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Reede, 16. september

Lahke meel on Kristuse armastuse tasemel
Uuring — 1Kr 13:1

JÄRELDA
Jumalateenistust apostlite ajal, nende Jeesuse armastuse ja armu esimeste 

tunnistajate ajal, iseloomustas reisimine selleks, et jõuda inimesteni kaugemates 
paikades. Samuti oli nende teenistuse keskmes Püha Vaimu vägi. Need Vaimust-
täidetud kristlased seisid silmitsi vastuvõtliku ja skeptilise kuulajaskonnaga, 
raskustega ja vanglaga. Ometi seisid nad usus kõigutamatult, toetatuna Jumala 
poolt, kuid ka oma vendade ja õdede poolt Kristuses. Nad said volituse selle aja 
jooksul, mil olid koos Kristusega Tema maises teenistuses ning ka 40 päeva pärast 
Tema ülestõusmist koos Kristusega olnud aja jooksul. Nad tegid imesid, mitte väe 
ega võimu, vaid Püha Vaimu läbi. Juhtivaks jõuks oli armastus, nii nagu peaks 
olema meil ka tänapäeval.

MÕTLE JÄRELE
• Analüüsi üht sulle tuttavat jumalateenistust ja mõtle sellele, kuidas iga selle 

osa saaks Jumalale meie armastust väljendada.
• Kavanda üks plakat või PowerPointi esitlus, mis tõmbaks tähelepanu sellele, 

kuidas armastus moodustab tausta igale sinu koguduse jumalateenistuse osale.
• Mõtle mingile ajale, mil tundsid ennast eriliselt kehvasti, kuid valisid ikkagi 

osaleda kohaliku koguduse jumalateenistustel. Kuidas teenistused sind üles tõst-
sid?

• Meenuta aega, mil keegi kogudusest ütles või tegi sulle midagi sellist, mis 
polnud armastusest. Milline oli sinu reaktsioon? Kas see mõjutas sinu jumala-
teenimiskogemust? Mis, kui üldse miski, juhtus ajapikku sellist, mis viis vähem 
vaenuliku suhtlemiseni teie kahe vahel?

• Kirjuta luuletus või komponeeri laul, mille teemaks oleks Vaimu vägi, mis 
paneb kristlased tegema ebaharilikke asju Jumalale. 

• Jälgi näiteid loodusest, kus ilmneb Jumala armastus.Tee kaastööd oma 
kaaslastega selles suhtes, et mõned need õppetunnid lülitada jumalateenistuse 
koosseisu, kasvõi lastejuttude sarjana.

• Võrdle varakristliku koguduse jumalateenistust adventliikumise algaastate 
omaga, seitsmenda päeva adventistide algaastate omaga ja tänapäeva koguduse 
omaga.

SEOSTA
Apostlite teod
James A. Tucker, Windows on God’s World; John Ortberg, If You Want to Walk 

on Water, You’ve Got to Get Out of the Boat, lk-d. 191–203.

Rick Blondo, Clarksville, Maryland, USA
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Kummardamine varakoguduses
“Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armas-
tust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus” (1Kr 13:1).

Hingamispäev, 17. september

Usu kallale kippumine
Sissejuhatus — Mt 4:10

Ühes kommentaaris, mida ma umbes kaks aastat tagasi lugesin, šokeeris mind 
avastus, et kuumimad raamatud New Yorgi enim-müüdud raamatute nimekirjas 
põhinesid teemal, et religioon on maailmas leiduva kurjuse peamine allikas. Järe-
likult, veendununa oma südames, et Jumal on olemas ja et Tema on kõige Loo-
ja, pani mind imetsama, kuidas üks terve mõistusega inimene (loodud Jumala 
näo järgi) suudab istuda maha, kavandada ja koostada raamatu, mis propageerib 
ateismi ja halvustab religiooni. Ateismi esiletulek käesoleval ajastul kinnitab hea 
ja kurja vahel käimas olevat võitlust, mida tunneme ka suure võitlusena.

Näeme kõikjal - raadios, televisioonis, kirjanduses ja internetis – tõendeid sel-
lest, et Jumala pihta antakse tuld. Mõnes maakera paigas on isegi mõned hooned, 
mis seni olid pühendatud Kõikvõimsa Isa ülistamiseks, jäänud kas tühjaks või 
muudetud kinodeks, teatriteks, küber-kohvikuteks või ööklubideks.

Kristlastena me teame, et hoolimata religiooni kallale kippumisest on Krist-
lus endiselt vastus tänapäeva maailmale. Sellepärast tuleb meil säilitada oma usk 
ning ülistada Teda, kes ülistust väärib. Suured teemad, millega me tänapäeval 
heitleme, on lihtsalt osaks meie meistriklassi testist. Kui ateistlike raamatute 
autor teenib kasu oma teostelt, ei saa meie kaotada silmist tohutut head, mida 
religioon on teinud inimkonnale helduse, eneseoherdamise ja armastuse kaudu.

Käesoleval nädalal uurime jumalateenistust apostellikul ajastul. Selle uurimise 
lõpuks oleme arutlenud väljakutsete üle, millega seisid silmitsi apostlid oma heit-
luses õpetada evangeeliumi erinevatele kuulajaskondadele. Kuna head sõnumid 
on igavesed algusest peale, õpime selle õppetüki lõpul, kuidas kohandada apostli-
te jumalakummardamisviise oma oludes.

Hellen Atieno, Rongo Township, Keenia

Saatesõna: “Näeme kõikjal - raadios, televisioonis, kirjanduses ja internetis – tõen-
deid sellest, et Jumala pihta antakse tuld.”
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Pühapäev, 11. september

Seisa kindlalt 21. sajandil
Tõestus — Mt 5:11, 12

“Mind aeti kodust välja ja kõigist mu sõpradest said mu vaenlased. Kuid ma ei 
loobu kunagi oma usust.” Need olid Rashida Manzoori sõnad, ühe Pakistani naise 
omad, kelle abikaasa mõrvati islamiusuliste poolt sellepärast, et ta oli kristlane. 
Kristlaste vastu suunatud sõda Pakistanis on metsik, koos tagakiusamisega, mis 
muudab elu maa peal põrguks.

Apostlite ajal käisid apostlid risti-põiki läbi Lähis-Ida ja selle ümbruskonna, 
levitades Kristuse evangeeliumi juutide karmi vastuseisu keskel. Tänasel päeval 
tuleb astuda meil samm tagasi ja küsida endalt: “Kuidas tundub tänasel päeval 
olla kristlane sellises kohas nagu Pakistan, kus pöördumine kristlusse tähendab, 
et tõenäoliselt sa sured oma usu pärast?”

Apostlite-aegses koguduses oli Jumala kummardmine keskendunud Püha 
Vaimu väele, kes saatis apostleid igasse vajalikku suunda. Mõnel puhul apostlid 
vahistati ja heideti vangikongi. Siiski sai Jumal nende kindla usu ja vennad-õed-
Kristuses vahelise üksteisega kokkuhoidmise tõttu teha nende kaudu imetegusid 
nii, et evangeelium õitses. 

Kui me kuuleme, et kristlikud perekonnad Pakistanis palvetavad buldooseriga 
kokku lükatud endistes kirikupaikades ning et nad on sotsiaalselt häbimärgista-
tud oma usu pärast ja vaene olemise pärast, siis hakkab saama selgeks, et takistu-
sed Jumalat kummardada püsivad endiselt. Ja ometi, nii nagu apostlid läksid eda-
si vangistusest, peksust ja mässust hoolimata, nii lähevad edasi ka need inimesed.

Kui täna jumalateenistust läbi viime, peaksime matkima Pauluse ja tema kaas-
tööliste eeskuju evangeeliumitöös; nende, kes jäid kohutavates oludes usule kind-
laks. Mõnel puhul võib meie ustavus Jumala kummardamisel saada tasutud sur-
maga. Kristlastena vaatame me siiski ettepoole igavesele elule. Jumalateenistus 
annab selle lootuse, sest me teenime Kristust, kes on elava vee lakkamatu allikas. 
Lühidalt, apostlite edu siis, kui nad viisid evangeeliumi igasse linna, kuhu nad 
sisse astusid, näitab veenvalt Jumala päästva armu väge. Niisamuti nagu tollaste 
linnade elanike puhul, niisamuti on headel sõnumitel tänapäevalgi võime muuta 
inimesi.

REAGEERI
1. Milliste väljakutsetega seisad sa indiviidina silmitsi? Kuidas saad neist väl-

jakutsetest üle?
2. Kuidas on Kristuse evangeeliumi märgatud sinu kogukonnas? Mil moel 

saad sa aidata tugevdada kristlikku ühtsust iga lahknevuse põhjal, mis võibolla 
eksisteerib?

Ann Adoyo, Kisumu, Keenia

Saatesõna: “…headel sõnumitel on tänapäevalgi võime muuta inimesi.”
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Neljapäev, 15. september

Jumalakummardamise edukus
Arvamus — Jh 4:24

Lugedes jutustust Fiona Peartist ja tema misjonitööst Jaapanis, avaldas see 
minule kestvat muljet. Ta jutustab: “Ma tõotasin Jumalale, et ma teen seda, mida 
Tema palub mul teha, lähen sinna, kuhu Tema mind saadab ja ütlen seda, mida 
Tema mul öelda käsib.” (Fiona Peart, My Journey So Far, Adventist World, Sept., 
2008, lk-d. 16–19.) Sarnane hoiak oli ka apostlitel. Me ei sa evangeeliumitöös ja 
jumalateenimises olla edukad, kui me ei püüdle sarnase meelsuse poole.

Meie edukus jumalateenimises oleneb ka meie valmidusest tunnustada juma-
lateenimise viise, mida kasutasid apostlid varakritlikku kogudust juhtides. See 
toob mõtteisse tõe praktilise jagamise nagu paistab kaKristusest endast. Pääst-
ja armastus on see, mis seob meid kokku, et saavutada ühine eesmärk. Just nii 
nagu apostlid jagasid evangeeliumi nendeaegses maailmas, just nii nagu Fiona 
Peart kohustus minema kõikjale, kuhu Jumal teda juhtis, just nii näen minagi 
eesseisvat Kristuse evangeeliumi levitamist meeltele ja südametele, kelleni pole 
veel jõutud. Apostlid andsid tõrviku meile edasi. Nüüd on meie kord evangelisee-
rida maailm lähedal ja kaugel. Just nii nagu Pauluse ja tema kaastööliste päevil, 
on ikkagi olemas selliseid inimesi nagu Priskilla, Akvila ja teised, kes janunevad 
Jumala järele ja ootavad, et võtta vastu Tema evangeelium.

Apostlid esitasid tõde igasugustele inimestele ühtviisi. Nii nagu sel nädalal 
õppisime, võime me näha, kuidas jumalakummardamine, kui seda juhib Jumala 
armastus, saadab toime imesid kõikide päästmiseks.

Täna on meie eesmärgiks tagada, et me viime jumalateenistust läbi nelipühi 
meelsuses, mil apostlid said Püha Vaimu väe, et viia evangeelium kogu maailma. 
Selle põlvkonna jaoks oleme Sina ja mina Kristuse saadikud. Kõike, mida teeme, 
peab kinnitama Jumala kavatsus. See on mu eesmärk. Millised eesmärgid on si-
nul?

REAGEERI
1. Kuidas oled sa praegu haaratud aktiivsesse jumalateenimisse? Mis muudab 

selle teenimise edukaks?
2. Selgita sidet eduka jumalteenimise ja eduka evangelismi vahel?
3. Millised on need sammud, mida saad astuda üksikisikuna selleks, et evan-

geliseerida sinu ümber olevat (ja kaugemale jäävat) maailma?
4. Kuidas peaksid reageerima siis, kui Jumal vastab vastupidiselt jumalatee-

nistust ja sinu evangelismi käsitlevatele ootustele?

Andy Mwanzia, Machakos, Keenia

Saatesõna: “Sina ja mina oleme Kristuse saadikud selle põlvkonna jaoks.”
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Kolmapäev, 14. september

Jumaliku armastuse täius
Kuidas siis — Gl 5:22-26

Kõik Pauluse kirjad rõhutavad jumalikku armastust. Evangeeliumi ristisõda-
lasena varakristlikus koguduses teadis Paulus, et see, mil moel me oma vaimu-
andeid avalikult kasutame, peab kinnitama suurt armastuse-seadust nagu seda 
oli näha Kolgata ristil. Oma patuses loomuses ebaõnnestub meil siiski vahel seda 
armastust mõista ja välja elada nii nagu peaks.

Usuränduritena oleme seotud igavese eluga Jumala juures, mil iga pilv hajub 
jumaliku armastuse ees. Kuidas me siis saame rakendada seda armastust oma 
maises elus Kristuse järelkäijatena? Kuidas saame sirutuda Kristusega tänapäeva-
se ühiskonna poole, milles paljud pole üldse usklikud või teenivad teisi jumalaid, 
mitte aga tõelist Jumalat? Järgmised vihjed on ehk kasulikud:

Alusta seestpoolt. Kas sinu kodu on armastav koht? Juhul kui jah, siis on ker-
gem ilmutada armastust teistele, kui oleme avaliku tähelepanu all. Kristuse-sar-
nase armastuse nähtav jõud meis on see, mis tõmbab teisi Kristuse juurde. 

Olgu su armastus püsiv. 
Nii nagu Paulus ütles, vaimuannid võivad kaduda, kuid jumalik armastus jääb. 

Tänapäeva maailmas näitab inimlik armastus ennast väga heitlikuna. Ja liiati on 
see veel pinnapealne. Me “armastame” riideid. Me “armastame” tehnoloogia vii-
mast sõna. Kuid riided kantakse ära. Ja tehnika viimane sõna heidetakse kõrvale 
niipea, kui turule tuleb uuem toodang. Just nii nagu Jumala armastus jääb, nii 
peab jääma ka meie armastus kaasinimeste vastu. “Omadus, mida Jumal inime-
ses enim hindab, on puhtast südamest lähtuv leebus [armastus]. See on kristlikul 
puul puhkenud vili.” (Th is Day With God, lk 365.)

Ära ole viisakuseta. Üks tähtis jumaliku armastuse tahk on, et armastus ei ole 
viisakuseta. Evangeeliumi levitades tuleb meil vastata ühiskonnale, kus oleme, 
armastusega, mitte olla viisakuseta. Heasoovlikkus oli see, mis aitas apostlitel ar-
mastavalt kohelda keerulisi kogukondi.

REAGEERI
1. Kuidas on võimalik väljendada armastust oma kaasinimestele, samas säili-

tadaes täielik kuulekus Jumalale?
2. Kuidas väljendavad sinu elu igapäevased tegevused armastust?
3. Kuidas väljendame armastust oma vaenlastele või neile, kes on meie vas-

tased?
4. Kuidas väljendab inimene armastust jumalakummardamises?
5. Kuidas mõjutab armastuses Jumala teenimine meie vaatenurka ümbritse-

vale maailmale ja maailmale avaramas mõttes?

Goretty Atieno, Homabay Town, Keenia

Saatesõna: “Tänapäeva maailmas näitab inimlik armastus ennast väga heitlikuna.”
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Esmaspäev, 12. september

Lapsekingades oleva koguduse jälgedes
Logos — Ap 1:1-11; 2:14-41; 17:15-34; 18:1-16; 1Kr 13

Kasvav sinepiseeme (Ap 1:1-11; 2:14-41)
Pärast Kristuse taevaminekut virgutasid jüngrid üksteist seisma silmitsi maa-

ilmaga ilma oma Juhi füüsilise kohaloluta. Seda teha polnudki neil kerge, silmas 
pidades tugevat vastuseisu, mida nad kogesid juba siis, kui Kristus oli nendega. 
Võime ette kujutada, kui jõuetult võisid nad ennast tunda. 

Kui Kristus jäi nendega veel 40 päevaks, enne kui Ta taevasse läks, juhendas 
Ta neid selles, kuidas tööd edasi viia. Ta tõotas, et Ta saadab neile püha Vaimu, 
kes aitab neid igas olukorras. “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja 
te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal 
ning ilmamaa äärteni”(Ap 1:8). 

Selle väe mõju oli nähtav; ühel juhul, kus Peetrus esile astus, ristiti umbes kolm 
tuhat inimest. Ja ikkagi ei läinud kaua, kui Sanhedrin Peetruse ja Johannese van-
gi pani (Ap 4:1-22).

Uudishimulikud fi losoofi d (Ap 17:15-34)
Oma misjonireisidel võttis Paulus sihikule kaubalinnad, pealinnad ja Rooma 

kolooniad. Sellistest kosmopoliitsetest kogukondadest, teadis ta, kantakse evan-
geeliumi sõnum üle kogu maailma.

Ateenas kohtus Paulus kreeka fi losoofi dega, kes uudishimulikult tahtsid teada 
rohkem selle kohta, mida ta jutlustas. Pauluse jutule surnuist ülestõusmisest rea-
geeriti mitmesuguselt. Mõned kreeka fi losoofi d andsid selle eest kõrgilt nina pea-
le, teised aga tahtsid asja kohta veel teada saada. Lõpuks rajati uued kogudused 
ning kogudus hakkas Vahemere idakaldal paisuma. Ateenlased ja nende naabrid 
olid sõbralikud inimesed, kuigi nad olid konservatiivsed ja veetsid suure osa oma 
ajast uudiste ja elu-olu asjadega tegeldes. Evangeelium tõelisest Jumalast haaras 
neid ja lõpuks olid Dionüüsos, Damaris ja paljud teised veendunud ning hakkasid 
teenima õiget Jumalat.

Väljakutsed Korintoses (Ap 18:1-16)
Korintos oli Kreeka üks juhtivaid linnu. See oli jõukas, tuntud laevaehituse, ar-

hitektuuri, tekstiili ja keraamika poolest. Erinevalt Ateenast, kus paljud inimesed 
näisid olevat valmis Paulusega usu üle arutlema, oli Korintos raske koht kristliku 
koguduse asutamiseks. Ap 18:6 kohaselt sai Paulus tunda juutide poolt nii tõsist 
vastuseisu, et ta oli enda meelest sunnitud juba sealt lahkuma. Salmist 9 siiski loe-
me, et Issand tuli nägemuses Pauluse juurde, kinnitas talle, et kaitseb teda ning 
käskis tal mitte karta.

Pauluse kogemus Korintoses õpetab meile paljutki evangeeliumitöö karmi-
dest oludest. Elu tänapäeva suurlinnades ei ole sellest palju erinev, ja see muudab 
Pauluse juhtnöörid meile tähtsaks. Juhul, kui lubame Pühal Vaimul meis töötada, 
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saame ellu viia meie ees seisva ülesande, meie tööd viib edasi mitte “vägi ega võim, 
vaid minu Vaim”, ütleb vägede Issand “(Sk 4:6).

“Ülesanne, millega seisid evangeeliumikuulutajad silmitsi vana-aja Korintoses, 
on väga kohane ütlema: “Juhul, kui evangeelium võidutses Korintoses, saab see 
võita igasugustes oludes.” (Piibli kommentaarid, SPA poolt välja antud, 6. kd, 1. 
tr, lk 656.)

Armastus jumalateenimises (1Kr 13)
Paulus kinnitab, et kristlase elus pole suuremat taotlust, kui on otsida, et Ju-

mala armastus kasutaks meie käsi, jalgu ja häält. 1Kr 13 kutsub Paulus meid üles 
osalema Jumala tingimusteta armastuse jagamisel mitte ainult maailmale meie 
ümber, vaid ka piiri taga asetsevale maailmale. Võime näha, kuidas see peatükk 
tõusvas joones liigub sedamööda, kuidas see esitab jumaliku armastuse erinevaid 
omadusi. Salmid 1-3 võrdlevad armastust vaimuannetega, rõhutades, et ükskõik, 
milline vaimuanne on ilma armastuseta väärtusetu.

Salmid 4-7 kirjeldavad jumaliku armastuse toimet, mida see korda saadab ja 
mida mitte. Lõpuks, võrdlevad ja vastandavad salmid 8-13 vaimuannete ajalikku 
olemust ja tingimusteta armastuse ajatut olemust. Paulus teadis, et selline armas-
tus oli tema töös paganatega vältimatu. Oma misjonireisidel Ateenas, Korintoses, 
Bereas ja kõikjal mujal, väljendas ta usklikele nähtavalt armastust, mis mõnel ju-
hul jättis ta ühte kohta kauemaks kui kolmeks aastaks.

Meie töös tänapäeval, rõõmsas usus Kristuse taastulekusse ja usalduses Juma-
la hoidvasse väesse on nii, et juhul, kui meil puudub jumalik armastus, ei kogu me 
saaki. 1Kr 13 kirjeldatud armastus ei ole teooria. Selline armastus tuleb rakenda-
da meie tänase elu igasse reaalsesse situatsiooni.

REAGEERI
1. Mõtle oma kohalikule kogudusele. Milline tahk Jumala tõelisest kummar-

damisest jääb vajaka? Mida saad teha, et tuua oma kogudusse neid omadusi?
2. Püha Vaim täitis juhtrolli apostelliku ajajärgu koguduse jumalateenistus-

tel. Kuidas näed sa Püha Vaimu tegutsemas oma koguduses või kogukonnas?
3. Kuidas saame rakendada Pauluse poolt esitatud armastuse näidet oma ju-

malateenistuses?

Seline Khauetsa, Nairobi, Keenia

Saatesõna: “Dionüüsos, Damaris ja paljud teised veendusid ning hakkasid teenima 
õiget Jumalat.”
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Teisipäev, 13. september

Jumala armastus puhastab
Tunnistus — Jh 13:34, 35

Kas me ei peaks seda meeles pidama? Juhul, kui Jumala armastus on meie 
südames, ei mõtle me kurja, ei muutu me kergesti rahutuks, ei anna me kirgedele 
voli; vaid me näitame, et oleme ühes ikkes Kristusega ja et Tema vaimu ohjeldav 
vägi juhib meid rääkima sõnu, mida Tema saab heaks kiita.” (Advent Review and 
Sabbath Herald, 25. jaanuar 1898). 

“Armastuse toimejõud on imeline jõud, sest see on jumalik. Lahke sõna “vai-
gistab viha”, armastus, mis on “pikameelne ja hellitav”, leebus, mis katab kinni 
pattude hulga – oh õpiksime me vaid, millise tervistava anniga on meie elu õnnis-
tatud! Kuidas küll muutuks elu ja Maa hakkaks sarnanema vägagi taevale!” (Ad-
ventkodu, lk 195.)

Apostlite tegevusest on ilmne, et armastus peab olema evangelismi ja Juma-
la kummardamise võtmeks. “Iga kristlase kaudu peab maailm nägema Kristuse 
kannatlikku armastust, Tema pühadust, leebust, armu ja tõde. Esimesed jüngrid 
läksid kuulutama sõna. Nende elu peegeldas Kristust…Need jüngrid valmistusid 
tööks. Enne nelipühipäeva olid nad kõik koos ja kõrvaldasid erimeelsused. Nad 
olid ühel meelel.” (Ajastute igatsus, lk 827.)

Apostlite vahel valitsev ühtehoidmine ja armastus peaks olema ka meie evan-
geeliumitöö ja jumalateenistuse tänapäevane alus. Hoides meeles, et oleme siin 
elus usurändurid, ilmutagem Kristuse sarnast armastust, alustades oma kodus-
test. “Paljudes meie kodudes avaldub karm, võitlushimuline meelsus. Arvustavad 
sõnad ja lahkusetud teod solvavad Jumalat. Diktaatorlikud käsklused ja upsakad 
üleolevad maneerid ei ole taeva jaoks vastuvõetavad. ...Meie südant peab kontrol-
lima Kristuse armastus ja meie kodus elab Jumala rahu. Otsige Jumalat puruks-
löödud ja murtud meelsusega ning te sulate kaastundest vendade pärast. Valmis-
tuge lisama vennalikku lahkust, leebust ehk armastust. Ilma leebuseta saab teist 
otsekui kumisev vask või kõlisev kelluke. Meie parimadki tunnistused on õõnsad 
ja ebasiirad; kuid armastus on käsu täitmine.” (Adventist Review and Sabbath He-
rald, 21. veebruar 1888.)

Silas Onyango, Ndhiwa, Keenia

Saatesõna: “Arvustavad sõnad ja lahkusetud teod solvavad Jumalat.”


