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2. Vastutus inimsuhete eest
Alustekst Kl 3:9-17.
Üks põhjus, miks Paulus selle kirja koos sealsete juhistega kirjutada võis oli oht eksiõpetajate ees.
Peatükis 2 salm 8 on hoiatus mitte lasta end eksitada.
Paulus aga eeldab, et Jeesusesse uskujas on toimunud mingi vundamentaalne muutus, mis on
inimese asetanud täiesti teise positsiooni. Sellest tulenevalt ei tohi lasta ennast eksitada.
●

“Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või
hingamispäeva pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus.” (Kl 2:16-17).

Jumalariigis on oluline see sisemine muutus, sest just seestpoolt, meie südamest, lähtub kurjus ja see
kuidas me elame. See järjepidev karakteri muutus on miski, mis saab sündida pärast Jumala poole
pöördumist. Paulus seob oma käsud Kristuses toimunud elumuutusega. “Ärge valetage üksteisele,
sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega.”
●

See suur põhjus mitte valetamise jaoks seisneb usklike seas tõsiasjas, et nad kõik on nüüd samas
perekonnas ja samas seisus Jumala ees. (Kl 3:11).

Salmis 12 toob Paulus välja isikuomadused, mis on omased sellele uuele inimesele.
Salmis 13 kirjeldab apostel seda moodust, mil viisil eelnimetatud omadused siis omale selga panna.
“Rõivastuge… üksteist taludes ja üksteisele andestades.”
●

Side, mis seda võimaldab on salmis 14 välja toodud. Selleks on armastus. Tänu armastusele
saab usuinimene teisi kaaskristlasi taluda ja neile andestada.

Salmide 15-17 keskne sõna on tänulikkus.
●

Tänulikkus on koheselt mainitud, sest ainult tänulikuna olles saab üksteist julgustada ja üles
ehitada.

Olulised järeldused:
1. Muudetud elu elamise eelduseks on uussünd Kristuses.
Ilma Jeesuse poole pöördumise pole võimalik sisemiselt muutuda. Jumal muudab esmalt südame
ja siis teod.
2. Armastuse side on see, mis tagab ühtsuse.
Tänu armastusele on inimeses soov muutuda ja teisi teenida. Piiblis on armastus käsuks ja
otsuseks.
3. Ole tänulik!
Tänulikkus annab jõudu teenimiseks. Tänulikkus on samuti Piiblis käsuks.
4. Ehita üles oma usukaaslast!
Kogudusse kokku tulemise põhjuseks on usukaaslaste julgustamine ja ülesehitamine (1Kr 14:26)
Küsimused aruteluks:
1. Kas tekstis kirjeldatud isikuomadused ja tegevused on sinu arvates lihtsad või rasked? Miks?
2. Mil viisil on armastus otsuseks? Kas sa nõustud sellega või mitte?
3. Kuidas saame oma usukaaslasi üles ehitada ja julgustada?

