
                           120 üleskutset – September 

1. september - eestpalve 

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema 

eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,  

kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset 

ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.  

See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,  

kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. 

1. Timoteose 2:1-4  

Üleskutse: Palveta Eestimaa adventkoguduste ja nende liikmete ja juhtide pärast. Palveta, et Püha Vaim võiks 

meid kõiki juhtida ja kasutada, et päästa inimhingi. Palveta, et meie kogudused võiksid kasvada ning 

misjonitöö edeneda. 

2. september - kogudus 

Seitsmenda päeva adventistide ülemaailmne kogudus on üheks oma tööpõhimõtteks võtnud kõigi liikmete 

kaasatuse printsiibi (inglise keeles: Total Membership Involvment). Sellest räägitakse meie koguduse 

kõikidel juhtivatel tasanditel ning ka meil Eestis on kõigi liikmete kaasatus põhimõtte ja eesmärgina 

sõnastatud. Kuid oma olemuselt pole tegemist uue arusaamisega. 

Kõigi liikmete kaasatusele viitab juba 2Ms 19:6, kui Jumal ütles Moosesele Siinai mäe jalamil, et „teie olete 

mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks“; igal iisraellasel oli eesõigus esindada oma eluga rohkemat 

kui iseennast. Jesaja kirjutab lootusrikkalt ja prohvetlikult, et „teid nimetatakse Issanda preestriteks, teist 

räägitakse kui meie Jumala sulastest“ (Js 61:6). Ja Peetrus annab sellesama aulise eesõiguse ja kohustuse, 

mis anti kord Siinai mäe jalamil Iisraelile, edasi vaimulikule Iisraelile ehk Jumala kogudusele: olla „valitud 

sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas“ (1Pt 2:9). 

Kõigi liikmete kaasatus, kõigi kristlaste preesterlus, Kristuse ihu, elav kogudus – sõnastus võib muutuda, 

aga põhimõte on jäänud samaks. Kõik need kutsuvad iga kristlast üles ühel või teisel viisil teenima. 

Teenimine pole vaid neile, keda teenitakse, vaid ka neile, kes teenivad. Suurimat rahulolu kogevad need, kes 

ei ela vaid iseendale. („Kas teeksid mõned koopiad?“ Andres Ploompuu, Meie Aeg, august 2017, lk 9) 

Üleskutse: Kas ja kuidas on teie koguduses kõik liikmed kaasatud? Arutlege selle üle koos teiste 

koguduseliikmetega. Kuidas oled sina kaasatud misjonitöösse? 

3. september - ajalugu 



1944. aasta suvel tabasid Eestit II maailmasõja rängad lahingud. Punaarmee oli alustanud pealetungi, et võita 

Saksa armeelt tagasi kaotatud alad. Paljud eestlased põgenesid lahingutegevuse eest teistesse riikidesse. 

Peamised sihtkohad kuhu suunduti olid Saksamaa ja Rootsi. Kokku lahkus Eestist 1944. aastal ligi 80 000 

inimest, kuid nende hulgas oli palju ka neid, kes teekonnal hukkusid. Eestist lahkunute hulgas oli mitmed 

adventkoguduse liikmed, üks nende seast oli ka tollane SPA Eesti Liidu esimees Richard Vinglas. Teekond 

Saksamaale algas temal koos perega Raplamaalt Kärust ning läbi Tallinna, Haapsalu, Hiiumaa ja Saaremaa 

jõuti lõpuks Saksamaale. Kuid varsti tuli ka seal hakata põgenema sõjategevuse eest. Oma põgeniku teekonna 

võttis Richard Vinglas kokku järgmiste sõnadega: “Jumal kaitses meid põgenemisteekonnal lugematu arv 

kordi. Ei ole kahtlust, et ainult tema abile ja hoolitsusele võisime pääseda mitmeid kordi rasketest 

olukordadest.“ (Richard Vinglase mälestused, kirja pannud tema tütar Lilya Wagner) 

Üleskutse: Räägi inimestega, kes elasid üle selle raske aja. Las nad räägivad mõne läbielu sellest ajast ning 

küsi nõu, kuidas raskustes hakkama saada. 

4. september - põhiuskumus 

27. Millennium ja patu lõpp 

Millennium on tuhande-aastane ajastu esimese ja teise ülestõusmise vahel, mil Kristus valitseb koos oma 

pühadega taevas. Selle aja jooksul mõistetakse kohut "õelate surnute" üle; maa on elavatest inimestest täiesti 

tühi, kuid siin asuvad Saatan ja tema inglid. Millenniumi lõppedes laskub Kristus koos oma pühadega ja Püha 

Linnaga taevast maa peale. Siis äratatakse üles "õelad surnud", kes koos Saatana ja tema inglitega piiravad 

ümber selle linna; kuid Jumal saadab tule, mis hävitab nad ja puhastab maa. Selliselt vabastatakse universum 

patust ja patustest igaveseks. (Ilm 20; 1Kr 6:2-3; Jr 4:23-26; Ilm 21:1-5; Ml 3:19; Hs 28:18,19) 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumus toetub. Kujuta ette 

patuta maailma.  Mõtle inimestele, kellega koos sa sooviksid sellises maailmas elada. 

5. september - Ellen White 

Armastuse sunnil täidame elu kõige tähtsusetumadki kohustused nõnda “nagu Issandale”. Kui südames on 

Jumala armastus, avaldub see ka elus. Meid ümbritseb Kristuse hea lõhn ja meil on õilistav ja õnnistav mõju. 

Sa ei pea ootama erilisi võimalusi ega harukordseid vaimuandeid, enne kui lähed Jumala tööle. Kui su 

igapäevane elu tunnistab usu puhtusest ja siirusest ning kui teised on veendunud, et soovid olla neile abiks, 

siis ei jää sinu jõupingutused asjatuiks. 

Kõige tagasihoidlikumad ja vaesemad Jeesuse jüngrid võivad olla teistele õnnistuseks. Võib-olla nad ei 

mõista, et teevad midagi eriliselt head, kuid alateadliku mõju abil võivad nad panna liikvele õnnistuselained, 

mis suurenevad ja süvenevad ja mille mõjust võivad nad teada saada alles lõplike kokkuvõtete tegemise 

päeval. Nad ei tunne ega tea, et teevad midagi suurt. Neil pole vaja end väsitada muretsemisega õnnestumise 

pärast. Nad peavad rahulikult jätkama ja tegema ustavalt tööd, mille Jumala ettenägevus on neile määranud, 

ja nende elu pole siis kasutu. Nende hing kasvab üha enam Kristuse eeskuju sarnaseks; nad on Jumala 

kaastöölised selles elus ja on nõnda sobivad tulevase elu kõrgema tegevuse ja varjutamatu rõõmu jaoks.  (“Tee 

Kristuse juurde”, lk 63) 



Üleskutse: Ütle Jeesusele, et sa tahaksid olla Tema kaastööline ning palu Püha Vaimu. Ela „nagu Issandale“ 

ning ole läbi selle jätkuvalt õnnistuseks teistele, kasutades oma andeid ning aega. 

6. september – misjon 

Roomakatoliku koolis õppiv Marian märkas peagi, et Piibli käsud erinevad nendest, mida temale koolis 

õpetati. Tema küsimusele: “Miks on meil kaks dekaloogi?” vastas õppejõud: “Sest kirikul on õigus anda 

Jumalale korraldusi ja kirikule on antud võim Jumala Seadust muuta.” Aga Piiblit lugedes leidis Marian, et 

Seadusest ei tohi tühistada ka mitte kõige pisemat (Mt 5:17-19).  

Pärast seda ei käinud Marian enam religioonitundides. /.../ Aastate pärast abiellus Marian Annaga. Kuigi 

katoliiklus on Poolas domineeriv, oli Anna protestantismist huvitatud. /.../ 

Ühel päeval märkas Anna maas üht reklaamilehte. Ta võttis selle üles ja nägi, et see reklaamis kirjalikku 

piiblikursust. Ta otsustas sellest osa võtta. Pärast kursuse lõpetamist sai Anna tunnistuse, mille andis isiklikult 

kätte kohaliku seitsmenda päeva adventkoguduse pastor, kes kutsus Annat järgmisel hingamispäeval 

jumalateenistusele. 

Anna läkski kirikusse ja pärast jumalateenistust kiirustas ta koju, et oma mehega kogemust jagada. Erutatult 

rääkis ta Marianile kõigest ja soovitas ka temal järgmisel nädalal kirikusse minna, et teada saada, kas nad 

tõesti õpetavad seal Piibli järgi. /.../ Kui Marian kuulas hingamispäevakooli ja jutlust, meeldis talle see, mida 

kuulis. 

“Nad tõesti õpivad Piiblit ja ma arvan, et me hakkame seal sagedamini käima!” ütles Marian. Viimaks said 

Marian ja Anna ristitud. (Misjonijutustused, 2017) 

Üleskutse: Tee tänupalve Jumalale, et ta on su ellu andnud sõbra, kellele said "120 üleskutse" ajal erilisemalt 

tähelepanu pöörata. Palu indu ka edaspidi eriliselt aega pühendada isikliku misjonitöö tegemiseks. Palveta, et 

Jumal õnnistaks kirjaliku piiblikursuse tööd. 

7. september - kirjakoht 

Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb 

ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega. Mk 8:38 

Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta 

salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle,  

sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes 

iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.  

Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve 

maailma, aga teeks kahju oma hingele?  

Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks?  



Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle 

abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese 

Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega. 

Markuse 8:34-38 

Üleskutse: Kas sa tahad käia Jeesuse järel? Mis oleks sinu järgmine samm talle lähedasemaks saamisel? 

Palu Jumalalt andestust, kui oled häbenenud Temast rääkida ning palu, et sul oleks täna üks võimalus 

Temast tunnistada. 

8. september - eestpalve 

Tänagi on maailmas, kus elab üle seitsme miljardi inimese, veel palju tööd Jumala missiooni elluviimisel. 

Jumal kutsub meist igaühte selles töös osalema. Pole oluline - kui vana sa oled, mis soost või rahvusest oled. 

Jumal kutsub sind missioonile. Ta võib sind kutsuda misjonäriks naabruskonnas, koolis, töökohal - oma 

mõjusfääris. Ükskõik kus sa oled, Ta vajab sind oma missioonile otsima ja päästma kadunut. 

Kõige kergem viis tunnistada on igapäevases suhtlemises. Las Püha Vaim juhib sind õigete inimesteni, kellele 

saad sobival viisil rahulikult ja loomulikult Püha Vaimu juhtimisel jagada oma tunnistust ja julgustust. 

Tunnistamine peaks olema rõõm ning loomulikul viisil tulenema meie suhtest Jumalaga. Küll Jumal avab 

selleks tee. 

Igaüks saab olla osa Jumala missioonist! Seda ülesannet täites on oluline, et jääksime Issanda lähedale, uurides 

Piiblit ja prohvetluse vaimu ning palvetades lakkamata. 

(Ted Wilson, Palvenädal 2016, Meie Aeg, november 2016, lk 16) 

Üleskutse: Palveta nimeliselt iga uskliku ja mitteuskliku pärast oma lähedaste hulgas. Pane need nimed 

paberile ja palu ning täna regulaarselt nende eest. Palu, et Jumal annaks sulle tarkust olla neile tunnistuseks.  

9. september - kogudus 

Kristus on pannud oma kogudusele püha kohustuse, mille täitmine nõuab enesesalgamist igal sammul. Kui 

nähakse, et need, kes usuvad Temasse, võtavad risti ja kannavad seda Tema enesesalgamise rajal, valmis 

tegema kõik, mis nende võimuses, et tuua õnnistusi neile, kelle eest Kristus suri, on see tunnistus kristluse 

väest ning paljude praeguste uskmatute südames tärkab usk Temasse, kes andis oma elu, et päästa süüdiolev 

maailm igavesest hukatusest. 

Pühendunud töölised peavad minema välja põllule ja liikuma arukalt edasi, puhastades Kuninga maanteed ja 

saavutades võite uutes kohtades. Töötagu Issanda töölised usus ja usalduses. Mõned, kelle heaks nad töötavad, 

kuulavad kuulutust ja võtavad tõe vastu. Tehku nad seda, mida Issand neil teha käsib. Nende edu on võrdeline 

nende usuga. Pühakiri ütleb: “Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab 

heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule 

tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt” 

(Jk 1:5-7). (Ellen White kiri nr 43, 6.03.1903) 



Üleskutse: Võtke koos kogudusega aega palveks ning paluge tarkust, et Jumal näitaks, mida teie saate teha 

kadunute päästmiseks! 

10. september - ajalugu 

Aastaks 1957 oli adventkoguduse liikmete arv Eestis jõudnud 2246-ni. Sealt edasi hakkas see arv iga aasta 

vähenema ning seda kuni 1989. aastani, mil liikmete arv veel natuke üle 1000 oli. Vabaduse tuuled äratasid 

inimestes taaskord huvi adventsõnumi vastu. Mitmel pool Eestis toimusid 1990ndate alguses vaimulikud 

seminarid, mida viisid läbi peamiselt evangelistid Ameerikast. Rein Mühlbergi poolt 1992. aastal Tallinnas 

läbi viidud seminari lõpus ristiti kokku 103 inimest. Järgmisel aastal toimusid evangeelsed seminarid ka 

Pärnus, Viljandis ja Tartus, kus ristiti vastavalt 80, 65 ja 32 inimest. Koguduse liikmete arv jõudis 1994. aasta 

lõpuks 1990ni.  (SPA Adventistide Eesti Liidu esimehe Tõnu Jugari aruanne XXXII peakoosolekul 1995. 

aastal) 

Üleskutse: Palu Jumalalt, et uus ärkamine võiks peagi tulla ja üle kogu Eesti võiks levida hea sõnum Jumalast, 

kes päästab. Oled Sa selleks valmis? 

11. september - põhiuskumus 

28. Uus maa 

Uuel maal, kus elab õigus, valmistab Jumal lunastatuile igavese kodu ja täiusliku keskkonna igaveseks eluks, 

armastamiseks, rõõmutsemiseks ja õppimiseks Tema läheduses. Jumal elab siin ise oma rahvaga ning 

kannatused ja surm on möödas. Suur võitlus on siis lõppenud ja pattu ei ole enam. Kogu loodu, elav ja elutu, 

kuulutab, et Jumal on armastus; ja Ta valitseb igavesti. Aamen. (2Pt 3:13; Js 35, 65:17-25; Mt 5:5; Ilm 21:1-

7, 22:1-5, 11:15.) 

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumus toetub. Pane ennast 

valmis, et sobiksid uue maa ühiskonda ning ole julge ja positiivne, et jagada seda lootuse rõõmu ka kõigi 

teistega. 

12. september - Ellen White 

Kui põllumehed püüavad oma tooteid soovitada või esitleda, siis ei vali nad kõige kehvemaid, vaid kõige 

paremaid eksemplare. Tuuakse parim ja kauneima välimusega vili ning nende välimus teeb osavatele töölistele 

au. Kõik erinevad puuviljad - õunad, virsikud, aprikoosid, apelsinid, sidrunid ja ploomid - on väga atraktiivsed 

ning tekitavad puuviljaaia saaduste vaatajas soovi olla maal, kus saaks maad harida. /.../ 

Miks ei võiks neil viimastel päevadel elavad kristlased ilmutada kõige atraktiivsemat vilja omakasupüüdmatus 

tegevuses? Miks ei võiks Jumala käske pidava rahva vili ilmuda heade tegude parimas soorituses? Kristus 

ütles: “Te tunnete nad ära nende viljast.” /.../ 

Kõik, kes iga päev Jumalale pühenduvad, esitavad meie usu säravat ja rõõmsat poolt. Kogu usuelu saab heade 

sõnade ja tegudega ülendatud ning õilistatud ja muutub healõhnaliseks. (Ellen White käsikiri nr 70, 6.11.1897) 



Üleskutse: Korja või osta täna üks oma lemmik puuvili. Mille järgi sa selle puuvilja valid? Millise 

„tooteesitluse“ osaliseks saad sina viimsel kohtupäeval? Kas elad oma elu, olles plekitu ja värske Jumala 

armastuse peegeldamisel? 

13. september - misjon 

Kümme aastat tagasi, kui ma kohtusin oma abikaasaga, algas ka minu suhe Jumalaga. Enne seda elasin ma 

maailma moodi. Peod, alkohol, sobimatu kõnepruuk jne olid osa iganädalasest või igapäevasest eluviisist.  

Kui ma kohtasin oma tulevast naist, siis tegelikult olid mul teistsugused ootused. See noor neiu ei vastanud 

minu ootustele, aga siiski oli midagi, mis tõi mind ikka uuesti ja uuesti tema juurde. Meid eraldas üksteisest 

180 km, aga see ei olnud probleemiks. Meie suhe arenes ja samal ajal arenes ka minu suhe Jumalaga. Sellel 

ajal ma seda ei teadnud ja kirikus käimine oli mulle isegi ebameeldivalt igav. Aga minu ema on mind 

kasvatanud teiste inimeste suhtes viisakas ja sõbralik olema. See nõuab vahel ka kannatlikkust. Nii ma siis 

käisin oma tulevase abikaasaga koos kirikus ja vaikselt küpsesin Jumala heaks.  

Teekond ristimiseni oli küllaltki pikk, see kestis seitse aastat. Ühel päeval tegi pastor ettepaneku 

ristimiskoolitusega alustada ja ma nõustusin sellega. Ma arvan, et ka selles olukorras oli lapsepõlve kasvatus 

tugevaks mõjutajaks. Seitse aastat nühkisin kirikupinki, enne kui alustasin ise teiste inimeste teenimist. 

Tänaseks päevaks on minust saanud Piiblitööline ja minu esimeseks tööpõlluks on Kuressaare kogudus.  

Priit Keel (Liitus Pärnu kogudusega 12.07.2013) 

Üleskutse: Anna teada meie kommunikatsioonitöö juhile (vallo.poldaru@advent.ee), kui need 120 

üleskutset on olnud sulle õnnistuseks või innustanud sind misjonitööd tegema. Just sinu tagasiside on väga 

oodatud. 

14. september - kirjakoht 

 „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.“ Mt 28:18-20 

Ära lase oma innukusel Kristuse heaks väheneda. Nüüd, mil sinust on saanud Kristuse abistav käsi, pead sa 

töötama tõsiselt nende heaks, kellesse sa enne pöördumist ükskõikselt suhtusid. Ära hoia kokku tõsiseid, 

armastavaid sõnu ja lahkeid tegusid. Tõmba neid, kes sinu ümber on, Kolgata risti poole. Ole tõesse nii 

armunud, et saad iga päev värsket armu, mida teistele jagada. (Ellen White käsikiri nr 17, 26.02.1901) 

Üleskutse: Jeesus on jätnud meile misjonikäsu põhjal neli tegevust: minge, tehke, ristige, õpetage. Milline 

neist Jeesuse üleskutsetest sul kõige paremini välja tuleb? Kas võtad Jeesuse üleskutse vastu ja elad selle 

järgi iga päev? Kui jah, siis võta paber ja pliiats ning vormista see kui leping ja tõotus sinu ja Jumala vahel 

(ning pane see oma toas nähtavale kohale). Näiteks: „Mina, *nimi*, tahan olla Sinu jünger. Tahan minna ja 

teha sinu tööd, tuua inimesi ristimisele ning õpetada neid sind järgima. *Allkiri* *Kuupäev* 

15. september - eestpalve 



Meil tuleb rohkem  Jumalat kiita “ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele”. Meie pühendumine 

ei peaks seisnema pelgalt palumises ja saamises. Ärgem mõelgem ainult oma vajadustele, vaid ka kogetud 

eesõigustele. Me võtame pidevalt vastu Jumala armuande ja ometi: kui vähe tänulikkust väljendame, kui vähe 

ülistame Teda selle eest, mida Ta on meie heaks teinud./.../ 

Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja 

nõudlik töödejuhataja. Ta on nende parim sõber ja kui nad Teda teenivad, soovib Ta olla koos nendega, neid 

õnnistada ja lohutada, täita südame rõõmu ja armastusega.  Ta soovib, et need, kes tulevad Teda kummardama, 

võtaksid endaga kaasa väärtuslikud mõtted Tema hoolest ja armastusest, et nad võiksid olla rõõmsad 

igapäevases töös, et neil oleks jõudu talitada kõiges ausalt ja ustavalt./.../ 

Hing võib kiituse tiivul tõusta taevale lähemale. Jumalat teenitakse taevases õukonnas laulu ja muusikaga ning 

kui me väljendame oma tänulikkust, sarnaneb meie teenistus enam taevaste hulkade teenistusele. “Kes toob 

ohvriks tänu, see annab Mulle au.” Mingem oma Looja ette aukartliku rõõmuga, milles on “tänulaulu ja 

pillihäält!”.  (“Tee Kristuse juurde”, lk 77-78) 

Üleskutse: Täna Jumalat, et adventkuulutus on levinud Eestis 120 aastat. Täna Jumalat, et Eesti liidul täitub  

tänavu 100 aastat. Täna Jumalat, et reformatsioonist on möödas 500 aastat. Palu, et Jumal õnnistaks homset 

Tallinnas toimuvat misjoniteemalist aastapäeva. 

 


