi võib meil olla julgus Jeesuses ja teadmine, et see, kui teised
inimesed ei mõista, miks me tahame elada koos Jeesusega, ei tähenda,
et see poleks õige või parim viis elamiseks! Need inimesed lihtsalt veel ei
ole sama arusaamani jõudnud.
Piiblis on lugu Paulusest, kes oma varasemas elus oli üks aktiivsemaid
kristlaste tagakiusajaid, kuid ühel hetkel, kui ta mõistis evangeeliumi,
sai temast üks suuremaid Jeesuse pääste kuulutajaid ja koguduste rajajaid.
Kui Sind ei mõisteta või kiusatakse taga, pea meeles:

1. Jeesus on Sinuga ja toetab Sind. Ta teab omast kogemusest,
mida tähendab olla tagakiusatud ja mittemõistetud! (Vt nt Jh 16:32)
2. Kogudusekaaslased tahavad olla Sulle toeks ja julgustada! Ära karda
oma raskustest jagada ning abi küsida.
3. Piiblist leiad palju kirjakohti ja lugusid inimestest, keda kiusati taga,
kuid kes püsisid ometi ustavad Jumalale. Mitmeid selliseid lugusid
leidub näiteks Apostlite tegude raamatus.
4. Jumal saab Sind selle raskuse kaudu õpetada ja vormida rohkem enda
sarnasemaks.
5. Jumal võib kasutada Sind, et muuta neid, kes Sind taga kiusavad või
ei mõista, kui oled nende vastu armastav: „Käituge hästi paganate
keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski,
pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.“ (1Pt 2:12)

Eelpool mainitud endine kristlaste tagakiusaja Paulus ütleb:
„Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse
ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat
ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi
pärast Jumala väe abil“ (2Tm 1:7-8)
Ka Jeesus ise õpetab meid teda julgelt tunnistama: „Igaüht nüüd,
kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma Isa ees,
kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees,
tema salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.“ (Mt 10:32-33)
Seega võime oma elude ja sõnadega julgelt Jeesusest tunnistada, hoolimata inimeste hinnangutest ja arvamustest.

Kui mõistmatus ja tagakius on Sinu elus hetkel aktuaalsed,
siis milliseid samme saaksid astuda, et nendest hoolimata
püsida julge kristlasena?
•

Võivad tekkida usulised kahtlused

Kuigi kahtlemine on inimlik ning ka Jeesuse jüngritel oli kahtlusi ja
küsimusi, julgustab Piibel meid kasvama oma usus kindlaks ning kahtlustest üle saama: „Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja
sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline
inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt, ta on hingelt
kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.“ (Jk 1:6-8) Veel ütleb
Piibel: „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb
Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga
neile, kes teda otsivad.“ (Hb 11:6)
Ometi on oluline mõista, et on vahe, kas Sa oled kristlane, kes kahtleb,
või kristlane, kes mõtleb! Piibel kutsub meid üles armastama Jumalat ka
oma mõistusega (Lk 10:27), seega on hea, kui mõtleme läbi, mida ja miks
me usume ja püüame rohkem teada saada.

See aitab meil ka vastata inimeste küsimustele, kui jagame neile Jeesusest.
Siiski on tähtis meeles pidada, et siin maailmas ei saagi me kõike lõpuni
mõista, sest meie mõistus ja mõistmisvõime ei ole võrdne Jumala omaga.
Jumal ütleb: „Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu
teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.“
(Js 55:9)

Kuidas vähem kahelda?
Jumal selgitab meile, et peaksime usus võtma eeskuju lastelt (Mt 18:3).
Kui isa või ema lapsele midagi lubab, siis usub ta seda kahtlemata ja ei
muretse, kas see saab teoks. Meie maised vanemad ei ole ideaalsed ning
võivad meid alt vedada, kuid Jumal, täiusliku Isana, on ka täiuslikult
ustav ning täidab oma tõotusi. Ta armastab meid ja tahab meile parimat
(Mt 7:11; 1Jh 3:11). Isegi, kui me ei tea vastust igale küsimusele või
ei mõista inimlikult täpselt, kuidas Piiblis räägitu võib teoks saada,
võime teada, et Jumal peab oma sõna. Võime uskuda lubadust Jumala
headusest nii nagu laps usub vanemate headusse. Sellele toetudes võime
julgelt tegutseda Jumala käskude järgi, hoides meeles, et Jumal on kõiketeadev ning Tema plaan on parim.
Me võime küll mõelda ja arutleda Jumalaga seonduvate küsimuste üle,
kuid Piibel ütleb, et alati peaks meie aluseks ja toetuspunktiks jääma see,
mida ütleb Jumal, mitte meie piiratud mõistmine: „Looda Issanda peale
kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele!“ (Õp 3:5) Piibel
räägib ka sellest, et usk tuleb Jumala sõna kaudu (Rm 10:17), nii et kui
kipud kahtlema, loe Jumala sõna ja püüa selle järgi elada! Jeesus ütles
inimestele, keda ta oma jüngriteks kutsus, et nad järgneks talle, prooviks oma elu Tema soovituste järgi joondada ning seda vastsed jüngrid ka
tegid, kuigi nad täielikult Jeesust ei uskunud. Sellise käitumise kaudu
kasvas nende usk.
Samamoodi võime Jeesuse õpetuse järgi elades näha, et see kannab head
vilja ning seeläbi usus kindlamaks muutuda. Oluline on mõista, et kui
tahame näha oma elus Jumala parimat, peame selle parima valima ehk
siis tegema ise samme ja valikuid, et näha Jumala tõotusi täitumas!

Siin on mõned lingid, mis aitavad Sul läbi mõelda levinumaid usuga
seonduvaid n-ö raskeid küsimusi:
•
•
•
•

www.christianityexplored.org/what-is-christianity
www.youtube.com/channel/UCfM4tn6C63e9JWD9QC80v0A/feed
www.gotquestions.org/
uncover.org.uk/

Kui kahtlemine on praegusel perioodil Sinu raskus,
siis millised on Sinu praktilised sammud,
et rohkem Jumala lubadusi uskuda ja usaldada?
•

Võib tekkida tunne, et Jumal on meist kaugel, et me ei „koge“
Jumalat.

Vahel tekib inimestel valearusaam, et kui nad ei koge Jumalat emotsionaalselt, ei tunne mingit erilist „tunnet“, siis see tähendab, et nad ei ole
Jumalaga lähedased ja võib-olla Jumal ei ole ikkagi reaalne. Ometi on
Jumal suurem meie kõikuvatest ja muutlikest tunnetest. Ka Piibel ütleb, et me ei saa toetuda oma emotsioonidele tõe üle otsustamisel: „Sest
poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame” (1Kr 13:9) ning
„Süda on petlikum kui kõik muu” (Jr 17:9).
Ka paarisuhtes ei ole iga päev “armumise emotsiooni”, kuid see ei tähenda, et suhe ei võiks olla lähedane, armastav ja tugev. Suhte kvaliteet lähtub
otsusest, kindlast teadmisest, et tahetakse olla koos ja üksteisele pühenduda, olenemata ümbritsevast või isegi enda sees toimuvast. Nii on ka suhtes Jumalaga. Oluline on meeles pidada, et kui tahame olla Jumalaga lähedased, peame Temaga ise aktiivselt suhtlema! See tähendab regulaarset
Piibli lugemist, palvet ja osadust kogudusega. Kui need saavad regulaarseks osaks Sinu elurütmis ning kui püüad oma igapäevaelus Jumala
soovituste järgi käituda, hakkad nägema, kuidas Jumal Sinu elus tegutseb.

Piibel ütleb, et kui oleme võtnud vastu Jeesuse pääste ja sellest lähtuvalt
ka elame, siis pole midagi, mis meid temast lahutada saaks, isegi kui meie
muutlikud tunded vahel midagi muud ütlevad (Rm 8:38-39).
Siiski on Jumal see, kes andnud tunded. Inimesed kogevad Jumalat erinevatel viisidel ning kui Sind ehitab eriliselt üles just Jumala emotsionaalne
kogemine, siis võid selleks ise “uksi avada” kas näiteks ülistusmuusikat
kuulates või looduses jalutades Jumalaga aega veetes jne.
Aeg-ajalt võib olla põhjuseks, miks Jumal tundub kaugel, ka mõni patt,
milles pead meelt parandama! „Õndsad on puhtad südamelt, sest
nemad näevad Jumalat.” (Mt 5:8)
Patt on nagu pudelikork, mis võib küll tunduda väike, aga võib takistada
Sind joomast Jumala antavat „elavat vett“ ehk siis takistab Tema Vaimu
tegutsemist Sinus ja Sinu elus! Julgustav on aga teada, et kui parandame
meelt- tunnistame oma patud ja läheme edasi teisiti, siis Jumal uuendab meid ning samuti saab värskeks ja puhtaks meie ühendus Jumalaga
(1Jh 1:9).

Mis on Sinu praktilised sammud, et lähedus Jumalaga
seisneks enamas kui vaid emotsionaalses kogemuses?

Kas Sinu elus on mõni patt, mis takistab parimat suhet
Jumalaga ning millest pead meelt parandama?
Kuidas seda praktiliselt teha?

•

Võivad ette tulla mitmed kiusatused (neist lähemalt edaspidi)

Suur osa kristlastest läheb erinevatel eluperioodidel sarnastest raskustest
läbi - Sa pole üksinda! Kogudusena saame üksteist nendes raskustes toetada ja jagada kogemusi, kuidas inimesed on saanud hakkama keeruliste
väljakutsetega ning endiselt leiavad, et elu koos Jumalaga on parim
võimalik variant. Oluline on mitte jääda üksi, kindlasti on Sinu kogukonnas ja koguduses laiemalt inimesi, kes on valmis Sind aitama, kui nende
poole abipalvega pöördud. Pea ka meeles, et parim on alati esmalt oma
probleemist rääkida kellelegi, kellel on parimad lahendused - Jumalale.

Mis sa arvad, miks on meil siiski raskusi,
kuigi oleme Jumala lapsed?
•

•

•
•

Me elame patu rikutud maailmas, kus me ise ja ümbritsevad inimesed
võivad teha halbu valikuid, kuid see maailm ei ole lõplik. Ühel päeval
elame koos Jumalaga raskusteta maailmas: „Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” (Ilm 21:4)
Raskused õpetavad ja kujundavad meid. Kindlasti ei ole kõik halvad
asjad Jumala poolt meile „saadetud“, aga Jumal saab kasutada meie
halbu kogemusi, et luua nendest lõpuks midagi head - näiteks võime
mõista ja abistada teisi, kes on sarnastes probleemides. Väljakutsete
kaudu õpime usaldama Jumalat. Piibel tõotab: „Ent me teame, et
neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile,
kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.” (Rm 8:28)
Vahel laseb Jumal meil läbi minna raskustest, et tuletada taas meelde,
et vajame üle kõige Teda ning et miski või keegi muu ei saa anda püsivat rõõmu ja rahu.
On ka raskusi, mille põhjus peitub väljaspool inimmaailma. Nii
näiteks jutustab Vana Testament loo Iiobist, kelle kohta ütles isegi
Jumal, et „tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast” (Ii 1:8).

Siiski koges ta kannatusi, mida tekitas kurjuse jõude valitsev saatan.
„Kõige selle juures ei teinud Iiob pattu ega rääkinud Jumala kohta
halba.” (Ii 1:22) Nii sai kurjus tagasilöögi, isegi kui Iiob seda inimesena
lõpuni mõista ei suutnud (Ii 42:1-6). Samamoodi kannatas süütult Jeesus,
saades „igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad” (Hb 5:7-9).
Vaevalt teame, kas ja kus võib meiegi kannatustega võitlemine omandada
vaimumaailmas suurema tähenduse kui me ise? Jeesust järgides on meie
eluloo mõte suurem kui me ise (Kl 1:24).
Raskustest ei peaks ehmuma, vaid õppima Jumala usaldamist, ütleb
Jeesus (Jh 14:1). See, kuidas raskustest läbi läheme, on paljuski meie
endi kätes. Piibel ütleb: „Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen:
Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand
on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges
Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala
rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted
Kristuses Jeesuses.” (Fl 4:4-7). Ükskõik, mis meie elus toimub ja muutub, Jumal on seesama igavesti. Kui usume Tema Pojasse Jeesusesse, siis ei
saa mitte miski muuta Tema armastust meie vastu, isegi kõige hullemates
ja äärmuslikes olukordades, kus vahel on kaalul me elu: „Sest ma olen
veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega
tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie
Issandas.” (Rm 8:38-39)
Lisaks eelmainitud raskustele on veel üks suur väljakutse, mille ees
seisame, toimetulek erinevate kiusatustega. Kiusatus on olukord,
kus tundub, et minu plaan on parem kui Jumala plaan. Inimene mõtleb
vahel, et see, mida Jumal on keelanud teha, on tegelikult mulle hea,
sellel pole halbu tagajärgi - kiusatus on kalduvus tegutseda selle mõtte
ajel. Kokkuvõtlikult võib öelda, et kiusatus on soov käituda vastupidiselt
Jumala juhistele ning seega teha pattu.

Millised on sinu jaoks praegusel eluperioodil
suurimad kiusatused?

Miks üldse kiusatused tekivad?
Üks kiusatuste põhjus on see, et siinses elus mõjutab meid endiselt
meie n-ö vana mina, vana olemus, mis valitses enne kristlaseks saamist.
Piibel nimetab seda ka lihalikuks loomuseks. „Sisemise inimese poolest
ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu
seadusega, mis on mu liikmetes.“(Rm 7:22)
Teisalt räägib Piibel, et nii, nagu on olemas isikuline Jumal, on olemas ka
isikuline kurjus, kiusaja, saatan. Piiblist loeme, kuidas Jeesus ajas kurje
vaime välja. Nii leiame, et „vaimumaailm“ võib olla palju reaalsem kui
me oleme harjunud mõtlema. Ometi ei saa me selle kohta väga põhjapanevaid järeldusi teha. Ilmselt teame Piibli kaudu täpselt nii palju, kui
Jumal tahab, et me teaks, ja just täpselt nii palju, nagu meil on vaja teada,
et Jumalaga koos elada ning kurjale vastu panna.
Saatanale ilmselt meeldib kui usume, et teda ei ole olemas. Meie ajastut võib kirjeldada kui „ei ammugi enam saatanat ja vaevalt veel
Jumalat uskuvana” (S. Zweig). Kultuurid võivad olla erinevad, ent ikka on
olemas teatud arusaam kurjusest. Piibel ei räägi sellest abstraktselt, vaid
konkreetselt, isikustatult. Kurjus on kuratlik.
Sageli algavad saatana „rünnakud“ kahtlustest. Piibli esimeses raamatus
(1Ms 3) asub saatan mao näol inimesega dialoogi ning muudab Jumala
öeldu küsitavaks: „Kas Jumal on tõesti öelnud nii?“

Ka tänapäeval tegutseb ta samamoodi, näiteks kiusates meid mõtete, tunnete või mälupiltidega sellest, et meie poolt minevikus tehtud või kogetud
halb on andestamatu. Kuigi tegelikult Jumala sõna tõotab meile, et „kui
me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab
andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust” (1Jh 1:9). Samamoodi suunab saatanlik kiusatus meid küsima: „Kas tõesti Jumal on öelnud, et mõned käitumisviisid on valed?”
Saatan paneb Sind keskenduma keelu pahupoolele ning soovib viia Sinu
tähelepanu kõrvale tõsiasjalt, et Jumal tahab Sulle parimat, tal on Sinu
jaoks parim elujuhend. Saatan veenab meid, et tegelikult ei juhtu midagi
halba, kui me Jumalale ei kuuletu. Nii kinnitas piibliloos madu Eevale,
et patustades „te ei sure, kindlasti mitte” (1Ms 3:4)
Kiusatus ei ole sama, mis patt. On paratamatu, et seisame silmitsi

kiusatustega. „On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda
sellele, kelle kaudu need tulevad.” (Lk 17:1) Küsimus on aga selles,
kuidas kiusatustele reageerime, nendega toime tuleme.
Patt on see, kui anname kiusatusele järgi. Patuks osutub kiusatus,
mis on elluviidud. Patu tagajärg on surm ehk lahutatus eluosadusest:

katkised suhted, tühjus, igavik lahus Jumalast. Piibel õpetab: „Ärgu kiusatav öelgu: "Jumal kiusab mind!" Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga,
tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu,
ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta
ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma.” (Jk 1:13-15)
Samas ütleb Piibel ka seda, et Jeesus on „meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki“ (Kl 1:13)
ning „Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid
avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses” (Kl 2:15).
Piibel ei keskendu saatana tegemistele, vaid juhib tähelepanu
alati Jumalale, kes valitseb üle kõige ja kõigi! Uskudes ja tunnistades,

et Jeesus on Issand, elame kõrgemast kõrgeima ehk Jumala ja mitte saatana valitsuse all. Jeesus ütles:

„Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. [...] Ja vaata,
mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:18-20)

Kuidas saame kiusatustega võidelda?
Praktilisi samme, mis aitavad kiusatustele vastu seista:
1. Pea meeles, et kiusatuse võitmine on võimalik. Piibel ütleb, et ükski
kiusatus, mis meie eludes ette tuleb, ei ole nii suur, et me ei suudaks
sellest üle olla: „Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem,
kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.“ (1Kr 10:13)
2. Piiblis näeme, et üks peamisi viise kiusatusega võitlemiseks on Jumala
Sõna ehk Piiblis sisalduv tõde. Kui Saatan kiusas Jeesust, siis Jeesus
vastas talle tõdedega Piiblist. Kui tunned kiusatust, siis kinnita endale,
et Jumala tõde on suurem, kui saatana valed. Õpi tundma Piiblit ja
küsi inimestelt ja otsi internetist kirjakohti, mis julgustavad Sind just
Sinu kiusatusega võitlemisel. Kiusatuses olles loe ja tuleta meelde neid
kirjakohti. „Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks
pattu sinu vastu“ (Ps 119).
3. Jeesus soovitab meil kiusatustega hakkama saamiseks palvetada:
„Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse!“ (Mk 14).
4. Tee praktilisi samme, et mitte sattuda olukordadesse, mis tekitavad
Sinus kiusatusi või kus Sul on lihtne neile alla anda. Tõmba konkreetseid piire. Piir peaks olema kaugemal, kui on patt. Näitena võib tuua
seksuaalse kiusatusega olla vahekorras enne abielu - sel juhul võib
piiriks olla mitte ööbida oma tüdruku/poisi pool, mitte jääda kahekesi ühte ruumi vms - need teguviisid iseenesest ei ole veel patt,
kuid võivad kergesti viia patuni. Kui sa tõesti tahad patust hoiduda,
siis ära küsi, kui lähedale patule saan minna ilma, et see veel oleks
patt, vaid küsi, kui kaugele tuleb hoida, et kindlasti mitte pattu teha.
Piiride tõmbamine võib olla raske, ebamugav, kuid see on seda väärt!
Jumal tahab meile parimat!

5. Räägi oma kiusatusest kellelegi, keda usaldad. Lase tal regulaarselt Sinult küsida, kuidas Sul selle raskusega läheb ja võta temaga ise ühendust, kui läheb raskeks. Kui tead, et keegi toetab Sind ja pead kellelegi
aru andma, on lihtsam ka kiusatusele vastu panna.
Piibel julgustab meid veel: „Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile,
siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!”
(Jk 4:7-8) ja „Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri
heaga!”(Rm12:21) Nii toimib Jumal, sellist eeskuju on näidanud Jeesus ja
nii õpetab Jumala Vaim meidki toimima.

Millised on Sinu praktilised sammud täna,
et kiusatustega võidelda?
Piibel õpetab meid, et hoolimata raskustest ja kiusatustest on meie eludes
alati ka rõõmu- ja tänupõhjuseid: „Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
Kristuses!” (1Ts 5:16-18)

Teema lõpetuseks mõtle: mille üle saad Sina
täna rõõmustada ja tänulik olla?

Kas Sul on selle teema kohta veel küsimusi?

Millised on nendel teemadel Sinu järgmised sammud?

