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Lootuse leidmine tähendab elu-muutvat 
avastust – see tähendab astuda sügavalt ja 
isiklikult ühendusse selle peamise põhjusega, 
miks Sa siin, planeedil Maa, üldse oled.

Mida tähendab 

leida lootus?



imeline 
protsess Sellest hetkest, kui sa hakkasid oma emaihus kuju saama, on üks 

erakordne protsess toimunud ka Sinu sees. See on füüsilise elu 
hämmastav teke ja areng. Kuid füüsilisel elul on oma piirangud, ja ühel 
hetkel see paratamatult lõpeb. Ilma eranditeta. Ilma väljaarvamisteta. 
See on põhjus, miks Sinu jaoks on nii kriitiliselt tähtis leida lootus.
Lootus algab ühe teist liiki sünniga – vaimse sünniga, mis tähistab ka 
teistsuguse elu algust. Ka see on hämmastav protsess. Kuid mis veelgi 
parem, sellel ei ole lõppu. See on igavese elu tõotus – elu, mis on 
tähendusrikas ja sügavat rahuldust pakkuv praegu, ning mis jätkub ka 
pärast seda, kui füüsiline surm aset leiab. 



Lootuse leidmine tähendab Elu enese allika leidmist. See on nagu 
leiaksid selle ainsa allika terves maailmas, mis annab täiuslikult puhast, 
täielikult rahuldavat vett… sellist, mis suudab parandada sügavaimad 
haavad ja kustutada sügavaima janu. 

lootuse avastamine
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Pole mingi saladus, et maailm on tõsises hädas, ja asjad ei liigu 
paremuse suunas. Sõjad möllavad. Näljahädad laastavad. Haigused 
niidavad jalalt. Kriisid purskuvad plahvatades esile. Looduskatastroofid 
tapavad, vigastavad ja hävitavad. Isiklikud tragöödiad annavad hoobi 
ette hoiatamata. Olukordades, mis on väljaspool nende kontrolli, 
on lugematud miljonid inimesed haaratud sündmuste mäslevasse 
keerisesse ning neid kantakse tormihoo kiirusega edasi, just nagu 
puutükikesi kärestikus. 

keset tormi



me oleme katki

Peale ülemaailmsete hädade oleme silmitsi  veel üht tüüpi laastamisega 
– see toimub meie sisemaailmas. Me vaatame endasse ja näeme nii 
paljut, mida sooviksime, et seal poleks. Ebaõigluse ja haavade armid 
meie minevikust. Halvavad hirmud. Viha, mis keeldub lahkumast. 
Teostamata unistused ja täitumata lootused. Ahistav üksindus. 
Täitumata igatsus leida rahu ja täitumust, rahuldatust. Ning lõpuks 
pattude, läbikukkumiste, uhkuse ja murtud lubaduste häbistav assortii.   



Kuidas me ka ei püüaks, maailma me ära parandada ei suuda. Ja ennast 
ka mitte. Me oleme võimetud päästma end hirmust, neutraliseerima 
oma viha või täitma sisemist tühjust enda sees. Me ei saa endale 
püsivat rahu anda. Me ei suuda maha raputada süütunnet, mis rõhub 
meie südametunnistust. Me ei saa ise endale oma patte andeks anda. 
See kõik on väljaspool meie võimekust. Kuid hea uudis on see, et 
lahendus eksisteerib. 
Vastus ON olemas.

on ka häid uudiseid



sügav rahu

Lootus, mida me igatseme, on leitav, isegi keset kogu ümbritsevat kaost 
ja segadust. Ja kui lootus on kord juba leitud, hakkab kõik muutuma. Elu 
on teistsugune… kirjeldamatult, uskumatult uus, värske. Sajad miljonid 
inimesed läbi kogu ajaloo on seda muudatust kogenud ja tunnistavad 
selle reaalsusest. Nad on leidnud lootuse, ja koos sellega on nad leidnud 
ka rahu. Mitte lihtsalt hea tunde, vaid sügava, kõikehõlmava rahu, mis 
on suurem kui kõik olukorrad – rahu oma kõige sügavamas olemuses.

Leida lootus, tähendab teha kolm tähelepanuväärset avastust: leida 
Tee, mis viib Jumalani; leida Tõde, mis iialgi ei muutu; ja leida Elu, mis 
iialgi ei lõpe. Tegelikult on see üks avastus, mitte kolm. Kõik need kolm 
on leitavad ühes isikus – Jumal/Inimeses, Jeesuses Kristuses. Tema on 
üleloomuliku, püsiva armastuse täielik väljendus.



Jeesus Kristus ütles enda kohta: “Mina olen Tee ja Tõde ja Elu. Ükski ei tule 
Isa juurde muidu, kui ainult minu kaudu.” Tema on tee, mis viib Jumala, 
meie Isa juurde. Tema on tõde, mis iial ei muutu. Tema on elu, mis iial ei 
lõpe. 

Sadu aastaid enne Jeesuse sündi Petlemmas kirjutasid prohvetid tema 
tulemisest. Nad ennustasid korrektselt ja täpselt lugematuid detaile tema 
kohta – asju, mis täitusid ilma ühegi erandita. Kõigi prohvetikuulutuste 
liinid kohtuvad ühes punktis – temas. Ta oli Jumala tõotuse täiuslik 
täitumine. Ta oli – ja on – see lootus, mis on kogu maailma inimestele 
antud.

tee



30 aastat elas Jeesus suhteliselt tähelepandamatut elu väikeses asulas, 
mille nimi oli Naatsaret. Siis lahkus ta sealt ja rändas kolm aastat läbi 
kogu Galilea, Samaaria ja Juudamaa ning ümbritsevate regioonide, 
edastades tähelepanuväärseid tõdesid Jumalast, ning tehes 
üleloomulikke tegusid, parandades haigeid vaid sõna või puudutusega. 
Ta ei rääkinud iial sõnagi valet, ei käitunud iial pahasoovlikult, ega 
hüljanud iial kedagi, kes tema juurde tuli. Ta oli ammustest aegadest 
tõotatud Päästja. Ta oli Jumal inimkehas.

lootuse lugu
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piinarikas kannatus

Hüljatud nende poolt keda ta tuli päästma, Jeesus reedeti, arreteeriti 
valesüüdistuse alusel ebaõiglaselt ja anti hariliku kurjategijana kohtu 
alla. Need, kellele ta oleks saanud anda elu, mõistsid ta surma. Nad 
peksid teda halastamatult, ja irvitasid tema kannatuste üle. Seejärel 
naelutasid nad tema käed ja jalad rohmakalt tahutud risti külge. 
Vihkava energilisusega lasid nad selle alumise otsa maasse kaevatud 
süvendisse kukkuda, ajasid siis risti püsti, ja tähistasid oma võitu.



Jeesus suri sel päeval ja maeti rikkale mehele kuuluvasse hauda – 
järjekordne detail, mida oli sajandeid ette ennustatud. Kolm päeva 
hiljem said tema enda prohvetlikud sõnad reaalsuseks, kui ta ärkas taas 
ellu, ja kõndis külmast hauakambrist välja, täpselt nii, nagu ta oli oma 
jüngritele ette öelnud. “Hävitage see tempel,” ütles ta, pidades silmas 
oma füüsilist keha, “ja kolme päevaga ehitan ma selle taas üles!” Seda 
rääkis ta oma järgijatele, ja seda ta ka tegi.

tõotus



Ülestõusnud Jeesus külastas oma jüngreid 40 päeva kestel, 
julgustades neid ja palvetades nendega koos. Rääkides neile 
hävingust ja kannatustest mis olid tulemas, andis ta neile murdmatu 
tõotuse “Tõesti, ma olen kogu aeg teie juures, kuni maailma-ajastu 
lõpuni!” Olles end neile nii erakordsel viisil pühendanud, pöördus ta 
tagasi taevasse. Varsti pärast seda läkitas ta Püha Vaimu, et ta abistaks 
ja täidaks üleloomuliku väega iga Kristuse järgija.

alati sinuga



meie lootus Jeesus ei ole muinasajaloo surnud tegelane. Ta on elus! Ta on olemas 
kõigi jaoks, kes tema poole pöörduvad, ja ta pakub igavese elu andi 
igaühele, kes temasse usub. Ta ütles: “Sest nõnda on Jumal maailma 
armastanud, et ta on oma ainusündinud Poja andnud, et ükski, kes 
temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal võiks olla igavene elu.”

Me ei saa ennast päästa, kuid tema saab. Me ei saa endale lootust 
anda, kuid tema saab, sest tema ongi Lootus. Igavese elu lootus. 
Tähendusrikka, küllusliku elu lootus otse tänasel päeval. Ja ka kinnitus 
selle kohta, et ainult temas – Rahuvürstis – saame me kogeda tõelist 
ja püsivat rahu.



armastav suhe
Lootus on leitav, kui sa pöördud Jeesuse Kristuse poole uskudes 
temasse, tunnistades talle oma patud, paludes temalt andestust ja 
usaldades teda, et ta annab sulle uue suhte Jumalaga. Ta on tõotanud 
sulle andestada, ja anda sulle uus süda – süda mis armastab teda ja 
usaldab teda. Ta tõotab, et ei jäta sind, ega hülga sind iialgi. Ainult 
Jeesuses on elu ja lootus, praeguseks hetkeks ja igaveseks. Kui sa ei 
ole seda juba teinud, siis saad sa oma lootuse ja usalduse temale 
panna just praegusel hetkel.



Jeesus võtab 
kuulda meie 
palveid

Mida iganes sa praegu ka ei arva, tea, et Jeesuse südamele tähendad 
sa alati väga palju. Ta on alati valmis sinu siiraid palveid kuulama ja 
neile vastama. Lihtsalt räägi talle oma südamest, ja väljenda seda, mida 
tegelikult tunned. Palu, et ta teeks end sinu jaoks reaalseks. Palu, et ta 
andestaks sulle su patud. Palu teda, et ta tervendaks ja taastaks sinu elu 
katkised tükid - et ta teeks kõik uueks. Palu, et ta kingiks sulle igavese 
elu. Palu, et ta asetaks su elu kindlale rajale.

Jeesus Kristus vastab alati su südame hüüdele. Sa võid tema poole 
palves pöörduda igal ajal ja igas kohas kõigi küsimustega, mis su 
meeles mõlguvad.
Ta kuuleb. Ta kuulab. Ta mõistab. Ja ta annab andeks su patud, annab 
sulle reaalse lootuse, ja ehitab su elu uuesti üles, seestpoolt alates.
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Kuningas Jeesus, ma avan oma südame sulle nii palju kui ma täna 
vähegi suudan. Ma usun, et sa oled Jumala poeg, ja surid ristil, et mind 
päästa. Tee end mulle reaalseks, ja aita mul vastu võtta sinu tingimatut 
armastust. Anna oma armastuses mulle mu patud andeks, ja vabasta 
mind selle võimu alt, mis patul mu elus praegu on. Tule ja ela mu 
südames oma Püha Vaimu kaudu, ja juhi mind tulevikku. Tervenda mu 
elu, ja kingi mulle igavene elu koos püsiva lootusega. Ma tänan Sind, et 
Sa oled mu palvet kuulnud. Aamen.

palve Jeesusele







Et saada Jeesuse kohta rohkem teada, 
ning õppida, kuidas kogeda seda elu ja 
lootust mida ta toob, külasta veebilehte  
www.leialootus.ee ja palu tasuta 
eksemplari raamatust “7 päeva Jeesusega” 
 
See raamat on uurimus seitsmest tähtsast avaldusest, 
mida Jeesus tegi – need avaldused on olulised ka sinu elu 
jaoks täna. 
Kui sa eelistad või soovid, täida ära tagasiside vorm 
järgmisel lehel, ja saada see postiga tagakaanel 
märgitud aadressile. Me saadame sulle selle abistava 
raamatu tasuta.
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Soovin Jeesuse kohta rohkem teada saada ...
q Palun saatke mulle tasuta eksemplar raamatust “7 päeva Jeesusega”  

q Ma olen palunud, et Jeesus annaks mulle mu patud andeks ja      
kingiks mulle eluandva lootuse. 
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“Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga 
lootust Püha Vaimu väes!”  
Roomlastele 15:13, uus Testament

Me kinnitame Teile, et teie privaatsus on meile oluline ja seda austatakse. Teie andmed ei edastata 
ilma teie soovi või loata kellelegi, ning säilitatakse ilma juhusliku ligipääsu võimaluseta vastavalt 

seadusele.



www.allianss.ee

www.leialootus.ee
Eesti Evangeelne Allianss
Lootust Leides
Tehnika 115
10139 Tallinn


