
120 üleskutset – juuli 

1. juuli – kogudus 

 

Jeesus andis oma järgijatele võimsa missiooni: rääkida maailmale Tema armastusest ja Tema antud lubadusest 

tagasi tulla. Järelkäijad peaksid armastama kaasinimesi nii nagu Tema armastas. Usaldada oma sõnum 

inimlastele oli julgus ja risk. Ehkki Jumal teadis, et inimesed valmistavad Talle sageli pettumust ja 

moonutavad Tema tõde, soovis Ta siiski tegutseda meiega koos. 

 

Tulemus oli riskimist väärt. Kogudus kui Jeesuse järelkäijate kogum on kutsutud ja suunatud tegutsema nii 

nagu Tema: teenima omakasupüüdmatult teisi, toetuma Jumala tugevusele, toituma Jumala Sõnast ja 

kuulutama maailmale Jumala armastust. Mehed ja naised, rikkad ja vaesed, erineva tausta või rahvusega 

inimesed – kõik on Jeesuse jaoks võrdväärsed. 

 

Kogudus toetab ja julgustab iga üksikliiget ühise jumalateenimise ja piibliuurimise kaudu. Kristlased 

tähistavad Jeesuse tehtud lepingut pühaõhtusöömaajaga, meenutades sellega Jeesuse teenistusvalmidust ja 

ennastohverdavat eeskuju. Kogudus tähistab iga liikme päästmist, ristides üleni vee alla vajutamisega. 

Kogudus on “Kristuse ihu” käteks ja jalgadeks. 

 

Püha Vaim annab meile igaühele isiklikud vaimuannid ja võimed selleks, et edastada Jumala armastust ja 

kinnitada kaasinimesi. Vaim on andnud kogudusele kõik annid õpetamisest ja jutlustamisest julgustamise ja 

prohvetikuulutuste esitamiseni, et Tema töö saaks lõpuni viidud. (Adventist.org – Kogudus. 

https://www.adventist.org/en/beliefs/church/) 

 

Üleskutse: Juulikuu on koguduse ühtsuse kuu. Mõelge kogudusega viise, kuidas oma kogukonnale rääkida 

häid sõnumeid päästest, mis on Jeesuses. Võimalusel korraldage selle kuu jooksul midagi oma kodukoha 

heaks. (120.advent.ee/tee-head-kogukonnale/) 

 

2. juuli - ajalugu 

 

12. oktoober 1930 läheb adventkoguduse ajalukku sellega, et esimest korda kuuldi Eestimaa pinnal 

adventkuulutust raadio kaudu. See mõte tekkis tollasel Tartu koguduse jutlustajal August Klementil ning 

pärast loa saamist oli vaja leida veel vahendid seadmete ostuks.  Vajalik rahasumma saadi kokku ning Tartu 

koguduse uue jutlustaja Eduard Mägi poolt peetud jutlusi oli raadio teel võimalik üle kahe aasta kuulata 

peamiselt Lõuna-Eestis. Tunniajase jutluse ülekanded toimusid Tartu Adventkirikust. Eduard Mägi sõnul oli 

see hea võimalus levitada adventsõnumit piirkondades, kus hetkel töölisi ei olnud. (Misjoniteated nr 1, 

Tallinnas 1931, Eduard Mägi elulugu) 

 

Üleskutse: Kanna palves Jumala ette need, kes kaasajal raadio vahendusel adventsõnumit jagavad! 

 

3. juuli - põhiuskumus 

 

Ülejäänud ja nende missioon 

Jumala ülemaailmne kogudus koosneb kõigist neist, kes tõeliselt usuvad Kristusesse, kuid viimastel päevadel, 

laialtlevinud usust ärataganemise ajal on sealt välja kutsutud ülejäänud (jääk), et pidada Jumala käske ja 

https://www.adventist.org/en/beliefs/church/
http://120.advent.ee/tee-head-kogukonnale/


Jeesuse usku. Need ülejäänud kuulutavad kohtutunni saabumist, õpetavad päästmist Kristuse läbi ning 

teadustavad Tema teise tuleku lähenemist. Seda kuulutust sümboliseerivad Ilmutuse 14. peatüki kolm inglit; 

see langeb ühte kohtupidamisega taevas ning selle tulemuseks on meeleparandus ja uuendus maa peal. Sellest 

ülemaailmsest tunnistamisest on kutsutud osa võtma iga usklikku. (Ilm 12:17; Ilm 14:6-12; Ilm 18:1-4; 2Kr 

5:10; Jd 1:3,14; 1Pt 1:16-19; 2Pt 3:10-14; Ilm 21:1-14) 

 

Ühtsus Kristuse ihus 

Kogudus on üks ihu paljude liikmetega, kes on kutsustud igast rahvusest, suguvõsast, keelest ja rahvast. 

Kristuses oleme me uus loodu; rassi, kultuuri, haritust ja rahvust puudutavad erinevused, samuti erinevused 

kõrgete ja madalate, rikaste ja vaeste, meeste ja naiste vahel ei tohi meid üksteisest lahutada. Me oleme kõik 

võrdsed Kristuses, kes on meid ühes Vaimus liitnud ühte osadusse Temaga ja üksteisega; me peame teenima 

ning saama teenitud erapooletult ja tingimusi esitamata. Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu Pühakirjas jagame 

me sama usku ja lootust ning tunnistame ühtemoodi kõigile. Selle ühtsuse allikaks on ühtsus kolmainu 

Jumalas, kes on võtnud meid oma lasteks. (Rm 12:4,5; 1Kr 12:12-14; Mt 28:19,20; Ps 133:1; 2Kr 5:16,17; Ap 

17:26,27; Gl 3:27,29; Kl 3:10-15; Ef 4:14-16; Ef 4:1-6; Jh 17:20-23) 

 

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

mõtiskle nende tähendusele oma elus. Mõtle, mida tähendab koguduse ühtsus sinu jaoks ning mida saaksid 

selle jaoks ise teha. 

 

4. juuli - Ellen White 

 

Tugevalt maapinna sees ja taevasse, Jumala troonini ulatuvalt seisab eredalt hiilgav redel. Redeli ülemises 

otsas on Jumal ning Tema valgus paistab redelile kogu pikkuses. See redel on Kristus. Iga pulgaga, millele sa 

ronid, jõuad sa samm sammult lähemale Kristuse kannatuste osadusse ning sind muudetakse Tema jumaliku 

sarnasuse järgi. Jumala inglid käivad pidevalt seda aulist redelit pidi üles ja alla. Nad ei lase sul kukkuda, kui 

hoiad oma pilgu Jumala aul, mis paistab redeli tipust. /.../ 

Hakka sirutuma kõrgemale ja üha kõrgemale. Pea taevaseid asju kallimaks kui maiseid asju ja ahvatlusi. /…/ 

Õpi palvetama, õpi andma selget ja arukat tunnistust ning Jumal saab sinus austatud. Kui sa usaldad Jumalat, 

kui sa annad oma hinge eest hoolitsemise Temale kui ustavale Loojale, siis saad Tema armastuse kohta 

meeldiva kinnituse. (Ellen White käsikiri nr 85, 30.08.1901) 

 

Üleskutse: Palveta, et võiksid oma usuredelil teha järgmise sammu. Mis võiks see samm olla, mida Jumal 

ootab, et sa järgmisena teeksid? 

5. juuli - misjon 

 

Kui Aihi oli 12-aastane, kutsus tädi teda Rajaleidjate Seltsi. “See on sinuvanuste poiste ja tüdrukute selts,” 

selgitas ta. “Nad meisterdavad, uurivad loodust, käivad matkamas ja telkimas.” /.../ Aihile meeldis rajaleidjate 

koosolek ja ta otsustas seltsiga liituda. /.../  

Aihi jutustas innukalt oma perele, mida ta rajaleidjate tundides ja hingamispäeval kirikus teada sai.  

Peagi oli kirik tema hõivatud elu keskpunktiks. Ta liitus noortekooriga, mille harjutused olid hingamispäeva 

pealelõunal.  

Ühel päeval tõi Aihi koju voldiku, mis teatas suurest evangeelsest koosolekust, mida korraldas Paapua-Uus-

Guinea adventkogudus. “Vaadake, ema ja isa, need koosolekud tunduvad tõesti huvitavad olevat. Tahaksin 

minna ja loodan, et teie tulete minuga kaasa.” /.../ 

Perekond otsustas minna. 



Aihi perekond jätkas kirikus käimist ja osalemist Ilmutusraamatu seminaril. Aihi oli nii õnnelik, et lõpuks oli 

tema pere leidnud Jumala järgimise õnnistused /.../ Nüüd on perekond aktiivselt jagamas häid uudiseid 

Kristuse peatsest tulekust teistele oma kodukülas Paapua-Uus-Guineas. (Misjonijutustused, 21.06.2003) 

 

Üleskutse: Palveta koos kogudusekaaslastega või lähedastega eriliselt sellepärast, et oskaksid oma 

väljavalitud sõbrale tunnistada ja rääkida Jeesusest. Mõtle eriliselt täna algavale Rajaleidjate laagrile ning 

lastele, kes selle kaudu Jeesust tundma õpivad.  

6. juuli - kirjakoht 

"Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa." (Js 65:17) 

 

Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa.  

Enam ei mõelda endiste asjade peale 

ja need ei tule meeldegi,  

vaid rõõmustatakse ja ollakse igavesti rõõmsad 

mu loodu pärast.  

Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks 

ja ta rahva rõõmustuseks.  

Mina rõõmutsen Jeruusalemma pärast  

ja tunnen rõõmu oma rahvast; 

seal ei ole enam kuulda nutu- ega hädakisahäält. 

/.../ 

Enne kui nad hüüavad, vastan mina;  

kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. 

Hunt ja tall käivad koos karjas, 

lõvi sööb õlgi nagu veis 

ja mao toiduks on põrm:  

ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, 

ütleb Issand. 

Jesaja 65:17-19,24,25 

 

Üleskutse: Hoia täna oma südames see eriline rõõm, mis tuleb teadmisest, et Jumalal on oma koguduse jaoks 

parem kodu ootamas.  

 

7. juuli - eestpalve 

 

Lapse kombel pead sa iga päev võtma vastu selleks päevaks vajalikku. Iga päev pead palvetama: “Meie 

igapäevast leiba anna meile tänapäev.” Ära kohku, kui sul ei ole piisavalt homse jaoks. /.../ 

Palve igapäevase leiva pärast ei hõlma üksnes ihu ülalpidamiseks vajalikku toidust, vaid ka vaimulikku leiba, 

mis toidab hinge igavese elu jaoks. /.../ Meie Lunastaja on Eluleib ning Tema armastust vaadates ja seda hinge 

vastu võttes toitume leivast, mis tuli taevast. /.../ 

Õpetades meid paluma iga päev seda, mida vajame - nii ajalikke kui ka vaimulikke õnnistusi -, on Jumalal 

eesmärk meie hüvanguks. Ta soovib, et mõistaksime oma sõltuvust Tema pidevast hoolitsusest, sest Ta püüab 

tõmmata meid osadusse endaga. Selles osaduses Kristusega oleme palve ning Tema Sõna tähtsate ja kallite 

tõdede uurimise kaudu nagu näljased, kes saavad toidetud, nagu janused, kes saavad eluallikast kosutust. 

(Ellen White “Jeesuse sarnaseks”, lk 11) 



 

Üleskutse: Palu Jumala kätte kõigi oma kogudusekaaslaste vajadused ning pea meeles sõpru, tuttavaid ja 

lähedasi, kes ei oska end ise Jumala hoolde usaldada. Mõtle juba ette, kas ja kui paljuga saad toetada homset 

maailmamisjoni annetust.  

8. juuli - kogudus 

 

“Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Ja Ta kaisutas neid ja 

õnnistas neid, pannes käed nende peale.” (Mk 10:14b,16)  

 

Koguduse raames tegutseva rajaleidjate ühingu programm pakub rakendust igas lapses pesitsevale seiklus- ja 

uurimisvaimule. See hõlmab rohkem õues toimuvat tegevust, looduseuurimist ja oskuste omandamist, kui on 

võimalik tavalises adventkoguduse nooremate noorte osakonnas. Sellise tegevuse juures ollakse vastuvõtlikud 

vaimulikele asjadele ning rajaleidjate ühing on hästi demonstreerinud oma hingipäästvat mõju. Rajaleidjate 

seltsi tegevusaladesse kuuluvad laagriüritused, näitus-müügid, oskuste õppimine, looduseuurimine, 

piibliuurimine, tunnistamisüritused, matkad, jalgrattamatkad ja paljud teised huvitavad askeldused. 

“Selleks, et töö võiks edasi minna kõigis selle harudes, pöördub Jumal noorusliku jõu, innukuse ja julguse 

poole. Ta on valinud noored, et nad aitaksid Tema tööd edasi viia. Selleks, et planeerida selge mõistusega ja 

viia planeeritut ellu julge käega, on vaja värskeid, rikkumata jõude. Noori mehi ja naisi kutsutakse üles 

pühendama oma nooruse jõu Jumalale, et nad võiksid oma jõudude kasutamise läbi, selge mõtte ja jõulise 

tegutsemise läbi tuua au Temale ja päästet oma kaasinimestele.” - Gospel Workers, p.67. (Koguduse kord, lk 

131, 137-138) 

 

Üleskutse: Palvetage kogudusega ühiselt (oma koguduse) Rajaleidjate ja nende juhtide eest. Arutlege 

kogudusekaaslastega, kuidas Rajaleidjate töö aitab kaasa koguduse kasvule ja ühtsusele.  

9. juuli - ajalugu 

 

1930. aastal ilmus esimest korda adventkoguduse väljaanne Meie Aeg, mida ka täna saame igakuiselt lugeda. 

Esimese numbri sissejuhatuses olid kirja pandud järgmised read: 

„Aeg on kallim warandus, mis usaldatud inimesele ja selle õieti kasutamisest oleneb igaühe käekäik. Kuid 

waewalt leidub ühtki teist asja, millega nii mõttetult ja pillawalt ümber käiakse, kui ajaga. Seda ei mõisteta 

õieti kasutada.“ 

 

Väljaande eesmärgiks sai õpetada oma lugejatele tarkust aja kasutamisel ning see jõudis ilmuda kuni 1940. 

aasta juunikuuni, mil uus valitsus koguduse kirjandustöö keelustas. Uuesti tekkis võimalus Meie Aja 

väljaandmiseks 1989. aastal. (Meie Aeg nr 1, Tallinnas 1930) 

 

Üleskutse: Proovi täna kasutada sulle antud aega targalt. Palu selleks tarkust ülevalt. 

10. juuli - põhiuskumus 

 

Ristimine 

Ristimise kaudu tunnistame me oma usku Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisesse ning näitame, et oleme 

surnud patule ja soovime elada uut elu. Sellega me tunnistame Kristust oma Issandaks ja Päästjaks, saame 

Tema rahvaks ja Tema kogudus võtab meid oma liikmeks. Ristimine sümboliseerib meie ühendust Kristusega, 



pattude andestust ja Püha Vaimu vastuvõtmist. See toimub üleni vette kastmise läbi ning eeldab usu 

tunnistamist Jeesusesse ja tõendit patukahetsusest. Sellele eelneb instrueerimine Pühakirjas ja selle õpetuste 

vastuvõtmine. (Rm 6:1-6; Kl 2:12,13; Ap 16:30-33; Ap 22:16; Ap 2:38; Mt 28:19,20) 

 

Pühaõhtusöömaaeg 

Pühaõhtusöömaaeg on osasaamine Jeesuse ihu ja vere sümbolitest. Sellega me väljendame oma usku Temasse, 

kes on meie Issand ja Päästja. Sellest võtab osa Kristus ise, et kohtuda oma rahvaga ja kinnitada neid. Võttes 

sellest osa, kuulutame me rõõmsalt Issanda surma, kuni Ta tuleb. Ettevalmistus pühaõhtusöömaajaks hõlmab 

enese läbikatsumist, meeleparandust ja pattude tunnistamist. Meie Issand seadis sisse alandusteenistuse 

(jalgade pesemise) sümboliseerimaks puhastamise uuendamist, väljendamaks valmisolekut teenida üksteist 

Kristuse-sarnases alanduses ning ühendamaks meie südamed armastuses. Osasaamisteenistus on avatud 

kõigile uskuvatele kristlastele. (1Kr 10:16,17; 1Kr 11:23-30; Mt 26:17-30; Ilm 3:20; Jh 6:48-63; Jh 13:1-17) 

 

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

mõtiskle nende tähendusele oma elus. Kuidas sa seletaksid oma sõbrale, mis on pühaõhtusöömaaeg ning 

milleks on vajalik ristimine? 

11. juuli - Ellen White 

 

Imelises mäejutluses kasutas Kristus olulise tõe illustreerimiseks põllulilli nende loomulikus ilus. Tema 

keelekasutus on kohandatud lapse avaneva arusaamisega. Suur Õpetaja tõi oma kuulajad ühendusse 

loodusega, et nad võiksid kuulda häält, mis kõneleb kõigi loodud asjade kaudu, ning kui nende süda pehmenes 

ja mõistus muutus vastuvõtlikuks, aitas Ta neil tõlgendada silme ees olevate vaatepiltide vaimulikku 

õpetust./.../ 

Linnud taeva all, lilled aasal, külvaja ja seeme, karjane ja lambad - nende abil illustreeris Kristus surematut 

tõde. Ta võttis näited elusündmustest, kogemuslikest asjadest, mis olid kuulajatele tuttavad - peidetud 

varandus, pärl, kalavõrk, kadunud münt, kadunud poeg, majad kaljul ja liival. Tema õppetundides oli midagi 

sellist, mis äratas huvi igas mõistuses, pöördus iga südame poole. Nii said igapäevased ülesanded, selle asemel 

et olla lihtsalt järjekordne, ilma kõrgemate mõteteta töö, vaimuliku ja nähtamatu pidevate meenutajate abil 

elavamaks ja kõrgemaks. (Ellen White kiri nr 223, 2.06.1905) 

 

Üleskutse: Võta eesmärgiks vähemalt kord nädalas aeg maha võtta ning minna loodusesse: metsa, parki, 

matkarajale. Mis on need igapäevased asjad, mis sulle iga kord Jeesust või Tema tähendamissõnu meelde 

tuletavad? 

12. juuli – misjon 

 

Kasvasin üles ateistlikus perekonnas, kus puudus usk Jumalasse. Minu elus olid maailmalikud elukombed, 

ebausk ning halvad suhted. Olin küll teadlik Jeesuse ja Piibli olemasolust, aga polnud Jumalale kunagi 

isiklikult mõelnud.  

2010. aastal alustasin Tartu Ülikoolis oma bakalaureuse õpinguid. Tutvusin seal kursusekaaslasega, kellega 

hakkasin paremini läbi saama kui teistega. Olime tuttavad olnud umbes kolm kuud, kui ta kutsus mind jõulude 

ajal noortekohvikusse. Teadmata, mida ta selle all täpsemalt mõtles, olin nõus.  

Selle asemel, et viia mind tavalisse kohvikusse kooki sööma, viis ta mind Tartu adventkoguduse noorteõhtule. 

Alguses ehmatasin ära, sest ma ei teadnud, et see sõbranna kirikus käib. Viisakusest ja pühademeeleolust 

tingituna otsustasin noorteõhtul lõpuni olla. Endalegi üllatuseks mulle meeldis seal väga ning tahtsin ka 

järgmine kord temaga kaasa minna. 



Käisin noorteõhtutel ja -üritustel peaaegu aasta aega, enne, kui jõudsin kirikusse laupäevahommikusele 

jumalateenistusele. Aja jooksul hakkasin üha rohkem mõtlema Jumalale, palvele ning selle rollile oma elus. 

Jumal ise kutsus mind üha rohkem enda poole ning kasvatas mind.  

2013. aasta augustis mind ristiti. Tunnen nagu mulle oleks antud teine elu. Esimene enne Jumala tundmist 

ning teine koos Jumalaga. Olen tänulik oma sõbrannale, et tal oli julgust mind kutsuda ning olen tänulik 

Jumalale, et Ta mind oma lapsena vastu võttis.  

Marta-Liina (26), Haapsalu koguduse liige 

 

Üleskutse: Räägi oma valitud sõbrale, kuidas muudab sinu usk su elu erilisemaks ja mida tähendab sinu jaoks 

kogudusse kuulumine. 

13. juuli - kirjakoht 

 

"Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel." Ps 91:11 

 

Kes Kõigekõrgema kaitse all elab  

ja alati Kõigeväelise varju all viibib,  

see ütleb Issandale:  

"Sina oled mu varjupaik  

ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal,  

kelle peale ma loodan!"  

Sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust,  

hukkava katku käest.  

Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind  

ja tema tiibade all sa leiad varju;  

tema tõde on kilp ja kaitsevall.  

/.../ 

Sest sina, Issand, oled mu varjupaik!  

Kõigekõrgema oled sina, mu hing,  

võtnud oma eluasemeks.  

Ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile.  

Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu  

sind hoida kõigil su teedel.  

Kätel nad kannavad sind,  

et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.  

Psalm 91:1-4;9-12 

 

Üleskutse: Tee tänupalve nende kordade eest, mil Issanda inglid on sind isiklikult kaitsnud. Kas sulle meenub 

kogemusi, mis näitavad, et Jumal hoiab ka kogudust kui tervikut? 

14. juuli - eestpalve 

 

Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu!  

Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule!  

Kui keegi teie seast on haige,  

siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde  

ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel.  



Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles,  

ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks.  

Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest,  

et te saaksite terveks!  

Õige inimese mõjuvõimas eespalve saadab palju korda!  

Eelija oli meiesugune inimene,  

ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma,  

ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale.  

Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma  

ning maa laskis tärgata oma viljal.  

Jaakobuse kiri 5:13-18 

 

Üleskutse: "Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest." (Jk 5:16)  

15. juuli - kogudus 

 

Vilja valmimiseks ja küpsemiseks on meil alati kogukonda vaja. Üksi kodus olles ei ole võimalik 

kannatlikkust kasvatada, ennast teistest isoleerides ei saa armastuses areneda. Kõik Vaimu viljad on mõeldud 

küpsema just teiste inimeste seltskonnas ning teiste kaasabil. Jumal on meid loonud sotsiaalseks, 

kogukondlikuks, mis tähendab seda, et me ei saa üksinda kasvada ega iseloomu kujundada.  

See on üks neist asjadest, mis meil teinekord meelest läheb, kuna elame maailma ajaloo kõige 

individualistlikumal ajal. Indiviidi väärtustamine on hea ja õige, ent Jumal on oma tarkuses meid loonud just 

koguduses elama, et me õpiksime väärtustama oma õdede-vendade kogemusi, et võiksime üksteisele kaasa 

elada ja üksteist toetada.  ("Kogudus - ühine kasu", Mervi Kalmus, Meie Aeg, juuni 2016, lk 12) 

 

Üleskutse: Planeeri sündmus, külastus või lõunasöök, et veeta eriliselt aega koos oma kogudusekaaslas(t)ega. 

 

16. juuli - ajalugu 

 

1936. aasta alguseks oli Tartu adventkoguduses liikmeid juba üle 300. Kohalik kogudus ja liidu juhatus 

otsustas sellest tulenevalt üürida ruumid uueks palvelaks asukohaga Puiestee tänav 45. Seal piirkonnas elas 

ka palju koguduse liikmeid. Kuigi seda pinda soovisid endale saada ka veel teine kogudus ja tööstusettevõte, 

andis maja omanik need adventkoguduse käsutusse. Avakoosolek uues palvelas peeti 10. mail 1936. Ilus 

suur saal, kus istekohti oli 150, oli rahvast täis. Uue palvela kasutusele võtmisega seoses määrati kohalikule 

jutlustajale Eduard Mägile abiliseks Arnold Lumi. (Misjoniteated nr 5/6, Tallinnas 1936) 

 

Üleskutse: Kanna Jumala ette palves uute koguduste rajamise grupid Tallinnas ja Tartus ning tunne huvi, 

kuidas neil läheb, olles võimalusel toeks. 

 

17. juuli - põhiuskumus 

 

Vaimuannid ja ametid 

Jumal annab oma koguduse kõigile liikmeile igal ajastul vaimuandeid, mida iga koguduseliige peab kasutama 

koguduse ja inimkonna ühiste huvide teenimiseks armastuses. Antud Püha Vaimu vahendusel, kes jagab igale 

liikmele nagu tema tahab, varustavad need annid kogudust iga võime ja oskusega, mis on vajalikud Jumala 

poolt temale määratud funktsioonide täitmiseks. Pühakirja järgi on nende andide hulgas usk, tervistamine, 



prohveteerimine, kuulutamine, õpetamine, juhtimine, lepitamine, kaastunne ning ennastohverdav teenimine 

ja armastus inimeste abistamiseks ja julgustamiseks. Mõned liikmed on Jumal kutsunud ja Vaimuga võidnud 

sellistesse koguduse poolt tunnustatud ametitesse nagu karjased, evangelistid, apostlid ja õpetajad. Need on 

vajalikud koguduseliikmete ettevalmistamiseks nende tööks, koguduse kasvatamiseks kuni vaimuliku 

küpsuseni ning ühtsuse edendamiseks usus ja Jumala tundmises. Kui koguduseliikmed Jumala mõnesuguse 

armu ustavate majapidajatena rakendavad neid vaimuandeid, on kogudus kaitstud valeõpetuste hävitava mõju 

eest, kasvab Jumala poolt seatud kasvamist ning ehitatakse üles usus ja armastuses. (Rm 12:4-8; 1Kr 12:9-

11,27,28; Ef 4:8,11-16; Ap 6:1-7; 1Tm 3:1-13; 1Pt 4:10,11) 

 

Prohvetiand 

Üks Püha Vaimu andidest on prohveteerimine. See on üks ülejäänute koguduse tunnustest ning see ilmnes 

Ellen G. White'i töös. Issanda käskjalana on tema kirjutised jätkuvalt tõe autoriteetseks allikaks, trööstides, 

juhtides, õpetades ja parandades kogudust. Need teevad ka selgeks, et ainsaks mõõdupuuks, millega tuleb 

kontrollida õpetusi ja kogemusi, on Piibel. (Jl 2:28,29; Ap 2:14-21; Hb 1:1-3; Ilm 12:17; Ilm 19:10) 

 

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

mõtiskle, millised annid on Jumal sulle andnud. Kuidas aitad sina oma andidega koguduse ühtsusele kaasa? 

18. juuli – Ellen White 

 

Kristlased on Kristuse kalliskivid, ostetud lõpmatult suure hinna eest. Nad peavad särama eredalt Tema heaks, 

levitades Tema armastuse valgust. Ja nad peavad alati meeles pidama, et kogu sära, mis kristlaste iseloomul 

on, on saadud Õiguse Päikeselt. 

Kristuse kalliskivide sära sõltub lihvimisest, mis neile osaks saab. Jumal ei lihvi meid vägisi. Meile on antud 

otsustada, kas saame lihvitud või jääme lihvimata. Kuid igaüks, kes osutub olema väärt koha jaoks Issanda 

templis, peab alistuma lihvimisprotsessile. Ta peab olema nõus, et tema iseloomu teravad nurgad 

eemaldatakse, et ta võiks olla ilusa kujuga ja kaunis, sobilik esindama Kristuse iseloomu täiuslikkust. /.../ 

 Väärtusetu materjali juures ei viida jumalik Tööline palju aega. Ainult väärtuslikke kalliskive lihvib Ta palee 

jaoks sobivaks. Ta eemaldab haamri ja meisliga tahumatud nurgad, valmistades meid niiviisi koha jaoks 

Jumala templis. /.../ Ta kõrvaldab liigse pinna, paneb kivi lihvketta juurde ja surub selle vastu, et kõik karedus 

võiks maha kuluda. Seejärel näeb Meister kalliskivi vastu valgust hoides selles oma kuju peegeldust ja see 

kuulutatakse Tema templis kohta väärivaks. 

Olgu õnnistatud kogemus, ükskõik kui ränk, mis annab kivile uue väärtuse, võimaldades sel elava hiilgusega 

särada! (Ellen White käsikiri nr 168, 24.12.1902) 

 

Üleskutse: Meenuta, millised nurgad on Jumal sinu iseloomus ja elus maha lihvinud ning võimalusel jaga 

seda muutuse kogemust kellegagi. Millised on sinu kohaliku koguduse "lihvimata nurgad"? Kanna need palves 

Jumala ette.  

19. juuli - misjon 

 

Neile, kes arutlevad, kuidas tänapäevane televisiooniülekannete, Facebooki ja virtuaalmeedia vahendusel 

tehtav misjonitöö sobib kokku inimesega isiklikult suhtlemisega, saab näiteks tuua loo Leidiane Santosest ja 

tema perekonnast. See on viis, mis on eristanud kogudust Uue Testamendi aegadest. 

/.../ 



Kahe aasta vältel vaatasid Leidiane Santos ja tema pereliikmed Brasiilia adventistide telejaama Novo Tempo 

saateid. Nende lemmiksaate “Arena do Futuro” kõneleja, pastor Luís Gonçalves, julgustas vaatajaid 

külastama adventkogudust ja Leidiane pidas seda meeles. 

 

“Olin alati palvetanud, et Issand näitaks, milline koht oleks meie jaoks õige,” ütles Leidiane. Santoste pere 

oli käinud teistes kogudustes, kuid midagi jäi puudu. Puuduv mõõde peitus Parque Figueira koguduses. 

Esimesena külastas seda José Vieira Santos, Leidiane’i abikaasa. Naise sõnul “võeti teda väga hästi vastu” 

ning see andis talle tõuke samuti minna. 

 

Leidiane meenutab, et olles kiriku uksest sisse astunud, “tundsin end nagu kodus. Mu süda rõõmustas ja ma 

ütlesin, et see on õige kogudus, sest meid võeti väga hästi vastu. Kõigil oli hea meel meid näha. Nad tervitasid 

meid. Inimese elus on aegu, mil vajame sõbralikku sõna, ja mina leidsin selle siit.” (Advent.ee - Soe külastajate 

vastuvõtt koguduses - oluline samm liikmeks saamisel. http://www.advent.ee/artikkel/94336/soe-kulastajate-

vastuvott-koguduses-oluline-samm-liikmeks-saamisel/) 

 

Üleskutse: Tutvusta mõnele kogudusekaaslasele, kes on nõus sinu väljakutses kaasa lööma, oma väljavalitud 

sõpra, et tal oleks meie koguduses ka teisi tuttavaid.  

20. juuli - kirjakoht 

"Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!" Lk 5:10 

 

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres  

ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama,  

et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat.  

Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke.  

Astunud paati, mis oli Siimona oma,  

palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda.  

Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist.  

Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale:  

"Sõua sügavale kohale ja lase oma võrgud vette loomuse kaseks!"  

Siimon vastas talle:  

"Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud!  

Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette."  

Ja kui nad olid seda teinud,  

püüdsid nad nii suure hulga kalu,  

et nende võrgud rebenesid.  

/.../  

Ja Jeesus ütles Siimonale: "Ära karda!  

Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!"  

Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud,  

jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle.  

 

Luuka 5:1-6,10,11 

 

Üleskutse: Meenuta, kas ja kuidas Jeesus kutsus sind „inimesi püüdma“. Mis ülesanded Ta sulle veel 

südamele pani? Kas teed neid siiani sama innustunult? 

http://www.advent.ee/artikkel/94336/soe-kulastajate-vastuvott-koguduses-oluline-samm-liikmeks-saamisel/
http://www.advent.ee/artikkel/94336/soe-kulastajate-vastuvott-koguduses-oluline-samm-liikmeks-saamisel/


21. juuli - eestpalve 

Taaniel rajas oma palveelu Jumala Sõnale. Teadlased on üllatunud, leides, missugust mõju avaldab 

usuteemadele mõtlemine meie usukontrollile. Ühes uurimuses öeldi, et palve on "omamoodi anaeroobne 

treening enesekontrolli saavutamiseks", vaid kolme tunni järel on "paranenud tähelepanuvõime" ja 11 tunni 

pärast on "suurenenud närvirakkude vaheliste ühenduste hulk, mis on olulised keskendumiseks." /.../ Seega 

need, kes järgivad lisaks ühisele palvele (Tn 1. ja 2. ptk) Taanieli isikliku palve praktikat (Tn 10) võivad 

oodata sarnaseid tulemusi. Taaniel lootis Jumala peale ja seetõttu oli tema aju terve ning edu tagatud. 

(Palvenädal 2015, Meie Aeg, november 2015, lk 21) 

 

Üleskutse: Võta täna poole rohkem aega palveks kui tavaliselt ning suurenda oma osadust Jumalaga. Tee 

eestpalvet koguduse ühtsuse ja kasvamise pärast.  

 

22. juuli - kogudus 

 

Jeesuse ja Tema koguduse vahelise suhte kirjeldamiseks on kasutatud palju metafoore. Üks neist on, et 

kogudus on Tema pruut. See näitab, kui palju Ta meid armastab. Sellepärast Ta riskiski meie päästmiseks 

kõigega ja see oli Tema armastuse ime ülim demonstratsioon. Tegelikult ei suuda me tõeliselt hoomata, mida 

see tähendab, et maailma Looja, universumi Valitseja tunneb meist igaühte sellistena nagu me tõesti oleme, 

ja et just see meid puudutava tõe tundmine paneb Teda meid kõiki veel õrnemalt armastama. Ma olen lihtsalt 

hämmastunud selle üle, kui väärtuslik olen ma Jumala silmis. Ja me ei pea isegi võistlema, kõigist oma 

väljakutsetest jagu saama ega esimesed olema, enne kui meid arvatakse võitjate hulka; see ei sarnane 

võitlemistega enamikus eluvaldkondades, kus võidab ainult superstaar. Meie väärtus Jumala jaoks ei olene 

sellest, milliseks oleme saanud või mida saavutanud. Me oleme Tema jaoks kallihinnalised lihtsalt seetõttu, 

et Ta on meie Looja. Meie väärtus tuleneb lihtsalt tõsiasjast, et Ta armastab meid. Milline Jumal see küll on? 

Ja kui ma mõtisklen Temast ristil, siis hakkan hindama seda lõppematut armastust, mida me mitte mingil 

määral ei vääri. (Noorte palvenädala loengud 2017) 

 

Üleskutse: Mõelge kogudusega ühiselt noorte väärtusele. Kuidas noored täiustavad kogudust kui tervikut? 

Palvetage noortelaagri ning sealse tänase ristimise pärast ning tänage Jumalat noorte eest. 

 

23. juuli - ajalugu 

 

Ülemaailmne majanduskriis, mis sai alguse 1929. aastal Ameerikas, tingis vajaduse aidata paljusid inimesi, 

kes kriisi käes kannatasid. Kogudustes rajati heategevusosakonnad, mis hakkasid hättasattunud inimesi 

aitama. Esimene selline osakond rajati Eduard Mägi poolt Tartusse. 1930ndate aastate alguses tegutsesid 

sellised osakonnad ka Tallinnas, Narvas, Kuresaares, Pärnus, Rakveres, Põltsamaal, Türil, Haapsalus, Tapal, 

Viljandis, Võrus ja Valgas.  

 

Heategevusosakonnad jagasid inimestele peamiselt riideid ja toitu, kuid vajadusel toetati ka rahaliselt ning 

pakuti arstiabi neile, kellel puudusid rahalised vahendid haiglaraviks. Sellega kergendati paljude häda, 

kuivatati pisaraid, trööstiti kurbi südameid ning anti julgust eluvõitlustes.  

 

1938. aasta veebruaris võeti Liidu nõukogu poolt vastu otsus, et igas koguduses peaks olema 

heategevusosakond. (Lõikustänu leht, Tallinnas 1934, Misjoniteated nr 2, Tallinnas 1938) 

 

Üleskutse: Leia sellel nädalal võimalus aidata kedagi, kes on raskustes. 



 

24. juuli - põhiuskumus 

 

Jumala käsk  

Jumala käsu suured põhimõtted on ilmutatud kümnes käsus ning nende näitlikuks kehastuseks on Kristuse 

elu. Need väljendavad Jumala armastust, tahet ja eesmärke inimeste käitumise ja suhete osas ning on 

kohustuslikud kõigile inimestele kõikidel aegadel. Need eeskirjad on aluseks lepingule Jumala ja Tema rahva 

vahel ning mõõdupuuks Jumala kohtus. Püha Vaimu tegevuse läbi osutavad nad patule ning äratavad inimeses 

vajaduse Päästja järele. Päästmine on täies ulatuses armust ja mitte tegudest, kuid selle viljaks on kuulekus 

Jumala käskudele. See kuulekus arendab kristlikku iseloomu ning loob heaolutunde. See on tõendiks meie 

armastusest Issanda vastu ja sellest, et me hoolime oma kaasinimestest. Usu sõnakuulelikkus osutab Kristuse 

väele muuta elu ning seepärast lisab jõudu kristlikule tunnistusele. (2Ms 20:1-17; Ps 40:8,9; Mt 22:36-40; 

5Ms 28:1-14; Mt 5:17-20; Hb 8:8-10; Jh 15:7-10; Ef 2:8-10; 1Jh 5:3; Rm 8:3,4; Ps 19:8-15) 

 

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

mõtiskle nende tähendusele oma elus. Milline roll on Jumala käskudel olnud maailma ajaloos ja on täna sinu 

jaoks? 

 

25. juuli – Ellen White 

 

Sa õpid siin maailmas, kuidas käituda Kristuse perekonnas taevas. Ära kaota aega, et tutvuda põhimõtetega, 

mida Jumala lapsed peavad järgima. Me peame jäljendama Kristuse iseloomu, olema tuttavad Tema tasaduse 

ja alandlikkusega. Siis kehtib meie kohta aruanne: “Teie olete saanud osa Tema täiusest” (Kl  2:10). 

Kannatlikkuse, lahkuse ja sallivusega peame näitama, et me ei ole maailmast, et me õpime iga päev õppetunde, 

mis muudavad meid kõrgema kooli jaoks sobilikeks. 

Kui Jumala lunastatud kutsutakse taevasse, ei jäta nad maha edu, mille on saavutanud siin elus Kristust 

vaadates. Nad jätkavad samast kohast, õppides üha enam Jumalat tundma. Nad võtavad oma vaimulikud 

saavutused taevastesse õuedesse kaasa ega jäta siia maailma midagi, mis on taevase päritoluga. Kui taeva 

raamatud avatakse, määratakse igale võitjale tema osa ja koht taevas, vastavalt siinses elus tehtud 

edusammudele. 

Jumala poegi ja tütreid juhitakse olema võidu poole pürgimises sihikindlad, mõistes iga päev, et nad vajavad 

Püha Vaimu õpetust selles, mis on hea ja õige. (Ellen White käsikiri nr 31, 22.08.1903) 

 

Üleskutse: Mida saad sina taevasesse koju kaasa võtta? Tuleta täna vähemalt viiele usukaaslasele läbi 

isiklike sõnade või Piiblisalmi meelde rõõmu, et oleme teel koju.  

26. juuli – misjon 

 

Kui nüüd tagasi mõelda kolme ja poole aasta tagusele ajale, kui ma oma abikaasa kutsel esimest korda 

adventkirikut külastasin, siis selle vahepealse ajaga oma minu elus palju muutunud. Usust, mis tundus mulle 

esmalt nagu täiesti teine maailm, millega ma polnud varem kokku puutunud, on nüüdseks saanud sammas, 

millele oma eluteel toetuda. Jumala tundma õppimine toimus minu elus järk- järgult. Suure osa sellel teel 

moodustasid isiklikud kogemused, mis usku kinnitasid. Paljud neist juhtusid juba varasemalt, kuid alles 

nüüd, aastaid hiljem, nende peale rohkem mõeldes, mõistan ma, et  Jumal oli mu kõrval kogu aeg olnud, 

lihtsalt mina ei tundnud Teda. 

 



Temaga koos käimine on õpetanud mulle, et ma saan oma raskused alati tema kätte anda, sest temal on neile 

parim lahendus, mille peale ise ei tulekski. Samas olen ka mõistnud, et kõige olulisem on olla tänulik. Olla 

rõõmus selle üle, mis on ja olla tänulik nende inimeste eest, keda Jumal on kinkinud. 

Selle aasta aprilli alguses jõudsin hetke, kus ma võtsin vastu otsuse saada ristitud. Suurim tänu Taevasele 

Isale, kes mind on sel teel juhtinud ja juhib jätkuvalt ning kõigile, kes mind alati toetavad. 

Jaanus Schönberg (Tallinna I koguduse liige alates 08.04.2017) 

 

Üleskutse: Võimalusel tutvu (lähemalt) mõne oma väljavalitud sõbra pereliikme või tuttavaga, et tulevikus 

oma isiklikku misjonipõldu veelgi laiendada.  

 

27. juuli – kirjakoht 

 

"Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!" Kl 3:13 

 

Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad  

ja armastatud südamliku kaastundega,  

lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,  

üksteist taludes ja üksteisele andestades,  

kui kellelgi on teise vastu kaebust.  

Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!  

Aga üle kõige selle olgu armastus -  

see on täiuslik side!  

Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu,  

millesse te olete kutsutud ühe ihuna.  

Ja olge tänulikud!  

Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas,  

kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist  

psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega,  

laulge kogu südamest tänulikult Jumalale.  

Pauluse kiri koloslastele 3:12-16 

Üleskutse: Kas oled mõne koguduse- või usukaaslase peale pahane? "Nii nagu Issand teile on andeks andnud, 

nõnda tehke teiegi!" (Kl 3:13b) Kutsu ta võimalusel külla või tehke üheskoos midagi ning palvetage koos. 

28. juuli - eestpalve 

 

Palve juures on hädavajalik olla usin; ära lase millelgi end takistada. Tee kõik endast olenev, et ühendus 

Jeesuse ja sinu vahel oleks avatud. Otsi iga võimalust minna sinna, kus palvetatakse. Neid, kes tõsiselt otsivad 

ühendust Jumalaga, nähakse palvekoosolekutel, nad täidavad ustavalt oma kohustusi ning püüavad hardalt ja 

innukalt saada kõigi neile pakutavate õnnistuste osaliseks. Nad kasutavad iga võimalust olla seal, kus nad 

saavad vastu võtta valguskiiri. 

Me peaksime palvetama perekonnaringis, kuid ennekõike ei tohi hooletusse jätta salajast palvet, sest selles 

peitub hinge elu. Meie vaimulik arenemine pole võimalik, kui palve jääb hooletusse. Üksnes perekondlikust 

või avalikust palvest ei piisa. Ava üksinduses oma hing Jumala uuriva pilgu ees. Salajast palvet kuuleb ainult 

palvetekuulja Jumal. (Ellen White, “Tee Kristuse juurde”, lk 74) 

 



Üleskutse: Palu oma kohaliku koguduse väikegruppide ja palvegruppide ühtsuse ning ühise kasvu pärast ning 

osale neis aktiivselt. Palu ka annetuste eest, mis homme Eesti liidu misjonifondi jaoks kokku pannakse ning 

alanud perelaagri eest. 

 

29. juuli - kogudus 

 

Rooma antiikühiskond oli ühiskond, kus tõmmati väga selgeid piire isikliku ja kollektiivse vahele, kus staatus 

oli inimesele juba sünniga määratud ning kus ühiskondlike klassipiiride eiramine või ületamine oli suureks 

häbiasjaks. Ja siis tekkis selle ühiskonna keskele järsku üks liikumine, kus kõik inimestevahelised vaheseinad 

kisuti maha ja kus erinevatest klassidest inimesi tervitati kui võrdseid.  

Järsku ei olnud Jumala rahva religioosseks keskpaigaks enam Jeruusalemma tempel, kus paganatele oli oma 

õu ja kus naised pidid omaette nurgas olema, kus isegi juudi mees ei tohtinud ühest piirist üle astuda ning kus 

kõige pühamas paigas tohtis Jumala auhiilgust näha vaid ülempreester, ja sedagi kord aastas. Tekkinud oli 

täiesti uus reaalsus (uus loodu, nagu Paulus ütleb), kus kõik olid tõstetud preestriseisusesse, kus ühe 

majapidamise ori ja isand võisid võrdsete meestema pühaõhtusöömaaja leivast ja karikast osa võtta ning kus 

naised rassisid kogudusetööd teha võrdselt meestega /.../. Sellist asja ei oldud Rooma impeeriumis varem 

nähtud! 

Ja nii ütlevadki kirikuloolased, et kogudus tõmbas inimesi oma uudsuse ja emotsionaalse lähedusega, mis 

usklike vahel oli. Inimesed jooksid tuhandete kaupa kohale /.../. Apostlite tegude raamatus on seda mitut 

puhku kirjeldatud, kuidas kristlased olid pidevalt koos, sõid ja tänasid, nutsid ja naersid. Nii et see ilma 

vaheseinteta kogukond ja elu jagamine, mis meile võib hetkiti tüütuna tunduda, on tegelikult üks koguduse 

suurimaid rikkusi. Mõtelge sellele, kui te järgmisel korral kiriku uksest sisse astute või kui oma väikegrupiga 

kohtute - me oleme osaks kogukonnast, mille sarnast maailm tegelikult ei tunne. 

("Kogudus - ühine kasu", Mervi Kalmus, Meie Aeg, juuni 2016, lk 13)  

 

Üleskutse: Milline on teie kogudusliku kogukonna eripära ja tugevus? Kas teie vahel on vaheseinu? Mõelge 

üheskoos välja kolm muutust, et teie kogudus oleks rohkem „uudne ja emotsionaalse lähedusega, mis tõmbab 

inimesi“. 

 

30. juuli - ajalugu 

 

28. oktoobril 1935 toimus avaaktus Eesti Adventkoguduse misjonikoolis. Kristlikku haridust pakkuvas koolis 

alustas esimesel aastal õppimist 21 õpilast ning lisaks veel mõned vabakuulajad. Kooliruumidena kasutati 

Tallinna Mere puiestee palvela väikesi saale. Oma misjonikooli tulihingeline pooldaja oli tollane Liidu 

esimees Eduard Ney, kes väärtustas kristliku hariduse tähtsust. Tänu tema jõupingutustele sai teoks unistus 

oma koolist. Misjonikool tegutses kuni 1940. aasta kevadeni ning paljud selle lõpetajatest asusid hiljem tööle 

Jumala viinamäel.  

Kooli eesmärgiks oli pakkuda noortele tarkust, mis on vajalik siinses elus ja mis teeb neid kõlblikuks igavese 

elu jaoks. (Misjoniteated nr 11, Tallinnas 1935) 

 

Üleskutse: Võta eesmärgiks läbi lugeda mõni adventkoguduse väljaanne, et ka ise vaimulike teadmiste 

poolest edeneda! 

 

31. juuli - põhiuskumus 

 

Hingamispäev 



Peale kuuepäevast loomistööd puhkas Looja seitsmendal päeval ning seadis sisse hingamispäeva kui loomise 

mälestusmärgi kõigi inimeste jaoks. Jumala muutumatu käsuseaduse neljas käsk nõuab selle seitsmenda päeva 

hingamispäeva pühitsemist puhkepäevana, jumalateenistuse ja ligimese teenimise päevana — kooskõlas 

Jeesuse kui hingamispäeva Issanda õpetuse ja praktilise eeskujuga. Hingamispäev on rõõmsa suhtlemise 

päevaks Jumalaga ja üksteisega. See on sümbol meie lunastusest Kristuses, meie pühitsuse märk, meie 

ustavuse näitaja ning eelmaitse meie igavesest tulevikust Jumala riigis. Hingamispäev on Jumala ja Tema 

rahva vahelise igavese lepingu igaveseks märgiks. Pidades rõõmsalt seda püha aega reede õhtust - laupäeva 

õhtuni, päikeseloojangust päikeseloojanguni, pühitseme me Jumala loomis- ja lunastustööd. (1Ms 2:1-3; 2Ms 

20:8-11; Lk 4:16; Js 56:5,6; Js 58:13,14; Mt 12:1-12; 2Ms 31:13-17; Hs 20:12,20; 5Ms 5:12-15; Hb 4:1-11; 

3Ms 23:32; Mk 1:32) 

 

Ressursside kasutamine 

Me oleme Jumala majapidajad, kellele Ta on usaldanud aja ja võimalused, võimed ja vara ning maa õnnistused 

ja ressursid. Nende õige kasutamise eest peame Temale aru andma. Teenides ustavalt Teda ja oma kaasinimesi 

ning makstes kümnist ja tuues annetusi Tema evangeeliumi kuulutamiseks ja Tema koguduse toetamiseks, 

tunnistame, et kõik kuulub tegelikult Jumalale. Majapidaja-amet on eesõigus, mille Jumal on meile andnud, 

et me kasvaksime armastuses ja saavutaksime võidu isekuse ja ahnuse üle. Majapidaja rõõmustab õnnistuste 

pärast, mis saavad osaks teistele tema ustavuse kaudu. (1Ms 1:26-28; 1Ms 2:15; 1Aj 29:14; Hg 1:2-11; Ml 

3:8-12; 1Kr 9:9-14; Mt 23:23; 2Kr 8:1-15; Rm 15:26,27) 

 

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

mõtiskle nende tähendusele oma elus. Kuidas sina hingamispäeva pühitsed? Selleks on ka väike küsitlus. 

Vasta küsimustele: http://sda.ee/hp2 

 

 

http://sda.ee/hp2

