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7. LOENG: KUIDAS MA VÕIN OMA USUS KINDEL OLLA? 
KUIDAS SELLEST TEISTELE RÄÄKIDA? 
 
1. Kuidas ma võin oma usus kindel olla? 

 
Heebrea kirjas öeldakse:  (He 11:6) “Aga ilma usuta on võimatu 
olla meelepärane, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et  
tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.” 
 
Pole raske uskuda, et Jumal on olemas, sest eimillestki ei ole midagi tekkinud. Kuid – 
ainult Jumala olemasolusse uskumine toetub mõistusele ja ei päästa. Ainult Jumala 
armastusse ja Jeesuse ohvrisurma uskumine ei päästa samuti. 
 
Järeldus - teadmised on küll vajalikud, kuid nad ei päästa! 
 
Lahendus on järgmises kirjakohas: 
 

Jh 1:12 “Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala 
lapsiks, kes usuvad tema nimesse.” 

 
Siin on kaks asja koos: 1. USKUMINE ja 2. VASTUVÕTMINE 
 
Seega: et saada päästetud, peab inimene ta vastu võtma kellesse ta usub. 
 
Jeesus, piltlikult öeldes, seisab inimese südame ukse taga ja koputab. Ukselink on 
ukse inimesepoolses küljes, tema otsus on uks avada ja Jeesus, Päästja, oma ellu 
vastu võtta. See on palve, kus inimene palub Jeesusel tulla oma ellu ja palve 
vastusena Jeesus tulebki. 
 
Jeesuse saabumine inimese ellu on kui tuletõrjuja siseneb põlevasse korterisse – 
ta kustutab kohe tulekolde ja avab aknad - saabub helge vabanemise tunne. 
 
Usaldus tulija vastu on tekkinud ja inimene annab kogu oma elu Jeesuse juhtida. 
Usu tekkimise tunnuseks on veendunud teadmine, et Jumala Sõna – Piibel, on 
tõde. 
 
Piiblit lugedes saad endalegi väga meeldivaks üllatuseks kõigest loetust kohe aru 
– eriõpetust polegi tarvis! Ja tead kohe algusest peale kindlalt, et kogu loetu on 
tõde. Selle väga meeldiva üllatuse saladus on, et tegelikult juhib Jeesus Kristus 
ise sinu elu, tema, kes on Elu ja Ülestõusmine, avab sulle igavikulisi saladusi. 
 
Nüüd oled sa kindel – ma olen tõesti kohtunud Jeesusega ja olen tõesti 
päästetud! 
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2. Miks ja kuidas sellest teistele rääkida? 
 
1. Miks rääkida?  

 
See kohe ei olegi probleem! 
Sest päästetud inimene teab kohe algusest, et on leidnud tõelise aarde – ta on 
patud andeks saanud ja päästetud ning saanud igavese elu. Inimene kogeb igal 
päeval, et Piiblist loetu aina enam puhastab ja vabastab teda. 
 
Inimene teab, et 

Jeesuse viimased sõnad oma järgijatele olid: «Minule on antud kõik meelevald 
taevas ja maa peal. Minge siis ja 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 
28:18-20). 

 
Inimesel tekib südames tungiv vajadus seda suurt leidu teistelegi avalikustada. 
 
Vajadus teistele rääkida kinnitab ühelt poolt, et inimese süda on Jeesuse käes ja 
on puhas ja teiselt poolt, et on tekkinud täiesti uus tunne – armastust täis 
kahjuvalu hukkuvate hingede pärast! 
 
Kahjuvalu hukkuvate hingede pärast on edasiviiv jõud ja abiks kuulutamise töös. 
 
Sest sulle läheb korda, mida 

laulja Sinead O’Connor ütles oma intervjuus: “Inimene on seest tühi. Inimese 
vaimulik külg on ära unustatud ja me ei tea enam, kuidas enesega hakkama 
saada. Et oma tühjust täita, haaravad  paljud raha, seksi, alkoholi või narkotsi 
järele. Inimesed lausa karjuvad tõe järele...” 

 
Päästetud inimene teab ju kindlalt, et tõde on Jeesuses Kristuses ja see hea uudis 
– evangeelium, tuleb edasi öelda. 
 
Hea sõnum on just siis hea sõnum, kui ta jõuab nendeni, kes seda vajavad. 
 
Miks siis rääkida teistele: 
  
Esiteks, see on Jeesuse enda käsk. 
 
Teiseks põhjuseks on inimeste vajadus kuulda head sõnumit Jeesusest Kristusest 
 
Kolmas põhjus on see, et kui me oleme midagi head saanud, siis on meil 
iseenesest soov seda edasi anda. 
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2. Kuidas rääkida? 

 
Ma usun, et Jeesusest Kristusest rääkimine peaks olema niisama loomulik ja 
sundimatu, nagu meie suhe Jumalaga.  

  
Ei ole midagi kummalist selles, kui sa räägid oma heale sõbrale, kui Jeesus 
Kristus on su elu muutnud. Kui sa tegelikult oled oma «sõbra sõber», siis sa ju 
soovidki, et ka tema teaks, mis talle hea on. 
 
• Esiteks räägi lühidalt, mis oli su elus enne, kui Jeesust kohtasid ja mis sind 
Jumalat otsima ajas.  
 
• Teiseks räägi, kuidas see juhtus. Mida sa tegid? Mida sa tundsid? Kas seal oli 
keegi?  
 
• Kolmandaks - räägi sellest, mis on su elus aset leidnud ja muutunud koos 
Jeesusega elades.  
 
Tõsiasi on see, et inimesi huvitavad teiste inimeste lood. Neid huvitab sinu lugu. 
 
Kui nad kuulevad sinu lugu, siis räägi seda nii, et nad võiksid mõelda: 
 
Kui see võis juhtuda sinuga, siis võib juhtuda ka minuga! 
 
Kellelgi pole asja taevasse, kui ta ei tunne Jeesust Kristust isiklikult. 
 
Nii et pane oma lugu valmis ja kui on juhust seda rääkida, siis räägi julgelt. 
 
Selliselt toimides hoiad oma hinge elusana, sinu usulamp ei kustu ja maailm sinu 
ümber muutub aina paremaks. 
 
Sa muutud ise sisemiselt aina tervemaks ja aitad tervenemisele ka teisi. 
 
Jeesus manitseb enda omi, kes tahavad temaga lõpuni koos käia, selliselt: 

Jeesus ütles oma järgijaile:  
«Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda 
soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade 
tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on 
mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et 
selle valgus paistab kõigile majasolijaile. Nõnda paistku teiegi valgus 
inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.» 
(Mt 5:13-16). 

 
Hea sõnumi kuulutamise missiooni lõppeesmärk on – kogu au Isale, kes on taevas! 


