
Põhilised eetika ja elustiili küsimused 

Jumalale on oluline meie elustiil. Tänu armule oleme me päästetud, see ei tulene meie tegudest, headusest                
või tublidusest: “Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu- ja see ei ole teist enestest, vaid see on and                    
Jumalalt-, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.” (Ef 2:8). 
Jumalal on aga meie lunastusega eesmärk ja üks eesmärk on muuta meid nii sisemiselt kui ka väliselt.                 
“Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba                
enne meile seadnud, et me teeksime seda.” (Ef 2:10). 

1. Kiusatused 
Elu koos Jeesusega on rõõmus ja tähendusrikas, kuid see ei ole vaba kiusatustest. Meil on erinev                
minevik ja seepärast on kiusatused ka erinevad. Näiteks võib mõnele raskusi valmistada alkohol, teine              
maadleb seksuaalsete kiusatustega. Kuidas võidelda erinevate kiusatustega ja saada neist lõpuks võitu? 
Usalda usukaaslaste tuge ja abi. “Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust.” (Gl 6:2). 
Tunnista oma muredest teistele usukaaslastele. “Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetaga            
üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.” (Jk 5:16). 
 
Mõtle ja pane kirja mõned raskused ja kiusatused oma elus, millest sa loobuda soovid. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Töö tegemine 
Kõik me peame tegema mingit tööd, et end ja oma pere varustada. Töötamine ei ole paratamatu pahe,                 
vaid osa Jumala ideaalsest loomingust. (1Ms 2:15). 
Igasugune töö (autode remontimine, õpetamine, aiandus, ehitus, teenindamine jne) on töö, mille kaudu             
saab Jumalat austada ja oma ligimest armastada. 
 
Mõtle ja pane kirja mõned tööd või tegevused, mis ei ole Jumalale meelepärased. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

3. Suhted inimestega 
Jumalale on oluline meie suhtumine teistesse inimestesse. Kristlasena on oluline armastada ligimest            
nagu iseennast (Mt 22:39). See ei ole alati lihtne, kuid see on see, mida Jumal meilt ootab. “Õnnistage                  
oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!” (Rm 12:14). 
 
Loe lisaks Piiblist 1Kr 13:1-13 ja mõtiskle selle üle. Milline võiks sinu elu selle teksti järgi välja näha? 


