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Kuninglik preesterkond 

Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et 
te kuulutaksite tema kiidetavust“, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse 

valgusse. 1. Peetruse 2:9 

 
Hingamispäev, 8. aprill 
Eric Onyango (Nairobi, Kenya) 

Sissejuhatus. Kuidas on kuninglikus õukonnas töötada? 

2Kr 5:20 

Kas oled kunagi mõelnud, kuidas oleks Briti monarhi õukonnas töötada? Õukonna 
peamised kohustused on pakkuda kuningannale nõu ja abi, et ta saaks kõige 
paremini oma riiki ja rahvast teenida. 

Kuninglikus õukonnas on ligi 1200 töötajat, kes on valitud erinevatest ametitest ja 
on väga mitmesuguste oskustega. On turustajaid, aednikke, kokakunstnikke, 
sekretäre, arsti ja palju teisi. 

Ka kristlastel on kuningliku preesterkonna liikmetena kohustus. 

Kuningliku õukonna töötajad peavad mõistma sotsiaalsete ja keskkondlike 
probleemide olulisust ja väärtust. Kuninganna ja kuningliku perekonna liikmed 
annavad kogukonnale palju. Samamoodi innustatakse töötajaid jäljendama 
kuninglikku eeskuju ning tegutsema ja võtma kohustusi kogukonna arendamisel. 

Ka kristlastel on kuningliku preesterkonna liikmetena kohustus. Kristlik elu 
tähendab lasta oma valgusel paista pimedasse maailma ning valgustada nende 
inimeste ja kogukondade elu, kes ei ole Kristust Päästjana vastu võtnud. Piibel ütleb, 
et me oleme Kristuse esindajad ning me peame kõike tegema Jumala lepingu 
põhimõtetega kooskõlas. Nõustudes ristimise kaudu Kristuse perekonnaga ühinema 
sureme patule ja võtame vastu uue elu Jumala õukonna liikmetena (Rm 6:1−4). 

Samamoodi nagu kuningliku õukonna liige võtab omaks kuninganna territooriumil 
teenimise teguviisi, strateegia ja juhised, peavad kristlased omaks võtma kuningriigi 
põhimõtted, et saada Kristuse esindajateks maa peal. Meie moraalne käitumine, 
toitumine ja üldine elustiil peavad peegeldama seda, mida teeks Kristus meie 
olukorras. Mõtle endast kui kuningliku preesterkonna ja valitud rahva liikmest, kes 
peavad oma eluviisidega maailmale Kristust näitama. 

Sel nädalal uurime, kuidas saame elada valitud soo ja Jumala omandrahvana (1Pt 
2:9). Järgnevatel päevadel avastame, kuidas täita oma kohust ja kõrget kutsumist 
olla Kristuse kuningliku õukonna liikmed. Vaatamata sellele, kust me oleme pärit, mis 
värvi on meie nahk või mis on meie sugu, oleme kõik Kristuse kaudu kuningliku 
preesterkonna liikmed. me ei pruugi kuuluda vanaaja Iisraeli suguharusse, kuid 
Kristuse lunastava armu kaudu kuulume nüüd perekonda. Seepärast peame jagama 
Tema tõotusi ning edendama taeva tööd sel ajal, kui ootame Tema teist tulekut. 
 
Pühapäev, 9. aprill 
Tony Philip Oreso (Nairobi, Kenya) 

Logos. Sammud kristliku eluni 

1Ms 15:18−21; 17:1−27; 2Ms 2:24; 19:3−6; 5Ms 4:6; 26:18, 19; Ps 118:22; Hb 4:12; 
1Pt 2:5−10 

Jumala Sõna on kristliku elu alus (Hb 4:12) 

Kristlastena sõltume sellest, mida Pühakiri meile Jumala tahtest ilmutab, ning meie 
kohus on see omaks võtta. Jumala tahte omaksvõtmine on usutegu, meie sisemine 
kindel otsus võtta oma ellu kõik, mida Jumal räägib. Jumala Sõna on võimas vahend 
iga kristlase elus, kes soovib elada uuendatud elu. 
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Sajadollariline rahatäht ei kaota oma väärtust isegi siis, kui see näeb 
välja vana, kulunud ja tolmune. 

Alistu elavale Kivile (Ps 118:22) 

Tark mees, kes kirjutas Õpetussõnade raamatu, ütles: „Issanda kartus on tarkuse 
algus.“ (Õp 9:10) Me ei saa oma elust teha meistriteost, kui me ei alistu elu Loojale. 

Tarkuse saame omandada ainult siis, kui mõistame Jumala olemust ja palume Tal 
õiget teed näidata. Jumal on selle tarkuse allikas, mida on meil vaja, et valitud soona 
elada. Kivi näitab Vanas Testamendis, et Jumala valitud rahvas pidi sõltuma Temast, 
et hoida Temaga suhet. Tänapäeva kristlastena peame toetuma samale Elavale 
Kivile, et säilitada lähedane suhe Jumalaga. See Elav Kivi on Jeesus Kristus. 

Kui alistame oma elu Elavale Kivile ja anname Talle täieliku kontrolli, võime paluda 
tarkust teha arukaid otsuseid perekonna, karjääri, abielu ja rahaasjades. 

Me kuulume Jumala lepingurahva hulka (1Ms 15:18−21; 17:1−27) 

Leping Jumala ja Tema valitud rahva vahel sai alguse patriarhide ajal. Leping 
sõlmiti Aabrahamiga ning see laienes Iisakile, Jaakobile ja Moosesele. See oli pitser 
Jumala ja Tema rahva vahel, mida rahvas pidi põlvkondade vältel hoidma. See juhtis 
nende elustiili ja eristas neid ülejäänud inimestest. Aabrahamile ütles Jumal: „Käi 
minu palge ees ja ole vaga.“ (1Ms 17:1) 

Vanas Testamendis kinnitati lepingut ohvrivere ja andidega (2Ms 24:8). Uues 
Testamendis kinnitas lepingut Kristuse veri. Jeesus mainis lepinguverd viimase 
õhtusöögi ajal, kui Ta ütles: „See on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest 
pattude andeksandmiseks!“ (Mt 26:28) Sellega vihjati, et Kristuse veri päästis meid, 
hoolimata meie päritolust, kui võtsime Ta vastu. Temas oli nii paganatel kui ka 
juutidel võrdne võimalus saada Tema valitud sooks. 

Kuninglik preesterkond (2Ms 19:3−6; 1Pt 2:5−10) 

Pärast Egiptusest vabanemist tuletas Jumal Moosese kaudu Iisraeli rahvale 
meelde, mida nad pidid tegema. Jumal soovis Iisraeli rahvast endaga lepitada, Ta 
tahtis, et nad kuuletuksid Talle ja järgiksid lepingut (2Ms 19:5). Teisisõnu, leping oli 
siduv põhiseadus Jumala ja Tema valitud rahva vahel. Lepingu abil teadis Iisraeli 
rahvas täpselt, mida Jumal neilt nõudis. 

Kui Kristus tuli, viis Ta lõpule lepitusprotsessi, mis algas Siinai mäel. Sellest, kes 
võtab Kristuse vastu ja usub Temasse, saab kuningliku preesterkonna liige. Kristuse 
veri, mis valati Kolgatal, on uus leping, mis seob kristlasi taevaga (1Kr 11:25). 

Lepingule kuuletumine (5Ms 4:6; 26:18, 19) 

Jumal valis Iisraeli rahva oma kalliks omandiks. Vastutasuks nõudis Jumal 
täielikku kuulekust. Nad pidid kuuletuma käskudele ja säilitama neid tulevastele 
põlvkondadele. Kui nad oleksid jäänud Jumala silmis puhtaks, oleks nende elustiil 
köitnud teisi rahvaid ning nad oleksid tõelise Jumala vastu võtnud. Jumala käske 
järgides pidid nad olema neid ümbritsevatele rahvastele valguseks. Jumal oleks 
hoidnud neid kõigist teistest rahvastest kõrgemal. Nad oleksid Teda ülistanud ja 
nende nimi oleks suureks saanud. 

Valitud rahva tiitliga kaasneb kohustus. Jumal suudab anda meile kõrgeima au ja 
suurima nime. Kuid Ta kutsub meid üles tõusma ja särana, et teised näeksid meis 
Teda. Kristust oma Päästjaks vastu võttes kinnitame, et käime koos Jumalaga, 
järgime Tema käske ja ülistame Kõigekõrgemat. 

Meie väärtus Jumala silmis (1Pt 2:9, 10) 

Sajadollariline rahatäht ei kaota oma väärtust isegi siis, kui see näeb välja vana, 
kulunud ja tolmune. Maailm võib pidada kristlasi vähem väärtuslikuks, kuid meie 
väärtus Jumala silmis on püsiv. Peetrus rõhutab lugejatele, et nad on Jumala silmis 

http://www.piibel.net/#q=Ps%20118:22
http://www.piibel.net/#q=%C3%95p%209:10
http://www.piibel.net/#q=1Ms%2015:18-21
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hinnalised ja ükskõik, missugune oli nende eelnev elustiil, on nad saanud kuningliku 
preesterkonna liikmeteks. Ükskõik kas sinu taga on tumedaim minevik või seisad sa 
probleemide ees usu pärast, Kristuse vastuvõtmine teeb sinust Tema hinnalise 
omandi. 

VASTA 

1. Kuidas täidab ja viib lõpule Kristus selle lepingu, mille Jumal Iisraeli rahvaga 
sõlmis? 

2. Mis juhtus Iisraeli rahvaga, kui nad ei olnud Jumala käskudele kuulekad? Mis 
võib juhtuda meiega, kui toimime samamoodi? 

3. Missugune on valitud sugu olemise tasu? 
 
Esmaspäev, 10. aprill 
Patrick Kasavuli (Nairobi, Kenya) 

Tunnistus. Kas tunneme Elava Kivi ära? 

2Pt 2:4−8 

„Rohkem kui tuhat aastat oli Juuda rahvas oodanud Lunastaja tulekut. Sellele 
sündmusele rajati kõige suuremad lootused. Lauludes ja prohvetikuulutustes, 
templiteenistuses ja kodustes palvetes kõlas Tema nimi. … 

Ja ometi oli Jumal valinud Iisraeli. Jumal oli selle rahva kutsunud selleks, et 
säilitada rahvaste keskel Tema käsuõpetuse tundmine ning kanda edasi teadmisi 
neist võrdkujudest ja prohvetikuulutustest, mis osutasid Lunastajale. Ta soovis, et 
nad oleksid õnnistuse kanaliteks maailmale. Selleks, kelleks Aabraham oli võõral 
maal, Joosep Egiptuses ja Taaniel Babüloonia õukonnas, pidi heebrea rahvas olema 
teiste rahvaste keskel. ... 

„Kui Iisrael oleks olnud ustav Jumalale, oleks Jumal saanud täita oma 
eesmärgi.“ 

Kuid iisraellased kinnitasid oma lootuse maisele suurusele. Alates Kaananisse 
jõudmisest, hakkasid nad kalduma kõrvale Jumala käskudest ja järgima paganlikke 
kombeid. Asjatult saatis Jumal neile oma prohvetite kaudu hoiatusi. Asjatult 
kannatasid nad karistusena paganate rõhumist. Igale usupuhastusele järgnes veel 
sügavam langus. 

Kui Iisrael oleks olnud ustav Jumalale, oleks Jumal saanud täita oma eesmärgi − 
neid austada ja ülendada. Kui nad oleksid kõndinud kuulekuse teed, oleks Tema 
tõstnud nad „kõrgemale kõigist rahvaist, keda Ta on loonud kiituseks, kuulsuseks ja 
iluks“.“* 

Kuna me oleme osa selle valitud rahva sugupuust, on oluline, et võtame teise 
eeskuju − nihutame oma fookuse ilmalikult suuruselt Kristusele, meie Lunastajale ja 
Elavale Kivile. Erinevalt iisraellastest, kes kaldusid Jumala käskudest kõrvale kohe, 
kui nad Kaananisse jõudsid, peame meie tegema Kristusest oma elu keskpunkti. 

VASTA 

1. Vanaaja Iisraeli hülgas Kristuse, kui Ta tuli. Kuidas hülgame või jätame Kristuse 
tunnustamata praegusel ajal? 

2. Mida saab teha kogudus, et ilmutada jätkuvalt inimestele Jumalat? 
 

                                            
* Ellen G. White, „Ajastute igatsus“, orig lk 27, 28. 

http://www.piibel.net/#q=2Pt%202:4-8
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Teisipäev, 11. aprill 
Lavender Onyango (Homa Bay, Kenya) 

Tõendusmaterjal. Valitud noores eas 

2Tm 3:15−17 

Timoteosele kirjutades räägib Paulus õilsast iseloomust, mille noormees oli 
lapsepõlves omandanud. Timoteos oli saanud korraliku õpetuse Pühakirjast emalt ja 
vanaemalt. 

Kui Paulus külastas neid, et neile rääkida häid sõnumeid lunastusest, said nende 
sügavad teadmised kinnitatud. Pauluse kuulutatud Kristuse evangeelium lihtsalt 
lisandus sellele, mida nad juba teadsid, ning nad kõik võtsid Kristuse oma isikliku 
Päästjana vastu. 

Inimese päästmiseks ei piisa üksnes Jumala Sõnast. 

Timoteose õilis iseloom, mis oli omandatud Pühakirja tundmise abil, on eeskujuks 
tänapäeva noortele. Esiteks saame teada, kui mõjus roll on vanematel ja hooldajatel 
nende hoole all olevate noorte elus. Peale selle õpime Timoteose iseloomust, kui 
vastuvõtlikud peaksime olema Jumala Sõnale, ka noores eas. Meie õpingud, amet 
või töö ei tohi kõrvale tõrjuda vajadust küllaldase vaimuliku toidu järele. 

Paulus õpetab Timoteosele, et inimese päästmiseks ei piisa üksnes Jumala 
Sõnast. Jumala tundmine ja Jumala tahte ellurakendamine on kaks eri asja. Nagu 
Pühakiri räägib. On Päästja tundmaõppimiseks teatud astmed (Jk 1:18; 1Pt 
1:23−25). Jumala Sõna juhatab kristlase pääste sisse ja jätkab seejärel tema 
vaimuliku kasvu kujundajana. 

Meie eesmärk kuningliku preesterkonna liikmetena on omandada täiuslikus 
Kristuses. Sõna täielik, mida Paulus kasutab 2Tm 3:17 (1968), viitab millelegi uuele, 
värskele või lõpetatule. Iga valitud Jumala lapsel on õigus saada täiuslikuks, nagu 
Jumala seadus on täiuslik ja muutmatu (Mt 4:4; 24:35). 

Peamine ülesanne, mis on meil praegu Jumala valitud soona, on Pühakirja 
süvenemine ning selle rakendamine igasse oma elu valdkonda. Probleeme, mida 
noortena kohtame, olgu need siis rahaasjades, suhetes või tööturul, saab vähendada 
miinimumini, sest Piiblil on lahendus igale meie raskusele. Nagu Paulus ütleb, ei vaja 
me midagi muud rohkem kui Jumala Sõna, mis varustab meid täielikult selleks, et 
jääksime valitud sooks. 

VASTA 

1. Missugused on mõned kombed, mille peame maha jätma, et jääda valitud 
sooks? 

2. Kuidas aitab Pühakiri meil täna Kristuses täiuslikuks saada? 
 
Kolmapäev, 12. aprill 
Fred Musyoka (Kitui, Kenya) 

Praktiline juhend. Kristliku elu kontrollnimekiri 

1Pt 2:1−3 

Vaimulik kasvamine − sarnaselt füüsilise kasvamisega − nõuab õiget vaimulikku 
treenimist ja korralikku toitumist. 1Pt 2:1−3 räägib Peetrus kristlase vajadusest õige 
treenimise ja toimumise järele, et nad võiksid vaimulikult kasvada. Kujuta ette 
järgmisi stsenaariume. 

1. Inimene toitub halvasti, istub kogu päeva kiirtoidurestoranis ega tee trenni. 
Viimaks võtab ülekaal võimust ja inimene ei suuda enam isegi liigutada. Vaimulikult 
tähendaks see mõistuse toitmist Jumala juhtnööride raamistikust väljaspool olevaga, 
kuni patt saab inimese üle täielikult võimust. 

Meid on kutsutud üles vaimulikult teenima. 

http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:15-17
http://www.piibel.net/#q=Jk%201:18
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:23-25
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:23-25
http://www.piibel.net/#q=2Tm%203:17&bv=EST_68
http://www.piibel.net/#q=Mt%204:4
http://www.piibel.net/#q=Mt%2024:35
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:1-3
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:1-3
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2. Inimene toitub hästi, kuid ei tee trenni. Vaimulikus mõttes on see sama, mis 
diivanil lamades Piibli lugemine, ilma seda ellu rakendamata. 

3. Selles stsenaariumis töötab inimene kogu päeva. Vaimulikus mõttes tähendab 
see, et inimene veedab palju aega kirikus ja teenib erinevates kristlikes ametites. 
Kuid inimesel ei ole toitu, sest ta ei veeda aega Jumalaga, et Tema Sõnast toituda. 

Need kolm stsenaariumi peaksid vastukaja leidma. Meid kui kristlasi on kutsutud 
üles vaimulikku trenni tegema. Esiteks on meid kutsutud üksteist armastama (1Pt 
1:22). Selleks peame puhastama oma hinge, et kuuletuda Vaimu kaudu tõele ja 
armastada üksteist puhta südamega. 

Teiseks on meid kutsutud üles vaimulikult teenima ja Kristusest tunnistama 
(salmid 5, 9). Need tegevused nõuavad rohkelt vaimulikke lihaseid ja jõudu. Kristliku 
elu säilitamiseks peab meil olema prioriteetidega kontrollnimekiri. 

Tee plaan. Tea oma eesmärke, mida soovid kristlasena saavutada. Piibel 
julgustab meid: „Ta andku sulle, mida su süda kutsub ja lasku täide minna kogu su 
nõu!“ (Ps 20:5) 

Sea õiged prioriteedid. Kui sul on õige plaan, mida järgida, saad seada 
prioriteedid, mis tagavad, et saavutad oma eesmärgid kristlasena. Palu Jumalalt 
Püha Vaimu, et see ilmutaks, mis on sinu kui kristlase jaoks praegusel ajal kõige 
olulisem teha. 

Pühenda oma plaanidele aega ja energiat. Aja ja energia pühendamine tagab, et 
jääd oma plaanile kindlaks ja otsid Jumala juhtimist kuni lõpuni. 

VASTA 

Mida võid veel oma kristliku elu kontrollnimekirja lisada? 
 
Neljapäev, 13. aprill 
Ann Akoth (Rongai, Nairobi, Kenya) 

Arvamus. Miks oleme meie kui usklikud õnnistatud 

1Pt 2:9, 10 

Kui keegi küsiks sinult, mis vahe on usklikel ja uskmatutel, siis võid anda vastuse, 
mida selgitab Peetrus järgmises tekstis: „Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik 
preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust“, kes 
teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse − teid, kes te muiste polnud 
rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga 
on.“ (1Pt 2:9, 10) 

Selles sõnumis loetleb Peetrus mõningaid õnnistusi ja eesõigusi, mis eristavad 
usklikke ülejäänud maailmast. Mõned eesõigustest, mis on meil usklikena 
tänapäeval, on samasugused nagu Iisraeli rahval olid, samas osad on teistsugused. 

Tõeline usklik on maailma elustiili jaoks võõras. 

Peetrus näitab lugejatele eesõigusi ja õnnistusi, mille nad on valitud rahvana 
saanud ning mis eristavad neid lõpuks ülejäänud maailmast. Usklikena peaksime 
teadma, kui väärtuslikud ja erilised oleme Jumala silmis. Isegi siis, kui meil on siin 
maailmas probleeme, tagakiusamist ja kannatusi, jääme Jumala tahte keskmesse. 
Meil on kutsumus näidata maailmale Kristuse armastust. 

Peetrus kirjutab pühadele, et julgustada neid keskenduma oma erilisele 
kohustusele kristlasena. Meie roll kristlasena tänapäeval ei ole teistsugune. Me 
võime kogeda kannatusi ja tagakiusamist või mitte, kuid maailm näeb meid ikka 
teisiti. Tõeline usklik on maailma elustiili jaoks võõras. Peetrus viitab usklikele kui 
valitud rahvale kooskõlas sellega, mida ütleb Piibel vanaaja Iisraeli kohta (5Ms 7:6). 

Usklike kogudus on praegu Jumala valitud rahvas. See ei tähenda, et oleme 
teistest paremad, vaid meil on Tema päästev arm. Me võtame selle teenimatu 

http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:22
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:22
http://www.piibel.net/#q=1Pt%201:5,%209
http://www.piibel.net/#q=Ps%2020:5
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:9,%2010
http://www.piibel.net/#q=1Pt%202:9,%2010
http://www.piibel.net/#q=5Ms%207:6
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soosingu märgi vastu Kristuse surma kaudu. Jumal on meid valinud võtma vastu 
pääste Kristuse kaudu, nii et saaksime elada Temaga koos ja tunda Tema ligiolust 
rõõmu igavesti. 

VASTA 

1. Missugune tõotus on meil kui valitud rahval praeguse põlvkonna ajal? 

2. Kuidas saame panna vastu maailmale ja säilitada puhtuse valitud rahvana? 
 
Reede, 14. aprill 
Nathan Brown (Melbourne, Austraalia) 

Uurimine. Ole preester 

1Pt 2:5−10 

KOKKUVÕTE 

Jeesuse järgimine on eesõiguslik positsioon ja kõrge kutsumus. Tema järgmise 
kutsele vastates astume teistsugusesse reaalsusesse ning uude ja rahuldust 
pakkuvasse eluviisi. Mitte et kõik läheks libedalt, vaid meist saab osa Jumala 
perekonnast ning meil on otsene ligipääs Loojale ja universumi Valitsejale. Kuid see 
ei ole üksnes meie enda kasu ja pühaduse jaoks. meist saavad Jumala perekonna, 
Jumala riigi esindajad meid ümbritsevatele inimestele, selle armastuse, lootuse ja 
lepituse vahendajad, mida pakub Jumal kõigile. 

TEGEVUSED 

 Uuri oma riigipea kaaskonda või mõnd teist silmapaistvat kaaskonda, nagu 
näiteks Valge Maja, Buckinghami palee vms (vt nt hingamispäevast õppetükki). 
Mida on erilist selles majas, kus elab juht? 

 Meenuta Joosepi (1Ms 41:37−57), Taanieli (Tn 1−6) ja Estri (Est 4−9) lugu. 
Kujuta ette, mida võiks tähendada sinu jaoks oma riigi valitsusega seotud 
olemine − sarnaselt nende Piibli tegelastega − ja samal ajal Jumalale ustavaks 
jääda püüdmine. Tee nimekiri, missugused saavatused ja probleemid võiksid 
sul sellises rollis olla. 

 Mõtle kellelegi, kes on näidanud sulle Jumala reaalsust ja armastust, nt 
lapsevanem, õpetaja, pastor, noortejuht. Kirjuta sellele inimesele kas tänukiri või 
räägi temaga tema panusest sinu elus ja usus. 

 Tee nimekiri inimestest, kellele on sul mõju, kaasa arvatud sõbrad, nooremad 
sugulased või koguduse nooremad inimesed. Mõtle, kuidas saaksid neile 
teadlikumalt Jumalat esitada. 

 Leia ohutu paik, kus on täiesti pime ja istu mõned minutid vaikselt pimeduses. 
Mõtiskle kogemusele ja sellele, mida tähendab olla valgus pimeduses. Seejärel 
süüta ohutult küünal või lülita põlema väike taskulamp ning vaatle muutust. Palu 
Jumalalt abi, et saaksid olla valguseks seal, kus sa oled. 
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