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Sissejuhatus

Umbes 2000 aastat tagasi kutsus Jeesus 
end järgima: „Järgnege mulle ja ma 
teen teist inimesepüüdjad.“ (Mt 4:19) 
Ta rääkis nii väikese kalameeste gru-
piga Galilea kaldal. Nad „jätsid kohe 
paadi … sinnapaika ning järgnesid 

talle“ (s 22). Kui need mehed Jeesusega aega veetsid, 
muutus nende elu jäädavalt.

Jeesus kutsub tänagi inimesi end järgima. Jüngriks 
olemine saab alguse Jeesuse järgimisest – veeta 
Temaga koos aega piibliuurimises ja palves, minna 
sinna, kuhu Tema juhib. Me saame Pühakirja lugude 
kaudu istuda Jeesuse jalge ees ning kuulata Tema 
õpetusi. Me vaatame, kuidas Ta tervendab pimedaid 
ja jalutuid. Me näeme Tema kirglikkust templi puhas-
tamisel ja õrnust laste õnnistamisel. Me vaatleme, 
kuidas Ta ilmutab armastust oma vaenlaste suhtes ja 
kuidas Ta juhib oma sõpru. Nii nagu vana aja jüngrid, 
oleme ka meie täna Tema juhiste osalised. Me vaa-
tame ja imestame, kui lähenevad Tema elu lõpuajad. 
Me rõõmustame Tema ülestõusmisest ja saame kõn-
dida koos jüngritega Emmause teel, kui Jeesus, 
„hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas … 
neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib“ 
(Lk 24:27).

Kui me oleme „olnud Jeesuse kaaslased“ (vt Ap 
4:13), oleme valmis võtma vastu Tema kutse minna ja 
teha „jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja 
ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama 
kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina 
olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. “  
(Mt 28:19, 20)

Ma kutsun sind üles veetma sel palvenädalal erili-
selt aega Jeesusega, kui me uurime koos, mida tähen-
dab olla Tema järgija. 
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Rohkem kui 2000 aas-
tat tagasi kohtus üles-
tõusnud Kristus 
Galileas kevadisel 
mäeküljel oma jüngri-
tega, koos nendega 

olid sajad Tema järgijad. Jeesus soo-
vis anda neile olulisi juhiseid, kui-
das viia edasi misjonitööd, millele 
Ta ise hingede võitmisel taevariigi 
jaoks aluse pani. Paljude jaoks oli 
see ainus kord, kui nad oma üles-
tõusnud Issandat vahetult nägid ja 
kuulsid. 

„Kristus oli selle kohtumise mää-
ranud,“ kirjutatakse meile, „enne 
oma surma. Ingel haua juures mee-
nutas jüngritele Jeesuse tõotust 
kohtuda nendega Galileas. Tõotust 
korrati kõigile usklikele, kes olid 
paasapühanädalal Jeruusalemmas, 
ning nende kaudu levis teade palju-
deni. Ootusärevalt loeti päevi 
kohtumiseni.“1 

Kui rahvas Galilea mäenõlvale 
kogunes, ilmus Jeesus ootamatult 
nende keskele. Aukartusega kuula-
sid nad, kuidas Ta rääkis tuntud 
käsust, mis on kirja pandud Matte-
use evangeeliumis (28:18–20): 
„Minule on antud kõik meelevald 
taevas ja maa peal. Minge siis, tehke 
jüngriteks kõik rahvad, ristides neid 
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja 
õpetades neid pidama kõike, mida 
mina olen teil käskinud! Ja vaata, 
mina olen iga päev teie juures ajastu 
lõpuni.“ 

Kogususe missiooni algus 
Umbes kolm aastat varem leidis 

Galilea mäeküljel aset veel üks olu-
line sündmus. Vaimu kaudu on 
meile öeldud: „Just kaheteistkümne 
ordineerimisel astuti esimene samm 
koguduse organiseerimisel, mis, 

pärast Kristuse lahkumist, pidi jät-
kama Tema tööd maa peal. Selle 
ordineerimise kohta on Piiblis öel-
dud: „Ja Ta läks üles mäele ja kutsus 
enese juurde, keda Ta tahtis, ja nad 
tulid Ta juurde. Ja Ta määras kaks-
teist, et need oleksid Tema juures ja 
Ta võiks neid läkitada kuulutama“. 
(Mk 3:13, 14).“2

Neil kaheteistkümnel jüngril oli 
eesõigus järgida Jeesust iga päev, 
kuulata Tema õpetusi, näha Teda 
tegutsemas ja õppida Tema eesku-
just. „Kolme ja poole aasta kestel 
õpetas jüngreid suurim Õpetaja, 
keda maailm kunagi oli tundnud. 
Isikliku kontakti ning suhtlemise 
kaudu kasvatas Kristus neid oma 
teenistuseks. Päev päeva kõrval kõn-
disid ja vestlesid nad Temaga… /---/ 
Ta ei käskinud oma jüngreid seda 
või teist teha, vaid ütles lihtsalt: 
„Käige minu järel.““3

Jüngrid pidid minema välja Kris-
tuse tunnistajatena ja kuulutama, 
mida nad olid näinud ja kuulnud. 
Nad pidid teisi koolitama ja harima, 
saates omakorda neid välja jagama 
evangeeliumi sõnumit. Et seda teha, 
anti neile Püha Vaimu vägi. 

Üleskutse kõigile usklikele 
Ja nüüd, taas kord mäenõlval, 

andis ülestõusnud Kristus misjoni-
käsu mitte ainult neile, kelle Ta oli 
määranud oma koguduse juhti-
deks4, vaid kõigile usklikele kõikjal. 
Nende pilku taeva poole tõstes,  
kuulutas Kristus, et Tema töö maa 
peal on tehtud ja et Ta läheb tagasi 
oma Isa juurde, kes on taevas. Kinni-
tades oma järelkäijatele, et „mulle 
on antud kõik meelevald taevas ja 
maa peal“, sõnastas Jeesus oma 
koguduse missiooni, mis saab ilm-
siks jüngerluses: „…ristides Isa ja 

Poja ja Püha Vaimu nimel“ ning 
„õpetades neid pidama kõike, mida 
mina olen teil käskinud“ (Mt 28:20). 

Pole kõrgemat kutsumust kui olla 
Jeesuse Kristuse jünger. Lihtsamalt 
öeldes: iga tõelise jüngri eesmärk on 
olla nagu Jeesus. „Ei ole jünger õpe-
tajast üle, aga iga koolitatu on sama-
sugune nagu ta õpetaja,“ ütles 
Jeesus mäejutluses (Lk 6:40). 

Kutse jüngriks saada – koguduse 
missioon – on laiaulatuslik – hõlma-
tes kõiki rahvusi. Kuigi see pidi olema 
jahmatav ilmutus sadadele jüngri-
tele, kes istusid sel Galilea mäenõl-
val, näitas Jeesus juba maa peal 
olles, et evangeelium ei ole mõeldud 
üksnes juutidele. Ta oli teeninud  
samaarlasi, roomlasi ning teisi paga-
naid, nagu sürofoiniiklannast naist 
ja kreeklasi, kes tulid Teda pühade 
ajal otsima. 

Püha töö
Pärast Kristuselt ülesande saa-

mist asusid Tema järgijad esmalt 
tunnistama oma kõige lähedasema-
tele – sugulastele, sõpradele, naabri-
tele, laienedes väljapoole. Üks 
selline pühendunud jünger oli 
Tabiita, tuntud ka kui Gasell. 

 „Ta oli olnud Jeesuse Kristuse 
vääriline jünger ja tema elu iseloo-
mustas heategevus ja lahkus vaeste 
ja kurblike vastu ning innukus tõe 
nimel. Tema surm oli suur kaotus.“5 

Tema jüngerlus mängis algkogu-
duse missioonis nii olulist rolli, et 
kui ta suri, tegi Jumal apostel Peet-
ruse kaudu ime, äratades Tabiita 
ellu (Ap 9:36–42). Koguduse kasva-
des hakkasid Kristuse järgijad 
mõistma, kui suur oli nende kutsu-
mus, nagu sõnastas Paulus Areopaa-
gil, kui pöördus Ateena meeste 
poole: „Tema on teinud ühestainsast 

Esimene hingamispäev

Mina lähen teen jüngriteks
Jüngerlus ja koguduse missioon

Ted N.C. Wilson  
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terve inimkonna elama kogu ilma-
maa peal ning on neile seadnud 
ettemääratud ajad ja nende asukoh-
tade piirid, et nad otsiksid Jumalat, 
kas nad ehk saaksid teda käega kat-
suda ja leida, kuigi tema küll ei ole 
kaugel ühestki meist.“ (Ap 17: 26, 
27)

Jumal on juhtinud oma kogudust 
kõigil aegadel, kui Tema sõnumit on 
kantud jüngrilt jüngrile. Mõnikord 
isegi nende elu hinnaga, kes teevad 
jüngreid, õpetades Jumala Sõna, 
nagu Jeesus seda tegi, ristides Isa, 
Poja ja Püha Vaimu nimel. 

Meie eesõigus
Milline eesõigus on saada täna 

osa sellest suurest misjonikäsust ja 
viimasest valjust hüüdest maail-
male, jagada igavest evangeeliumi 
Ilmutuseraamatu 14. peatüki kolme 
ingli kuulutuse kontekstis. Ellen 
White seob suure misjonikäsu 
kolme ingli kuulutusega selgel ja 
võimsal viisil: „Seitsmenda päeva 
adventistid on seatud maailmas val-
vuriteks ja valguse kandjateks. Neile 
on usaldatud viimane hoiatus huk-
kuvale maailmale. Nende peal särab 
Jumala Sõna imeline valgus. Neile 
on antud kõige pidulikuma tähtsu-
sega töö – esimese, teise ja kol-
manda ingli sõnumi kuulutamine. 

Teist nii suure tähtsusega tööd ei ole 
olemas. Nad ei tohi lubada millelgi 
muul oma tähelepanu neelata.

Meile on antud maailmale kuulu-
tamiseks kõige pühalikumad tõed, 
mis eales on surelikele usaldatud. 
Nende tõdede kuulutamine on meie 
töö. Maailma tuleb hoiatada ja 
Jumala rahvas peab olema neile osu-
tatud usaldusele truu.

„Me peame olema pühitsetud 
kanalid, mille kaudu taevane elu 
teisteni voolab. Püha Vaim peab 
elavdama ja läbima tervet kogudust, 
puhastades ja kinnitades südameid. 
Need, kes on ristimisel koos Kristu-
sega maetud, peavad tõusma uude 
ellu, andes elava esituse Kristuse 
elust. Meie peale on pandud püha 
laeng... [Me] oleme pühendunud 
päästeevangeeliumi teatavaks tege-
mise tööle. Sinu jõud tuleb taeva 
täiuslikkusest.“6

Jüngri tegemine on protsess
Jüngrite tegemine on protsess. 

See on midagi enamat kui evan-
geelse koosolekusarja korraldamine, 
nii oluline kui see ka pole. See on 
midagi enamat kui kodutute toit-
mine, naabruskonna koristamine, 
tervisemessi korraldamine või piib-
litundide andmine, nii olulised kui 
need tegevused ka poleks. 

Esimene samm jüngerluse prot-
sessis on ise jüngriks saamine. „Me 
peame uurima mustrit ja saama Jee-
suse sarnaseks, kes oli tasane ja 
südamelt alandlik, puhas ja rüveta-
mata.“7 Me teeme seda, veetes iga 
päev aega koos Temaga – Tema Sõna 
uurides, selle tähenduse üle mõtisk-
ledes, suheldes Temaga palve ja 
Tema väe kaudu, loovutades kõik 
Temale ning kuuletudes Tema käs-
kudele. Kristuse arm on muutev 
jõud, muutes meid kuuljatest 
Jumala Sõna tegijateks. 

Esimene samm, nagu see avaldus 
esimeste jüngrite elus, on jagada 
teistega seda, mida oleme ise koge-
nud – mida me oleme näinud ja 
kuulnud Jeesusega kõndides; kut-
suda neid „maitsma ja vaatama, et 
Issand on hea“ (Ps 34:9). Ja kui nad 

annavad ristimisel oma elu Temale, 
vajavad need usus noored ikka veel 
kogenumate usujüngrite 
juhendamist.  

Peakonverentsi hingamispäeva-
kooli ja isikliku teenistuse tööharu 
on loonud suurepärased vahendid 
jüngerluse ja juhendamise protsessi 
kirjeldamiseks. See praktiline ja 
sisutihe raamat pealkirjaga Disciples-
hip Handbook: A Resource for Seventh-
day Adventist Church Members
(Jüngerluse käsiraamat: allikas 
seitsmenda päeva adventistide 
koguduse liikmele; saadaval 30 kee-
les) on suur õnnistus nii uutele kui 
ka kauaaegsetele liikmetele. 

Täpselt nagu Uue Testamendi 
aegadel, kaasab koguduse missiooni 
täitmine kõiki – mitte ainult pasto-
reid, evangeliste ja teisi juhte. Jumal 
kutsub meid kõiki saama Tema väes 
Kristuse jüngriteks. Siis minge ja 
tehke Temale jüngreid. Jeesus tuleb. 
Osalege. 4

Ted N.C. Wilson 
on seitsmenda päeva 

adventistide koguduse 
peakonverentsi esimees

1 Ellen G. White „Ajastute igatsus”, lk 818
2 Ellen G. White „Apostlite teod”, lk 18
3 Ibid., lk 17
4 Ibid., lk 17, 19
5 Ellen G. White „The Spirit of Prophecy” 3 kd, 
lk 323
6 Ellen G. White „Tunnistused kogudusele” 9 kd, 
lk 19, 20
7 Ellen G. White Signs of the Times 20.04.1891

Pole kõrgemat 
kutsumust kui olla 
Jeesuse Kristuse 
jünger. Lihtsamalt 
öeldes: iga tõelise 
jüngri eesmärk on 
olla nagu Jeesus. ?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas saan seada prioritee-
diks isikliku aja Kristusega – et 
tunda Tema häält ja juhiseid? 

2. Oled sa rohkem nagu Tabiita 
ja tema vaikne teenimine või 
nagu Paulus, kes jagab julgelt 
tõepõhimõtteid? 

3. Kas sinu kohalikus koguduses 
on kedagi, kellele saad lähe-
neda, pakkudes tuge ja hoolt 
tema teekonnal Kristusega?
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pühapäev

Kes on jünger?

Markuse evan-
geeliumis on 
talletatud tun-
tud, aga siiski 
unikaalne 
lugu: „Ja nad 

tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde 
toodi pime ja paluti, et Jeesus teda 
puudutaks. Ja Jeesus haaras kinni 
pimeda käest, viis ta külast välja ja 
sülitas ta silmadesse, pani käed ta 
peale ja küsis temalt: „Kas sa näed 
midagi?“ Pime vaatas üles ja ütles: 
„Ma näen inimesi, sest ma märkan 
neid nagu puid kõndimas.“ Seejärel 
pani Jeesus uuesti käed ta silmadele 
ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike 
selgesti.“  (Mk 8:22–25) 

Teiste tervendamiste puhul ter-
vendab Jeesus ühe puudutuse või 
korraldusega. Miks oli vaja kahte 
sekkumist enne kui see mees terveks 
sai? 

Vaadakem läbi Markuse 8. peatüki 
lugude järjestus. Enne seda jutus-
tust toitis Jeesus imeliselt 4000 
meest, kuid variserid nõudsid jätku-
valt tunnustähte. Vastuseks hoiatas 
Jeesus oma jüngreid variseride 
„haputaigna“ eest, viidates süm-
boolselt nende usupuudusele (sal-
mid 1–21). Seejärel küsis Jeesus 
peale pimeda mehe nägemise taas-
tamist oma jüngritelt ülima usukü-
simuse: „Aga teie, kelle teie ütlete 
minu olevat?“ (s 29)

Seega, selle loo kontekst on usk. 
Märkate, et need olid teised, kes tõid 
pimeda mehe Jeesuse juurde. Need 
olid need inimesed, kel oli usku Jee-
susesse, mitte nagu pimedal mehel.

Ma jäin 10-aastase poisikesena 
lühikeseks ajaks pimedaks, kuna 
olin keelust hoolimata vaadanud 
keevitamist. Järgmisel hommikul 
ärgates ei näinud ma midagi – see 
oli hirmutav.

Ma sõltusin nii söömisel, pesemi-
sel, riietumisel kui muudes tegevus-
tes täielikult oma perest. Pidin neid 
usaldama, et nad oleksid mulle sil-
made eest.

Samamoodi hakkas pime mees 
usaldama Jeesust oma silmadena, 
kui Jeesus haaras tema käest ja ta 
linnast välja juhatas. Hetkeks, mil 
Jeesus pani mehe silmadele sülge, 
küsides: „Kas sa näed midagi?", vas-
tas mees: „Ma näen inimesi nagu 
puid kõndimas.", oli tema usk Jeesu-
sesse kasvanud. Kui Jeesus viimaks 
oma käed mehe silmadele pani ja ta 
täiesti selgelt nägema hakkas, oli 
tema usk Jeesusesse kui isikusse, 
tervendajasse ja elu muutjasse täie-
lik. Jeesus võttis usalduse kasvata-
mise protsessi mehe, kel oli 
imeväike või lausa puudulik usk, ja 
juhatas ta usalduse ja usu paika, 
taastades seeläbi mehe elu.

Jüngriks õppimine
Samal viisil töötab Jeesus iga-

ühega meist. Ta teab, kus me oma 
isiklikul usu teekonnal oleme, isegi 
kui meil on vähe usku, aga kui oleme 
valmis, saab Jeesus meid elu taasta-
miseks juhatada ja anda õigeid tõen-
deid, mis arendavad usaldust ja 
usku Temasse. Seda tähendabki olla 
Jeesuse jünger. Sõna mathetes, mis on 
Uues Testamendis tõlgitud kui jün-
ger, on tuletatud kreeka sõnast 
õppima. Jeesuse jünger on seega 
isik, kes õpib arendama usaldust ja 

usku Temasse ja laseb end Temal 
taastada. 

Sama protsessi järgisid Jeesuse  
12 erilist jüngrit.  Jeesus valis nad 
enda kaaslasteks ja läkitas seejärel 
välja (Mk 3:13–15). Jeesusega aega 
veetes õppisid nad Teda usaldama. 
Nad nägid, kuidas ta väärikalt, kaas-
tundlikult ja ausalt suhtles nii laste, 
võõraste, pidalitõbiste, kirjatund-
jate, naisterahvaste kui kõigi teis-
tega, kes otsisid kas abi või 
kavatsesid Talle kahju teha. Peale 
koosveedetud aega läkitati nad välja, 
toimima samamoodi nagu Jeesus: 
parandama inimsuhteid, haigusi, 
vigastusi ja surma. Nad pidid väliste 
reeglite järgimise asemel õpetama 
andestamist, eneseohverdust ja sise-
mise südamehoiaku muutmist. Jee-
suse eeskujul pidid ka nemad 
keskenduma teenimisel ego asemel 
iga inimese olemuslikule väärtusele 
ja potentsiaalile. Tänu Jeesuse koot-
simisele ja juhendamisele said vii-
maks kõigist peale ühe 
jüngerlusliikumise juhid.

Isiklik jüngerlus on protsess
Jüngerluse protsess on meie jaoks 

tänapäeval paljuski samasugune. 
Kui veedame tahtlikult aega koos 
Jeesusega, siis õpime teadliku luge-
misharjumuse ja Pühakirja üle 

Jünger on isik, kes on igas 
mõttes muutumas aina 

enam Jeesuse sarnaseks.

Glenn Townend
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mõtisklemise kaudu Jumalaga vest-
lema ja Teda kuulama, looduses vii-
bimise ja hingamispäeval 
puhkamise ning tänulikkuse kasva-
tamise kaudu omandame mõtle-
mise, uskumise ja tegutsemise 
harjumusi, mis arendavad usaldust 
ja usku Jeesusesse. Kui meie suhe 
Jeesusega süveneb ja mõistame, et 
Jumal on armastus, siis õpime 
armastama Jumalat, ligimest ja ise-
ennast (Mk 12:30–33).

Ellen White kirjutab: „Meie eesõi-
gus on kasvada armus, edeneda 
Jumala tundmises ja armastuses. 
Säilitades armastava osaduse Kristu-
sega, on teie eesõigus sellest rõõmu 
tunda.“1

Nii nagu algsel kaheteistkümnel, 
on ka meil koos Jeesusega veedetud 
aja tulemus meie muutumine Tema 
sarnaseks. Samal ajal, mil Jumala 
armu töö ei ole veel lõpule viidud, 
oleme ka meie läkitatud peegeldama 
Jeesuse meelelaadi empaatia, tõe ja 
julgusega. Me elame Jeesuse jaoks 
kodus, koolis, töökohal ja kogukon-
nas, et seal muutusi esile kutsuda.

Lugu Paapua Uus-Guineast illust-
reerib seda protsessi. Kaks Madangi 
linna kogudusevanemat täheldasid, 
et samamoodi nagu suurenes kesk-
haridusega töötute noorte meeste 
hulk, nii suurenes ka kuritegevus 
antud piirkonnas. Nad otsustasid 
pakkuda neile Madangi tänavapois-
tele kord nädalas süüa. Kogudus ei 
piirdunud seejuures ainuüksi toi-
duga, vaid pakkus ka hoolt. Mõne 

aja pärast küsisid nad poistelt, kas 
nood sooviksid liituda Piibli luge-
mise rühmaga. Poistele pakuti luge-
miseks Markuse ja Luuka 
evangeeliumit ning Apostlite tegu-
sid koos mõne lihtsa avastamiseks 
mõeldud küsimustega. Need ette-
võtmised tõid teatud aja jooksul 
koguduses kaasa kaastunde ja aru-
saamise suurenemise, tänavatel 
kuritegevuse vähenemise ja mõnest 
tänavapoisist sai Jeesuse jünger.

Järeldus
Vaikse ookeani lõunadivisioni 

misjonilause kõlab: „Jünger on isik, 
kes on igas mõttes muutumas aina 
enam Jeesuse sarnaseks“ (Ef 4:15). 
Me mõistame, et kõik Jeesuse jüng-
rid on alles protsessis, kuna Tema 
sarnaseks saamine on eesmärk, „mis 
ei jõua lõpuni siinses elus, vaid see 
jätkub ka tulevases elus“.2 Mõnel on 
pidevaid väljakutseid kannatlikkuse, 
kümnise, tervisliku toitumise, teis-
tesse suhtumisega, kuid meid pole 
pandud üksteise üle kohut mõistma, 
pigem armastama, julgustama ja 
üksteist üles ehitama (1Ts 5:11). 4

Glenn Townend on seitsmenda päeva 
adventistide koguduse Vaikse ookeani 

lõunadivisjoni esimees

1 Ellen G. White „God’s Amazing Grace“, lk 292
2 Ellen G. White „Haridus“, lk 19

?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kirjelda mõnd oma kogemust, 
kui Jeesus aitas sul arendada 
suuremat usaldust ja usku 
Temasse.

2. Millised pühendumisharjumu-
sed on sind eriliselt aidanud teel 
Jeesusega? Millised pühendu-
misharjumused on sulle raske-
mad ja miks?

3. Mis sulle Jeesuse järgimise 
juures meeldib? Kuidas saa-
vad teised teada, et sa järgid 
Jeesust?

4. Kuidas oled kogenud läkita-
tud olemist oma kodus, koolis, 
töökohal, kogukonnas?

Kui meie suhe Jeesusega 
süveneb ja mõistame, et 
Jumal on armastus, siis 

õpime armastama Jumalat, 
ligimest ja iseennast 
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esmaspäev

Kasvades Jeesuse jüngrina 
Tema ligiolu kogemus

Me õpime Püha-
kirjast, et Jeesu-
sega kasvamine 
on hädavajalik. 
Kasvamine toi-
mub Piiblit 

lugedes, palvetades, Jumalat kum-
mardades ja ülistades, olles uskli-
kega osaduses, teenides ja 
kuulutades maailmale evangee-
liumi ning kogedes Jumala kohal-
olu (Ap 2:42–47; 4:32–36).

Jumala korduvaim lubadus
Nii Vanas kui ka Uues Testamen-

dis ütleb Jumal korduvalt: „Mina 
olen sinuga.“ See on Tema kõige 
sagedasem lubadus. Alguses oli Ta 
Eedeni aias koos Aadama ja Eevaga 
(1Ms 2:4–3:24). Ta andis meile iga-
nädalase hingamispäeva, et veeta 
eriliselt meiega terve päev (1Ms 2: 
1–3). Isegi pärast pattulangemist 
andis Jumal Iisraelile käsu ehitada 
Talle pühamu, mis sümboliseeris 
Tema kohalolu (2Ms 25:8).

Kõige kindlamaks tõendiks 
Jumala kohalolekust on Jeesus. Isegi 

Tema nimi – Immaanuel – kuulutab, 
et Jumal on meiega (Mt 1:23;  
Js 7:14). Enne taevasse minekut tõo-
tas Jeesus, et Ta on alati meiega 
ajastu lõpuni (Mt 28:20). Ta andis 
meile Püha Vaimu, et see jääks 
meiega ja püsiks meie sees igavesti 
(Jh 14:16, 17). Ajastute kulminat-
siooniks on kestev koos olemine Jee-
susega, kui Ta tuleb tagasi teist 
korda (Ilm 21:3).

Jumal on meiega kogu aeg. Me 
küll ei pruugi tajuda Tema ligiolu, 
ent see ei muuda seda vähem tõe-
seks. „Ja Issand ise käib su ees, Tema 
on sinuga, Tema ei lahku sinust ega 
jäta sind maha.“ (5Ms 31:8) See on 
Jumala tõotus meile ka täna.

Mida tähendab kogeda Jumala 
kohalolu? 

1. Meid armastatakse
Hiljutisel lennul Houstonist 

Chicagosse istusin infotehnoloogia-
ettevõtte juhataja kõrval. Ta reisib 
palju ja on sageli kodust eemal. Ta 
igatses tohutult oma perekonda 
ning tal oli nende jaoks eraldi  

telefoninumber ning nad võisid 
talle igal ajal helistada, teades, et ta 
vastab. „Mulle ei ole ükski hääl arm-
sam kui mu naise ja laste oma,“ 
ütles ta, „ma jätan kõik pooleli, et 
vastata telefonile ning nendega 
suhelda.“

Meie vestlus tuletas mulle 
meelde, et ka mul on otseühendus 
oma Taevase Isaga. „Issand on ligi 
kõigile, kes Teda appi hüüavad.“  
(Ps 145:18) Ta ei mõtle kunagi, et 
Teda segaksin, kui palves oma käed 
Tema poole sirutan. Kui olen haige 
või heitunud, ulatab Ta käe, et mind 
lohutada või läkitab teisi inimesi 
oma nimel mind lohutama. Kui olen 
ärevil, võin Teda hüüda. Mul on 
Jumalaga üks-ühele suhe.

Ellen White’i jaoks oli Jumala 
armastuse ülim reaalsus Tema osa-
dus meiega. Seetõttu, et Jeesus tuli 
elama meie keskele, teame, et Jumal 
tunneb meie katsumusi ja võtab osa 
meie muredest. Iga Aadama tütar ja 
poeg võib mõista, et meie Looja on 
patuste sõber, sest igas armurikkas 
sõnas, igas rõõmutõotuses, igas 

S. Joseph Kidder

Jumal on meiega 
kogu aeg. 
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Jumal otsib 
igas meie elu 

olukorras pidevalt 
võimalust ennast 
meile ilmutada. 

Ta innustab meid 
otsima Teda kogu 

südamest. 
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?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Mõtle olukorrale, kui tundsid 
eriliselt Jumala kohalolu.

2. Mida saad teha oma iga-
päevaelus Jumala ligiolu ära 
tundmiseks?

3. Kaardista oma elu tõusud ja 
mõõnad. Kuidas kogesid nendel 
kordadel Jumala lähedust?

armastuseteos, igas jumalikus puu-
dutuses, millest koosnes Lunastaja 
maine elu, kajavad vastu sõnad 
„Jumal meiega.“

2. Me ei ole kunagi üksi
Jumala ligiolu avaldub igas olu-

korras. Orvule on Ta Igavene Isa 
(Js 9:5). Vastsündinud lapsele kaas-
tundlik Ema (Js 49:15). Üksildastele 
on Ta kõikvõimas Kaaslane, kes on 
alati meiega (Ps 68:7; 69:34). Ta tõo-
tab haigetele, mahajäetutele, surma-
orgu läbivatele: „Mina olen sinuga.“ 
(Js 43:2)

Üks köitvamaid asju, mida Jumala 
ligiolus tunneme, on rõõm. „Rõõmu 
on rohkesti su palge ees, meeldivaid 
asju on su paremas käes alatiseks.“ 
(Ps 16:11).  Ma tean, et ükskõik mida 
ma ka ei kogeks, olenemata kohast, 
kus viibin, on Jumal alati minuga, 
aidates mul elule vastu astuda kind-
lustunde ja lootusega.

3. Jumala ligiolu reaalsus sinu 
elus

Jumal otsib igas meie elu olukor-
ras pidevalt võimalust ennast meile 
ilmutada. Ta innustab meid otsima 
Teda kogu südamest. Jeremija raa-
matus (29:12–14) õpetab Ta meile, 
kuidas Teda leida: „Siis te hüüate 
mind appi ja tulete ning palute 
mind, ja mina kuulen teid. Ja te 
otsite mind ja leiate minu, kui te 
nõuate mind kõigest oma südamest. 
Ja ma lasen teil mind leida, ütleb 
Issand.“ Pane tähele kahte tingi-
must: hüüa ja otsi.

4. Kutsu mind
Me kaugeneme Jumalast, kui 

laseme ennast töökohustustel ja kii-
rel eluviisil segada. Probleem ei ole 
Temas – see on meis. Me võime tun-
nistada Jumala ligiolust, kuid mitte 
elada selles. Räägi Temaga iga päeva 
oma elu muredest. Jaga oma elu 
Temaga. Las Ta juhatab ja õnnistab 
sind.

Paar nädalat tagasi oli mul unega 
probleeme. Minu mõtetes keerles 
ärritav situatsioon. Tõusin rahutuna 
üles ja proovisin televiisorit vaadata, 
kuid kuulsin katkematult vaikset 
häält ütlevat: „Kutsu mind.“ Avasin 
oma Piiblist Apostlite teod 2:25, 26: 
„Ma näen Issandat alati enese silme 
ees, sest Ta on mu paremal pool, et 
ma ei kõiguks. Seepärast mu meel 
rõõmustab ja mu keel hõiskab, mu 
ihugi võib hingata lootuses.“ Mind 
valdas rahu. Viisin oma olukorra 
palves Jumala ette. Tema ligiolu tõi 
mulle rõõmu ja lootust (Ap 2:28) ja 
ma jäin peagi magama.

5. Otsi mind
Me peame Jumalat usinalt otsima 

iga päev. Kui näeksin oma naist või 
tahaksin temaga aega veeta ainult 
iga paari nädala tagant, poleks meil 
erilist abielu ollagi. Ma tahan, et mu 
naine teaks, et ma mõtlen talle. Pla-
neerin teadlikult aega, et temaga 
koos olla. Kuigi oleme olnud abielus 
üle 40 aasta, on mul endiselt hea 
meel tema seltsis viibida ja teda roh-
kem tundma õppida. Sama kindlalt 
peame otsima Jumalat. Kui heidame 
kõrvale segavad tegurid ja võtame 
aega Jumala otsimiseks, õnnista-
takse meid Tema tundmise kaudu. 
Meid muudetakse „tema ülestõus-
mise väega“ (Fl 3:10).

Pühendu iga päev Jumala ligiolu 
otsimisele. Ta ei ole kunagi kauge-
mal kui palve. 4

S. Joseph Kidder on pastoraalse 
teoloogia ja jüngerluse professor 
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Jumal ei ole kunagi 
kaugemal kui palve.
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teisipäev

Jüngri elu Joel Okindoh

Meid on kutsutud 
olema Kristuse 
jüngrid kodus, 
tööl, koolis, 
turuplatsil ja 
igal pool mujal. 

Tema on maailma valgus (Jh 1:4). 
Kui Ta elab sinus, siis teised näevad 
seda. Enda teadmisi Jumalast ei saa 
varjata. See ei saa olla privaatne, 
vaid sinu ja Jumala vaheline asi, see 
peab õnnistama ka teisi. „Oma Õpe-
taja sarnaselt pidid Kristuse järel-
käijad kõigil ajastutel olema 
maailma valguseks.“1 Ma osalesin 
mõne aja eest ühe kogudusevanema 
matusel Keenias. Tema naine ja teis-
melised lapsed rääkisid oma abi-
kaasa ja isa elust viisil, mis mind 
igati puudutas. „Meie pulmas,“ rää-
kis naine, „tõotas ta mind armas-
tada ja ta armastas mind väga kuni 
oma surmani.“ Lapsed kinnitasid, 
et see on tõsi. Kristlase ja kogudu-
sevanemana oli see mees Jumala 
armastuse eeskuju nii oma abikaa-
sale kui ka oma lastele. Ta elas oma 
elu jüngrina!

Jüngerluse sisu
Tavakeeles on jünger oma õpe-

taja isiklik järgija. Heebrea keeles 
on jünger keegi, kes imiteerib 
aktiivselt oma isanda õpetusi ja 
elu – keegi, kes kohaldab kõike 
õpitut oma ellu. Kristuse järgija 
suurimaid küsimusi on: mida Jee-
sus teeks, kui Ta oleks sarnases 
olukorras nagu mina? Just seda 
pean ka mina tegema! (Fl 3:10, 11)

Elada selle järgi, mida sa väidad 
end olevat, on alati keeruline! Ini-
mesed soovivad kinnitust, tõen-
dit, et sa oled siiras. Piibel on täis 
näiteid inimestest, kes olid Jee-
suse Kristuse tõelised jüngrid. 
Nad jäljendasid nii Tema õpetusi 
kui ka elu.

Paulus julgustas usklikke: „Võtke 
mind eeskujuks, nagu mina võtan 
Kristuse.“ (1Kr 11:1). Joosua kuulu-
tas kõigi Iisraeli juhtide ees: „Aga 
kui teie silmis on halb teenida Issan-
dat, siis valige endile täna, keda te 
tahate teenida: kas neid jumalaid, 
keda  teie vanemad teenisid teisel 
pool jõge, või emorlaste juma-
laid, kelle maal te elate? Aga mina ja 
mu pere, meie teenime Issandat!“ 
(Jo 24:15)

Piibli juhised
Pühakiri kutsub abikaasasid ehe-

dale jüngerlusele ka kodus. „Mehed, 
armastage naisi, otsekui Kristus on 

Elu jüngerluses ei 
saa olla privaatne, 
vaid sinu ja Jumala 

vaheline asi, see peab 
õnnistama ka teisi.
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?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Millal saab inimesest Jeesuse 
Kristuse jünger?

2. Kas on võimalik, et keegi 
jagab saadud valgust inimes-
tele kaugemal, aga mitte enda 
lähedastele?

3. Missugune on Püha Vaimu 
osa jüngerluses?

armastanud kogudust ja loovuta-
nud iseenese tema eest /---/ Nõnda 
peavad mehedki armastama oma 
naisi nagu iseenese ihu. Kes oma 
naist armastab, armastab iseen-
nast. Keegi pole ju kunagi vihanud 
iseenese ihu, vastupidi, ta toidab ja 
hellitab seda nii nagu Kristus kogu-
dust, sest me oleme tema ihu liik-
med.“ (Ef 5:25–30)

„Nõndasamuti, naised, alistuge 
oma meestele, et ka siis, kui mõned 
ei ole kuulekad sõnale, nad võide-
taks usule ilma sõnata naiste käitu-
mise läbi, kui nad on tähele pannud 
teie puhast, aukartlikku käitumist.“ 
(1Pt 3:1, 2)

Kui sa oled lapsevanem, ilmneb 
sinu jüngerlus selles, kuidas suhtled 
oma lastega. „Ja teie, isad, ärge ärritage 
oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid 
juhatamise ja manitsemisega Issanda 
tahte järgi!“ (Ef 6:4)

Laps, kes elab oma elu jüngrina, 
peab kuuletuma oma vanematele. 
„Lapsed, olge kuulekad oma vane-
maile Issandas, sest see on 
õige! „Austa oma isa ja ema,“ see on 
esimene käsusõna tõotusega, „et su 
käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua 
maa peal!““ (Ef 6:1–3)

Paulus manitseb noori, et jüng-
riks olemine avalduks nende iseloo-
mus. „Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt 
sinu noorusest, vaid saa usklikele 
eeskujuks kõnes, käitumises, armas-
tuses, usus, puhtuses!“ (1Tm 4:12)

Apostel Peetrus kutsus pastoreid 
ja kogudusevanemaid elama tõeliste 
jüngritena: „Vanemaid teie seas ma 
kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja 
Kristuse kannatuste tunnistaja /---
/: hoidke teile hoida antud Jumala 
karja, mitte sunni pärast, vaid vaba-
tahtlikult Jumala meele järgi, mitte 
häbiväärses kasuahnuses, vaid 
andunult, mitte nagu isandad liisu-
osa üle, vaid olles karjale eesku-
juks. Ning siis kui Ülemkarjane saab 
avalikuks, võite te võtta vastu kir-
kuse närtsimatu pärja.“ (1Pt 5:1–4)

Oluline vajadus
On väga oluline, et elaksime siira 

jüngri elu. Neil viimastel päevadel 
töötavad hingevaenlane ja tema ing-
lid väsimatult, et tekitada usklikes 

mugav ja leige olek. „Aga see olgu 
sul teada, et viimseil päevil tuleb 
raskeid aegu, sest siis on inimesi, 
kes on enesearmastajad, rahaahned, 
kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuul-
matud vanemaile, tänamatud, nurja-
tud /---/ kellel on küll jumalakartuse 
nägu, aga kes on salanud selle väe. 
Niisuguseid väldi!“ (2Tm 3:1–5)

Ole nagu Paulus, kelle peamine 
soov oli tunda Kristust ja olla Tema 
sarnane: „Ma püüan ära tunda teda 
ja tema ülestõusmise väge ja 
tema kannatuste osadust, saades 
tema surma sarnaseks, et ma kui-
dagi jõuaksin ülestõusmisele sur-
nuist. Mitte et ma selle oleksin 
saanud või oleksin juba täiuslik, aga 
ma püüan kätte saada seda, mille 
pärast Kristus Jeesus on minu kätte 
saanud. Vennad, ma ei arva endast, 
et ma selle olen kätte saanud, ühte 
aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis 
on taga, ja sirutun eesoleva 
poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, 
Jumala üleva kutsumise võidu-
hinna poole Kristuses Jeesuses.“ 
(Fl 3:10–14) 4

Joel Okindoh on Kesk-Aafrika
 idadivisjoni esimehe abi 

1 Ellen G. White „Patriarhid ja prohvetid“, lk 369
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kolmapäev

Jüngriks tegemine
Sügav kutsumus

Tara VinCross

Kristlik elu rajaneb 
tegutsemisel. Üks 
jutlustaja jagas ana-
loogiat, mille leidsin 
kasuliku olevat. 
Kujutage ette, et soo-

vite elada tervislikumalt. Võibolla 
tahate hakata rohkem trenni 
tegema, et kasvatada lihast või suu-
rendada painduvust nii, et liitute 
kohaliku spordikeskusega ja hak-
kate selle liikmeks. Igal nädalal, kui 
seal käite, juhatatakse teid auditoo-
riumisse loengut kuulama. Seal 
räägitakse, kuidas oma keha jõu-
harjutusi tehes positsioneerida, 
kuidas teha kõige paremat kardio-
treeningut ja kuidas oma liikuvuse 
suurendamiseks treeningu lõpus 
venitada. Igal nädalal lähed spordi-
keskusesse istuma ja kuulama, et 
siis koju minna. Mitte kordagi ei 
kutsuta sind päriselt treenima. 

Kas sa tajuksid oma kehas muu-
tust? Kas sa hakkaksid tundma 
ennast tugevamana? Ei. Enne kui sa 
ei hakka õpitut praktiseerima, ei ole 
võimalik muutust näha. Meile ei 
piisa vaid teadmistest tervise kohta, 
me peame neid teadmisi ellu viima: 
lihaste soojendamist, venitamist, 
jooksmist, jõutõstmist – millest siis 
parasjagu jutt käib. 

Näha tõde on lihtne, keerulisem 
on seda praktikasse panna. Jeesuse 
järgimine ei ole vaid uskumus, see 
on ka praktika. Usu praktiseerimine 
on see, mis meie uskumused ellu 
viib.

Kui sa vaatad tagasi eelmisele või 
paarile möödunud aastale, millised 
on olnud sinu elu rütmid? Kuidas 
oled sihipäraselt oma usku prakti-
seerinud? Võibolla oled püüdnud 
täiskohaga töö kõrvalt aidata lapsi 
distantsõppel. Võibolla oled kaota-
nud kellegi lähedase või oled sel 
hooajal olnud kimpus sügava tead-
matuse või ärevusega. 

Ma tahan teadvustada, mida sina 
– mida meie – oleme läbi elanud. 
Jumal on meid ustavalt kõigest läbi 
kandnud, ometi on olnud raske. 
Võibolla oled kaotanud mõned eel-
nevad usupraktikad. Ma pole kindel, 
mida sa praeguseks läbi oled elanud, 
aga ma tean seda, et Jumal tahab 
kohtuda sinuga just selles kohas, 
kus sa parasjagu oma teekonnal 
oled.  

Usun, et Jumal kutsub meid prak-
tiseerima jüngerlust – oma usku 
tegudesse panema. Meie kutsumus 
usklikena on ühendada maailmani 
jõudmisel oma jõud Jumalaga. Kui 
me keskendume oma usu tegudesse 
panemisele, on väga oluline mõista 
jüngerluse terviklikku lähenemist. 

Terviklik jüngerlus hõlmab tead-
mist (pea), olemist (süda) ja tege-
mist (käed). Me osaleme kasvamises, 
mis omakorda ilmneb tegevuses, kui 
jagame oma kogemusi teistega. 
Seda jüngriks tegemine tähen-
dabki. Ilmutuse 12:11 ütleb, et 
meid võidetakse Talle vere ning 
oma tunnistuse sõna läbi. Tun-
nistuse sõna on jüngriks tege-
mise teostus – see on selle loo 
jagamine, kuidas Jumal on sinu 
elus tegutsenud. 

Mis on jüngerlus?
See termin on meile keeruline, 

kuna inimesed tajuvad seda erine-
valt. Kui keegi kasutab sõna jünger-
lus, mõeldakse tavaliselt üht kahest: 
1. minu teekond Jeesuse järgimisel 
või 2. minu teod, mis aitavad teistel 
oma teekonnal Jeesusega kasvada. 
Jüngerlus, millest Pühakiri tunnis-
tab, sisaldab mõlemat: jüngriks ole-
mist ja jüngriks tegemist. Jeesus 
ütles: „Järgnege mulle ja ma teen 
teist inimesepüüdjad!“ (Mt 4:19) 
Jüngriks olemine on elukestev kas-
vamise protsess Jeesuses. 

Jüngriks olemine tähendab elada 
õppimise vaimus. See vaimulik kas-
vamine toimub kogukonna konteks-
tis. Nagu ütleb Jim Moon, 
ülistuspastor Tennesseest: „Ühen-
dus Jumalaga ja pühendumine maa-
ilmale saab teoks selle kaudu, kui 
oleme ühenduses teistega.“

Miks rääkida jüngerlusest?
Sügaval sisemuses usun ma, et 

kogudus teeb nähtamatu Jumala 
nähtavaks – Jumala rahvas näitab, 
mis on armastus, kuna Jumal ärkab 
ellu meie tegudes ja selles, kuidas 
me neid tegusid teeme. Ellen White 
rõhutab erilist Jumala tööd, mida Ta 
teeb koguduse kaudu. Ta kirjutab: 
„Nii nõrk ja puudulik kui see ka ei 
näi, on kogudus see objekt, millele 
Jumal osutab erilises mõttes oma 

Jüngritena oleme 
kutsutud muutuma 
Püha Vaimu väes.
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?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas on Jeesuse armastuse 
isiklik kogemine mõjutanud 
seda, kuidas suhtud Tema jüng-
riks tegemise missiooni?

2. Mis on see, mis tekitab sinus 
tunde, et sa elad täiel rinnal?

3. Kes on need inimesed, kelle 
pärast tunned kõige suuremat 
hingede koormat?

ülimat lugupidamist. See on Tema 
armu väljapanek, milles Ta avaldab 
heameelega oma väge, et muuta 
südameid.“ („Apostlite teod“, lk 12)  
Mõelda vaid: Jumal näitab oma 
armu, armastust ja muutvat väge 
maailmale sinu ja minu kaudu. Nii 
sinu kui minu teod loevad. 

    Ma hoolin sügavalt jüngriks 
olemisest, sest see aeg, mille ma 
võtan Jumalaga koos olemiseks, see 
kogukond, mille eest Jumal on hoolt 
kandnud, ja see eesmärk, mille 
Jumal on mulle Jeesuse missiooniga 
ühinemisel andnud, on päästnud 
minu elu. Olen teie kaasjünger sel 
teekonnal, jagamas oma elu valusast 
ja lootusrikkast kohast, kus asuvad 
nii elu kui teenimine.

Mind on õnnistatud võimalusega 
teenida Azure Hillsi koguduse 
vanempastorina. Minu piirkonnas 
elab üle nelja miljoni inimese, kelle 
pärast me palvetame, et nad leiaksid 
sügavama ühenduse Jeesuse päästva 
armastusega. Saan teenida koos 
mõningate võrratute pastorite ja 
kohalike kogudusejuhtidega – me 
koondume Jumala missioonis. Jüng-
ritena oleme kutsutud muutuma 
Püha Vaimu väes. 

Sa pead alustama iseendast. Sa ei 
saa pakkuda midagi, mida sa ise ei 
koge. Nagu Ellen White teravalt kir-
jutab: „Jutlustaja [või jünger] ei saa 
anda teistele seda, mida tal endal ei 
ole. Paljud võivad arutleda õpetus-
like küsimuste üle, kuid neil puudu-
vad teadmised Kristuse 
õppetundide kohta. Sellised [mehed 
või naised] ei saa olla õnnistuseks ei 
kantslis ega kamina ääres.“ (Review 
and Herald 2.09.1890)

Mida on vaja selleks, et jääda Jee-
suse jüngrina ankrusse ja ühendu-
sesse? Ilma selleta ei ole võimalik 
olla jüngriteks tegemisel tõhus.

Sügav kutsumus
Viimased 12 aastat olen kasuta-

nud enda kirjutatud õppekava peal-
kirjaga „Sügav kutsumus: olles ise 
jünger ja kasvatades jüngreid“ 
(AdventSource, 2020). Igal aastal on 
mul olnud 12–16 inimesega grupp, 
kellega olen rännanud läbi selle 
Sügava kutsumuse protsessi. 

Nendesse gruppidesse on kuulunud 
erinevas eas inimesed, kes on olnud 
ise jüngrid ja teinud jüngriteks teisi. 
Erilises kontekstis, mis on loodud 
Jumalaga ühenduse loomiseks, on 
nad kasvanud ja töötanud tähelepa-
nuväärsel viisil. Asi ei ole lõputun-
nistuses, mille riputate seinale ja 
oletegi valmis. Jüngriks olemine ja 
jüngriteks tegemine on elukestev 
rännak.

 „Sügav kutsumus“ on 12-näda-
lane jüngerluse õppekava, mis on 
mõeldud kogukonnas rakendami-
seks. See on üles ehitatud selle 
ümber, kuidas avastada ja ellu viia 
kaheksat Jumala kutset: pühendu-
mine, palve, puhkus, kogukond, ter-
vendamine, tunnistamine, 
teenimine ja õnnistamine. Jüngriks 
olemist ei saa lahutada jüngrite 
tegemisest. Kui minu enda palveelu 
süveneb, kogevad minu ümber ole-
vad inimesed seda minu tunnista-
mise viisis.

Kaheksasse üleskutsesse koonda-
tud praktikad pakuvad struktuuri 
vaimseks arenguks. Muutus leiab 
aset kasvavas armastuses Jeesuse 
vastu, selle mõõdupuu on aeg Püha-
kirjaga, palve, teenimine ja õnnistus. 
„Sügav kutsumus“ kasutab õpeta-
mise aega, vaimseid kaaslasi, väikeg-
ruppe, kogukonna loomist, 
praktilist teenimist ja erilisi sünd-
musi– seda kõike eesmärgiga anda 
osalejate elus ruumi Jumala tööle.

Usk tegudes
Ühe minu koguduse vanem on 

suurema osa oma elust olnud 
adventist. Läbinud jüngerluse tee-
konna, leidis ta, et Jumal kutsus teda 
uuele territooriumile. Palves ja 
pühendumises veedetud ajal juha-
tas Jumal teda kutsuma jüngriks 
uusi inimesi.

Ta oli alati sõbralik inimene, 
õppis oma naabreid tundma ja aitas 
neid võimalusel, ent kui ta veetis 
rohkem aega ümbritsevate inimes-
tega ja kuulas sügavamalt nende 
vajadusi, avastas ta end pakkumas 
neile Piibli lahendusi. Tema tunnis-
tus ja palve nendega viisid iganäda-
lase koosveedetud ajani Pühakirja 
seltsis.

Mul oli suur rõõm seista koos 
temaga ristimisvees, kui me risti-
sime tema naabreid – just seda abi-
elupaari, kelle Jumal temaga Piiblit 
uurides usu juurde tõi! Nagu ta 
ütles: „Ma poleks kunagi osanud 
unistada, et Jumal teeb seda minu 
kaudu!“ Jumal tõi selle paari usklike 
perekonda ja kogukond rikastas 
nende elu. See abielupaar jõudis ka 
teisteni ning tõi uusi inimesi 
osadusse!

Inimesed elavad keskmiselt 27 
350 päeva. Küsimus on selles, mida 
me nende päevadega peale hakkame. 
Kas ühineme suurima seiklusega, 
mida võime ette kujutada: teeme 
koos Jeesusega uusi jüngreid? Meil 
on hädasti vaja võtta aega, et oma 
usku praktiseerima hakata. Kui me 
seda teeme, siis ma tean, et oleme 
tunnistajaks Jumala muutvale tööle.

Soovin, et te oleksite hoitud 
armastuses, kui kogete oma elus 
Jumala muutvat tööd! Teadke: on 
suur rõõm osaleda koos Jumalaga 
Jeesuse armastuse jagamise mis-
sioonis, et jõuda maailmani. 4

Tara VinCross on Azure Hillsi
 koguduses pastor
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neljapäev

Jüngriks olemise hind Anna Galeniece

„Taevariik on põllusse peidetud 
aarde sarnane, mille inimene leidis 
ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja 
müüs ära kõik, mis tal oli, ning 
ostis selle põllu.“ (Mt 13:44)

Inimlikud argumendid

Jeesuse jünger olla on suure-
pärane, kuid see pole tasuta. 
Keegi võib küsida: „Miks 
peaks Jeesuse järgimine 
midagi maksma? Milline on 
see tasu, mida peame 

maksma, et saada Tema jüngriks? 
Kas Jumal pole siis piisavalt rikas, 
et varustada meid kõigega, et saak-
sime Teda tasuta järgida? Tema oma 
on kõik (Ps 50:10), seega peaks Ta 
meie olukorda mõistma ja võtma 
meid nii, nagu oleme.“ Teine ini-
mene hakkab kauplema: „Mina 
maksan ja Sina annad.“ Niisuguses 
olukorras teeb Jumal nõnda, nagu 
soovib see inimene, sest too kehtes-
tab oma reeglid.

Pole oluline, kuidas sina Jeesuse 
järel käimise hinda määratled – 
tegelikult Ta sinu raha ei vaja. Ta 
vajab hoopis sinu patust saastunud 
südant, sest just see on sinu kõige 
kallim varandus. Jeesus tahab seda 
„puhastada, tervendada oma veres 
ja päästa [sind] oma võrratu armas-
tuse kaudu. Ja ikka leiavad inimesed, 
et on raske kõigest loobuda.“1

Jeesuse õpetused
Jeesuse teenistust siin maa peal 

iseloomustab evangeeliumikuulu-
tus, mis puudutas inimeste süda-
meid ja muutis neid Jumala 
kuningriigi mõõdupuu järgi. Tähen-
damissõnade eesmärk oli näidata 
taevast tegelikkust inimkeeles, nii et 
ka tavalised inimesed suudaksid 
heita igavikulistele väärtustele kas-
või mõne pilgu. Seega selgitas Jeesus 
oma piltlike õpetustega, et kui sa 
tahad Teda järgida ja olla Tema jün-
ger, siis tuleb selle eest maksta.

peaksime oma pereliikmeid halvaks 
pidama, isegi kui satume nendega 
vastuollu. Rõhk on prioriteetidel. 
Tema jüngrid peaksid armastama 
Teda enam kui sugulasi, varandust, 
tööd või ükskõik mida muud. Mitte 
miski ei tohiks varjutada meie 
armastust Jumala vastu.

Peetruse valik järgida Issandat ja 
tema kutse teistele sedasama teha ei 
peegelda üksnes tema armastust 
Jumala vastu ja Temale pühendu-
mist (Jh 21:17), vaid ka tema ohvrit 
Kristuse nimel (Ap 5:40, 41; 12:4), 
mis kulmineerus tema ristilöömi-
sega pea alaspidi. Ometi oli tema 
elus palju rõõmsat, näiteks tema 
naise täielik toetus (1Kr 9:5), korrad, 
mil ta nägi oma silmaga teiste ini-
meste pöördumist Jumala poole  
(Ap 2:38, 41), ja usk igavese elu tõo-
tusse (1Pt 1:3-9).

Samaaria naise otsus järgida Jee-
sust maksis talle oma maine pahu-
poole avalikustamise (Jh 4). Kooselu 
viie eri mehega ja uus suhe kuuen-
daga oli piisavaks ettekäändeks väl-
tida ebavajalikke kohtumisi kaevul 
teiste naistega. See võis olla põhjus, 
miks ta tuli üksinda kaevule vett 
ammutama päeva kõige palavamal 

Matteuse evangeeliumi 13. pea-
tüki seitsmest tähendamissõnast 
kaks räägivad jüngerluse hinnast. 
Tähendamissõnas peidetud aardest 
(salm 44) ja tähendamissõnas kalli-
hinnalisest pärlist (salmid 45, 46) 
osutas Kristus Jumala kuningriigi 
väärtustele, mis on kättesaadavad 
neile, kes soovivad sinna kuuluda. 
Kui avastame midagi väärtuslikku, 
siis me müüme kõik, mis meil on, 
ega hoia tagasi millegi pealt, et seda 
asja omandada. Kui mõistame, et 
Jumal armastab meid tohutult ja 
Tema pakutav igavene elu võib saada 
meie omaks, siis hülgame kõik, et 
omandada see elu Temaga koos.

Näited piiblist
Kaksteist jüngrit jätsid maha oma 

töö ja pere, et järgida Issandat. Peet-
ruse küsimusele, mis kasu selline 
suur ohver endaga toob, vastas Jee-
sus: „Ja igaüks, kes on jätnud maha 
majad või vennad või õed või isa või 
ema või lapsed või põllud minu 
nime pärast, saab nad tagasi saja-
kordselt ja pärib igavese elu.“  
(Mt 19:29) Ehkki see hind on kõrge, 
ei tähenda Kristuse sõnad, et 

Kui mõistame, et Jumal 
armastab meid tohutult ja 
Tema pakutav igavene elu 

võib saada meie omaks, siis 
hülgame kõik, et omandada 

see elu Temaga koos.
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1. Mis on sinu suurim aare?

2. Mis seisab jätkuvalt sinu ja 
Jumala vahel?

3. Kuidas saad anda Pühale Vai-
mule võimaluse oma elu muuta?

4. Kuidas mõistad sina jünger-
luse hinda?

tunnil. Ent tänu sellele sai Jeesus 
temaga kohtuda ja muuta tema elu 
alatiseks. Pärast jutuajamist Jeesu-
sega jooksis naine, kes varem oli 
koduküla inimesi pigem vältinud, 
nende juurde kuulutusega: „Tulge 
vaadake inimest, kes ütles mulle 
kõik, mis ma olen teinud!“ (salm 
29).

Kohtumine Kristusega ilmutas 
igavest tõde näljasele inimhingele ja 
andis „tema näole uue ilme, muutes 
kogu tema väljanägemist“.2 Iial ei 
kahetsenud ta patuelust loobumise 
hinda. Temast sai Jeesuse uuestisün-
dinud jünger ja misjonär. Vestlus 
selle naisega avas Kristusele võima-
luse kuulutada samaarlastele 
Jumala riigi tulekut (salmid 39-42). 
Tõeline jüngerlus on kallis, sest see 
mõistab hukka patu; see on kasum-
lik, sest mõistab õigeks patuse.

Luukas jutustab sarnase loo Sak-
keuse pöördumisest (Lk 19). Kõik 
vihkasid maksukogujate ülemat, kes 
pettis inimesi ja kogus endale varan-
dust rahvuskaaslaste kulul. Kuuldes 
Jeesusest ja Tema imelisest väest, 
läks Sakkeus Teda kuulama. Jeesuse 
armastus puudutas Sakkeust, kes 
mooruspuu lehtede vahel oksal 
istus. Teda rabas omaenese väärtu-
setuse tunnetus.

Püha Vaimu mõju muutis tema 
hinge ja ajendas teda hülgama eba-
ausat elu. Ehkki Sakkeusele läks see 

maksma maise varanduse, avas ta 
rõõmuga oma südame Kristuse 
armastusele. Mehe siiras patukahet-
sus suunas ta oma elu täielikule 
muutmisele. Ja nõnda, loobudes 
maistest väärtustest, omandas ta 
rahu, pere ja igaviku (s 9). Ellen 
White ütleb, et „siis, kui Kristus võe-
takse vastu isiklikuks Päästjaks, saa-
bub inimhingele pääste“.3 Kas saab 
olla sellest veel midagi 
väärtuslikumat?

Kokkuvõte
Leides peidetud varanduse või 

kallihinnalise pärli, leiad sa midagi, 
mida sa oma sisimas enim igatsed – 
uuenenud südame, mis on kuulekas 
Jumalale. Seepärast meenutab Saa-
lomon sulle: „Hoia oma südant 
enam kui kõike muud, mida tuleb 
hoida, sest sellest lähtub elu!“ 
(Õp 4:23) Jüngerluse hind on täiesti 
mõistlik, arvestades üliküllusliku 
elu andi siin koos kannatustega 
Kristuse pärast (Fl 1:28) ja igavest 
elu koos Temaga. Sellest paremat 
tehingut pole olemas. Vali maksta 
see tasu, vali Jumal! 4

Anna Galeniece on 
Andrewsi ülikooli professor

1 Ellen G. White „Tee Kristuse juurde“, lk 46
2 Ellen G. White „Ajastute igatsus“, lk 191
3 Ibid., lk 556.

Leides peidetud varanduse 
või kallihinnalise pärli, leiad 

sa midagi, mida sisimas enim 
igatsed – uuenenud südame, 

mis on kuulekas Jumalale.
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Reede

Jüngriks olemise rõõm Dwain N. Esmond

See oli Peetrus, torma-
kas, enesekindel jün-
ger, kes küsis võib-olla 
ühe parimatest küsi-
mustest kogu Püha-
kirjas. Peetruse 

küsimusele eelnenud salmides vas-
tas Jeesus rikkale noormehele, kes 
küsis: „Õpetaja, mis head ma peak-
sin tegema, et saaksin igavese elu?“ 
(Mt 19:16)

Pärast seda, kui Jeesus esitas noo-
rele ülemale nimekirja käskudest, 
mida arvestada, tuvastas Ta süga-
vama vaimse nõrkuse: „Kui sa tahad 
olla täiuslik, siis mine müü oma 
varandus ja anna vaestele, ja siis on 
sul aare taevas, ning tule, järgne 
mulle!“ (s 21)  Salm 22 kajastab 
seda, mis peab olema üks kurvemaid 
epitaafe, mis kunagi surnult sündi-
nud jüngrile kirjutatud: „Aga kui 
noormees seda sõna kuulis, lahkus 
ta kurvastades, sest ta oli suure 
varanduse omanik.“

Ellen White’i kommentaar selle 
saatusliku otsuse kohta väärib tähe-
lepanelikku lugemist: „Kui ta oleks 
mõistnud pakutu väärtust, oleks ta 
otsustanud Kristuse kasuks. Ta oli 
juutide kõrge nõukogu liige ning 
saatan ahvatles teda suurepärase 
väljavaatega. Noormees soovis 
omada varandust taevas, kuid ta 
soovis nautida ka maiseid eeliseid, 
mida rikkus võimaldas. Ta oli kurb, 
et Jeesuse tingimus oli selline; ta 
igatses igavest elu ilma ohvrit too-
mata. Igavese elu hind näis olevat 
liiga kõrge.“1

Kui kurb noor ülem lahkus, pöör-
dus Jeesus jüngrite poole ja ütles 
midagi, mis hämmastab meid veel 
kaks aastatuhandet hiljemgi: 
„Tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb 
taevariiki ränga vaevaga. Taas ma 
ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil 
minna läbi nõelasilma kui rikkal 
minna Jumala riiki.“ (s 23, 24) „Kes 
siis küll võib pääseda?“ hämmastu-
sid jüngrid. (s 25) Just siis küsis 

punase näoga Peetrus seda, mida 
ükski teine jünger ei julgenud 
küsida: „Vaata, meie oleme jätnud 
kõik maha ja järgnenud sulle. Mis 
siis meile saab?“ (s 27)

Mis meie sellest saame?
Kas me saame Peetrust selle küsi-

muse esitamises süüdistada? Jeesus 
rääkis sageli jüngriks olemise hin-
nast, nagu ta tegi kirjakohas Matte-
use 16:24, kui Ta ütles: „Kui keegi 
tahab käia minu järel, siis ta salaku 
oma mina ja võtku oma rist ja järg-
negu mulle!“ Me teame, et jüngriks 
olemisel on hind, aga kas see tasub 
ära? Vastus on JAH! Siin on viis väär-
tuslikku rõõmu, mis ootavad neid, 
kes soovivad sukelduda jüngriks 
olemisse koos Jeesusega – „Jeesuse 
sarnaseks saamise protsess Jeesu-
sega koos aega veetes“.2

Rõõm eesmärgipärasest elust
Matteuse 16:25 annab Jeesus julge 

ennustuse kõigi jüngrite kohta, kes 
otsustavad Teda järgida: „Sest kes 
iganes tahab päästa oma elu, kaotab 
selle, aga kes iganes kaotab oma elu 
minu pärast, leiab selle.“ Kas elus on 
suuremat kurbust, kui mitte kunagi 
leida eesmärki, milleks oled loodud? 
Siin tõotab Jeesus, et kõik, kes anna-
vad oma elu Teda teenides, leiavad 
elu, mida nad olid mõeldud elama, 
millest üks osa on saada „inimese-
püüdjateks“ (Mt 4:19). Eesmärgiga 
täidetud elu on rõõmus elu!

Rõõm tingimusteta aktseptee-
rimisest

Üks asi, mida ma oma vanemate 
juures kõige rohkem armastan, on 
nende valmisolek mind aktseptee-
rida ja armastada, isegi kui valmis-
tan neile pettumuse. Nii 
suurepärased kui nad ka on, ei saa 
minu aktsepteerimist nende poolt 
võrrelda Jeesuse omaga. Jeesus kuu-
lutas: ,,Kõik, mis Isa mulle annab, 
tuleb minu juurde, ning kes minu 

juurde tuleb, seda ma ei aja välja.“ 
(Jh 6:37) Kas oled tundnud tule- 
nagu-oled-rõõmu Jeesuse tingimus-
teta vastuvõtmisest? Jeesuse jüng-
riks olemine muudab sind, kuid 
mitte enne, kui Ta sind tingimusteta 
vastu võtab.

Rõõm sõprusest Kristuse ja 
Jumalaga

Kui me kõnnime suhtes Jeesusega, 
astume sõprusesse universumi 
Jumalaga ja sellel sõprusel on 
kasud: ,,Ma ei nimeta teid enam 
orjadeks, sest ori ei tea, mida ta 
isand teeb. Teid olen ma nimetanud 
sõpradeks, sest teile olen ma and-
nud teada kõik, mida ma olen kuul-
nud oma Isalt.“ (Jh 15:15) Kogu 
universumi tarkus ja vägi on iga 
jüngri käsutuses, kes on Jeesusega 
sõpruse sõlminud! See on rõõm, mis 
toob rahu paljudele muredest vae-
vatud jüngritele!

Rõõm tervendavast puhkusest 
ja taastamisest

Pandeemiate ja ohtude maailmas 
on ainuüksi see rõõm väärt Jeesu-
sega kõndimise hinda. Just praegu 
kutsub Ta meid: ,,Tulge minu juurde 
kõik, kes olete vaevatud ja koorma-
tud ja mina annan teile hingamise!“ 
(Mt 11:28) Jeesus pakub meile Tema 
tahte iket patu kontimurdva ikke 
asemel. Ta lubab: ,,…ja te leiate hin-
gamise oma hingedele, sest minu ike 
on hea ja minu koorem on kerge!“  
(s 29, 30)

Ellen White kirjutas selle ilusa 
tõotuse kohta: „Issand ei anna 
kunagi oma pärandi kohta valehin-
nangut. Ta mõõdab mehi, kellega Ta 
töötab. Kui nad alluvad Tema ikkele, 
kui nad loobuvad võitlusest, mis on 
olnud tulutu nii neile endile kui ka 
Jumala eesmärgile, leiavad nad rahu 
ja puhkuse. Kui nad mõistavad oma 
nõrkust ja puudusi, on neil hea meel 
täita Jumala tahet.“ 3



 2022/11 MEIE AEG 23

?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1. Kuidas saate end rikka noore 
ülemaga samastada?

2. Kas olete kunagi midagi 
Jeesuse heaks ohverdanud ja 
kogenud tänu sellele õnnistust?

3. Kas olete kunagi pidanud 
enesesalgamist rõõmsaks 
kogemuseks?

Rõõm igavesest elust ja paljust 
muust

Jeesus vastas Peetruse küsimusele 
ja Tema vastus esindab võib-olla 
kõige suuremat rõõmu üldse. 
Lubage mul kinnitada teile, ütles 
Jeesus: ,,…kes olete mulle järgne-
nud, uuestisündimises, kui Inimese 
Poeg istub oma kirkuse troonile, 
istute ka teie kaheteistkümnele 
troonile Iisraeli kaheteistkümne 
suguharu üle kohut mõistma. Ja iga-
üks, kes on jätnud maha majad või 
vennad või õed või isa või ema või 
lapsed või põllud minu nime pärast, 

saab nad tagasi sajakordselt ja pärib 
igavese elu.“ (Mt 19:28, 29) Varsti 
valitsevad kõik tõelised jüngrid iga-
vesti koos Temaga, kes on meid 
muutnud oma näo järgi. See on ütle-
mata suur rõõm ja täis hiilgust! 
(1Pt 1:8) 4

Dwain N. Esmond on 
Ellen G. White 

Estate, Inc. kaastoimetaja

1  Ellen G. White „Ajastute igatsus“ lk 520
2  Discipleship Handbook: A Resource for 
Seventh-day Adventist Members, lk 3
3  Ellen G. White Review and Herald 23.10.1900

Me teame, et jüngriks 
olemisel on hind, aga 

kas see tasub ära?
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teine hingamispäev

Tõelise jüngerluse tunnus Ellen G. White

„Selles on minu Isa 
austatud,” ütles 
Jeesus, „et te kan-
nate palju vilja.” 
Jumal igatseb 
sinu kaudu ilmu-

tada oma iseloomu pühadust, hea-
tahtlikkust ja kaastundlikkust. 
Ometi ei palu Ta jüngritel vilja-
kandmise nimel töötada. Ta ütleb, 
et nad jääksid Temasse. Ta ütleb: 
„Kui te jääte minusse ja minu sõnad 
jäävad teisse, siis paluge, mida te 
iganes tahate ja see sünnib teile.“ 
Just sõna kaudu jääb Kristus oma 
järgijatesse.   

Sedasama elavat ühendust kujuta-
takse Tema liha söömise ja vere joo-
mise kaudu. Kristuse sõnad on vaim 
ja elu. Neid vastu võttes võtad sa 
vastu Viinapuu elu.  Sa elad igast 
sõnast, mis lähtub Jumala suust  
(Mt 4:4).  Kristuse elu sinus toob 
esile need samad viljad, mis on 
Temas; Tema külge jäädes, Tema 
poolt toetatuna, Temast toitu 
ammutades kannad sa Kristuse sar-
nast vilja.  

Viimasel koosolemisel oma jüng-
ritega ütles Jeesus välja, et Tema 
suur igatsus nende suhtes on, et nad 
armastaksid üksteist nii, nagu Tema 
neid oli armastanud. Ta rääkis sel-
lest üha uuesti ja uuesti.  Ta ütles 
korduvalt, et see on Tema käsk, et 
nad  üksteist armastaksid. Jäänud 
nendega omaette ülemisse tuppa, oli 
Jeesuse esimene korraldus neile: 
„Uue käsusõna ma annan teile, et te 
üksteist peate armastama, nõnda 
nagu mina teid olen armastanud, et 
teiegi üksteist armastaksite.“ 

Jüngrite jaoks oli see korraldus 
uus, sest nad ei olnud üksteist 
armastanud nii, nagu Kristus oli 
neid armastanud.  Tema nägi, et 
nende üle pidid valitsema uued aru-
saamad ja ajendid, et nad pidid ellu 
rakendama uued põhimõtted; Tema 
elu ja surma läbi pidid nad vastu 
võtma uue  nägemuse armastusest. 
Tema eneseohverdamise valguses oli 

korraldus üksteist armastada saa-
nud uue tähenduse. Kogu armu töö 
on üks pidev teenistus armastuse, 
enesesalgamise ja eneseohverduse 
nimel. Tema maapealse rännaku iga 
tunni kestel voolas Jumala armastus 
Temast välja voogudena, mida pol-
nud võimalik maha suruda. Kõik, 
kes on Tema Vaimuga täidetud, 
armastavad nii nagu Tema. See sama 
põhimõte, mis ajendas Kristust, pidi 
neidki kõigis nende omavahelistes 
asjaajamistes ajendama.  

Armastus on tõendus 
See armastus on tunnuseks, et 

ollakse jüngrid. Jeesus ütles: „Sellest 
tunnevad kõik inimesed, et te olete 
minu jüngrid, kui teil on armastus 
isekeskis.“ Kui inimesed on ükstei-
sega ühendatud mitte jõu või isik-
liku huvi tõttu, vaid  armastuses, siis 
ilmneb nende kaudu, et tegutsemas 
on igast inimlikust mõjust kõrgem 
mõju.  Seal, kus eksisteerib selline 
ühtsus, on see ühtsus tunnistuseks 
sellest, et Jumala kuju inimkonnas 
on taastamisel, et on toimunud uue 
elu põhimõtte istutamine inimesse. 
See näitab, et jumalikus loomuses 
on vägi vastu seista kurja üleloomu-
likele tegevustele ja et Jumala arm 
alistab  südamele loomupäraselt  
omase isekuse. 

Kui koguduses avaldub selline 
armastus, siis äratab see kindlasti 
saatana viha. Kristus ei märkinud 
oma jüngrite jaoks maha kerget 
teed. Ta ütles: „Kui maailm teid vih-
kab, siis teadke, et see mind on enne 
vihanud. Kui te oleksite maailmast, 
siis maailma armastaks oma: kuna 
te aga ei ole maailmast, vaid mina 
olen teid ära valinud maailmast, sel-
lepärast vihkab teid maailm. Pidage 
meeles seda sõna, mis ma teile olen 
ütelnud, ei ole ori suurem oma isan-
dast. Kui nad on  mind taga kiusa-
nud, siis nad kiusavad teidki taga. 
On nad pidanud minu sõna, siis nad 
peavad teiegi sõna. Aga seda kõike 
nad teevad teile minu nime pärast, 

sest nad ei tunne teda, kes mind on 
läkitanud.“ Evangeeliumi tuleb levi-
tada ägeda lahingutegevuse tingi-
mustes, vastuseisu, hädaohu, 
kaotuse ja kannatuste keskel. Kuid 
need, kes seda tööd teevad, astuvad 
üksnes oma Meistri jälgedes.   

Vägi saatana võitmiseks 
„Maailma Lunastajana seisis Kris-

tus pidevalt silmitsi näilise lüüasaa-
misega. Tundus, et Tema, meie 
maailma halastuse saadik, tegi nii 
väikese osa sellest, mida Ta igatses 
inimeste ülestõstmiseks ja päästmi-
seks teha. Saatanlikud mõjud tööta-
sid lakkamatult Temale 
vastandudes. Kuid Ta ei lasknud end 
julgusetuks muuta. Ta kuulutab 
Jesaja prohvetikuulutuse kaudu: 
„Ma olen asjata töötanud, kuluta-
nud oma jõudu kasuta ja tühja: 
ometi on mu õigus Issandaga  ja mu 
töö koos minu Jumalaga … Kuigi Iis-
raeli ei koguta, olen mina ikkagi 
Issanda silmis auline ja mu Jumal 
on minu tugevus.“ 

Kristusele anti tõotus: „Nõnda 
ütleb Issand, Iisraeli lunastaja ja 
Tema Püha, temale, keda inimene 
põlgab, keda rahvas jälestab … 
Nõnda ütleb Issand … Ma hoian 
sind ja annan sind inimeste lepin-
guks, et taastada maa ja anda päri-
miseks laastatud pärisosi; et sa 
võiksid öelda vangidele „Minge 
edasi“; neile, kes on pimeduses 
„Näidake end“ … Ei ole neil nälga 
ega janu; neid ei pista palavus ega 
päike: sest nende peale halastaja 
juhib neid ja talutab nad veeallikate 
juurde.“ (Js 49:4–5, 7–10) 

Jeesus tugines sellele sõnale ega 
andnud saatanale mingit võimalust. 
Kui tuli astuda Kristuse alanduse 
viimased sammud, kui Tema hinge 
ümber oli koondumas sügavaim 
ahastus, ütles Ta oma jüngritele: 
„Selle maailma vürst tuleb ja ta ei 
saa minust midagi.“ „Selle maailma 
vürsti üle on kohus mõistetud“ 
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„Nüüd tõugatakse ta välja“ (Jh 14:30; 
16:11; 12:31)

Prohvetliku pilguga jälgis Kristus 
viimase suure konfl ikti stseene. Ta 
teadis, et kui Ta hüüatab: „See on 
lõpetatud“, hõiskab kogu taevas või-
durõõmust. Tema kõrv kuulis 
eemalt kostvat muusikat ja võidu-
hüüdeid taevastes õuedes. Ta teadis, 
et siis kuuldakse saatana impee-
riumi hingekella lööke ja Kristuse 
nime kuulutatakse ühest maailmast 
teise kogu universumis. 

Kristus rõõmustas, et Tema sai 
teha oma järgijate heaks rohkem, 
kui nad oskasid paluda või mõelda. 
Ta rääkis veendumusega, teades, et 
juba enne, kui maailm tehti, oli 
antud kõikvõimas korraldus; Ta tea-
dis, et Püha Vaimu kõikvõimsusega 
relvastatud tõde võidab võitluse 
kurjaga ja et vereplekiline lipp hak-
kab võidukalt lehvima Tema järgi-
jate kohal.  Ta teadis, et Teda 
usaldavate jüngrite elu on samasu-
gune nagu Tema elu, see on katke-
matute võitude jada, mida siin küll 
võitudena ei nähta, kuid tunnista-
takse võitudena aulises tulevases 
elus. 

Selline usk nagu Temal
„Seda ma olen teile rääkinud,“ 

ütles Ta, „et teil oleks rahu minus. 
Maailmas on teil ahastust: aga olge 
rõõmsad, mina olen maailma ära 
võitnud!“ Kristus ei nurjunud ega 
olnud julgusetu ja Tema järgijad 
peavad ilmutama samasugust vastu-
pidavat usku. Nad peavad elama 

tunneksid sind, ainsat tõelist Juma-
lat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled 
saatnud.“ 4   

See artikkel sisaldab katkendeid raa-
matust „Ajastute igatsus“ lk 677–680. 
Seitsmenda päeva adventistid usuvad, 
et Ellen G. White (1827–1915) omas 
enam kui 70-aastase avaliku teenis-
tuse vältel piibellikku prohvetikuuluta-
mise andi. 

?KÜSIMUSI ARUTELUKS

1, Kuidas esitame meie maail-
male Kristuse iseloomu? 

2. Arutlege, mida tähendab 
„elada, nagu Tema elas, töö-
tada, nagu Tema töötas“. Kuidas 
mõjutas Kristuse eesmärk Tema 
eluviisi ja tööd? 

3. Millised on mõned „relvad“, 
mida me saame kiusatusega 
silmitsi seistes kasutada julgu-
setuse ja hirmu  võitmiseks?

Kui inimesed on 
üksteisega ühendatud 

mitte jõu või isikliku 
huvi tõttu, vaid  

armastuse läbi, siis 
ilmneb nende kaudu, 

et tegutsemas on igast 
inimlikust mõjust 

kõrgem mõju.

nagu Tema, töötama nagu Tema, 
sest nad sõltuvad Temast kui enda 
suurest Juhist. Neil peab olema jul-
gus, energia ja visadus. Kuigi nende 
teel on edasiliikumist võimatuks 
tegevad takistused, peavad nad 
Tema armu läbi edasi liikuma. 

Selle asemel et raskuste üle nuri-
seda, on nad kutsutud neid ületama.  
Nad ei pea millegi pärast meelt 
heitma ja hoopis lootma kõike 
saada. Oma võrratu armastuse 
kuldse ahelaga on Kristus nad köit-
nud Jumala trooni külge. Tema ees-
märgiks on, et neile kuuluks 
universumi kõrgeim mõjuvõim, mis 
voolab välja kogu väe allikast. Nad 
peavad omama jõudu kurjale vastu 
panemiseks; jõudu, mida ei võida 
maa ega surm ega põrgu; jõudu, mis 
võimaldab neil võita nii, nagu Kris-
tus võitis. 

Kristuse kavatsus on, et Tema 
maapealses koguduses ilmneksid 
taeva kord, taeva valitsusplaan, 
taeva jumalik harmoonia. Sel viisil 
saab Tema oma rahvas kirgastatud. 
Nende kaudu paistab Õiguse Päike 
maailma peale oma tuhmumatus 
säras. Kristus on oma kogudusele 
andnud ülikülluslikud vahendid, et 
Ta võiks lunastatud, ostetud omandi 
kaudu saada rohkesti austatud.    

Ta on oma rahvale kinkinud või-
med ja õnnistused, et nad võiksid 
esindada Tema rikkust. Kristuse 
õigusega varustatud kogudus on 
Tema depositoorium, milles Tema 
halastuse, armu ja armastuse kül-
lus peab ilmnema oma täiuses ja 
lõplikkuses eriliselt silmapaistvana. 
Kristus, suur Keskpunkt, kellest 
kiirgub kogu au, vaatab oma rah-
vast selle puhtuses ja täiuslikkuses 
kui tasu oma alanduse eest ja lisa-
väärtust oma kirkusele.  

Päästja lõpetas oma juhised 
kindlate lootusrikaste sõnadega. Ta 
valas palves välja oma hinge 
koorma oma jüngrite eest. Ta ütles 
silmi taeva poole tõstes: „Isa, tund 
on tulnud, austa oma Poega, et su 
Poeg võiks sind austada: nagu sa 
oled talle andnud meelevalla kogu 
liha üle, et tema võiks anda igavese 
elu kõigile, kelle sina oled talle and-
nud. Ja see on igavene elu, et nad 
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