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JULGUS USKUDA, PALVETADA
JA ELADA

„Kristlik elu pooltõdede maailmas“Jutluseseeria Kolgatal

(1Jh kirja põhjal)
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Julge uskuda igavest elu! (1Jh 5:13)
Usk Jeesusesse annab kindla teadmise, et sul on igavene elu (1Jh 5:13). Igavene elu tähendab osadust 
Jumalaga juba praegu ja teadmist, et kui ma peaksin surema, siis lähen Jumala juurde. Tea kindlalt, 
et koos Jeesusega on sul igavene elu!
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Julge elada võidukat elu! (1Jh 5:18-21)
Jh kinnitab üle asju, milles inimene võib olla kindel, kui ta on uuestisündinud (kolm “me teame” 
fraasi). Me teame, et patul ei ole meie üle meelevalda. Me teame, et maailm on Kurja käes, aga meie 
oleme Jumalas. Me teame, et ainult Jeesus on Jumala Poeg.
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Julge palvetada! (1Jh 5:14-17)
Usklikul on Jumala ees “sõnavabadus”, julgus pöörduda Jumala poole. Tõotus: “Meil on käes need 
palved, mis me oleme temalt palunud” (s 15) kehtib eeldusel: “Kui me midagi tema tahtmist mööda 
palume” (s 14). See on võrreldav raha taotlemisega fondidest: raha on, aga seda antakse juhul, kui me 
kasutame seda fondipidaja tahtmist mööda. Oluline osa meie palveajast võiks olla Jumala tahte 
teadasaamine – koos Pühakirja abiga – ja siis selle palumine alandliku julgusega. 
Selle kohta, mis on “patt surmaks”, pole ühte kindlat vastust. Ma võtan seda kui üleskutset valvata: 
patt ei ole mängimiseks.
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Aruteluks
Mis põhjustel võib usklik inimene kahelda selles, et tal on igavene 
elu?
Jaga oma kogemust: millal tekkis sinus kindel veendumus, et sul 
on igavene elu? Kui sul seda kindlust veel ei ole, siis kas sa tahaksid 
seda saada?

Kinnitage üksteist: mis on veel need asjad, milles me koos Kris-
tusega võime olla kindlad?
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Õpi pähe 1Jh 5:13
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