2. Inimene on patune ja lahutatud Jumalast.
Sellepärast ei või me tunda ega kogeda
Jumalat. Oma headuse või filosoofia abil
me aga ei jõua Jumalani.

Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma"
(Ro 3:23).
3. Jeesus Kristus on Jumalalt antud
ainus lahendus inimeste päästmiseks
patust ja lepituseks Jumalaga.

Tunne oma Jumalat

Kristuses kasvamise kursus K-3©
7. Evangeelium - rõõmusõnum

” Sest Jumal on üks, ka vahemees üks Jumala ja
inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus kes andis
iseenese lunastushinnaks kõikide eest...”
(1 Ti 2:5)

1. Mis on Evangeelium?

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et
ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et
tal oleks igavene elu. Sest Jumal ei ole oma
poega läkitanud maailma, et ta maailma üle
kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi
õndsaks saaks! ” (Jh 3:16-17)
Jumal on meid päästnud oma poja Jeesuse
Kristuse läbi. Jeesus elas maa peal,
tervendades ja vabastades inimesi. Ta suri
ristil süütult meie patude eest ja ta tõusis
üles surnuist kolmandal päeval, lepitads
meid Jumalaga. See ongi evangeelium.
”..pimedad saavad nägijaiks ja jalutumad

käivad, pidalitõbised tehakse puhtaks ja
kurdid kuulevad, ja surnud äratatakse üles ja
vaestel kuulutatakse evangeeliumi,”
(Mt 11:5)

4 osa evangeeliumist
1. Jumal armastab meid ja Tal on eriline
plaan meie elude jaoks.

Paljud inimesed tunnevad tühjust ja
igatsevad elavat usku Jumalasse.
Kuna keegi ei tunnista ega jaga
evangeeliumit jäävad nad ilma
osadusest Jumalaga. Jumal soovib,
et kõik inimesed saaksid õndsaks ja
usklikuks Jeesus Kristuse läbi.

Loe: (Ro 10:14)

”Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda……
Nii pea kui saime päästetud, andis Jumal
meile ”päästerõnga” – meie isikliku
tunnistuse Jumalast. Selleks et välja
sirutada nendele kes vajavad päästmist ja
on ”uppumas”. Oleme vaimulikud
elupäästjad päästeametis.

”Aga kõik on Jumalast, kes meid on
iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on
meile annud lepitusameti.” (2 Ko 5:18)
4. Igaüks meist saab usus vastu võtta
Jeesuse Kristuse isiklikuks päästjaks ja
Issandaks. Kristuse vastuvõtmine tähendab
pöördumist Jumala poole. Seda tehes
kogeme rahu ja armastust Jumalalt.

”...olles alati valmis andma vastust
igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse
kohta, mis teis on. (1 Pe 3:15)
”Misjonikäsk”

,,Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta
meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad
tema nimesse" (Jh. 1:12).
2. Evangeeliumi kuulutamine

”Sest see on hea ja armas Jumala, meie
Õnnistegija meelest, kes tahab, et kõik
inimesed õndsakas saaksid ja tõe tunnetusele
tuleksid.”. (1 Ti 2:3-4)

”Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad,
neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu
nimesse ja neid õpetades pidama kõike,
mida mina teid olen käskinud. Ja vaata,
mina olen iga päev teie juures maailmaajastu otsani!” (Mt 28:19-20)

See on Jumala igatsus ja ka käsk, et
kristlased tunnistaksid teistele inimestele
evangeeliumit ja rõõmusõnumit. Ta on
meie sisse pannud lepitussõna ja ei ole
valinud ingleid seda tegema.

