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8. LOENG: MIDA OMA ÜLEJÄÄNUD ELUGA PEALE HAKATA 

 
 

2. Korintlastele 5:17 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis 

ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on 
sündinud. 

 
Tihti vaatame inimestena oma eludes ainult lähima eesmärgini 

– sirutame kogu oma olemusega eesmärgi poole, milleks võib olla uus 
auto, maja, järgmine töökoht, palgatõus, abielu või mõni muu saavutus. 

Samas on hea aegajalt võtta aega, et vaadata suuremat pilti. Miks me 
oleme siin, ning mida me oma eluga teha soovime. 

Kas me soovime, et meie elu seisneks hetkeolukordade lahendamisest või 
oleme valmis seadma sihi millegi suurema jaoks? Kas see, mida me 

saavutada püüame on üldse tähtis, või peaksime oma tähelepanu mujale 
suunama? Need on küsimused, mida peaksime endi käest küsima. 

Kristlastena oleme uus loodu Kristuses. Me oleme saanud vabaks 
ahelatest, mis meid on sidunud, kuid kuidas me saame jääda vabaks? 

 

Galaatlastele 5:1 Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige 
siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! 

 
Kristlastena me mitte ainult ei pea loobuma kurjast, vaid meie ülesanne 

on ka teha head. Ei piisa sellest, et me ainult hoidume patust.  
 

Ps. 34:15 hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga!  
 

Praktika näitab seda, et kui me teeme teistele head, siis ootame me seda 
või mitte, aga Jumal kingib selle läbi meile tohutu rõõmu ja Ta õnnistab 

meid. Aga kus ja kellele siis head teha? Soovitaks palvetada, et Jumal 
kingiks teile võimalusi teha inimestele head ning meie kogemus näitab 

seda, et kui oled selle eest palunud, siis need võimalused ka tulevad.  
 

Kol. 3:12-14. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja 

armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, 
tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele 

andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand 
teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle kõige selle 

olgu armastus - see on täiuslik side! 
 

Kristlane olemine tähendab, et oleme Kristuse sarnased. Selleks vajame 
õppida tundma Jeesust ja kuidas tema suhtus, suhtles ja käitus. Jeesuse 

elu – sõnad ja teod, peaksid meile eeskujuks olema. See tähendab, et 
oleme tema jüngrid.  

See protsess kestab kogu meie elu, kus iga kuu ja aastaga õpime rohkem 
oma elus imiteerima Jeesust. 
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Tähtis on ka see, et meil kristlastena oleks osadus omavahel, et me 

veedaks aega üksteisega. Kuulates teineteise lugusid, mida Jumal meie 
eludes teind on, julgustab meid ja kasvatab meie usku. Piltlik näide: kui 

võtta lõkkest ära üks hõõguv süsi, siis peagi 

ta kustub ära. Pannes selle kustunud söe 
jällegi tagasi lõkkesse, siis teiste söehalgude 

keskel ta süttib taas. Sama lugu on ka 
kristlastega, et kui nad eralduvad teisest 

kritlastest ja ei ole enam osaduses teistega 
ning jäävad üksi, siis nad varsti võivad nö. 

ära kustuda. Me vajame teineteise toetust ja 
sõprust, et üheskoos kasvada usus ja särada 

selles pimedas maailmas. 
 

 
 

Fl. 3:12 ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on 
minu kätte saanud.  

 

Jeesus tuli, et meid vabastada ja et meie oleksime tema saadikud enda 
ümber olevatele inimestele. Tema teab meie sügavaid igatsusi, meie 

andeid ja oskusi. Ta teab täpselt mille jaoks meid on loodud, ning mis on 
see, mida me kõige paremini oskame. Kui me õpime käima tema juhiste 

järgi, siis me võime kindlad olla, et see parim, mida Jumal on meile 
valmistanud, täitub meie eludes. 

Meil on igaühel enda eesmärk, mida Jumal meie elude kaudu täidab, kui 
me temale alistudes õpime elama. Enamasti Jumal ei näita seda meile 

korraga, vaid see on juskui GPS seadmega liikumine, kus sulle näidatakse 
järgmist pööret, kuid sa võid kindel olla, et jõuad eesmärgile. 

Lisaks sellele on meil ka üldine eesmärk, mis läbib meie elusid – 
olenemata sellest, kas oled tööl, kodus, koolis või trennis. Olenemata, kas 

sul on raske või kerge periood, ning kas elad parasjagu puuduses või 
külluses. See on midagi, mis peaks meile olema loomupärane, nagu see 

oli Jeesusele. Ta väljendas seda oma viimastes sõnades enne maa pealt 

lahkumist: 
 

Mt. 28:19-20 Minge siis, 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." 

 
Selle käsu juures on ka lubadus, et me ei pea olema ilma lootuseta, vaid 

Looja – kõikvõimas Jumal, on pidevalt meie juures. See ei olene meie 
tunnetest või teadmistest. Me võime temale usaldada kogu oma elu 

teades, et tema juhib meid alati õigele sihtmärgile, nii et me ei pea kahju 
tundma raisatud aja või valede otsuste pärast, kui meie elu lõppemas on. 


