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Uus loodu Kristuses

● Kes on kindel, et ta on Jumala laps?

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala 
lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei 
liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 

Jh 1:12
● Kuidas Sa seda tead?

Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.

Rm 8:16



  

 

  

Ülevalt sünd

Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni 
ülalt, ei või näha Jumala riiki.” Nikodeemos ütles talle: „Kuidas 
saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi 
oma ema üska ja teist korda sündida?” Jeesus vastas: „Tõesti, 
tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna 
Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. 
Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!

Jh 3:3-7

  

Sünd ja uuestisünd

● Laps sünnib füüsilisest ihust maisesse maailma
● Jumala laps sünnib Vaimust taevasesse maailma
● Sündinu kannab endas vanemate olemust
● Sündinu ei ole kohe valmis, vaid peab kasvama
● Kasvav laps peab ka õppima

● teda õpetavad tema vanemad
● ta omandab oma isiklikke kogemusi - ka eksides
● ta õpib vaatama seda, mis toimub ta ümber



  

 

  

Uue loodu olemuslik erinevus

● Arusaamine on muutunud
● pimedusest valgusesse: nüüd Sa hindad oma olukorda täiesti teisiti, Sa 

saad aru, kus olid enne ja kus oled nüüd

● Igatsused on muutunud
● kelle moodi soovid olla: nüüd on Su eeskujuks Su taevane Isa ning 

tema Poeg Jeesus Kristus

● Motiivid on muutunud
● uut loodut ei pane enam liikuma vana loomuse motiivid

● Soov käituda on muutunud
● kuna eeskujuks on Jumal, siis Sa soovid käituda vastavalt Tema tahtele

  

Arusaamine: vana inimene

Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd 
valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?

Mt 6:23

● Kurat on valetaja - tema räägib musta valgeks ja valge mustaks
● Saatan jätab mulje, nagu Sa juba oleksid valguses
● Vana loomus on kuradi meelevalla all - Sa ei saa õigesti näha
● Vana loomus käib iseenese himude järgi - kuid kahjuks petetuna



  

 

  

Arusaamine: uus loodu

Siis Jeesus rääkis neile taas: "Mina olen maailma valgus. Kes 
järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus."

Jh 8:12

● Jeesus annab tõelise valguse: muudab Su arusaamist
● Sa näed, mis on valesti ja tuleks muuta
● Sa näed eesmärki, mille poole suunduda
● Sa hakkad aru saama, kes on kes: saatan ei saa Sind enam 

petta

  

Igatsused: vana inimene

Kas inimene on vaba?

Nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike 
roppust. 

Ef 4:19
● Kiire edu ja heaolu
● Maine rikkus ja vara
● Muretu  ja lõbus elu
● Ohjeldamatu eluviis

Isegi kui eelnev pole alati õige, siis ka „maailmaparandajad” on valel teel, kuna inimene ei 
ole kalduv heale, vaid kurjale. Head maailma ei saa saavutada ilma olemuse muutuseta.



  

 

  

Igatsused: uus loodu

Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast.

Hb 13:14

● Uus loodu igatseb seda, mida veel pole näha
● Uus loodu igatseb täiuslikkust
● Uus loodu tahab olla võimalikult Jumala lähedal

  

Motiivid: vana inimene

Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on 
nende häbis; nad mõtlevad maapealsetest asjadest.

Fl 3:19
● MINU tahe
● Võim - mis võib olla rakendatud ka headel eesmärkidel
● Kuulsus - mitte ainult eluajaks, kuid ikkagi vaid inimeste silmis
● Omakasu - mis mina sellest kasu saan?
● Enesekesksus, isiklik heaolu - MINUL peab olema kõik hästi



  

 

  

Motiivid: uus loodu

Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et 
te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja 
täiuslik.

Rm 12:2
● Teha rõõmu oma Taevasele Isale
● Tuua au Jumalale
● Teha head kõigile
● Anda edasi valgust kõigile
● Soov, et ükski inimene ei hukkuks

  

Käitumine: vana inimene

Sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi.

Ef 5:12
● (Sala)kaval
● Vabameelne
● Muutlik, vastavalt sellele, mis on kasulik
● Isekas
● Himudele järgi andev



  

 

  

Käitumine: uus loodu

Iga teie "jah" olgu "jah" ja iga "ei" olgu "ei", aga mis üle selle, see on 
kurjast.

Mt 5:37
● Tõene: „jah” ja „ei”  ei vaja lisandust „ausõna”
● Järjekindel
● Ohvrimeelne
● Heatahtlik
● Mitte iseennast täis

  

Kokkuvõte

● Uus loodu on saanud olemuse Jumalalt, kuna ta on sündinud Vaimust
● Kuna ta on aga alles laps, peab ta kasvama ja õppima
● Ei ole vaja heituda, kui kohe alguses pole ka iseenda juures kõik 

asjad laitmatud, sest on ju loomulik, et väike laps pole veel oma isa 
täiuslik koopia

● Tegele enda arendamisega: loe Sõna, palveta, TEE selle järgi
● Vahel on hea oma südant kontrollida: kas ma ikka jätkuvalt igatsen 

olla taevase Isa moodi?
● Kui Jumal loob uue taeva ja uue maa - siis sinna sisse astudes ka 

meid uuendatakse täiesti



  

 

  

Teie olge siis täiuslikud,
nõnda nagu

teie taevane Isa on täiuslik!

Mt 5:48


