Usust rääkimine, evangeeliumi jagamine
Enne kui Jeesus taevasse naases, ütles ta: “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.” (Mt 28:19-20). Jeesusest rääkimine on osa sellest käsust. “Ma ei
häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub...” (Rm 1:16a).

1. Tunnista oma eluga
Paljud kardavad usust rääkida, kuid on võimalik juhatada inimesi Jeesuse juurde ka enda muudetud eluga.
Kui inimesed näevad sinus teisi hoiakuid, teisi soove jne, siis võivad nad küsida sinu elumuutuse kohta.
“...pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teil pärib aru
lootuse kohta, mis teis on.” (1Pt 3:15). Vahel on parem mitte rääkida, vaid oodata, et inimesed
küsivad.

2. Ära varja oma usku
Pühakiri hoiatab meid, et me oma usku ei häbeneks ega varjaks. Kui Jumal on meiega armuline olnud ja
me oleme selle armu vastu võtnud, siis ei tohiks me seda otsust teiste eest peita. Suur misjonikäsk (Mt
28:19-20) eeldab usu mitte varjamist. Kui me oma usus kindlad oleme ja seda teiste eest ei varja, siis
on Jeesus lubanud alati meiega olla. “Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt
28:20). On öeldud, et usu tunnistamine algab sellest, et julged inimestele öelda, et sa käid kirikus ja
see on sinu jaoks oluline.

3. Usalda Jumala tööd
Suur osa usuletulekust on Jumala töö ja Jumala juhtimine. Inimesed kuulutavad evangeeliumi ja Jumal on
see, kes selle kaudu inimesi enda juurde tõmbab. “Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa...”
(Jh 6:44a). Evangeeliumi jagamisel tuleb usaldada ka Jumala tööd. Seepärast on oluline järjepidev
palve usu tunnistamisel.

4. Mida teha kui inimene tahab kristlaseks saada?
Kui sa oled olukorras, kus inimene on valmis usku vastu võtma, siis võid sa temaga palvetada koos
järgneva palve:
Jumal. Ma tunnistan, et olen oma elu valesti elanud. Olen patune ja vajan sinu armu. Anna mulle andeks
minu patud ja loo mulle puhas süda. Jeesus, ma loodan täielikult sinu ristisurma ja ülestõusmise peale.
Ma tänan sind, et sa surid minu pattude eest. Jumal, ma tänan, et sa armastad mind. Palun juhi mind
kogu ülejäänud elu ja muuda mind selliseks, nadu sina mind näha tahad. Aamen.
Pärast seda on hea, kui sa inimese kohalikku kogudusse viid, kus ta pastoriga vestelda saab ja usuelule
kindla aluse loob.

