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Materialismi mõju 

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 

 
Hingamispäev, 30. detsember 
Brenda Hiser Wilson (Jefferson, Texas, USA) 

Sissejuhatus. Kas sa oled hea varade haldaja? 

1Ms 3:3; 5Ms 8:18; Ps 24:1 

Jumal tegi algusest peale selgeks, et maailm ja kõik, mis selles on, kuulub Talle. 
Meid on kutsutud Jumala varade haldajatena haldama seda, mis Talle kuulub. Jumal 
on armuliselt usaldanud meile kui oma asevalitsejatele kogu Tema omandi eest 
hoolitsemise, selle arendamise ja sellest rõõmu tundmise, kuid samal ajal vastutame 
selle eest, et haldaksime Tema vara hästi ning vastavalt Tema soovidele ja 
eesmärkidele. Miks on meil siis suhtumine, nagu oleks kõik see, mille Jumal on meie 
hoolde usaldanud, meie enda oma? 

Meid on kutsutud Jumala varade halajatena haldama seda, mis Talle 
kuulub. 

„Nende esmane mure, kellele Jeesus kõneles, olid elu materiaalsed asjad. Nende 
väärtuse tunnetus oli moondunud. Nad ei tundnud ära põhimõtet, et igal varade 
haldajal on õigus saada hoolitsust oma isandalt. Kui nad oleksid tunnistanud end 
Jumala varade haldajateks, oleks neil olnud õigus Jumala hoolitsusele 
igapäevaasjades. Ta käskis neil otsida esmalt Jumala riiki, siis täidab Ta nende 
füüsilised vajadused.“* 

Ps 24:1 meenutab meile: „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, 
kes seal elavad.“ Kõige Looja ja Omanik nõuab vastutasuks väga vähe. Miks on meil 
nii raske Teda usaldada, Talle kuuletuda ja Teda austada? Ta on andnud meile nii 
palju; palju rohkem, kui oleme ära teeninud. 

Varade haldaja olemine väljendab meie kuulekust selles, et haldame seda, mille 
Jumal on meie käsutusse andnud ning see hõlmab kõike. See tähendab enda ja oma 
vara pühendamist Jumala teenistusse. 

„Tuleta meelde Issandat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu 
varanduse soetamiseks.“ (5Ms 8:18) Meid kui Jumala varade haldajaid on kutsutud 
haldama seda, mis kuulub Talle, ning kasutama selleks Tema antud võimeid ja talente. 
Kõik, mis meil on, ja kõik, mida me suudame teha, on meile andnud Issand. Me 
vastutame selle eest, et haldame Tema omandit hästi ning vastavalt Tema soovidele ja 
eesmärkidele. 

See maailm ega miski, mis maailmas on, ei ole meie kodu. Missugune on meie 
vastus sel päeval, kui me igaüks peame aru andma sellest, kuidas olema hallanud 
seda, mille Issand on meile nii omakasupüüdmatult andnud? 
 
Pühapäev, 31. detsember 
Malcolm S. Douglas (Tucson, Arizona, USA) 

Logos. Varade haldamine ja pääste 

Mt 16:24; Lk 12:15−21; Rm 5:12 

Algne varade haldamine (Rm 3:23; 5:12) 

Tõenäoliselt kõige kuulsam varade haldamise lugu on kõige vähem tunnustust 
leidnud. 1Ms 2. peatükis on Aadam ja Eeva määratud Eedeni aeda haldama (selle eest 

                                            
* Melvin E. Rees, „God’s Plan for Social Security“ (Mountain View, Calif: Pacific Press®, 1970), lk 21. 
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hoolitsema). Kuid järgmises peatükis järgivad nad Saatana soovitusi, mitte Jumala 
valitsemisviisi. Sellest ajast alates on Jumal üritanud taastada meis arusaamist, et Ta 
armastab meid ikka veel ja soovib enda vara meie kätte usaldada. 

Aadama ja Eeva ajast peale oleme me kõik kogenud nende ustavusetuse tõttu 
Jumala Sõnale valu ja kannatusi. Seetõttu on meist saanud surelikud, sest oleme kõik 
pattu teinud ja Jumala aust ilma jäänud (Rm 3:23; 5:12). Kuid surm ei olnud ainus 
tagajärg; praegu on juba meie olemus rikutud (Ef 2:3). Nii et isegi kui me tahame teha 
head, me ei suuda seda (Rm 3:12). Ent kogu lootus pole siiski kadunud! 

Varade haldaja amet ei ole üksnes amet, mis meil on, vaid see tähendab 
tunnustamist, kui täielikult kuulume Kristusele. 

Algsed ohvriannid (Rm 8:32) 

Vanas Testamendis loeme mitmesuguste andide toomisest. Kõiki ande, ükskõik kas 
need olid oma töö vili, mida ei võetud vastu, või tänu- ja kiitusohvrid, nimetati 
ohvriandideks (1Ms 4:3−5; 2Aj 29:31). Inimesed pidid loobuma parimast oma karjas, nii 
et kindla peale oli see ohver. 

Ohver sisaldas sõna otseses mõttes ohvri vere valamist. Siis asetati ohver altarile ja 
põletati ära. See kujutas inimesed kiituse, rahu, tänu ja Jumalale pühendumise 
väljendust. Jumal omakorda demonstreeris oma pühendumist ja armastust meie vastu 
sellega, et ohverdas oma Poja meie eest (Rm 8:32). 

Jeesuse ohvris näeme ka lunastust. Kui inimesed kuulevad väljendit „vara haldaja“, 
mõtleb enamik instinktiivselt rahale, kuid tegelikult on see väljend tihedalt seotud 
sõnaga „lunastama“, mis tähendab „tagasi ostma“. Kui Aadam ja Eeva langesid ja 
kaotasid selle lähedase suhte, mis neil kord Jumalaga oli, sõlmis Jumal ikkagi lepingu, 
et Ta lunastab nad. Kui Jeesus tuli maa peale, et surra meie eest ristil meie ülima ohvri 
ja lepitusena, lunastas ta inimkonna. Ta ostis meid tagasi ja vabastas vangistusest ning 
tõi tagasi oma muutvasse armu. 

Kristlase kutse ohvriks (Mt 16:24) 

Kristuse ohver ei olnud üksnes meie patust vabastamiseks, vaid ka eeskujuks, 
kuidas elada omakasupüüdmatult. Kristuse järelkäijad peavad seda eeskuju 
jäljendama. Kuna Kristuse ohver ristil oli täielik, peab olema see protsess, mida Ta 
meis üritab teha, olema täielik. Ta ei andnud end poolikult, kui suri ristil. Samamoodi ei 
kutsu Kristus 50-protsendilisi kristlasi, vaid kristlasi, kes on täielikult Temale 
pühendunud – kes annavad end tervenisti Tema teenimiseks ja austamiseks. 

Järelikult näitab varade haldaja amet tegelikult pöördumise kogemust Püha Vaimu 
väe läbi, kes muudab südame ja elu, nii et inimene suudab elada elu, milleks Jumal on 
meid kutsunud – omakasupüüdmatut elu. Veel lihtsamalt öeldes: Jeesus kutsub meid 
elama nii, nagu elas Tema. Eeskujuga, mille Ta jättis end ohvrimeelselt ristil andes 
meie lunastamiseks ja endale nõudmiseks, kutsub Ta meid elama ennastsalgavat elu, 
võtma oma risti enda peale ja järgima Teda (Mt 16:24; Mk 8:34; Lk 9:23). 

Isekusest isetusse (Lk 12:15; Gl 2:19, 20) 

Vaatamata meie patususele, isekuse suunas painutatusele, on Kristus andnud meile 
võimaluse isekus välja juurida ja Tema moodi käituda. Jumala Sõna tõotused seovad 
meid Temaga ja nii võime saada osa jumalikust loomusest (2Pt 1:4). Kristlastena 
peame olema „ühes Kristusega risti löödud“ (Gl 2:19, 20), mitte elama oma vana, 
patuse, iseka loomuse elu, vaid laskma Kristusel endas elada. „Tema sees meie elame 
ja liigume ja oleme.“ (Ap 17:28) Kristusele pühendunud kristlaste jaoks ei ole varade 
haldaja amet üksnes amet, mis meil on, vaid see tähendab tunnustamist, kui täielikult 
kuulume Kristusele. 

Jeesus soovib, et tunnistaksime, et me oleme midagi enamat, kui see, mida me 
omame (Lk 12:15). Seepärast ei päästeta meid sellepärast, mida me anname. Me ei 
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saa end päästa rohkem andes, kuid võime minna kaduma, kui ei anna seda, mida 
peame (vt Lk 12:15−21). Jumal on kutsunud meid olema eriline rahvas, kes on Tema 
armu varaait (5Ms 7:6; 1Pt 2:9, 10). Järelikult usaldab Jumal meid, et jagame ustavalt 
seda, kes Ta on, mis Tal plaanis on ja mida Ta teeb. Kui Ta ei usaldaks, ei oleks meil 
suurt misjonikäsku Mt 28. peatükis ja veelgi enam, meil poleks volitust Ilm 14:6−12. 

Ja lõpuks, haldaja amet ei aita üksnes kaasa meis Jeesuse omakasupüüdmatu 
iseloomu taastamisele, vaid määrab ära ka meie sobivuse taeva jaoks. Vähemalt kaks 
korda väljendab Jeesus selgelt mõtet, et meie ustavus või ustavusetus väikestes 
asjades määrab ära selle, kes meile võib rohkem usaldada (Lk 16:10; 19:17). Me 
võime isegi endalt küsida: kui meile ei või usaldada väikesi kohustusi, mis meil on siin, 
kas meid saab siis tegelikult taevas usaldada? 

VASTA 

1. Missugused oma elu valdkonnad olen Jeesusele pühendanud? Missuguseid 
valdkond oma elus ei ole ma täielikult Jeesusele pühendanud? 

2. Mida olen valmis andma vastutasuks selle eest, mida Jeesus on mulle andnud? 
 
Esmaspäev, 1. jaanuar 
Althea Collins (Calhoun, Georgia, USA) 

Tunnistus. Eba-selfie 

2Pt 1:7 

Meie ühiskonna kultuuris tähendab selfie oma täiuslikkuse näitamist. Need 
enesekesksed fotograafid on hõivatud oma iluga hooplemise, liialdamise ja aplusega. 
Meie enesekesksus ilmneb sageli ja lausa maniakaalselt säutsudes, Instragramis ja 
Facebookis. Jeesus propageeris vastupidist kultuurilist hoiakut − eba-selfie’t −, lahket 
teenimiselu. 

Jeesus propageeris vastupidist kultuurilist hoiakut − eba-selfie’t −, lahket 
teenimiselu. 

„Heategevustöö on kahekordselt õnnistatud. Sel ajal kui abivajajatele andja on 
õnnistuseks teistele, saab ta ise veel suuremal määral õnnistatud. Kristuse arm hinges 
kujundab iseloomujooni, mis on isekusele vastupidised, jooni, mis täiustavad, õilistavad 
ja rikastavad elu. Salaja tehtud lahkuseteod ühendavad südameid ja tõmbavad inimesi 
lähemale Temale, kellest saavad alguse kõik suuremeelsed ajendid. Väikesed 
tähelepanuavaldused, väikesed armastuse- ja ennastohverdamise teod, mis voolavad 
elust vaikselt nagu lõhn lillest − need moodustavad õnnistuste ja elu õnnest tähtsa osa. 
Ja viimaks leitakse, et enesesalgamine teiste heaolu ja õnne nimel, ükskõik kui 
tagasihoidlik ja tunnustamata see siin on, leiab taevas tunnustuse kui ühenduse märk 
Temaga, Aukuningaga, kes oli rikas, kuid sai meie pärast vaeseks.“1 

„Me peaksime arendama iga võimet täiuslikkuseni, et võiksime teha nii palju head, 
kui oleme vähegi suutelised.“2 

„Kui kohtad neid, kes on vaevatud ja rõhutud, kes ei tea, kuhu pöörduda, et 
kergendust leida, pane oma süda nende aitamise töösse. Jumala plaan ei ole, et Tema 
lapsed peaksid enesesse sulguma ning mitte huvituma nende heaolust, kellel on elus 
neist kehvemini läinud. Pea meeles, et Kristus suri nii nende kui ka sinu eest. Lepitus ja 
lahkus avavad sulle tee nende aitamiseks, usalduse võitmiseks ja neile lootuse ja 
julguse sisendamiseks.“3 

                                            
1 Ellen G. White, „Thoughts From the Mount of Blessing“, lk 82, 83. 
2 Ellen G. White, „Kristuse tähendamissõnad“, orig lk 330. 
3 Ellen G. White, „My Life Today“, lk 242. 
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VASTA 

1. Kas sa oled teinud mõne omakasupüüdmatu teo? Mis oli selle ajend? 

2. Kas sulle on kunagi lahkusetegu tehtud? Mismoodi see sinu südamele mõjus? 
 
Teisipäev, 2. jaanuar 
Anbudurai Albert Zachariah (Karnataka, India) 

Tõendusmaterjal. Päästetud selleks, et teenida 

Rm 12:2 

Pühakirjas on vähe salme, mis on nii tabavad ja strateegilised kui Rm 12:2. 

Pärast esimese üheteistkümne peatüki pühendamist sügava tähendusega 
teoloogiale teeb Paulus kannapöörde, et käsitleda kristliku terviklikkuse olulisi aspekte, 
kohustust, eluviisi ja käitumist. 

Tee oma sõnade järgi 

Igas mängus on nii, et kui oled jõudnud viimase pausini enne lõpuvilet, on treeneril 
mõned olulised korraldused, mille järgmine muudab tee võidule lihtsamaks. Loe Rm 
12:2 täiesti puhtsüdamlikult. See muudab sind seestpoolt väljapoole. 

Mõtle inimestele, kes nälgivad ja surevad janusse sellepärast, et neist 
varjatud reservuaaridest ei ole veel vett võetud. 

Mulle tuleb pähe sõna metamorfoos (kreeka keeles metamorphóo). See kirjeldab 
protsessi, kuidas kullesest saab konn ja röövikust liblikas. Just seda soovib Jumal oma 
lastele. Kui me allume Püha Vaimu juhtimisele, muudetakse meid ja me suudame end 
täielikult Jumalale anda. 

Miks me vaevleme? 

Kosmosesüstiku Columbia pardal tehtud eksperimentide ajal avastasid teadlased, et 
Sahara kõrbe all on kakskümmend kuus järve. Südantlõhestav on mõelda inimestele, 
kes nälgivad ja surevad janusse sellepärast, et neist varjatud reservuaaridest ei ole 
veel vett võetud. Jumala vara haldajatena peame juhtima inimesed elava vee Allika, 
Jeesuse Kristuse juurde. 

VASTA 

1. Kas sa varjad midagi või kedagi Jumala eest? 

2. Kuidas on lood sinu raha ja hobidega? 
 
Kolmapäev, 3. jaanuar 
Philip Shaw (Orlando, Florida, USA) 

Praktiline juhend. Südame ajendid vara haldamisel 

2Ms 20:17; Js 14:13, 14; Lk 12:15; Fl 2:5−8 

Kas mina ja minu on saanud selle põlvkonna suundumuseks? Meie maailm 
propageerib head elu, külluslikku ja jõukat. Õpetatakse, et raha, võim ja jõukus on 
peamised soovimisväärsed asjad, mis panevad ühiskonnas asjad liikuma. Oma mina ja 
omakasupüüdlikkus on populaarsete ja kuulsate inimeste peamised omadused. Raha, 
kuulsust ja võimu tõstetakse esile ja austatakse ühiskonnas. 

Meie elu, aeg ja pingutused on Jumala annid. 

Rm 12:2 on öeldud: „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.“ 

Maailm maalib pildi, et võib alustada mitte millestki ja saavutada raske tööga 
kõrgetasemelise elustiili. See koos omakasupüüdlikkusega arendab saamahimu, 
võimuiha ja ebaõiglust. Lk 12:15 on öeldud: „Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge 
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igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!““ Kristuse 
sõnadega näitab Luukas otsest sõltuvust, mille suhtes peame ettevaatlikud olema. 
Selle „unistuse“ tõttu kaotame silmist meie maapealse eksistentsi põhjuse. 

Meie elu, aeg ja pingutused on Jumala annid. Ta lubab meil saada kasu ja õnnistusi 
Tema teenimisest ja austamisest, kui Ta viib meie kaudu täide oma tahet ja plaani. 
Seda põhimõtet on kirjeldatud ka Fl 2:3: „Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, 
vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.“ Jumala antud omaduste 
kasutamine hoiab meid langemast Saatana pettustesse, kus fookuskese on iseendal ja 
mitte millelgi muul. 

Me peame oleme Kristuse moodi ja näitama Tema armastuse iseloomu. Kristuse 
eluviis on alati olnud alandlikkus ning Ta soovib, et järgiksime Tema eeskuju: „Olgu teil 
samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel.“ (Fl 2:5, 1968) Missugune äärmine 
kontrast Saatana mõtteviisiga: „Sina ütlesid oma südames: „Mina tõusen taevasse, 
kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje“ (Js 14:13, 14)! Valik on iga 
inimese teha. Iga otsusega valime, kes on meie südames troonil. Vali täna, keda sa 
tahad teenida (Jos 24:15). 

VASTA 

1. Miks hoiatab Jumal materialismi eest? 

2. Kuidas soodustab varade (raha, talentide, iseloomuomaduste) ustav haldamine 
kuulekust Jumalale? 

3. Missugused on mõned praktilised viisid ühiskonna materialistlike normide 
vältimiseks? 
 
Neljapäev, 4. jaanuar 
Eric Louw (Dallas, Texas, USA) 

Arvamus. Aeg ja prioriteedid: valuuta, mida vahetame iga päev 

Ps 90:12; Jk 4:13, 14 

Unistused – meil kõigil on need. Lapsena unistame sellest, kes meist saab. 
Gümnaasiumi lõpus unistame edasisest haridusest. Seejärel mõtleme oma ideaalsele 
karjäärile, loodame kindlustada tuleviku, mida oleme alati soovinud, ning perekonda 
sinna juurde arvates usume, et kõik on meie jaoks täiuslik. Siis oleme lõpuks õnnelikud. 

Siis oleme lõpuks õnnelikud. 

Ometi kogu selle planeerimise ja „edu“ juures takerdume niivõrd oma 
eesmärkidesse, et paljud meist unustavad peaaegu automaatselt vajaduse leida pigem 
teekonna kui iseenda tähendus ja õnn. 

Jk 4:14 on küsimus: „Missugune on teie elu?“ Selles küsimuses palub ta mõelda 
meil oma unistustele ja seada nende tegelik väärtus kahtluse alla. Ta meenutab, et elu 
on nagu aur, mis ilmub väheseks ajaks ja siis haihtub. Kuna me ei tea, kuhu elu meid 
viib, ei tohiks meie plaanid hõlmata üksnes teadlikkust maisest elust, vaid ka oma aja 
õiget haldamist igavikulises mõttes. 

Kolledžiaastatel lasin end oma eduvajadusest ja oma tee läbisurumisest niivõrd 
kaasa kiskuda, et viimasel õpinguaastal oli õppimise vahele surutud kolm osalise ajaga 
töökohta. Ma olin teoloogiatudeng, kes õppis elama teiste teenimise elu. Võid vaid ette 
kujutada, kui palju jäi mul tegelikult aega teenimiseks. Kuid mul olid loogilised 
põhjused. Ma pidin töötama, et maksta õppemaksu ja omadega toime tulla. Ma pidin 
hoidma keskmist hinnet kõrgel, et saaksin maksimaalset stipendiumi. 

Lõpuks, viimase semestri ajal, köitis mu tähelepanu Jumal. Ta hakkas mulle 
näitama, kui korratud ja teostamatud olid mu prioriteedid tegelikult. Jah, see, mida ma 
tegin, oli minu jaoks „oluline“, kuid minu ümber oli õpilasi ja sõpru, kelle elusuund oli 
kõikuv ja kes vajasid sõprust, julgustamist ja juhendamist. Jumal kutsus mind teenima, 
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mitte investeerima aega iseendasse, vaid olema hea varade haldaja, kes kasutab vara 
teistele õnnistuseks. Tagasi vaadates oli see lihtne prioriteetide ja aja nihe kõige enam 
rahuldust pakkuv otsus kolledžiajal. 

VASTA 

1. Miks noomib Jaakobus Jk 4:13−15 inimesi, kes teevad tulevikuplaane? 

2. Kuidas saad sa praegusel hetkel oma elus kohandada prioriteedid teistele 
õnnistuseks ja muuta elu tähendusrikkamaks? 
 
Reede, 5. jaanuar 
Allison Sauceda (Centerville, Ohio, USA) 

Uurimine. Igavene varandus 

Mt 6:19−21, 24; Jh 15:5; Gl 2:20 

KOKKUVÕTE 

Väljend „varade haldaja“ seostub sageli varanduse haldamisega suurema jõukuse 
saavutamiseks. Kuid varadehea haldaja võib tähendada sihilikult endale ilmalike 
lõbude keelamist, et keskenduda Kristuse asjadele. Kogu Pühakirjas meenutatakse 
meile, et maine rikkus võib lahutada meid Jumalast. Kui meie pilk on kinnitatud üksnes 
maailma asjadele, siis on meie tegelikud prioriteedid ilmselgelt praeguses hetkes. Kui 
kinnitame pilgu taevastele asjadele ning tõrjume iga kapriisi ja tuju praegu, näitame, et 
meie identiteet on Kristuses ja meie süda kinnitatud igavese varanduse külge. 

TEGEVUSED 

 Räägi sõbrale oma elu valdkonnast, mille puhul tunned, et investeerid liiga palju 
maailma. Kutsu oma sõber appi mõtlema välja mooduseid, kuidas kohandada 
prioriteete. Palu sõbral sinult muutuste tegemise kohta aru nõuda. 

 Kirjuta luuletus või laul, mis avardab Mt 6:19−21 mõtteid maise jõukuse asemel 
taevasse vara kogumisest. Jaga oma kirjutist hingamispäevakooli grupis või 
väikegrupis. 

 Tee nimekiri valdkondadest, milles saaksid kulutamisharjumusi parandada. Iga 
valdkonna kõrvale kirjuta vähemalt üks praktiline asi, mida saad selle harjumuse 
muutmiseks teha. Kirjuta nimekirja kohale üks selle nädala piiblisalmidest, et see 
meenutaks sulle, mis on tõeliselt oluline. 

 Tee jalutuskäik loodusesse ja keskendu Jumala loodu lihtsale ilule. Jalutamise ajal 
palveta, et Jumal puhastaks su mõistuse maistest soovidest ja asendaks need 
Tema riigile suunatud igatsusega. 

 Kirjuta päevikusse, mida sa tunned, kui keskendud liiga raskelt maailma asjadele. 
Võta aega, et nende valdkondade pärast palvetada. Palu Jumalal aidata sul 
nihutada oma fookus taevastele asjadele. Pane kindlasti päevikusse kirja see, 
kuidas Jumal sunnib sind muutusele. 

 Mõtle välja nimekiri oma elu valdkondadest, milles oled sa valmis tooma ohvreid, 
et teiste vajaduste eest hoolitseda (mõnikord on suurim probleem „maailmaga“ 
see, et arvame, et see tiirleb meie ümber). Vali oma nimekirjast üks valdkond ja 
tee aktiivselt muutus, et olla kasuks teistele enda ümber. 

LISALUGEMINE 

Ellen G. White, „Counsels on Stewardship“, 43. peatükk. 

NAD Stewardship Department, „Faith and Finance“. 
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