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SSisse-isse-
juhatus

Üks tuntumaid lõike sel-
le kohta, kuidas jär-
gida Jeesuse eeskuju, 
on imelises raamatus 

„The Ministry of Healing”: „Vaid 
Kristuse meetod tagab inimestele 
kuulutamises tõelise edu. Päästja 
suhtles [meeste ja naistega] nagu 
see, kes soovib neile head. Ta 
näitas oma kaastunnet nende suh-
tes, täitis nende vajadusi ja võitis 
nende usalduse. Seejärel kutsus 
Ta neid: „Järgne mulle.”” (lk 143)

Kristust huvitas terviklik inime-
ne – füüsiliselt, vaimselt, sotsiaal-
selt ja vaimulikult. Ta soovib, et 
meie suhted Temaga oleksid head 

ja meie teenimine inimeste seas 
armastav ja hoolitsev. Jeesus tee-
nis inimesi seal, kus nad olid: lin-
nades, külades, teekonnal, kodu-
des, kaevude ääres, isegi ristil. Ta 
ei kartnud minna edasi, kui kuskil 
oli hing, kes vajas päästmist.

Tänavuaastase palvenädala tee-
ma on „Vaid Kristuse meetod”. 
Selle nädala jooksul näeme, kui 
palju tähendas Kristuse teenistus 
tervistamist ja kuidas tervisetee-
nistus ja tervistamine on oluline 
selles, kuivõrd saame kuulutada 
Kristustest. Ma kutsun teid ühi-
nema nende hoolikalt valmista-
tud tekstide lugemisel, küsima 

Issandalt, kuidas rakendada neid 
võimsaid põhimõtteid enda töös-
se Jumalast kuulutamisel.

Kui teie kodus on väiksemaid 
(või kui sa naudid häid lugusid), 
siis ärge jätke lugemata peakon-
verentsi lasteteenistuse juhi Linda 
Kohi kirjutatud lastelugusid. 

Õnnistagu Issand meid, kui tule-
me ülemaailmse koguduse perena 
sel erilisel palvenädalal kokku õp-
pima ja palvetama, et me oskak-
sime Kristuse peatse tagasituleku 
ootuses kasutada vaid Kristuse 
meetodit. 4
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TEENIDES 
NAGU 

JEESUS
Lase Jumalal teha Kapernauma ime.

1. hingamispäev

Kapernauma linnas oli 
üks vaevatud, masendu-
ses ja abitu invaliid. Ta 
oli meeleheitesse lan-

genud ning kaotanud igasuguse 
lootuse paranemisele. Täis kibe-
dat kahetsust, teadis ta, et tema 
haiguse põhjuseks oli patt. Ta oli 
kurb näide füüsilisest, vaimsest, 
sotsiaalsest ja vaimulikust haigu-
sest. Ta oli lootnud, et ehk too-
vad mingit leevendust usujuhid, 
ent tema lootused purunesid, kui 
need ta paranematuks kuulutasid. 
Abitu ja julgusetuna veetis ta päev 
päeva järel, kannatades valu ja ka-
hetsust.

Kuid siis kuulis ta Jeesusest. Ta 
kuulis, et teised, sama patused ja 
abitud nagu tema, olid terveks 
saanud. Tema sõbrad julgustasid, 
et ta laseks ennast kanda Jeesuse 
juurde, kuid tema lootus kahva-
tus, kui ta meenus, et tema hai-
guse oli põhjustanud patt. Kõige 
enam igatses ta vabaneda patu-
koormast. Ta tahtis näha Jeesust 
ning saada kinnitust andestusest. 
Aega polnud enam palju – tema 
keha oli juba hääbumas. Ta palus 
oma sõpradel end Jeesuse juurde 
kanda ning nad olid hea meelega 

valmis aitama (vt Mk 2:3). On 
imeline, kui sul on vaimulikult 
mõtlevad sõbrad, kes aitavad sul 
Jeesust näha!

Kui nende väike grupp läheneb 
Peetruse kodule, kus Jeesus õpe-
tab, seisavad nad silmitsi tohutu 
väljakutsega: rahvast on nii pak-
sult, et nad isegi ei kuule Päästjat. 
Palju kordi üritavad nad end mas-
sist läbi suruda, kuid tulemusteta.

Meeleheitel, et näha 
Jeesust

Halvatu on meeleheitel. Ta on 
Jeesusele nii lähedal, samas nii 
kaugel. Ta on veendunud, et 
Jeesus on tema rahu ja andestu-
se ainus lootus. Ta teeb kõik, et 
Jeesust näha. Mõeldes kiirelt välja 
julge plaani, anub mees oma sõp-
ru, et need ta katusele kannaksid.

Mk 2:4 ütleb, et tema sõbrad 
võtsid katuse lahti. Kujutage ette 
segadust Peetruse majas, kui laest 
hakkab kukkuma tolmu ja prahti. 
Pühakiri ütleb: "… ja teinud augu, 
lasksid alla kanderaami, millel 
halvatu lamas."

Kanderaam laskub läbi lae 
Jeesuse jalge ette! Jeesus vaatab 
invaliidi anuvatesse silmadesse. 
Ta mõistab olukorda täielikult, 

sest Tema oli see, kes sellele ini-
mesele lootust andis. Mees oo-
tab Jeesuselt andestavaid sõnu. 
Milline usk oli tema ja ta sõpradel 
– usk, mis murdis läbi katuse!

Mk 2:5 toob ära Kristuse kal-
lid sõnad: „Poeg, sinu patud on 
sulle andeks antud!” Need sõnad 
on muusika invaliidi kõrvadele. 
Meeleheitekoorem veereb tema 
õlgadelt. Tal on andestuse rahu. 
„Siiras usus võttis ta vastu Jeesuse 
sõnad. Ta ei palunud enam mida-
gi, vaid lamas matil õnnejoovas-
tusest tummana. Teda ümbritses 
taevane valgus. Rahvas vaatas 
kõike jahmunult pealt.” („Ajastute 
igatsus” 268)

Kumb on kergem?
Enesekesksed usujuhid vahe-

tavad pilke, meenutades, kuidas 
nad selle vaese invaliidi kaastun-
detult ära tõukasid. Oma süda-
mes süüdistavad nad Jeesust ju-
malateotuses ning loodavad seda 
kasutada Tema surmamõistmise 
ettekäändena. Jäädes neid silmit-
sema, samal ajal lugedes nende 
mõtteid, küsib Jeesus: „Kumb 
on kergem, kas öelda halvatule: 
„Sinu patud on andeks antud!” 
või öelda talle: „Tõuse püsti, võta 

Ted N. C. Wilson
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oma kanderaam ja kõnni!”? Aga 
et te teaksite, et Inimese Pojal on 
meelevald patte andeks anda maa 
peal,” – ütles ta halvatule – „sinule 
ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma 
kanderaam ja mine koju!” (Mk 
2:9–11)

Mees hüppab nooruslikul jõul 
jalule. Eluandev veri voolab 
tema soontes ja ta särab tervisest. 
Jeesuse imeline armastus! Ta pa-
randab patusüü ja annab uue elu!

Sama vägi, mis loob elu, terven-
das mehe silmapilkselt. Keha ter-
vendamine on tõend Tema väest 
uuendada ka süda.

Paljud otsivad sama
Paljusid on täna halvanud mure, 

hirm ja süütunne. Nad tunnevad 
endas julgusetust ning abitust. 
Nad kannavad raskeid koor-
maid ja otsivad leevendust. „Igal 
pool on südamed, mis igatse-
vad midagi sellist, mida neil ei 
ole,” kirjutas Ellen White imeli-
ses raamatus „Minstry of healing” 
(Terviseteenistus). „Nad igatsevad 
väge, mis annaks võimu patu üle, 
väge, mis vabastaks kurjuse ahe-
laist, väge, mis annaks tervise, 
elu ja rahu. Paljud neist, kes on 
kord Jumala Sõna väge tundnud, 
on viibinud seal, kus pole Jumala 

tundmist, ning nad igatsevad ju-
malikku ligiolekut.

Maailm vajab täna sama, mida 
tuhat üheksasada aastat tagasi: 
Kristuse ilmutust. Vaja on suurt 
uuendust ning ainult Kristuse 
armu läbi saab teostuda füüsiline, 
vaimne ja vaimulik taastumine.

Üksnes Kristuse meetod tagab 
inimesteni jõudmises tõelise edu. 
Päästja seltsis inimestega nagu 
see, kes soovib neile head. Ta 
osutas nende vastu kaastunnet, 
teenis nende vajadusi ja võitis 
nende usalduse. Siis käskis Ta: 
„Järgne mulle!”” (lk 143)

Järgides Tema eeskuju
Meie Päästjat huvitas inimene 

terviklikult – füüsiliselt, sotsiaal-
selt ja vaimulikult. Ta tahab, et me 
oleksime edukad suhtes Temaga 
ja teenides teisi, armastades ning 
hoolides – järgides Tema eeskuju. 
Jeesus teenis inimesi seal, kus nad 
olid: suurtes ja väikestes linnades, 
teekonnal, kodudes, kaevude juu-
res ja isegi ristil – Ta ei kartnud 
minna kuhugi, kus oli kas või üks 
hing, keda päästa.

Jeesus läks inimeste juurde. Et 
täita oma prohvetlikku kutsumist 
Jumala viimaste päevade ülejää-
nute kogudusena, peame häid 

uudiseid kuulutama seal, kus ini-
mesed on, nii tegi Jeesus.

Elame maailmas, kui üle 50% 
maailma populatsioonist elab lin-
nades. Luba mul teha sulle südam-
lik üleskutse: ükskõik, mis alal sa 
töötad, palun ühine oma kogudu-
sega sirutumaks inimesteni, kes 
on selle maailma linnades. Järgi 
Kristuse eeskuju ja mine abivajaja-
te juurde, kes elavad seal, kus on 
palju rahvast. Ühine Jumala rah-
vaga üle maailma erilise rõhuase-
tusega misjonil suurlinnades.

Raamat „Medical Ministry” esi-
tab meile väljakutse: „Jumala väl-
jasaatmise sõnumid ei ole muutu-
nud. Töö suurlinnades on meie 
aja peamine töö. Kui linnades 
tehakse tööd Jumala plaani koha-
selt, äratab see nii võimsa liikumi-
se, millist pole veel nähtud.” (lk 
304)

Vennad ja õed, see võimas liiku-
mine on veel tulemata. Peame tõ-
siselt õppima, palvetama, alandu-
ma ja otsima Jumala juhiseid meile 
kui rahvale, anudes Teda Püha 
Vaimu hilise vihma väljavalamise 
pärast, et me võiksime näha selle 
võimsa liikumise tekkimist. Me ta-
hame näha Jeesust tagasi tulemas. 
See maailm vananeb ja ma usun 
kogu südamest, et Kristuse teine 
tulemine toimub varsti! Järgigem 
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Kristuse eeskuju ja mingem lin-
nadesse, et jõuda inimesteni seal, 
kus nad on.

Holistiline ja taaselusta-
tud teenistus

Seitsmenda päeva adventistide-
na usume tervikliku inimese mõis-
tesse, me soovime teenida inimesi 
enda ümber igal tasandil. Ammu 
enne kaasaegse tervikliku inime-
se tervisesõnumit kuulutas Jumal, 
inimkonna ja kõige hea Looja, 
et Ta tahab, et oleksime terved 
igas mõttes. Jumal tahab, et me 
saaksime Püha Vaimu väes taas-
elustatud ja uuendatud juba täna. 
Ta tahab, et me mõistaksime: me 
oleme Tema käe ja hingeõhuga 
Tema näo järgi loodud keerukad 
olendid.

Selline tervikliku inimese mõist-
mine viib põhjalikuma arusaami-
seni inimesteni jõudmise osas, eri-
ti nendeni, kes on linnades.

See lähenemine sisaldab mõ-
jukeskuste, kohalike koguduste, 
koguduseliikmete, noorte mees-
kondade kasutamist ja kaasamist 
erinevates algatustes nagu tervise-
teavitus, meditsiinimisjon, kliini-
kud, terviseloengud, taimetoidu-
restoranid, kirjandusevangelism, 
väikegrupid, misjon ukselt uksele, 
kogukonna teenimine, sotsiaaltöö, 
mis järgib Kristuse meetodeid, ko-
gukonnakeskused ja ADRA al-
gatused, ristmeedia evangelism, 
nõustamiskeskused, piibliuurimi-
sed, noored ja piiblitöölised, laste 
evangelism, isiklik evangelism ja 
tunnistamine, avalik evangelism 
ja veel paljud meetodid, mida 
Püha Vaim algatab. Meil on vaja, 
et pastorid, professionaalid tervise 
alal ja koguduse liikmed töötaksid 
ühises teenistuses, nagu juhendab 
prohvetikuulutamise vaim.

Ellen White'i käsikirjast 117 
(1901.a) loeme: „Iga evangeeliu-
mitööline peaks olema ette valmis-
tatud praktiliseks meditsiinimisjo-
niks. Meditsiinimisjon peab olema 
ühendatud evangeeliumitööga 
nagu käsi on ühendatud kehaga. 
Vastumeelsust, mida näidatakse 
tervisereformi kuulutamise suhtes, 

põhjustab tahtmatus ennast sa-
lata. Meie suurtes linnades peab 
meditsiinimisjon käima käsikäes 
evangeeliumitööga. See avab 
uksed tõe sisenemiseks.”

Jumal kutsub meid taaselusta-
ma põhjalikku terviseteenistuse 
kasutamist maailma suurlinna-
des. Meil on vaja, et koguduse 
organisatsioonid ja toetavad tee-
nistused töötaksid koos kogu-
konna teavitustöös ja hingede-
võitmises suurtes linnades üle 
maailma.

Kui Kristus teenis inimesi lin-
nades, oli Ta aktiivne, „õpetades 
nende sünagoogides ja jutlusta-
des evangeeliumi Kuningriigist 
ja parandades kõik haigused 
ja kõik nõtrused” (Mt 9:35). Ta 
õpetas ja andis eeskuju, olles 
"tervislik igal moel". Ta propa-
geeris ja kuulutas valides tervik-
liku elu saates siis inimesed tee-
le „rääkima maailmale”.

Suur igatsus
Matteuse 9:36 (NKJV) ütleb, et 

kui Kristus nägi rahvast, hakkas 
Tal neist hale, sest nad olid väsi-
nud ja hajutatud. Tänane maailm 
on väsinud ja koost lagunemas. 
On suur igatsus millegi tõelise 
ja kindla järele, mis juhiks ini-
mesed rahusse ja turvalisusesse, 
mis ühendaks inimesed nagu 
karjane ühendab karja. Kristus 
kutsub täna sind ja mind, et me 
valiksime tervikliku elu Temas, 
et oleksime terviklikud Pühas 
Vaimus, et võiksime olla karjas-
teks neile, kes on hajutatud.

Jumal kutsub meid olema osa 
Tema suurest, ühisest ja pühen-
dunud järgijate meeskonnast, 
kes näitaks kaastunnet nende 
vastu, kes on väsinud ja hajuta-
tud; nende vastu, kes on katki 
nii ihult kui hingelt. Vajadus on 
suur ja aitajaid pole piisavalt. 
Kristus kuulutas Matteuse 9:37, 
38, et potentsiaalne lõikus on 
ootamas, kuid vähe on pühen-
dunud misjonäre, ja et me peak-
sime palvetama, et Issand saa-
daks lõikusele töölisi.

Kas sa oled nõus – nagu 

KÜSIMUSED 
1. Kujutle ennast ühena hal-

vatu sõpradest Markuse 2. pea-
tükis. Kas oleksid nõus tegema 
auku katusesse või oleks see 
absurdne? Kuidas saame olla 
ustavad sõbrad oma sõprade-
le?

2. Mõtle oma kogu- ja naa-
berkonnas elavatele inimes-
tele. Kuidas jõuaksid nendeni, 
kasutades ainult Kristuse mee-
todeid praktilisel viisil? Arutle 
oma ideede üle teiste kogudu-
seliikmetega.

3. Kuidas saame teenida teisi, 
kui tunneme, et ei saa ise eluga 
hakkama? Kuidas saavad ainult 
Kristuse meetodid muuta meie 
suhet Jeesusega ning ümber 
kujundada meie ideid teenimi-
sest?

halvatu sõbrad – jätkama teis-
te Kristuse juurde toomise tööd? 
Kas oled pühendunud minema 
edasi, ükskõik mis võib juhtuda? 
Kas oled nõus vastama Kristuse 
kutsele olla tervislik igas mõttes? 
Kui järjepidev sa oled? Kas oled 
nõus lubama Pühal Vaimul tuua 
äratust ja uuendust sinu ellu, nii 
et sa oleksid valmis teenima nagu 
Jeesus?

Kristus tuleb pea! Ma kutsun 
sind just praegu, selle palvenä-
dala alguses keskenduma ainult 
Kristuse meetoditele, pühendama 
ennast täielikult Talle ja olema 
valmis minema kuhu iganes Ta 
kustub, tegema mida iganes Ta 
sul teha käsib, et jõuda teisteni 
Tema jaoks. 4
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USU VÄGE 
KOGEDES

Taevases kuulsuste hallis on koht 
sinugi jaoks.

Viimased 25 aastat on 
põhjalikumalt uuri-
tud usu ja religioossete 
tõekspidamiste vahelist 

seost. Usk mõjutab positiivselt 
meie füüsilist, vaimset ja emotsio-
naalset tervist. Ehkki too uurimus 
pole veel lõppenud ja meil pole 
vastuseid kõikidele küsimustele, 
võib juba praegu piisava kindlu-
sega öelda, et usk mõjutab meie 
heaolu. Tuntud ülikoolid, rahva-
tervise uurimisasutused ja eraisi-
kute finantseeritavad terviseorga-
nisatsioonid on kõik olnud ühisel 
arvamusel – tugev usuliste tõeks-
pidamiste süsteem saab tervise-
edendamisele kaasa aidata.

Kaks konkreetset näidet sellest, 
mida suudab teha annus vaimu-
likkust.

Californias läbi viidud uuring 
näitas, et usklikud, kes osale-
vad kogudusega seotud üritus-
tel, muretsevad oluliselt vähem 
raha, tervise ja muude igapäevas-
te mittevaimulike asjade pärast. 
Teised uuringud on näidanud, et 
vaimulik tegevus aitab langetada 

enesetappude, alkoholi ja nar-
kootikumide kuritarvitamise, sea-
dusrikkumiste ja lahutuste arvu. 
Vastavalt Columbia ülikooli uu-
ringule haigestuvad naised, kelle 
ema on usklik, 10 aasta jooksul 
60% vähema tõenäosusega dep-
ressiooni võrreldes nendega, kelle 
ema ei ole usklik. Teine uuring on 
näidanud, et tütred, kes kuuluvad 
oma emaga samasse denominat-
siooni, kannatavad veelgi väikse-
ma tõenäosusega meeleolulangu-
se käes (71%). Poeglaste puhul on 
see protsent lausa 84%.1 Nende 
ja paljude sarnaste uurimistööde 
tulemusel on teadlased jõudnud 
järeldusele, et usuliste tõekspida-
miste tugev süsteem saab tervi-
seedendamisele kaasa aidata. 

Usk muudab asja
Uurigem ehtsat piibellikku usku: 

„Aga usk on kindel usaldus selle 
vastu, mida oodatakse, ja veen-
dumus selles, mida ei nähta.“ (Hb 
11:1)2 Usk vaatab ettepoole, seega 
on see „usaldus selle vastu, mida 
oodatakse“. Eestikeelses tõlkes 

sõnana „usaldus” tõlgitud sõna tä-
hendab algkeeles alust, mis viitab 
tõsiasjale, et usk on meie elu tõe-
line alus. Usk vaatab aga ka üles-
poole, sest see on „veendumus 
selles, mida ei nähta“.

Usk on veendumus, et Jumal 
täidab lõpuks meie unistuse. Usk 
usaldab Jumalat, et Tema teeb 
meid tugevaks võitma ära iga ras-
kuse ja iga takistuse kuni päevani, 
mil saame võtta vastu oma lõpliku 
tasu Tema igaveses kuningriigis.

Ellen White selgitab piibelliku 
usu olemust nii: „Usk tähendab 
Jumala usaldamist: veendumust, et 
Tema armastab meid ja teab, mis 
meile parim on.“ 3 Seega virgutab 
usk kogu meie elu ja julgustab 
meie südant. Usk elavdab meie 
lootust. Usk tõstab meie pilgu sel-
lelt, mis on, sellele, mis võiks olla. 
Usk usaldab Jumala tõotusi ja võ-
tab vastu Jumala annid enne, kui 
me neid oma silmaga näeme. Usk 
on paranemine.

Taevane kuulsuste hall
Just niisugune usk võimaldas 

Vana Testamendi kangelastel 

Mark A. Finley 
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Pühapäev
seista silmitsi kõikvõimalike kee-
ruliste olukordadega ja jääda seal-
juures Jumalale ustavaks. Aabelil, 
Eenokil, Noal, Aabrahamil, 
Jaakobil, Joosepil, Moosesel ja 
teistel Heebrea kirja 11. peatükis 
nimetatud inimestel oli midagi 
ühist – see oli usk – usk, mis kan-
dis ja toetas neid kogu nende elu.

Heebrea kirja 11. peatükk loet-
leb usukangelasi läbi aegade. 
Nende nimed on kirjutatud silma-
paistvale kohale taevases „kuul-
suste hallis“. 

Üllatuslikul kombel on esimene 
usueeskuju see, kes sureb. Mitte 
mingit imelist pääsemist ei sünni: 
„Usu läbi tõi Aabel Jumalale pa-
rema ohvri kui Kain, ja usu kau-
du ta sai tunnistuse, et tema oli 
õige, kui Jumal andis tunnistuse 
tema andide kohta, ja usu kau-
du ta räägib veel pärast surmagi“ 
(s 4). Pühakiri ütleb, et Aabel oli 
õige, ometi tapeti ta oma usu pä-
rast. Olnuks ta uskmatu, võinuks 
ta edasi elada. Kainil polnud usku 
ja tema elas edasi. Aabelil oli usk 
ja tema suri. See võib näida veider 
inimesele, kes ei mõista tõelise 
usu olemust. Usk ei tähenda alati 
õnneliku lõppu, kuid tõeline usk 
jääb kindlaks.

Mõelgem Eenoki peale, kes on 
selles kuninglikus liinis järgmine. 
„Usu läbi võeti ära Eenok, et ta 
surma ei näeks, ja teda ei leitud 
enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. 
Sest enne äravõttu oli ta juba saa-
nud tunnistuse, et ta oli Jumalale 
meelepärane.“ (s 5) Kui Eenokil 
poleks olnud usku, oleks ta sur-
nud. Ent Eenokil on usk ja ta elab, 
samas kui Aabel, kellel oli sama-
sugune usk, suri. Iga Heebrea 
kirja 11. peatükis loetletud usu-
kangelane õpetab meile, kuidas 
usaldada Jumalat. Eenok usaldas 
Jumalat elus, Aabel usaldas Teda 
surmas.

Pööra tähelepanu Noa ja 
Aabrahami erinevusele. „Usu 
kaudu sai Noa ilmutuse sellest, 
mida veel ei olnud näha, ja ehitas 

pühas kartuses laeva oma pe-
rekonna päästmiseks.“ (s 7) 
Noa usk ajendas teda järgima 
punktipealt Jumala sõnu, ehk-
ki enamus tolleaegseist ini-
mestest pidas seda ilmselgelt 
naeruväärseks. Noa kuuletus 
vastuhakuta Jumala juhistele. 
Ta usaldas Jumalat. 120 aasta 
vältel ehitas ta laeva hoolimata 
sellest, et mitte mingit vihma ei 
sadanud. See oli tõeline usk.

Aabrahami kogemus on vas-
tupidine: „Usu läbi kuulas 
Aabraham sõna, kui teda kut-
suti välja minema paika, mille 
ta pidi saama pärandiks; ja ta 
läks välja ilma teadmata, kuhu 
ta läheb.“ (s 8) Aabrahami usk 
juhtis teda jätma oma turvalist 
kodu ja rändama tundmatusse.

Millised vastandlikud saatu-
sed! Aabel suri usu kaudu ja 
Eenok jäi elama usu kaudu. 
Noa püsis kodumail usus ja 
Aabraham rändas kodust eema-
le usus. Samasugused kontras-
tid jätkuvad peatüki lõpuni.

Saara jäi lapseootele 90 aas-
ta vanusena. Aastaid hiljem võtab 
Aabraham selle lapse käekõrva-
le ja suundub Morija mäele, kus 
Jumal käsib tal poja ohverdada. 
Jumal tunnustas Aabrahami usku 
ja päästis lapse. Seesama Jumal, 
kes palus vanematel uskuda, et 
Tema annab neile lapse, palus 
neil uskuda ka siis, kui Ta käskis 
selle lapse ohverdada.

Usk ei tähenda seda, et mina üt-
len Jumalale, mida mina tahan, ja 
usun, et Ta annabki mulle seda. 
Usk on püsiv usaldus Jumala vas-
tu hoolimata olukorrast, milles 
oleme. Me võime seista silmitsi 
surmava haigusega või nautida 
hoopis imehead tervist. Me võime 
tunda end mõnusasti oma kodus 
või seista silmitsi meid hirmutava 
kolimisega. Me võime olla raha-
liselt väga edukad või näha to-
hutut vaeva suutmaks toime tulla 
laenumaksetega. Me võime tunda 
rõõmu suurepärasest abielust, aga 

meie suhe võib olla väga pingeli-
ne. Me võime tunda end Jumalale 
väga lähedal olevat või hoopiski 
eemal. Usk ei sõltu meie tunnetest 
ega olukordadest (Hab 3:17–19).

Heebrea kirja 11. peatüki usu-
kangelaste elu ühendab üks 
kindel joon: nad kõik usaldasid 
Jumalat.

Kasvatades oma usku
Mida teha, kui usk on nõrk? 

Kuula, mida ütleb Rm 12:3: 
„Jumal [on] igaühele usu mõõdu 
… jaganud.“ Kui me teeme tead-
liku valiku, sirutades oma käe ar-
mastava kõikväelise Jumala poole 
ja usaldame Teda, annab Ta meie 
südamesse usumõõdu. Niisiis on 
usk Jumala and. Mida enam me 
selle anniga tegeleme, seda enam 
see kasvab. Usk kasvab, kui me 
oma elu katsumustes ja keerulis-
tes olukordades õpime Jumalat 

1 Ajakirjas Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1997.
2 Kasutatud piibliteks  d pärinevad 1968.a Piiblist
3 Ellen G. White, Educa  on (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1903), lk 253.

KÜSIMUSED 
1. Meid ümbritseb meediast 

läbiimbunud keskkond, mis 
pommitab meid päevast päe-
va kuulutuste ja reklaamide-
ga. Kuidas sellises keskkonnas 
usuinimeseks jääda?

2. Miks palus Jumal 
Aabrahamil poja Iisaki Morija 
mäel ohverdada? Kas see pol-
nud julm ja mõistetamatu? Kas 
usk on alati mõistetav?

3. Arutlege oma koguduses, 
kuidas saab aidata meie laste, 
noorte ja noorte täiskasvanute 
usukogemusel kasvada. Kuidas 
saada usuedendajaks?

Pühapäev
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usaldama. Meie elus on aegu, mil 
usk peab kasvama ääretult raske-
tes tingimustes. Mõnikord on aga 
suurima meeleheite aeg suurima 
usu hetk. 

Meie usk kasvab ka mõtiskle-
des Jumala Sõna üle. Piiblist voo-
lav tõde täidab meie mõistuse ja 
kasvatab usku. Pühakiri kinnitab 
selle jumaliku olukorra tõelisust: 
„Nii tuleb siis usk kuuldust, aga 
kuuldu Kristuse sõna kaudu.“ 

(Rm 10:17) Mida enam täidame 
oma meeled Jumala Sõnaga, seda 
enam kasvab meie usk.

Usaldus Jumalasse ergutab kogu 
meie elu. See teeb meid tuge-
vamaks nii füüsiliselt, vaimselt, 
emotsionaalselt kui vaimulikult. 
Isegi üliraske haiguse korral tõstab 
usk meid kõrgemale sellest, mis 
on, ja näitab meile seda, mis saab 
olema. Me haarame kinni „õnnis-
tatud lootusest“ ja rõõmustame 

Kristuse tagasituleku aust, mil hai-
gusi ei ole enam iialgi.

Kuni selle päevani elame aga 
usus Jeesusesse, kes on tervise ai-
nus allikas. 4

Mark A. Finley jäi 2010. aastal 
pensionile peakonverentsi 

asepresidendi kohalt. Ta jätkab 
teenimist peakonverentsi 

presidendi abina ja Adventist 
Rewiew ühe toimetajana. 

PUUDUTADES 
INIMESE KOGU 
OLEMUST

See päev algas nagu enamus 
päevi hõivatud perearsti 
elus. Teiste kohustuste kõr-
val olin selleks hommikuks 

planeerinud ka ühe operatsiooni. 
Patsient oli pärit väikelinna ko-
gukonnast, mida teenisime oma 
misjonitöö esimesel aastal. Kui 
ma kodust lahkusin, andis alarm 
telefonis märku hädaolukorrast, 
mis vajas tähelepanu enne kirur-
gilist protseduuri. Ma helistasin 
haiglasse ja teatasin, et jään mõ-
ned minutid hiljaks, kuid ma jõu-
an kohale just selleks ajaks, kui 
patsient on ette valmistatud ning 
anesteesia tehtud. 

Ma saabusin haiglasse ja operat-
siooniks valmistudes küsisin nagu 
tavaliselt, kas patsient juba magab. 

Närvilise olekuga medõde ütles 
vaid, et ma vaataksin ise. Kujutage 
ette mu imestust, kui ma leidsin 
anestesioloogi, operatsiooniõe ja 
assistendid seismas patsiendi kõr-
val, kes lamas operatsioonilaual 
täiesti ärkvel. 

Kui ma küsisin, miks patsient 
ei ole veel anesteseeritud, oli mu 
kolleegide vastus lühike: "Küsige 
patsiendilt ise!" Seda ma ka tegin.

Patsient oli sõbralik inimene sii-
ra naeratusega, mis paistis läbi ka 
rohketest ravimitest, mida talle oli 
manustatud. Ta vastas: "Mulle on 
öeldud, et te palvetate alati oma 
patsientidega, enne kui te operat-
siooni läbi viite, ja ma ei luba teie 
kolleegidel alustada anesteesiaga 
enne, kui te olete minuga palve-
tanud."

Muidugi ma palvetasin temaga 
koos. Antud olukord oli imeline 
võimalus tunnistada patsiendile ja 
kolleegidele ning illustreerida tae-
va poolt ordineeritud meetodit ja 
lähenemisviisi, kuidas puudutada 
inimese kogu olemust.

Me oleme terviklikud!
Tervis on lahutamatult seotud 

kõigega, mis me oleme ja mida 
me teeme ning see on osa meie 
identiteedist seitsmenda päeva 
adventistidena. Jumal näitas oma 
rahva tervise olulisust loomisest 
alates. Ta lõi imelise keskkonna, 
et hoida loodute heaolu. Ta andis 
meile toitaineterikka toidulaua, 
värske õhu, puhta vee ja võima-
luse treenida oma keha, kui meie 

Peter N. Landless 
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esivanemad hoolitsesid aia eest. 
Jumal kandis hoolt nende vaimse 
tervise eest, kõndides ja rääkides 
nendega kui õhtu saabus.

Algusest peale on vaimsus ja 
tervis olnud tugevalt seotud. Isegi 
pärast pattulangemist Eedenis, 
pärast veeuputust ning Egiptuse 
vangipõlve pidas Jumal oluliseks 
oma rahva tervist ja andis neile 
tervisega seoses täpsed juhised. 
Need juhtnöörid kaitsesid rahvast 
paljude haiguste eest, mis laasta-
sid egiptlasi ja teisi ümberkaud-
seid elanikke. 

Kui aeg täis sai, puudutas Jumal 
täielikult Jeesuse elu. Piibel kin-
nitab, et "laps aga kasvas ja sai 
tugevaks ning täitus tarkusega. 
Ja Jumala arm oli tema peal" (Lk 
2:40). "Ja Jeesus kasvas tarkuses ja 
pikkuses ja armus Jumala ja ini-
meste juures" (Lk 2:52). Siin seob 
arst, Luukas, füüsilise, emotsio-
naalse, vaimse ja sotsiaalse tervise 
ning toob esile Jeesuse tervikliku 
olemuse, kelle eeskujul me loo-
dud oleme.

Jumal rõhutas oma armurikka 
armastusega Ellen White'i tervise-
sõnumi kaudu, et me oleme ter-
viklikud. Nägemus, mis anti talle 
Otsegos Michiganis 6. juunil 1863, 
tõi selge sõnumi, et vaimne ko-
hustus on hoolitseda oma keha 
kui templi eest, ning on seletatud 
ka keha, vaimu ja hinge integrat-
siooni.  Needsamad printsiibid on 
pannud vastu ajale ja põhjalikule 
teaduslikule uurimisele. Puhkus, 
päikesepaiste, tasakaalustatud toi-
tumine, Jumala usaldamine, tree-
ning, mõõdukus ja puhas, värske 
õhk on printsiibid, mis on vajali-
kud tasakaalustatud terviklikkuse 
säilitamisel. 

Otsego nägemus rõhutas, et 
oma tervise eest hoolitsemise 
peamiseks eesmärgiks on muuta 
meid võimeliseks teenima Jumalat 
ja kaasinimesi. Me naudime pa-
remat tervist, kuid tervis iseene-
sest ei ole eesmärk omaette. Me 
oleme päästetud, et teisi teenida, 
nagu kirjutas Ellen White: "Me 
oleme jõudnud ajajärku, kus iga 

Esmaspäev

KÜSIMUSED 
1. Mida sa ütleksid inimese-

le, kes väidab, et tervisel ei ole 
mingit seost mõttemaailma-
ga?

2. Meie patuga täidetud 
maailmas kannatab lugematu 
arv inimesi kurnavate haiguste 
käes; missugune on sinu arva-
tes Jeesuse hoiak nende ini-
meste suhtes?

3. Missugused on konkreet-
sed meetodid, kuidas me saa-
me hoolitseda inimese kogu 
olemuse eest?
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koguduseliige peaks võtma osa 
tervisega seotud misjonitööst. 
Maailm on täidetud füüsiliste ja 
vaimsete haiguste käes kannata-
vate inimestega. Erinevates paika-
des hukkuvad inimesed teadmiste 
puuduse tõttu, mis on meile usal-
datud. Koguduseliikmed vajavad 
ärkamist, et mõista oma vastutust 
nende tõdede edasi andmisel." 1

See oli pakiline tõde nii sõnu-
mi saamise ajal ning on täna ise-
gi veel pakilisem. See on kutse 
laia ulatuslikule terviseteenistusele 
isiklikult ja kogudusena üheskoos, 
armulikult jagades ja hoolitsedes 
läbi jutlustamise, õpetamise, ter-
vendamise ja jüngriteks tegemise.  

Tervikliku tervisesõnumi 
eesmärk

Terviklik tervisesõnum, mis põ-
hineb Piibli põhitõdedel ja inspi-
reeritud ilmutusel, on suunatud 
inimeksistentsi fundamentaalsete-
le teemadele: haigused ja sellest 
tulenevad kannatused. Kuigi dieet 
on oluline, ei viita see ainult selle-
le. Ellen White toob välja tervisere-
formi eesmärgi: "Terviseprintsiipe 
õpetades hoidke kogu aeg silme 
ees reformi sihti – selle eesmärk 
on tagada keha, hinge ja vaimu 
parim areng. Näidake, et loodus-
seadused, mis on Jumala seadu-
sed, on loodud meie heaks; et 
neile allumine suurendab õnne-
likkust selles elus ja abistab meid 
igaveseks eluks valmistumisel." 2

Tervisesõnum on Jumala-
keskne, mis tähendab et see ei 
ole lihtsalt informatsioon tervise 
kohta, vaid täielikult integreeritud 
filosoofia tervisest. Selle tervikliku 
kingi majahoidjad olla on moraal-
ne kohustus, nagu Paulus seda 
illustreerib: "Niisiis, kas te nüüd 
sööte või joote või teete midagi 
muud - tehke seda Jumala austa-
miseks!" (1Kr 10:31)

Me oleme hoitud ja tervendatud 

Jumala väes. Terviklikkus, mida 
me võime nautida, tuleb Temalt. 
Tema armu läbi võime me isegi 
nautida terviklikkust meie puu-
dustes. Paulus on kirjutanud, et 
tema puudustes on Jumal teda 
kinnitanud: "Sulle piisab minu ar-
must, sest nõtruses saab vägi täie-
likuks." (2Kr 12:9)

Isegi meie puudustes "on meie 
esmane kohustus Jumala ja kaas-
inimeste ees iseenese arendamine. 
Iga oskus, millega Looja on meid 
õnnistanud, peaks olema lihvitud 
kõrgeima perfektsuse tasemeni, et 
me oleksime võimelised tegema 
nii palju head, kui me suutelised 
oleme". 3

Kui me arendame ennast oma 
suurima potentsiaalini, muutub 
meie jumalateenimine mitmetahu-
liseks, kus me tõeliselt hoolitseme 
kõikide inimese vajaduste eest. 
Iga sõnumi jagamise oluline kom-
ponent on ise õpetatud printsiipi-
de järgi elamine. See on Kristuse 
meetod praktikas. See koosneb 
seltsimisest, hoolimisest, mõist-
misest, vajaduste eest hoolitsemi-
sest ning inimeste julgustamisest 
Jeesusele järgnemiseks.  

Kuidas "inimese kogu 
olemuse puudutamine" 
välja näeb?

Piiblist leiame unustamatuid 
näiteid selle kohta, kuidas Jumal 
puudutab inimese kogu olemust. 
Ta andis Iisraelile moraaliseaduse 
ja täitis ringi sellega, et andis elu-
päästvad juhtnöörid tervise eest 
hoolitsemiseks. Kogu inimese ole-
muse puudutamise parim selgitus 
on demonstreeritud Jeesuse elus, 
teenistuses ja imedes. Päästjal oli 
kaastunne väsinute ja vaevatute 
suhtes (Mt. 9:36). Ta toitis imeliselt 
näljaseid rahvahulki (Mt 14:15–20) 
ja innustas oma jüngreid andma 
vajajatele karikatäit külma vett (Mt 
10:42). Ta taastas kurjast vaimust 

vaevatu niiviisi, et ta oli rõivasta-
tud selge mõistusega ning istus 
Tema jalge ees (Lk 8:35). 

Kogudusena on meid õnnistatud 
teadmistega, kuidas elada täiuslik-
ku elu. Meie püha kohustus on 
hoolitseda oma keha kui templi 
eest ning seejärel olla teenijad 
selles rusutud maailmas, jagades 
armuga täidetud Jeesuse ilmutust. 
Terviklikena peaksime me austa-
ma Teda kehas, hinges ja vaimus, 
et "säilitada kõik oma jõuvarud 
parimas seisukorras Jumala ja ini-
meste parimaks teenimiseks". 4 4

Peter N. Landless on serti  tseeri-
tud kardioloog ning peakonverentsi 

terviseosakonna asedirektor

1.  Ellen G. White, „Tunnistused kogudusele” (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1948), vol. 7, lk 62.
2.  Ellen G. White, The Ministry of Healing (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1905), lk 146.
3.  Ellen G. White, Counsels on Health (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1923), lk 107.
4.  E. G. White, The Ministry of Healing, lk 319.
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444
Teisipäev

USTAV ELU

Nii teadus- kui usuring-
kondades kasvab huvi 
vana heebrea prohveti 
Taanieli vastu. Osalt on 

huvi tingitud haiguste levimisest 
läänemaades.

Taanieli elu ja tervisekäitumine 
põhines Jumala moraali- ja tervi-
seseadustel ja siin rikutud maail-
mas tõuseb ta esile kui väärikuse 
kandja. Tema ja ta sõbrad riskisid 
koguni eluga, et jääda ustavaks 
Jumala seadustele.

Vaadakem lähemalt, mida täna-
päevased uurimused Taanieli ter-
visekäitumise kohta ütlevad.

Parima toidu valimine
Kui Taanielile pakuti kuninga 

toitu, eelistas ta taimetoitu (Tn 
1:16), see toiduvalik iseloomustas 
inimest ka loomisjärgsel ajal (1Ms 
1:29).

Teadlased jälgisid taimetoitlust 
21 päeva jooksul ja nad leidsid, 
et sellise toiduvaliku eelistamine 
viib „paranenud kardiovaskulaar-
se ning metaboolse terviseni”.1  
Taimetoitlastel oli parem vere-
suhkrukontroll2,  uurijad seostasid 
seda otseselt enesekontrolli ning 
tahtejõuga. 3  Kui sinu veresuhkur 
on pidevalt optimaalne, siis para-
nevad sinu enesekontrolli võimed 

ja eesmärkide saavutamine oluli-
selt.

Taimetoitlus, mida Taaniel ja 
tema sõbrad endale nõudsid, 
hoidis neid söömast loomseid 
toitusid, milles on kõrge arahhi-
doonhappe sisaldus, keemiliselt 
põhjustab see negatiivseid tujusid 
ja emotsioone.4  Taanieli toidu-
laud oli piibellik ja see parandas 
tema vaimset võimekust ning see-
ga aitas teda positsioonile, kus ta 
sai olla Jumala eesmärkide ja põ-
himõtete eeskuju.

Taaniel valis veini asemel vee, 
mis võis talle anda mentaalse sel-
guse. Vee joomine ei paranda ai-
nult noorte mälu5  – hiljutine Ida-
Londoni ülikooli uurimus tõestab, 
et kolme tassitäie vee joomine 
enne eksamit parandab reaktsioo-
nikiirust koguni 14%.6  Pole siis 
ime, et Taanielil ja tema sõpradel 
oli lõpus kümnekordne kognitiiv-
ne võimekus!

Palve ja meditatsioon
Taaniel rajas oma palveelu 

Jumala Sõnale. Teadlased on ül-
latunud, leides, missugust mõju 
avaldab usuteemadele mõtlemine 
meie enesekontrollile.7  Ühes uu-
rimuses öeldi, et palve on „oma-
moodi anaeroobne treening ene-
sekontrolli saavutamiseks”8, vaid 
kolme tunni järel on „paranenud 
tähelepanuvõime” ja  11 tunni 
pärast on „suurenenud närvirak-
kude vaheliste ühenduste hulk, 

mis on olulised keskendumiseks. 
Ajupiirkonnad, mis juhivad kes-
kendumist, aitavad ignoreerida 
segajaid ja ohjeldada impulsiiv-
sust”.9 Uurimus lõppes tõdemu-
sega, et selles osalejatel on „aju 
prefrontaalkorteksis rohkem hal-
lainet”10 kui ka „parem verevarus-
tus aju prefrontaalkorteksisse”11 
– see on aju piirkond, mis täidab 
funktsioone, mille poolest inime-
sed erinevad loomadest.Seega, 
need, kes järgivad lisaks ühisele 
palvele (Tn 1. ja 2. ptk) Taanieli 
isikliku palve praktikat (Tn  10), 
võivad oodata sarnaseid tulemusi. 

Taaniel lootis Jumala peale ja 
seetõttu oli tema aju terve ning 
edu tagatud. Selle tulemusena 
pühendas ta end kindlalt Jumala 
moraali- ja terviseseaduse täitmi-
sele (Tn 9:4, 13). Taanieli usta-
vus Jumala seadusele ei toonud 
kasu mitte üksnes talle endale, 
vaid ka neile, keda ta teenis, nagu 
nähtub Meeda-Pärsia kuninga 
Daarjavese tegudest – kuningas 
volitas Taanieli valitsema oma va-
rade üle, et „kuningale ei sünniks 
kahju” (Tn 6:2). Taanieli ustavus 
Jumala seadusele muutis ta au-
saks mitte ainult enda elus, vaid 
ka kuninga ja kuningriigi finantsi-
de üle valitsedes.

Ausus
Kaasaegsed aususe-teemalised 

uurimused näitavad, et need, kes 
on avatud Jumala seadusele, on 

Don Mackintosh 
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ka tõenäolisemalt ausad. 
Ühe uurimuse osalised jaga-

ti kahte rühma. Esimesel rühmal 
paluti meenutada kümmet käs-
ku ja teisel 10 raamatut, mida 
nad keskkoolis olid lugenud. 
Raamatugrupi juures täheldati 
petmist. Käsugrupi puhul ei pan-
dud tähele mingisugust petmist.

Eksperiment läks kordamisele 
ja seekord meenutasid osalejad 
kooli sisekorraeeskirju ja kümmet 
käsku. Need, kes olid keskendu-
nud käskudele, olid mõõdetavalt 
ausamad. Isegi kui kontrollgrupis 

olid end ateistideks nimetanud 
inimesed, olid tulemused samasu-
gused.12 

Taanielil oli palju raskeid olu-
kordi, kuid ta oli alati tänulik, ise-
gi siis palvetas ta Jumala poole, 
kui kuulis, et välja on antud sea-
dus, mis heidab ta lõvikoopasse 
(Tn 6:11)!

Suutlikkus säilitada tänulik suh-
tumine viib selleni, et inimesel on 
vähem terviseprobleeme, parem 
vaade elule ja suutlikkus minna 
edasi oluliste isiklike eesmärkide 
poole nii akadeemilises, suhete, 
tervise kui teises valdkondades.13  

Teadus soovitab, et parima keha- 
ja ajutervise saavutamiseks on hea 
pidada igapäevast tänulikkuse-
päevikut.

Pärandi hoidmine
Taanieli mõjutasid tema vara-

ses eas erinevad asjad, ka Joosija 
reform võis selles positiivset osa 
mängida. Taaniel oli väga noor, 
kui Joosija kutsus rahva tagasi 
Jumala ja Tema seaduse juurde.

Taanieli pühendumine Jumala 
tahte tegemisele tuletab meile 
meelde noort kuningat Joosijat, 
kelle eesmärk oli ausse tõsta sea-
dus ja Jumala seatud elustiil (2Kn 
22, 23). Joosija taasavastas Jumala 
seaduse ja koges selle tulemusena 

KÜSIMUSED 
1. Missuguseid elustiilu muu-

datusi peaksid enda juures 
läbi viima, et järgida paremini 
Jumala juhtnööre hea tervise 
osas?

2. Kas me suudame neid 
muudatusi teha oma tahtejõu-
le toetudes? Kui mitte, siis kust 
saada abi?

isiklikku äratust ning uuenemist, 
mis tipnes kogu rahva juhtimise-
ga äratuselainele. Joosija kohta on 
kirja pandud Pühakirja üks sära-
vamaid kirjeldusi: „Enne teda ei 
olnud tema sarnast kuningat, kes 
oleks nõnda pöördunud Issanda 
poole kõigest oma südamest ja 
kõigest oma hingest ja kõigest 
oma väest täiesti Moosese sea-
duse kohaselt; ja pärast teda ei 
ole tõusnud tema sarnast.” (2Kn 
23:25)

Võime võrrelda Joosija ustavat 
elu ja elustiili Taanieli ja tema 
sõprade eluga, kes mõni aasta hil-
jem otsustasid Baabüloni õuede 
vangistuses elada väärikat elu. 

Ellen White kirjutas: Taanieli ise-
loomu on maailmale näidatud kui 
silmatorkavat eeskujus ellest, mis-
suguseks võib Jumala arm muuta 
loomu poolest langenud ja patust 
rikutud inimese. See aruanne on 
üllas, ennastsalgav elu on julgus-
tus inimkonnale. Me saame sellest 
jõudu astuda üllalt vastu kiusatus-
tele ja seista kindlalt ja alandlik-
kuse armus ka kõige tõsisemates 
katsumustes.”14 

Aidaku Jumal olla meil ustavad 
oma mõjupiirkonnas, nagu oli 
Taaniel. 4

Don Mackintosh on 
terviseteenistuse juht ja kaplan 

Weimar´i Instituudis Californias.
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Des Cummings Jr

HOIA ALAL 
POSITIIVSET 
SUHTUMIST

See on osa terviklikkusest.

On 2010. aasta Honolu-
lu maraton. Telekaa-
merad ja reporterid 
ootavad finišijoonel, 

et jäädvustada kauaoodatud maa-
ilmarekord. See erakordne sport-
lane, keda oodatakse, on Gladys 
Burrill. Tema arengut on kaua jäl-
gitud. Pealtvaatajad ootavad ning 
märkavad teda juba kaugelt. Fän-
nid nõjatuvad üle piirete, et näha 
teda mööda vilksamas. Kui ta il-
mub nähtavale, täidavad õhku er-
gutushüüded ja julgustushõisked.

Natuke enne finišijoont Gladys 
aeglustab ning siis peatub soo-
tuks. Fännid hüüavad ja oigavad, 
kerkivad küsimused: „Miks ta pea-
tus?“ „Kas midagi juhtus?“ „Milles 
on asi?“ Pärast pikka pausi jätkab 
aga Gladys jooksu ning ületab fi-
nišijoone. 

92-aastane Gladys Burrill on 
ametlikult vanim maratoni jooks-
nud ja selle lõpetanud naine. 
Guinessi Maailmarekordid on 
selle saavutuse üles märkinud. 
Hawaii esindajatekoda austas teda 
aukirja ning uhke tseremooniaga.

Jääb aga üks küsimus: „Miks ta 

peatus, olles nii lähedal finišile?“ 
Tema aeg oleks olnud kaks minu-
tit parem. Gladys selgitas hiljem, 
et ta peatus selleks, et palvetada. 
Ta ütles: „ Kui astusin üle finiši-
joone, siis minu elu muutus. Ma 
tean, et paljud inimesed vajavad 
julgustust. Lihtne on olla julguse-
tu ja negatiivselt meelestatud. Aga 
on väga oluline mõelda positiiv-
selt. See muudab seda, kuidas te 
tunnetate ümbritsevat, ning kogu 
teie maailmavaadet.“

„Mul on olnud elus palju takis-
tusi,” ütles Gladys: „Aga Jumal on 
alati koos minuga olnud.” Gladys 
oli 11-aastane, kui jäi lastehalva-
tusse, millest ta küll hiljem taastus. 
Ta on viie lapse ema, kes on kao-
tanud ühe poja: Kevinil oli aju-
kasvaja. Kaks aastat enne Gladyse 
maailmarekordit suri tema abikaa-
sa. 

Inspireeritud naise positiivsu-
sest, nimetas ajakirjandus teda ni-
mega „Glady-ATOR“. Ajakiri NBC 
Uudised pani intervjuule pealkir-
jaks: 92-aastase maratonijooksja 
saladus – mõelda positiivselt!

Gladys on seitsmenda päe-
va adventist, ta on elav näide 

adventistide tervisesõnumist. Ta 
on taimetoitlane, tema elustiil on 
aktiivne. Aga ajakirjanduses on 
imetletud tema positiivset ellusuh-
tumist.

Positiivne suhtumine on väga 
oluline kogu tervishoius. Paulus 
soovitas kristlastele Tessaloonikas 
järgida kolme suhtumist oma elus: 
„Rõõmustage alati,  palvetage lak-
kamatult, tänage kõige eest – sest 
see on, mida Jumal teilt tahab 
Jeesuses Kristuses." (1Ts 5:16–18) 
Vaatame  järgnevalt neid kolme 
ellusuhtumist lähemalt.

Rõõm
Jeesuse elu oli täis rõõmu. Ta 

tahtis jagada seda oma jüngritele: 
„Seda ma olen teile rääkinud, et 
minu rõõm oleks teis ja teie rõõm 
saaks täielikuks.” (Jh 15:11) Ellen 
White kordas seda teemat: „Me 
oleme kutsutud „jäljendama pee-
geldust Jumala naeratusest ning 
seda peegeldama teistele”.1

Tingituna seljavigastustest, kan-
natas minu isa tugevate  valude all. 
Paljudel hommikutel oli tal raske 
kõndida, kuid ta kohtus inimeste-
ga, naeratus näol. Kui nad küsisid, 

Kolmapäev
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kuidas ta ennast tunneb, siis tema 
standardvastus oli: „Kohutavalt.”

Mulle tundus silmakirjalik tee-
selda rõõmu keset valu. Küsisin 
temalt: „Isa, kuidas sa saad öelda 
inimestele, et tunned ennast ko-
hutavalt, samas neile naeratades? 
Kuidas sa saad teha nii, et nae-
ratuse asemel ei tuleks valugri-
mass?“

Tema vastus oli: „Naeratus on 
teenimine. See võimaldab mul 
pöörata tähelepanu teistele, mitte 
endale.”

Sain teada, et tema saladus olla 
positiivne oli seotud Pühakirjaga 
ning selle jagamisega teistele.

Üks mu isa meelispiiblitekste oli 
Psalm 34: 6: „Kes tema poole vaa-
tavad, säravad rõõmust ja nende 
palgeile ei tule kunagi häbi.”

Naeratus on tõestus positiivsest 
olemusest. Wayne State ülikooli 

teadlased on uurinud naeratuse 
intensiivsust ja eluea kestust. Nad 
leidsid, et inimesed, kes naera-
tasid rohkem, elasid keskmiselt 
viis aastat kauem kui need, kes ei 
naeratanud või naeratasid vähe.

 Naeratus on rõõmu väljendus. 
See on kingitus, mis aitab meid 
isegi valus. Halbadel aegadel ai-
tab rõõm näha meil Jumalikku 
võitu halva üle. 

Jeesus kannatas ristil „temale 
seatud rõõmu asemel” (Hb 12:2). 
E. White on kommenteerinud: 
„Usk Jumala armastusse ja ülim 
hoolivus kergendab meie mure-
koormat. Ta täidab meie haige 
südame suure rõõmu ja rahulolu-
ga.“2

Pange tähele, et Jeesus ei võrdle 
rõõmu emotsioonidega. Tunded 
võivad kõikuda vastavalt olukor-
rale. Ketsemani aias  palvetas Ta: 
„Kui see on võimalik, siis möö-
dugu see karikas minust…” (Mt 
26:39)

Tema emotsioonid tõusid esile 
mõttest, et Ta on lahus oma isast, 
kuid rõõm võimaldas justkui maa-
lida lõuendile võidu – üle agoo-
nia.

Rõõm on taevalik suhtumine. 
Kui maailm loodi, siis „kõik Jumala 
pojad tõstsid rõõmukisa“ (Ii 38:7). 
Kui Jeesus sündis, oli ingli teade: 
„Ma kuulutan teile suurt rõõmu, 
mis saab osaks kogu rahvale.“ (Lk 
2:10) Kogu oma teenistuse ajal 
selgitas Jeesus: „ Nõnda ma ütlen 
teile, tõuseb rõõm Jumala inglite 
ees ühe patuse pärast, kes meelt 
parandab.“ (Lk 15:10)

Ta kirjeldas taevasse minemist: 
„Mine oma isanda rõõmupeole.” 
(Mt 25:21) Pole ime, et Paulus 
soovitas: „Olge ikka rõõmsad 
Issandas!” (Fl 4:4) Rõõm aitab 
meid kogeda positiivsust ja opti-
mismi, taevast keset epideemiat ja 
pessimismi siin maa peal.

Palve
Palvetage „lakkamatult” (1Ts 

5:17, KJV) – seda saab kogeda 
ainult palvesse suhtumises. Palve 
varustab meid „Kristuse meelega”, 
mis võimaldab meil näha kõike 
läbi Jumala silmade. Ellen White 
kirjutas: „Palve on hinge hing. See 
on vaimse jõu saladus.” 3 

Alates 1990. aastast on Ameerika 
Ühendriikide Rahvusvaheline 
Terviseinstituut rahastanud tea-
dusuuringuid, mis keskendu-
vad vaimsuse ja tervise suhte-
le. Raamatus „God, Faith, and 
Health” võtab Jeff Levin kokku 
akadeemilise uurimistöö tulemu-
sed selles valdkonnas.

Mitu uuringut keskendub pal-
ve mõjule tervisele. Üks näide on 
dr Marc Musicku uurimus, milles 
osales 4000 täiskasvanut Põhja-
Carolinast. Oluline järeldus oli, et 
inimesed, kes osalevad sageda-
mini palves ja piibliuurimises, on 
tervemad ja nad hindavad seda ka 
ise. Epidemioloogid on leidnud, 
et üks usaldusväärsemaid tervi-
senäitajaid on see hinnang, mida 
anname ise oma tervisele. 

Tänulikkus
Ellen White kirjutas: „Me kipu-

me rohkem edendama füüsilist 
tervist, kuid me ei tee seda tänu-
tunde ja kiitusega.”4 Tänulikkus 
põhineb usul, et „iga hea and ja 
iga täiuslik kink tuleb ülalt” (Jk 
1:17).

Jumala töö tulemus on headus: 
see oli tõeline nii Eedeni aias kui 
ka tänases ebatäiuslikus maail-
mas.

Kui meie meeled on täis Jumala 
headust, siis tuleb meis esile tä-
nulikkus ja kiitus. Meie vaim on 
tõstetud kiituses ja meie mõtted 
on täis Jumala mõtteid ning meie 
teod annavad meid ümbritsevate-
le inimestele kosutust, et meil on 

KÜSIMUSED 
1. Kui sa vaatad oma elu, siis 

mis on need kolm takistust, 
mis ei lase sul olla positiivne? 
Kuidas saavad aidata kolm 
mainitud tegevust (rõõmusta-
mine, palvetamine, tänamine) 
need takistused ületada?

2. Milline neist kolmest tege-
vusest on sinu meelest kõige 
kergem? Mis on kõige raskem? 
Miks sa nii arvad?

3. Rõõm, palve ja tänulikkus 
on täieliku tervise pant. Kas 
need on aidanud sinu heaolu ja 
positiivseid tundeid väljenda-
da? Too näiteid.

1. Ellen G. White, „Medical Ministry” (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1932), lk 45.
2. Ellen G. White, „Patriarhid ja prohve  d” (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1890), lk 600.
3. Ellen G. White, „Kuultus noortele” (Nashville: Southern Pub. Assn., 1930), lk 249.
4. Ellen G. White, „The Ministry of Healing” (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1905), lk 251.
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kõrgem abiline.
Seitsmenda päeva adventistide-

na on meil kogemus hingamis-
päevast kui päevast, mil saame 
tänulikkusega anda oma mu-
red Temale ja kogeda headust ja 
päästet. Kui me täname Teda sel-
le headuse eest, annab Ta meile 
erilise kogemuse hingamispäeva 
õnnistustest.

Ma kutsun sind üles nendest õn-
nistustest kogu nädala kestel osa 
saama, iga päev „peatuma puhku-
seks“, et märgata Jumala headust 
ja kogeda tänulikkust.

Tänulikkus on selle tulemus, 
et oskame näha siin maailmas 

Jumala headust. Tänulikkus tule-
vikus on selle tulemus, et oska-
me näha Jumala headust tuleva-
ses maailmas. Lootusesilm näeb 
Jumala tööd siin muserdatud 
maailmas ning tõlgendab loodus-
õnnetusi tõendina, et varsti tuleb 
Jeesus tagasi. Loodan, et tänulik-
kus mitte ainult ei täida meid, vaid 
see parandab ka tervist.

Adventpioneer arst John Harvey 
Kellogg kuulutas: „Lootus on kõi-
ge võimsam stimulaator kehas.” 
Lootusel on oluline mõju meie 
füüsilisele, vaimsele ja vaimuliku-
le tervisele.”

Onkoloog Jerome Groopman 

on sidunud lootuse ja tervene-
mise oma raamatus „Anatomy of 
Hope”: „See on selge et, lootus 
annab meile julgust erinevates 
olukordades püsima jääda ning 
võime neid ületada. Kõikidele mu 
patsientidele: lootus, tõeline loo-
tus, on sama oluline kui mis tahes 
ravimid.”

Me võime kogeda taevalist po-
sitiivsust: „Rõõmustage alati,  pal-
vetage  lakkamatult, tänage kõige 
eest" (1Ts 5:16–18), „et sa oleksid 
terve, nõnda nagu läheb hästi su 
hingel” (3Jh 2). 4

Des Cummings juunior on 
adventkoguduse Florida 

terviseteenistuse asepresident

666 MISJONITÖÖ 
LINNADES

Suudame teha rohkem, kui oskame arvata.

Tuntud lugu räägib noo-
rest mehest, kes jalutas 
kord piki ookeaniranda. 
Veidi maad eemal mär-

kas ta vana meest vastu tulemas. 
Iga natuksese aja tagant korjas too 
midagi maast ja viskas ookeani. 
Tärkava huviga jälgis noor mees 
vana mehe tegevust, kuidas see 
ühtelugu kummardudes mingi 

eseme maast võttis ja vette viskas. 
Kui mehed kohakuti jõudsid, kü-
sis noormees vanemalt, mida ta 
teeb. Vanem mees seletas, et ta 
päästab rannale uhutud meritähti, 
visates neid tagasi merre. „Miks?” 
imestas noormees. „See on kasutu 
tegevus, nagunii ei suuda sa kõiki 
meritähti päästa. Täiesti võimatu 
ülesanne. Ja on sel üldse mõtet?” 
Sõnagi lausumata kummardus 

vana mees taas, võttis maast ühe 
meritähe ja viskas merre. Seejärel 
ütles ta vaikselt: „Selle meritähe 
jaoks on.”

Me ei suuda teha kõike, kuid 
me suudame teha midagi. Me 
ei suuda muuta kogu maailma, 
kuid me suudame muuta maail-
ma seal, kus me oleme. See on, 
mida Jeesus meilt ootab: et me 
oma kodulinnas või kogukonnas 

Delbert W. Baker

Neljapäev
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tooksime esile muutuse. Mil vii-
sil? Tehes head, nagu Jeesus tegi; 
heast tahtest ajendatult, loovust 
kasutades, pühendunult ja järje-
kindlalt heade tegude kaudu.

Erinevad lähenemisviisid
Jeesus tegi head igal pool, kus 

Ta viibis. Pole olemas ühtegi 
konkreetset valemit, mille järgi 
tunnistada või hingi võita, kuid 
Piiblist ja kristlikust kirjandusest 
võime leida viiteid erinevatele 
meetoditele, mida tunnistamisel 
või hea tegemisel eeskujuks võtta. 
Siinkohal olgu mainitud mõnin-
gad neist:

isiklik kutse (Filippuse näide Ap 
8:26–40, Jeesuse näide Jh 3:1–21),

tähendamissõnade kasutami-
ne (Saalomoni võte Õp 7:6–27, 
Jeesuse võte Mt 12–15),

küsimustele vastamine Piibli 
tõdedega (vt Stefanos Ap 7:1–51, 
Jeesus Mt 15:3–9),

rõõmusõnumi kuulutamine 
(nagu seda tegi Peetrus Ap 3:12–
26 või 70 jüngrit Jeesuse juhenda-
misel Lk 10:1–22),

intellektuaalne vestlus (Pauluse 
moodi Ap 17:22–34, Jeesuse moo-
di Mt 22:29–32),

isiklik tunnistus (pime mees Jh 
9:1–34, Jeesus Jh 14, 15),

avatud vestlus (Andreas ja 
Peetrus Jh 1:40–42, Jeesus ja 
Samaaria naine Jh 4:1–26),

konkreetne kutsumine (vt 
Jeesuse kutse Luuk. 5:27),

aitamine/terviseteenistus/kel-
legi eest hoolitsemine (halvatud 
mehe sõprade eeskuju järgides 
Mk 2:1–12),

imede tegemine (nagu tegid 
apostlid Ap 5:12–16 või Jeesus Jh 
4:46–54).

Sõna „tegema” tähendab teisisõ-
nu „tegutsema” ehk midagi head 
korda saatma. Ellen White on 
kirjutanud: „Maailm vajab täna-
päeval sama, mida ta vajas 1900 

aastat tagasi – ilmutust  Kristusest. 
Uuendustöö järele on suur vaja-
dus, ja üksnes Kristuse armu läbi 
võidakse saavutada algupärane 
füüsiline, vaimne ja hingeline 
taastumine.” 1

Ta jätkab: „„Üksnes Kristuse 
meetod annab tõelise edu ini-
mesteni jõudmisel. Päästja suht-
les (meeste ja naistega) nagu isik, 
kes soovis neile parimat. Ta näitas 
nende vastu üles oma sümpaatiat, 
teenides neid nende vajadustes, 
ja võites nende usalduse. Seejärel 
esitas Ta neile kutse: „Järgige 
mind!”2

Julge väljakutse
Viimaste kuude jooksul on 

seitsmenda päeva adventistidele 
– kokku 18 miljonit – üle kogu 
maailma esitatud julge üleskutse 
nimega „Misjonitöö linnades”. Igat 
adventisti on kutsutud üles prak-
tilisel viisil teenima oma naab-
ruse, kogukonna ja linna heaks, 
nii nagu tegi Jeesus. Igaüks võib 
näidata oma armastust Jeesuse 
ja ligimese vastu üles sellega, et 
on tahtlik jagama adventsõnumi 
kontekstist lähtuvat elumuutvat 
Kristuse-keskset Piibli head sõnu-
mit.

Piiblit oma usu aluseks võtvate 
erinevate religioossete rühmituste 
usku austades oleme adventistide-
na siiski veendunud, et adventsõ-
num – kolme ingli kuulutus (Ilm 
14:6–12) – on Jumala sõnum prae-
guse aja kriitiliste hetkede jaoks. 
Usume, et Jumal on kutsunud ad-
ventistid jagama seda tõde.

Tegemist ei ole uue tõega. 
Seda on uskunud ja praktisee-
rinud Jumalale ustavad läbi ae-
gade, maailma loomise algusest 
Ilmutusraamatuni välja. Adventiste 
on kutsutud suunama inimesi ta-
gasi igaveste tõdede juurde, mis 
on aegade käigus unustatud, tä-
helepanuta jäetud ja rünnatud. 
Adventiste on kutsutud „üles ehi-
tama muistsed varemed” ja „taas-
tama endiste põlvede alusmüürid” 
(Js 58:12).

Mis tunne sind valdab, kui sei-
sad silmitsi üleskutsega osaleda 

isiklikus evangeliseerimistöös? 
Kas sa kahtled, et sinu panus üld-
se midagi muuta suudab? Osale 
kristlastest avaldab ülesande suu-
rus muljet ja nad kogevad indu 
ning elevust. Teised omakorda 
võivad masenduda, mõeldes üles-
ande täitmiseks vajamineva ohvri 
suurusele. On neidki, kelle arva-
tes on 7 miljardi inimese heaks 
võimatu midagi teha ja seetõttu 
vajuvad nad ükskõiksusesse ja te-
gevusetusesse.

Hea uudis on, et võime oma 
kogukonnas teenimise välja-
kutse edukalt täide viia. Võime 
„Misjonitöö linnades” väljakutse 
omaks võtta täie pühendumuse 
ja innuga. Selles väljakutses aitab 
meid apostel Paulus, kes Kristuse 
meetodeid edukalt kasutas.

Tuge andvad põhimõtted
Paulus rõhutab Ap 20:17–24 

nelja lihtsat põhimõtet, mille abil 

KÜSIMUSED 
1. „Jeesus käis ringi head 

tehes.” Mõtesta see lause lahti. 
Mida see tähendab praktikasse 
viiduna nende jaoks, kes võta-
vad Jeesuse oma eeskujuks?

2. Autor nimetab 10 eri-
nevat viisi, kuidas inimesi vai-
mulikel teemadel vestlusesse 
tõmmata. Millised kaks-kolm 
neist on sulle omased? Millisel 
praktilisel viisil sa neid meeto-
deid kasutad?

3. Autor mainib Jeesust 
ja Paulust meie eeskujudena. 
Kummaga samastud rohkem? 
Miks?
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edukalt tunnistada ja evangelisee-
rida.  

Ta kirjeldab sisukalt Kristuse 
heasoovlike järgijate suhtumist ja 
tegutsemist.

Paulus tuletab usklikele alustu-
seks meelde oma isiklikku suhtu-
mist evangeliseerimisse ja hingede 
võitmisse. Paulus rõhutab, kuidas 
ta elas eeskujuliku käitumisega 
Efesoses töötades (s 18). Ta rää-
gib sellest, kuidas ta kõige aland-
likkusega oli teeninud ega olnud 
lasknud oma teenistust vastate 
poolt takistada (s 19). Samas mee-
nutab ta ka, milliseid erinevaid 
evangeliseerimisvõtteid ta kasutas 
avalikult kuulutades ja kojast kot-
ta õpetades (s 20, 21). Seejärel in-
nustab Paulus usklikke, mainides 
end olevat  „Vaimu poolt aetuna” 
ehk Pühast Vaimust mõjutatuna 
minemas evangeliseerima suurt 
linna Jeruusalemma (s 22, 23).

Kõrgpunkti saavutab Paulus üt-
lusega, et vaatamata katsumustele 
ja raskustele, mis teda ees ootasid, 
ei pea ta „oma elu mingil kombel 

1. Ellen G. White, The Ministry of  Healing (Mountain View, Calif.: Pasicif Press Pub. Assn., 1905), lk 143.
2. Ibid.

endale kalliks”. Miks? „Minu ai-
nus eesmärk on lõpule viia oma 
elutöö ja ülesanne, mille ma olen 
saanud Issanda Jeesuse käest: tun-
nistada Jumala armu evangeeliu-
mi.” (s 24) End eeskujuks seades 
kirjeldab Paulus nelja suhtumist, 
mis on omased Kristuse tõhusale 
töötegijale.

Püha Vaim toimis Pauluse „pa-
rema käena”. Pauluse jaoks oli 
evangeliseerimine meeskonnatöö 
(s 22, 23). Püha Vaim, Pauluse 
kaaslane, oli jätkuva toe ja juha-
tuse allikas.

Paulus sai ettetulevate takistus-
te võitmiseks jõudu suhtumisest, 
et asetas kohustuse ohu eele (s 
23). Sellist meelsust aitas tal üle-
val hoida pidev suhtlemine oma 
Kaaslasega, kutsumusele kesken-
dumine ning eesmärgi silme ees 
hoidmine. Ta pidas jätkuvalt mee-
les, et jagab häid sõnumeid, mida 
maailm nii meeleheitlikult vajab.

Vastuseis ja takistused innus-
tasid Paulust jätkama. Tema 
jaoks olid igavikulise tähtsusega 

väärtused kallihinnalisemad kui 
hetkeline mugavustunne siin ajali-
kus maailmas (s 24). Paulus teadis, 
et iga katsumuse järel oli Jumalal 
varuks suurem õnnistus.

Paulus teadis, et Jumalal oli tema 
jaoks oma plaan. Ta mõistis, et 
kuigi ta ei suuda lõpule viia teiste 
seatud eesmärke, võib ta lõpule 
viia oma. Paulus tegi talle määra-
tud tööd teadmisega, et Jumal täi-
dab puuduva osa.

Me võime olla edukad, kui võ-
tame omaks sama meelsuse, mis 
oli Paulusel: mitte masenduda 
ülesande suuruse ees, teha head 
seal, kus oleme, ja alati, kui suu-
dame ning usaldada lõpptulemus 
Jumala kätte. Samal ajal kui Jumal 
teeb tööd miljardite inimeste heaks 
suures maailmas, peame meie 
töötama omas pisikeses maailmas 
nende heaks, kelle juurde Tema 
meid juhatab. Siis suudame me, 
nagu Paulus, oma võidujooksu ja 
ülesande rõõmuga lõpetada. 4

Delbert W. Baker on peakonverentsi 
asepresident
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777
Artur Stele

MINGEM 
MAAILMA

Võimas, ent mitte võimatu ülesanne.

Olles vastakuti viimase 
misjonikäsuga, mille 
Jeesus oma jüngrite-
le jättis (Mt 28:18–20), 

võime mõtiskleda selle üle, mis-
suguseid strateegiaid ja tehnikaid 
peaksime selle hiiglasliku ülesan-
de sooritamiseks kasutama. Me 
kogeme evangeliseerimata rahvas-
te ja rahvusgruppide juurde jõud-
mise ning läänemaades leviva il-
malikustumisega raskusi. Viimaste 
aastate neopaganlik vaimsus toob 
meie evangeeliumipüüdluste teele 
uusi takistusi ja võimalusi.

Kuidas me siis jõuame maail-
mani? Ma tõden, et üle meetodi-
te ja tehnikate on kõige olulisem 
samm selles protsessis saavutada 
selge arusaamine missioonist, mil-
le Jeesus meile pärandas. Pühakiri 
näitab, et Jeesusel oli oma missioo-
nist selge arusaamine. Sakkeusega 
kohtumise kontekstis näitas Jeesus 
ja seejärel sõnastas enda missioo-
ni olulisima aspekti. Kuna Jeesuse 
missioon on meie missioon, uuri-
gem Jeesuse kohtumist selle mak-
sukogujaga.

Jeesuse missioon
Sakkeuse lugu illustreerib ja se-

dastab Jeesuse missiooni. Sel mak-
sukogujal oli kindel soov Jeesust 
näha. Ta võis mõelda, et vaid 
Jeesus võis talle anda seda, mida 
raha eest ei saa. Seega plaanis ta 
leida viisi, kuidas Jeesust näha, 
ent ta soovis selle käigus mitte sil-
ma torgata. Rahvahulgaga kaasas 
käimine ja eemalt Jeesusele pilk 
heita – see ei oleks õnnestunud, 
sest Sakkeus oli väikest kasvu. 
Pidi olema loominguline: ta mõt-
les, missugust teed pidi Jeesus lä-
heb, jooksis ette ja ronis puu otsa. 
Sakkeus ei teadnud Jeesuse mis-
sioonist midagi, niisiis arvas ta, et 
leiutas suurepärase viisi Jeesuse 
nägemiseks nii, et ta ise jääb näh-
tamatuks.

Sakkes arvas, et tema on see, 
kes soovib Jeesust näha, aga 
nüüd, nähes Jeesust talle otsa 
vaatamas ja kuulmas Teda maini-
mas tema nime, hakkab Sakkeus 
mõistma: mitte tema ei otsi või-
malusi Jeesuse nägemiseks, vaid 
Jeesus otsib teda. „Ja kui Jeesus 
sinna paika jõudis, vaatas ta üles 
ja ütles

temale: „Sakkeus, tule kiiresti 
maha, sest täna pean ma jääma 
sinu kotta!”” (Lk 19:5)

Mida sa ütlesid, Jeesus? Sa pead 
mulle külla tulema? Miks „pead”? 
Miks mina? Kas Sa kavatsed mind 
minu halbade tegude ja puudujää-
kide pärast karistada? Missugune 
on sinu plaan? Mis on Sinu soovi 
peamine eesmärk?

Kui rahvas nägi, et Jeesus läks 
maksukoguja majja, hakkas ta nu-
risema, öeldes: „Tema on patuse 
mehe juurde öömajale läinud!” (s 
7) On tähelepanuväärne, et Jeesus 
lõpetab selle külaskäigu selgitu-
sega sõnale „peab” ja Ta ilmutab 
seda tehes oma missiooni: „Sest 
Inimese Poeg on tulnud otsima ja 
päästma kadunut.” (s 10)

Jeesus ütles: kui sa vaatad minu 
tegusid, palun tõlgenda neid minu 
missiooni, minu elu eesmärgi ja 
teenistuse valgel: „Ma olen tulnud 
otsima ja päästma, mitte otsima ja 
karistama.”

Meie missioon
Täna kutsub Jeesus oma järgijaid 

samasuma Tema missiooniga. Ta 
otsib kaastöölisi, neid, kes taha-
vad muuta Tema missiooni enda 
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Reede
omaks. See on meie Lunastaja 
peamine soov: et sina ja mina 
elaksime Tema missiooni reaal-
suseks. Missugused oleksid meie 
kogudused, kui igal koguduseliik-
mel oleks ühesugune missioon? 
Missugune keskkond, missugune 
atmosfäär meie kogudustes valit-
seks? Kuidas tunneksid end meie 
kogudustes noored?

Kahjuks on paljudel noortel sel-
line mulje, et täiskasvanud meie 
koguduses võtavad tõsiselt vaid 
ühte osa missioonist – leidmist, 
aga mitte seda osa, mis räägib 
päästmisest ja seega armastami-
sest ja hoolimisest, nagu Jeesus 
tegi. Kui vaatame oma koguduse 
liikmeskonnastatistikat, on selge, 
et me peame midagi muutma. Me 
vajame uuendust, mis viiks meid 
Jeesuse missiooni täieliku täitmi-
seni.

Jeesus rõhutas oma teenistuse 
jooksul armastamise, andestamise 
ja hoolitsemise olulisust. Seepärast 
ei olnud Ta häbistatud, kui suht-
les ühiskonna patuste ja heidiku-
tega. Seepärast jättis Ta rahvahul-
ga, kes Teda järgis, ja läks külla 
Sakkeusele, maksukogujale. On 
huvitav täheldada, et Luuka evan-
geeliumis ei ole kirjas noomitusi 
või etteheited, mida Jeesus oleks 
võinud patuse Sakkeuse majas 
öelda. Jeesus jagas lihtsalt oma ar-
mastust ja armu.

Vaadates Jeesust, mõistis 
Sakkeus: „Jeesusel ei ole mingit 
muud plaani peale minu abistami-
se ja päästmise!” Kristuse armastus 
pööras Sakkeuse mõttemaailma 
ümber, see tõi tema ellu ka uuen-
duse, jumaliku muutuse.

Ellen White kirjutas: „Kristus 
tuli tooma päästet meile kõigile. 
Kolgata ristil maksis Ta kadunud 
maailma eest lõpliku lunastushin-
na. Tema ennastsalgavus ja ene-
seohverdus, Tema isetu töö, Tema 
alandus ja üle kõige, Tema elu 

pakkumine lunaks annab tunnis-
tust Tema armastuse sügavusest 
langenud inimese vastu. Ta tuli 
maa peale otsima ja päästma ka-
dunuid. Tema missioon oli mõel-
dud patustele, igasugustele patus-
tele, igast rahvast ja keelest. Tema 
maksis meie kõigi võla, et lunasta-
da meid ja tuua meid tagasi ühen-
dusse Temaga. Ta ei läinud kõi-
ge eksinumast, kõige patusemast 
mööda, Tema teod olid suunatud 
eriliselt neile, kes vajasid enim 
päästet, mida Ta oli tulnud tooma. 
Mida suurem oli nende vajadus 
uuenduse järele, seda sügavam 
oli Tema huvi, Tema kaastunne 
ja seda innukamad Tema teod. 
Tema armastusest tulvil süda oli 
põhjani rusutud nende pärast, 
kelle olukord oli kõige lootuse-
tum ja kes vajasid Tema muutvat 
väge kõige enam.” 

Kristuse elu näitab selgesti, et 
muutus saabub kõige edukamalt 
armastuse ja hoolimise kaudu, 
mitte jutlustamise, vastandamise 
või kriitika kaudu. Ellen White sõ-
nastas selle nii: „Me peame olema 
valmis kandma noorte ja kogene-
matute suuri puudujääke. Kristus 
on saatnud meid taastama rõhu-
tute vaimu ja Ta pärib meie käest 
aru, kui me juhime nad julguse-
tuse, meeleheite ja hävingu teele. 
Kui me ei hoolitse igapäevaselt 
hinnalise armastusetaime eest, 
ähvardab meid oht muutuda kit-
sarinnaliseks, kaastundetuks, va-
gatsevaks ja kriitiliseks, nii et me 
hindame end õigeks, olles samal 
ajal kaugel sellest, et Jumal meid 
heaks kiidab.” 

Soojad, armastavad ja hoolit-
sevad kogudused on kohad, kus 
inimesed tunnevad end vaatamata 
kõigele oodatuna. Sellistesse ko-
gudustesse tahavad inimesed tul-
la ja võtta kaasa oma sõbrad ning 
naabrid. Ja kui iga liige muutub 
armastavaks Kristuse-sarnaseks 

inimeseks, on ta Kristuse ja Tema 
kuningriigi elav ja hingav mõju-
keskus.

Jeesus andis oma elu patuste 
eest, kuid mitte ainult – Ta teenis 
neid, kellega Ta kohtus, Ta täitis 
nende füüsilised, vaimsed, emot-
sionaalsed ja vaimulikud vajadu-
sed. Ta veetis olulisel määral aega, 
hoolitsedes inimeste eest ja tervis-
tades neid. Jah, Tema peaeesmärk 
oli neid päästa, anda neile igave-
ne elu, aga Jeesus teadis, et pääste 
võetakse vastu vaid siis, kui seda 
pakub keegi, kes armastab, kes 
hoolib ja täidab nende vajadused.

Meie pühendumine
Ärgem unustagem kunagi 

Jeesuse missiooni. Saagu see ka 
meie missiooniks. Kui me võta-
me Kristusest kuulutamist tõsiselt, 
peame järgima Tema eeskuju.

Me vajame üksteise vastu roh-
kem armastust, rohkem armastust 
eksijate suhtes, rohkem armastust 
noorte suhtes, rohkem armastust 
oma naabrite suhtes, rohkem 
armastust nende suhtes, kes ei 
tunne veel Kristust, rohkem ar-
mastust Kristuse enda suhtes, roh-
kem armastust Tema Sõna suhtes, 
rohkem armastust ja vastuvõtvat 
meelsust Tema missiooni suhtes.

Inimesed, kes kogevad Kristuse 
armastust, ei saa teha muud, 
kui armastada ja tunnistada. 
Palvetagem, et Kristuse missioon 
saaks ka meie omaks! Kristuse 
missiooniga kaasneb Tema tõotus 
olla meiega ajastute lõpuni ja õn-
nistada meie jõupingutusi Tema 
aulisel viljalõikusel. „Sest Inimese 
Poeg on tulnud otsima ja päästma 
kadunut.” (Lk 19:10) 4

Artur Stele on üleilmse 
adventkoguduse peakonverentsi 

asepresident ja Piibliuuringute 
Instituudi direktor

 1. Ellen G. White, Tes  monies for the Church (Mountain View, Calif.: Paci  c Press Pub. Assn., 1948), vol. 5, lk 603.
 2. Ibid., lk 605.
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888 KRISTUSE 
MEETOD

Ellen G. White

Kristuse kuningriiki edendab 
kristlik hoolimine.

Kui Kristus saatis kaksteist 
jüngrit välja nende esi-
mesele misjonireisile, Ta 
andis neile korralduse: 

„Minnes kuulutage, öeldes: „Tae-
variik on lähedal. Tervendage hai-
geid, ravige terveks pidalitõbiseid, 
äratage surnuid, ajage välja kurje 
vaime: muidu olete saanud, mui-
du andke.“ Mt 10:7,81 1 

Maailmale evangeeliumi viimi-
ne on töö, mille Jumal on teinud 
ülesandeks neile, kes kannavad 
Tema nime. Evangeelium on ai-
nus vastumürk maailma patule ja 
viletsusele. Jumala armu sõnumi 
tutvustamine kogu inimkonnale 
on selle tervendavat väge tundva-
te inimeste esmane töö.

Maailm vajab täna sama, mida 
tuhat üheksasada aastat tagasi – 
maailm vajab ilmutust Kristusest. 
See nõuab suurt reformimise tööd 
ning füüsiline, vaimne ja vaimulik 
taastamine võib teostatud saada 
üksnes Kristuse armu läbi. 

Tõelise edu võti
Vaid Kristuse meetod tagab ini-

mesteni jõudmisel tõelise edu. 
Päästja seltsis inimestega kui see, 
kes soovis neile head. Ta näitas 
nende vastu üles osavõtlikkust, 
rahuldas nende vajadusi ja võitis 
nende usalduse. Siis ütles Ta nei-
le: „Järgige mind.”

Inimesed vajavad, et me saak-
sime nendega kontakti isikliku 
teenistuse kaudu. Kui jutluste pi-
damisele kulutataks vähem aega 
ja isiklikule teenimisele rohkem, 
siis nähtaks paremaid tulemusi. 
Vaeste olukorda peaks leevenda-
tama, haigete eest hoolitsetama, 
kurvastajaid ja leinajaid lohutata-
ma, teadmatuses olijaid juhatata-
ma ning kogenematuid nõusta-
tama. Me peaksime nutma koos 
nutjatega ning rõõmustama koos 
nendega, kes rõõmustavad. Kui 
seda tööd saadab südant veenev 
vägi, palve vägi, Jumala armastuse 
vägi, siis ei jää ega saagi see töö 
jääda viljatuks.

Peaaegu igas kogukonnas on 

suur hulk inimesi, kes ei kuu-
la Jumala Sõna jutlustamist ega 
külasta religioosseid teenistusi. 
Selleks et evangeelium nendeni 
jõuaks, tuleb see viia nende koju. 
Sageli on nende füüsiliste vaja-
duste rahuldamine ainus tee, mil-
le kaudu neile läheneda. 

Paljudel pole usku Jumalasse ja 
nad on kaotanud usalduse inimes-
te vastu. Kuid nad hindavad osa-
võtlikke ja abistavaid tegusid. Kui 
nad näevad kedagi, kelle ajendiks 
pole maine kiitus ega tasu saami-
ne, vaid inimest, kes tuleb nende 
koju, hoolitseb haigete eest, toi-
dab näljaseid, riietab alastiolijaid, 
lohutab kurbi ning suunab õrnalt 
kogu tähelepanu Temale, kelle ar-
mastuse ja kaastunde sõnumitooja 
on üks inimlik töötegija – kui nad 
seda näevad, siis saab nende süda 
puudutatud. Hinges tärkab tänu-
likkus. Usk on sütitatud. Nad näe-
vad, et Jumal hoolitseb nende eest  
ning kui avatakse Tema Sõna, siis 
on nad valmis kuulama. 

Kõikjal valitseb kalduvus 
asendada isiklik teenimine 
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II hingamispäev
organisatsioonide tööga. Inimlikus 
tarkuses kaldutakse ühinema, 
tsentraliseerima, üles ehitama 
suuri kirikuid ja institutsioone. 
Suured hulgad jätavad heatege-
vuse institutsioonide ja organisat-
sioonide teha; nad leiavad õigus-
tuse vabastada end ühendusest 
maailmaga ja nende süda muutub 
külmaks. Nad tõmbuvad endasse 
ega avalda enam kellelegi mõju. 
Hinges sureb armastus Jumala ja 
inimese vastu. 

Isiklik tegevus
Kristus usaldab oma järgijatele 

isikliku töö – töö, mida ei saa teha 
vahendajate kaudu. Haigete ja 
vaeste eest hoolitsemist, kadunui-
le evangeeliumi viimist ei peaks 
jäetama komiteede või heatege-
vusasutuste teha. Evangeelium 
nõuab isiklikku vastutust, isiklik-
ku ponnistust, isiklikku ohvrit.

Kristuse käsk on: „Mine väl-
ja teede peale ja aedade ääre ja 
sunni neid sisse tulema, et minu 
koda saaks täis.“  (Lk 14:23) Ta 
juhatab inimesed ühendusse nen-
dega, kellele nad soovivad kasu-
likud olla. „Too oma kotta vilet-
sad kodutud,“ ütleb Ta. „Kui sa 
näed alastiolijat, riieta teda.“ (Js 
8:7) „Haigete peale nad panevad 
käed ja need saavad terveks.“ (Mk 
16:18) Evangeeliumi õnnistusi tu-
leb edasi anda otsese kontakti ja 
isikliku teenistuse kaudu.                                               

Kristuse kogudus on organisee-
ritud teenimise jaoks. Selle juht-
lause on teenimine.  Selle liikmed 
on sõdurid, kes peavad olema 
nende pääste-Ülemjuhi juhtimise 
all võitluse jaoks välja õpetatud. 
Kristlastest jutlustajatel, arstidel ja 
õpetajatel on laiem tööpõld, kui 
paljud on mõistnud. Nad ei pea 
üksnes inimesi teenima, vaid ka 
inimesi  teenima õpetama. Nad 
ei peaks  andma üksnes juhiseid 
õigete põhimõtete kohta, vaid 
õpetama oma kuulajaid neid põ-
himõtteid oma elu kaudu edasi 
andma. Tõde, mida läbi ei elata, 
mida edasi ei anta, kaotab oma 
eluandva väe ja tervendava toi-
me. Selle õnnistust saab säilitada 
ainult seda jagades.

Iga liikme tegevusse kaa-
sahaaramine ja väljaõpe-
tamine

Iga koguduseliige peaks osale-
ma mõnes  teenimise valdkonnas 
Issanda heaks. Mõned ei suuda 
teha nii palju kui teised, kuid iga-
üks peaks tegema kõik võimali-
ku tagurpidikäigu andmiseks üle 
meie maailma sööstvale haiguste 
ja viletsuste tulvale. 

Paljud tahaksid tööd teha, kui 
neid vaid õpetataks, kuidas tööd 
alustada. Neid tuleb juhendada ja 
julgustada.  

Iga kogudus peaks olema kristli-
ke töötegijate väljaõppekool. Selle 
liikmeid tuleks õpetada, kuidas 
piiblitunde anda, kuidas õpetada 
hingamispäevakooli klassides ja 
neid klasse juhtida, kuidas kõige 
paremini vaeseid aidata ja haige-
te eest hoolitseda, kuidas tööta-
da pöördumata inimeste heaks. 
Kogudustes peaksid olema tervi-
sekoolid, kokandusekoolid ja tun-
nid erinevate kristliku abistamis-
töö valdkondade õppimiseks. See 
väljaõpe ei peaks koosnema vaid 
õpetamisest, vaid ka kogenud ju-
hendajate juhtimisel praktilisest 
tööst. Andku õpetajad inimestega 
töötamise eeskuju, ja need, kes 
nendega ühinevad, õpivad nende 
eeskujust.  Üks eeskuju on roh-
kem väärt kui õpetused.

Tööta teiste heaks just 
praegu

Miski ei ärata ennastohverdavat 
indu ega arenda ja tugevda meie 
iseloomu nii nagu osalemine töös 
teiste heaks. Paljud, kes väidavad, 
et nad on kristlased, mõtlevad 
kogudusega sidet otsides üksnes 
enda peale. Nad soovivad kogeda 
koguduse osadust ja pastoraalset 
hoolekannet. Nad saavad suurte ja 
jõukate koguduste liikmeteks ning 
on rahulduvad teiste heaks vaid 
vähesel määral tegutsemisega. 
Sel viisil röövivad nad ise enestelt 
kõige hinnalisemad õnnistused. 
Paljud tooksid endale suurt kasu, 
kui ohverdaksid oma meeldivad, 
pingutust mittenõudvad suhted ja 

kontaktid. Nad peaksid minema 
sinna, kus nende energiat vajatak-
se kristlikus töös ja kus nad või-
vad õppida vastutust kandma.

Kuid keegi ei pea enne, kui ta 
hakkab teisi aitama, ootama kut-
set mõnele kaugel asuvale tööpõl-
lule. Teenimise uksed on avatud 
kõikjal. Kõikjal meie ümber on 
neid, kes vajavad abi. Kuhu sa 
iganes vaatad, seal on mõni lesk, 
orb, haige, surija, meeleheitele 
viidu, arakstehtu, teadmatuses oli-
ja või hüljatu.  

Me peaksime tundma erilist ko-
hustust töötada nende heaks, kes 
elavad meie naabruses. Uuri, kui-
das sa saad kõige paremini aidata 
neid, kes ei tunne mingit huvi reli-
gioossete küsimuste vastu. Kui sa 
külastad oma sõpru ja naabreid, 
näita üles huvi nii nende vaimu-
liku kui ka ajaliku heaolu suhtes. 
Räägi neile Kristusest kui patte 
andestavast Päästjast. Kutsu oma 
naabrid oma koju ja loe nendega 
kallihinnalist Piiblit ning selle tõ-
desid selgitavaid raamatuid. Kutsu 
neid üles ühinema sinuga laulus ja 
palves. Nagu Kristus on tõotanud, 
on Ta neil väikestel kogunemis-
tel  ise kohal  ja südamed saavad 
Tema armu poolt puudutatud. 

Koguduseliikmed peaksid en-
nast selle töö tegemiseks koolita-
ma.  See on täpselt sama oluline 
kui võõrastes maades pimeduses 
elavate hingede päästmine. Samal 
ajal kui mõned tunnevad hin-
gedekoormat nende pärast, kes 
elavad kaugetes maades, tundku 
need, kes on kodus, seda koor-
mat nende kallite hingede pärast, 
kes on nende ümber, ja töötatagu 
nende pääste nimel täpselt sama 
hoolsasti. 

Kasuta käesolevaid või-
malusi

Ärgu jätku keegi suuremat tööd 
otsides väikeseid võimalusi tähe-
lepanuta. Sa võid edukalt teha 
mõnda väikest tööd, kuid sa võid  
suuremat tööd teha püüdes  täies-
ti ebaõnnestuda ning julguse kao-
tada. Tehes oma võimete koha-
selt just seda tööd, mille sa leiad, 
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arendad sa endas võimeid suure-
maks ülesandeks. Nii paljud muu-
tuvad viljatuteks ja kasututeks just 
igapäevaseid võimalusi halvusta-
des ning väikesed, käepäraseid 
asju hooletusse jättes. 

Ära sõltu inimlikust abist. Vaata 
inimestest kõrgemale, Temale, kes 
on Jumala poolt määratud meie 
südamevalu ja muresid kandma 
ning vajadusi rahuldama. Võttes 
Jumalat Tema Sõnast, alusta tööga 
seal, kus sa iganes tööd leiad ja 
liigu kõikumatus usus edasi. Usk 
Kristuse ligiolusse on see, mis an-
nab jõu ja püsivuse. Tööta isetu 
huvi, hoolsate ponnistuste ja sihi-
kindla energiaga.

Esinda Jeesust
Ära unusta oma tööd tehes, et sa 

oled Kristusega ühte seotud, et sa 
oled osaline suures lunastusplaa-
nis. Sinu elus peab tervendava, 
eluandva voona voolama Kristuse 
armastus. Kui sa otsid võimalusi, 
kuidas tõmmata teisi Tema armas-
tuse mõjupiirkonda, siis tunnista-
gu Tema armu väest nii sinu pu-
has keelekasutus, sinu teenistuse 
isetus kui ka sinu rõõmsameel-
ne käitumine. Anna maailmale 
Temast nii puhas ja õige pilt, et 
inimesed võiksid vaadelda Teda 
Tema ilus.

Ülenda Jeesust, hüüdes: „Vaata, 
see on Jumala Tall, kes võtab ära 
maailma patu!“ (Jh 1:29 ARV)2 

Tema üksi saab rahuldada süda-
me igatsused ja anda hingele rahu.

Ajast aega on Issand otsinud 
viisi, kuidas tuua inimhingedesse 
äratundmine, et Tema on nende 
jumalik vend. Olge Tema kaastöö-
lised. Kui maailmas levib usalda-
matus ja võõrandumine, peavad 
Kristuse jüngrid ilmutama taevas 
valitsevat vaimu.  

Räägi nii, nagu Tema rää-
giks, tegutse nii, nagu tegutseks 
Tema. Ilmuta pidevalt Tema ise-
loomu armsust. Ilmuta armastu-
se küllust, millel põhinevad kõik 

Tema õpetused ja 
kõik Tema suh-
ted inimestega. 
Kõige alandliku-
mad töötegijad 
võivad koostöös 
Kristusega puu-
dutada keeli, mis 
tekitavad võnkeid, 
mis kõlavad kuni 
maailma äärteni ja 
tekitavad meloo-
dia, mis kajab läbi 
igaveste aegade.  

Arukad taevased 
olevused ootavad 
võimalust koos-
tööks inimlike 
tööriistadega, et 
nad saaksid maa-
ilmale ilmutada, 
millisteks võivad 
inimesed saada ja 
mis on ühenduses 
Jumalaga võimalik 
hukkuvate hingede 
päästmiseks korda saata. Kui kee-
gi asetab oma ego kõrvale ja teeb 
niiviisi ruumi Püha Vaimu töö-
le oma südames ning elab täies-
ti Jumalale pühendatud elu, siis 
pole tema kasulikkusel mingeid 
piire. Kõik, kes pühendavad oma 
ihu, hinge ja vaimu Tema teenis-
tusse, võivad püsivalt kogeda üha 
uut varustamist füüsilise, vaimse 
ja vaimuliku väega.  Nende käsu-
tuses on taeva ammendamatud ta-
gavarad. Kristus annab neile oma 
Vaimu hinguse, elu oma elust. 
Püha Vaim toob mõistuses ja sü-
dames töötades esile oma suuri-
mad jõud. Meile antud armu läbi 
võime saavutada võite, mis tun-
dusid võimatutena meie ekslikku-
se ja eelarvamusliku suhtumise, 
meie iseloomu vigade ja usu puu-
duse tõttu. 

Igaühele, kes midagi tagasi 
hoidmata pakub end Issanda tee-
nistusse, antakse vägi mõõtmatu-
te tulemuste saavutamiseks. Jumal 
teeb nende heaks suuri asju. 4

1 Kui pole teisi   märgitud, siis on  piibliteks  d selles ar  klis otsetõlge inglisekeelsest King James Version’ist. 
2 Piibliteks  d märkega ARV on otsetõlge ees   keelde inglisekeelsest Piiblist The Holy Bible, edited by the American Revision 
Commi  ee, Thomas Nelson and Sons, 1901.

See artikkel sisaldab katkendeid 
raamatust „The Ministry of 

Healing“ (Mountain View, Calif.: 
Paci  c Press Pub. Assn., 1905), 

originaali lehekülgedelt 139–160.  
Seitsmenda päeva adventistid 

usuvad, et Ellen G. White (1827–
1915) omas oma enam kui 70 

aasta pikkuse avaliku teenistuse 
kestel piibellikku prohveteeringu 

andi.


