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5. LOENG: KUIDAS JUMAL MEID JUHIB? 

 
 
Oma otsuste tegemisel vajab inimene Jumala abi.  

Meie mõistusest ei piisa, et otsustada suhete, abielu, laste, 
ajakasutuse, kodu, raha, puhkuse, varanduse, töökoha ja mitmete 
muude küsimuste üle. Juhtimine tuleneb meie suhtest Jumalaga. 
 
• Jumal tõotab juhtida neid, kes elavad osaduses Temaga. “Ma teen su 

targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma anna sulle nõu oma 
silmaga sind juhtides.” (Ps 32:8) 

 
• Jumalal on hea plaan meie elu jaoks. Prohvet Jeremia väljendab Jumala 

tahet inimestele. ”Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, 
ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile 
tulevikku ja lootust.” (Jr 20:11)  “Sest meie oleme tema teos, Kristuses 
Jeesuse loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne 
meile seadnud, et me teeksime seda.” (Ef 2:10) 

 
• Jumal ootab, et otsuste tegemisel peaksime nõu temaga. Ta hoiatab: 

”Häda kangekaelseile lastele, ütleb Issand, kes peavad nõu, aga ilma 
minuta,… lähevad alla Egiptusesse, küsimata nõu minu suust (Js 30 1-2). 

 
• Meie hoiak olgu alandlik ja jumalakartlik. “Ta juhib alandlikud käima 

õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.” (Ps 25:9) 
  
Jumalal on juhtimiseks mitmeid viise: 
 

1. Piibel 

� Üldised juhised Piibli kaudu. Piibel näitab, et mõned asjad on valed, mõned 
õiged. Näiteks: “Sa ei tohi abielu rikkuda” (2Ms 20:14), peame täitma oma 
maksukohustused (Rm 13:7), kristlased peaksid abielluma vaid kristlastega 
(2Kr 6:14), lapsi tuleb kasvatada ja karistada (Õp 13:24), jne. 
� Konkreetsed juhised Piibli kaudu. Mõni kirjakoht otsekui avaneb ja elustub 
lugedes, ning me tajume, et Jumal kõneleb meiega. 
 
2. Jumala Vaim 

� Inimene õpib kuulma Jumala Vaimu häält (sageli = südametunnistuse 
häälega) “…sest nad tunnevad tema häält.” (Jh 10:4) 
� Jumal räägib, kui sa palvetad: tuleb hea mõte, tugev positiivne mulje, 
“sisemine tunne”. Need tuleb läbi katsuda: kas on Piibliga kooskõlas, kas 
edendab armastust, on ülesehitav ja julgustav, kas südames on seejuures 
rahu? 
� Jumal võib anda kindla soovi midagi teha: “Jumal…. tegutseb teis, et te 
tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.” (Fl 2:13) 
� Jumala Vaim juhatab mõnikord ebatavalisel viisil: 
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� Unenägude kaudu (Mt 1:20) 
� Prohveti sõnumi kaudu (Ap 11:27-28; 21:10-11) 
� Nägemuste kaudu (Ap 16:10) 
� Kuuldava hääle kaudu (1Sm 3:4-14) jne. 

 
 
 
3. Terve mõistus 

Jumal hoiatab: “Ärge olgu nagu hobused, … ilma aruta; neid tuleb suuliste ja 
valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.”(Ps 32:9) 
“Mõtle sellele, mis ma ütlen! Küll Issand annab sulle arusaamist kõiges.” (2Tm 
2:7)  
Väga oluline on tasakaal terve mõistuse ja intuitiivse mõtlemise (ilmutuse) 
vahel.  
“Sageli on südamel oma teed, mida mõistus ei mõista:” (Pascal) 

 
4. Kristlaste nõuanded 

“Tark võtab nõu kuulda.” (Õp 12:15)   
“Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate 
abiga.” (Õp 15:22) 

Kuid: 
Kes lõpuks vastutab? Ikkagi mina ise, kes tegin otsuse. 
Kellega peaksime nõu pidama? Oma vanematega ja jumalakartlike 

kogenud ja tarkade kristlastega, oma pastoriga. 
 
5. Olukorrad 

Kõigi sündmuste lõplik juhtimine on Jumala käes. “Inimese süda kavandab 
oma teed, aga Issand juhib ta sammu:” (Õp 16:9) 
Mõnikord Jumal avab uksi (1Kr 16:9), teinekord ta suleb neid (Ap 16:7). 
Jälgi olukordi, kuid ära pane neile liiga palju kaalu. Meie elu ei peaks sõltuma 
olukordadest. 
 
Lõpuks 

Otsides Jumala juhtimist: 
a) ära kiirusta, ole kannatlik ja oota, kontrolli, palveta, pea nõu! Hb 

6:15 kõneleb Aabrahamist: ”Ja nõnda, olles pikameelne, koges ta 
Jumala tõotuse täitumist.”  

b) Me eksime ja teeme valesid otsuseid, ära karda siiralt eksida, 
Jumal annab andeks. “Kui me oma patud tunnistame, on tema 
ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab 
meid kogu ülekohtust.” (1Jh 1:9) 

 
 


