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Õigeksmõistmine usu läbi 

Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata. 
Rm 3:28 

 
Hingamispäev, 21. oktoober 
Osvald Taroreh (Jakarta, Indoneesia) 

Sissejuhatus. Tema halastuse läbi 

Tt 3:5 

On üks vana lugu mehest, kes kukkus kogemata sügavasse kuiva kaevu. Seal all 
oli pime. Ta hüüdis abi järele, kuid mingit lootust ei paistnud. Viimaks läks keegi 
kaevust mööda ja leidis võimaluse, kuidas meest aidata. Kaevu põhja lasti köieots. 
Mees hakkas köit mööda ronima ja jõudis lõpuks elusa ja tervena maa peale. 

Oluline on meeles pidada, et Tema on ainus, kes suudab seda meie 
heaks teha. 

Kas ta võis väita, et päästis end oma pingutustega, kui kaevust välja ronis? 
Tõenäoliselt, aga kaevu sügavust arvestades oleks ta võinud iga kord ronimist 
alustades alla kukkuda. Kui talle ei oleks midagi ulatatud, näiteks köit, kas ta oleks 
suutnud oma elu päästa? 

Usklike hulgas on alati olnud diskussioon päästmise üle. Paljud arvavad, et nad 
võivad tegevuse ja heade tegude läbi päästetud saada. Aga kui see on tõsi, siis 
oleksime surnud iga kord, kui teeme vigu ja langeme pattu, sest „patu palk on surm“ 
(Rm 6:23). Patustena oleme „surnud oma üleastumistes ja pattudes“ (Ef 2:1). Piibel 
selgitabki seepärast, et „ta päästis meid − mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu 
oleksime teinud, vaid oma halastust mööda“ (Tt 3:5). Jumal on oma armus ja 
halastuses teinud meie päästmiseks kõik vajaliku. „Sest teie olete armu läbi 
päästetud usu kaudu − ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt −, mitte 
tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ (Ef 2:8, 9) „Mõistetakse õigeks tema armust 
päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ (Rm 3:24) Niisiis, Piibel 
väljendab selgelt, et meid päästetakse Tema armu ja halastuse läbi, mitte meie oma 
pingutuste abil. 

Olgugi et püüame elada usuelu ning kogeme mõnikord tõuse ja mõnikord mõõnu, 
„on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu 
ülekohtust“ (1Jh 1:9). Kuigi head teod ei saa meid päästa, tõendavad need, me 
tõepoolest usaldame Teda ja lubame Tal meid muuta. Ainult need usklikud, kes 
võtavad vastu Püha Vaimu (Jh 7:38, 39) ja kannavad Vaimu vilja (Gl 5:22, 23), 
saavad Jumala anni tegelikult usu kaudu kätte. 

Mida me peaksime siis tegema, et saada Jumala halastust ja armu? „[Ta] tõi nad 
välja ning ütles: „Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda?“ Aga nemad ütlesid: 
„Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!“ (Ap 16:30, 31) Palu 
Jumalalt päästet ja usalda Teda. Oluline on meeles pidada, et Tema on ainus, kes 
suudab seda meie heaks teha. 
 
Pühapäev, 22. oktoober 
Ronny Rambi (Lääne-Jakarta, Indoneesia) 

Tõendusmaterjal. Õigeksmõistmine usu läbi 

Rm 3:19−28; Jk 2:10, 18; Ilm 14:12 

Põhjus, miks seadus ei saa kedagi õigeks mõista, on selgelt sõnastatud: „Sest 
Seaduse kaudu tuleb patutundmine.“ (Rm 3:20) Seadus suudab avada patuse silmad 
tema pattu mõistma, kuid ei saa pattu kõrvaldada. Kuidas saavad inimesed õigeks 
mõistetud, kui kõik on patu all? Me võime saada Jumala silmis õigeks mõistetud usu 
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läbi Jeesusesse Kristusesse. Meid „mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, 
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ (salm 24) Kuigi me kõik oleme Jumala 
seaduse rikkumises süüdis, pakub Ta andestust kõigile, kes usuvad Jeesusesse. 

See ei tähendab õigeks tegemist, vaid lihtsalt õigeks tunnistamist. 

Veelgi enam, õigeksmõistmine näitab, kuidas Jumal käsitseb meie patte ja võtab 
meid Tema silmis õigena vastu. See ei tähendab õigeks tegemist, vaid lihtsalt õigeks 
tunnistamist. 

Kuidas saab patune Jumala ees õige olla. Piibel ütleb, et patune saab Jumala ees 
õige olla üksnes usu läbi. „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane.“ (Hb 11:6) 
„Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest 
sõltumata.“ (Rm 3:28; vt ka Rm 5:1) 

Aga kui keegi rikub üht käsku, on ta süüdi kõigi käskude rikkumises ning tõmbab 
endale Jumala hukkamõistu (Jk 2:10). Jaakobus rõhutas, et peame oma usku 
näitama. See peab olema midagi, mis on teistele nähtav ning ilmneb heades tegudes 
(Jk 2:18, vt ka Mt 19:17 ja Rm 2:13). Jaakobusel on tegemist inimestega, kes 
nimetavad end kristlaseks, kuid ei näita oma usu reaalsust tegudega. Ta ütleb, et 
tõeline usk annab alati tulemuseks teod. Küsimus on, miks on Jaakobusel ja Paulusel 
õpetamises erinevad ideed. Kas need on vasturääkivad? Ei. Paulus rõhutab 
õigeksmõistmise alust (usku), Jaakobus rõhutab õigeksmõistmise vilja (tegusid). 
Paulus kõneleb õigeksmõistmisest Jumala ees, samas kui Jaakobus kõneleb 
õigeksmõistmisest inimeste ees. 

VASTA 

Mis on meie õigeksmõistmise allikas? Õigeksmõistmise tõend? 
 
Esmaspäev, 23. oktoober 
E. H. Michael Palar (Jakarta, Indoneesia) 

Logos. Päästmise mõistatuse avamine 

Rm 3:28; 7:22−24 

Missugune päästetee? (Lk 18:9−14; Rm 2:14, 15) 

Kuidas on võimalik selle maailma heitlusest pääseda? Vastus oli mõistatuslik. 
Kirjas roomlastele räägitakse, et mõned otsustasid lahendada selle Jumala tahtele 
vastupidiselt (Rm 1:30−32), teised otsustasid järgida Jumala juhiseid Toora õpetuste 
või oma südametunnistuse abil (Rm 2:14, 15). Inimesed, kes püüdsid toime tulla oma 
parimate pingutuste abil väljaspool Jumala tahet, lõpetasid meeleheites (vt Kg 2:22, 
23), ülejäänud pettumuses või lausa enesehävituses (vt Nebukadnetsarit Tn 4:28−33 
ja Heroodest Ap 12:21−23). 

Ta mõistis, et mitte keegi ei suuda ise teha ennast õigeks, heaks või 
õnnelikuks. 

Nende hulgas, kes otsustasid saada päästetud Jumala tahet järgides, on suur 
probleem. Kuigi seadus on tee õnnele (Ps 1; 119), avastavad need, kes võtavad 
Jumala seaduse õigekssaamise teeks, kaks probleemi. Esimene probleem on välja 
toodud tähendamissõnas, mille Jeesus jutustas Lk 18:9−14. See, kes kuuletus 
seadusele, sai ülekohtuseks, sest ta arendas enesekeskset religiooni. 

Selle loo variser ütles: „Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, 
mis ma saan.“ (salm 12) Selline religioosne inimene ohverdab end Jumala jaoks 
sõnakuulmise kaudu. Teine inimene, kõige vihatuma ametiga, palvetas seevastu 
alandlikult: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!“ (salm 13) Jeesus ütles selgelt, 
missuguse õppetunni peaksid inimesed sellest loost omandama. „Ma ütlen teile, 
tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast 
ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.“ (salm 14) 
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Teine probleem, mille avastavad need, kes üritavad elada püha elu Jumala 
seadusele kuuletudes, on see, et nad ei suuda nõudeid iial täita (Rm 7:22−24). Nad 
kogevad meeleheidet, pettumust ja enesehävitust. Kui inimene mõtleb pidevalt 
heade tegude tegemisele ja võtab need oma igapäevaelu keskmeks, siis selline 
inimene ei järgi Jumala tahet, mis on Tema päästeanni vastuvõtmine usu läbi. 

Odav pääste? (Rm 3:23, 24, 28) 

Martin Luther avastas õiguse mõistatuse võtme. Kiri roomlastele avas tema silmad 
imelisele lunastusele. Ta mõistis, et mitte keegi ei suuda ise teha ennast õigeks, 
heaks või õnnelikuks. Seda sellepärast, et inimese loomus on patune. Õiguse saab 
ainult lunastuse kaudu. Kirjas roomlastele on öeldud: „Sest kõik on pattu teinud ja 
ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, 
lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ (Rm 3:23, 24) 

Ainult Jumal ise suudab inimkonna õigsuse taastada. Jeesus Kristus, Jumala 
Poeg, ohverdati selleks, et inimesi lunastada ja neile tõeliselt õige olemus anda. 
Igaüks, kes tahab olla õige, saab õiguse üksnes usu kaudu vastu võttes, seda ei saa 
mingi töö abil. See on pääste hea sõnum. Jeesus on tee igaühe jaoks, kes soovib 
pääseda selle maailma heitlusest ning saada õige, vaba ja õnnelik elu. 

Mil moel on õpetust õigusest usu läbi vääriti mõistetud? Kas kümne käsu andmine 
võib väärarusaama selgitada? Salmis 28 kinnitab Paulus: „Inimene mõistetakse 
õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata.“ Seda väidet on mitmeti vääriti 
mõistetud. Mõned peavad päästet odavaks ja arvavad, et usk Jeesusesse tähendab 
vabadust teha seda, mida iganes nad tahavad. Mõned süüdistavad Paulust tuliselt, 
pidades teda valeapostliks, kes teeb kristlusest ilma reegliteta religiooni. Sel põhjusel 
keelduvad mõned kristlased Pauluse kirjadest ja aktsepteerivad ainult evangeeliume. 

Reeglite vaimsus (2Ms 20:1−17) 

2. Moosese raamat annab tausta mõistmaks, kuidas Jumal tagab õiguse. Jumal 
andis Siinai mäel oma seaduse. 2Ms 20:3−17 loetleb üksikasjalikult reeglid, mida 
Jumal soovib oma rahvast täitvat. Kuid reeglite vaimsuse mõistmiseks peame 
lugema salme 1 ja 2. „Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: „Mina olen Issand, 
sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast.“ See lõik kirjeldab 
Seaduseandjat enne, kui kirjeldab seaduse sisu. Siin on selgelt öeldud, et 
vabastamine oli Jumala poolt piiranguteta. 

Teisisõnu, Jumal ei nõudnud kõigepealt, et Egiptusest vabastamiseks peaksid 
iisraellased olema Tema seadust täites õiged. Jumal oma armastuses lihtsalt kutsus 
neid Teda järgima ja kui nad Teda usaldasid, tegi Ta suuri imetegusid ja vabastas 
nad orjusest. See tekst näitab, et Jumal ei kasutanud kümmet käsku Egiptusest 
vabastamise tingimusena. Ta nõudis ainult usku. Seejärel, pärast vabastamist, anti 
kümme käsku. See näitab, et seadus anti neile selleks, et nad saaksid pärast 
vabastamist elust tõeliselt rõõmu tunda (vt Ps 19:8−12; 112; 119). Selle põhjal võime 
mõista, et õigus ei tule seadusetegudest, vaid elu muutvast usust. 
 
Teisipäev, 24. oktoober 
Andrew Tanny Liem (Airmadidi, Indoneesia) 

Tunnistus. Uinuv usk 

Rm 2:13 

„Inimestele on vaja avaldada olulised tõed, mis on kaua olnud eksituste rämpsu 
alla peidetud. Paljud neist, kes väidetavalt usuvad kolmanda ingli kuulutust, on silmist 
kaotanud õigeksmõistmise usu kaudu. Mõned on läinud selles küsimuses suurtesse 
äärmustesse. Suure innukusega on õpetatud: „Ainult usu Kristusesse ja saa 
päästetud, kuid jäta Jumala seadus sinnapaika.“ See ei ole Jumala Sõna õpetus. 
Sellisel usul ei ole alust. See ei ole tõe vääriskivi, mille Jumal on andnud oma rahvale 
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käesoleval ajal. See õpetus eksitab siiraid inimesi. Jumala Sõnast paistev valgus 
ilmutab fakti, et seadust tuleb kuulutada. Kristus tuleb kõrgele tõsta, sest Tema on 
Päästja, kes andestab üleastumise, ülekohtu ja patu, kuid ei pese mingil juhul 
puhtaks süüdiolevat ja kahetsematut hinge.“1 

„Jumala Sõnast paistev valgus ilmutab fakti, et seadust tuleb kuulutada.“ 

„Kui patune vaatab seadust, saab tema süü talle selgeks, see veenab tema 
südametunnistust ja mõistab ta hukka. Tema ainus lohutus ja lootus on vaadata 
Kolgata ristile. Kui ta söandab toetuda tõotustele ja võtab Jumalat Tema sõnast, siis 
tulevad tema hinge kergendus ja rahu. Ta hüüab: „Issand, Sina oled tõotanud päästa 
kõik, kes tulevad Sinu Poja nimel Sinu juurde. Ma olen eksinud, abitu, lootusetu hing. 
Issand, päästa mind, muidu ma hukkun.“ Tema usk haarab Kristusest kinni ja ta saab 
Jumala ees õigeks mõistetud. 

Aga kuigi Jumal võib olla õige ja siiski patuse Kristuse teenete kaudu õigeks 
mõista, ei saa ükski inimene katta oma hinge Kristuse õigusega sel ajal, kui ta 
tegeleb teadaolevate pattudega või jätab teadaolevad kohustused hooletusse. Enne 
kui õigeksmõistmine saab toimuda, nõuab Jumal südame täielikku alistamist. 
Õigeksmõistmise säilitamiseks peab olema pideva kuulekus aktiivse, elava usu 
kaudu, mis tegutseb armastuses ja puhastab hinge.“2 

VASTA 

1. Missuguseid ohtlikke arusaamu võib tekkida, kui keegi ütleb, et kuuletub Jumala 
seadusele sellepärast, et kardab muidu mitte Jumala riiki saada? 

2. Kas sinu arvates on meie tegudel osa pääste ärateenimises? 
 
Kolmapäev, 25. oktoober 
Oktoverano Lengkong (Airmadidi, Indoneesia) 

Praktiline juhend. Eraldatud 

Rm 3:23, 24 

Noorte elus on lõpmatu diskussioon suhete üle, ükskõik kas need on siis 
sõprussuhted või romantilised suhted. Kui suhe on loodud, on tunne imehea. 
Vastasel juhul aga, kui suhe muutub nõrgaks, hakkab lagunema või puruneb, siis on 
tunded sünged. 

Patused inimesed kannatavad seepärast, et suhe Jumalaga on mõranenud või 
purunenud. Selle tagajärjel põgeneme sageli Temast eemale. Piibli sõnum püüab 
parandada suhteid, mis Jumala ja inimkonna vahel on katkenud. 

Õigeksmõistmine toetub üksnes Jumala armastusele ja murele oma laste 
heaolu pärast selles maailmas. 

Kui kasutame sõna õigeksmõistmine, siis patuste kohta. Õigeksmõistmine nõuab 
pattu. Õigeksmõistmise või lunastuse mõistmiseks ja hindamiseks peame mõistma, 
mis on patt ja kuidas meist said patused. Vastus ulatub tagasi Eedeni aeda. Kui 
Jumal lõi Aadama ja Eeva, andis Ta neile vaba moraalse valiku. Neil oli võime 
Loojale kuuletuda või mitte kuuletuda. Nad tegid kahetsusväärse, pigem saatusliku 
valiku kasutada oma vabadust vääriti ning ei kuuletunud Jumalale. 

Jumala tahet rikkudes tõid Aadam ja Eeva maa peale surma. Kuid armastuses 
oma laste vastu ja moraalses vastutuses nende eest kavandas Jumal lunastusplaani 
enne maa rajamist (Ef 1:4 ja 2Tm 1:9). Jumala armu tõttu oli meie esivanematel 
võimalik mõnda aega elust rõõmu tunda, kuid patt muutis surma möödapääsmatuks. 

                                            
1 Ellen G. White, „Selected Messages“, 1 rmt, lk 360, 361. 
2 Ellen G. White, „Faith and Works“, lk 99, 100. 
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Kuna Jeesus tuli meie asendajaks ja võttis surmanuhtluse enda peale, saab Jumal 
kaitsta meid, kes me tegelikult oleme surma ära teeninud. 

Õigeksmõistmine toetub üksnes Jumala armastusele ja murele oma laste heaolu 
pärast selles maailmas. Oma armu kaudu kavatseb Jumal anda patustele võimaluse 
Temaga suhe luua. Igavene elu on võimalik ainult ühenduses Jumalaga, sest Tema 
on universumi ainus eluallikas. Õigeksmõistmine usu läbi Jumalasse annab 
inimesele vabaduse patust ja selle karistusest. 

VASTA 

1. Kas ma valin Jeesuse eeskujuks ja kuuletun Tema Sõnale? 

2. Mida teen ma selleks, et hoida suhet Jumalaga? 
 
Neljapäev, 26. oktoober 
Lovely G. Sepang (Airmadidi, Indoneesia) 

Arvamus. Kas ma olen teadmatuses? 

Rm 10:17 

Järjest moodsamaks muutuvas maailmas elavad paljud, kes väidetavalt järgivad 
Jeesust, elu, mis on pelgalt formaalsus või tühjade tavade kogum. Mõnikord on vaja 
usu elustamiseks vaja vapustavat elusündmust või ka imet. 

Küsimus, mille peaksime endale esitama, on: „Kas meie usk peaks sõltuma 
asjaoludest või Jumalast, olenemata asjaoludest?“ 

Patuste ja Jumala, meie Päästja vahel tuleb luua elav suhe. 

Toimus lennuõnnetus ja päästetiimid tulid appi reisijatele, kes ikka veel ookeanis 
hulpisid. Päästekopteri piloot laskis reisijatele alla köie ja mõned päästevestid. 
Esmapilgul võib tunduda, et sel juhul päästsid neid köis ja päästevestid, tegelikult oli 
piloot see, kes neid päästis. 

Kuid selleks, et ühendada reisijad elutahte ja kõrguses oleva helikopteriga, on vaja 
köit. Usk on nagu köis − see on alati olemas. Ellujäämiseks peab reisija sellest kinni 
haarama ja selle küljes püsima. Patuste ja Jumala, meie Päästja vahel tuleb luua 
elav suhe. Jeesus päästab patused, kes parandavad usu kaudu meelt. 

Palju on neid, kes nimetavad end kristlaseks ja usuvad Tõde, kuid kellel ei ole 
eluandvat ühendust Jeesusega. Elava usu kaudu saab kanda vilja, milleks on Jumala 
Sõnale kuuletumine. 

VASTA 

1. Missugune on minu usk praegu, kas elav või surnud? 

2. Kuidas saaksin paremini elavdada usku, mis mul praegu on? 
 
Reede, 27. oktoober 
Sergio Torres (Orlando, Florida, USA) 

Uurimine. Jumal on sinu jaoks 

Ef 2:1−10 

KOKKUVÕTE 

Pühakirja läbiv sõnum on, et Jumal on inimeste jaoks. Ta on oma laste jaoks. 
Jumal kasutab selle sõnumi edasiandmiseks erinevaid inimesi. Üks neist on Paulus. 
Ta kasutab tehnilisemaid ja õiguslikke mõisteid, kuid sõnum on sama: Jumal 
armastab oma lapsi. Ta soovib neile head. Ta ei ole üksnes nende jaoks, Ta on koos 
nendega. Ta soovib olla osa nende elust, nende teekonnast. Pääste ei tähenda 
üksnes, et Jumal päästab sind sinu pattudest. See tähendab, et Ta võtab su tagasi 
koju, loob ühise elu, õpetab uuesti elama ning taastab ja täidab oma unistused sinu 
elus. See on arm. 

http://www.piibel.net/#q=Rm%2010:17
http://www.piibel.net/#q=Ef%202:1-10
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TEGEVUSED 

 Kirjuta üles oma lugu pärast seda, kui oled lugenud Luuka 15. peatükki ja 
otsustanud, missuguse looga neist kolmest Jeesuse jutustatust sa end kõige 
enam samastad. 

 Uuri sõna „arm“. Kuidas esitatakse armu Pühakirjas? 

 Räägi kellelegi, kuidas Jeesus on sinu ellu muutuse toonud. 

 Külasta teistsuguste usutraditsioonidega kogudusi ja küsi inimestel, missugune 
on nende arusaam päästest armu läbi. 

 Valmista ette lühike ettekanne usust ja armust ning nende suhtest päästega ja 
esita see oma sõprade grupile. 

 Alusta teenimistööd, et toetada inimesi, kes on kannatanud legalismi, 
vasturääkivuste või mõne muu kristliku usu ebaterve arusaama tõttu. 
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