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Inimesed arvavad sageli, et taevasse saamiseks ja igavese elu pärimiseks tuleb
olla moraalselt hea inimene ja teha teistele seda, mida tahetakse, et teised talle
teeksid (kõlbluse kuldreegel).
Kuidas selgitaksid inimesele, kes on töökas, tulbi ja edukas, kuid ei ole lepitatud
Jumalaga läbi Jeesuse Kristuse, et ta Jumala silmis on patune inimene? Kuidas
selgitaksid, mis on patt ja et iga inimene vajab armu ja pattudest lunastust?

Aruteluks: Milliste küsimustega on mõni uskmatu inimene sinu

poole pöördunud? Milliseid küsimusi inimestel usu ja Jumala kohta on?
1. Inimene ilma Jumalata elab oma elu eesmärgist mööda.
2. Inimene ilma Jumalata on nagu lammas, kellel ei ole karjast.
3. Inimene ilma Jumalata teeb surmavalt ohtlikke valikuid.
Inimene arvab, et suurim õnn on see, kui ta saab teha seda, mida ta ise tahab, olla teistest
täiesti sõltumatu ja Jumalaga tuleb asjad korda seada surivoodil. Siis ei pea järgima Piibli
„käske ja keelde“,

Aruteluks: Mis muutus sinu elus, kui said usklikuks? Kas keegi
märkas muutust sinu elus?
Mida vastaksid inimesele, kes ütleb, et ta on piisavalt hea inimene
ja ei vaja lunastust, sest ta pole kunagi elus midagi valesti teinud?

Jeesus ütleb: „Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta
vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist.
Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.“
Rikas noormees (loe Lk 18:18-30) heitis kõrvale vaimulikud õnnistused ja vahetas need füüsiliste vajaduste vastu. Noormees uskus
Jumala olemasolu, kuid Jumal ei olnud esimene prioriteet. Kui
seame Jumala oma elus esimesele kohale, siis sellega kaasneb
tõotus, mis ütleb: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!“ (Mt 6:33)
Rikas noormees loovutas igavilikulised aarded, et säilitada oma
olemasolevat varandust. Sellega koos heitis ta minema lootuse
pärida igavene elu.

Aruteluks
Kuidas on usk Jumalasse aidanud sul elus teha õigeid
valikuid? Kas oled pidanud oma elus loobuma mõnest
tulusast või heast võimalusest, kuna oled tundnud, et
see oleks Jumala tahtega vastuolus?

Jeesus kutsub igat inimest ja tahab igat
inimest päästa.
Kas oled mõne inimese suhtes mõelnud, et see inimene küll kunagi
Jumalasse uskuma ei hakka? Kas palvetad kellegi pärast, kes ei usu
Jumalat, kuid kelle puhul sa rõõmustaksid, kui ta päästetud saaks?
Vaata või kuula võimalusel samal teemal Rait Tõnnori jutlust Kolgatal 17. mail 2020.

