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7. Vastutus evangeeliumi leviku eest
Lugege Mk 7: 31-37
Milline oli meie esimene kohtumine Jeesusega? See kohtumine, mis meid päriselt muutis? Arutlege.
Kohtumine Jeesusega annab inimesele rõõmu. Kuidas seda kohtumist, seda tunnet edasi anda teistele
inimestele? Tuleb jagada evangeeliumi. Mis on evangeelium? Paulus ütleb: “Ma olen teile ju kõigepealt
edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud: et Kristus suri meie pattude eest, nagu on
kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi”
1Kr 15:3-4.
Kui evangeeliumi saab kokku võtta kahe salmiga, siis milleks kõik muud lood ja tekstid Piiblis?
Sest Piibel õpetab meid elama (2Tm 3:16-17). Piiblit tuleb lugeda ja õppida tervikuna. Kogu Piibel
räägib Jeesusest. Jeesus tuli ja ilmutas ennast inimkonnale.
Evangeeliumi jagamisel peame teadma ja mõistma, mida me jagame. Miks on evangeeliumi vaja
jagada? Me elame katkises maailmas. Katkise maailma jaoks on olemas evangeeliumi sõnum.
Evangeelium on sõnum päästjast, uuestisünnist ja vabadusest.

Evangeeliumi tuleb teada ja mõista. Kuidas jagada evangeeliumi? Lugege Kl 4:2-6. Selleks, et jagada
sõnumit Jumalast tuleb palvetada, elada ja rääkida.
Esmane vastutus on evangeeliumi sõnumi jagamine oma perekonnas.

Palveta
Enne kui räägid inimestele Jumalast räägi Jumalale inimeste eest. Palveta püsivalt. Palveta olukordade
kohta, et tekiks võimalus tunnistada.

Ela
Kuidas elame ja mida ütleme on olulised. Elu ja suhtluslaad peegelda seda milline on Kristus ja paneb
teisi küsima. Pühitsuselu annab tunnistamise võimalusi. Armasta oma ligimest ja vaenlast.

Räägi
Räägi inimestele Jumalast. Kuulutamine on vähestele inimestele, kuid tunnistamine on igaühele.
Kust algab evangeeliumi jagamine? Ütle nädala sees kellelegi “ma käisin pühapäeval kirikus ja mul läks
see korda.”
Küsimused aruteluks:
1. Kui paljud sinu töö ja/või koolikaaslastest teavad, et sa oled kristlane?
2. Miks on tihti inimestele raske usust rääkida?
3. Mil viisil saad sina tunnistada Jeesusest oma tööl, koolis või perekonnas?

