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Risti üle kiitlemine 

Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti 
üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Gl 6:14 

 
Hingamispäev, 23. september 
Stephanie French (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Sissejuhatus. Uhiuus? 

Gl 4:1−7, 21−31 

Kirja galaatlastele on tihtipeale keeruline mõista. Sünnist alates on meid õpetatud 
ühiskonna reegleid järgmina. Kui siis Paulus annab Gl 4:4, 5 selge arusaama, et 
Jeesust saadeti meid seaduse alt vabaks ostma, võib seda raske mõista olla. 

Kristus vabastas meid vanadest Moosese seadustest, mida kunagi 
kasutati inimese puhtaks tegemiseks. 

Rm 6:6, 7 on öeldud: „Meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see 
patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu. Sest kes on surnud, see 
on patust vabaks mõistetud.“ 

Kristus vabastas meid vanadest Moosese seadustest, mida kunagi kasutati 
inimese puhtaks tegemiseks. Nüüd tuleb meie pääste Kristuselt, kes võttis kõik meie 
patud endale peale, kui Ta ristil suri. 

Sel nädalal õpime Jumala hämmastavast armust ja sellest, kui imeliselt on see 
Pauluse õpetustesse põimitud. Armu kaudu uueks looduks saamist on sageli raske 
mõista, kuid palve ja Püha Vaimu väe abil võid ka sina mõista seda ning võtta vastu 
vabaduse, mida saab Kristuse kaudu kogeda. 
 
Pühapäev, 24. september 
Elaine A. Thompson (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Tõendusmaterjal. Pühakirja mõistmine 

Lk 24:44, 45 

Esimene paganatest kristlaste koguduse rajamine Galaatias sai tunda juutide 
tagakiusamist. Nad olid vastu sellele „uuele evangeeliumile“, mida jüngrid õpetasid. 
Sellest hoolimata rändasid Paulus ja Barnabas läbi Glaatia. Hingamispäeval läksid 
nad sünagoogi ja Paulus tõusis üles ning avas galaatalste mõistuse Pühakirjast aru 
saama (Ap 13:13−43), nagu tegi Jeesus pärast ülestõusmist tema ja teiste jüngritega 
(Lk 24:44, 45; Ap 9). Selle tulemusena paganate kogudus kasvas. 

Jeesus soovib olla meiega üks samamoodi, nagu Ta on üks Isaga, ning 
anda meile tagasi meie kuningliku pärisosa. 

Pauluse evangeelium oli Jeesuse sõnum. Jumal kasutas Vana Testamendi 
traditsioone ja tseremooniaid nagu äppe – mida rohkem sa neid alla laadid, kasutad 
ja järgid, seda osavamaks muutud sa nende kasutamises ja seda rõõmsam oled sa 
täienduste üle. Kuid juudid keeldusid Jeesuse viimasest süsteemiuuendusest, mis 
võttis neilt nende ametinimetuse. Nad ei suutnud mõista, kuidas saab meie kehast 
Jumala tempel ja Tema elupaik (Jh 2:21; 1Kr 6:19) ning kuidas on kõik pühamu 
tseremooniad seotud üksnes Jumala ja iga inimesega individuaalselt (4Ms 7−10; Hb 
4:14, 16; Hb 9). 

Enam ei olnud vaja inimesest vahemeest ehk preestrit. Pane tähele, et Jeesus ei 
muutnud ühegi pühamu sümboli tähendust. Ta kirjeldas lihtsalt nende tegelikku 
rakendust. Ta avas nende mõistuse tähtsaimale sõnumile, mida Ta oli kogu aeg 
edasi andnud. Jeesus soovib olla meiega üks samamoodi, nagu Ta on üks Isaga, 
ning anda meile tagasi meie kuningliku pärisosa (Gl 4:3−7). 
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Siinai mäel kirjutas Jumal ühe seaduse (mida hoiti kõige pühamas paigas) oma 
sõrmega ning dikteeris teise Moosesele kirjutamiseks. Mõlemad seadused rõhutasid 
seda, kuidas teenida Jumalat ja hoolitseda teiste eest. Üks seadus oli igapäevane ja 
iga-aastane abivahend, mis selgitas, kuidas usu abil teistega toime tulla (Gl 
3:24−27). „Usust õige jääb elama“ (Gl 3:11) ainult siis, kui Jumal kirjutab oam 
seaduse meie südamesse ja mõistusesse (vt Hb 8:10). See on uus kõige püham 
paik, kus elab Jumal. 

VASTA 

1. Kas sa elad Jumala templina teistmoodi? 

2. Kas Pühakirja mõistmine on sinu jaoks oluline? 
 
Esmaspäev, 25. september 
Michelle Solheiro (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Logos. Mitte enam orjad 

Mt 23:27; Rm 6:1−7; 12:1−8; 2Kr 4:10; 5:17; Gl 1:7; 2:20; 5:2−4; 6:12−15; Fl 3:8; 
2Tm 3:12 

Kui küsisin endalt: „Mida tähendab Kristuse risti üle kiitlemine?“, tulid mulle pähe 
mõned mõtted alandlikkusest. Ma mõistsin, et asi ei ole üldse minus. Hakkasin 
mõistma oma väärtust, vabadust ja Teda, kellega ma olen ühendatud. Risti tõttu saan 
elada vaba elu ja nüüd saan olla vaba seaduse orjusest. Ma tean, kuhu ma suundun 
ja kelle poolel ma olen. 

Mida sa … tõega peale hakkad? 

Heida valed minema (Gl 1:7−9) 

Ma peaaegu tunnen seda innukust, millega Paulus selgitas galaatlastele vajadust 
õige evangeeliumi juurde jääda. Kujuta ette: sa kulutad arvutul hulgal tunde, et neid 
inimesi õpetada, neile jutlustada ja nende eest palvetada ning lühikese lahusoldud 
aja pärast hakkab kogu su töö luhtuma järgmise uuema religioosse trendi tõttu, 
milleks on päästmine tegude kaudu. 

Paulus soovitas oma rahval pöörduda tagasi õige evangeeliumi juurde ja selle 
juurde, mida nad äsja pöördunult olid õppinud. Nii lihtne on lasta end kõrvale juhtida 
sellel, mida ühiskond peab õigeks. Kuigi ma usun, et tänapäeval on ühiskonna surve 
tugevam, olid galaatlastel pidada oma võitlused maailma sõnumite vastu. Paulus 
rõhutas vajadust püsida kindlal alusel ning uurida Piibli tõde, mitte lasta end 
populaarsetel suundumustel kõrvale juhtida. Tõde on siiski tõde. 

Ära püüa olla lahe (Gl 6:12−15) 

Sageli tahame teistega sobituda, eriti noorena. Enamasti seetõttu, et meie suhted 
ja minapilt on alles kujunemas. Kui meil ei ole kindlat alust ja me ei ole põhiväärtusi 
kehtestanud, on väga lihtne lasta end teiste arvamustel haavata ja enamusel 
kõigutada. Paulusel oli õigus, kui ta ütles: „Kõik, kes iganes tahavad olla heas 
kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid 
Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.“ (Gl 6:12) 

Kõik soovivad hästi elada ja mitte kellelegi ei meeldi tõmmata endale negatiivset 
tähelepanu. See on üks põhjusi, miks on lihtsam muganduda ja vältida 
tagakiusamist, mitte kiidelda Kristuse risti üle. Kuid kristlastena me teame, et 
tagakiusamine tuleb. Miks me siis põgeneme selle eest iga kord, kui peame oma usu 
eest seisma ja Kristuse ristile viitama? „Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult 
Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.“ (2Tm 3:12) Ma usun, et kui me tõesti 
mõistame, kes meis elab, ja tunnustame Kristuse väge, siis ei ole me enam hirmu 
orjad (Gl 2:20). 

http://www.piibel.net/#q=Gl%203:24-27
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:24-27
http://www.piibel.net/#q=Gl%203:11
http://www.piibel.net/#q=Hb%208:10
http://www.piibel.net/#q=Mt%2023:27
http://www.piibel.net/#q=Rm%206:1-7
http://www.piibel.net/#q=Rm%2012:1-8
http://www.piibel.net/#q=2Kr%204:10
http://www.piibel.net/#q=2Kr%205:17
http://www.piibel.net/#q=Gl%201:7
http://www.piibel.net/#q=Gl%202:20
http://www.piibel.net/#q=Gl%205:2-4
http://www.piibel.net/#q=Gl%206:12-15
http://www.piibel.net/#q=Fl%203:8
http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:12
http://www.piibel.net/#q=Gl%201:7-9
http://www.piibel.net/#q=Gl%206:12-15
http://www.piibel.net/#q=Gl%206:12
http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:12
http://www.piibel.net/#q=Gl%202:20


  14. õppetükk, 23.−29. september 2017 3 

Mitte enam patu orjad (Rm 6:1−7; 12:1−8) 

Paulus meenutas galaatlastele, et nüüd on nad seaduse koormast vabad ning 
peaksid vastu võtma Kristuse risti ja armu vabaduse. „Meie vana loomus on koos 
temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks 
pattu. Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud.“ (Rm 6:6, 7) Risti ei 
löödud üksnes meie vana loomus, vaid ka vana ohverdamise komme. Paulus 
julgustas inimesi kiitlema risti üle, mis oli toonud neile rahu ja pääste (Gl 6:14). 
Paulus kutsus meid üles olema maailma inimestest erinevad ning mitte kohanduma 
maailma arusaamade, teoloogia ja standarditega – me peame olema teistsugused 
(Rm 12:1−8)! 

Kristus on kõik (2Kr 4:10; Fl 3:8) 

Me peame vaatama kõike läbi risti läätsede. Ma arvan, et paljud meie probleemid 
kahaneksid, kui vaataksime neid risti perspektiivis. Kõiki „saavutusi“ tuleks võrrelda 
sellega, mida tegi Jeesus ristil. Me ei ole kunagi nii head, et ei vaja Teda. Jeesus on 
kõik. 

Minu palve on, et võiksime tõesti öelda koos Paulusega: „Jah, enamgi: ma pean 
kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast 
olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust.“ (Fl 
3:8) 

Väga paljudel on hädasti vaja kuulda head sõnumit ristist. Kui sa seda loed, on sul 
olnud eesõigus seda elu muutvat sõnumit kuulda. Ma usun, et selles maailmas on 
inimesi, kelleni see ei ole jõudnud. Ülesanne viia hea sõnum kogu maailmale on ikka 
veel meie vastutusel. See on meie kõrgeim eesmärk maa peal, kõige tähtsam. Kui 
me tõesti seda mõistame, siis hakkame tegutsema. 

Mida sa selle tõega peale hakkad? Kas see muudab täielikult sinu elu või võtad sa 
seda endastmõistetavalt? Palju lihtsam on kiidelda oma saavutuste üle, kuna me 
oleme loomu poolest isekad, kuid kõige suurem rahuldustunne, mida selle maa peal 
kunagi kogeme, tuleb siis, kui anname kõik Jeesusele – kogu austuse, kogu omandi 
ja kogu au. 

VASTA 

1. Miks me tormame ikka ja jälle ahelatesse tagasi? 

2. Mida tähendab sinu jaoks Kristuse risti üle kiitlemine? 
 
Teisipäev, 26. september 
Felipe Solheiro (St. Albert, Alberta, Kanada) 

Tunnistus. Eneseusalduse väljaviskamine 

Gl 6:14 

„Peaaegu igas koguduses olid mõned liikmed, kes olid sünni poolest juudid. 
Nende pöördunute kaudu leidsid juudi õpetajad kerge ligipääsu ja nende kaudu said 
nad kogudustes kanda kinnitada. Vaimulike argumentidega oli võimatu Pauluse 
õpetusi kummutada, kuid nad võtsid tarvitusele kõige häbitumad meetmed, et tema 
mõju nurjata ja tema autoriteeti õõnestada. Nad väitsid, et Paulus ei olnud Jeesuse 
jünger olnud ega Temalt korraldust saanud, kuid sellegipoolest oli ta võtnud endale 
õiguse õpetada õpetusi, mis olid vastupidised Peetruse, Jaakobuse ja teiste apostlite 
omadele. Nii õnnestus judaismi esindajatel palju kristlusesse pöördunuid nende 
evangeeliumiõpetajast võõrutada. Siis mõjutasid nad neid järgima taas 
tseremoniaalseadusi kui päästeks hädavajalikke. Usku Kristusesse ja kümnele 
käsule kuuletumist peeti vähem oluliseks. Galaatia usklike seas levisid kiiresti 
jagunemine, eksiõpetused ja lihameelsus.“1 

                                            
1 Ellen G. White, „Sketches From the Life of Paul“, lk 188, 189. 
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„Ta kasvab samavõrra, kui ta sõltub Püha Vaimu õpetamisest.“ 

„Me oleme usu kaudu õigeks mõistetud. Inimene, kes mõistab nende sõnade 
tähendust, ei ole kunagi ennastusaldav. „Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi 
lugema oma teeneks.“ [2Kr 3:5] Püha Vaim on meie võimekus iseloomu kujundamise 
töös, et vormida iseloomu jumaliku sarnasuse järgi. Kui arvame, et oleme ise 
võimelised oma kogemust kujundama, siis teeme suure vea. Me ei suuda kunagi 
iseenesest kiusatust võita. Aga neis, kellel on tõeline usk Kristusesse, tegutseb Püha 
Vaim. 

Inimesest, kelle südames elab usk, saab kaunis tempel Issandale. Teda juhib 
Kristuse arm. Ta kasvab samavõrra, kui ta sõltub Püha Vaimu õpetamisest.“2 

Ühesõnaga, me peame mõistma, et me ei suuda iseenesest Päästja silmis midagi 
saavutada. Me peame täielikult ja abitult toetuma Temale kõiges ning just sellepärast 
peamegi kiitlema risti ja üksnes risti üle. 

VASTA 

1. Kuidas sa end tunned, teades, et sa ei saa Kristuse poolehoiu võitmiseks 
midagi ära teha? 

2. Miks meie kui inimesed arvame, et peame midagi tegema, et paremaks saada? 
Kas seda on mõjutanud meie kultuur? 
 
Kolmapäev, 27. september 
Harrison Chokka (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Praktiline juhend. Üksnes Kristuses 

Rm 12:1−12; Gl 6:14 

Kujuta korraks ette, et oled põlevas majas lõksus. Leegid ümbritsevad sind ja sa 
oled nende keskel väljapääsmatus olukorras. Siis mõistad, et vaid mõne minuti 
pärast on sinu saatus sama, mis sinu ümber põleval majal. Sel hetkel valdab sind 
täielik lootusetus ja arusaamine, et sa ei saa enda päästmiseks midagi teha. Aga just 
siis, kui kogu lootus tundub olevat kadunud, murrab uksest sisse tuletõrjuja, haarab 
sinust kinni ja kannab su välja ohutusse kohta. Kujutle nüüd seda: kohe kui tuletõrjuja 
on sind välja ohutusse kohta toonud, siis selmet teda elu päästmise eest tänada, 
hakkad sa teistele rääkima kõigist neist asjadest, mida sa majas tegid, et ennast elus 
hoida. Võid vaid aimata, kui tobedalt see kõigile ümberolijatele kõlaks. 

Mõte, et on midagi, mida saame enda päästmiseks ära teha, on 
vastupidine kogu evangeeliumi sõnumile. 

Pauluse jaoks oleks see näide sellest, kuidas kirjeldada päästet, mille Jeesus 
andis meile kõigile end ristil ohvriks tuues. Mõte, et on midagi, mida saame enda 
päästmiseks ära teha, on vastupidine kogu evangeeliumi sõnumile. Paulus soovis 
selgeks teha, et tal ei olnud kiidelda millegi muu üle, kui Jeesuse risti üle, millest tuli 
tema pääste. 

Kuidas me saame siis hoiduda kiitlemast millegi muu kui Jeesuse risti üle? 
Järgnevalt mõned sammud. 

Pea meeles, et pääste tuleb üksnes Kristuselt. Ei ole midagi, mida me saaksime 
või ei saaks teha, et Jumala silmis paremat kuulsust omandada. Kui võtame vastu 
igavese elu tasuta anni, mille on andnud meile Issand Jeesus, oleme kõik samal 
mänguväljakul. 

Pea meeles, et kõik head asjad tulevad Temalt. Kiitlemine tuleb sageli sellest, et 
me arvame, et oleme teinud midagi tunnustust väärivat. Paulus mõistis neil hetkedel, 
et kui temas on midagi head, ei tule see temast endast, vaid sellest, et Kristus elab 
temas (Gl 2:20). 

                                            
2 Ellen G. White, „Manuscript 8“, 1900. 
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Pea meeles, kust me tuleme. Tihtipeale näeme kõige selgemini Jumala kätt oma 
elus siis, kui vaatama tagasi oma elule enne seda, kui Tema tuli ja seda muutis. Neil 
hetkedel ei näe me enamasti, kui kaugele oleme ise jõudnud, vaid kui kaugele on 
Kristus meid toonud. 

VASTA 

1. Missugune oht kaasneb millegi muu, mitte Jeesuse risti üle kiitlemisega? 

2. Missugust praktilist harjutust võid iga päev teha, et hoida fookus mitte endal, 
vaid üksnes Kristusel? 
 
Neljapäev, 28. september 
Fernanda Perez (Calgary, Alberta, Kanada) 

Arvamus. „Ära sunni mind seda teist korda ütlema“ 

Jr 9:22, 23 

Olen teada saanud, et iga kord, kui salmi alguses või lõpus on „nõnda ütleb 
Issand“, tähendab see, et sellele tuleb tõsiselt tähelepanu pöörata, see tähendab, et 
Jumal tõesti soovib, et paneksime tähele, mida Ta ütleb, sest see on väga oluline ja 
peab meile meelde jääma. 

Jr 9:22, 23 alustab prohvet Jeremija sõnadega „nõnda ütleb Issand“ ja lõpetab 
hoiatuse sõnadega „ütleb Issand“. Ta ütles seda lausa kaks korda, nii et parem oleks 
seda tähele panna. Jumal rääkis varem iisraellastega ja räägib nüüd ikka veel 
meiega Tema tundmise vajadusest. Kui Jumal meile täna üht asja ütleks, siis seda, 
et peame õppima Teda tundma nii sügaval tasandil, et ei igatseks midagi muud, kui 
vaid Tema armastust! 

Kui Jumal meile täna üht asja ütleks, siis seda, et peame õppima Teda 
tundma nii sügaval tasandil, et ei igatseks midagi muud, kui vaid Tema 

armastust! 

Mul on eri eluetappidel lemmiksalmid ning Jr 9:22, 23 on minu praeguses etapis 
tõepoolest minu lemmiktekst. Olen jõudnud arusaamisele, et minu õnn ja eduks 
seisneb lihtsalt Issanda tundmises. Kuigi tarkus, jõud ja rikkus kuulub Jumalale, peab 
Ta meie jaoks kõige tähtsamaks seda, et tunneksime esmalt Teda. Ta soovib, et 
otsiksime kõigepealt Tema südant, mitte kätt. 

Issand kutsub meid iga päev kogema üleloomulikku suhet Temaga kuni selleni, et 
kuuleme selgelt Tema häält meie samme juhtimas. Gl 6:14 räägib Paulus, kuidas 
Jumal kasutab uuendatud südant, mis peegeldab Jeesuse iseloomu. 

Uus loodu olemine ei tähenda vana südame parandamist, see on „katkise enda“ 
andmine Jumalale ja Temal tegutseda lubamine. Kui otsustasin Teda lähemalt 
tundma õppida ja mõistsin, et ma ei saa enda „parandamiseks“ midagi ära teha, oli 
Tema ustav ja õnnistas mind. Kui Jumal käsib sul Teda usaldada ja Temaga koos 
käia, siis sellepärast, et Ta mõtleb seda tõsiselt. Ära sunni Teda seda teist korda 
ütlema. Aktsepteeri seda ja ava oma süda Talle täna, kohe praegu. 

VASTA 

1. Mis takistab sind seda südame uuendamist kogemast? 

2. Kuidas peaksime vastama sellele Jumala väsimatule armastusele, mida leidub 
ka Vanas Testamendis? 

3. Mis on asjad, mille üle sa kiitled? 
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Reede, 29. september 

Elaine A. Thompson (Edmonton, Alberta, Kanada) 

Uurimine. Vabadus, mis tiivustab muutust ja kasvu 

Gl 5:1; 1Pt 2:16 

KOKKUVÕTE 

Jeesuse ristisurma tõttu manitseb Paulus galaatlasi püsima selles vabaduses, 
milleks Kristus on meid vabastanud (Gl 5:1). Seda vabadust ei tohi kergelt võtta ega 
kasutada seda jätkuvalt patustamise vabandamiseks. Seda tuleb kasutada kui 
võimalust maailma teenida (1Pt 2:16). Vabadus on tulnud maailma! Muutumine ei ole 
meie enda tegudest. Meie teenistus maailma hüvanguks peab olema Jumalalt tulnud. 
Me peame järgima Jeesuse samme ja lubama Jumalal oma igapäevaelu juhtida. Me 
ei tohi kiidelda millegi muu üle peale Kristuse. 

TEGEVUSED 

 Tee jalutuskäik loodusesse. Vali mõni taim, lill, loom vms, mida saad ühe nädala 
jooksul vaadelda. Pane kirja kõik toimunud muutused ja ilmastikuolud, mis sel 
nädalal esinesid. Mida sa märkasid? 

 Pane kirja oma kogemus ajast, kui sa juhendasid, õpetasid või aitasid kedagi 
millegi uue õppimisel. Kas see oli kerge või raske? Kas see inimene järgis sinu 
juhiseid või püüdis ta oma asja teha? Mis tunde see sulle tekitas? 

 Uuri internetist, missugused uskumused eksisteerivad praegu risti tähtsuse 
kohta. 

 Kirjuta üles, kuidas on Jeesuse surm ristil muutnud sinu elu ja mida tähendab 
elada vastavalt evangeeliumile. 

 Kutsu sõbrad välja toredat õhtut veetma – joonistama, maailma, pildistama. 
Võtke aega, et rääkida, kui loominguline on Jumal ja kui väga Talle meeldi luua 
midagi mitte millestki. 
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