
120 üleskutset – august 

1. august – Ellen White 

Mul oli eile öösel imeline kogemus. Ma olin öises nägemuses koosolekul, kus esitati küsimusi ja vastati neile. 

Ma ärkasin kella ühe ajal ja tõusin üles. Ma kõndisin mõnda aega toas ringi, paludes äärmiselt tõsiselt selget 

mõistust, silmade tugevust ja jõudu kirjutada üles asjad, mida on vaja kirjutada. Ma palusin, et Issand aitaks 

mul kanda tunnistust, mis ärataks Tema rahva enne, kui on liiga hilja./.../ 

Me läheneme selle maa ajaloo lõpule ning Jumala töö erinevaid harusid tuleb edendada palju suurema 

eneseohverdusega kui seni. Nende viimaste päevade töö on misjonitöö. Käesoleva aja tõde, esimesest tähest 

viimaseni tähendab misjonipingutusi. See töö nõuab pühitsust igas etapis. Töölised tulevad katsumusest välja 

puhastatult ja täiustatult, nagu tules proovitud kuld./.../  

Ma tean, et Issand töötab oma rahva heaks, kui nad pühitsevad oma hinge tõele kuuletudes. Siis on kogu 

olemus - ihu, mõistus ja hing - Jumalaga kooskõlas: Armastades Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu 

iseennast saame vabaduse, mida kroonib au. (Ellen White kiri nr 130,  15.08.1902) 

Üleskutse: Hoia oma süda palvemeeles, et Eestimaal tuleks ärkamine ning tee juba sellel kuul algust 

misjonitööga, olles julge oma usku tunnistama. 

2. august - misjon 

Tihti kulutame me palju energiat, vahendeid, raha ja aega koguduse üritustesse ja misjonitegevustesse, mis 

ajapikku hääbuvad ja lõppevad tingituna inimeste pühendumusest ja entusiasmist. Kuid meie kogukondades 

ja linnades on nii palju iganädalasi tegevusi, mis lausa õitsevad. Käsitööringid, võrkpall, jalgpall, keeltekool, 

jõusaal, reisimine, lauamängud, orienteerumine. Lugematu hunnik klubisid, mis kõik on täidetud inimestega, 

kes otsivad sõprust, arengut ning kuuluvustunnet. 

Miks mitte liituda tegevusega, mida sa oled tahtnud juba aastaid teha? Tegelikult sulle meeldib olla kaasatud, 

õppida uusi asju ning lihtsalt tutvuda uute inimestega, kes tegelikult ei tunne Jumalat. Nädalast nädalasse saad 

sa olla tunnistuseks oma armastuse, lahkuse ja hoolivusega. 

Sellest kogemusest sündis minu jaoks TULI. TULI tähendab Tutvume Uuesti Lihtsalt Inimestega (LAMP – 

Let’s Actually Meet People). Me ei saa olla omas mullis lihtsalt laisad ja mugavad koos teiste 

samutimõtlejatega ning lasta sellel rõõmul ja lootusel enda sees lihtsalt kustuda. (Anna Beaden, 

http://www.advent.ee/artikkel/98644/tutvume-uuesti-lihtsalt-inimestega/) 

Üleskutse: Jaga oma väljavalitud sõbraga mõnda isiklikku kogemust Jeesusega. 

 

http://www.advent.ee/artikkel/98644/tutvume-uuesti-lihtsalt-inimestega/


3. august - kirjakoht 

Laulge Issandale, kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet! Ps 96:2 

Laulge Issandale uus laul,  

laulge Issandale, kõik maailm!  

Laulge Issandale, kiitke tema nime,  

kuulutage päevast päeva tema päästet!  

Jutustage paganate seas tema au,  

tema imeasju kõigi rahvaste seas!  

Sest Issand on suur ja väga kiidetav 

ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.  

Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, 

aga Issand on teinud taeva.  

Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, 

võimsus ja ilu on tema pühamus. 

Psalm 96:1-6 

Üleskutse: Milline seos on laulmise, kiitmise ja kuulutamise vahel? Kirjuta üles 7 kiitust/tänu Jumalale ning 

kiida iga päev Teda millegi eest. 

4. august - eestpalve 

Kui apostel Paulus töötas misjonipõllul, siis ta tundis, kui väga ta vajas noorte abi. Tema ise ja temaaegne 

apostlite põlvkond oli vananemas. Ta nimetas oma noort kaastöölist Timoteost oma vaimulikuks pojaks. Ta 

pani Timoteose tööle Efesose kogudusse ja valvama selle järele, et kogudus ei õpetaks midagi valesti, 1. 

Timoteosele 1:3. Kogu tegevus koguduses pidi juhinduma õigest õpetusest. Selleks oli vajalik, et noormees 

arendaks oma vaimuande, “pannes tähele iseennast ja õpetust” (1. Timoteosele 4:16). Paulus näitas, et 

sellises vaimus töötades päästab ta enda ja teised, kellega ta töötab, ning omab oma noorusele vaatamata 

autoriteeti ja tunnustust, mida kroonib Püha Vaimu tegevus töös. 

Sama vajadust tundis apostel Johannes, kui ta oma esimese kirja teises peatükis pöördus vanemate poole, 

näidates, et kohustus on kasvatada oma lapsi Jumala riigi töölisteks lapsepõlvest alates. Sellisel viisil 

kasvatatud noorte meeste kohta ütles ta, et nad on tugevad, “Jumala Sõna püsib” neis. Ta mainis ka noorte 

tugevust kurjuse võitmisel. Läbi aastasadade on kõigil aegadel olnud selliseid võitlejaid ja Jumala Sõna on 

säilinud muutumatuna. (Eduard Vari, "Vanad ja noored Jumala tööpõllul", Meie Aeg, detsember 2010) 

Üleskutse: Tee eestpalvet misjonitöö jätkusuutlikuse pärast. Too Jumala ette need kümned noored, kes on 

hetkel Noortekongressil Hispaanias, et see kogemus innustaks neid koju naastes olema veel rohkem valguseks 

maailmale. 

5. august - kogudus 



Suure evangeeliumisõnumi kuulutamine on Kristuse jüngrite töö. Mõned teevad seda ühel moel, teised 

hoolitsevad teiste tööharude eest, nii nagu Issand neid isiklikult kutsub ja juhib. Kõik ei tööta ühtemoodi, kuid 

kõik võivad oma jõupingutused ühendada. Elava Jumala Sõna tuleb kuulutada kogu maailmas. Evangeelium 

peab levima suure väega ning seda peavad tähistama Jumala Vaimu praktilised ilmingud. Meie töölised 

peavad olema elav mõju, mis näitab Jumala eesmärki nende tööle kutsumisel. Aulise evangeeliumi sõna tuleb 

kuulutada selle jumalikus kõikehaaravuses. Me peame olema evangeeliumi põhimõtete näiteks elava hääle ja 

lahkete kaastundlike tegudega. /.../ 

Tõde saab edendada heategevusega, harimatuid, haigeid, näljaseid ja abituid aidates. Kuid meie töö ei pea 

piirduma heidikutega. /.../ Saagu kogudused puhtaks isekusest ja uhkusest ning omandagu kogemus üksteisega 

ühinemisel, et julgustada kahtlevad südameid ja kosutada neid, kes on sattunud uskmatuse hägusse ja 

pimedusse. (Ellen White käsikiri nr 75, 20.09.1906)  

Üleskutse: Millised on need viisid, kuidas teie kogudus on kõige tulemuslikumalt evangeeliumi kuulutanud? 

Mitu hinge olete te selle tulemusena päästnud? Positiivsete tulemuste korral jätkake seda hädavajalikku tööd! 

6. august - ajalugu 

1942. aasta peakoosolekul valiti Eesti liidu esimeheks 33-aastane Richard Viktor Vinglas. Pärast esimeheks 

valimist saatis ta kogudustele ringkirja, kus olid kirjas järgnevad read: 

„Soovin teile väljendada tänu usalduse eest, mis asetas mulle uue ning vastutusrikka ülesande – seista liidu 

esimehena teie kõikide teenistuses. Tundes oma uusi kohustusi pean tunnistama, et ainuüksi Jumala armu 

läbi võin need täita. Sellepärast palun teilt, armsad usuõed-vennad, kaht asja. Esimese soovi väljendan 

apostel Pauluse sõnadega: „Ent mina manitsen teid vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja Vaimu 

armastuse läbi minuga ühes võidelda eestpalvetega minu eest Jumala poole.“ (Rm 15:30). Teiseks sooviks 

on mul, et me võiksime usus püsida. Selleks ei taha ma lakata palumast teie eest, et „teid täidetaks tema 

tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et te elaksite väärikalt Issandale, temale 

kõigeks meelehääks, vilja kandes kõiges hääs töös ja kasvades…“ (Kl 1: 9-10). 

Üleskutse: Palu liidu esimehe ja juhtkonna pärast, et nad oleks Jumal poolt hoitud selles vastutusrikkas töös.  

7. august - põhiuskumus 

22. Kristlik ülalpidamine 

Meid on kutsutud olema jumalakartlik rahvas, kes mõtleb ja tegutseb kooskõlas taeva põhimõtetega. Et Jumala 

Vaim saaks meis taas luua meie Issanda iseloomu, tegeleme me vaid nende asjadega, mis edendavad Kristuse-

sarnast puhtust, tervist ja rõõmu meie elus. See tähendab, et meie lõbustused ja meelelahutused peaksid olema 

kooskõlas kristliku maitse ja kauniduse kõrgeimate standarditega. Tunnustades kultuurilisi erinevusi peab 

meie riietus olema lihtne, vooruslik ja korralik — sobiv neile, kelle tõeline ilu ei seisne välises ehtes, vaid 

tasase ja vaikse vaimu kadumatus ilus. Samuti tähendab see, et kuna meie ihu on Püha Vaimu tempel, tuleb 

meil selle eest hoolitseda mõistlikult. Lisaks piisavale liikumisele ja puhkusele, tuleb meil süüa võimalikult 

tervislikku toitu ning hoiduda Piiblis nimetatud ebapuhtatest (ebatervislikest) toitudest.  



Kuna alkohoolsed joogid, tubakas ning vastutustundetu ravimite ja narkootikumide kasutamine on meie ihule 

kahjulik, tuleb meil ka neist hoiduda. Selle asemel tuleb meil tegelda asjadega, mis viivad meie mõtted ja ihu 

Kristuse sõnakuulmise alla, kes soovib, et me oleksime terved, rõõmsad ja head. (Rom.12,1.2; 1.Joh.2,6; 

Ef.5,1-21; Fil.4,8; 2.Kor.10,5; 6,14-7,1; 1.Pet.3,1-4; 1.Kor.6,19.20; 10,31; 3.Ms.11,1-47; 3.Joh.2.) 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Milline 

eeskuju oled sina kristlasena? Kas sinu elu, sõnad ja teod peegeldavad Kristuse olemust? Märka kaaskristlastes 

häid omadusi ning julgusta ning kinnita neid usuteel edasi minema. 

8. august - Ellen White 

Kui tõmmatakse kõrvale loor, mis varjab meie pilgu eest Kristuse au, siis on näha Päästja oma kõrgel ja pühal 

kohal, mitte üksinda, hoolimatu ja ükskõiksena meie vajaduste suhtes, vaid ümbritsetuna tuhandetest ja 

tuhandetest pühadest inglitest, kellest igaühel on oma ülesanne inimkonna abistamisel. 

 Päästja suhtleb iga osaga oma tohututes valdustes. Ta kummardub troonilt alla, et kuulata oma laste 

appihüüdeid. Tema südant täidab haletsus ja kaastunne nende vastu./.../ 

Meil on suur ja pühalik töö ning me peame järgima täpselt Päästjat. Ta avab ülevaatamiseks raamatud, kuhu 

on kirjutatud kõigi järelkäijate nimed ning nad näevad hämmastusega aruannet tegudest, mis häbistavad 

Jumalat, ja tegudest, mille Ta on heaks kiitnud. Iga päeva aruanne näitab Kõigeväelise tegutsemist - Issanda 

pingutusi hoida inimesed tasaste ja alandlikena, õrnasüdameliste ja kaastundlikena. (Ellen White käsikiri nr 

94, 23.09.1904) 

Üleskutse: Mõtle, mis on kirjas sinu taevases aruandes ning vajadusel tee oma elus parandusi, et teenida 

ligimesi Kristuse meelsuses. Võta aega, et rääkida Jumalaga ning tulla Tema ette sellisena, nagu sa oled. 

9. august – misjon 

 

Tuntud lugu räägib noorest mehest, kes jalutas kord piki ookeaniranda. Veidi maad eemal märkas ta vana 

meest vastu tulemas. Iga natukese aja tagant korjas too midagi maast ja viskas ookeani. Tärkava huviga 

jälgis noor mees vana mehe tegevust, kuidas see ühtelugu kummardudes mingi eseme maast võttis ja vette 

viskas. Kui mehed kohakuti jõudsid, küsis noormees vanemalt, mida ta teeb.  

Vanem mees seletas, et ta päästab rannale uhutud meritähti, visates neid tagasi merre. „Miks?” imestas 

noormees. „See on kasutu tegevus, nagunii ei suuda sa kõiki meritähti päästa. Täiesti võimatu ülesanne. Ja 

on sel üldse mõtet?” Sõnagi  lausumata  kummardus vana mees taas, võttis maast ühe meritähe ja viskas 

merre. Seejärel ütles ta vaikselt: „Selle meritähe jaoks on.” 

Me ei suuda teha kõike, kuid me suudame teha midagi. Me ei suuda muuta kogu maailma, kuid me suudame 

muuta maailma seal, kus me oleme. See on, mida Jeesus meilt ootab: et me oma kodulinnas või kogukonnas 

tooksime esile muutuse. Mil viisil? Tehes head, nagu Jeesus tegi; heast tahtest ajendatult, loovust kasutades, 

pühendunult ja järjekindlalt heade tegude kaudu. (Delbert W. Baker, palvenädala loengud 2015, neljapäev. 

Meie Aeg, november 2014) 

Üleskutse: Kutsu oma väljavalitud sõber mõnele koguduse poolt korraldatud üritusele, mis talle meeldida 

võiks (pallimäng, loeng, laager, osadusõhtu, palvegrupp). 



10. august - kirjakoht 

Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui 

röövel. Õp 6:10,11 

Mine sipelga juurde, sina laisk, 

vaatle tema viise ja saa targaks!  

Kuigi tal ei ole pealikut, 

ülevaatajat ega valitsejat,  

valmistab ta siiski suvel oma leiva 

ja kogub lõikusajal oma toiduse.  

Kui kaua sa, laisk, magad, 

millal sa ärkad unest?  

Veel pisut und, pisut tukkumist, 

pisut pikutamist ristis kätega,  

siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel. 

Õpetussõnad 6:6-11 

Üleskutse: Ärka homme varem ning tee midagi, mis oleks õnnistuseks teistele. Ole usin väikestes kohustustes, 

siis saab Jumal sulle rohkemat usaldada. Otsi õpetussõnade raamatust üks hea mõttetera ning saada see koos 

sobiliku pildiga oma sõbrale (tuttavale).  

11. august - eestpalve 

Üks noor kirjandusevangelist Filipiinidelt kiirustas pärast tegusat tööpäeva koju. Teda ründasid mässajad, 

kes lõid ta pikali ja pussitasid korduvalt. Üks juhuslik mööduja tundis ta ära ja teatas  ta vanematele. 

Vanemad viisid ta jalamaid lähimasse haiglasse. 

Kui arstid ja õed tema kallal töötasid, tuli ta korraks teadvusele ja sõnas: “Ärge kartke. Ma ei sure. Ma olen 

Jumala tööline ja mu töö pole veel tehtud.” Siis kaotas ta taas teadvuse. Järgmine hetk, mida ta mäletab, on 

see, kuidas ta ärkas ja kuulis arsti ütlemas: “Poeg, ma olen adventdoktor ja jään siia ööks ja päevaks, kuni sa 

jälle terveks saad.” Kui arst seda ütles, kuulis kirjandusevangelist taustaks hääli laulmas: “Tõuse üles, tõuse 

üles Jeesusele.” 

Mõne päeva pärast oli ta piisavalt taastunud, et võis koju minna. Pärast nädalatepikkust kodust kosumist 

pöördus ta tagasi haiglasse, et tänada personali selle eest, et nad ta eest nii hästi olid hoolitsenud. Ta palus 

võimalust kohtuda selle adventistist arstiga ja talle teatati, et nende haiglas pole ühtki adventistist arsti ning 

pole kunagi olnudki. 

Kes oli see adventdoktor, keda ta endaga rääkimas kuulis, kui ta väga haige oli? Ta usub kindlalt, et see oli 

ingel - kes muu see olla saigi? Kirjandusevangelistid tajuvad oma töös väga selgelt inglite kohalolu ja 

teenistust. (“Armu imed”, lk 229) 

Üleskutse: Palveta misjonäride eest, kes maailma eri paigus oma eluga riskides inimestele Jumalast 

räägivad. Täna Jumalat ka misjonäride eest Eestis: Tallinnas töötavad Delfred ja Hannah Filipiinidelt. 

12. august - kogudus 

Samal ajal, kui igas koguduses peaks olema aktiivne noorteosakond, on oluline, et noortetöö ei oleks 

isoleeritud ülejäänud kogudusetööst. 



Meil on tänapäeval terve armee noori, kes võivad teha palju, kui neid õigesti juhtida ja julgustada. /.../ Me 

soovime, et nad oleksid Jumala poolt õnnistatud. Me soovime, et nad osaleksid hästiorganiseeritud plaanides 

teiste noorte abistamiseks. 

Kui noored annavad oma südame Jumalale, ei kao sellega meie vastutus nende eest. Neis tuleb äratada huvi 

Issanda töö vastu ning neid tuleb juhtida mõistma, et Ta ootab neilt tegusid Tema töö edasiviimiseks. Ei 

piisa näitamisest, kui palju on vaja teha, ja noorte üleskutsumises kaasa lööma. Neid tuleb õpetada, kuidas 

Meistri heaks töötada. Neid tuleb kasvatada, distsipliinile allutada ning Kristusele hingede võitmise 

parimates meetodites praktiliselt välja õpetada. Õpetage neid püüdma aidata vaiksel, nähtamatul viisil oma 

noori kaaslasi. Selgitage neile erinevaid misjonitöö vorme, milles nad võivad osaleda, ning õpetage ja aidake 

neid selles. Nii õpivad nad töötama Jumalale. (Koguduse kord, lk 130) 

Üleskutse: Palvetage täna eriliselt koguduse järelkasvu eest. Kuidas on teie koguduses lapsed ning noored 

kaasatud ning kuidas saaks neid rohkem kaasata? Palvetage hetkel toimuvate poiste ja tüdrukute laagrite 

eest, et need võiksid olla üheks abivahendiks nende kasvamisel. 

13. august - ajalugu 

Esimeseks välismisjonäriks Eesti adventkoguduse ajaloos sai Amanda Nukka, kes siirdus 1931. aastal 

Aafrikasse, Sierra Leonesse. Aafrikas asus Amanda Nukka õpetama ja juhendama lapsi sealses 

misjonikoolis. Vaatamata seal varitsevatele mitmetele ohtudele, oli töö talle väga südamelähedane. Paraku 

haigestus ta mõned aastad hiljem malaariaase ja ta naases Eestisse. 1937. aastal pärast tervenemist siirdus 

Amanda Nukka aga tagasi endisele tööpõllule. Oma tagasimineku kohta kirjutas Amanda Nukka järgmist: 

„Olin üliõnnelik, kui saabus uus kutse minna tagasi vanale tööpõllule. Kuigi olles täiesti teadlik kõigest, mis 

mind ees ootab, ometi miski ei suutnud takistada otsustamast järgida kutsele, sest eks olnud see minu 

igatsuse ja lootuse täitumine.“ (Voldemar Viirsalu, „Loojangu eel. Hämarus laskub maale“. Misjoniteated 

nr.4/5, Tallinnas 1937) 

Üleskutse: Kas ja miks on vaja saata misjonäre teistesse riikidesse? Palu Jumalat, et Eestist võiks minna 

rohkem misjonäre teistesse riikidesse või kui tunned sellist kutsumust, jaga seda kellegagi. 

14. august - põhiuskumus 

23. Abielu ja perekond 

Jumal seadis abielu Eedenis ja Jeesus kinnitas, et see on armastavale kaaslusele rajanev eluaegne ühendus 

mehe ja naise vahel. Kristlasele tähendab abielu siduvat kohustust nii Jumala kui abikaasa suhtes ning 

sellesse astujad peaksid jagama ühist usku. Vastastikune armastus, austus, lugupidamine ja kohusetunne 

moodustavad aluse sellele suhtele, mis peab peegeldama Kristuse ja Tema koguduse vahelise suhte 

armastussoojust, pühadust, lähedust ja kestvust. Abielulahutuse kohta õpetas Jeesus, et inimene, kes lahutab 

end abikaasast muidu kui hooruse pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Kuigi mõned perekondlikud suhted 

võivad olla mitte kõige paremad, võivad abikaasad, kes pühendavad end täielikult teineteisele Kristuses, 

saavutada Püha Vaimu juhtimisel ja koguduse toetusel armastava ühtsuse. Jumal õnnistab perekonda ja 

soovib, et selle liikmed aitaksid üksteist täieliku küpsuse saavutamise teel. Vanemad peavad kasvatama oma 

lapsi armastama Issandat ja kuuletuma Temale. Oma eeskuju ja sõnaga peavad nad õpetama neile, et Kristus 

on armastav distsipliininõudja — alati õrn ja hoolitsev — kes soovib, et neist saaksid Tema ihu liikmed, kes 

moodustavad Jumala perekonna. Perekondliku ühtekuuluvuse suurenemine on üks viimse 

evangeeliumikuulutuse märkidest. (1.Ms.2,18-25; Mat.19,3-9; Joh.2,1-11; 2.Kor.6,14; Ef.5,21-33; 

Mat.5,31.32; Mrk.10,11.12; Luk.16,18; 1.Kor.7,10,11; 2.Ms.20,12; Ef.6,1-4; 5.Ms.6,5-9; Õps.22,6; 

Mal.3,23.24.) 



Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Küsi 

mõne oma tuttava (mittekristlasest) abielupaari käest nende tutvumise lugu ning väljenda oma rõõmu nende 

abielu üle. 

15. august - Ellen White 

Kirkas päevavalguses ja mitmesuguste häälte keskel ei ole puurilind suuteline selgeks õppima laulu, mida 

tema peremees talle õpetada püüab. Ta võib omandada küll väikese viisilõigu, mingi lühimotiivi, mitte 

kunagi aga täielikku meloodiat. Ent peremees katab puuri ja asetab selle kohta, kus lind kuuleb ainult seda 

viisi, mis tal tuleb selgeks saada. Lind üritab pimedas niikaua laulda, kuni see lõpuks õnnestubki. Seejärel 

eemaldatakse puurilt kate ja edaspidi suudab lind ka päevavalguses seda laulu esitada. Nii toimib oma 

lastega ka Jumal. Tal on meile õpetada oma laul ja kui me selle kannatuste keskel omandame, võime seda 

laulda igal ajal edaspidigi. 

Paljud inimesed pole rahul oma elutööga. Võib-olla pole ümbritsevad tingimused kõige soodsamad. Nende 

aega võib kulutada igapäevane rutiinne töö, ehkki nad on enda arvates võimelised kõrgemate kohustuste 

täitmiseks. Sageli näib sellistele inimestele, et nende püüded ei kanna vilja ja neid ei osata hinnata. Tulevik 

tundub olevat ebakindel. 

Pidagem aga meeles, et kuigi meie tehtav töö ei pruugi meile tunduda kõige meelepärasem, peaksime 

sellesse siiski suhtuma kui Jumala valikusse meie jaoks. Olgu meeldiv või mitte - kõige otsesemad 

kohustused kuuluvad tingimata täitmisele.(Ellen White, “Abi argipäevaks”, lk 10) 

Üleskutse: Millise „laulu“ on Jumal sulle õpetanud? Kasuta seda Jumalalt saadud andi, et täna rõõmustada 

ja julgustada kedagi. Ole Jumalale tänulik nende laste ja noorte eest, kes hetkel Valgas orkestrilaagris oma 

andeid kasutavad. 

16. august - misjon 

Kristuse meetod ei ole alati kerge. Ühe nupulevajutusega varjuvad autod eeslinnade garaažide automaatuste 

taha. Korterisse sulguvad linnainimesed kohtuvad haruharva oma naabritega. Pikad tööpäevad ei jäta 

kuigivõrd aega tööväliseks suhtluseks. Kristuse meetod pole aga mingi sündmus, mille jaoks peaksime aega 

leidma – see on elustiil, mida peaksime elama. See tähendab, et me kujundame selle, millega me tegeleme, 

kindla eesmärgiga ümber. 

Oluline on veeta aega inimestega, kes pole adventistid. Kas käid õhtuti jalutamas? Suurepärane. Kutsu 

endaga kaasa mõni mittekristlane, või veel parem, liitu kogukonna terviseklubiga. Me saame liituda terve 

hulga gruppidega: aiandus, margikogumine, raamatuklubi jne. Niisamuti võime me külgkülje kõrval töötada 

teiste inimestega koos kogukonna teenistuses. 

Kas sa sööd iga päev? Vapustavalt tore. Leia võimalusi einestada koos sõprade ja tuttavatega, kes ei ole 

adventistid. Kultuuriruumis, kus see on vastuvõetav, tehke seda enda kodus. Ent selleks sobib ka 

pitsarestoran või mõni muu söögikoht. Oluline on siinjuures teada, et just ühise söögilaua taga sõlmitakse 

parimaid suhteid. 

Me ei saa teenida teiste inimeste vajadusi, kui me ei tea, millised need on. See tähendab oma naabrite ja 

kogukonnaga tuttavaks saamist. See tähendab nendega koos ajaveetmist, nende kuulamist, jälgimist ja 

nähtust järelduste tegemist. (Gary Krause, Palvenädal 2016 - neljapäev, Meie Aeg, november 2016, lk 23) 

Üleskutse: Räägi oma väljavalitud sõbrale Jeesusest ja Tema tegudest meie heaks. 

 



17. august - kirjakoht 

Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. 1Kr 3:7 

 

Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu 

te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud.  

Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.  

Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes 

kastab, vaid Jumal, kes kasvatab.  

Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma 

palga vastavalt oma vaevanägemisele.  

Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, 

Jumala hoone olete teie. 

Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle 

teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, 

missugune see on. 

Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab 

Jumala Vaim?  

Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka 

tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie. 

1. Korintlaste 3:5-9,13,16,17 

Üleskutse: Mitu vaimuliku seemet oled sa viimasel ajal istutanud või kastnud? Võta endale üks kindel 

eesmärk, näiteks: Räägin igal nädalal vähemalt ühele inimesele oma usust. 

18. august - eestpalve 

Pärast Jumalaga palves võitlemist pange selga soomusrüü ning asuge tõsise tööga hingi usku pöörama. 

Laske inimestel näha, et teie puhul ei ole tõde nali, vaid igavene tõelisus. Te peate tegelema põhimõtetega 

nii nagu ei iial varem. Puistake tõe seemneid lahtise käega. Külvake kõigi vete äärde. Ärgu olgu teil ühtki 

määratud piiri, mida te ei ületa, vaid töötage väega, mille Jumal teile annab. Siis tuntakse teid inimestena, 

kes usuvad tõde ja kelle jaoks on tõde reaalsus. Ärge laske oma usul kaduda. Tuletage meelde otsuse 

tegemise hetke ning raputage end vabaks igasugusest laiskusest ja loidusest. … Hoidke kõvasti kinni. Ärge 

jätke ühtki vahendit proovimata. Töötage, valvake ja palvetage ning kõndige alandlikult koos Jumalaga. 

(Ellen White kiri nr 6 1 / 2, 4.01.1900) 

Üleskutse: Palu, et Jumal elustaks sinu südame uuele elule Kristuses, et võiksid uue innuga külvata Jumala 

sõna enda ümber. Kuressaare kogudusel on täitunud 105 aastat, paluge neile õnnistust. 

19. august - kogudus 

Lõpuajal hakkavad paljud Jumalat otsima, otsitakse elule vaimulikku alust ja identiteeti usklike kogukonnas, 

kellel on piibellik õpetus. Kogudusejuhid pööravad tähelepanu evangeeliumitöö ja koguduse kasvu 

arendamiseks, uskudes, et kasv on alles ees. /.../ 

Kogudusega liituvad inimesed erinevatest kultuuridest ja sotsiaalsest spektrist. Nende vaimulik tase on 

erinev, samuti kasvu kiirus. Kogudusega liitudes ja seal olles peaks kasv jätkuma (1 Pt 4: 8-10). 

 



Järgnev peaks aitama seda saavutada. 

1. Aastase tegevusplaani koostamisel peab analüüsima kohaliku koguduse liimeskonna seisukorda. 

Peaks hindama oma võimeid, kui palju liikmeid reaalselt kogudusse „mahub“ ja palju tahab sealt 

„välja saada“. Vastavalt sellele saab koguduse tööd kujundada, et saavutada parim tulemus liikmete 

jaoks. 

2. Piibliõppegrupid peaksid toetama uusi liikmeid nende esimestel kuudel koguduses ja aitama neil 

koguduses kohaneda.  

3. Peab tegema kõik selleks, et uusi liikmeid põimida kogudusse, sõpruse ja peresidemete kaudu. Neid 

tuleks kaasata tunnistamistöösse ja koguduse ellu. 

4. Laste- ja noorte- ja teismelistetöö organiseerimine lähtuvalt nende vaimulikest vajadustest, neid 

usaldades ja andes neile koguduses ülesandeid, pärast seda, kui nad on saanud koolitust. 

5. Tuleb tagada uute liikmete osa jumalateenistuste korraldamisel ja läbiviimisel, haarata neid koguduse 

osadusse. Plaanide koostamisel tuleb jälgida selle punkti täitmist! 

6. Liikmeid tuleb koolitada vastavalt oma ülesannetele ja tööle koguduses. Näiteks need, kes tegelevad 

lahkunud liikmete tagasivõitmisega, peavad olema eelnevalt õpetatud seda tegema. Samas, kedagi ei 

tohi sundida tegema midagi, mis ei ole isikule vastuvõetav või tema vaimuannetega vastavuses. 

Tuleks rajada inimestevahelisi suhteid ja sõprust, nagu seda tegi Jeesus, andestades inimesele. 

(Adventkoguduse ametlik seisukoht, peakonverentsi poolt vastu võetud 2007. aastal. 

http://www.advent.ee/info/59753/uleskutse-koguduse-liimeskonna-kasvu-tagamiseks/) 

Üleskutse: Mõelge koos kogudusega välja 2 meetodit, kuidas ülalolevaid eesmärke saavutada. Milline 

nendest kuuest vajab enim tähelepanu misjonitöö edendamiseks? 

20. august – ajalugu 

1923. aastal asutati Balti Unioonis adventkoguduste töölistele hariduse andmiseks Riia linna lähedal 

misjoniseminar. Kool asus imeilusas kohas Suschenhofi (praeguse nimega Suži) mõisas Kisezersi järve 

ääres. Kooli territooriumi suurus oli 111 hektarit ning see oli ümbritsetud mägedest ja männimetsast.  

Misjoniseminar sai eestlaste seas väga populaarseks ning takistuseks ei saanud ka vahemaa. Hilisem Eesti 

liidu esimees Eduard Murd sõitis mitmel korral Pärnust misjonikooli jalgrattaga (teekonna pikkus ligi 175 

kilomeetrit). 1924. aasta õppeaasta alguseks oli koolis 111 õpilast, nendest 56 meest ja 55 naist. Lätist oli 

õpilasi 77, Eestist 30 ja Leedust 4. Järgmise õppeaastal oli õpilaste arv kasvanud juba 136ni. Kokku lõpetas 

aastatel 1927-1935 seminari 42 eestlast, kellest paljud asusid pärast lõpetamist tööle ka misjonitöölistena. 

(Misjoniteated 1925 nr 1, Misjoniteated 1927 nr 3, Misjoniteated 1935 nr 5, Urve Murd) 

Üleskutse: Kasuta täna võimalust liikuda jalgrattal ja proovi läbida vähemalt kümnendik teekonnast, mis 

tuli läbida Eduard Murdil. Terves kehas terve vaim! 

21. august - põhiuskumus 

24. Kristuse teenistus taevases pühamus 

Taevas on pühamu, tõeline telk, mille on ehitanud Jumal ja mitte inimene. Selles teenib Kristus meie heaks, 

tehes usklikele kättesaadavaks oma lunastava ohvri, mis sai toodud kord kõigi eest ristil. Kristus pühitseti 

tõelise Ülempreestri ametisse meie heaks ja Ta alustas oma vahemehetööd siis, kui läks peale ülestõusmist 

taevasse. Aastal 1844, mil lõppesid 2300 prohvetlikku päeva, alustas Ta teist ja viimast osa oma lepitustöös. 

Selleks on uurimiskohus, mis on osa kogu patu lõplikust kõrvaldamisest, mida sümboliseeris heebrealaste 

pühamu puhastamine suurel lepituspäeval. Selle sümboolse teenistuse käigus puhastati pühamu loomsete 

http://www.advent.ee/info/59753/uleskutse-koguduse-liimeskonna-kasvu-tagamiseks/


ohvrite verega, kuid taevased asjad puhastatakse Jeesuse vere täiusliku ohvriga. Uurimiskohus näitab 

taevastele olevustele kes surnuist magavad Kristuses ja arvatakse seepärast Tema läbi väärilisteks osa saama 

esimesest ülestõusmisest. See ilmutab ka, kes elavate hulgast on püsivalt Kristuses, pidades Jumala käske ja 

Jeesuse usku, ja on seepärast valmis muutmiseks ja ülesvõtmiseks Tema igavesse kuningriiki. Nimetatud 

kohus tuvastab Jumala õiguse päästa neid, kes usuvad Jeesusesse. Kohus teeb otsuse, et need, kes on jäänud 

ustavaks Jumalale, saavad kuningriigi. Kristuse teenistuse lõppemine taevases pühamus, märgib ära inimeste 

armuaja lõpu. (Heb.8,1-5; 4,14-16; 9,11-28; 10,19-22; 1,3; 2,16.17; Tan.7,9-27; 8,13.14; 9,24-27; 

4.Ms.14,34; Hes.4,6; 3.Ms.16; Ilm.14,6.7; 20,12; 14,12; 22,12.) 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad ning 

mõtle Kristuse teenistuse üle taevases pühamus. Kuidas selgitaksid seda oma sõbrale, veenvalt ja 

arusaadavalt? 

22. august - Ellen White 

Omakasupüüdmatu meelsus töös teiste heaks annab iseloomule sügavuse, stabiilsuse ja Kristuse sarnase ilu 

ning toob selle omanikule rahu ja õnne. Tema püüdlused on õilistatud, laiskusel ega isekusel pole enam 

kohta. Need, kes taoliselt kristlikke voorusi harjutavad, kasvavad ja muutuvad tugevaks Jumala töös. Nad 

saavad selge vaimuliku arusaamisvõime, kindla, kasvava usu ja suureneva palvejõu. Jumala Vaim, kes 

mõjutab nende meeli, toob nende hinges esile püha kooskõla vastuseks jumalikule puudutusele. Need, kes 

pühenduvad omakasupüüdmatutele jõupingutustele teiste heaks, aitavad kõige kindlamini kaasa ka enese 

päästmisele. 

Kasvame armus ainult siis, kui teeme omakasupüüdmatult just seda tööd, mille Kristus on meile määranud - 

kui püüame oma võimete kohaselt olla abiks ja õnnistuseks neile, kes vajavad abi, mida meie saame neile 

anda. Jõud tuleb harjutamisest; tegutsemine on just samasugune elutingimus. /.../ 

Inglid kuulavad pealt, missuguse tunnistuse viid sa maailmale oma taevase Meistri kohta. Jutusta Temast, 

kes elab selleks, et kosta Isa ees sinu eest. Kui sa ulatad sõbrale tervituseks käe, ülista Jumalat oma huulte ja 

südamega. See juhib tema mõtted Jeesusele./.../ (Ellen White, “Tee Kristuse juurde”, lk 61,89) 

Üleskutse: Teeni kaasinimesi omakasupüüdmatult. Kas seda on kerge või raske teha? Millised on need 

omakasupüüdmatud teod, millega sina inimestele tunnistuseks oled? 

23. august – misjon 

2005. aastal kutsuti pastor Lee oma perekonnaga Koreast, et nad juhiksid Amami Oshima kogudust 

Jaapanis. 

“Nad veetsid aasta Jaapani keelt õppides ning Jaapani kultuuriga tutvudes. Nad tajusid, et Jaapani kultuur oli 

väga erinev nende kodusest Korea kultuurist. “Jaapanlased on üsna ligipääsmatud,” ütleb pastor Lee, “nad 

hoiavad oma uskumused endale ega söanda tungida naabrite eraellu kasvõi selleks, et Jumala armastust 

jagada.” 

Koguduseliikmed olid ettevaatlikud ka tema ja ta perekonna suhtes. /.../ 

Pastor ja ta naine väljendasid igal võimalikul viisil armastust koguduseliikmete suhtes. Nad külastasid igat 

liiget sageli ja kohtlesid neid sõpradena. “Tegime kõik, mida suutsime, et anda liikmetele mõista, et me neid 

armastame ning oleme tulnud neid Kristuses teenima. Me viisime läbi toiduvalmistamiskursusi, õpetasime 

korea keelt, näitasime inimestele, kuidas teha  massaaži. Ja me palvetasime iga liikme pärast iga päev.” 



Ajapikku hakkasid nende palved ja jõupingutused vilja kandma. Mõned endised koguduseliikmed pöördusid 

koguduse juurde tagasi, ning koguduses käivad liikmed hakkasid kutsuma koguduse üritustele oma 

pereliikmeid ja sõpru. Liikmed hakkasid tajuma, et suur õnnistus on jagada oma usku teistega ning 

armastada neid, kes nende keskele tulid, nii nagu armastas Jeesus. 

Viie aasta jooksul, mil perekond Lee Amami Oshima kogudust teenisid, ristiti 15 uut usklikku. 

(Misjonijutustused, 11. veebr 2012) 

Üleskutse: Palveta eriliselt, et Jumal aitaks sul oma väljavalitud sõpra jumalateenistusele kutsuda ning 

mõtle juba ette, kuidas seda teha saaksid. 

24. august - kirjakoht 

Mis te arvate? Kui ühel inimesel juhtub olema sada lammast 

ja üks neist ära eksib, eks ta jäta need üheksakümmend üheksa 

mägedesse ja lähe otsima eksinut? Ja kui ta selle üles leiab, tõesti, ma ütlen teile, 

ta rõõmustab tema pärast enam kui nende üheksakümne üheksa pärast, 

kes ei olnud eksinud. 

Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, 

et ükski neist pisikestest hukkuks.  

Matteuse 18:12-14 

Ma palun, minge tööle, kellele Jumal on andnud tõe tundmist. Tööd on kõikjal. Kõik põllud on valmis 

lõikuseks. Külvajaid ja lõikajaid on just nüüd vaja. /.../ Inglid on ootamas, et õnnistada pühendunud töölisi. 

Võrdum kadunud lambast, see peaks olema õpetuseks igale inimesele, kes on vabastatud saatana püünistest. 

Me ei tohi viibida üheksakümne üheksa juures, vaid peame välja minema kadunuid päästma, neid üles 

otsima suurte linnade kõrbetest. Selles töös tunnevad töölised oma nõrkusi ja nad põgenevad kindlusesse. 

Jumala ligiolek on nendega, et anda neile tugevust, julgust, usku ja lootust. Ustava südamega töölised on 

Jumala kaastöölisteks. (Ellen White, “Tunnistused jutlustajatele”, lk 232) 

Üleskutse: Palveta ja too Jumala ette inimesed, kes ei tunne veel Teda. Palu, et Jumal annaks sulle veel 

võimaluse päästa kadunud lambaid. Keda Jumal soovib, et sa veel päästaksid? 

25. august - eestpalve 

Arusaamine, et minus pole loomu poolest midagi head, paneb mind põlvedele alandudes paluma, et Jumal 

ilmutaks end minu kaudu. Ma vajan sellist ettevalmistust, nagu Jeesus palus endale Jordani jõe kaldal: 

„Kristuse pilk näis tungivat läbi taeva, kui Ta avas oma hinge palves Jumalale. Ta teadis hästi, et patt oli 

kalgistanud inimsüdamed, ning neil oli väga raske mõista Tema missiooni ja võtta vastu lunastust. Ta anus 

Isalt väge võitmaks inimeste uskmatust, purustamaks ahelaid, millega Saatan oli neid sidunud“ (E. White, 

„Ajastute igatsus“, lk 111,112). 

Ainult üleloomulik taevane vägi saab teha katkise inimese Jumala kosmilises plaanis kasutatavaks. See vägi 

saadakse sihikindlate palvete tulemusena. „Iga tööline peaks palvetama Jumala poole igapäevase Vaimuga 

ristimise pärast.“ E. White, „Apostlite teod“, lk 50). Ja just see on järgmine samm, mida näeme: Jeesus saab 

Püha Vaimu. (Gavin Anthony, Palvenädal 2016 - esmaspäev, Meie Aeg, november 2016, lk 16) 

Üleskutse: Palveta täna ja edaspidi, et Jumal täidaks sind igapäevaselt oma Püha Vaimuga, et saaksid olla 

Tema tööriist. 

 



26. august - kogudus 

Jumal on otsustanud selles maailmas end väiksesse peita. Ta ilmutab end järjekindlalt inimestes ja kohtades, 

mis on väikesed, alandlikud ning tihtipeale selle ilma vägevate tallata. Jah, Jeesust võib leida ka 

Westminster Abbey võimsate võlvide alt, aga suurem on tõenäosus, et Teda kohtab mõne vangla trellitatud 

akende taga. Jeesus võib ilmutada end megakirikute megasaalides, aga päris kindlasti ilmub Ta meie keskele 

pagulaslaagrite lootusetuses. Ta on ikka olemas suure reede viimseni lihvitud jumalateenistustes, aga 

ennekõike siiski kodutute varjupaiga läppunud õhuga toakestes. /.../ 

Seega on meie misjonitöö ennekõike märkamise töö, taevariigi ja Jumala kohalolu märkamise töö. Näljasele 

toidupalukese andmiseks ei ole palju vaja – aga on vaja märgata. Külmetajale mõne sooja riideeseme 

andmiseks on kõigepealt vaja teda ning tema vajadust tähele panna. Haiglas saab külastada vaid inimest, 

kellest me teame, et ta on sinna sattunud. Jeesus kutsub meid ennekõike just inimesi ja nende muret 

märkama. Õige misjonitöö just sellest algabki, taevariigi tunnetusest, lahtistest silmadest, tundlikust 

südamest... ("Märkamise kunst", Mervi Kalmus, Meie Aeg, aprill 2016, lk 13) 

Üleskutse: Kas teie olete märganud oma kodukoha abivajajaid ning midagi nende heaks teinud? Kuhu ja 

kellele oleks abi kõige rohkem vaja? 

27. august - ajalugu 

1930-ndatel aastatel pöörati Eesti liidu väljaannetes väga suurt rõhku tervisele. Vähemalt kord aastas ilmus 

Meie Aja tervisele pühendatud erinumber ning ka Misjoniteadetes käsitleti pidevalt tervisliku eluviisiga 

seotud teemasid. Suurt tähelepanu pöörati toitumisele ning tihti avaldati lihtsate ja tervislike toitude retsepte. 

1938. aasta Misjoniteates oli toodud alljärgnev retsept. 

Maitsev kartulikeeduvee kaste 

Hästi pestud kooritud kartulid pannakse paraja rohkuse veega ja paraja soolaga keema. On kartulid 

pehmeks keenud, valatakse keeduvesi teise puhtasse keedunõusse nii palju kui kasteks arvatakse vaja olevat 

ja lastakse uuesti vaikselt keeda. Samal ajal hõõrutakse 2-4 munakollast kausis, lisatakse hapukoort 

munakollaste juure ja ka õige pisut peent jahu ning hoitakse, et jahu ei läheks mitte klimpideks ning see segu 

hõõrutakse kausis segi juure lisades jahedat kartulikeeduvett. Siis valatakse kogu see segu aeglaselt keeva 

kartulikeedu vee juure ning segatakse viimast kogu aja, et hoiduda kokkukeemise eest. 

Munavalgeid ei või juurde lisada seepärast, et kaste kaotab siis oma ilusa kollase ja selge värvi ning 

ühtluse. Maitse peenendamiseks võib juure lisada sidrunihapet või sidrunimahla. 

Selline kaste on hästi maitsev ja võib tarvitada peagu iga toidu juure.  

Üleskutse: Valmista täna toit värskest ja tervislikust saagist ning proovi ülaltoodud retspeti alusel 

valmistada maitsvat kastet. 

28. august – põhiuskumus 

25. Kristuse teine tulemine 

Kristuse teine tulemine on koguduse õnnis lootus, evangeeliumi suur haripunkt. Päästja tulemine on tõeline, 

isiklik, nähtav ja globaalne sündmus. Kui Ta tuleb, äratatakse surnud pühad üles, mille järel neid 

kirgastatakse koos elavate õigetega ning võetakse taevasse, ülekohtused aga surevad. Prohvetikuulutuste 

täitumine, mis seoses praeguse olukorraga maailmas, näitab, et Kristuse tulek on lähedal. Selle sündmuse 



aega ei ole ilmutatud ja seepärast kutsutakse meid üles olema valmis igal ajal. (Tit.2,13; Heb.9,28; Joh.14,1-

3; Apt.1,9-11; Mat.24,14; Ilm.1,7; Mat.24,43.44; 1.Tes.4,13-18; 1.Kor.15,51-54; 2.Tes.1,7-10; 2,8; 

Ilm.14,14-20; 19,11-21; Mat.24; Mrk.13; Luk.21; 2.Tim.3,1-5; 1.Tes.5,1-6.) 

26. Surm ja ülestõusmine 

Patu palk on surm. Kuid Jumal, kes üksi on surematu, kingib oma lunastatuile igavese elu. Kuni selle 

päevani on surm teadvuseta olek kõigile inimestele. Kui ilmub Kristus, kes on meie elu, kirgastatakse 

ülesäratatud õiged ja elavad õiged ning nad viiakse üles kohtuma oma Issandaga. Teine ülestõusmine, 

millest saavad osa ülekohtused, toimub tuhat aastat hiljem. (Rom.6,23; 1.Tim.6,15.16; Kog.9,5.6; 

Ps.146,3.4; Joh.11,11-14; Kol.3,4; 1.Kor.15,51-54; 1.Tes.4,13-17; Joh.5,28.29; Ilm.20,1-10.) 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumused toetuvad. Kas 

mõtled kartusega maailmalõpule või surmale? Millise lootuse annab sulle see, kui lähed usus vastu nendele 

sündmustele? 

29. august - Ellen White 

Mul on sõnum meie kogudustele… Vaja on senisest tõsisemat pühitsust või muidu pole paljud valmis 

Pühasse linna sisenema. Mõnedel on soov olla esimene, valitseda. Õige on soovida olla esimene heades 

tegudes, kristlike omaduste hankimisel, kuid paljude kohta tänapäeval käivad Kristuse sõnad, mis on 

Matteuse evangeeliumi seitsmendas peatükis. Loe ja uuri seda peatükki hoolikalt. Need on Kristuse sõnad 

ning iga inimene peab tegema oma hinge pääste nimel usinalt tööd. Me peame Issanda tööd üksmeelselt 

edasi viima. Me peame kuulutama Jumala sõnu vankumatult ja otsustavalt. /.../ 

 Jumala kohtumõistmine on lähedal ja me peame andma tunnistusi Püha Vaimu mõju all. Nüüd, just praegu 

on meil aeg töötada Püha Vaimu pühitsevas mõjus. Me peame edastama sõnumi kiiresti, rida rea järel. 

Inimesi sunnitakse otsustama ning meie ülesanne on anda neile võimalus mõista tõde, et nad võiksid võtta 

arukalt seisukoha õigel poolel. (Ellen White käsikiri nr 101, 3.12.1906) 

Üleskutse: Loe Matteuse evangeeliumi seitsmendat peatükki ning katsu läbi oma iseloom. Kas sul on 

midagi, mida tahaksid kellegi käest andeks paluda? Kas sa oled täna Jumalalt palunud Püha Vaimu? 

30. august – misjon 

Minu esimesed kogemused seitsmenda päeva adventistidega olid 2010. aastal, kui üks Pärnu koguduse liige 

kutsus mind ühel hingamispäeval kirikusse. 

Kui päris aus olla, siis see päev oli küllaltki hirmutav, sest inimesed tundusid liiga sõbralikud ning jutlus oli 

minu jaoks nagu võõrkeeles – ma ei tundnud Jumalat ega Tema Sõna. Ligi kaks aastat käisin ma Eestis olles 

kirikus ning tundsin, et sain iga korraga jälle õige pisut targemaks.  

Kõige enam võttis mul aega hingamispäeva kui laupäeva aktsepteerimine. Põhjus oli väga lihtne – kuidas on 

võimalik, et kogu ülejäänud maailm teeb valesti ning see tilluke osakaal, kes peab laupäeva 

hingamispäevana, teeb õigesti.  

2013. aasta kevadel tundsin ma aga tohutut muutust oma mõtteviisis, kuna märkasin järsku enda kohal 

toimuvat võitlust. See oli minu jaoks niivõrd suur ja isiklik kogemus, et hakkasin aru saama, et Jumal on 

tõepoolest olemas. Pärast seda kinnitust hakkasin tasapisi kaaluma ka ristimist, kuna see tundus õige tegu 

olevat. 2013. aasta sügisel algas ristimiskoolitus ning mitme kuu kestel toimunud Piibli uurimine kinnitas 

mulle järjest enam, et olen õigel teel. 

Birgit Sommer (Pärnu koguduse liige alates 28.06.2014) 



Üleskutse: Kutsu väljavalitud sõber oma kohaliku koguduse jumalateenistusele. 

31. august – kirjakoht 

 „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda 

te olete teinud mulle.” Mt 25:40 

Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge 

siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on 

valmistatud maailma rajamisest peale!  

Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu 

ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu,  

ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te 

tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”  

Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind 

näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?  

Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või 

alasti ja riietasime sind?  

Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”  

Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te 

iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, 

seda te olete teinud mulle.” 

Matteuse 25:34-40 

Üleskutse: Palveta Tallinna kristliku pere- ja tervisekeskuse Terve Elu pärast, et sinna tulevad inimesed 

saaksid abi ning et see võiks olla nende esimeseks sammuks teel Jumala poole. 

 

http://terveelukeskus.ee/

