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Kristlane ja ühiskond

● Kas kristlased saaks hakkama ilma muu ühiskonnata?
● Aga muu ühiskond ilma kristlasteta?

Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, 
ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!

Jr 29:7



  

 

  

Jeesuse läkitus

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!

Mt 28:19-20a

Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!

Mk 16:15 

  

Läkitatud maailma muutma

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. 

Jh 3:16

● Maailm ei ole selline, nagu Jumalale meeldiks
● Kuid Jumal soovib olukorda muuta
● Jumal ei taha seda muutust esile kutsuda jõuga



  

 

  

Maailma muutmise viisid

● Revolutsioon
● Kuulus revolutsioon Inglismaal (1688): kukutati kuningas James 

II ning rajati protestantlik konstitutsiooniline monarhia
● Ameerika revolutsioon (1776): 13 Briti kolooniat rajasid 

Ameerika Ühendriigid
● Prantsuse revolutsioon (1789): kukutati Prantsuse kuningas 

Louis XVI ja kehtestati vabariik

● Riigipööre

  

Iga inimese vaba tahe

Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa 
võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, 
sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”

1Ms 2: 16-17

● Kas käsud ja keelud võtavad ära vaba tahte?
● Kui me midagi teeme, siis peame arvestama tagajärgedega
● Alati ei ole tagajärjed teada - eriti kui kogemus puudub
● Kuid me võime teha, mida soovime



  

 

  

Kristlase allumine maisele korrale

Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, 
mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. 

Rm 13:1

● Üldiselt peaks maine kord olema seatud rahu tagamiseks
● Kristlane ei ole revolutsionäär - kuid ta on vabaduse kaitsja
● Riigi korralduses on meetodid oma hääle kuuldavale toomiseks 

- muidugi tuleb neid võimalusi kasutada
● Kui kristlane „nihverdab” - siis ei ole see hea tunnistus

  

Kristlase põhimõttekindlus

Ma tean, kus sa elad - seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni 
minu nimest ega ole salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, 
mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus elab saatan.

Ef 4:19
● Ühiskond on lõpuks vaenulik kristluse suhtes
● Kuid kristlasel tuleb siiski olla kristlane, Jumala laps

Kuigi maailm käitub teisiti, kuigi paljusid asju on raske ellu rakendada 
- siiski kristlane püüab seda teha oma parima arusaamise kohaselt



  

 

  

Kristlane ühiskonnas: valgus ja sool

Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, 
kes teda seni takistab.

2Ts 2:7
● Inimeste arusaamine nüristub - keegi peab neile meelde tuletama, 

mis on õige
● Kuigi see meeldetuletamine võib olla häiriv - siiski hoiab see langust 

tagasi
● Kui valgus ja sool kaovad maailmast, läheb maailm „vabalangusesse”

  

Kristlik aktivist

Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, 
ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!

Jr 29:7
● Kristlased poliitikas
● Kristlased äris
● Kristlased meedias
● Kristlased heategevuses



  

 

  

Kokkuvõte

● Kristlane on kahe ühiskonna liige
● Kristlane peab maises ühiskonnas andma taevase 

ühiskonna pildi edasi
● Kristlane võib tegutseda pea igal elualal
● Kõikjal aga on kristlasel ees piirid, mida ühiskonnal üldiselt 

ei pruugi olla
● Nähes kristlasi ühiskonnas, peaks tekkima igatsus, et kõik 

ühiskonna liikmed võiks olla samasugused

  

Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist 
räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes 

tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale 
au aruandmise päeval.

1Pt 2:12


