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Mis on evangeelium?

Vaatame, kuidas sõnastasid evangeeliumi Peetrus ja Paulus jutlustes, mis on kirjas Apostlite
tegudes. Kumbki alustab oma jutlust erinevalt, lähtudes kuulajaskonnast, aga evangeeliumi
tuum on mõlemal sama. Loe Ap 10:42-43 ja Ap 17:29-31, samuti Rm 10:9-13.
-Jumal on seadnud päeva, mil ta mõistab oma poja Jeesuse kaudu kohut
kogu maailma üle.
-Enne seda on Jumal aga valmistanud pääste kohtu alt: saatnud sellesama
Poja maailma, et ta sureks inimeste süü pärast ja tõuseks surmast üles.
-Igaühel tuleb isiklikult vastu võtta Jumala pääste Jeesuses, siis ta ei lähe
kohtu alla, vaid tal on igavene elu.
Nii Peetrus kui Paulus jõudsid jutluses evangeeliumi tuumani pärast pikemat sissejuhatust,
millega nad lõid silla kuulaja senise arusaama ja evangeeliumi vahele. Argisituatsioonis
ei ole sageli võimalik jõuda evangeeliumi tuumani ühe vestlusega, vaid me saame alustada
või jätkata sillaehitust.
Väljakutse: Räägi nädala jooksul ühe
le mittekristlasest
tuttavale, (a) et sa käisid kirikus /
palvetasid ja
(b) et Jeesus läheb sulle korda.

Küsimusi aruteluks

Evangeelium tähendab rõõmusõnumit. Kuidas on rõõmusõnumi osaks see, et Jumal
mõistab kord kohut kogu maailma üle? Loe Ps 96:12-13.
Mille põhjal tehakse otsus inimese igavese saatuse üle Jumala kohtus? Loe Rm 3:28,
Mt 16:27 ja Jh 5:24.
Kuidas sa vastad, kui su mittekristlasest tuttav küsib: „Ma tahan saada kristlaseks.
Kuidas see käib?“ Kui sul on tegelikult tulnud ette olukordi, kus oled saanud kellegagi
päästepalvet pidada, siis jaga seda kogemust.
Rebecca Pippert kirjutab evangeeliumi jagamisest: „Meie probleem pole mitte selles,
et meil pole piisavalt informatsiooni. Meie probleem on, et me ei tea, kuidas jääda
iseendaks. Me unustame, et meid on kutsutud olema tunnistajad sellest, mida me
oleme näinud ja kuulnud; mitte sellest mida me ei tea. Võtmesõnaks on
ehedus ja kuulekus, mitte doktorikraad teoloogias.“ Mida sa Pipperti mõttest
arvad? Mis on sinu jaoks probleemiks või hirmuks argisituatsioonides
evangeeliumi jagamisel?
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