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Kuidas sinu kristlik elu kulgeb? Kas iga uus 
päev viib sind lähemale Issandale või oled 
sa selles suhtes kuskile kinni jäänud, kas on 
võimalik, et triivid Temast hoopis eemale?

Selle aasta palvenädalaloengutes pealkirjaga „Ja 
nad järgnesid Temale“ keskendume ärkamisele ja 
kristlikule elule, sellele, kuidas me saavutame dü-
naamilise, õnneliku ning uuenenud suhte Jumalaga. 
Sa soovid kindlas   osa saada iga päeva teks  st, mis 
lähevad kaugemale kui silmaga nähtav ja sihivad 
otse südamesse

Esimese hingamispäeva loengus istume Jeesuse 
jalge ees, kui Ta annab mäejutluses teada kristli-
ku elu mustri. Läbi nädala julgustab pastor Larry 
Lichtenwalter meid uurima, kes me oleme, miks 
me teeme seda, mida teeme ja miks see on oluline. 
Läbi prak  lise elu aspek  de nagu materialism, sek-
suaalsus, meelelahutus, inimestevahelised suhted, 
truudus ja väärikus keskendub pastor Lichtenwalter 

Palvenädala loengud

Seitsmenda päeva adven  s  de 
koguduse presidendi 
Ted N. C. Wilsoni 
tervitus

sellele, kuidas Püha Vaim saab uuendada ja ärata-
da neid, kes on valmis Tema juh  misele järgnema. 
Nädala lõpetab inspireeritud nõuanne Ellen White’i 
sulest. 

Kui sinu kodus on väikseid (või kui sa ise naudid 
toredaid lugusid!), ära jäta lugemata ka lasteju  e, 
mille autor on Saus  n Mfune, peakonverentsi las-
teosakonna asedirektor. 

Õnnistagu meid Jumal, kui tuleme kogudusena 
ühte, et selle erilise nädala jooksul uurida ja palve-
tada. 4
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Eelmisel aastal oli mul imeline 
võimalus jalutada esimest 
korda elus Galilea järve kal-
dal. Kui seisin järve ääres, 

vaatasin iidset veekogu ja seda ümb-
ritsevaid mägesid, suutsin hõlpsas   
e  e kujutada elu 2000 aastat tagasi, 
siis kui Jeesus käis neil samadel kal-
lastel.

Ma nägin vaimusilmas seismas 
Teda varahommikuses päikeses, 
igas vanuses inimesed ümber tung-
lemas, püüdes kitsal kivisel rannal 
pääseda võimalikult lähedale sellele 
ebatavalisele Õpetajale, Tervistajale 
– ja võimalikule Vabastajale?

Mõistes, et rahvast oli liiga palju ja 
rand liiga väike, juh  s Jeesus rahva 
tagasi mäenõlvale, kus Ta oli veet-
nud eelmise öö jüngrite eest palve-
tades. Pärast seda kogu öö pikkust 
palveaega kutsus Jeesus need kaks-
teist enda juurde ning „pani palve 
ja õpetussõnadega oma käed nen-
de pea peale õnnistamiseks ja valis 
neid evangeeliumitööle“.1

Jeesus teadis, et jüngritel oli aeg 
otsesemalt Tema töös kaasa lüüa, 
nii et pärast Tema taevasseminemist 
suudaksid nad tööd edasi viia. Jeesus 
oli teadlik nii nende nõrkadest kui 
ka tugevatest külgedest, „kuid siiski 
olid nad vastanud Kristuse armastu-
sele ja kuigi nende süda oli pikalda-
ne uskuma, nägi Jeesus neis inimesi, 
keda Ta saab oma suure töö tegemi-
seks õpetada ja e  e valmistada“.2 
Ta teadis ka, et rabide õpetused 
Messiast ja Tema missioonist olid 
neid ja kogu Iisraeli eksiteele juh  -
nud ning Ta igatses avada nende sil-
mad tõde nägema.

Taas mäenõlval
Nüüd olid Jeesus ja jüngrid taas 

mäenõlval, seekord ümbritses 
neid rahvahulk, kes otsis ja igatses 
oma ellu midagi paremat. Nad ei 
olnud pärit üksnes Galileast, vaid 
kogu Juudamaalt, kaasa arvatud 
Jeruusalemmast. Teised tulid koha-
le Jordani idakaldalt, kaasa arvatud 
Pereast ja Dekapolisest. Inimesed 
tulid nii kaugelt põhjast nagu 
Foiniikia rannikulinnadest Tüürosest 
ja Siidonist ning nii kaugelt lõu-
nast nagu Idumeast, Surnumerest 
edelas. Kõik olid kuulnud imelisest 
Õpetajast ja Tervistajast ning kõik 
lootsid, et äkki on Tema nende    
kauaigatsetud Messias, kes vabas-
tab nad viimaks roomlaste käest!

Nende mõ  eid täitsid nägemused 
rahvuslikust aust ja võimust, rikku-
sest ja hiilgusest, kui nad lootsid, 
et nüüd on käes päev, mil Jeesus 
kuulutab end kuningaks. Teised kes-
kendusid oma soovidele saada pa-
rem maja, rohkem süüa, toredamad 
riided ning külluslikud ja muretud 
päevad.

Kõndides mäenõlva pidi veidi üles, 
istus Jeesus pehmele rohelisele 
murule. Jüngrid, kes tajusid, et toi-
muma hakkab midagi ebatavalist, 
kogunesid  hedalt Tema ümber. 
Ülejäänud rahvas, soovides innukalt 
kuulda, mida Õpetajal on öelda, is-
tus maha, teadmatuses, et nende 
maailm pööratakse pahupidi.

Pahupidine maailmavaade
„Õndsad on need, kes on vaimus 

vaesed, sest nende päralt on tae-
variik,“ rääkis Jeesus hämmastunud 
kuulajatele. „Õndsad on tasased, 
sest nemad pärivad maa. Õndsad on 

need, kellel on nälg ja janu õiguse 
järele, sest nemad saavad küllaga.“ 
(Mt 5:3, 5, 6)3

Vaesed, tasased, näljased, janused 
– need on need, keda Jumal õnnis-
taks? Mi  e kirjatundjate ja varise-
ride õpetuse kohaselt, sest nemad 
väitsid, et kannatajate peal on nee-
dus. Need juhid õpetasid „õpetu-
sena inimeste käskimisi“ (Mt 15:9), 
põhjustades palju lisamuret inimes-
tele, kes püüdsid pidada arvutuid 
reegleid, seadusi ja eeskirju, mida 
need valeõpetajad nende peale olid 
pannud.

Küsimuse tähtsaimat osa puuduta-
des kinnitas Jeesus Jumala seaduse 
muutumatut iseloomu, kuigi väljen-
das selgelt, et seadusetähe pidami-
sest ei piisa. „Sest ma ütlen teile: Kui 
teie õigus ei ole märksa suurem kui 
kirjatundjate ja variseride oma, siis 
te ei saa taevariiki!“ (Mt 5:20)

Ma kujutan e  e rahvast läbivat 
kahinat – kui mi  e kirjatundjad ja va-
riserid, kes on siis suutelised Jumala 
riiki sisenema? Jeesus avaldas veelgi 
enam, eemaldades järjest kihte väli-
selt käitumiselt ja paljastades hinge 
salajased teod. „Te olete kuulnud, et 
on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! 
Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes nai-
se peale vaatab teda himustades, on 
oma südames temaga juba abielu 
rikkunud.“ (salmid 27, 28) Õpetaja 
jätkas ebamugavat sondeerimist, 
võ  es kõne alla lahutuse, vandumi-
se, vägivalla, tõelise suuremeelsuse 
ja vaenlaste armastamise.

Püüd uuendada ja taas-
elustada

Jeesus püüdis muuta seda, kuidas 
Tema rahvas oma igapäevaelu elas. 

Palvenädala loengud

JEESUS NÄITAB MEILE TEED
TED N. C. WILSON

Esimene hingamispäev

Taevas meie südames
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Ta igatses neid taaselustada, tuues 
nende südamesse taeva. Meie re-
ligioosne kogemus on äärmiselt 
oluline ja see peaks olema kõrgeim 
prioriteet, kui seisame silmitsi maa 
ajaloo viimaste päevadega. Meile on 
antud nõu: „Inimestena oleme kah-
juks ilma usu ja armastuseta. Meie 
pingutused on sootuks nõrgad hä-
daohuaja jaoks, milles elame. Uhkus 
ja enesearmastus, jumalakartmatus 
ja ülekohus, mis meid ümbritsevad, 
mõjutavad meid. Vähesed mõista-
vad, kui oluline on väl  da nii palju kui 
võimalik kõiki religioosse elu suhtes 
vaenulikke ühendusi. Vähesed võta-
vad ümbruskonda valides kõigepealt 
arvesse vaimulikku heaolu.“4

Jeesus soovib meiega lähedust. 
Lõppude lõpuks on Tema see, kes 
vormis esimesed inimesed oma kä-
tega ja puhus neisse eluhingust, mis 
tegi neist elavad hinged. Nüüd püü-
dis Ta uuendada nende südant ja 
mõistust, et inimeste iseloom oleks 
Tema kuvand. Ta loo  s oma lapsi 
taaselustada, puhudes neisse taeva 
õnnistusi.

Kas me siis tänapäeval vajame 
taaselustamist ja uuendamist vä-
hem? Kristus teab, et me võitleme 
suurel määral samasuguste kiusa-
tustega, millega seisid silmitsi too-
nased inimesed. Tema mäejutlus on 
praegu sama kaunis ja mõjuvõimas 
kui 2000 aastat tagasi.

Inspireeritud sulest loeme: „Iga 
[mäejutluse] lause on kalliskivi tõe 
varakambrist. Selles kõneluses väl-
jendatud põhimõ  ed keh  vad kõigil 
aegadel ja kõigi inimklasside puhul 
… Kristus väljendas oma usku ja loo-
tust jumaliku energiaga, kui Ta vii-
tas ühele inimklassile teise järel kui 
õndsatele seetõ  u, et nad on kujun-
danud õiglase iseloomu. Eluandja 
elu elades ja usu kaudu Temasse 
võib igaüks jõuda tasemeni, mida Ta 
oma Sõnades väljendas.“5

Taaselustamise plaan
Meie Päästja igatseb täita meie 

südame, kodu ja koguduse taeva-
se rahu ja rõõmuga. Kui me uurime 
hoolikalt Tema jutlust, nagu see on 

kirja pandud Ma  euse evangeeliu-
mi 5., 6. ja 7. peatükis, leiame taas-
elustamise ja kristliku elu plaani. Siin 
avaldab Ta kõige selgemini ja otse-
semalt, mida tähendab olla Tema 
sarnane. Selles kõneluses õpetab 
Jeesus meile väärtusi, mis moodus-
tavad Tema seaduse ja Tema iseloo-
mu aluse  väärtusi, mis kestavad 
igaves  : ausust, puhtust, lahkust, 
omakasupüüdmatut armastust, 
suuremeelsust ja ustavust.

Jeesus soovib tõsta meie pilgu kõr-
gemale, palju kõrgemale kui on see 
aju  ne, langenud maailm. Selmet 
igatseda rikkusi maa peal, „kus koi 
ja rooste neid rikuvad ja kuhu var-
gad sisse murravad ja varastavad“ 
(Mt 6:19), kutsub Päästja meid üles 
ladustama „aardeid taevasse“ (salm 
20), mis püsib igaves  . Selle maail-
ma võimu taotlemise asemel soo-
vitab Jeesus: „Nõnda paistku teiegi 
valgus inimestele, et nad teie häid 
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, 
kes on taevas.“ (Mt 5:16) Rääkides 
hirmust aju  ste vajaduste pärast, 
soovitab Jeesus mi  e muretseda, 
„öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis 
me joome?” või „Millega me riietu-
me?” … Teie taevane Isa teab ju, et 
te seda kõike vajate. Aga otsige es-
malt Jumala riiki ja tema õigust, siis 
seda kõike antakse teile pealegi!““ 
(Mt 6:31 33)

Elav kristlik elu
Kui lihtne ja ome   nii sügavamõt-

teline, kui otsekohene ja ome   nii 
väljakutsuv. Kuidas saab meil olla 
elav kristlik elu? Kui teeme Jumala 
riigi ja iseloomu kõige tähtsamaks. 
Kui toidame oma hinge iga päev 
Tema elusõnaga (vt Jh 6:53 58) ja 
võtame iga päev aega, et vestelda 
Temaga siiras, isiklikus palves.

Kui me õpime Jumalat Tema Sõna 
ja palve kaudu tundma, arendame 
välja püsiva usalduse Temasse ning 
usume, et Tema teab, mis on meie 
elu jaoks kõige parem, ja oleme 
valmis minema sinna, kuhu Tema 
meid juhib, siis tahame teenida teisi 
nagu Jeesus, tuua lootust ja parane-
mist, kuhu suudame. Siis mõistame 

nende asjade tõelist tühisust, mida 
maailm hindab, ning soovime jaga-
da imepärast lunastuslugu nii pal-
judega kui võimalik. Kuna meil on 
ehtne mure teiste ja nende igave-
se heaolu pärast, tunneme sellega 
seoses pakilist vajadust kuulutada 
kogu maailmale erilist kolme ingli 
sõnumit, mis on Ilmutusraamatu 
14. peatükis. Need sõnumid, alusta-
des „igavese evangeeliumiga“, viita-
vad Tema kummardamisele, „kes on 
teinud taeva ja maa ja mere ja vete 
allikad“ (Ilm 14:6, 7).

Aga „kuidas nad siis saaksid appi 
hüüda teda, kellesse nad ei ole us-
kunud? Aga kuidas nad saaksid 
uskuda sellesse, kellest nad ei ole 
kuulnud“, kui keegi ei räägi neile sel-
lest (Rm 10:14)? Uuendatud, elava 
kristliku elu elamise üks kõige põ-
nevam ja rahuldust pakkuvamaid 
aspekte on privileeg tunnistada teis-
tele Jeesusest – nii sõnade kui ka 
tegudega.

Julgustan igaühte meist selle 
palvenädala jooksul veetma aega 
Jumala Sõnaga, otsima tõsiselt sõ-
numeid, mis Tal on meie jaoks tä-
napäeval, ning võtma aega palveks, 
et paluda õnnistusi, mida Ta igatseb 
jagada  õnnistusi, millest Ta rääkis 
kaua aega tagasi Galilea järve ääres, 
õnnistusi, mis tulevad praegu Tema-
sarnase elu elamisest ja viitavad 
igaveste õnnistustega elule Kristuse 
peatsel tagasitulekul. 4

1 Ellen G. White, „Thoughts From the Mount of Blessing“ (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1958), lk 4.
2 Samas, lk 3.
3 Kui ei ole teisi   märgitud, on kõik piibliteks  d pärit 1997. a tõlkest.
4 Ellen G. White, „Tes  monies for the Church“ (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1948), 5. kd, lk 232.
5 Ellen G. White, „Thoughts From the Mount of Blessing“, lk viii.

?
Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks

1. Missugust Messiat ootasid juu-
did ja kuidas erinevad nende 
lootused meie omadest, kui 
ootame Kristuse teist tulekut?

2. Kuidas saab meil olla „taevas 
südames“?

3. Mil kombel püüdis Jeesus 
uuendada juu  de elu ja kuidas 
püüab Ta uuendada meid täna?

4. Mis on Jumala seaduse alus ja 
kuidas me saame sellele ehita-
da?

5. Mida tähendab omada taas-
elustatud kristlikku elu ja kui-
das võiks selle saavutada?
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Palvenädala loengud

LARRY LICHTENWALTER

Pühapäev

Albert Einstein oli 5-aastane, 
kui ta nägi esimest korda 
kompassi. Selle nõel küt-
kestas teda. Ükskõik ku-

hupoole ta seda vana kaadervärki 
painutas või raputas, püüdes nõela 
uude suunda meelitada, leidis see 
ala   tee tagasi magne  lise põhja 
poole. See on ime, mõtles ta.

Einstein armastas rääkida lugu het-
kest, kui ta esmakordselt tunnetas, 
et „midagi sügavale peidetut“ peab 
olema asjade taga. Uudishimulik 
poiss hakkas uurima neid peidetud 
jõudusid ning temast sai suur füü-
sik, kes tõestas seda, mida ei olnud 
võimalik seletada, ning tegi kindlaks 
selle, mida me ei näe – saladusliku 
seose energia ja mateeria vahel, kui-
das nähtamatust sõltub nähtav.

Ime Pauluse jaoks
Pauluse jaoks oli elu Jeesusega 

ime. Nähtamatud asjad toimisid 
tema elu sügavaimates sfäärides, 
kus hakkavad kasvama mõ  ed, for-
meeruvad väärtused ja saavad algu-
se otsused. Nähtamatud asjad töö-
tasid tema siseelus, et kujundada 
iseloomu, mida kõik võisid näha kui 
Jumala imelise armu vilja. Kuidas sai 
see teoks? Pauluse selgitus on põh-
japanev ja lihtne: „Kristuse armastus 
sunnib meid“. (2Kr 5:14) Sõna, mis 
on tõlgitud sunnib, tähendab (sis-
se) piirama, ümbritsema, kontrolli-
ma, keelama. Paulus pakub välja, et 
Kristuse armastus hoiab meid nagu 
tangide vahel. Kuid see hoidmine ei 
ole kaugeltki staa  line. See on dü-
naamiline ja jõuline.

Sügavale peidetud asjad,     
mis on ometi nähtavad

Nagu ekstreemne käres-
tikusõit

Kujutage e  e ekstreemset 
parvetamist Colorado jõe ürgoru 
kontrollimatutel käres  kel. Mäslev 
valgest vahust jõud keerutab sind 
järskude kivikaljude vahel edasi. Sa 
ei suuda ujuda vastuvoolu ja sa ei 
saa haarata kinni kaljudest, et välja 
ronida. Sa oled sunnitud läbima 
selgelt  määratletud tee, kus ei 
ole peatumist, ümberpööramist 
või väljapääsuvõimalust. Sa oled 
superekstreemsetel ameerika 
mägedel, nii hirmunud, et ei suuda 
mõeldagi, kuid kujuteldamatult 
elevil.

Kujuta e  e Kristuse armastust, mis 
ümbritseb sind nagu kogukad kalju-
seinad teine teisel pool jõge; sinu 
tähelepanu ei saa paeluda ei pare-
mal ega vasakul toimuv. Kujuta e  e, 
et Tema armastus tõukab sind edasi 
nagu võimas veehoog piiratud kana-
lis; sa ei saa jääda sinna, kus sa oled. 
See on armastus, mis võtab kokku 
kogu sinu elu – kõik, mis sa oled, ja 
kõik, mis sul on. See on armastus, 
mis määrab põhjapanevalt sinu elu 
prioriteedid – sinu elu tõukub ainult 
ühest moraalsest suunast. Sa kes-
kendud ühele. Sul on üks kirg. Üks 
toetuspunkt. Üks mõtete ja tegude 
allikas. Jeesus Kristus! Siin on kirg, 
mida teised märkavad selgelt selle 
tõ  u, missuguseks sa oled muutu-
nud – Jeesus sinu sees on saanud 
nähtavaks väljastpoolt (2Kr 5: 15,17; 
vrd Fl 2: 21; 3:7-14).

Paulus oli keskendunud ühele – 
tema vaateväljas ei olnud midagi 

muud – see oli Kristuse armastus. 
„Mulle on elamine Kristus,“ kirju-
tas ta Filipi usklikele (Fl 1:21). Tema 
jaoks oli Jeesus magne  line põhi, 
kellele orienteerus muutumatult iga 
pöörde järel tema moraalne ja vaim-
ne kompass.

Arust ära Jeesuse heaks
Kas sa oled läinud, kepp käes, lab-

radorretriiveri järel veepiirile? Kui te 
lähenete järvele koos, siis ta hakkab 
tantsima, tema hingamine kiireneb. 
Kui sa ringitad keppi oma pea kohal, 
siis tema teeb sinu jalgade juures 
ringe, ise hüpeldes ja klähvides. 
Ta on arust ära – keskendunud, 
innukas, valmis sööstuks. Labradori 
pole tarvis õpetada asju ära tooma. 
See on tal veres. Ta elab selleks. Ta 
tahab hullult joosta asjade järele. 
Hetkel, mil sa lased kepist lahti, on 
ta sellele järele läinud, isegi varem, 
kui ta seda õhus silmab.

„Kui me oleme olnud arust ära,“ 

JEESUS TAHAB 
TÖÖTADA 

MEIE OLEMUSE 
KESKMEGA, ET 
SEE MUUTUKS 

MEILE IMELISTE 
MÕTETE JA 

TEGUDE ALLIKAKS. 



november 2013          Meie Aeg          13

Larry Lichtenwalter on olnud Michigani osariigis asuva Berrien Springsi Village’i seitsmenda päeva 
adventistide koguduse pastor enam kui kaks aastakümmet. Tal on Andrewsi ülikooli eetikadoktori kraad 
ning ta on pidevalt töötanud õppejõuna Andrewsi ülikooli seitsmenda päeva adventistide teoloogilises 
seminaris. Abikaasa Kathie’ga on neil viis poega ja kaks miniat. Hiljuti võtsid Lichtenwalterid vastu kutse 
teenida Lähis-Ida ülikoolis Liibanonis, kus Larry asub teoloogiafakulteedi etteotsa ning juhib islami- ja 
araabiauuringute instituuti.

ütleb Paulus, „siis on see Jumalale.“ 
(2Kr 5:13; NKJV tõlge) Teiste sõna-
dega, me oleme entusiastlikud, ra-
dikaalsed, kinnisideega, omadega 
sees ja arust ära – Kristuse heaks. 
Nii nagu retriiverit juhib valdav ins-
 nkt, nii juhib meid valdav nägemus 

ja kirg.
Vaadates Paulust, on ilmselge, et 

midagi nähtamatut ja võimsat ku-
jundab seda, mida me näeme: ras-
ket tööd, vanglakaristusi, peksmisi, 
piitsutamisi ja kividega viskamisi, 
lõputuid teekondi ebatasastel tee-
del ja rahututel meredel, väsimust, 
valu ja unetuid öid, päevi täis näl-
ga, külma ja ohtusid, ööpäevast 
klammerdumist laevarusude külge. 
See, mida me näeme, on tema 
moraalsed ja vaimulikud valikud, 
tema elu ja elus  il, tema usk ja us-
tavus (2Kr 3:6-10; 11:22-33; vrd Fl 
3:7-10.).

Need nähtavad klipid tema elust 
moodustavad tagapõhja väite-
le, et Kristuse armastus sunnib 
teda mi  e enam elama enese-
le. Evangeeliumi sõnum, Jumala 
töö prioriteetsus kadunute heaks, 
Jumala rahvas, Jumala au – kõik see 
täidab Pauluse mõttemaailma enam 
kui miski muu, eriti tema ise. Ma 
teen Jeesuse heaks ükskõik mida. 
Tasuta. Lisa  ngimuste seadmiseta. 
Piiranguteta. Tingimusteta. Ükskõik 
mis see võib maksma minna.

Väärt, et selle eest surra
Kuidas jõuab Kristuse armastus 

sellisel kombel kellegi sisemisse 
privaatsesse mõtete, tunnete, väär-
tuste ja tahte maailma? Kuidas saab 
sellest selline juh  v jõud, et see ku-
jundab kellegi sügavat sisemust ja 
muudab seda, kuidas ta igapäevane 
elu välja paistab?

Pauluse jaoks on see sisemi-
ne orientatsioon otseselt seotud 

südamega, mis haarab kinni Kristuse 
surma nähtamatust reaalsusest: 
„Kui üks on surnud kõikide eest, siis 
on kõik surnud; ja ta on surnud kõi-
kide eest, et elavad ei elaks enam 
enestele, vaid temale, kes on nende 
eest surnud ja üles äratatud.“ (2Kr 
5:14-15)

Paulus viitab Kristuse asendussur-
male meie eest ja selle rakendami-
sele meie elus: seepärast et Kristus 
suri, sureme ka meie! Me sureme 
ise-elule. Me sureme enesekesksele 
elamisele. Me sureme kirgedele ja 
lõbudele, mis meid endasse tõmba-
vad. Me sureme maailma väärtus-
tele ja selle nii-öelda väärtasjadele. 
Me sureme oma igapäevaelu muga-
vustsoonidele.

Kristuse armastusest saab siis sõ-
na-sõnalt „armastus, mille eest sur-
ra“. „Ma olen ühes Kristusega ris   
löödud,“ hüüatab Paulus, „nüüd ei 
ela enam mina, vaid Kristus elab mi-
nus.“ (Gl 2:19-20)

See nähtamatu reaalsus on oma 
võimsuses muljetavaldav. „Niisiis, 
kui keegi on Kristuses, siis ta on uus 
loodu; vana on möödunud, vaata, 
uus on sündinud.“ (2Kr 5:17) Me 
saame uueks looduks, uueks inime-
seks, nii seest kui väljast. Kõik on 
hoolega kaalutud. Me kaotame huvi 
asjade vastu, mida me kunagi hinda-
sime; üllatuslikult võtame me oma 
ellu vastu uusi aspekte. Kannapööre 
on uskumatu, mõistetamatu – ome-
  radikaalselt reaalne.

Nähtamatu ühildub nähtavaga 
meie elu sügavaimates sfäärides, 
seal, kus hakkavad kasvama mõ  ed, 
kujunevad arvamused, kus seatakse 
väärtusi eesmärgiks ja kust saavad 
alguse otsused. Meid muudetakse, 
kui ümberpöörav arm ja Püha Vaim 
(Tt 3:3-7; Jh 3:5-8; 1Jh 3:9) meie si-
semaailma uuendab. Jeesusest saab 
uus alus, millele toetuda. Me elame 
nüüd selleks, et Teda kiita. Tema au 

?
1. Kuidas võib sund, isegi kui 

see on armastuse sund, olla 
hea?

2. Mis on Pauluse sõnade järgi 
tema elamise põhjenduseks 
ja miks see nii on?

3. Mida on mul tänapäeval 
tarvis, et mul oleks Pauluse 
„ime“ kogemus?

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks

on suurima tähtsusega. Tema töö on 
prioriteet.

Turist, kes külastas misjonijaama, 
kus medõde hoolitses pidalitõbi-
se eemaletõukavate haavade eest, 
tõmbus õuduses tagasi ja pomises: 
„Ma ei teeks seda ka miljoni dollari 
eest!“ Õde vastas naeratades: „Mina 
ka mi  e! Kuid ma teen seda Jeesuse 
pärast mi  e millegi eest!“

Mida sa teeksid Jeesuse pärast 
mi  e millegi eest? Ükskõik mida? 
Kõike? On kuskil piir? On sul  ngi-
musi? Miks peaksid sa üldse midagi 
Jeesuse pärast tegema?

Meie elu võib samu   olla ime. 
Ükskõik kas me oleme tööl või oma 
jõudu taastamas, teisi teenimas 
või puhkamas, Jeesus tahab tööta-
da meie olemuse keskmega, et see 
muutuks meile imeliste mõtete ja 
tegude allikaks. See võib olla enam, 
kui me oskame seletada. Kuid Tema 
armastuse sunnil võime veeta oma 
ülejäänud elu sellele üha täielikumat 
selgitust otsides. 4
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MIS ON SUHTLEMISE MÕTE?

LARRY LICHTENWALTER

Esmaspäev

Ristikujuline mõtteviis

Mõelge, kui lihtsa kujuga 
on rist. Ris   meenutab 
katedraali põrandaku-
ju, mõõk, lennukisaba, 

laminiini molekul, hauakivi, kõrva-
rõngad, isegi Šveitsi armee kellal on 
sellise kujuga logo. Ris   meenuta-
vaid esemeid nimetatakse ris  kuju-
listeks. 

Nüüd mõelge, milline võiks olla 
ris  kujuline mõtemaailm. Inimese 
aju ei meenuta oma kujult ris  , kuid 
spirituaalsust ja moraali võib ris   
tähendus mõjutada: tulemuseks on 
ennastohverdav, teistega arvestav 
suhtumine, mis viis Jeesus Kristuse 
selleni, et ta võ   s orja kuju, nii et 
ta “alandas iseennast, saades kuule-
kaks surmani, pealegi ris  surmani” 
(Fl 2:8).

Ristikujuline elu
Nüüd mõelge, milline võiks olla elu 

ris  kujulise mõtemaailmaga. Sellisel 
juhul valime me armastuse, lepitu-
se ja rahu tee ning anname endast 
isetult kõik teiste heaks. Kujutlege, 
milline võiks olla ris  kujuline käitu-
mine teistega: te elate üksmeeles, 
üksteist armastades, töötate ühtselt 
ühiste eesmärkide nimel ning seda 
kõike alandlikult ja üksteist austa-
des, pannes teised esikohale ja ar-
vestades kõigepealt teistega, alles 
siis iseendaga. Nii, nagu seda tegi 
Jeesus. 

“Mõelge iseenestes sedasama, 
mida Kristuses Jeesuses.” (salm 5)

Me seisame austuses Kristuse ris-
 kujulise mõ  eviisi ees ning kuu-

leme kutset järgida Tema eeskuju. 
Kristuse ris  kujuline mõ  eviis mee-
nutab tektoonilist liikumist maavä-
rina ajal, mis toob kaasa südame 
tõelise elluärkamise. Suur muutus 
suhtumises Kristusse toob kaasa 
ka muutuse suhtumises teistesse. 
Kristuse mõ  eviis juhib nüüd meie 
mõ  eid, reaktsioone ja tegusid teis-
te suhtes. Ris  kujulisus on sügav ja 
nähtamatu töö, mis väljendub sel-
les, kuidas me teistega suhtleme.

Isekuse ja rivaalitsemise vaim 
poeb vaikselt meie igapäevaellu, 
Konkurents, kadedus, tülitsemi-
ne, võõrandumine, vaenulikkus ja 
vägivald on tänapäeva inimkonna 
reaalsus. Mingil moel on kon  ikt 
meie elu loomulik osa siin maailmas 
– seda esineb nii abielus, töökohas, 
kirikus, õdede-vendade vahel. Me 
oleme vastasleerides üksteise ja 
Jumalaga ning meie süda on hea ja 
kurja vahelise võitluse sõjatandriks. 
Me keskendume enese vajaduste 
rahuldamisele, meie eesmärgiks on 
teha enda tahtmist ja käia oma teed. 
Me tahame võita ka siis, kui see võit 
tuleb rahu, koostöö ja armastuse 
arvelt. Elu õpetab meile, et see toi-
mub kõikidega, ala   ja kõikjal. Sõda 
tahte, võimu, kontrolli ja mõtete va-
hel on väl  matu. Pole kohta, kus me 
selle eest pääseks – sellest ei vabane 
keegi.

Kuid Kristuse ris  kujuline mõ  e-
viis võib selle nõiaringi purustada. 

Kristuse mõtteviis
2. peatükis kirjas  liplastele rää-

gib Paulus Jeesuse suhtumisest 
Jumalasse ja eksinud inimkonda. 
See on suurepärane lugu: kuigi Ta 
oli Jumal, ei klammerdunud Jeesus 
oma eeliste ja õiguste külge ega ka-
sutanud neid enda hüvanguks, vaid 
alandas end ning lasi lõpuks ris   
lüüa (salmid 6–8).

Kristuse ris  teele viiv mõ  eviis 
jõuab tagasi kaugesse minevikku 
– aega, mis oli enne meie maailma 
loomist, isekuse ja rivaalitsemise 
vaimu ja kon  ik  , mis lõpuks lahva-
tas taevas ja haaras kaasa kogu meie 
maailma. Tema on Tall, kes on tape-
tud maailma rajamise alguses (Ilm 
13:8). Jeesus järgis nii elus kui sur-
mas oma Isa tahet: “Kes on näinud 
mind, see on näinud Isa.” (Jh 14:9); 
“Kui te oleksite tundnud mind, siis 
te tunneksite ka mu Isa.” (salm 7) 
Jumala Poeg lasi end ris   lüüa ja 
see oli “perekondlik sarnasus” – 
see tegu ilmutas Jumala iseloomu. 
Jumal on nagu Kristus. Ris  kujulisus 
näitab Jumala iseloomu. Isa, Poeg ja 
rist on omavahel seotud. Rist on üks 
element, mille järgi Jumalat tuntak-
se.

Filipi kristlaste vahel valitses ri-
vaalitsemine. Nende suhtumine, 
mis väljendus iseenda teenimises 
ja enda kasuks töötamises, oli vas-
tuolus Kristuse ennastohverdava 
ja ennastandva loomusega. Nende 
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mõ  eviis ohustas koguduse üht-
sust. Vaid Kristuse mõ  eviisile oma-
ne suhtumine ja tegutsemine võis 
taastada rahu neis pingestunud 
suhetes. Ja siit üleskutse: “Tehke 
mu rõõm täielikuks sellega, et te 
mõtlete ühtmoodi, et teil on sama 
armastus, et olete üksmeelsed ja 
ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiu-
su ega auahnuse pärast, vaid peate 
alandlikkuses üksteist ülemaks kui 
iseennast, nii et ükski ei pea silmas 
mi  e ainult oma, vaid ka teiste kasu. 
Mõtelge iseenestes sedasama, mida 
Kristuses Jeesuses.” (Fl 2:2–5) 

Paulus tegi selle üleskutse kind-
la sihiga. Ta mäletas, kui ootamatu 
oli tema jaoks kohtumine Jeesus 
Kristusega Damaskuse teel. See oli 
kogemus äärmisest armust, mis tõi 
kaasa tema pöördumise – see oli 
dramaa  line ja radikaalne suuna-
muutus, mis leidis aset sügaval tema 
südames. Ta oli olnud tahtejõuline, 
uhke ja isekas inimene: upsakas, 
agressiivne, ala   oma arvamust 
kaitsev, teisi heidutav, südametu, 
vihkav, andestamatu, karistav ja vä-
givaldne (1Tm 1:13; Ap 8:3; 22:4, 5). 
Ta tormas läbi süütute inimeste elu-
de, jä  es endast maha hävingust, 
kurbusest ja surmast laastatud raja.

Risti vägi
Siis kohtas ta Jeesust, kes ei klam-

merdunud enese õiguste külge, vaid 
alandas end, lasi end ris   lüüa just 
tema – uhke, tahtejõulise, iseka ja 
vägivaldse tagakiusaja eest. Paulus 
oli hingepõhjani vapustatud, nüüd 
jäi teda jälitama arusaam Kristuse 
mõ  eviisist. Ta tah  s, et ka tema 
isiklik elu ja töö räägiksid lugu ris-
 st: “Me kanname ala   oma ihus 

Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu 
avalduks meie ihus. Sest meid, kes 
me elame, antakse alatasa surma 
Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu 
avalduks meie surelikus ihus. Nii on 
surm tegev meis, elu aga teis.” (2Kr 
4:10–12) Ta tah  s lugu Kristuse ris-
 st oma eluga edasi anda.

Meiegi kristlik elu peab järgima 
Kristuse kuju – me ei või teha mi-
dagi ainult enda heaks või rivaalit-
semise tõ  u. Ris  kujulisus on jär-
jepidev muster surmast Kristuses, 

mis muudab meid Kristuse sar-
naseks (ris  kujuliseks) isiksuseks. 
Vaimulikkus tähendab, et pea-
me ris   lugu edasi andma nii, et 
see muudaks kogu meie olemuse 
Kristuse sarnaseks, nii et meie elu 
iseloomustaks ennastohverdav ar-
mastus, milles vägi ilmneb meie 
nõrkuse kaudu; see peab olema 
elu, kus me valime rahu, lepituse ja 
ühtsuse – armastuse tee. 

Ole nagu Jeesus
Kaarel (väljamõeldud nimi) ja 

tema naine tülitsesid pidevalt. Kui 
mees oma naise sõnadele või käi-
tumisele reageeris, väljendus selles 
üha enam vihkamist ja soov teha 
valu. Viha ja kibedus täitsid tema 
hinge. Armastus oli täies   kadunud. 
Siis rääkis Jumal temaga, see ei toi-
munud kuuldavalt, vaid sügaval si-
simas. “Kaarel, kui minu poeg oleks 
abiellunud sinu naisega, ei oleks su 
naine suutnud iial teha midagi, mis 
oleks vähendanud minu poja ar-
mastust naise vastu. Miski poleks 
takistanud tal naisele andestamast, 
ta oleks ala   kõiges kõigepealt oma 
naisele mõelnud. Kaarel, kui minu 
poeg oleks abiellunud sinu naise-
ga, ei oleks ta iial tema sõnadele 
või käitumisele reageerinud vihaga 
ega haiget tegemisega. Mi  e iial. 
Kui minu poeg oleks abiellunud sinu 
naisega, oleks ta olnud valmis tema 
eest surema – tegelikult on ta seda 
Kolgatal juba teinud.”

Mõtle, milline oleks ris  kujulise 
mõ  eviisi mõju sinu elus. Mil moel 
muutuksid inimeste suhted? Meie 
süda on suure võitluse sõjatanner. 
Kumma poole me valime? Kas me 
laseme Kristuse mõ  eviisil juh  da 
oma mõ  eid, reaktsioone ja seda, 
kuidas me kaasinimestega suhtle-
me? Kas valime mi  erivaalitsemise 
tee? Kas me oleme valmis leppima? 
Kas oleme valmis loobuma oma 
tahtest ja oma viisist teiste heaks – 
Jeesuse nimel?

Ris  kujuline mõ  eviis ei ole või-
malik vaid meie endi pingutuste tu-
lemusena. Vaid Kristuse Vaim saab 
meie südameid suunata ja meile 

jõudu anda, kui liigume armastuse, 
rahu, kannatlikkuse, enesedistsip-
liini ja isetuse teel (Gl 5:16–18; 22–
24). Nagu apostel Pauluse puhul, al-
gab see töö hetkel, mil meid haarab 
lugu ris  st ja Kristuse ris  kujulisest 
mõ  eviisist. Jeesuse surm annab 
täpse pildi rivaalitsemise olemusest 
ning ainsast viisist, kuidas sellest 
loobuda. Püha Vaimu väe abil suu-
dad ka sina elada ris  kujulist elu. 4

?
1. Mis on rivaalitsemise tege-

lik põhjus?

2. Mida tähendab ris  kujulise 
mõ  eviisi järgimine?

3. Mil moel saan mina teha 
koostööd Püha Vaimuga, nii 
et ka minu elus valitseks Kris-
tuse mõ  eviis?

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks
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MORAALNE TUNDLIKKUS JA 
VAIMULIK MÕJUJÕUD

Teisipäev

Mida ma mõtlen?

Sinu vastas ei istu mi  e min-
gi tavaline malemängija, kes 
põrnitseb malelauda ja ka-
vandab järgmist käiku. Nagu 

kõik teisedki Inimkeha Maailma (ingl 
Body World) anatoomianäituse eks-
ponaadid, on tegemist tõelise, pre-
pareeritud inimsurnukehaga, mille 
nahk on täielikult maha kooritud, 
et tuua esile selle all peidusole-
vad lihased, kõõlused ja sidemed. 
Surnukeha selg on lõigatud lah   kuni 
selgroonärvideni. Inimkeha koljuluu 
on avatud, demonstreerimaks aju. 
Eestpoolt vaadates hõlmab aju kogu 
otsmikupiirkonna. Pea kuklaosast 
vaadates on võimalik jälgida selgroo 
hargnemist ajupõhimikust ning selg-
roo kulgemist kuni nimmelülideni, 
mil selgroog hargneb istmikujuur-
teks ja -närvideks, mis hargnevad 
tasaselt piki reisi ja sääri, kuni ja-
lalabade ja varvasteni välja. Sul on 
võimalus vägagi üksikasjalikult uu-
rida selgroolülisid, aju kõvakelmet, 
lülisamba arterit, dorsaaljuure gang-
lioni, mis hargneb laiali teistesse ke-
hapiirkondadesse. On ilmselge, et 
malemängimine nõuab ajusid! Ning 
ajusid nõuab ka mistahes muu tege-
vus, mille me e  e võtame. 

See elutu malemängija toob esile 
ümberlükkamatu tõe, et inimole-
vused on midagi palju enamat kui 
vaid inimkeha ja aju. Anatoomia 
seisukohast lähtudes on inimese 
ajul tema eksistentsi ja iden  tee-
di suhtes keskne tähtsus. Raske on 
kujutleda, et ligikaudu poolteist kilo 
kaaluv inimaju – sada miljardit när-
virakku, mis käsitlevad igapäevaselt 
70 000 mõtet, reguleerivad 103 000 

südamelööki, 23 000 hingetõmmet 
ja juhivad rohkem kui 600 lihast – 
mängib ka suurimat rolli inimelu sisu 
ja kvaliteedi kujundamisel. Igasse 
ajju on peidetud terve mõtete maa-
ilm, mida Inimkeha Maailma näitus 
ei suuda ei lahata ega demonstree-
rida – eneseteadlikkuse, intellek  , 
mõistuse, e  ekujutuse, emotsioo-
nide, väärtuste, igatsuste, moraalse 
valikuvõime, vaimulikkuse, veendu-
muste, tahte, temperamendi ja ka-
rakteri maailm. 

Vaimulik pilguheit
Pühakiri on kaasanud eelpool kir-

jeldatud salajase maailma oma kir-
jeldusse muudetud elust: „Ja ärge 
muganduge praeguse ajaga, vaid 
muutuge meele uuendamise teel, 
et te katsuksite läbi, mis on Jumala 
tahtmine, mis on hea ja meelepära-
ne ja täiuslik.” (Rm 12:2) Uuendatud 
meel toob kaasa elu muutumise, 
hoolimata meid ümbritseva maail-
ma lakkamatust survest. 

Oma kirjas roomlastele, enne eel-
pool mainitud piibliteks  , kirjeldab 
Paulus humanistliku  losoo  aga 
kaasnevat allakäiguspiraali, mis viib 
moraalse allakäiguni ja Jumala hül-
gamiseni (Rm 1:18-32). Kuid kirjas 
on ka tõotus, et seda langust on või-
malik tagasi pöörata, kui me toida-
me oma mõ  emaailma Jumala jaoks 
väärtuslikuga – sellega, mis on hea, 
meelepärane ja täiuslik. Kummale 
poole meie moraalsed kaaluvihid 
langevad, määrab ära meie posit-
siooni võitluses Saatanaga: „Ma ta-
haksin, et te oleksite targad heale, 

aga jääksite puutumatuks kurjast.” 
(Rm 16:19) Siin on moraalse puhtu-
se põhiprintsiip. Pole võimalik leida 
ühtki selgemat kirjeldust kontrollist 
mõistuse üle. Mõ  skledes, kuidas 
uues  sünd ja muudetud elu kohtu-
vad meie südames, omandab meie 
mõ  emaailm keskse tähtsuse. 

Parem kui Apple
Võrkkesta ekraan (ingl Re  na 

Display) on Apple’i  rma kauba-
märk vedelkristallekraanidele, mil-
lel Apple väidab olevat nii suure 
pikslite  heduse, et inimsilm ei 
suuda tavaliselt vahemaalt erista-
da mingit ekraani „täpilisust“. Selle 
kaubamärgiga tähistatakse mit-
meid Apple’i tooteid ja kõik nad on 
valmistatud, tagamaks parimat vi-
suaalset elamust. Kuid mi  e ükski 
kõrgekvaliteediline ekraan ei küüni 
inimmõistuse tasemini – võimeni 
näha, kuulda, kujutleda, tunda või 
esitada reaalsust, mis paikneb väl-
jaspool meie teadvuse piire. Tõeline 
Re  na Display on meie kahe kõrva 
vahel. Meie ajusopid on salvesta-
nud ja talletanud miljardeid mäles-
tusi – kellegi sosina kolmkümmend 
aastat tagasi, lapsepõlvest peale 
südames kantud vihkamise, mi  e 
kunagi kogetud, kuid sageli kujut-
letud rõõmu, sõrme täpse surve 
keelpillikeelel, naeratuse, mäekün-
ka, matemaa  lise valemi, aialillede 
lõhna, rohukõrre kuju  se. Kõik meie 
loetud raamatud, vaadatud  lmid ja 
nähtud reklaamid, raadiost kuuldud 
muusikapalad, lauldud laulud ja väl-
jaöeldud palved – kõik see on tallel. 

LARRY LICHTENWALTER
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Oleme elavad raamatukogud! 
Kainestav on mõelda, et ajus tal-

letatu kujundab meist inimesed, kes 
oleme täna ja kelleks võime saada 
homme. Me ei mõista veel täielikult, 
mil moel see hiiglaslik elav raamatu-
kogu kandub üle meie igapäevasesse 
käitumisse. Me teame, et mida aas-
ta edasi, seda rohkem me muutume 
„oma raamatukogu vangideks“. Pole 
olemas kustuta-nuppu, mis kaotaks 
meie teadvuses kinnistunud mälu-
pildid, kogemused ja ideed. 

Jumalik mõistuse vormi-
mine

Pauluse hoiatus on õigustatult 
värvikas: „Ärge laske ümbritseval 
maailmal suruda teid oma vormi, 
vaid lubage Jumalal endid ümber 
kujundada, nii et teie mõistuse 
hoiak muutuks.“ (Rm 12:2, Phillipsi 
ingliskeelse piiblitõlke järgi) Paulus 
tuletab meile meelde, et märkama-
tult sisseimbuv jõud vormib ja äh-
vardab meie mõtlemist, iseloomu 
ja käitumist. Ta vihjab inimgruppide, 
kultuurinormide, rühmituste,  lo-
soo  ate, meedia, meelelahutusäri, 
muusika, ilukirjanduse, moe, spordi 
ja traditsioonide väele kujundada 
inimesi. Sellega, et Paulus vastandab 
meele uuendamist käesoleva ajastu 
survega, kutsub ta meid üles olema 
vaimselt tundlikud pigem Jumala kui 
maailma suhtes. 

Kui me saame tu  avaks Jeesuse 
Kristusega ning anname oma elu 
Temale, siis meie mõistus omandab 
uutmoodi mõ  eviisi ning meil on 
võimalus vabaneda vanadest mõ  e-
mallidest. Meist saavad uued inime-
sed uute igatsuste ja väärtushinnan-
gutega (2Kr 5:17). Meie mõistuse 
sügavaim olemus saab uuendatud 
(Ef 4:23; Rm 12:2; 1Kr 2:12–14; 
Ef 1:18,19). Avades oma meeled 
Pühakirja mõjustusele, kasvab meie 

suutlikkus võidelda moraalsete väl-
jakutsetega (Hb 5:14). Jeesus saab 
meie elu keskpunk  ks (Fl 1:21). 
Tema ris  tee saab ka meie teeks (Fl 
2:1–8, 1Kr 2:16). Jeesus toi  s oma 
moraalset puhtust, täites oma mee-
li Pühakirjaga, taotledes ala   seda, 
mis oli puhas ja meelepärane Tema 
Isale ja ülestõstev teistele (Lk 2:40). 
Tehkem meiegi nii nagu Jeesus. 

Harjutagem oma mõis-
tust

Meil tuleb harjutada uut mõ  e-
viisi, suunates oma mõ  ed pigem 
vaimseile kui lihalikele aspek  dele 
(Rm 8:5–8). Peame laskma taevastel 
ideedel täita oma mõ  eid ja mõt-
lema mi  e üksnes maisele (Kl 3:2). 
Vaadates Jeesusele, muutume oma 
mõ  eviisilt üha rohkem Tema sarna-
seks (2Kr 3:18; Hb 12:1–3). 

Ühesõnaga – meil tuleb osa paku-
tavast lihtsalt kuulamata, vaatama-
ta, lugemata, kogemata, rääkimata, 
külastamata, kujutlemata, tundma-
ta jä  a. Meie ”mõ  ed peavad olema 
vangitsetud, köidetud ja piiratud, 
sirutumast välja ja mõ  sklemast as-
jade üle, mis üksnes nõrgestavad ja 
rüvetavad meie hinge” (E. G. White, 
”Jumala pojad ja tütred,” lk 107). Me 
järgime seda soovitust, koondades 
oma mõ  ed Jeesusele (Rm 8:5–8) ja 
uuenedes pidevalt, uurides jätkuvalt 
Jumala mõ  eid ja tahet, nagu need 
on väljendatud Pühakirjas (Rm 12:2; 
Ps 1:2; 119:9–16, 99). 

Mõistuse majapidamine
Kuna meil puudub põgenemispaik 

populaarkultuuri kõikehõlmava li-
gioleku eest, on meid kutsutud val-
vama oma meeli. On suur erinevus 
selles, kas me otsustame midagi 
vaadata ja kogeda või juhtub see 
möödaminnes. Ärge muganduge. 
„Lubage Jumalal muuta teid uueks 

inimeseks, muutes teie mõ  eviisi.“ 
(Rm 12:2, inglisekeelse New Living 
tõlke kohaselt) Ajastul, mil inimeste 
mõ  ed ja kujutlused olid jätkuvalt 
ja täielikult kurjad, eraldus Eenok 
inimeste hulgast harjumuspäraselt, 
et värskendada oma mõ  emaailma 
osaduses Jumalaga. Ümbritsetuna 
pahelistest vaatepil  dest ja ahvat-
lustest, mida suu  s pakkuda tolle 
aja tsiviliseerituima rahvuse kul-
tuur ja jõukus, oli Egiptuses elanud 
Joosep see, kes ”ei nõustunud neid 
vaatlema ja kuulama. Ta ei luba-
nud mõtetel viibida keelatud asjade 
juures” (E. G. White, ”Patriarhid ja 
prohve  d,” lk 216) Mõlema mehe 
moraalne tundlikkus ja vaimulik mõ-
jujõud lisandusid, kui nad allutasid 
oma mõistuse Jumalale. 

Tean poplaulu noormehest, kel-
lega juhtus jätkuvalt äpardusi. „Ma 
tean, mida ma tundsin,“ ütles ta, 
„kuid mida ma küll mõtlesin?“

Kui me analüüsime oma mõ  e-
maailma, kutsub Jeesus meid endilt 
küsima: „Mida ma mõtlen?“ 4

?
1. Milliste kujutluste ja mõtetega 

me täidame päevast päeva 
oma meeli?

2. Kas me mõtleme sellest, mis 
on hea ja puhas, või sellest, 
mis on kuri ja määrdunud?

3. Mida võin e  e võ  a, et olla 
oma mõistuse parem majapi-
daja? 

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks
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VÕTA OMA ELUS TÄISPAKETT

LARRY LICHTENWALTER

Kolmapäev

Täisarv või murdosa?

Long Beachis Californias tegi 
üks mees peatuse Kentucky 
Fried Chickeni müügipunktis, 
et osta kaasa karp kanaroaga 

enda ja noore naise tarvis, kes 
temaga oli. Kogemata ulatas müüja 
mehele pakendikarbi, millesse oli 
peitnud päeva jooksul kogunenud 
sularaha, et see märkamatult panka 
toimetada.

Mees võ   s karbi ja paarike sõi  s 
ära. Kui nad siis pargis peatuse tegid, 
et oma sööki nau  da, avastasid nad 
toidu asemel karbist hoopis 3000 
dollarit. Mida sellises olukorras te-
gema peaks? Mees mõis  s, et tegu 
oli eksitusega, naasis restorani ning 
ulatas karbi poe töötajale. Too läks 
rõõmust elevile: “Ma tahan helista-
da uudistesse ja lasta teist loo kirju-
tada ja foto ka juurde panna. Te ole-
te kogu linna kõige ausam mees!”

“Oi- ei! Ärge seda küll tehke!” 
anus mees.

“Miks siis mi  e?”
“No, sellega on nii, et ma olen abi-

elus, aga see naine, kellega ma siin 
olen, ei ole minu abikaasa!”

Aus, aga samas ka valelik! Nii ongi? 
Sugugi mi  e – ausameelsust ei saa 
tükkideks jagada. Tegu on järjepide-
va sisemise terviklikkusega, silma-
kirjalikkuse vastandiga. Terviklikkust 
võib de  neerida kui täielik-olemist, 
üks-olemist, jaotamatust, ehedust. 
Matemaa  kas nimetatakse sarnast 
nähtust täisarvuks – arvuks, mis on 
terve (1, 2, 3 jne), mi  e murdudeks 
jaotatud (mis moodustavad tervest 
ainult osa). Ee  kas räägitakse ter-
viklikkusest kui ausameelsusest või 

mõtete, tegude ja sõnade järjepide-
vusest ja kooskõlast. See tähendab, 
et oleme need, kelle väidame end 
olevat; et teeme seda, mida ütle-
me, et teeme – oleme kõnes tõesed. 
Terviklikkus määratleb meie olemu-
se tõese rahvana, mi  e lihtsalt tõe 
rahvana.

Uuenemine puudutab 
kõike

Pühakiri loob seose südame 
uuendamise ja aususe vahele. 
“Saage uueks oma mõ  elaadilt 
ja riietuge uue inimesega, kes on 
loodud Jumala näo järgi tõe õigu-
ses ja pühaduses. […] Jätke vale ja 
rääkige igaüks tõ   oma ligimesega, 
sest me oleme üksteise liikmed.” 
(Ef 4:23–25 NASB* vt ka Kl 3:9-10). 
Uue iden  teediga, mille pöördu-
misel saame, muutub terviklikkus 
keskseks teemaks. Uue inimesega 
riietumine Kristuses hõlmab endas 
valelikkuse jätmist ja ümbritseva-
tele inimestele ainult tõe rääkimist. 
Tõene kõne muutub meie kõneviisis 
tavapäraseks. Me viljeleme ausust, 
mis on kõigis me suhetes vastas  k-
kuse usalduse aluseks. See ausus ja 
tõesus väljendab nii õigust kui püha-
dust (Ef 4:24). „Tõe pühadus“ laien-
dab meie moraalse visiooni dokt-
riinidest ja teoloogiast kaugemale, 
Jumala eneseni välja, kes on ainsana 
püha (Ilm 15:4). Tegelikult on asjad 
nii, et tõde ja ausus on isiklikud.

Tõde tegevuses
“Mis on tõde?” küsis Pilaatus 

Jeesuselt. See on üks hea küsimus 
– võibolla kogu Piibli kõige sügavam 

küsimus (Jh 18:38). See peegeldab 
meie sekulaarset maailmavaadet ja 
kultuuri. See on selle keskmes, kes 
me moraalsete olenditena oleme. 
Järgmine küsimus on: “Kas mina 
olen aus ja tõene inimene?”

Enne kui Pilaatus seda küsidagi 
jõudis, oli Jeesus juba kuulutanud: 
“Mina olen tee, tõde ja elu.” (Jh 
14:6) See on julge ja selge piibellik 
määratlus – Jeesus on tõde. Tema 
loomus, Tema vaimsus on tõde. 
Oma olemuselt on tõde Isik. See 
tähendab, et tõde on isiklik. See ei 
ole abstraktne ega pelgalt õpetus-
lik. See on esmalt iseloomu küsimus 
ning leiab oma väljenduse antud 
isiku tegudes või sõnades. Jeesuse 
õpetused on tõesed, kuna need 
väljendavad seda, kes Ta on. Tõde, 
seega, viib meid isikliku suhteni 
kogu autentse elu Allikaga – Jeesus 
Kristusega. Tõena haarab Jeesus 
meid ala   endaga isiklikult. Tema 
isik kohtub meie isikuga – meie ole-
mise ja tegemiste aususes. Tema isik 
on meile eeskujuks, lootuseks, jul-
gustuseks ja väeks olla tõesed pet-
tuse ja illusioonide maailmas.

Seega nõuab tõde, et kahtleksime 
isiklikus sisemises moraalses järjepi-
devuses: „Kas ma olen aus inimene? 
Kas ma oleksin Jeesuse kombel läbi 
ja läbi tõese loomusega?“

Tõde jäägis
Ilmutuse raamat kirjeldab Jumala 

lõpuaja rahvast täiusliku ja kahel-
damatult terviklikuna – isegi kui 
see ohustab nende elu ja vara. 
Talle järgijate seas ei leidu ühtegi 
vale ega pe  ust – nad on laitmatud 
(Ilm 14:5). See nägemus peegeldab 
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Sefanja sõnu, kes ütleb: “Iisraeli jääk 
ei tee ülekohut ega räägi valet ja 
nende suus ei leidu kavalat keelt.“ 
(Sf.3:13) Uudseviljana, kes on koge-
nud Talle vere uuendavat väge, mat-
kivad ja peegeldavad Jumala rahva 
liikmed Kristuse tõesust ja ausust nii 
sõnas kui teos – sest Teda kutsutak-
se Ustavaks ja Tõeliseks (Ilm 19:11; 
3:14). Nad lihtsalt mõtlevad nii. 
Kristuse meelsusest on saanud nen-
de meelsus (vt Ilm 7:1-14; 14:1-5).

Kontrast kurja vägede ja Talle järgi-
jate vahel seisneb pe  use ja tõe va-
hes – selles, mis väljub nende suust 
(vt Ilm 12:15, 16; 13:5, 6; 16:13, 14; 
14:5). Ainult ausad inimesed saavad 
siseneda Pühasse Linna (Ilm 21:27; 
22:14, 15). Viide neile, kes „valet ar-
mastavad ja teevad“, seob küsimuse 
kellegi olemusest jõuliselt selle isiku 
tegemistega (Ilm 22:15; vt Ilm 22:11; 
21:8, 17; vt 2.Ts 2:7-13; Jh 3:19-21). 
Tõde on moraalne suunitlus. „Vale 
armastamine“ läheb sügavamale kui 
„vale tegemine“. Kalduvus valelikku-
sele viib valetamiseni. Inimene, kes 
armastab valet, on suguluses sellega 
ja valede isaga, sest sõnad tulevad 
loomusest (Jh 8:44). Meie sisemus 
on täielikus vastavuses sellega, kui-
das käitume. Pühendumine tõele 
leiab tõestuse meie sõnades ja te-
gudes. Kui loodame tõeselt ja ausalt 
rääkida ja käituda, peame esmalt 
oleme tõesed ja ausad inimesed. 
Ausus on sügavam kui doktriin või 
Jumala ja Tema tõe teoree  line pee-
geldus segadusse aetud maailmale. 
See puudutab meie elu iga tahku. 
Religioossed ja moraalsed tahud on 
lahutamatud.

Tõepärasus ja taaselusta-
mine

Miks seob Pühakiri ikka ja jälle 
taaselustumise tõepärasusega? Aga 
seepärast, et usaldus on ehedate 
suhete aluspõhi. Kogukond eeldab 
avatust ja ausust. Ei saa olla siirast 
osadust võltside inimeste vahel. 
Valelikkus teiste vastu teeb meid 
võltsiks. Meid kutsutakse olema 
terviklikud, nii et võiksime suhteid 
hoida ja üles ehitada. Terviklikkus 
teeb meid vabaks elama oma õe-
venna, abikaasa, töökaaslase või 

sõbraga. Võime teisele inimesele 
ilma häbi ja süütundeta silma 
vaadata. Oleme nii üksteise kui 
Jumala jaoks terved! Ausus lubab 
meil rahulikult peeglisse vaadata. 
See lubab meil ükskord ka Päästjale 
otsa vaadata (Ilm.1:14; 2:18; 5:6; 
6:16; 19:12; 20:11).

Aususel ei ole erandeid ega 
erinevaid määrasid. „Jumal ta-
hab, et ausus tähistaks Tema 
rahvast, isegi kõige suuremas 
ohus.“ (E.G.White, „Patriarhid 
ja prohve  d“, ing.k, lk 656)
Kas mäletad, kuidas Betsie ten 
Boom ütles gestaapole täpselt, 
kuskohas tema ja Corrie oma 
kodus juudi põgenikke peitsid? 
Prõmmimine nende uksele oli tul-
nud ootamatult ning tekitas kõigis 
õhtusöögi laua ümber istujates õu-
dusvärinaid.

Kõik läks just nii nagu har-
jutatud. Samal ajal kui Corrie 
läbimõeldult prõmmimise suunas 
liikus, nihutasid teised suure laua 
kõrvale, kergitasid vaipa, avasid 
selle all olnud suure luugi, krabasid 
oma taldrikud, noad-kahvlid ja 
kõik muu, mis võiks jätta mulje 
suuremast rahvakogunemisest, 
ning kiirustasid alla pimedusse. 
Selleks hetkeks, kui gestaapo uksest 
sisse tungles, seisis Betsie laua 
kõrval, justkui oleks ta ainult isa ja 
Corrie’ga õhtustanud. Kui nad hoo-
likalt ruumid läbi olid otsinud, ilma 
et kedagi oleks leidnud, nõudis vas-
tutav ametnik Ten Boomi perelt, kus 
nad juute peidavad.

„Ma tean, et nad on siin. Ärge va-
letage mulle!“

Pärast mõningat pingelist vaikust, 
andis Betsie alla: „Nad on laua all.“

Seepeale sai Corrie peaaegu sü-
damerabanduse. Ametnik aga ei 
võtnud Betsie’t tõsiselt: „Ära heida 
minu üle nalja! Kus nad on?“

„Nad on laua all,“ vastas ta ning 
osutas taas korra põrandale laua all. 
Mees ainult urahtas ja trampis mi-
nema.

Corrie pahandas pärast oma õega: 
„Miks sa neile ütlesid, et nad on 
laua all? Me oleks peaaegu kindlalt 
võinud kõik kaotada.“ Kuid Betsie 
oli järjekindel. Ta valis olla aus, sest 
see peegeldas Kristuse meelsust. Ta 

usaldas Teda tões ja tagajärgedes, 
tulgu mis tuleb – tema räägib ala   
tõ  . Hämmastaval kombel kasutas 
Jumal Betsie poolt gestaapoametni-
kule räägitud tõde hoopis mehe mõ-
tete kõrvalejuh  miseks. Suutmata 
sellise väite tõesust e  e kujutada, ei 
uskunud mees Betsie’t ja lahkus.

Kas Jeesust võib kindlalt tões 
usaldada; aus-olemises usaldada, 
tõe-rääkimises usaldada? Kui Jeesus 
on meie viitepunkt ja meie iden  -
teet, siis teeme seda. Terviklikkus 
meie südame sügavustes peegeldab 
siis ala   suhet Kristusega. Me oleme 
siis tõepärased inimesed, mi  e liht-
salt rahvas, kes teab tõde.

„Tulge, lapsed, ja kuulake mind ja 
ma õpetan teid Issandat kartma. Kas 
keegi tahab elada pikka ja õitsvat 
elu? Siis hoia oma keelt kurja kõne-
lemast ja oma huuli valesid rääki-
mast!” (Ps 34:12-14 NLT*) 4

?

1. Kuidas sina reageeriksid, 
kui leiaksid oma ostuko  st 
suure koguse sularaha? 
Millised põhimõ  ed sind 
su otsustes juhiksid? 

2. On ausus ja terviklikkus 
siis tões   nii olulised? 
Lõppkokkuvõ  es oleme ju 
kõik patused ning Jumala 
armu läbi päästetud. 

3. Miks on ausus Jumala 
lõpuaja rahvale nii olu-
line? Kas neile keh  vad 
kõrgemad standardid kui 
kõigile teistele patustele 
maailma ajaloos? 

4. Miks väi  s Jeesus, et 
Tema on Tõde? Kuidas 
saame seda Tõde jagada 
maailmas, mis õilmitseb 
rela  vismis ja väidab, et 
kõik on suhteline?

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks

*NASB- New American Standard Bible; NLT-  Holy Bible, New Living Transla  on
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ANNAN ENDAST PARIMA KÕIKIDE VAHENDITEGA, 
MIS MUL ON

LARRY LICHTENWALTER

Neljapäev

Mille ma valin?

Tööotsija: kena välimusega 
jõukas, rõõmsameelne, reisi-
mist armastav sõjaväelasest 
noormees. 

Tööpakkumine: misjonär, kes aitab 
Kesk-Aafrikat evangeeliumile avada. 
Peab olema valmis üksilduseks, hai-
gusteks ja võib-olla ka vägivaldselt 
surema.

Vaid Jumal suudab neist kahest 
kokku panna loo, mille peategela-
seks on James Hannington, kes oli 
esimene anglikaani piiskop Aafrika 
ekvatoriaalpiirkondade idaosas. 
Kuigi teised misjonärid töötasid 
kauem ja olid ehk paremini tuntud, 
on Kiriku Misjoniühing teatanud: 
„Piiskop Hannington tegi oma sur-
maga Aafrika heaks rohkem kui siis, 
kui ta elus oli.“ 

Noor ja jõukas bri   päritolu mees 
pöördus isiklikult ning tema jaoks 
muutus hingede kogumine olulise-
maks kui raha kogumine. Kahe Kiriku 
Misjoniühingu misjonäri mõrvamine 
Victoria järve ääres oli Hanningtonile 
väljakutseks. 1882. aastal juh  s ta 
evangelis  dest koosneva meeskon-
na Uganda džunglisse, kus Uganda 
kuningas Mwanga käskis ta tappa.  
29. oktoobril 1885. aastal torga   
Hannington odadega surnuks. Üks 
ellujäänutest on kirjeldanud tema 
viimaseid hetki. 

„Öelge oma kuningale, et ma olen 
oma verega maksnud tee eest, mis 
viib Ugandasse.” Hannington ütles 
seda oma ründajaile, enne kui ta 
oma vereloiku kokku varises. Paar 
nädalat pärast seda, kui see uudis 
jõudis Inglismaale, läks 50 meest 

Hanningtoni ohvrist inspireerituna 
vabatahtlikult Aafrikasse teenima.

Neid inspireeris kellegi teise ohver. 
Neid inspireeris veel miski. Kes või 
mis inspireerib meid, kui ohverdame 
end Jeesuse eest? Kas sinus tekitab 
misjonitöö suurimat soovi Teda tee-
nida?

Radikaalne heldus
Mõned sajandid varem koges üks 

teine noor mees, kes oli energiline, 
jõukas ja huvitus vaimulikust elust, 
Jeesuse õrna armastust nõrgemate 
vastu, ja temagi süda paisus armas-
tusest. Ta tah  s olla Jeesuse sarna-
ne – lahke ja hooliv.  Ta oli väga süga-
valt liigutatud, nii et ta sõna otseses 
mõ  es jooksis Ta järel. Jeesuse jalge 
e  e viskudes küsis ta: „Hea Õpetaja, 
mis ma pean tegema, et ma päriksin 
igavese elu?” (Mk 10:17)

Vastates tema küsimusele igavese 
elu pärimise kohta, juh  s Jeesus tee-
ma sellele, kus asub inimese süda: 
„Üks asi puudub sul. Mine müü 
kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja 
sul on aare taevas, ning tule järgne 
mulle!” (salm 21) Jeesus tah  s, et ta 
mõistaks, kuivõrd on ta kinni maises 
omandis.

Jeesus armastas seda jõukat noort 
meest.  Ta nägi temas inimest, keda 
ta inimhingede päästmisel hädas   
kaastööliseks vajas. Ta igatses muu-
ta teda enda sarnaseks, nii et ta pee-
geldaks Isa õrna heldust.*

Jeesus palub meil hoida varandus 
seal, kus on meie süda – lisaks sellele 
kogeme me midagi tõeliselt revolut-
sioonilist: radikaalset heldust. Jumal 

on radikaalse helduse jumal. Sest 
nõnda on Jumal maailma armasta-
nud, et Ta andis iseend (Jh 3:16). Kui 
Jumal kaalus meie elude lunastamist 
igaviku jaoks, ei küsinud Ta kunagi: 
„Kus me saame kokku hoida?“ Ta 
küsis: „Kui palju selleks kulub?“ Ta 
andis iseenda. Ta andis oma Poja. Ta 
andis parima, mida taeval on pakku-
da.  Endiselt  jagab ta kõiki taeva va-
randusi ja saadab Püha Vaimu maa 
peale selleks, et meid päästa. 

Kui Paulus julgustas Korintose 
kristlasi olema radikaalselt helded, 
rääkis ta Jumalast järgmist: „Te ju 
teate meie Issanda Jeesuse Kristuse 
armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai 
teie pärast vaeseks, et teie saaksite 
rikkaks tema vaesusest.“ (2Kr 8:9, 
10)

JEESUS PALUB MEIL 
HOIDA VARANDUS 
SEAL, KUS ON MEIE 
SÜDA  LISAKS SEL
LELE KOGEME ME 

MIDAGI TÕELISELT 
REVOLUTSIOONILIST:

RADIKAALSET 
HELDUST.
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?
1. Autor nimetab tänases loos 

mitut isikut – James Hanning-
toni, rikast noort meest, apos-
tel Paulust ja John Wesleyt. 
Kellega neist sa kõige enam 
sarnaned? Miks

2. Milline on näide radikaalsest 
heldusest sinu elus?

3. Nimeta vähemalt kolm vaimu-
likku ja materiaalset vajadust 
oma koguduses ja kogukon-
nas. Öelge ühe lausega, mida 
oleks vaja kõigi kolme vaja-
duse täitmiseks        (v.a pal-
vetamine).

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks
Hiljem räägib Paulus, kuidas radi-

kaalne heldus tema enda elus toimis: 
„Aga ma teen meeleldi kulu ja kulu-
tan iseennast teie hingede heaks.“ 
(2Kr 12:15) See tähendas reaalset 
elu, mis sisaldas palju tööd, vangis-
tusi, peksmist, eluohtlikke kogemu-
si, kividega loopimist, laevahukke, 
kurnavaid ja ohtlikke reise, unetuid 
öid, nälga ja janu, külma ja palavust, 
igapäevast muret koguduste, nõrka-
de, kiusatuste küüsis olijate ja lange-
nute pärast (2Kr 11:23-31).

Kui Jeesuse Kristuse evangeelium 
meie elus juurdub, muutub Jumala 
radikaalne heldus kauniks looks, mis 
kujundab, teavitab ja määratleb kõik 
otsused ja suunad meie elus. See on 
Kristuse mõ  eviis. Jeesuse sarnaselt 
saame me rõõmuga vaesteks, oh-
verdades oma elu, et rikastada teis-
te elusid – elades mi  e ainult sõp-
rade ja pere heaks, vaid just nende 
heaks, kes on meist kaugel, sealhul-
gas ka vaenlased ja ebameeldivad 
inimesed. 

Nagu Jumal, ei küsi me kunagi: 
„Kus ma saan kokku hoida?“ Selle 
asemel küsime: „Kui palju selleks 
kulub?“ Mida enam märkame maa-
ilma vajadusi, seda enam oleme val-
mis seda Jeesuse nimel andma. 

John Wesley (1703–1791) os  s 
kord oma väikese korteri seinale 
mõned pildid. Korraga astus sisse 
üks toateenijatest.  Oli talvepäev ja 
ta märkas, et teenijannal oli kait-
seks külma eest vaid linane mantel. 
Ta pani käe taskusse, et leida raha 
mantli jaoks, kuid raha oli liiga vähe. 

Ta mõis  s, et Issandale ei meeldi 
viis, kuidas ta oma raha kulutas. Ta 
küsis endalt: „Kas sinu Isand ütleb 
sulle: „Tubli, sa hea ja ustav sula-
ne“?“ Sa oled kaunistanud oma sei-
nad rahaga, mis oleks aidanud kaits-
ta seda vaest inimest külma eest! 
Oo, õiglust! Oo, halastust! Kas need 
pildid pole selle õnnetu teenijanna 
veri?

Kas Wesley tegi vales  , kui os  s 
need pildid? Muidugi mi  e! Siiski 
mõis  s ta, et mantlita naise seisuko-
halt oli see raha kulutatud mi  eva-
jalikule kaunistusele.

Vaatenurga muutus
Meie vaatenurk omandile muu-

tub radikaalselt, kui avame oma sil-
mad nägema maailma vajadusi ning 
seda, kui suur on Jumala lunastav 
töö nende heaks, kes on kadunud, 
kannatavad või vaesed. Kui võtame 
kokku julguse, et näha meid ümb-
ritsevate inimeste vajadusi, annab 
Kristus meile uued igatsused – me 
igatseme kasutada enda valduses 
olevaid ressursse Tema nime auks.  
Me hakkame mõtlema, kas ka meie 
elus on asju, mida võiks pidada pi-
gem luksuseks kui vajaduseks. 

Jutluses, mille Wesley pühendas 
raha kulutamisele, peab ta väga 
oluliseks, et Jumala rahvas õpiks 
oma raha kasutama Tema auks. 
Ta pakub välja kolm lihtsat reeg-
lit, mida ta ka enda elus rakendas: 
Hangi kõike, mida saad; säästa kõi-
ke, mida saad; anna kõike, mida 
saad. Wesley muu  s oma elus  ili, 
sest Jumal on andnud meile roh-
kem vara mi  e selleks, et me saak-
sime rohkem, vaid et me annaksime 
rohkem.  Ta tegi enda vajaduste ra-
huldamiseks tagasihoidlikud kulutu-
sed ning andis ülejäänu ära.

Mingil hetkel teenis ta aastas tä-
napäevases vääringus umbes 120 
000 eurot, kuid elas nii, et kulus um-
bes 15 000 eurot.  Seetõ  u sai ta ära 
anda umbes 105 000 eurot. Pühakiri 
õpetab meid, et Jumal annab meile 
rikkalikult, et saaksime teisi toetada 
(2Kr 8:14).

Mis juhtuks, kui ka meie annak-
sime nagu Jumal annab? Me ei an-
naks ära vaid oma raha, vaid lausa 
iseennast: oma aja, talendid, ener-
gia, mõju, keha, võimalused – kõik, 
mis meil on.

Kui me kord seisame Jumala ees, 
ei ütle Ta iial: „Ma soovin, et sa olek-
sid rohkem endale hoidnud.“ Pigem 
küsime enda käest: „Miks ma ei 
andnud rohkem, ei teinud rohkem?“

Jumal hoolitseb meie eest.  Kõik, 
mida me Tema töö ja teiste inimes-
te heaks kulutame, tuleb kordades 
rohkem tagasi.  Kuid see ei ole olu-
line. Oluline on see, et meie süda-
mes elaks Jumal ja et oleme siin 

maailmas Tema sarnased. Ta armas-
tas maailma nii palju, et oli valmis 
andma. Kas meie teeme sama? 4

* Vt Ellen G. White, Ajastute Igatsus (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1898), lk 519. 
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MIS TULEB NÄHTAVALE, KUI KRISTUS MEIS ELAB?

LARRY LICHTENWALTER

Reede

Jäta tuli põlema?

Kristus kutsub meid näita-
ma välja oma elu moraalset 
kvalitee  .

Benjamin Franklin tah  s veen-
da Philadelphia elanikke öise 
tänavavalgustuse vajalikku-
ses. Ameerika ühel rajajal 

oli selleks hea põhjendus: tänavaval-
gustus kaitseks kuritegevuse eest ja 
muudaks ühtlasi õhtused toimingud 
linnas mugavamaks. Vaatamata pea-
lekäimisele ei õnnestunud tal või-
ta linnakodanike poolehoidu sellele 
ideele. Franklin otsustas oma naabri-
tele näidata, kui tõhus on kas või üks 
tuli. Ta os  s pilkupüüdva laterna, po-
leeris klaasi ära ja kinnitas selle oma 
maja esiküljele. Igal õhtul süütas ta 
tahi. Möödujad märkasid, et lambi 
soe valgus aitab väl  da teel vedele-
vate kivide otsa komistamist. Peagi 
riputasid teisedki linnaelanikud oma 
kodude e  e laternad. Lõppude lõpuks 
sai kogu linn korralikult valgustatud.

Valguse lapsed
Apostel Paulus kirjutab: „Sest te 

olite varemalt pimedus, aga nüüd 
te olete valgus Issandas. Käige nagu 
valguse lapsed - sest valguse vili on 
kõiksugune headus ja õigus ja tõde 
– ja katsuge, mis on Issandale mee-
lepärane! Ärgu teil olgu tegemist 
pimeduse viljatute tegudega ...  Aga 
kõik saab avalikuks, kui valgus seda 
paljastab ... Sellepärast ta ütleb: 

Efeslastele 1:1–17

KRISTUS KUTSUB MEID 
SARNASELT KÜNKAL 
PÕLEVA KÜÜNLAGA 

SELGELT JA SILMATOR
KAVALT NÄITAMA VÄLJA 
OMA ELU MORAALSET 
KVALITEETI, ET MEID 
ÜMBRITSEVAD INIME
SED NÄEKSID SELLES 

JUMALAT JA TUNNEKSID 
SOOVI TEDA ÜLISTADA.

„Ärka üles, kes magad, ja tõuse üles 
surnuist, siis Kristus valgustab sind!“ 
Siis vaadake häs  , kuidas te elate.“ 
(Ef 5:8–15)

Kontrast valguse ja pimeduse va-
hel meenutab meile, et kui tervita-
me oma südames Jeesust, toimub 
meie elus radikaalne muutus. Me 
pole enam need, kes olime varem 
(2Kr 5:17) – me oleme valgus (Ef 
5:8; vt Mt 5:14; Fl 2:15; 1Ts 5:5).
See kirjakoht ei ütle, et me olime 
pimeduses ja nüüd oleme valgu-
ses, vaid seda, et meie olemegi val-
gus (Ef 5:8). Meie elu – mi  e ainult 
meie elukeskkond – on saanud pi-
medusest valguseks. Pöördumine 
(ärkamine) pole midagi vähemat kui 
unest ärkamine, surmast üles tõus-
mine ja pimedusest Kristuse valgu-
se juurde tulek, et elada valgusena. 
Niisugune muutus toimub Issandas, 
maailma valguses (Jh 8:12; 9:5).

Selge erinevus
Muutus pimedusest valguseks 

koosneb kolmest komponendist: 
me eraldume pimedusest (Ef 5:3–
7, 11); me elame valguse lastena 
(8.–10. salm); meie elu valgustab 
ja muudab teisi (11.–14. salm; Mt 
5:15, 16). 

Ühel Epsoni printerite reklaamil 
on leheküljetäis sebrasid. Loomad 
on nii  hedalt külg-külje kõrval 
koos, et tegelikult hoomab silm 

lehel vaid valgeid ja punakaspruu-
ne triipe. Vasakul olevas rohelises 
kas  keses on tekst: „Tavalise prin-
teriga näeksite sebra triipe.“ Selle 
vastas paremal olev kas  ke teatab: 
„Meie printeriga näete sebral naist.“
Otsemaid asute te otsima raskes   
märgatavat naist, keda te esime-
se hooga tähele ei pannud. Seal 
ta ongi, kandes samades värvides 
valget ja punakaspruuni sebratrii-
bulist kapuutsiga kombinesooni. 
Katmata näo toon sobitub häs-
  kokku sebranina tooniga. Kui sa 

ta kord leiad, on ta kerges   mär-
gatav. Esimese hooga tundub aga 
tema märkamine võimatu – se-
davõrd häs   on ta maskeeritud.
See ei keh   aga valguse laste kohta. 
Valguse ja pimeduse erinevus ei ole 
maskeeritav ega ähmastatav. Meie 
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eraldumine kaasaegse kultuuri mo-
raalsest pimedusest peab olema nii 
ühene, et see ei jääks mi  e kellelgi 
märkamata: „Aga hoorus ja kõik rop-
pus või ahnus olgu nimetamata teie 
seas, nõnda nagu sünnis on pühade-
le, ja riivatus ja rumalad sõnad või 
tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid 
pigemini olgu tänu. ... Ärgu teil olgu 
tegemist pimeduse viljatute tegude-
ga, vaid mõistke need pigemini huk-
ka! Sest mis kõik seal salajas nende 
kaudu sünnib, on häbi öeldagi.“ (Ef 
5:3–12)

See loetelu pole ammendav, 
kuid peegeldab ome  gi häs   meie 
maailma, mis kul  veerib täielikku 
labasust ja üleüldist lugupidama-
tust pea kõige vastu. Elame maa-
ilmas, mis järjest vähem suudab 
tunda häbi, kus valitseb varjamatu 
„eesmärk pühitseb abinõu“ „polii-
 liselt korrektne“ meelsus – maa-

ilmas, mis on sisuliselt unusta-
nud, mida tähendab punastamine.
Meil tuleb elada valguse lastena (Ef 
5:3; vt 1 Pt 1:13–16) püha elu, mida 
täidab „kõiksugune headus ja õigus 
ja tõde“ (Ef 5:9). Meie tähelepanu 
peab keskenduma sellele, mis on 
vastuvõetav Issandale (10. salm). 
Üksnes Püha Vaimu uuendav vägi 
suudab selle võimalikuks teha (Tt 
3:3–5; 1 Kr 6:9–11). Meie elust väl-
japaistev püha valgus ei tähenda, 
et me ei puutu enam kokku oma 
igapäevaelu prak  liste otsuste ja 
probleemidega. Meie elus avaldub 
puhtus, tagasihoidlikkus, lugupidav 
suhtumine ja väärikus, tänu mille-
le õpime me lugu pidama teistest 
inimestest ja tundma siirast muret 
nende käekäigu pärast.

Meie suurim väljakutse pole mit-
te ainult julgus olla erinev, vaid ka 
julgus meid ümbritsevaid inimesi 
oma eluga muuta. Valgus toob küll 
esile selle, mida pimedus varjab, 
kuid peale selle saab kõik, mida 
see puudutab, muutuda valguseks: 
„Aga kõik saab avalikuks, kui val-
gus seda paljastab; sest kõik, mis 
tuleb ilmsiks, on valgus.“ (Ef 5:13)
Meie elu moraalne vaimulik kvali-
teet on see, mis saab valgustada ja 
muuta meid ümbritsevaid inime-
si. Valgus toob varjatu nähtavale ja 
kui valgus vastu võetakse, suudab 

see muuta elu. Jeesuse valgus meis 
tungib pimedusest läbi ja võidab 
selle (Jh 1:4–9; vt Js 60:1–5). Mida 
suurem pimedus, seda eredam on 
Jeesuse ja Tema kuningriigi valgus, 
mis meist välja saab paista. See val-
gus ei ole lihtsalt õpetus ega teo-
loogia, vaid reaalsus – Jeesuse meel 
muudab kogu meie elu. Muutub 
meie suhtumine teistesse ja muutu-
vad meie tõekspidamised. Jeesuse 
meel toob endaga puhtuse, headu-
se ja lugupidava suhtumise kaasini-
mestesse (Mt 5:16; 1Jh 2:6, 9, 10; vt 
1 Jh 3:18).

Austada Jumalat
On üks lugu küünaldest, mis keel-

dusid elektrikatkestuse ajal valgust 
andmast. Igaühel neist oli selleks 
mõni põhjendus. Kui mees oma abi-
kaasale sellest rääkis, vastas too: 
„Ah need on ju kirikuküünlad!“
Meilgi on samasugune kalduvus var-
jata oma valgust. Kristus aga kutsub 
meid sarnaselt künkal põleva küün-
laga selgelt ja silmatorkavalt näita-
ma välja oma elu moraalset kvali-
tee  , et meid ümbritsevad inimesed 
näeksid selles Jumalat ja tunneksid 
soovi Teda ülistada (Mt 5:15, 16). 
Meid kutsutakse elavasse osadusse 
Temaga, kes on öelnud: „Mina olen 
maailma valgus. Kes mind järgib, see 
ei käi pimeduses, vaid temal on elu 
valgus!“ (Jh 8:12)

Meid kutsutakse üles end mi  e 
maailmast isoleerima, vaid elama 
erinevalt meie mi  e-kristlastest 
sõpradest ja tu  avaist. Meil ei saa 
olla nendega ühist arusaama sek-
suaalset käitumist puudutavais kü-
simustes ja me ei saa käituda neis 
asjus nagu nemad. Meil ei saa olla 
nendega sarnast suhtumist rahasse 
ning me ei saa sarnaselt nendega 
rääkida kohatuid või kahemõ  elisi 
nalju ja lugusid. Me oleme teistsu-
gused – meie oleme valgus.

22. novembril 1963 istus bri   ro-
maani- ja näitekirjanik David Lodge 
teatris enda kirjutatud sa  irilisel re-
vüüetendusel. Publik turtsus naer-
da, kui lavale ilmus töövestlusele 
tulnud mees, kõrv surutud kaasas-
kantava raadio vastu, osutades nõn-
da talle iseloomulikule totaalsele 

ükskõiksusele. Näitleja pani raadio 
maha ja keeras selle mingi raadio-
jaama peale, mille edastatavad uu-
dised, muusika ja reklaam moodus-
tasid etenduse helitausta. Ent see oli 
õhtu, mil otse- eetris kõlas korraga 
teade: „Täna mõrva   Ameerika pre-
sident John F. Kennedy.“

Publik ahmis õhku ja kuigi näitle-
ja lülitas raadio otsekohe välja, oli 
juba liiga hilja. Üheainsa lausega oli 
välismaailma tegelikkus purustanud 
teatri tehismaailma. Pärast seda 
uudist näis kõik laval toimuv pealis-
kaudne ja ebaoluline.

Üks valgustäpp pimeduses tõm-
bab tähelepanu endale. Suurim vägi 
muuta teisi on isiklik eeskuju – meie 
endi püha elu kiirgamas meid ümb-
ritsevas moraalses pimeduses.

Jäta tuli põlema! 4

?
Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks

1. Mõtle oma elule kristlasena. 
Kes on need inimesed, kes on 
sinu jaoks olnud „valguse laste“ 
kehastuseks? Mil moel?

2. Mis on see, mida su sõbrad 
või naabrid võiksid sinu elus mär-
gata kui kindlat tunnistust sellest, 
et sa elad valguses?

3. Kui kristlased on „maailma 
valgus“ (Mt 5:14), siis miks näib, 
et ühiskonnas üldisemalt on meie 
mõju kahanemas?
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MILLISEID SAMME ME ASTUME TAEVA SUUNAS?

ELLEN G. WHITE

Teine hingamispäev

Meie kohus täna?

Pärast oma kannatusi näi-
tas Ta end elavana paljude 
kindlate tõendite kaudu, 
ta ilmus neile neljakümne 

päeva vältel ja rääkis Jumala riigiga 
seotud asjadest; ning kui ta nende-
ga koos oli, keelas ta neil lahkuda 
Jeruusalemmast, vaid käskis oodata 
Isa tõotust, „mis teie,“ ütles ta, „ole-
te minult kuulnud“. Sest Johannes 
ris  s veega, aga teid peab ris  tama 
Püha Vaimuga mi  e kaua pärast 
neid päevi. Kui nad nüüd olid kokku 
tulnud, küsisid nad temalt: „Issand, 
kas sa siis ehitadki jälle Iisraelile ku-
ningriigi?“ Ja tema ütles neile: „Teie 
ei pea teadma aegu ega ajajärke, 
mida Isa on oma meelevallas mää-
ranud“ (Ap 1:3–7).*

Jüngrid kibelesid teada saama 
Jumala riigi ilmsiks saamise täpset 
aega, kuid Jeesus räägib neile, et 
nad ei pea aegu teadma, sest Isa 
ei ole seda neile ilmutanud. Nende 
jaoks polnud kõige olulisem teada 
Jumala riigi taasrajamise aega. Neid 
pidi leitama palvetades, oodates, 
valvates ja töötades oma Meistrit 
järgimas. Nad pidid olema maailma-
le Kristuse iseloomu esindajateks. 
See, mis oli oluline toimiva kristliku 
kogemuse omamiseks jüngrite päe-
vil, on ka täna oluline. „Ja tema ütles 
neile: „Teie ei pea teadma aegu ega 
ajajärke, mida Isa on oma meele-
vallas määranud. Kuid te saate väe, 
peale seda kui Püha Vaim tuleb teie 
peale.““ Ja mida nad pidid tegema 

peale seda, kui Püha Vaim tuleb 
nende peale? „Ja te olete minu 
tunnistajad nii Jeruusalemmas ja 
kogu Juudamaal ja Samaarias kuni 
kõige kaugemate maa paikadeni.“ 
(salmid 7 ja 8)

Alistu ja tunnista
See on töö, millesse me kõik 

peaksime olema haaratud. Selle 
asemel et oodata mõnda erilist 
elevuse aega või perioodi, peak-
sime üha targemalt kasutama käes-
olevaid võimalusi, tehes, mida tuleb 
teha selleks, et hinged saaksid pääs-
tetud. Selle asemel et nõrgestada 
oma mõistuse jõudu, spekuleerides 
sündmuste toimumise aja üle, mis 
on Jumala meelevallas ja mida Ta on 
inimeste eest varjanud, peaksime 
hoopiski allutama end Püha Vaimu 
kontrolli alla tänaste kohustuste 
täitmiseks, inimlike arvamuste poolt 
moonutamata eluleiva jagamiseks 
hingedele, kes on tõe puudumise 
tõ  u hukkumas. 

Saatan on ala   valmis täitma 
inimmeeli teooriate ja kalkulatsioo-
nidega, mis juhataksid neid kõrvale 
käesoleva aja tõest ning teeksid nad 
kõlbmatuiks viima maailmale kol-
manda ingli kuulutust. See on ala   
nii olnud, sest meie Päästjal tuli sa-
geli kõnelda noomivaid sõnu neile, 
kes lubasid endale spekulatsioone 
ning olid alailma tegevuses nende 
asjade uurimisega, mida Issand ei 
olnud ilmutanud. Jeesus pidi maa 

peale tulema, et inimestele edasta-
da olulist tõde ning Tema tah  s, et 
nad mõistaksid Tema õpetuste ja 
juhiste vastuvõtmise ja neile kuule-
tumise hädavajalikkust oma tänase 
kohuse täitmisel; Tema põhimõte 
nendega suhtlemisel ja neile asjade 
teadaandmisel lähtus sellest, et neil 
oleksid teadmised, mida nad said 
kohe ja igapäevaselt kasutada.  

Jeesus ütles: „See on igavene elu, 
et nad tunneksid sind, ainust tõelist 
Jumalat ja Jeesust Kristust, keda sina 
oled läkitanud.“ (Jh 17:3) Kõik, mis 
sai öeldud ja tehtud, pidas silmas 
ühte eesmärki: kinnistada nende 
teadvusse tõde, mille läbi nad saak-
sid igavese elu. 

Jeesus ei tulnud selleks, et inimes-
tele muljet avaldada mõne tähtsa 
teadaandega mõne erilise aja koh-
ta, millal mõni täh  s sündmus aset 
leiab, vaid Ta tuli kadunuid õpetama 
ja päästma. Ta ei tulnud äratama ja 
rahuldama uudishimu, sest Ta tea-
dis, et see üksnes suurendaks uu-
dishimulike isu. Tema eesmärgiks 
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oli edastada teadmisi, mille kaudu 
inimesed võiksid vaimulikult tugeva-
mateks kasvada ning edeneda kuu-
lekuse ja tõelise pühaduse teel. Ta 
andis vaid selliseid juhiseid, mis vas-
tasid nende igapäevase elu vajadus-
tele, edastas vaid sellist tõde, mida 
samal eesmärgil oli võimalik teistele 
edasi anda. Ta ei andnud inimestele 
uusi ilmutusi, vaid avas neile tõed, 
mis olid preestrite ja õpetajate va-
leõpetuste tõ  u pikka aega olnud 
varjatud või vales   tõlgendatud. 
Jeesus pani jumaliku tõe kalliskivid 
nende tõelistele kohtadele, nii nagu 
need olid kord antud patriarhidele 
ja prohve  tele. Peale seda, kui Ta oli 
neile andnud kallihinnalise juhise, 
lubas Ta anda neile Püha Vaimu, kel-
le kaudu pidi kõik Tema poolt öeldu 
neile meelde tuletatama. 

Palveta südame muutu-
mise pärast

Me oleme pidevas ohus tõusta 
evangeeliumi lihtsusest kõrgemale. 
Paljudel on intensiivne igatsus jah-
matada maailma millegi originaalse-
ga, mis tõstaks inimesed vaimuliku 
ekstaasi seisundisse ning vastan-
duks nende praegusele kogemusele. 
Kindlas   on olemas tõsine vajadus 
omada praegusest erinevat koge-
must, sest käesoleva aja tõe püha-
dust pole piisavalt mõistetud, kuid 
muutus, mida me vajame, on süda-
me muutus, mida saab omandada 
vaid individuaalselt Jumalat otsides, 
Tema õnnistusi taga nõudes, Temalt 
Tema väge paludes, tuliselt palveta-
des, et Tema arm tuleks meie peale 
ja et meie iseloom saaks muudetud. 
See on muutus, mida me täna va-
jame ja selle kogemuse saamiseks 
peaksime me sihikindlalt energiat 
rakendama ning ilmutama puhtsü-
damlikku tõsidust. Me peaksime 
küsima tõelise siirusega: „Mida ma 
pean tegema, et saada päästetud?“ 
Me peaksime täpselt teadma, milli-
seid samme me taeva suunas astu-
me. 

Kristus andis oma jüngritele tõed, 
mille avarust, sügavust ja väärtust 

nad ei suutnud piisavalt kõrgelt hin-
nata ega ka mõista; samasugune 
olukord valitseb Jumala rahva seas 
täna. Ka meie pole suutnud mõista 
Jumala poolt meile täna usaldatud 
tõe ülevust ega tajuda selle ilu. Kui 
me vaimulikus tunnetuses kasvak-
sime, siis näeksime tõde arenemas 
ja avaramaks muutumas sellisel 
määral, millest me pole osanud 
unistadagi. Kuid tõde ei arene ku-
nagi suunas, mis võiks panna meid 
e  e kujutama, et me võiksime tea-
da aegu, mida Isa oma meelevallas 
on määranud. Taas ja taas on mind 
hoiatatud aja kindlaksmääramise 
eest. Jumala rahvale ei anta enam 
kunagi ajal põhinevat kuulutust. Me 
ei pea teadma ei Püha Vaimu välja-
valamise ega Kristuse tuleku täpset 
aega…

Valva, oota, palveta ja 
tee tööd

Miks ei ole Jumal meile andnud 
teada aegu ja ajaperioode, mis Isa 
oma meelevallas on määranud? Sest 
me ei kasutaks seda teavet õiges  . 
Sellest teadmisest esile kutsutud as-
jade käik meie rahva keskel takistaks 
märgatavalt Jumala tööd inimeste 
e  evalmistamisel sellel suurel päe-
val kindlalt usus seisma jääma. Me 
ei pea elama „aja elevuses“. Me ei 
pea süüvima Jumala poolt meile 
mi  eilmutatud aega puudutava-
tesse oletustesse. Jeesus ütles oma 
jüngritele, et nad „valvaksid“, kuid 
see ei puudutanud valvamist mingi 
kindla aja vältel. Tema järgijad pea-
vad olema nende positsioonidel, 
kes kuulavad oma Kapteni korraldu-
si, nad peavad Issanda tuleku ajale 
lähemale jõudes valvama, ootama, 
palvetama ja töötama, kuid keegi ei 
suuda ennustada seda, millal täpselt 
see aeg kä  e jõuab, sest „sellest 
päevast ega tunnist ei tea ükski ini-
mene“ (Mt 24:36). 

Jumala rahva kohuseks on hoida 
oma lambid töökorras ja põlemas, 
neil tuleb olla nagu need, kes oo-
tavad, millal Peigmees pulmast tu-
leb. Mi  e ühekski hetkeks ei tohi 

hooletusse jä  a teie jaoks muret-
setud suurepärast päästet. Hingede 
armuaeg on lõppemas. Päev-päevalt 
pitseeritakse inimeste saatusi ja me 
ei teagi, kui ru  u sulguvad paljude 
koguduseliikmete silmad surma-
uneks ja nad pannakse hauda. Me 
peaksime praegu arvestama sellega, 
et meie elu möödub kiires   ja kui 
meie elu pole varjul ühes Kristusega 
Jumalas, pole me ka ühe hetke väl-
tel väljapool ohtu. 

Kutse tunnistada Püha 
Vaimu kaudu

Meie kohus pole mi  e ooda-
ta mõnda erilist aega, millal meie 
jaoks tehakse mingi eriline töö, vaid 
jätkata meile antud tööd maailma 
hoiatamisel, sest me peame ole-
ma Kristuse tunnistajad ka kõige 

*Selle ar  kli piibliteks  d on King James Version’ist (otsetõlge ees   keelde inglisekeelsest KJV-st).
 
See ar  kkel on katkend ar  klist, mis esmakordselt ilmus ajakirjas Adven  st Review and Sabbath Herald 22.märtsil 1892. See põhineb 5. sep-

tembril 1891 Lansingis Michigani osariigis peetud jutlusel. Seitsmenda päeva adven  s  d usuvad, et Ellen G. White (1827–1915) omas oma üle 
70 aasta pikkuse avaliku teenistuse vältel piibellikku prohve  kuulutamise andi. See ar  kkel avalda   26. septembril 2013.

?

1. Jeesus kutsub meid olema val-
mis Tema tagasitulekuks. Miks 
võib keskendumine Jeesuse 
tagasituleku täpsele ajale 
saada selle juures takistavaks 
asjaoluks?

2. Mis põhjustas algris  kogu-
duse tohutu edu misjonitöös 
ja kuidas oleks meil võimalik 
seda rakendada nüüd, 2000 
aastat hiljem?

3. Loe tähendamissõna kümnest 
neitsist Ma  euse 25:1–13. 
Milliseid ak  ivse ootamise 
põhimõ  eid võime sellest 
tähtsast loost avastada?

4. Kuidas võime me saada ak  iv-
seteks tunnistajateks ja jõuda 
maailmani, mis paistab olevat 
üha vähem ja vähem evangee-
liumist huvitatud? 

Küsimused mõ  skluseks ja aruteluks
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kaugemates maailma äärtes. Mida 
me teeme kõigi meie ümber ole-
vate noorte, meeleparanduseta ja 
pöördumata inimeste heaks? Kas 
teie, lapsevanemad, igatsete esi-
mese armastuse tulisuses oma las-
te pöördumist või olete te sellisel 
määral süüvinud selle elu asjades-
se, et ei tee siiraid pingutusi, et olla 
need, kes töötavad Jumalaga koos? 
Kas te hindate piisavalt kõrgelt Püha 
Vaimu tööd ja missiooni? Kas te 
mõistate, et Püha Vaimu tegevuse 
kaudu saame me jõuda meie ümber 
olevate inimeste hingedeni? Kui see 
koosolek lõpeb, kas lähete siit eda-
si ja unustate teile tehtud tõsised 
üleskutsed? Kas hoiatussõnumid 
jäetakse tähelepanuta ja kuuldud 
tõde lekib teie südamest nii nagu 
vesi niriseb katkisest nõust välja?

Apostel ütleb: „Seepärast peaksi-
me me pöörama rohkem tõsist tä-
helepanu asjadele, mida me oleme 
kuulnud, et me neid kunagi ei laseks 
käest libiseda. Sest kui inglite poolt 
räägitud sõna püsis kindlana ja iga 
rikkumine ja sõnakuulmatus sai õig-
lase palga, kuidas me siis pääseme 
pakku, kui me hülgame nii suure 
pääste?“ (Hb 2:1–3)

Meie kohus täna
Kolmanda ingli kuulutus on paisu-

mas valjuks hüüdeks ja te ei peaks 
tundma, et teil on vabadus see tä-
nane kohustus lihtsalt hooletusse 
jä  a, ja siiski hellitama mõtet, et 
te saate suure õnnistuse osaliseks 
mingil ajal tulevikus, siis kui imeli-
ne ärkamine ilma ühegi teiepoolse 
pingutuseta aset leiab. Te peate end 

täna Jumalale andma, et Tema võiks 
teid teha aulisteks astjateks, mis 
sobivad Tema teenistusse. Te peate 
end täna Jumalale andma, et teid 
võidaks oma „minast“ puhastada; et 
teid võidaks puhastada kadedusest, 
kiivusest, kurjadest kahtlustest, tü-
litsemistest – kõigest, mis häbistab 
Jumalat. Täna tuleb teil lasta oma 
astja puhastada, et see oleks valmis 
taeva kaste jaoks, valmis hilise vih-
ma voogude jaoks, sest hiline vihm 
tuleb ja Jumala õnnistus täidab iga 
hinge, mis on puhastatud kõigest rü-
vedusest. Meie töö täna on allutada 
oma hinged Kristusele, et me olek-
sime valmistatud, kui värskenduse-
ajad tulevad Issanda palgest – val-
mistatud Püha Vaimuga ris  miseks. 
4

Iga päev üks peatükk Piiblist

2012. aasta kevadel kutsus ülemaailmse adventkoguduse 
president Ted N. Wilson kõiki üles lugema iga päev 
üks peatükk Piiblist. Sellise rütmiga jõutakse välja 
peakonverentsi järgmise peakoosolekuni. 

Astu iga päev sisse aadressil lifeconnect.ee ja loe,
mida teekaaslased jooksva päeva peatüki kohta on
arvanud ja kirja pannud. 

5.–11.11 Ants Kulp
12.–18.11 Aigi Noormäe
19.–25.10 Helina Kosemets
26.11–2.12 Kristiina Kikkas
3.–9.12  Eva-Liis Ramos
10.–16.12 Gunnar Oja

Kui sa soovid ühe nädala 
enda kanda võtta, anna 

endast märku
abeekmann@gmail.com

Sel aastal aitasid palvenädala loenguid eesti keelde tõlkida Ellen Suits, 
Eha Lobjakas, Karmen Joller, Kärt Vahtramäe, Laura Grönholm, Hele 
Kulp, Jana Rosin, Liina Lukk, Hellevi Walker, Älis Kulp, Kirke Kriisk, 
Madli Vahtramäe, Kaile Tuvi ja Toomas Lukk. 

Suur aitäh teile kõigile!


