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Kõik 
rahvad
„Minge siis, tehke jüngriteks 
kõik rahvad, ristides neid 
Isa ja Poja ja Püha Vaimu 
nimesse.“ Matteuse 28:19

Saara vaatas oma isa reka 
aknast, kuidas autod neist 
aeglaselt mööda sõitsid. 

Kuidas see võimalik on? mõtles 
ta kulmu kortsutades. Maailmas 
on nii palju inimesi ja mina olen 
vaid üks väike tüdruk. 

Issi avas reka juhipoolse ukse 
ja pani toidukoti tüdruku kõrvale 
istmele. Siis ronis ta autosse ja 
kinnitas oma turvavöö. „Kas sa 
tahaksid ühepajatoitu?“ küsis isa 
naeratusega oma tööst parku-
nud näol. „Sinu ema palus, et 
ostaksin poest palju maitsvaid 
porgandeid, herneid ja spar-
gelkapsast, nii et mõtlen teha 
õhtusöögiks maitsvat ühepaja-

toitu värskelt küpsetatud leivaga. 
Ostsin isegi mõned õunad ja 
banaanid magustoiduks.“

Ta pani auto käima ja sulan-
dus sellega liiklusvoolu. Saara 
naeratas. „Jah, mulle meeldib 
ühepajatoit,“ ütles ta vaikselt 
ja keeras siis pea tagasi autode 
ja inimeste poole, kes aknast 
mööda libisesid. 

„Kas sul on kõik korras?“ küsis 
tüdruku isa, vaadates talle otsa. 
„Sa näed väga tõsine välja. Sa 
pole praegu see jutukas tüdruk, 
kes sa tavaliselt oled.“ 

Saara raputas pead: „Mul on 
kõik hästi. Ma lihtsalt ei saa aru.“

„Millest sa ei saa aru?“
Tüdruk vaatas isale otsa. 

„Jutlustaja rääkis eelmisel hin-
gamispäeval kirikus, et peak-
sime viima Jumala armastuse 
kõikideni üle kogu maailma. 
Kas mäletad? Ta ütles: „Minge 
kõike maailma!“ Saara jäi vaik-
seks. „Aga ma olen vaid väike 
tüdruk. Olen vaid üks tüdruk. 
Kuidas ma saan teha seda, 
millest jutlustaja rääkis?“

Issi noogutas aeglaselt pead. 
„Hea point,“ ütles ta. „Maailm on 
üsna suur oma miljonite ja miljo-
nite inimestega. Kõik on hõiva-
tud, jooksevad siia ja sinna, töö-
tavad kõvasti, proovivad kuidagi 
ellu jääda, võitlevad haigustega, 
kaitstes end ja oma peret kanna-
tuste eest. Kuidas saame selles 
olukorras teistele abiks olla?“

Järsku jättis isa auto tee äärde 
seisma ja ütles „Tulen kohe 
tagasi.“ Saara vaatas, kuidas 
issi haaras toidukotist õunad ja 
kiirustas mehe juurde, kes seisis 
tee ääres plakatiga, millel oli kir-
jas „Mul on kõht tühi. Palun aita.“ 

Mõni minut hiljem jättis isa 
jälle auto seisma ja hüppas välja. 
Ta kiirustas ratastoolis oleva 
naise juurde, kes ootas, et üle 
tee minna. Ta aitas naise üle tee, 
et ta kindlasti turvaliselt teisele 
poole teed jõuaks. Siis ta lehvi-
tas ja naeratas mehele, kes istus 
pargipingil kurva näoga. Mees 
naeratas ja lehvitas vastu.

Kui isa autosse tagasi tuli, 
Saara muigas. „Olgu-olgu, nüüd 
sain aru,“ ütles ta. „Maailm 
tähendab kõiki inimesi meie 
ümber, on ju? Ma võin aidata 
inimesi oma akna taga.“

Isa naeratas. „Ja kas tead, mis 
sobib hästi armastava teenimise 
juurde?“

Isa ja tütar rääkisid üheskoos, 
säravad naeratused näol. „Ühe-
pajatoit!“ 4

Esimene hingamispäev 

VALMISTUME KOOS 
MINEMA
Tee sel nädalal nimekiri 
sellest, kuidas saaksid teisi 
aidata. Siis hakka tegutsema 
selle nimel, et saaksid neile 
Jumala armastust jagada. Pea 
meeles, et ükski heategu pole 
liiga väike. Teistele võib sinu 
tegu olla suur asi!
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Pühapäev

Inimeste 
püüdja
„...ning ütles neile: „Järgnege 
mulle ja ma teen teist inime-
sepüüdjad!““ Matteuse 4:19

„Ma tahan olla jün-
ger,“ teatas Saara 
õhtusöögilauas.

Ema ja isa lusikad peatusid 
poolel teel nende kausside ja 
huulte vahel.

„Olgu,“ vastas isa.
„See on tore,“ ütles ema 

naeratades.
Värskelt küpsetatud leiva ja 

aurava köögiviljahautise lõhn 
täitis köögi, kui väike pere nautis 
koos õhtusööki.

Nii ema kui isa teadsid, et kui 
nende tütar avaldab taolise tea-
daande, oli ta sellele palju mõel-
nud ja midagi olulist oli kohe 
juhtumas.

„Kas saaksid jüngriks hakata 
peale õhtusööki?“ soovitas ema. 
„Ma ei tahaks, et su supp jahtub.“

Saara naeratas. „Olgu,“ ütles 
ta, hammustades veel ühe suure 
ampsu oma soojast värskelt küp-
setatud nisuleivast.

„Aga ma olen sellest oma-
moodi põnevil.“ Isa pilgutas oma 
naisele silma ja noogutas. „Minu 
tütar – ja jünger,“ ütles ta mui-

gega. „Mulle see meeldib!“
Hiljem samal õhtul leidis ema 

oma väikese tüdruku voodist 
lugemas peatükki pildiraama-
tust täis piiblilugusid. Vaid paar 
aastat tagasi luges tema Saarale 
samu lugusid. Nüüd luges tüdruk 
ise, tänu tema õpetajate kannat-
likule tööle koolis.

„Nii,“ ütles ema voodiservale 
istudes. „Mida jüngrid teevad?“

Saara naeratas. „Oh, see on 
väga põnev,“ rõõmustas ta. „Esi-
teks õpivad nad Jeesuse kohta 
kõike, mis võimalik. Siis nad lähe-
vad ja näitavad teistele, milline 
Jeesus on.“

„See kõlab põnevalt,“ vastas 
ema.

„Ja nad räägivad lugusid 
Piiblist, nagu need.“ Saara hoidis 
raamatut üleval. „Ja nad aitavad 
inimesi, kes on hirmul ja mure-
des. Mõnikord reisivad nad 
siia-sinna veendumaks, et 
vaestel inimestel oleks toitu, 
mida süüa, ja haigetel oleks 
arstid, kes nende eest hoo-
litsevad. Nad isegi laulavad 
laule Jeesusest. Ma tean 
vähemalt kolme suurepärast 
laulu Jeesusest.“

Tüdruk peatus. „Oh, ja nad 
ajasid deemonid välja.“

„Mida nad tegid?“ küsis 
ema kerge ehmatusega.

„Ära muretse,“ itsitas 
Saara. „See pole nii hir-
mus, kui sa arvad. Õppisin 

seda hingamispäevakoolis, et 
kui inimese eest palvetada, siis 
lahkuvad kõik deemonid kiiruga. 
Õpetaja ütles, et palve ajab 
eemale ka viha, kurbuse ja häbi 
deemonid. Võimas!“

Ema sirutas käe ja puudutas 
õrnalt tüdruku nägu. „Vau. Minu 
tütar, ja jünger. Ma arvan, et 
Jeesus aitab sind igal sammul, 
Saara. Ta läheb sinna, kuhu 
iganes sina lähed, ja õpetab 
sulle, mida öelda ja teha. Kui 
meie teeme Jeesusega koostööd, 
oleme heades kätes.“

Saara noogutas. „Sellepärast 
loen ma seda raamatut uuesti. 
Kui ma kavatsen Temaga koos-
tööd teha, siis pean teadma oma 
kaaslase kohta kõike, mida saan.“ 
4

VALMISTUME KOOS 
MINEMA

Mõelge oma lemmikloole 
Jeesusest. Milliseid kolme asja 
te Tema juures kõige rohkem 
hindate?

Kuidas saate olla nagu Jeesus, kui 
jagate Tema armastust teistega? 
Mõtle välja vähemalt neli erinevat 
moodust. 
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esmaspäev

„Kui maailm teid vihkab, siis 
teadke, et ta on mind viha-
nud enne teid.“ Johannese 
15:18

Saara ronis veokisse ja 
toetas pea raskelt ohates 
peatoele. Isa uuris teda 

tükk aega.
„Mis juhtus?“ küsis ta vaikselt. 

„Kas sa said kontrolltöös „kahe“? 
Kas teie pesapallimeeskond 
kaotas? Kas keegi ütles sulle 
halvasti?“

Saara vaatas kiirustavaid õpi-
lasi, kes suundusid koolibusside 
poole.

„Ei, ei ja . . . jah,“ ütles ta.
„Kas sa tahad sellest rääkida?“
„Ma lihtsalt tahan olla hea 

jünger.“
„Ma tean.“
„Ma tahan lihtsalt jagada 

Jumala armastust.“
„Ma tean.“
„Kuidas siis, ma ütlesin oma 

klassivennale Peetrile, et ta ei 
peaks matemaatika kontrolltöös 
petma ja et selle asemel ma 
aitaksin tal õppida üheksaga kor-
rutama. Tema ütles: „Jäta mind 
rahule. Lihtsalt mine ära! Ma ei 
vaja sinu abi!“ Siis ütles mulle 
väga halvasti.“

Saara tegi pausi. „Ta vihkab 
mind. Ta lihtsalt vihkab mind.“

Isa pilgutas silmi. „See tegi 
kindlasti haiget.“

„Ja mõned teised lapsed ütle-
sid, et ma üritasin Peetrile oma 
matemaatikaoskustega muljet 
avaldada. Nüüd vihkavad nemad 
ka mind.“ Saara raputas pead. 
„Jünger olla on raske!“

Saara isa juhtis veoki parklast 
välja ja suundus kodu poole. „Kas 
ma võin sinuga üht piibliteksti 

jagada?“ küsis ta.
„Muidugi, miks mitte,“ ütles 

Saara tuimalt.
„Johannese 15:18: „Kui maailm 

vihkab teid, siis pidage meeles, et 
ta vihkas enne mind.“ 

Saara kortsutas kulmu. „Kes nii 
ütles? Jeesus? Tõesti?“

„Jah. Järgmises salmis ütleb 
Ta: „Kui te oleksite maailmast, 
siis maailm armastaks teid kui 
omi, aga et teie ei ole maailmast, 
vaid mina olen teid maailmast 
ära valinud, seepärast maailm 
vihkab teid.“ Mõned inimesed 
vihkasid Jeesust, kui Ta tahtis 
neid aidata.“

„Miks?“
„Mõned inimesed ei usalda 

Jumala armastust. Nad arvavad, 
et see on nagu maine armastus, 
mille eest oodatakse vastutasu. 
Nad arvavad, et kui sa oled 
nende vastu lahke, pead sa 
midagi vastu tahtma ja mis iga-
nes see ka poleks, nad ei taha 
seda teha.

„Oh, see on rumal,“ ohkas 
Saara. „Tahtsin lihtsalt aidata 
Peetril kontrolltöö ära teha, et 
tal pahandust ei tuleks.“

„Seda seetõttu, et sa näita-
sid Jumala armastust, mitte 
maist armastust. Jeesus hoolis 

Nad vihkavad mind

VALMISTUME KOOS 
MINEMA
Kuidas sina tahaksid, et 
Jeesus aitaks sul jüngriks 
kasvada. 

teistest sellepärast, et Ta armas-
tas neid ja tahtis, et nad teeksid 
seda, mis on õige. Kuid mõned 
inimesed ei tahtnud teha seda, 
mis on õige, ning hülgasid Jee-
suse. Ja nad vihkasid Teda.“

Saara sulges silmad. „Mul on 
jüngriks olemise kohta nii palju 
õppida.“

„Oh, ma ei tea,“ ütles isa 
muigega. „Paistab, et Jumal 
annab sulle juba suurepäraseid 
õppetunde. Ta aitab sul kasvada. 
Võime Teda selle eest tänada.“

Ja nii nad tegidki. 4
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teisipäev

Valgus
„Teie olete maailma valgus. 
Ei saa jääda märkamatuks 
linn, mis on mäe otsas.“ 
Matteuse 5:14

„Miks sa pahaseks ei 
saanud?“

Saara vaatas 
oma loodusõpetuse õpikust üles 
ja nägi enda kõrval seismas klas-
sivenda Justin Wilcoxi.

Tema nägu tilkus higist ja 
tumedatel lokkis juustel oli näha 
pesapallimütsi jälgi. „Mida sa 
ütlesid?“ küsis ta.

„Kui Terry ütles, et sa lõid talle 
rusikaga käsivarde ja sa ei teinud 
seda, ja siis õpetaja sundis sind 
ülejäänud vahetunniks sisse 
tulema ja sa lihtsalt tulid midagi 
ütlemata sisse, siis miks sa viha-
seks ei saanud?“

Saara nõjatus oma toolis 
tagasi. „Ma küsisin oma emalt, 
miks Terry minu vastu kuri on. 
Ta ütles, et ta on vihane, sest 
tema isa lahkus ega tule tõenäo-
liselt tagasi. Nii et ta käib ringi ja 
räägib halbu asju, sest tunneb 
sisimas kurbust. Ma arvan, et 
ta tahab, et ka teised inimesed 
tunneksid kurbust. 

Justin kortsutas kulmu. „Nii et 
sa kaotasid oma vahetunni, sest 
sa ei tahtnud tekitada probleeme 
poisile, kes pani sind oma vahe-
tunni kaotama?“

Saara kehitas õlgu. „Ma arvan 
küll.“

„Sa oleksid pidanud talle rusi-
kaga vastu õlga lööma,“ tunnis-
tas Justin. „Hei, ta juba ütles, et 
sa seda tegid.“

Saara naeris. „Jünger ei tee 
nii.“

„Jünger? Millest sa räägid?“
Saara ohkas. „Ma õppisin oma 

kirikus, et peaksin olema Jee-
suse jünger. Mõnikord tähendab 

jüngriks olemine, et pead kõige-
pealt teistele mõtlema – isegi kui 
nad sinu kohta valet räägivad. 
Terry on kurb ja vihane ning ma 
arvan, et ma ei süüdista teda. Kui 
ma temaga vaidleksin või tema 
peale kaebaksin, tunneks ta end 
lihtsalt halvemini. Ma ei tahtnud, 
et nii läheks.“

Justin raputas pead ja suun-
dus ukse poole. „Sa oled imelik, 
Saara!“ hüüdis ta. „Edu jüngri 
asjaga.“

Saara itsitas. „Aitäh, Justin! 
Mul on seda vaja.“

Paar minutit hiljem tundis 
Saara, et keegi seisis tema kõr-
val, ta vaatas üles ja nägi Ter-
ryt. „Anna andeks,“ ütles poiss. 
„Rääkisin õpetajale, mida tegin, 
ja ta ütles, et peaksin ülejää-
nud vahetunniks sisse tulema. 
Ta ütles, et võid tagasi õue 
minna, kui tahad.“

Saara mõtles hetke. „Mida sa 
Kuu kohta tead?“

Terry kortsutas kulmu. 
„Kuu?“

„Jah. Ma loen Kuu kohta ja ei 
saa aru, kuidas see võib ookea-

nis esile kutsuda tõusu ja mõõna. 
Tundub, et sa tead loodusteadus-
test palju. Kas saaksid seda mulle 
selgitada?“

Terry naeratas. „Ma armas-
tan Kuud,“ ütles ta põnevil ja 
istus Saara kõrvale. „Tead, seal 
on see asi, mida nimetatakse 
gravitatsiooniks.“

Samal ajal kui nende klassi-
kaaslased õues mängisid, rääki-
sid kurb poiss ja jünger päikese-
süsteemi saladustest. 4

VALMISTUME KOOS 
MINEMA

Mis sa arvad, kuidas Jeesuse 
jünger sellistes olukordades 
käituks?
1. Teie klassi tuleb uus laps.
2. Läheduses elav klassivend on 
haige ja ei jõua oma koolitöödega 
sammu pidada.
3. Keegi nimetab sind vahetunni 
ajal halva sõnaga.
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kolmapäev

„Ühtegi nurjatut sõna ärgu 
tulgu teie suust, vaid rää-
kige ainult seda, mis on hea 
teiste ülesehitamiseks, et 
kuuljad saaksid armu.“  
Efeslastele 4:29

Pastor Miller tõstis silmad 
arvutilt, et näha külalist, 
kes seisis kirikukontori 

koridoris. „Tere, Saara,“ ütles ta 
kutsuvalt. „Mis toob sind teisi-
päeval meie kaunisse kirikusse?“

Saara lasi oma koolikoti akna 
kõrval oleva suure nahktooli kõr-
vale kukkuda ning istus ohates 
tooli. „Kas on olemas kool jüng-
rite jaoks?“ küsis ta. „Arvan, et 
vajan mõnda kursust.“

„Mis teemal?“
„Kuidas olla parem jünger! 

Mõnikord saan ma päris hästi 
hakkama. Teinekord aga satun 
segadusse ning ajan asjad vussi. 
Ilmselt on Jeesusel minu pärast 
häbi.“

„Oh,“ vastas pastor Miller 
mõistva noogutusega. „Kõlab, 
nagu sa vajaksid armastuse kooli 
õppetunde.“

„Mis kooli?“
„Armastuse kooli. See on kool, 

kus kõik õppivad jüngrid käivad 
abi saamas.“

Saara kummardus toolil 
istudes ettepoole. „Kus see koht 
on?“

„See võib olla kirikus või 
kodus. Ma olen isegi vanglas 
armastuse koolis osalenud.“

„Vanglas?“ imestas Saara. „Ma 
ei mõista.“

Mees muigas. „Armastuse kool 
ei ole koht, Saara. See on suhtu-
mine. Jüngritel on südames palju 
armastust ja nad otsivad pide-
valt viise, kuidas seda armastust 
kasutada. Nad otsivad võimalusi, 
kuidas paremini teenida oma 
perekonda, sõpru, klassikaaslasi 

ja isegi oma riiki.“
„Niisiis,“ ütles Saara, „mida 

nad seal koolis teevad?“
„Nad uurivad oma Piiblit, 

õpivad üksteise kogemustest, 
arendavad isiklikke andeid, mis 
aitavad neil Jumala armastust 
veelgi rohkem jagada – tead küll, 
näiteks laulja, kes mängib kitarri, 
või fotograaf, kes teeb ilusaid 
pilte. Mina tellin internetist jul-
gustava sisuga raamatuid ja kin-
gin neid kinnipeetavatele meie 
kohalikus kinnipidamisasutuses. 
Nad on väga tänulikud.“

„Me õpime Jumala armastuse 
kohta, kui jagame Jumala armas-
tust. Kogu 
see õppimine, 
treenimine ning 
talentide aren-
damine aitab 
meil teha pare-
mini seda, mida 
me teeme. Kui 
oleme segadu-
ses või ajame 
asjad vussi, on 
Jeesus rõõ-
muga valmis 
aitama asjad 
korda ajada.“

„Niisiis,“ 
vastas Saara 

mõtlikult, „Jeesusel ei olegi häbi, 
ta lihtsalt mõtleb, et sellel jüngril 
on vaja natuke rohkem õppida.“

„Muidugi!“ ütles pastor Miller. 
„Nii et minu nõuanne sinule on: 
veeda aega inimestega koos, 
jaga julgustavaid mõtteid sot-
siaalmeedias, võta aktiivne roll 
kirikus ja arenda oma talente. 
See kõik on armastuse koolis 
osalemise osa.“

Saara näol oli lai naeratus, kui 
ta ukse poole suundus. „Aitäh, 
pastor Miller, ma panen ennast 
juba täna sinna kooli kirja!“

„Näeme tunnis!“ vastas mees 
lehvitades. 4

VALMISTUME KOOS MINEMA
Siin on sinu armastuse kooli ülesanded. 
Tõmba ring ümber sellele, mis soovid sel 
nädalal ära teha. 
1. Loe nädala jooksul iga päev üks 
peatükk ühest evangeeliumist 
(Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese).
2. Veeda üks tund looduses, paludes 
Jumalal sulle midagi imelist näidata.
3. Harjuta üht oma talentidest, kuni 
oled selles veel parem. Ning seejärel 
jaga seda kellegagi.

Armastuse kool



32 MEIE AEG  2022/11

nelJapäev

Armid
„Viimaks veel, ärgu tehku 
keegi mulle vaeva, sest ma 
kannan Jeesuse vermeid oma 
ihu küljes.“ Galaatlastele 6:17

„Mida see tähendab?“ 
küsis Saara vanaisa 
kõrval diivanil istu-

des. Väikese elutoa tuleasemest 
paistis ere valgus, saates sooje 
valguskiiri üle vaiba.

„Oi, kas see väike vana arm?“ 
vastas vanaisa, uurides oma 
vasaku käsivarre ülaosa, kuhu 
Saara näpuga osutas. „Sain selle, 
kui olin politseis tööl. Ühele inime-
sele ei meeldinud, et üritasin teda 
kuriteo sooritamisel takistada, 
seega ta tulistas mind.“

Tüdruk kortsutas kulmu. „Kas 
see tegi haiget?“

„Jah. Väga!“
„Mis relvaga mehest sai?“
„Ta läks vangi.“
„Olen kindel, et olid selle üle 

rõõmus!“
Vanaisa raputas aeglaselt pead. 

„Mitte eriti. Mõte sellest, et ma 
ei suutnud tal aidata elada pare-
mat elu, tegi mind kurvaks.“

„Ta tulistas sind, vanaisa! Ta 
tulistas sind! Sul on arm, et seda 
tõestada!“

„Nojah. Ta tulistas. Aga mina 
eelistan elada igatahes koos 
armiga vabaduses kui ilma 
armita vanglas. Aga sina?“

Saara noogutas aeglaselt. 
„Miks halvad inimesed teevad 
headele inimestele haiget? Miks 
nad tekitavad arme?“

Mees kortsutas kulmu. „Ma 
arvan, et halbadele inimestele ei 
meeldi head inimesed, võib-olla 
nad on kadedad. Võib-olla nad 

mõtlevad enestes, et head inimesed 
lasevad neil paista halvana. Kui ma 
neile haiget teen, siis ehk nad muu-
tuvad halvaks, nagu mina. Siis pole 
ma nii üksi selles halb olemises.“

„Jeesusel on armid,“ ütles Saara 
tasaselt. „Jutlustaja kirikus rääkis, et 
need on Tema kätes ja külgedes. Ta 
sai need siis, kui mõned kurjad ini-
mesed ta ristipuule riputasid. Ühel 
päeval saan ma neid näha.“

„Ma tean,“ lausus vanaisa kur-
valt. „Ja apostel Paulust piitsutati 
mitmel korral, kuna ta jutlustas 
Jeesuse armastusest. Tema seljal oli 
palju arme.“

„Kas ta lõpetas jutlustamise?“
„Oh ei! Ta jutlustas isegi rohke-

mates paikades. Hiljem ta kirjutas: 
„Minu kehal on armid, see näitab, 
et kuulun Jeesus Kristusele.“ Ta ei 
häbenenud. Need armid tõendasid 
tema tõeliseks jüngriks olemist.“

„Ka mina püüan olla jünger,“ 
ütles Saara mõtlikult.

„Ma tean,“ vastas vanaisa. „Mõni-
kord saavad jüngrid haiget, kuna 
osadele inimestele ei meeldi, mida 
nad ütlevad või jutlustavad või lau-
lavad või kirjutavad. Mõnikord on 
armide tekkimise põhjuseks salva-
vad sõnad või kurjad teod. Kuid tõe-
lised jüngrid teavad, et need armid 
tähendavad seda, et nad jagavad 
Jumala armastust.“

„Mul on kahju, et sind tulistati, 
vanaisa,“ ütles Saara.

„See on hind, mida mõnikord 
maksta tuleb, kui oled hea politsei-
nik,“ märkis mees. 4

VALMISTUME KOOS MINEMA
Tõmba ring ümber, kumba sa meelsamini sooviksid. 
(Pea meeles, et osad valikud tähendavad, et mõned 
inimesed heidavad sinu üle nalja, püüavad sind 
häbistada või oma sõnade ja tegudega sulle haiget 
teha.)
                               
        

Saatana kurjade tegudega täidetud elu                 
või

Jumala õnnistustega täidetud elu.

Igavene elu koos Jeesusega taevas  
või

lühike elu siin maal.

Südametunnistus, mis on täidetud süütunde ja häbiga
või

puhas südametunnistus ja lootusrikkad mõtted.
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reede

Vastus 
kutsele
„Olge ikka rõõmsad Issan-
das! Taas ma ütlen: Olge 
rõõmsad!” Filiplastele 4:4

Pastor Miller naeratas kogu-
dusele, kui ta oma sõnu 
kordas. „Kas siin on kedagi, 

kes tahaks oma elu Jeesusele 
pühendada? Kas on keegi, kes 
tahaks seista ja öelda: „Ma valin 
olla Kristuse jünger ja järgida 
Teda, kuhu iganes Ta juhib?“ 

Saara istus koos vanematega 
kiriku esimestes ridades, kui üle 
kogu pühamu kajas jutlustaja 
kutse. Ta tundis end sisemiselt 
õnnelikuna, sest oli sellele kutsele 
juba mitu kuud tagasi vastanud. 
Ta oli valinud jüngriks saamise ja 
kuigi see ei olnud alati lihtne, tea-
dis ta, et see oli õige otsus. Alates 
hetkest, mil ta seisis ja ütles: „Ma 
tahan olla jünger,“ oli tema elu 
täidetud paljude väljakutsete ja 
võimalustega. Saara oli isegi koolis 
mõne oma klassikaaslasega rää-
kinud ja kutsunud neid oma kiriku 
erilistele koosolekutele – õhtutele, 
mis olid täis ilusat muusikat ja 
lõbusaid lugusid. Mõned olid ta 
kutse vastu võtnud ja nautisid 
pastor Milleri jutlust ning erine-
vate inimeste esinemisi. Noortele 
külastajatele meeldis eriti mees, 
kes mängis marimbat, ja naine, 
kes laulis ukulele saatel. Paljud 
klassikaaslased koos vanematega 
viibisid hetkel kirikus ja istusid 
tema ligidal orelimängu kuulates. 

Pastor Miller ootas oma üles-
kutsele vastust. Järsku kuulis 
Saara pingist tõusmise naginat. Ta 
vaatas üles, et näha, kes see oli. 
Tal jäi peaaegu hing kinni. See oli 
Terry, poiss, kes oli talle koolis nii 
palju probleeme ja piinlikkust teki-
tanud. Ta oli tüdruku kohta valeta-

nud, tema üle nalja heitnud ja elu 
kibedaks muutnud. Aja jooksul oli 
poiss muutunud pisut sõbraliku-
maks, kuid valu tema varasemate 
tegude pärast püsis endiselt.

Nüüd seisis ta rahvast täis kiriku 
ees ja ütles: „Ma tahan olla jünger. 
Ma tahan anda oma elu Jeesu-
sele.“ Ka mitmed teised tõusid 
pastor Milleri kutsele vastates 
püsti, kuid Saara ei pannud seda 
tähele. Ta mõistis, et Jeesus oli 
teda teise inimese südame 
puudutamiseks kasutanud. 
Kogu oma noore elu jook-
sul polnud ta kunagi sellist 
rõõmu ja õnne tundnud. 
Kui pastor seisjate eest pal-
vetas, valgusid Saara silmi 
pisarad. Jüngriks olemise 
kutsele vastamine muutis 
tüdruku elu ja ta ei kuju-
tanud ettegi, et ta ei oleks 
jünger. Ükskõik mis tulevik 
ka ei too, teadis ta, et jagab 
alati Jumala armastust 

VALMISTUME KOOS 
MINEMA
Kas sa sooviksid olla jünger? 
Palveta igal hommikul seda 
palvet. „Kallis Jeesus, ma 
tahan olla Sinu jünger. Õpeta 
mind, juhi ja juhenda mind 
igal sammul. Ma kuulun Sulle. 
Aamen.“

kõigiga, keda kohtab. Ta jääb alati 
jüngriks. Kui pastor oma palve 
lõpetas, kõlas Saara suust eriti 
rõõmus „Aamen!“. 4
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teine hingamispäev

Kunagi 
pole liiga 
hilja 
„Teie teenimise rõõmuks, 
eduks ja auks on olla alati 
valmis tähelepanelikult kuu-
lama Meistrit ning vastama 
Tema kutsele: „Siin ma olen; 
saada mind.““ Ellen G. White 
„Valitud sõnumid“, 2. raa-
mat, lk 168

Ellen White viskles unes. 
Unenägu tundus nii 
reaalne. Ta vaatas oma 

poega Edsonit koos tema noorte 
sõpradega rannas mängimas. 
Nad olid nii keskendunud lõbut-
semisele, et ei pannud tähe-
legi, et nad liikusid kaldast aina 
kaugemale. Ookeani lained 
tõusid aina kõrgemale ja kõr-
gemale ning tormasid vaikselt 
inimeste poole, enne kui võimsa 
mürina saatel murdusid. Ellen 
ahmis õhku. „Teil pole hetkegi 
kaotada!“ karjus ta, püüdes olla 
kuuldav üle tuule, vee ja lainete. 
„Lained! Hoovus!“ Ellen teadis, et 
kui lained tagasi ookeani poole 
suunduvad, võivad need paha-
aimamatud noormehed endaga 
kaasa tõmmata. Nad upuksid 
kindlasti ära. Järsku kuulis ta 
Edsonit hirmunult karjumas. Siis 
ta ärkas värisedes. Tema poeg ei 
olnud enam noor. Ta oli 43-aas-
tane ja elas kodust kaugel. Tema 
elu oli täis muret, ta tegi palju 
vigu ja valetas oma olukordade 
kohta. Ellen oli pidanud teda 
mitu korda isegi vanglast välja 
päästma. Edsoni isa oli surnud, 
samuti kaks venda. Ta oli kõige 
vastu, mille eest tema ema seisis 
ja ütles talle seda sageli.

Samal päeval, kui Ellen une-
nägu nägi, kirjutas ta pojale kirja 
ja rääkis oma õudusunenäost. 
„Hoovus esindab saatana jõudu 
ja sinu kindlat, sõltumatut, kan-
gekaelset meelsust,“ ütles ta. Ta 
tuletas pojale meelde, et ta peab 
oma elu Jumalale andma. Siis juh-
tus midagi hämmastavat: Edson 
uskus teda. Ta ütles endale: tee, 
millel ma käin, ei vii mind taeva 
poole. Ma pean muutuma. Ja ta 
muutus! Pärast pikka palvetamist 
alustas ta uhiuue teenistusega. Ta 
sõitis väikese aurulaevaga Mor-
ning Stardown Mississippi jõel 
Ameerika Ühendriikide lõunaossa. 
Ta kasutas laeva kiriku ja koo-
lina, et jagada 
piirkonna 
inimestele 
evangeeliumi. 
Aja jooksul aitas 
ta asutada 15 
kooli, kirjas-
tuse raamatute 
trükkimiseks 
ja sanatoo-
riumi inimeste 
meditsiiniliste 
vajaduste 
rahuldamiseks. 
Edson White’i 
lugu annab 
suurepärase 

näite kahest olulisest õppetunnist. 
Esiteks ei tohiks vanemad kunagi 
oma laste suhtes lootust kaotada. 
Ellen kirjutas talle palju kirju ja 
andis talle alati teada, et armastab 
teda. Teiseks: Jeesuse jüngriks 
saada pole kunagi liiga hilja. Kui 
Edson Jeesuse lõpuks oma süda-
messe lubas ja kuulis Päästjat 
ütlemas: „Mine kogu maailma 
ja jaga minu armastust,“ oli ta 
selleks valmis. „Ma lähen,“ ütles ta 
rõõmsalt. „Ma lähen!“  
Nii teevad jüngrid. 4

VALMISTUME KOOS MINEMA
Kas oled valmis olema jünger? Kaaluge 
neid ideid palvemeelselt.  
• Ole vabatahtlik kohalikus supiköögis. 
Serveerige koos toiduga lahkust.  
• Looge võimalusi ADRA jaoks raha 
kogumiseks. 
• Rõõmustage pastorit, pakkudes abi 
kirikus. 
• Kirjutage probleemidega võitlevatele 
inimestele julgustavaid e-kirju.


