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Juhtkiri
Kui külastada sellist riiki nagu Taimaa, siis tervitavad sind soojalt 

reklaamid “Teretulemast Tai kuningriiki”. Jah, see riik, mis on tuntud oma 

konstitutsioonilise monarhiaga riigikorra poolest ja lisaks ka “naeratuste 

maana”, võtab sind külalislahkelt vastu oma ilusale maale. See on tõeline 

kuningriik, mille territooriumi ja rahvast valitsevad kuningas ja kuninganna.

Kuidas on lood aga Jumala kuningriigiga? Kas on olemas mõni riik, mis 

kuuluks tõeliselt Jumalale? Luuka 4:43 ütleb Jeesus: “Ma pean ka teistele 

linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind 

läkitatud”. Jeesus kinnitas, et Jumalal on oma riik ning selle territooriumiks 

on kogu universum; Tema valitseb kuningana ja kõik Tema poolt loodud 

olevused on Tema kuningriigi alamad. Ühes teises kohas ütleb Jeesus: “Ega 

öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” (Luuka 

17:21). Seega, Jumala riik on reaalne ja mitte mõni väljamõeldud kuningriik.

Ellen G. White kirjutab: “Kristuse kuningriik pole selline nagu maised 

valitsused. See on esitus nende iseloomudest, kes selle kuningriigi 

moodustavad.” (RH 19.märts, 1908).

Kuidas Jumala riiki pääseda? Jeesus annab meile selleks “viisa”. Johannese 3:3 

me loeme: “Jeesus vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, 

ei või näha Jumala riiki““. 5.salmis ta kordab: „Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma 

ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“

See on armu kuningriik. Selleks, et Jumala riiki siseneda, pead sa olema 

“uuestisündinud”, selleks, et sina ja mina võiksime Jeesuse kuningriiki 

siseneda, kui Jeesus tagasi tuleb. Ta tervitab meid kõige soojemate sõnadega: 

“Tere tulemast koju, mu lapsed!”.

Selle Palvenädala jooksul õpid sa sügavuti tundma Jumala riiki. Loe jutluseid, 

järgi juhiseid ja õpetusi, aga veelgi enam, praktiseeri seda kõike ja üsna varsti 

me sisenemegi Jumala aulisesse riiki.
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Sissejuhatus
See eriline palvenädal keskendub Jumala riigile, nii praegusele kui tulevasele. 

Oleks liiga vähe öelda, et meie maailm on nagu üks vana räbal kalts. Kõik 

märgid hüüavad meile selgelt, et planeedil Maa on midagi väga valesti läinud 

ja ükski inimlik pingutus ei saa seda parandada. Iga kõlvatu näide inimese 

rikutusest, looduse laastavad teod, avaliku usaldamise läbikukkumine. Me 

igatseme midagi paremat, midagi õiglasemat, midagi, mis poleks sellest 

maailmast.

Asjad on lihtsalt nii, et Jumal ei jätnud meid meie endi katkiste plaanide ja 

katkiste inimsüsteemide küüsi. Ta on meile võimaldanud sissepääsu Oma 

aulisesse kuningriiki, riiki, kus lootuse sõnum päästab planeedi Maa haavatud 

elanikud. Me avastame sellel nädalal, mida tähendab olla selle kuningriigi 

kodanik, juba nüüd, kui me alles ootame tõotuste täielikku täitumist Jeesuse 

teise tulekuga.

Sellenädalane Jumala riigi avastamine on kolmeosaline. Meie palve on, et 

nädala lõpus osaleja:

TEAB, et head uudised Jumala riigist ja selle põhimõtted moodustavad 

Jeesuse maise elu ja teenistuse tuumiksõnumi.

KOGEB Jumala riigi elu praegu selle läbi, et tal on võimalus järgida Jeesust 

Kristust kui oma elu Päästjat ja Issandat.

AVASTAB uusi mooduseid, kuidas jagada head sõnumit päästest kõigiga, 

keda ta kohtab. Selle avastamise jaoks on põhjapanev arusaamine, et osana 

Jumala viimsest rahvast, oleme me kutsutud maailma laiali viima Jumala 

viimast hoiatust nii, nagu see on meile antud Kolme Ingli Kuulutuses.
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1. päev
Õnne otsides

Piibel ütleb: „Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus 
Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis 
saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja 
uskuge evangeeliumisse!”” (Markuse 1:14-15).

Bhutan. Võimalik, et sa pole sellest riigist mitte kunagi midagi 

kuulnud. Ma pole seal kunagi käinud, kuid ma olen kuulnud, 

et see on hingematvalt ilus. Himaalaja mäestiku ja Lõuna-Aasia 

vahelises pesas asuv Bhutani kuningriik on üks looduslikult 

maailma kõige ilusamaid kohti. See on üheks maailma 

rikkumatuimaks loomade elualaks ja mitmed haruldased linnuliigid kutsuvad 

seda koduks. Sajandite vältel on inimesed paljudest erinevatest kultuuridest 

reisinud Bhutani, et kogeda selle lihtsat eluviisi ja nautida selle looduslikku ilu.

Bhutanil on veel üks asi, mis eristab seda riiki kõikidest teistest riikidest ja 

kuningriikidest maailmas – see on midagi, mida nad kutsuvad “Rahvusliku 

õnnelikkuse tasemeks”. Enne kui su silmad klaasistuvad suurest igavusest, las 

ma räägin sellest lähemalt.

Väljend “Rahvusliku õnnelikkuse tase” pärineb 1970’ndate alguses valitsenud 

Bhutani kuningalt. See kuningas tahtis oma rahva heaolu mõõta millegi 

enama kui suure rahvusliku toodanguga. Ta tahtis, et Bhutani kodanike 

heaolu ainsaks näidikuks oleks see, kui hästi riik oma rahvast teenis. 

Järgnevatel aastakümnetel töötas Bhutani valitsus välja väga keerulise 

uuringuvormi, et välja selgitada elanike õnnelikkuse tase – seda uuringut 

on nüüdseks jäljendanud mitmed lääneriigid. Bhutanis hinnatakse valitsuse 

poliitikat alati selle järgi, kas see suurendab või kahandab rahvusliku 
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õnnelikkuse taset ning seda mitte kahe-kolme rikka inimese või kahe-kolme 

võimsa eliiti kuuluja põhjal, vaid arvesse võetakse kõiki. Kui see eelnõu ei aita 

inimestel õnnelikumat elu elada, siis see ei näe mitte kunagi päevavalgust.

Kuidas oleks sellise valitsusega?

Oaas planeedil Maa?
Viimastel aastatel on aga midagi veidrat hakanud Bhutani mõjutama. Tahad 

arvata, mis see on? Televisioon. Meedia pikk käsi on jõudnud Bhutani ja 

on hakanud muutma selle rahva eelistusi. Inimesed, kes enne väärtustasid 

lihtsaid naudinguid tahavad nüüd rohkem “asju”, mis neid õnnelikuks teeks – 

rohkem, kui isegi valitsus seda pakkuda suudab.

Sõbrad, niikaua, kuni me oleme siin planeedil Maa, hingates patust 

saastatud õhku patust nakatunud inimeste keskel, jääb tõeline õnn meile 

kättesaamatuks. Oled sa siis Saudi Araabia miljardärist kuningas Abdulla või 

Hip-Hopi magnaat ja isehakanud “New Yorki kuningas” Jay-Z, mitte ükski 

maine kuningriik ei saa meile pakkuda tõelist õnne. Muidugi, sa võid saada 

kõik mänguasjad – autod, riided, raha, isegi sõbrad – aga tõelist õnne ei saa 

kunagi osta. Mõned võivad väga tahta olla erinevad, aga üks asi on kindel: 

ükski maine kuningriik ei kesta igavesti, ükskõik kui rikas või edukas see ka 

poleks.

Siis, kui prohvet Johannes oli Patmose saarel eksiilis, näitas Jumal talle akent 

tulevikku: “Seitsmes ingel puhus pasunat,“ kirjutab Johannes, „ja taevas 

kostsid valjud hääled: „Maailma kuningriik on saanud meie Issanda ja 

tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti.” 

(Ilmutuse 11:15).

Küsi publiku käest:
1. Mis sõnumit kuulis Johannes?

VASTUS: Selle maailma riigid peavad teed andma meie Issanda ja Kristuse 

riigile.

2. Kui kaua kestab Jumala kuningriik?

VASTUS: Igavesest ajast igavesti.
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Kui inglid hakkavad pasunaid puhuma ja kõva häälega hüüdma, siis oleks 

õige aeg seda tähele panna. Jumal ütleb, et sa peaksid punast vilkuvat tulukest 

jälgima. See on OLULINE!

See riik, mida Johannesele ilmutati, saab täielikult tõeks alles Jeesuse teise 

tulemisega, aga Jeesus rääkis sellest tihti, siis kui Ta siia esimest korda tuli. 

Õigupoolest võiks öelda, et Jeesus rääkis Jumala riigist rohkem kui millestki 

muust. Ta rääkis sellest kõigile, keda Ta tundis, nii et selle kõige taga peab ju 

midagi olema, või mis sa arvad?

Esimesed sõnad
Jeesuse esimesed ülestähendatud sõnad, Tema teenistuse alguse aegadest, 

leiame me Markuse 1:14-15. Tahad arvata, millest Jeesus rääkis? Täpselt nii: 

Jumala riigist! Inimese südamehoiakute kohta saab palju öelda selle põhjal, 

mis ta suust välja tuleb. Jeesuse südames oli Jumala riik.

Jeesus hakkas riigist rääkima väga raskete asjaolude keskel. Tema nõbu 

Ristija Johannes oli äsja vangistatud. Johannes küll vaigistati, aga Jeesus jätkas 

sealt, kus Johannes pooleli jäi. Johannes oli tihti jutlustanud Jumala riigist. 

Ellen G. White kirjutab: “Keset kokkupõrkeid ja tülisid kuuldi kõrbes üht 

võpatamapanevat ja otsekohest, kuid siiski lootusrikast häält. «Parandage 

meelt, sest taevariik on lähedal.» Uue kummalise väega mõjutas see inimesi. 

Prohvetid olid rääkinud Kristuse tulekust kui kaugest tulevikusündmusest, ent 

nüüd kuulutati, et see on lähedal.” (Ajastute igatsus, lk. 104).

Jeesus tuli, et Jumala riik inimestele veelgi lähemale tuua. Johannese sõnum 

pidi viidama uuele tasandile: Jumala riik oli nüüd inimeste juures (Luuka 

17:21).

Piibel ütleb: “Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja 

kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. 

Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!” (Mark 1:14-15).

Pane tähele, et Jeesus rõhutas kahte väga olulist asja, mida me ei tohi 

unustada:

1. AEG ON TÄIS SAANUD. JUMALA RIIK ON SIIN.
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2. KAHETSE PATTU JA USU EVANGEELIUMISSE.

Sajandeid oli Juudi rahvas oodanud päeva, mil Messias ja Päästja ilmub, et 

nende vaenlased võita ja nende rahvas taastada. Siiski, millegipärast nad 

hülgasid Ta. Kuidas see juhtus? Jumalast võitud kommentaator Ellen G. White 

kirjutab: “Kõigepealt kuulutati Messia tulekust Juudamaal. Jeruusalemma 

templis oli altari juures teenivale Sakariasele kuulutatud eelkäija sünnist. 

Petlemma väljal olid inglid teatanud Jeesuse sünnist. Targad olid tulnud 

Jeruusalemma Jeesust otsima. Templis olid Siimeon ja Anna tunnistanud 

Tema jumalikkusest. Jeruusalemm ja kogu Judea oli kuulnud Ristija Johannese 

jutlust. Ka Suurkohtu saadikud olid kuulnud Johannese tunnistust Jeesusest. 

Juudamaal oli Kristus kutsunud oma esimesed jüngrid. Siin oli möödunud 

suurem osa Tema varasest tööperioodist. Jumalikkus, mis sähvatas templi 

puhastamisel, imeteod ja jumalikud tõed, mida õpetasid Tema huuled, 

kuulutasid üht ja sama — seda, mida Jeesus Suurkohtu ees pärast Betsata 

tervistamist oli öelnud: Tema oli igavese Jumala Poeg.” (Ajastute igatsus, lk. 

231)

Jeesus kuulutas kõigile, kes olid valmis kuulama: “Aeg on käes. Jumala riik 

on siin. Võtke see vastu ja elage!” Vastus, mille ta sai, oli kõike muud kui soe. 

Mõned võtsid Ta vastu, kuid valdav enamus hülgas Ta lõpuks.

Kahjuks magasid paljud oma võimaluse maha siis, kui Jumala riik oli lähedal, 

kui Jeesus pakkus kodakondsust kõigile, kes seda tahtsid.

On olemas üks kuningriik, kus tõeline õnn valitseb üle kõige, kus valitseb 

lisaks armastus ja keegi pole mitte kunagi õnnetu. See kuningriik pole pärit 

siinsest maailmast. Selle koha nimi on Taevas ja just praegu pakub Jumal sulle 

sinna kohta.

Küsimus sulle:
1. Kas sa oled kunagi oma võimaluse maha maganud?

2. Kas sa oled kunagi midagi väga ihaldanud, aga pidanud sellest ilma jääma?

Lugu
Jeannette Kwakye on keegi, keda sa ilmselt ei tea. Ta on Suurbritannia sprinter, 

kes jõudis 2008. aasta Pekingi Olümpiamängudel naiste 100m fi naali. Ta 
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ei täitnud oma unistust võita kuldmedal, kuid ta ei andnud alla. Nendele 

sportlastele, kes mõistavad, et üks halb hetk sillutab tihti teed suuremaks 

eduks tulevikus, pole ükski kaotus lõplik. Just seda sisendas iseendale ka 

Jeannette.

Jeannette tõmbas oma kalenris ringi ümber 3.augustile 2012 ja hakkas 

treenima Londoni Olümpia jaoks. Seekord pidi ta olema koduväljakul ja see 

oli tema võimalus särada. Aga siis juhtus midagi. Mitmed 2009 ja 2010.aastal 

saadud vigastused andsid end 2012.aastal taas tunda ja tema unistus purunes. 

See lõppes ühel võistlusel Helsingi maailmameistrivõistluste ajal. Vigastuste 

tõttu lõpetas Jeannette viimasena ja jäi ilma kohast Briti olümpiameeskonnas. 

Ta läks staadiumilt nuttes ära, tema olümpia unistus oli läbi.

Tema kontrolli alt väljaspool olevad asjaolud purustasid Jeannette Kwakye 

unistuse, aga ta võttis end kokku ja leppis sellega, kui olümpiamängud algasid. 

Kuigi ta ei saanud võistelda, otsustas ta olukorraga leppida ja edasi liikuda.

Küsimus sulle:
Kuidas on lood sinuga?

Kas on midagi, mis takistab sind vastu võtmast Jumala kutset ühineda Tema 

riigiga?

Järgneva minuti jooksul, kui kõik vaikselt on, võta hetk aega, et Jumalaga 
rääkida. Täna Teda selle eest, et Ta Jeesuse siia saatis ja andis sulle võimaluse 
olla osa Tema kuningriigist.

Küsimused aruteluks
1. Miks pidi Jumal langenud inimkonnale Oma riiki tutvustama? Kas me ei 

teadnud selle kohta juba piisavalt?

2. Miks ei suutnud juudid ära tunda Jeesust ja riiki, mida Ta esindas?

3. Mis on tõeline õnn? Kuidas me selle leiame?

4. Mis on need asjad, mis segavad meil täna nägemast Jumala kuningriiki?
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2. päev
Selleks ma tulin

„Päeva hakul Jeesus väljus ning läks tühja paika. Ja 
rahvahulgad otsisid Ta üles, tulid Tema juurde ja tahtsid 
Teda kinni pidada, et Ta nende juurest ära ei läheks. Aga 
Tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama 
evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.”” 
(Luk.4,42-43).

Kui ma lugesin neid SMS sõnumeid, ma lihtsalt panin oma telefoni 

ära ja värisesin ning ma põhimõtteliselt nutsin. Ma nutsin oma 

ema kätel.“

„Ja ma ei teadnud, mida mõelda sellest. See lihtsalt tabas mind 

karmilt, nagu miks peaks keegi tahtma saata teisele inimesele 

selliseid sõnumeid? Ja siis ma sain aru, et võib-olla nad proovivad saada 

minult vastureaktsiooni ning tunda end see läbi paremini, sest võib-olla neil ei 

olnud sellist soojust oma vanematelt, kui nad seda vajasid. Või ma ei tea.“

Nende sõnadega Shea Shahan sulatas miljonite inimeste südamed, kui ta 

rääkis ilmselt oma elu kõige väljakutsuvamast hetkest. Shea on 18 aastat vana 

ja ta näeb välja nagu paljud 18-aastased, välja arvatud üks oluline erinevus: tal 

on laste tserebraalparalüüs, „sünniaegse raske ajukahjustuse tagajärg.“ Laste 

tserebraalparalüüs on ajuhäire, mis võib mõjutada, kuidas inimene vestleb, 

liigub, sööb või räägib. Sõltuvalt sellest, mis aju piirkond on kahjustatud, ei 

saa selle häirega inimene kontrollida kindlaid keha liigutusi. Nende jalad 

võivad võbeleda või äkiliselt liikuda, mõned musklid ei lõdvestu ning nende 

kõne on tihti halb. Kõik see teeb tserebraalparalüüsiga inimesed kergeteks 

naeruvääristamise ohvriteks, ja Shea Shahan ei olnud selles suhtes erinev.
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Shea, kellel on 8-aastase vaimne tase, on värske gümnaasiumiõpilane. 

Ühel päeval ta hakkas saama vihkavaid tekstsõnumeid, kus teda nimetati 

„inetuks“ ja kehutati teda „end tapma“. „Sa pead end selles süüdistama, et 

kõik sind vihkavad,“ kirjutas üks teismeline. „Ma olen üsna kindel, et sa lähed 

põrgusse,“ ütles teine. Ja need on, millest ma tegelikult saan sulle jutustada. 

Enamus sõnumitest on liiga labased ja kohutavad, et neid sinu kuuldes 

mainida.“

Südamehäire
Juhul, kui sa pole märganud, siis me elame omadega päris sassis maailmas. 

Jah, maailmas juhtub palju häid asju – uued teaduslikud avastused ilmuvad 

pea iga päev, uued tehnoloogiad toovad suuri muudatusi meie ellu – aga üks 

asi näib halvenevat: võime vihata. Teismeline prohvet Jeremija mõistis seda 

kõige paremini, kui ta kirjutas: „Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt 

rikutud – kes suudab seda mõista?“ (Jer 17:9).

Oma langenud olukorras teeme inimestena teistele haiget ja harve paneme 

seda isegi tähele. Nii nagu lapsed suunasid oma viha Shea Shahani vastu, 

näime ka meie kaotavat õige ja vale tunnetuse. Meie suurim probleem 

inimestena on südame probleem ja ma ei vihja südamehaigustele. Südame all 

pean silmas meie mõtlemist, meie aju, meie keha „CPU“-d (protsessor, ingl. 

k Central Processing Unit). Nagu mõni võõras arvutiviirus, on patt nakatanud 

meie mõtlemise ja muutnud seda, kuidas toimime. Pole ime, et Jumal saatis 

Jeesuse „Help Desk“-ilt (ingl. k arvutiabist, kasutustoest) taevast maale. Ma 

vajame parandamist!

Kuningriik tuleb
Jeesus oli täiesti teadlik meie inimlikust dilemmast, kui Ta alustas oma 

avalikku teenistust. Õigupoolest, miks me ei vaata Jeesuse “missiooni 

teadaannet”, et näha täpselt, mida Ta tuli maale tegema. Loeme üheskoos 

Luuka 4:16-19.

„Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus Ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust 

mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui Ta tõusis lugema, anti Tema 

kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli 

kirjutatud: “Issanda Vaim on minu peal, seepärast on Ta mind salvinud. Ta 
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on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele 

vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 

kuulutama Issanda meelepärast aastat.”“

Jeesus tuli aitama maailma Shea Shahane ja tema klassikaaslasi, kes teda 

kiusasid. Ta tuli rõhutuid vabaks laskma, andma pimedatele nägemist 

– nii füüsilist kui vaimset nägemist, ja jutlustama, et see oli aeg, millal 

Jumal oli andmas planeedil oma kinki kõigile, kes selle vastu võtavad. See 

“missiooni teadaanne” aitab luua Jeesuse Kuningriigi sõnumi põhituuma. 

Miks? Sellepärast, et see väljendab Jumala tegelikku südant, Tema imeilusat 

armastust meie vastu, hoolimata meie „sassis“ olukorrast.

Kui Jeesus seda tõde rääkis, siis see mõjutas sügavalt Tema kuulajaid: „Jeesus 

seisis rahva ees, et tõlgendada Temast kõnelevat prohvetikuulutust. Seletades 

loetud teksti, rääkis Ta Messiast kui rõhutute, seotute, haigusest vaevatute 

Vabastajast — Temast, kes annab pimedatele nägemise ja toob maailmale 

tõevalguse. Tema mõju ja sõnade hämmastamapanev sügavus erutas kuulajaid 

väega, mida nad polnud varem tundnud. Jumalik hoovus purustas tõkked — 

ning Moosese sarnaselt nägid nad Nähtamatut. Püha Vaim mõjutas südameid 

ning kuulajad vastasid innukate aamenite ja Jumala kiitmisega.“ („Ajastute 

Igatsus“, org lk 237).

Miks Ta tuli
Jeesus ei lõpetanud oma missiooni teadaandmisega. Kui jätkad Luuka 4 

peatüki lugemist, siis näed, et üsna varsti pärast nende sõnade ütlemist oma 

missiooni kohta, Jeesus lahkus Galileas oleva raevus rahvahulga juurest neile 

öeldes: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, 

sest selleks on mind läkitatud.“ (Luk 4:43).

Ära jäta märkamata väga olulist sõna Jeesuse ütluses. See sõna on „ka“. Miks 

see sõna on oluline? See on tähtis, kuna see ühendab Jeesuse “missiooni 

teadaande” (Luk 4:16-19) Jumala riigiga, millest on räägitud Luk 4:43. 

Tegelikult ütleb Jeesus, et head uudised, mis ma jagasin eile teiega sünagoogis, 

on kõik Jumala kuningriigist. Seega, ma pean minema kõnelema neid häid 

uudiseid Jumala kuningriigist ka teistes paikades. See oli peamine põhjus, 

miks Jeesus tuli maa peale!

„Kuid miks me peaksime hoolima?“ kuulen sind ütlevat. „Mis sellest, et Jeesus 
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tuli maa peale kõnelema häid uudiseid Jumala riigist. Maailm on ikka veel 

sassis. Kui Jumala riik on nii suurepärane, miks siis ei ole selle poolt rohkem 

inimesi?“

Need on õiged küsimused. Vihjed vastustele saab tagasisidest, mille sai Jeesus, 

kui ta esimest korda rääkis Jumala riigist. Jeesus rääkis inimestele sünagoogis, 

et nad ootasid Jesaja prohvetikuulutuse täitumist – see, mida on tsiteeritud 

Luk 4:16-19 – sellest, kes pidi tulema, et teha vangid vabaks, anda nägemist 

pimedatele, parandada murtud südamega inimesi ja kuulutada Issanda 

meelepärast aastat. Inimesed Tema kodukülas ütlesid: „Kas sa pole mitte 

Joosepi poeg? Äkitselt arvad, et oled Messias?“

Kui Jeesus noomis neid nende uskmatuse pärast Temasse (Luk 4:24-27), siis 

said kõik inimesed „seda kuuldes ... täis raevu ja tõusid püsti, ajasid Ta külast 

välja ja viisid üles mäerünkale, mille peale oli ehitatud nende küla, et Teda 

ülepeakaela alla tõugata“ (salmid 28-29). Neile meeldis sõnum, kuid nad ei 

võtnud Sõnumitoojat vastu. See muster kordus paljudel kordadel Jeesuse 

avaliku teenistuse jooksul ning see muster esineb jätkuvalt ka tänapäev.

Siiski, Jeesuse sõnad, mis Ta tol päeval sünagoogis rääkis, on endiselt tõesed, 

eriti, kui need, kes Teda järgivad, on elavad Jumala armastuse näited selles 

katkises maailmas.

Maailmas, kus Shea Shahan kannatab naeruvääristamist olukorra pärast, mida 

ta ise ei valinud ja ei saa kontrollida, vajab Jumal sind ja mind, et olla Jumala 

riigiks selliselt, et teised võiksid näha, et see on päris! Jumala riik ei ole meie 

elu mõjutava väeta, kuid see on nii vaid juhul, kui elame Jumalale, mistõttu 

Jumala riik saab tähenduslikuks inimestele, kes küsivad: Kas see on päris või 

mitte?

Üleskutse
Kas suudad maailmas midagi muuta? Kas sa saad ilmutada Jumala riiki 

katkisele maailmale? Savanna Bukant usub, et sa saad.

 „Gümnaasiumit lõpetava õpilasena Vancouveris, Washingtonis, puutus 

Savannah Bukant kokku ülesandega lõpetada ühiskonnakogemuse 

projekt. Savannah otsustas suunata oma kire orbude suhtes oma projekti 

ja võttis ühendust Compassion International-iga, et näha, kuidas ta saaks 
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aidata. Ta otsustas avada fondi, et rajada Etioopias orvuks jäänud lastele maja. 

Vajatav summa oli hirmuäratav ning selle käimalükkamiseks vajatav aeg pani 

Savannah’t kaaluma teist projekti. Kuid ta ütles jah –, et kolme kuuga koguda 

15 000 dollarit!

„Olin alguses kahtlemata ebakindel,“ ütleb Savannah, „kuid üks asi, mis mind 

koos hoidis, oli tõde, et Jumal oli kutsunud mind seda projekti ellu viima.“

Savannah sukeldus projekti ja järgneva kolme kuu jooksul pidas ta käi-

ja-toeta jalutamismaratone, heategevuslikke kontserte, auto pesemisi, 

kirjakampaaniaid ning esitlusi kirikus! Nende kolme kuu lõpuks oli ta 

kogunud 18 000 dollarit, et aidata Etioopia orbusid!

Savannah on maailma muutvate väljakutsete suhtes realistlik. Aga ta väidab, et 

kire, abi ning raske tööga võib igaüks midagi muuta.

„Kui sa tahad muuta maailma, mine edasi ja muuda maailma,“ ütleb ta. 

„Keegi ei peata sind. Sa võid kohata dilemmasid ja vastasseisu, kuid trügi neist 

mööda. Jumal jääb sinu kõrvale.“ **

Kui sa tahad jagada Jumala riiki maailmaga, nagu tegi seda Jeesus, kuid sa 

ei ole päris kindel, millega saaksid aidata, kas sa tõstaksid oma käed? Jeesus 

valis elada täielikus sõltuvuses sellest, kuidas Ta Isa juhib ja suunab Teda 

päevast päeva. Sellepärast ta palvetaski nii palju. Ta vajas Jumala suunamist 

Püha Vaimu isiku läbi. Peatugem just nüüd ja palugem Jumalal meile näidata, 

kuidas ilmutada Jumala riiki maailmale.

Moodustage kahesed või kolmesed grupid ja palvetage, paludes Jumalal 

ilmutada iga päev Tema armastust meie läbi praktilisel viisil. Pärast kahte või 

kolme minutit lõpeta see eriline hetk omaenda palvega, tänades Jeesust maale 

tulemise ja meile Jumala armastuse näitamise eest Tema kuningriigi keskmes.

*Allikas: http://www.theblaze.com/stories/2013/10/16/i-have-a-few-things-to-say-to-those-

kids-glenn-becks-passionate-and-emotional-message-to-the-students-who-bullied-a-special-

needs-teen/ 

** http://ecmagazine.org/2011/06/24/teens-whove-made-a-diff erence/
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Küsimused aruteluks
1. Me oleme kuulnud palju aastaid, et Jeesus suri, et päästa meid patust. 

Kuidas Jeesuse surm ristil ilmutas Jumala kuningriiki? Kas see, mis Jeesus 

rääkis Luk 4:43, oli Ta ülesande osa?

2. Juudid Naatsareti sünagoogis reageerisid sel päeval Jeesuse suhtes karmilt. 

Millisel moel inimesed reageerivad tänapäeval Jeesuse õpetustele? Millised 

paralleelid on Jeesuse aja ja tänapäeva reaktsioonidel?

3. Millist kuningriiki otsisid Jeesuse aja juudid?

4. Kui Jumal saatis Jeesuse, et rääkida maailmale Tema riigist, siis see on 

kindel märk, et Jumala riik on tähtis asi. On väga tähtis teada, mis see on ja 

sellest aru saada. Kui Jumal poleks Jeesust saatnud, siis kuidas Ta oleks saanud 

ilmutada tõde Jumala riigi kohta?
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3. päev
Väe voog

“Aga Ta kutsus kokku need kaksteist ja andis neile väe 
ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja tõbesid 
parandada, ja läkitas nad välja kuulutama Jumala riiki ja 
tegema haigeid terveks” (Luuka 9:1, 2).

Sel nädalal oleme õppinud Jumala riigist – selle tähendusest, 

põhimõtetest, elustiilist ja peatsest saabumisest. Esimesel päeval me 

õppisime, et Jumala riik oli esimene asi, millest Jeesus rääkis, kui 

Ta alustas oma avalikku teenistust. Eile me leidsime, et maailmale 

Jumala riigist hea sõnumi edastamine oli peamiseks põhjuseks, 

miks Jeesus saadeti maa peale (Luuka 4:43). Täna me näeme, et Jeesus 

mitte ainult jutlustas ja õpetas Jumala riigist, vaid ka värbas endale abilisi, 

levitamaks sõnumit planeet Maale uue kuningriigi saabumisest, mis võtab 

vastu kõik sellesse pürgijad.

Täna, alustuseks, ma palun teil proovida midagi koos minuga. Kui te istute 

ridade kaupa, siis ma soovin, et inimene, kes istub rea paremas lõpus – see 

on teie poolt vaadates paremas servas, minu poolt vaadates vasakus servas – 

mõtleks välja ühe lause pikkuse salajase sõnumi ja saadaks selle edasi (ilma 

paigast liikumata) rea teise lõppu. Ta sosistagu selle oma kõrval oleva inimese 

kõrva, kes teeb sama, kuni see jõuab inimeseni rea teises otsas. Kas kõik said 

aru, mida me teeme?

On sõnum teele saadetud? Hästi. Umbes 30 sekundi pärast ma soovin, et 

viimane inimene, kes sai kätte sõnumi, läheks inimese juurde, kes selle teele 

saatis, ja kordaks talle seda sõnumit. Teeme seda nüüd.

[Umbes ühe minuti järel...]



17

Ma küsin nüüd kõigilt inimestelt, kes saatsid sõnumi teele: Kas oli teie poolt 

välja saadetud sõnum sama, kui see, mida te kuulsite rea teises otsas olevalt 

inimeselt? Kas läks sellest edasiandmisel midagi kaduma?

On tuntud tõsiasi, et sõnumid kipuvad ühelt inimeselt teisele edasi andes 

muutuma. Meil, inimestel, on kalduvus informatsiooni edastades sellele 

midagi lisades või sellest midagi välja jättes. See on üks neist veidrustest, mis 

teeb meid erilisteks. Võiks öelda, et asjadest rääkides need muutuvad. Ehkki 

vahel võib see olla halb, võib selles olla ka midagi positiivset, nagu me täna 

õpime.

Kuningriigi vägi
Kui teil on Piiblid kaasas, siis avagem need Matteuse 9:35 juurest. See jõuline 

lõik Pühakirjast teatab: “Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende 

kogudusekodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe 

ja kõike viga.” Eile me õppisime, et Jeesus liikus paigast paika, jutlustades ja 

õpetades Jumala riigist, kuid see polnud kõik, mis Ta tegi, nagu näitab selgesti 

see salm. Ta ka parandas kõiki haigusi ja tõbesid, mida Ta teel kohtas.

Püüdke kujutada ette seda stseeni koos minuga. Linna saabub kõndides 

üks võõras. Tal pole kohvrit ega reisipagasit. Ka pole ta eriti nägus (Jesaja 

53:2), ehkki Tema suursugusest hoiakust võib otsekohe järeldada, et Temas 

on midagi erilist. Teda saadab rahu, sujuvad kohtumised ja tervitamised, 

jagamised ja aitamised. Ta paistab silma – kõige hea ja õigega – ning kui Ta 

avab oma suu, kuulavad Teda kõik kuuldekauguses olijad.

Kuid Jeesuses on veel midagi, mis annab märku, et Ta on “ülinormaalne.” 

Jeesus mitte ainult kõneleb; Ta teeb terveks murtud ihud ja parandab murtud 

südamed, noorendab halvatud ihuliikmed ja andestab patud, taastab nägemise 

ja selgitab eesmärgid. Kas te näete Jeesuse teenistuse kaheloomulist olemust? 

Ta on nii “taevalikult meelestatud” kui ka maiselt hea, erinevalt mõnest 

kristlasest, kes on sedavõrd taevalikult meelestatud, et nad pole enam maiselt 

head! Lahti seletatult, nad räägivad taevast, kuid ei tee iial midagi inimeste 

aitamiseks, et nende elu siin maa peal võiks olla parem. Jeesus tegi nii üht kui 

teist ja meid, kristlasi, kutsutakse talitama samamoodi.

Jeesus jutlustas, kuid Ta tervistas enam kui Ta jutlustas. Ta võttis aega 

inimestega suhtlemiseks, sest Talle läks korda nii nende vaimne/vaimulik kui 
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ka füüsiline heaolu. See Tema teenistuse aspekt erines radikaalselt variseride 

ja saduseride omast, kelle sõnumeist puudus vägi ja armastus. Üsna pea 

liitusid Jeesuse jutlustamisega Jumala riigist Tema väe imelised ilmingud. Iga 

tervistava puudutusega hakkasid inimesed nägema Jumala riiki enama kui 

“pirukana taevas” /”pie in the sky”/, mõttetu aukartust äratava asjana. Jeesuse 

poolt kuulutatud kuningriik oli reaalne ja sel oli reaalne vägi muuta elusid.

Väe edasiandmine
Kui nüüd sinul või minul oleks selline vägi, kas me oleme valmis andma seda 

edasi teistele? Asjade edasi andmine ei ole meie kui inimeste tugev külg. Las 

ma illustreerin, mida ma mõtlen.

Lugu räägib naisest, kes kutsus mõned sõbrad oma koju lõunale. Ta oli tuntud 

suurepärase kokana, nii et kui sa said temalt kutse, võisid sa juba teada, 

et peagi sööd sa toitu, mis paneb su maitsmispungad tantsima. Maitsvad 

hautised, imelised puljongid, hõrgud vormiroad, nauditavad magustoidud – 

ta võis teha neid kõiki ja seda väga hästi.

Ühe sellise lõunasöögi ajal tegi üks külaline midagi sellist, mida keegi polnud 

varem teinud: ta palus retsepti. Koka reaktsioonist võis järeldada, nagu oleks 

külaline palunud ta paremat kopsu. Ta huuled tõmbusid pingule, pilk kivistus 

ja ruumis jäi vaikseks.

“Ei,” tuli napisõnaline vastus. Ta ei selgitanud, miks ta ei soovinud jägada 

oma retsepti. Ruumis valitses piinlik vaikus. Ma sooviksin teile öelda, et see 

külaline oli nii solvunud, et tõusis ja lahkus sööma-ajalt, kuid sellega ma 

valetaksin. Ta uhkus oli mõnevõrra haavatud, kuid ta jäi kuni päris söömaaja 

lõpuni – kahtlemata sellepärast, et toit oli lihtsalt liiga hea, et sellest ilma 

jääda.

Kas ei iseloomusta see paljusid meistki? Kui meil on vägi või võime teha 

midagi, mis toob meile tunnustust või teeb meid silmapaistvaks, siis me 

tavaliselt ei jaga seda teistega. Miks? Sest sügaval sisimas me kardame, et kui 

keegi teine õpib tegema seda erilist asja, mille pärast inimesed tulevad meie 

juurde, siis meid enam ei vajata. Miski, mu sõbrad, pole kaugemal tõest. 

Sageli on hoopis nii, et inimesed kogunevad nende ümber, kes on andjad, 

kes jagavad seda, mis neil on. See oli üks Jeesuse maist elu ja teenistust 

iseloomustavaist asjadest. Jeesus andis oma väe oma jüngritele, nagu selgitab 



19

tänane võtmekirjakoht.

Sellest väe edasiandmisest kirjutab Ellen G. White: “Jüngrite sõnum oli sama, 

mis Ristija Johannese ja Kristuse oma: «Taevariik on lähedal.» Nad ei pidanud 

laskuma inimestega vaidlusse selle üle, kas Jeesus Naatsaretist oli Messias; 

nad pidid Tema nimel tegema samu halastustegusid, mida oli teinud Tema. 

Jeesus ütles neile: «Tehke haigeid terveks, äratage surnuid üles, puhastage 

pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke!» 

(Ajastute Igatsus, orig. lk. 350).

Kas te suudate ette kujutada, mida tundsid jüngrid? Siin on Jeesus – Tema, 

keda nad olid näinud tegemas imeteo imeteo järel – pakkumas neile võimalust 

puudutada elusid ja sulatada südameid, nagu Tema seda oli teinud – ja kõike 

seda Püha Vaimu väega täitumise läbi. Kuidas teie end tunneksite, kui teil 

oleks selline vägi?

Jeesus andis jüngritele sõnumi Jumala riigist ja väe demonstreerimaks selle 

kuningriigi reaalsust. Nad pidid kuulutama selle riigi pakilisusest, kuid nende 

tunnistust pidid saatma teod, mis ilmutasid Jumala armastust inimeste vastu 

seal, kus nad olid. Selles peitub Jumala imelise kuningriigi ilu: see muutub üha 

reaalsemaks, kui me räägime sellest ja elame selle põhimõtete järgi.

Üleskutse
Kas te olete kunagi soovinud, et teil oleks vägi teha asju, mida tegi Jeesus? Kas 

ta olete igatsenud väge, mis iseloomustas Jeesuse elu ja teenistust? Kui olete, 

siis te sarnanete enamus kristlastele. Me kõik igatseme olla nagu Jeesus. Kas 

mitte selle pärast ei saanud me Kristuse järelkäijateks – kristlasteks?

Jeesus näis mõista andvat, et ühel päeval teeme ka meie Tema tegusid – ja 

veel suuremaid kui Tema tegi. Johannese 14:12 Ta ütleb: “Tõesti, tõesti ma 

ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja 

teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen Isa juurde!” Jeesus teadis, 

et kui Ta on läinud tagasi taevasse, valatakse vähese aja pärast Püha Vaim 

täiel määral kõigi peale, kes usuvad ja järgivad Teda. Apostlite tegude raamat 

demonstreerib, et Jeesusel oli seda tõotust andes õigus.

Sõbrad, kui me soovime Jeesuse väge, on üks esimestest asjadest, mida meil 

tuleb teha, kutsuda Teda oma südamesse elama. Oma patte tunnistades ja 
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kahetsedes peame laskma Tal vabalt valitseda meie elus. Miks mitte teha seda 

praegu? Kui sa soovid tervitada Jeesust oma südames, kui sa soovid paluda 

Teda, et Ta asuks juhtima su elu, siis tule minu juurde ette, et me saaksime 

paluda Jeesust, et Ta tuleks meie ellu.

Küsimusi aruteluks
1. Kas Jeesus andis jüngritele väe esmalt neid ettevalmistamata selle 

kasutamiseks? Kuidas Ta teie arvates valmistas neid ette evangeeliumitööks?

2. Evangeeliume lugedes on selge, et jüngrid ei olnud “täiuslikud inimesed,” 

kui Jeesus usaldas neile sõnumi Jumala riigist. Näiteks Peetrus rääkis liiga 

palju, Jakoobusel ja Johannesel oli probleeme vihaga, Toomas oli kahtleja tüüp 

ja Juudas oli varas. Miks andis Jeesus sellise jõulise sõnumi meestele, kel olid 

sellised probleemid?

3. Püha Vaim annab erinevatele inimestele erinevaid ande. Loe neist 1. 

Korintlastele 14. peatükist. Miks annab Jumal nii erinevaid ande? Millist mõju 

avaldab Jumala riigile see, kui Tema rahvas kasutab oma ande ja talente?

4. “Kristuse järelkäijad peavad töötama nagu Tema. Me peame toitma 

näljaseid, riietama kehvi ja lohutama kannatajaid. Me peame aitama 

meeleheites olijaid ning sisendama lootust lootusetutele” (“Ajastute Igatsus”, 

orig. lk. 350). Nimeta kolm praktilist asja, mis sa saad teha kannatajate 

abistamiseks täna.



21

4. päev 
Millega ma seda 

võrdleksin?

“Siis Ta ütles: “Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma 
seda võrdleksin?” (Lk 13:18).

On asju ja olukordi, mida on tõeliselt raske ära seletada. 

Kas sa usud seda? Ajakirja „Bits and Pieces“ 1991.

aasta oktoobrikuu number sisaldas järgmist seda väidet 

illustreerivat tõestisündinud lugu. 

“Tsirkuse juures lömastas elevant ühe naise punase auto. 

Looma omanikud vabandasid selgitades, et loomale millegipärast lihtsalt 

meeldib istuda punaste autode peale. Kahjustustest hoolimata oli naise 

autoga siiski võimalik edasi sõita. Teel garaaži tuli tal järsult pidurdada, 

kuna otse tema ees leidis aset liiklusõnnetus, milles „osales“ kaks autot. Kui 

kiirabi mõned minutid hiljem kohale jõudis, siis piisas arstidel vaid ühest 

pilgust naise autole ning nad jooksid teda aitama. „Oh, ma ei osalenud selles 

liiklusõnnetuses“ selgitas naine. „Elevant istus mu auto peale.“ Hoolimata 

naise ägedatest protestiavaldustest viisid kiirabitöötajad ta šokki või 

peavigastusi kahtlustades sündmuskohalt kiiresti haiglasse. ” 

Mõnda asja on lihtsalt tõeliselt raske selgitada. Proovi kellelegi selgeks 

teha, kuidas must lehm võib süüa rohelist rohtu ja anda valget piima. Küsi 

naabruses elavalt teadlaselt, miks inimesed haigutavad. Ja kui sa juba oled 

küsimusi esitamas, küsi temalt ka seda, miks siin maailmas on üheksa inimest 

kümnest paremakäelised. Mõnda asja on tegelikult ka väga, väga raske 

seletada. 
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See oli üks neist probleemidest, millega ka Jeesus silmitsi seisis, kui Ta üritas 

selgitada Jumala riigi päritolu ja olemust. Üks on selge – Tal polnud mingit 

probleemi Jumala riigist arusaamisega. Pealegi oli Ta sealt tulnud. Ta oli 

Jumala poolt saadetud saadik, kes tuli siia näitama meile, milline on Jumala 

riik, mida Jeesus nimetas ka taevariigiks. Niisiis teadis Jeesus sellest riigist 

kõike. Kuidas aga seletada seda kuulutust langenud inimesele, see oli juba 

teine lugu. 

Ellen White’i poolt 1908.aastal kirjutatu võib aidata meile selgusele jõuda, 

miks Jeesuse ülesanne oli nii keeruline: “Kristuse kuningriigi valitsus 

ei sarnane ühegi maapealse valitsusega. Selles on esitatud kuningriiki 

moodustavate isikute iseloomud. „Mille sarnaseks me võiksime pidada 

Jumala riiki? küsis Kristus, „või millega seda kõrvutada?“ Ta ei leidnud 

maa pealt ühtegi täiuslikku võrdkuju. Tema kohus on ainus kohus, kus 

eesistujaks on püha armastus ja kus kõik ametisse määratud „ametnikud“ 

on ligimesearmastuse harjutamise tulemusena armu täis. Ta on teinud oma 

teenijatele ülesandeks tuua kogu nende ametnikutöösse Tema omadused 

– kaastunde ja helduse - ning leida oma õnn ja rahulolu jumaliku loomuse 

armastuse ja õrna kaastunde peegeldamisest kõigile, kellega nad kokku 

puutuvad. ” (Review and Herald, 19.märts, 1908). 

Jeesus murdis pead selle üle, mida Ta küll võiks kasutada Jumala riigi olemuse 

selgitamiseks. Vastus leidus abivahendis, mida Ta oli sageli kasutanud. Ta otsis 

tavalisi asju ja olukordi, mille kohta Ta teadis, Tema kuulajad neid tunnevad 

ja mõistavad, ning kasutas neid siis tõe jagamiseks. Meie nimetame neid 

metafoorseid lugusid, mida kasutatakse sügavamate tõdede õpetamiseks, 

tähendamissõnadeks. 

Sinepiivake
Matteuse evangeeliumi 13.peatükis kasutab Jeesus mitmeid kujundeid, 

et näidata, milline on taevariik. Vaatame mõnda neist koos. Loeme koos 

Matteuse 13: 31-32. Jeesus ütles: “Taevariik on sinepiivakese sarnane, mille 

mees võttis ja külvas oma põllule. See on väiksem kui kõik teised seemned, 

aga kui see on suureks kasvanud, on see suurem kui aiataimed ja sellest saab 

puu, nii et taevalinnud tulevad ja teevad pesad selle okstele“ (otsetõlge NASB-

ist). 
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Kas sa oled kunagi sinepi seemet näinud? Kui suur see on? See on üks kõige 

pisimaist seemneist. Inimesed, kes Jeesust kuulasid, kasvasid sinepipuudeks. 

Nad olid näinud sinepiseemneid palju kordi. Kui Jeesus võrdles taevariiki 

sinepiseemnega, siis nende silmad läksid suureks ja nad teritasid kõrvu. 

Siis juhatas Jeesus neid järgmisele tasandile – Jumala riigi olemust paremini 

mõistma. Taevariik on väike, kuid see kasvab nende inimeste südames ja 

elus, kes selle vastu võtavad. Juudi ülemad, kes Jeesust jälgisid, heitsid Tema 

ja Ta väikese järgijate hulga kõrvale nagu mõne väikese tähtsusetu asja. 

Polnud võimalik, et Ta on Messias, sest Tema järgijaid oli vaid silmapaistmatu 

käputäis. Just sellepärast valiski Jeesus selle Jumalariigi olemust selgitava 

tähendamissõna keskmesse sinepi seemne. 

Seitsmenda Päeva Adventistide Piiblikommentaari kohaselt on „sinapis nigra 

ehk Palestiina must sinep tavaliselt 1,8-3,6 meetri kõrgune üle 2,5 sentimeetri 

jämeduste okstega taim. Siin esitab puu kujund evangeeliumi triumfi  kogu 

maailmas. Jumalariik ja selle alamad võivad praegu paista tähtsusetuina, 

kuid Jeesus ütleb, et see ei ole nii mitte alati.“ (Seventh-day Adventist Bible 

Commentary, 5kd. lk. 409)

Selles näiliselt lihtsas tähendamissõnas annab Jeesus edasi mitmeid tõdesid 

Jumalariigi olemuse kohta. Millised on mõned neist tõdedest? Siin on üksnes 

kaks neist: 

1. Taevariik kasvab. Inimesed, kes Jeesust järgivad, võivad paista 

tähtsusetuina või märkamatuina, kuid nende arvukus kasvab pidevalt kuni 

maailma lõpuni. 

2. Kuigi taevariik ei ole veel kogu selle täiuses nähtavaks saanud, tasub ikkagi 

olla selle alam. 

Kuid Jeesus ei piirdunud sinepiivakese võrdkujuga. Ta rääkis taevariigi kohta 

ka teisi tähendamissõnu. Matteuse evangeeliumi 13.peatükis rääkis Ta, et 

taevariik on nagu:

1. Haputaigen (salmid 33-35). Kui sinepiivakese lugu kirjeldas taevariigi 

suuruse kasvu, siis haputaigen kujutas kasvu, mis hakkab toimuma inimeses, 

kes võtab Jeesuse vastu oma Päästjana ja Issandana ning elab kooskõlas 

taevariigi põhimõtetega. 
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2. Peidetud varandus (salm 44). See tähendamissõna kujutab taevariigi 

südames oleva evangeeliumisõnumi otsimist. Kust seda leida? See leitakse 

põllult, mille nimi on Piibel. Pühakiri on koht, kust me leiame head sõnumid 

pääste kohta. See mees selles tähendamissõnas leidis varanduse ja miski ei 

hoia teda tagasi seda varandust omandamast. Just nii kallis on tõde Jumala 

riigist.

3. Kallis pärl (salmid 45-46). Selles tähendamissõnas läheb kaupmees 

otsima kallihinnalist pärlit. See mees kujutab neid, kes otsivad taevariigi 

evangeeliumi ja teevad kõik, mis võimalik, et seda omandada. Siin räägitakse 

jõupingutusest, mis on vajalik Jumala otsimisel (Jr.29,13). 

4. Noot (salmid 46-49). Noot oli raskustega kalavõrk, mida kasutati suurtes 

veekogudes. Kui seda järgi veeti, siis see korjas merest võrku kõik, mis selle 

teele jäi. Jeesus kasutas seda tähendamissõna selgitamaks, et taevas on avatud 

kõigile inimestele sõltumata nende rahvusest, isikupärast, suhtumisest ja 

varanduslikust seisust. Kõik on teretulnud. Kas see pole imeline?! 

Üleskutse 
Milline imeline kuningriik on Jumalal meie jaoks! See on paik, kuhu kõik on 

teretulnud. See kasvab aina suuremaks ja suuremaks ja ka inimesed, kes sinna 

sisenevad, kasvavad oma suhtes Jeesusega. Selle kuulutus on nagu aare, mis 

on väärt, et me selle eest kõik anname. Jumala soovib, et me kõik oleksime 

Jumala riigi, taevariigi kodanikud. 

Minu üleskutse täna on neile, kes ei tunne pakilist vajadust Jumalariigist osa 

saada. Võib-olla oled sa kogudusest tüdinenud või pole sul piisavat motiivi 

Jumalaga käimiseks. Võib-olla ei palveta sa enam sama palju kui varem, võib-

olla oled sa Jumalast loobumise piiril. Kui sa tahad uuesti Jeesusega ühendust 

omada, tõuse püsti ja korda neid sõnu minu järel:

Jeesus, ma tahan olla Sulle lähemal. Ma tahan, et minu suhe Sinuga oleks 
elavam ja soojem. Ma tahan armastada Sinu Püha Sõna ning seda päevast-
päeva läbi elada. Sa oled tõotanud, et kui keegi Sulle ukse avab, siis Sa tuled 
sisse ja rajad sinna oma kodu. 

Me palume Sind nüüd, kallis Jumal, tule just praegu meie südametesse. Uuenda 
oma Püha Vaimu läbi meie pühendumistõotust ja pane meid tundma nälga 
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sügavama suhte järele Sinuga. 

Tänu Sulle, et sa kuuled meie palvet ja vastad sellele. Aamen. 

Küsimused aruteluks
1. Miks kasutas Jeesus tähendamissõnu? Miks Ta ei selgitanud neile lihtsalt, 

milline Ta on? 

2. Mis takistas Jeesuse kuulajaid Tema õpetusi täielikult mõistmast? Mis 

takistab sind Jeesuse õpetuste sisu mõistmast? Kas inimene vajab Tema tõe 

mõistmiseks suhet Temaga? 

3. Kui tähendamissõna noodast tähendab, et kõik inimesed on Jumalariiki 

teretulnud, miks siis püstitavad mõned kristlased tõkkeid, mis hoiavad 

inimesi taevariigist väljaspool? Nimeta mõned neist tõketest. 

4. Kas kõik kogudused on osa Jeesuse poolt kõneldud kuningriigist? Selgita 

oma vastust. 

5. Kirjuta tänapäevane tähendamissõna, et selgitada Jumalariigi olemust 

kellelegi, kes pole sellest kunagi kuulnud. Täienda järgnevat lauset: “Taevariik 

on . . . sarnane”. 
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5. päev
Maailma parim 

sõnum
„Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu 
maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots“ (Mt 
24:14).

See päev ei alanud Jessica Robles’ile hästi. Üksikema jäi Florida 

osariigis asuvas Miamis vahele poevargusega. Tema ostukorv 

sisaldas enam kui 300 dollari väärtuses toidukaupa. Tal oli 

õnnestunud poest märkamatult lahkuda, kärutades enda ees 

korvitäit varastatud kaupa.

Just sel hetkel astus talle ligi politseinik. Naine teadis, et nüüd on ta hädas. 

Publixi toidupood, kust tema varastatud kaup pärines, oli kutsunud politsei.

Politseinik Vicki Th omase paari küsimuse järel tunnistas Jessica Robles end 

süüdi ja valmistus sõitma politseijaoskonda. Kui politseinik tundis huvi, miks 

naine varastas, ütles Robles, et ta lapsed on näljas ja tal pole toidu ostmiseks 

raha.

Politseinik kontrollis varasemate kriminaalkaristuste olemasolu ja nägi, et 

miss Robles ei olnud kunagi varem seadusega pahuksis olnud. Tal tekkis 

kindel veendumus, et noore ema luku taha panekust ei sünni midagi 

head. Seejärel tegi ta midagi, mis pälvis Ühendriikide kõikvõimalike 

uudisteportaalide tähelepanu.

Politseinik Th omas viis miss Robles’i tagasi Publixi toidupoodi, võttis oma 
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pangakaardi ja ostis noorele emale 100 dollari väärtuses toiduaineid. Siis 

hakkasid pisarad voolama.

Kui toidukotid Robles’i koju toodi, asusid naise näljased pojad neid otsemaid 

sorteerima. Oli selge, et laste kõht oli väga tühi. 

„Nendele lastele oli toidukottide avamine nagu jõulukingituste 

lahtipakkimine,“ sõnas politseinik Th omas mõtlikult. „Minu jaoks läksid need 

100 dollarit asja ette.“*

Kuningriigi sõnum
Kas pole vapustav lugu? Politseinik Vicki Th omas, 23-aastase staažiga 

politseiveteran, ei olnud kaotanud kaastunnet. Politseinikud räägivad 

sageli oma töö keerukusest: nad töötavad alalise ohu õhkkonnas, puutuvad 

töö käigus kokku elu masendava poolega ning see kõik mõjub nende 

elukäsitlusele haavavalt ja tülgastust tekitavalt. Vicki Th omasega polnud 

seda juhtunud. Ta nägi noore ema näos valu, mille põhjuseks oli võimetus 

hoolitseda oma näljaste laste eest, ja andis tollele armu!

Inglise keeles on sõnal arm – grace – kaks tähendust. Ühel juhul kasutatakse 

seda graatsia ehk elegantse ja kauni olemuse kirjeldamiseks. Kristluses 

tähendab grace – arm vaba ja teenimatut Jumala soosingut, mida patusele 

ülikülluslikult jagatakse. Mõistate? Armu saada tähendab saada midagi, mida 

me ei vääri, isegi mitte kõige pisemal määral. See tähendab saada midagi palju 

enamat, kui me väärt oleme. 

Inimajaloos on vaid üksainus tegu, mis on Jumala nõudmistele vastanud, 

ja see oli Jeesuse Kristuse tulek Messiana, et päästa kogu inimkond patust. 

Kreekakeelne sõna, mis märgib evangeeliumi, tähendab „head sõnumit“. 

Algselt „osutas see „heale sõnumile“ sellest, et Messias on tõepoolest tulnud 

maa peale nii nagu olid ette kuulutanud prohvetid. Edaspidi hakati seda sõna 

kasutama Jeesuse eluloo kohta ja hiljem omistati see ülestähendustele Jeesuse 

elust ehk evangeeliumitele.“ (SPA Piiblikommentaar, 5. kd, lk 567).

Seosed
Pane tähele, et evangeelium on hea sõnum sellest, et Messias, Päästja, on 

tulnud maa peale. Peale selle on lugu Messia tulekust, Tema tööst maa peal nii 
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nagu see on talletatud Pühakirjas, samuti osa heast sõnumist.

Jeesus mõistis, enam kui ükskõik milline teine inimene selle maailma ajaloos, 

oma tuleku tähtsust. Ja mitte ainult – Jeesuse sõnul oli hea sõnum päästest osa 

heast sõnumist Jumala kuningriigi maa peale tuleku kohta. Mõistad?

Selguse mõttes kuulakem Jeesuse enda sõnu. Valmistades jüngreid enda 

surmaks ja rasketeks aegadeks, mis maailma lõpule eelnevad, ütles Jeesus: „Ja 

seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks 

kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots“ (Mt 24:14)

Pane tähele, kuidas Jeesus seostab hea sõnumi päästest Jumala riigiga. 

Vaatame Luuka 17:20-21, kus see seos eriti selgelt esile tuleb: „Aga kui 

variserid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles: 

„Jumala riik ei tule tähelepanu äratades; ei öelda ka mitte: vaata siin! või: vaata 

seal! sest ennäe, Jumala riik on seespidi teie sees!““ Jeesus ütles otsesõnu: 

„Ärge minge Jumala riiki kuhugi otsima. Jumala armu riik on juba siin. Mina 

olen selle kuningriigi saadik.“

Miks käisid variserid Jeesusele peale ja nõudsid tunnustähte selle kohta, 

et riik, millest Ta räägib on tõeline Messia kuningriik? Seepärast, et 

nemad ootasid riiki, mis vabastab nad Rooma impeeriumi valitsuse alt 

ja rajab iseseisva juudi riigi. Pärast Jeesuse enam kui kolme aasta pikkust 

kuulutustööd, millega ei kaasnenud mitte mingeid muudatusi riigi poliitilises 

struktuuris, hakkasid nad Teda petiseks pidama.**

Igatsus hea sõnumi järele
Variserid ei mõistnud Jeesuse tähtsust, ent lihtrahvas sai aru. 

Südantpuudutavate sõnadega kirjeldab Jumala sulane, Ellen G. White, selle 

rahva vaimulikku meeleheidet, kes igatses Messia tulekut:

„See oli aeg, mil paganlikud usundid olid kaotamas mõju rahvaste üle. 

Inimesed olid väsinud välisest hiilgusest ja tühjadest sõnadest. Nad igatsesid 

usku, mis rahuldaks südant. Ajal, mil tõevalgus näis olevat kadunud, leidus 

siiski inimesi, kes igatsesid valguse järele ning olid nõutud ja kurvad. Nad 

janunesid elava Jumala tundmise järele. Nad otsisid kindlamat teadmist selle 

kohta, mis saab pärast surma. Kuna juudid olid eemaldunud Jumalast, oli 

nende usk tuhmunud ja tulevikulootus peaaegu hääbunud. Prohvetite sõnu 
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ei mõistetud. Suuremale osale rahvast oli surm kohutav saladus, mida saatis 

ebakindlus ja pimedus“ (Ajastute igatsus, orig lk 32).

Suudad sa ette kujutada, mis tunne oli kuulda sajanditepikkuse ootamise järel, 

et Jumal on reaalselt inimeste keskel, Jumala riik on saabunud? Haigetele, 

eksinud, vaimulikus näljas olevaile hingedele kuulutas Jeesus tasust, mis neid 

kuningriigis ootab.

Oma tänaseks hästituntud Mäejutluses ütleb Jeesus: „Õndsad on need, kes 

on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.“ (Mt 5:3). Ta ütles, et neid, 

kes sügavalt kurvastavad, lohutatakse, et alandlikud pärivad maa, et need, kes 

janunevad õiguse järele, saavad rahuldatud ja need, keda õiguse pärast taga 

kiusatakse, pärivad taevariigi.

Millised imelised tõotused!

Uus maailmakord oli saabunud maa peale ja Jeesus kuulutas seda sõnumit 

igaühele, kes kuulama vaevus. Nagu oleme sel nädalal juba õppinud, kasutas 

Jeesus selle sõnumi levitamiseks ka teiste inimeste abi.

Jeesus ütles, et just selle sõnumi tahab Ta maailmale enne lõppu teada anda. 

Milline aukartust äratav sõnum! Millise aukartust äratava vastutuse on Ta 

meie õlgadele pannud.

Üleskutse
Alustasin tänast sõnumit imetlusväärse looga Jessica Robles’ist, kes pärast 

toidupoest kauba varastamist vahele jäädes sai tänu politseinik Vicki 

Th omasele teada, mida tähendab arm. Robles oli väärt karistust, kuid selle 

asemel sai tema osaks „hea sõnum“. Ta koges, mida tähendab teenimatu 

soosing. Teda mitte ainult ei jäetud vabadusse, vaid politseinik maksis tema 

patu ise kinni, tasudes toidukaupade eest, mida Jessica Robles oli varastanud.

Mõtle nüüd hetkeks minuga kaasa. Mida sa arvad, kuidas reageeris Jessica 

Robles politseinik Th omase teo peale? Kas ta jooksis tänamata minema? Kas 

ta ootas, kuni politseinik lahkus, et siis kogu intsidendi üle korralik kõhutäis 

naerda? Kas ta jätkas sinu arvates ka edaspidi sellest toidupoest varastamist? 

Sõbrad, Jumal on andnud meile armu samal moel. Kui on inimesi, kes lausa 

peaksid selles elus õnnelikud olema, siis on need just kristlased, kes on võtnud 
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Jeesuse Kristuse vastu oma Issandaks ja Päästjaks. Aamen?

Täna esitan sulle niisuguse tähtsa küsimuse: kas sina oled võtnud Jeesuse 

vastu oma Issandaks ja Päästjaks? Kas sa tead, mida Ta sinu heaks on teinud? 

Kui sa tahad rohkem teada saada sellest, mida Jeesus on sinu heaks teinud, 

ning kui kogu see jutt kuningriigist on sulle uus, ent tahaksid sellest rohkem 

kuulda, siis tõsta oma käsi. 

Me paneme kirja sinu nime ja muud kontaktandmed, et saaksime sulle sellest 

imelisest Jeesusest rääkida.

* http://www.cnn.com/2013/10/22/us/cop-helps-shoplift er/ 

** SPA Piiblikommentaar, 5. kd, lk 840

Küsimused aruteluks
1. Nagu me Ellen G. White’i sõnadest nägime, janunesid inimesed Jeesuse 

tulekule eelneval ajal tõelise Jumala järele. Tolleaegne religioon lihtsalt ei 

toiminud enam. Kuidas on lood tänapäeval? Põhjenda oma vastust.

2. Tänapäeval on kogudusi ja religioosseid institutsioone rohkem kui iialgi 

varem maailma ajaloos. Kui meil on nii palju usurühmitusi, kes „head 

sõnumit“ kuulutavad, siis miks kaotavad nii paljud inimesed hoopis usu vastu 

huvi? 

3. Kui hea sõnum päästest on niivõrd kallihinnaline, miks kardame seda nii 

sageli oma sõpradega jagada?

4. Paljud religioossed liikumised väidavad, et neil on Messias, kes päästab 

maailma. Kust me teame, et Jeesus on ainus tõeline Messias?
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6.päev
Sinu kord

„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.“ (Matteuse 28:19-20)

Ma loodan, et see palvenädal on sinu jaoks olnud 

õnnistuseks. Me oleme koos uurinud seda erilist 

kuningriiki, mis algas siis kui Jeesus, Messias, tuli Maa 

peale. Prohvet Johannes ütles Jeesuse kohta: “Seesama oli 

alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma 

temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli 

inimeste valgus.“ (Johannese 1:2-4) See on päris võimas avaldus, kas sa ei arva 

nii?

Sellest avaldusest õpime kohe seda, et Jeesus ei olnud tavaline inimene. 

Ta oli sõna otseses mõttes sellest maailmast väljast poolt ning need teod, 

mis ta tegi, ja mõtted, mis ta mõtles, olid üleloomulikud. Selle tõttu ei tule 

üllatusena, et kui Jeesus suri, läksid Tema jüngrid arulagedaks. See, kellele 

nad olid pannud kõik oma lootused ja unistused, oli nüüd surnud. Ei mingit 

vee veiniks muutmist enam. Ei mingit vaimude välja ajamist enam. Ei 

mingit imepärast ravitsemist enam. Ei mingit võimsat jutlustamist enam. Ei 

mingeid karukallistusi ja julgustavaid sõnu enam. Kõik, mis neil nüüd oli, olid 

mälestused ajast, mis nad veetsid koos Jeesusega ning sellest ei piisanud. 

Ellen G. White kirjutab sellest, mis sai jüngritest peale Jeesuse surma:

„Pärast Kristuse surma olid jüngrid peaaegu täiesti julguse kaotanud. Nende 

Õpetaja oli hüljatud, hukka mõistetud ja risti löödud. Preestrid ja ülemad 
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olid põlglikult väitnud: „Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. On 

ta Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla ja me usume temasse!“ (Matteuse 

27:42) Jüngrite lootusepäike oli loojunud ning nende südameid oli haaranud 

öö. Sageli kordasid nad sõnu: „Aga meie lootsime, et tema ongi see, kes 

Iisraeli rahva lunastab.“ (Luuka 24:21) Üksildustunde ja südamevaluga 

tuletasid nad meelde Tema sõnu: „Sest kui seda tehakse toore puuga, mis 

sünnib siis kuivaga?“ (Luuka 23:31) Jeesus oli mitmel korral püüdnud avada 

jüngrite pilgud tulevikule, kuid nad ei olnud võtnud vaevaks öeldu üle järele 

mõelda. Seepärast oli Tema surm saabunud neile üllatusena; hiljem, kui nad 

minevikku vaatasid ja oma uskumatuse tagajärgi nägid, täitus nende süda 

kurbusega.“ (Apostlite teod, lk 25)

See oli nende kurbuse kõige suuremal hetkel, kui ülestõusnud Jeesus ilmutas 

end neile. Apostlite tegude 1:3 ütleb: „Neile ta oli pärast oma kannatamist 

näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 

neljakümne päeva jooksul ja kõneledes Jumala riigist.“ Lukustatuna tuppa ja 

kartes, et inimesed, kes lõid Jeesuse risti, tulevad ka neile järgi, neile ilmutas 

ennast jüngritele Jeesus. 

Kas sa märkasid põhifraasi selles avalduses? Millest Jeesus jüngritele rääkis? 

Ütleme seda kõik koos: JUMALA RIIGIST!

Ellen White on märkinud, et kui Jeesus jüngritele ilmus valmistas ta neid ette 

tulevaseks eluks. 40 päeva Ta aitas ja julgustas, tõstis üles ja õnnistas, suunas 

ja volitas neid. Kuid Jeesus kulutas Jumala riigist rääkimisele rohkem aega kui 

millelegi muule. Jeesus esitas jüngritele väljakutse teha midagi Tema jaoks. 

Kas sa tead, mida Ta palus neil teha? Vaatame Matteuse 28:19-20.

Jeesus ütles: „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.“

Seda kutsutakse Suureks Misjonikäsuks. Kas sa tead, mida tähendab „volitus“? 

Kedagi volitama tähendab andma kellelegi juhised või käsu, kohustuse, 

vastutuse, ülesande, projekti, töö. 

Jeesus ei palunud jüngritel minna ja õpetada Jumala riigist – ta käskis neil 

seda teha. Ta ütleb, et peale kõike seda, mida mina olen teinud sulle, ja 

kõike, mida sa oled näinud mind tegevat teistele, nüüd tõusnuna surnust, ma 
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pärandan oma mantli sulle. Ma tahan, et sa räägiksid kogu maailmale – igale 

inimgrupile, keda sa leiad – headest uudistest päästest. 

Nad olid volitatud tegema väga spetsiifi lisi asju. Mida neid kutsuti tegema?

1. Teha jüngriteks kõik rahvad.

2. Ristida inimesi. Ristimine on avalik sümbol sellest, et keegi on andnud 

oma südame Jumalale ja püüdleb uuestisünni poole, uueks tegemise poole 

ning seda sisemise Püha Vaimu töö kaudu. (Johannese 3)

3. Õpetades neile „kuningriigi elu“. Õpetada neile kuidas pidada käske ja 

kuidas elada suhtes Jeesusega. 

On maailmas suuremat kutset kui see? Kas on midagi kaalukamat kui aidata 

meestel ja naistel, poistel ja tüdrukutel jõuda Jeesuseni? Ma ei arva, et on! 

Jüngrite pead käisid kindlasti ringi, kui nad kuulasid Jeesuse sõnu. Kuid Ta ei 

saatnud neid välja üksi. 

Ellen White kirjutab: „Ülesanne kuulutada evangeeliumi on Kristuse 

kuningriigi suur misjonivolikiri. Jüngrid pidid töötama tõsiselt hingede 

heaks, viies kõikidele armukuulutuse. Nad ei pidanud ootama, et inimesed 

nende juurde tulevad; nad pidid oma kuulutusega minema inimeste juurde.“ 

(Apostlite teod, lk. 28)

Sellist tööd ei saa teha inimese väheste oskuste ja leidlikkusega. Jeesus teadis, 

et see on nii. Me õppisime sel nädalal, et Jeesus ei saatnud kunagi oma 

jüngreid välja enda tööd tegema ilma neid varustamata. Ka see kord ei olnud 

erinev. 

Et valmistada neid ette selleks võimsaks hetkeks, Jeesus käskis neil oodata seal 

toas seni, kuni midagi erilist juhtub. Mida nad pidid seal ootama? Kas keegi 

teab?

Nad pidid ootama Püha Vaimu tulemist. Lähme Apostlite tegude 1. peatüki 

juurde, salmid 6-8: „“Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi?“ 

Tema aga ütles neile: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese 

meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te 

peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal 

ning ilmamaa äärteni.““
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Kas sa märkad, et isegi selleks ajaks oli jüngritel raskusi aru saada kuningriigi 

olemusest? Nad ikka veel ootasid Messialt, et Ta taastaks Iisraeli kuningriigi 

varasema hiilguse. Nagu me näeme selle nädala lõpuks, see kuningriik – 

Jumala kuningriik, mis valitseb maailma üle – ei tule enne Jeesuse teist 

tulekut. Kuid ärme peatume sellel. 

Jeesus ütles jüngritele, et suur vägi tuleb neile Püha Vaimu kaudu. Püha Vaim 

annab neile väe olla Jumala tunnistajateks nii naabruses, lähedastes linnades 

kui ka kaugemates Maa otsades. Kas ei ole see mitte võimas lubadus? Kas sina 

ei tahaks sellist väge?

Piibel ütleb meile, et kui Püha Vaim tuli nende peale, tegid nad hämmastavaid 

tegusid! Nad rääkisid võõrkeeli nii, et inimesed teistest riikidest said neist aru 

(Apostlite teod 2:1-8). Apostel Peetrus jutlustas ja 3000 inimest andsid oma 

elu Jumalale (Apostlite teod 2:14-42). 

Apostlite teod 8:12 ütleb: „Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile 

kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii 

mehi kui naisi.“ Paned pildi kokku? Jüngrid oli Jumala sõnumile kindlaks 

jäänud. Nad jutlustasid evangeeliumi Jumala riigist ja nad rääkisid Jeesusest! 

Kristlase jaoks ei saa enam paremaks minna. See ongi see, mis me oleme. See 

on see, mida meil on kästud teha. Seda tehes rõõmustame Jumalat enim. 

Üleskutse
Me oleme selle väljakutset esitava sõnumiga jõudnud lõppu. Jeesus kutsub 

igaüht meist „osalema mängus“, astuma väljakule, andma oma panust. 

Kuidas me seda teeme? Lihtsalt aksepeerides Jumala kutset jagamaks Suurt 

Misjonikäsku. 

Selle õhtu üleskutse on natukene erinev. Ma ei palu teil ette tulla ja oma kätt 

tõsta. Täna palun ma teil kiiresti moodustada kahesed-kolmesed grupid. Kui 

te olete seda teinud, on mul teile ülesanne. 

Iga inimene peab mõtlema, mida ta saab teha selleks, et homme kellegagi 

jagada evangeeliumi sellest, mida Jeesus on teinud. Võibolla saad sa saata 

kirja Facebook’i kaudu, võibolla sa säutsud midagi. Võibolla sa saadad kaardi 

kellelegi, kes vajab julgustust. Võibolla annad sa kellelegi kristlikku kirjandust. 

Ükskõik, mis see ka ei oleks, sinu eesmärgiks on täna lahkuda siit ühe 
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vaimuliku ülesandega homseks. Kui sa oled selle enda jaoks välja mõelnud, 

jaga seda grupiga. 

Küsimused aruteluks
1. Milline oli sotsiaalne õhkkond sel ajal, kui Jeesus risti löödi? Millised olid 

need viisid, millega jüngrid Jeesuse arreteerimisele, kohtule ja ristimisele 

vastasid?

2. Kas sa usud, et Püha Vaim siiani tuleb inimestele nagu Ta tegi seda 

jüngritega tollel Nelipühal? Selgita oma vastust. 

3. Kui Jeesus andis oma tõrviku jüngrite kätte, Ta volitas neid olema 

Tema tõhusad tunnistajad. Millise varustuse on Jumal sulle andnud Tema 

evangeeliumi kuulutamiseks maailmale? Teisisõnu – mis on sinu vaimulikud 

annid?

4. Millised Suure Misjonikäsu osad peaksid olema teostatud erinevate 

kirikuliikmete kaudu – pastorid, vanemad, piiblitöölised, liikmed jne? Kas on 

olemas teatud rollid, mis on kindlatele inimestele ja mitte teistele?
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7. päev
Kahevahel

“Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema 
ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!” (Ilm 
21:5)

Su südames on igatsus.

Su hing on näljas ja janus, kuid puudub leevendus.

Sügaval sisimas sa tead, et sa igatsed midagi enamat, kui see maailm 

pakkuda suudab.

Elu on vaid unenägu ja taevas on reaalsus.

Ja ma olen kahevahel

Ma tean, et tundub, nagu sel maailmal oleks kõik olemas

See pole midagi enamat, kui unistus vaid 

Sest elu on kui unenägu ja taevas on reaalsus 

Ja kui vastu peame, siis üles ärgates on Jumal meil vastas

Need on 1990ndatel väga populaarse ülistuslaulu sõnad. Ehk polnud sa 

veel selle laulu kirjutamise ajal sündinudki. Kuigi laulu kirjutamisest on 

möödunud juba mõnikümmend aastat, siis selle laulu sõnadel on meile ka 

tänasel päeval palju rääkida. Need sõnad suunavad meie pilgu teistsugusele 

reaalsusele, kui me oleme siin harjunud nägema. Paljud arvavad, et vaid see 

on reaalne, mida on võimalik näha, katsuda, maitsta, tunda või kuulda. See 

pole siiski täiesti tõsi. Taevas on palju reaalsem, kui kõik see, mida maa peal 

kogeme. Kui paljud meist elavad seda tõesti uskudes?

Meie jaoks seisneb keerukus selles, et me oleme seotud selle maailmaga. Me 

küll unistame Taevasest elust, kuid siis liigume tagasi reaalsusesse, kus meid 

ootavad ees kodused toimetamised, tüütud ülesanded, sõbrad jne. Reaalsus on 
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see, et me elame ja töötame planeedil Maa. Taevane kuningriik tundub praegu 

meie tegemistest ja maast väga-väga kaugel.

Ka apostlid polnud selle sama probleemi suhtes immuunsed. Ka nemad 

igatsesid Jumala riiki, kuid nagu enamike juutide puhul, lootsid ka nemad, 

et Messia vabastab neid lihtsalt Rooma ülemvõimu alt. Nende lootused 

kinnitusid Jeesuses, kui nad nägid Tema imetegusid, deemonite sõitlemist ja 

seda, kuidas Ta jutlustas Jumala Sõna.

Jeesus ei julgustanud siiski kunagi selliseid mõtteid, kuid ei jüngrid ega 

üleüldine rahvahulk kuulanud Tema poolt öeldut piisavalt tähelepanelikult. 

Vaatame lähemalt Jeesuse ja Pilaatuse vestlust, kui Jeesus suundus kindla 

surma poole. Jutustus on Piiblis Johannese 18:33-36:

Pilaatus läks nüüd taas kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles talle: „Kas sina 

oled juutide kuningas?” 

Jeesus vastas: „Kas sa ütled seda omast peast või on teised sulle seda minu 

kohta öelnud?” 

Pilaatus vastas: „Egas mina juut ole! Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on 

andnud su minu kätte. Mis sa oled teinud?” 

Jeesus vastas: „Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui minu kuningriik 

oleks sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks 

antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole siit.” 

Jeesuse vastu esitatud süüdistus seisnes selles, et Ta väitis end olevat Messia, 

juutide kuninga. Kuid millised tõendid Tema süüd tõendasid? Ta rääkis 

tõepoolest sageli Jumala kuningriigist. Loe tähelepanelikult Johannese 18 

peatükki ja sa mõistad, millised olid need süüdistused, mis viisid Jeesuse 

hukkamiseni.

Tundub, nagu Jeesuse vastused oleksid vastuolus tähendamissõnadega 

kuningriigist Matteuse 13ndas peatükis. Jeesus rääkis seal sinepiivakesest, 

haputaignast, peidetud aardest, noodast. Kui Ta rääkis kuningriigist kui väga 

reaalsest, katsutavast asjast, millest inimesed võisid osa saada, siis kuidas on 

võimalik, et hiljem vastab ta Pilaatusele: “Minu kuningriik ei ole siit”? 
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Reaalne pakkumine
Ehk aitavad järgmised mõtted natuke paremini selgitada ja mõista praeguse 

ja tulevase kuningriigi olemust. Kuningriik on reaalsus juba täna (Mt 12:28), 

kuid ka tulevane õnnistus (1 Kor 15:50). See on seespidine vaimulik lunastav 

õnnistus (Rm 14:17), mida on võimalik kogeda ainult uuesti sündides (Joh 

3:3) ja ometigi on sel pistmist maailma kuningriigiga (Ilm 11:15). Kuningriiki 

sisenevad inimesed nii täna (Mt 21:31) kui ka tulevikus (Mt 8:11). 

Ikka veel segaduses? Ausalt öeldes pole see ka ime, arvestades kui vastukäivaid 

väiteid Piiblist võib kuningriigi kohta leida. Tegelikult on sel kõigel oma 

põhjus:

1. Osades Piibli peatükkides viidatakse kuningriigile, kus Jumal valitseb - 

Taevas.

2. Osades Piibli peatükkides räägitakse Jumala kuninriigist kui kohast, kus 

võime juba praegu kogeda Tema õnnistusi.

3. Osad Piibli peatükid räägivad aga tulevasest kuningriigist, mis saabub siis, 

kui on Jeesuse teine tulemine.

Seega Jumala kuningriik või taevariik võib tähendada peamiselt kolme 

erinevat asja olenevalt piiblisalmi kontekstist. On palju taevaseid õnnistusi, 

mida saame kogeda juba praegu - saame tunda Jeesust (Joh 17:3), tunda 

lähedast osadust Jeesusega (Joh 15), rahu, mis ületab kõik mõistmise (Joh 

14:27). Seega kui Jeesus rääkis tähendamissõnades taevariigist, siis Ta rääkis 

sellest, et me ei koge Jumala kuningriiki selle täiuses. 

Kas me oleme juba kohal? Ei!
Eelmisel aastal oli uudistes nii mõnelgi korral õudusttekitavad lood. Vihane 

abikaasa tappis oma naise ja seejärel postitas pildid oma kuritööst Facebooki. 

Mõni nädal varem arreteeriti naine, kes oli laste päevahoius töötades beebisid 

seksuaalselt ahistanud. Veel mõni kuu varem haarasid pilke YouTube videod 

Süüriast, kus inimesed surid gaasirünnakute tagajärjel. Me võiksime näiteid 

veel ja veel tuua, kuid ma usun, et me kõik mõistame, et me elame tõeliselt 

haiges maailmas.

Sõbrad, kui see on Jumala kuningriik, siis palun arvake mind sellest välja. Ma 
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ei soovi sellises taevariigis elanik olla. Aga sina?

Jeesuse enda sõnad selgitavad seda kõike palju paremini, kui see meil kunagi 

õnnestuks. Kuidas saab keegi väita, et taevariik on oma täiuses siin ja praegu, 

kui Matteuse 13:36-43 selgitab Jeesus, et pahanduse- ja ülekohtutegijad 

hävitatakse alles Jeesuse tagasitulekul? Salm 43 ütleb: “Siis säravad õiged nagu 

päike oma Isa Kuningriigis. Kel kõrvad on, kuulgu!”. Pane tähele, et õiged ei 

sära enne, kui Jumal on eemaldanud kogu patu. 

Ellen G. White on selle päeva kohta kirjutanud nii: “Minu rännukaaslased, 

viibime veel maiste toimetuste varjude ja möllu keskel, kuid varsti ilmub meie 

Päästja tooma meile vabadust ja puhkust. Vaadakem usus neid Jumala poolt 

kirjeldatud õnnistatud tulevase elu pilte. Tema, kes suri maailma pattude eest, 

avab Paradiisi väravad pärani kõigile, kes usuvad Temasse. Varsti on võitlus 

lõppenud ja võit saavutatud. Varsti näeme Teda, kellesse on keskendunud 

meie igavese elu lootus. Tema ligiolus näivad selle elu läbikatsumised ja 

kannatused täiesti tühistena. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei 

tule meeldegi.” (Patriarhid ja kuningad, orig lk. 731-732). 

Üleskutse 
Mu sõber, kas sa igatsed samuti seda päeva, mil Jeesus avab paradiisi väravad 

sulle ja mulle? Kas poleks imetore jätta see maailm seljataha, et veeta igavik 

koos Jumalaga uueksloodud maal?

3. novembril 2013.a kajastati ajakirjanduses lugu 19 aastasest New Yorki 

ülikooli tudengist Asher Vongtau, kes oli tugevate ja suurte seinte, otsekui 

kaljude, vahele kinni jäänud. Loo kirjutamise ajal polnud teada, kui kaua ta oli 

seal olnud, kuid kindel oli see, et ta soovis sealt meeleheitlikult välja saada. 

Niiet kus siis Vongtau täpsemalt oli? Ta oli kinni kiilunud 17-korruselise 

ühiselamu ja parkimismaja vahele. Keegi peale tema enda ei tea täpselt, kuidas 

ta sinna sattus. Õnneks aga kuulsid inimesed tema appihüüdeid ja kutsusid 

abivägesid. Politsei tuli kohale ning pärast 90 minutit aitasid nad lõksujäänud 

tudengi välja. Selleks tuli lõhkuda üks betoonseintest.

Me ei pruugi kunagi betoonehitiste vahele lõksu jääda, kuid ehk just praegu 

on su elus see hetk, kus tunned, et oled lõksus selle maailma karmi reaalsuse 

ja Jeesusega taevariigis elamise täitumata lootuste vahel. Kui prohvet Johannes 
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sai nägemuse taevast, siis kirjutas ta nii: 

“Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa 

olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut 

Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma 

mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, 

Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning 

nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. 

Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist 

ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.”

Kas me oleme juba kohal? Kahjuks on vastus “Ei”. Kuid praegu on aeg hüüda 

Jumala poole, otsida Tema palet, seada oma asjad korda nii, et kui Ta tagasi 

tuleb, siis võiks Ta meid endaga kaasa võtta oma kuningriiki. See kuningriik 

on igas mõttes täiuslik.

Niiet sa oled valmis asuma sinna poole teele? Oled sa kindel, et sa oled selleks 

valmis? Kui sa tahad Jumalale täna öelda: “Ma tahan, et kõik teaksid, et Sa 

oled minu Jumal!”, siis palun tõsta oma käsi. Ja kui sa tahad saada täna ristitud 

Jumala suurde kuningriiki, siis anna sellest teada.

Küsimused aruteluks
1. Mõtle oma elule. Milliste väljakutsetega sa hetkel oled sunnitud tegelema? 

Kuidas sa nendega toime tuled?

2. Millistel viisidel õpetab Johannese 16:33 meid toime tulema katsumustega, 

mida kogeme sellal, kui ootame Jeesuse tulekut? 

3. Loe 1 Joh 4:16. Milline on nende elu, kes elavad Jeesusele?

4. Kuidas sa vastaksid kellelegi, kes ütleb: “Kuidas on võimalik, et Jumal on 

hea, kui siin maailmas on nii palju kurjust ja halba? Milline kõikvõimas olevus 

lubab kurjusel niimoodi kasvada?”

5. Mida soovid esimesena Taevasse jõudes teha? Mida soovid esimese asjana 

Jeesuselt küsida?
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8. päev
Viimane hoiatus

„Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat; sellel oli 
igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, 
kes elavad ilmamaal – kõigile paganahõimudele ja 
suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure 
häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema 
kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, 
kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!“ – Ilm 
14:6, 7

Tere kõigile! Oleme jõudnud noorte palvenädala viimasesse päeva.

Jumal on meile selle nädala jooksul oma kuningriigi kohta palju 

õpetanud. Me õppisime, et Jeesus jutlustas sellest väsimatult. Me 

õppisime, et Ta andis jüngritele väe viia edasi kuningriigi sõnumit ja 

teha samal ajal ka samasuguseid imesid, nagu Tema tegi. Õppisime, 

et Jumal soovib meid värvata evangeeliumikuulutamise töösse. Täna näeme, 

et kutse levitada pääste head sõnumit on viimane hoiatus, mis antakse 

meestele, naistele, poistele ja tüdrukutele. Seetõttu peame oma vastutust väga 

tõsiselt võtma. Kuid enne, kui alustame, lubage mul jagada teiega ühte lugu.

Ajakirja Today in the Word [Täna Sõnas] 1993. aasta 9. veebruari number 

sisaldas kuulsat näidet sellest, miks on oluline hoiatusi tõsiselt võtta.

Argentiinlasest võidusõitja Juan Manuel Fnagio oli just lõpetanud avaringi 

1950. aasta Monaco Grand Prix’l. Kui ta lähenes teist korda ühele ohtlikest 

kurvidest, avastas ta, et midagi on valesti. Pealtvaatajate näod, mis mööda 

kihutades alati heleda uduna paistsid, olid temalt ära pööratud.
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„Kui nad ei vaata mind,“ mõtles Fangio, „siis järelikult vaatavad nad midagi 

veel huvitavamat kurvi taga.“ Ta pidurdas järsult, võttis kurvi ettevaatlikult 

ning nägi, et tema sekundi murdosa jooksul tehtud otsus oli õige. Kurvi taga 

oli suur ummik. Kui Fangio poleks olnud tähelepanelik, oleks ta võinud elu 

kaotada.

Mulle on jäänud pähe kajama mõte, mis käis läbi Juan Manuel Fangio pea: 

„Kui nad ei vaata mind, siis järelikult vaatavad nad midagi veel huvitavamat 

kurvi taga.“ See pani mind mõtlema kõigi nende inimeste peale, kellega 

päevast päeva kokku puutun. Inimesed tormavad läbi elu, pead maas, 

mobiilsetel seadmetel tippides.

Need, kes ei saada SMS-e, ei tipi ega säutsu, kuulavad midagi, kõrvakapid 

sügavalt kõrvas. Pidin endalt küsima: kui ma räägiksin Jeesusest, kas keegi 

peatuks ja kuulaks, mida mul öelda on? Oled Sa kunagi mõelnud, kas 

evangeelium, mida Sa jagama pead, on piisavalt kaasahaarav, et see paneks 

inimesi pöörama oma pilke tegevustelt, mis nende päevi täidavad?

Ilma segajateta
Neil põgusail hetkil, kui inimesed pole häiritud tehnoloogiast ega millestki 

muust, saab Jumal meiega väga võimsalt rääkida. Just seda tegi ta prohvet 

Johannesega, kui too oli saadetud pagendusse väikesele Patmose-nimelisele 

Vahemere saarele. Sa võid seda saart külastada ja näha koobast, kus Johannes 

elas – kohta, kus Jumal talle taeva avas ning tulevikku näitas.

Kolm sõnumit
Jumal andis Johannesele palju sõnumeid, sealhulgas kolm, mille leiame 

Ilmutusraamatu 14. peatükist. Neid annavad edasi kolm valjuhäälset inglit, kes 

kuulutavad väga-väga tõsist sõnumit. Need tõsised sõnumid pannakse igavese 

evangeeliumi konteksti. Inglid ütlevad, et need on igavesed head uudised, 

mida Jeesus maailma tõi. Samal ajal seavad nad maailma silmitsi sellega, mida 

tähendab, kui häid sõnumeid ei tervitata. Nad hoiatavad maailma hukatuse ja 

hävingu eest juhul, kui see ei pane tähele hoiatust ega tee, nagu öeldakse.

Mis on need head uudised ja väljakutset esitavad sõnumid? Mul hea meel, 

et küsisid. Esimene ingel kannab igavest evangeeliumi ning kutsub kõiki 

inimesi kartma Jumalat ja ülistama Teda, sest Tema kohtumõistmise tund on 
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tulnud, ning kummardama Teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete 

allikad! (salmid 6 ja 7). Esimene ingel kutsub üles taastama Jumala kui Looja 

kummardamist, sest kohtutund on tulnud.

Teine ingel hoiatab: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse 

raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!” (salm 8). Siin mainitud Paabel 

sümboliseerib trotsi Jumala vastu. 1Ms 11:1–9 püstitasid ehitajad Paabeli 

torni pärast seda, kui Jumal oli neile öelnud, et nad seda ei teeks. Kogu Piibli 

jooksul on Paabel (Saatana linn) ja Jeruusalemm (Jumala linn) avalikus 

vastasseisus. Loomulikult on teema sügavam, aga mõistad – teine ingel tahab, 

et me hoiduksime igasugustest inimese loodud teenimisvormidest. (Seventh-
Day Adventists Believe, lk. 166)

Kolmas ingel ütleb: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab 

tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu 

viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse 

tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles 

igavesest ajast igavesti; ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole 

hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi.“ (salmid 

9-11). Kolmas ingel annab edasi Jumala kõige pühalikuma hoiatuse metsalise 

ja tema kuju kummardamise kohta – neid kummardavad lõpuks kõik, kes 

lükkavad tagasi evangeeliumi õigusest usu läbi. (Seventh-Day Adventists 
Believe, lk. 167)

Pane viimast kuulutust hoolega tähele. Need, kes lükkavad tagasi 

evangeeliumi õigusest usu läbi Jeesusesse, sattuvad lõpuks mingisse 

valeõpetusse, mis viib nende hävinguni. Mõeldes tagasi sellel nädalal 

õpitule, kas näed nüüd, miks on Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamine 

maailmale nii oluline? Kas näed, miks on kuningriigi kuulutus, mida Jeesus 

jagama tuli, nii oluline? Palju elusid on kaalul, kui meie oma kuulutustöös 

äpardume.

Jumala arm
Jumal on nii armuline, et Ta ei hävita kedagi enne, kui neil on olnud võimalus 

Tema kutsele vastata. Mõtle sellele, mida Ellen G. White ütles Jumalalt 

maailmale antava viimase hoiatuse tõsiduse kohta:

„Ent Jumalal on seal [Paabelis] ikkagi veel oma rahvast ja enne, kui Tema 
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nuhtlused langevad Baabülonile, kutsutakse ustavad sellest välja, et nad ei 

saaks osa tema pattudest ja et neid „ei tabaks tema nuhtlused.“ Siit tulebki see 

liikumine, mida esitab ingel, kes tuleb taevast ja valgustab maad auga ning 

teeb valju häälega teatavaks Baabüloni patud. Ühenduses ingli hoiatusega 

kuuldakse kutset: „Minge välja temast, minu rahvas.“ Need sõnumid, koos 

kolmanda ingli kuulutusega, moodustavad viimase hoiatuse maailma 

elanikele.“ – Suur võitlus, orig lk 604.

Sina ja mina oleme Jumala suuvoodrid maa peal. Meid on kutsutud 

kuulutama Jumala viimast hoiatust kaduvale maailmale. Samal ajal, kui 

peame oma sõpradele rääkima hirmsast saabuvast hävingust, ei ole see 

meie lõpuajahoiatuse tuum. Meie sõnumi tuum on Jeesus Kristus. Peame 

kannustama kõiki, keda tunneme, Teda vastu võtma, oma elud Talle andma 

ja Teda teenima. Just praegu on aeg julgustada kõiki inimesi uskuma Jeesust – 

usaldama, et Tema muudab neid, ning valmistuma Tema peatseks tulekuks.

Üleskutse
Kas teame seda või mitte – Jumal tahab meid päästa ja Ta tahab meie kaudu 

päästa ka teisi. Kui inimesed ei vaata meid enam, sest meie oleme lõpetanud 

Jeesuse armastuse jagamise nendega, siis häbi meile. Meil on vaja võita terve 

maailm.

Tänane üleskutse on lihtne. See on kutse võtta vastu Jumala viimane hoiatus ja 

kuulutada seda.

Kui aktsepteerid vastutust elada vastavalt evangeeliumile, mida Sa tead, ning 

rääkida teistele Jeesusest, kes Sind päästis, siis palun ühine minuga siin, et 

võiksime oma elud palves Jumalale pühendada.

Küsimused aruteluks
1. Kas Jumal kasutab hirmu, et panna inimesed oma käitumist muutma? Kas 

oskad oma vastusele ka näite tuua?

2. Mis tunne Sul on, kui keegi lükkab tagasi Sinu abipalve? Kuidas peaksime 

suhtuma tagasilükkamistesse, mis kindlasti tulevad, kui hakkame oma usust 

tunnistama? (Vt Mt 10:14)

3. Otsi sõnaraamatust üles, mida tähendab sõna „jääk“ (ingl remnant). 



45

Kuidas Sa arvad, mida tähendab olla osa Jumala ülejäänute kogudusest? Kas 

jüngreid võis pidada ülejäänute grupiks?

4. Kas on võimalik efektiivselt kuulutada sõnumit, millele me ise ei allu ja 

mida me läbi ei ela? Selgita.



MEIE VÄIKESE GRUPI 
LEPING

Ma olen nõus, et see grupp on minu jaoks turvaline koht, kus saan olla mina 

ise, küsida küsimusi oma usu kohta, õppida teisi armastama ning saada tuge ja 

julgustust Jumalaga käimiseks.

Me lubame, et:

1.  armastame üksteist;

2.  oleme üksteisega kooskõlas;

3.  räägime tõde armastuses;

4.  tervitame ja tunnustame igat isikut;

5.  oleme üksteise vastu lahked;

6.  ei mõista üksteise üle kohut;

7.  palvetame üksteise eest;

8.  võtame osa igast väikese grupi koosolekust, kui saame;

9.  ei vihka üksteist;

10. austame igaühe arvamust (rumalaid küsimusi pole olemas);

11. julgustame ja tõstame üksteist üles;

12. hoiame oma isiklikud nõuanded minimaalsetena;

13. andestame üksteisele;

14. ei torise üksteise kallal;

15. ei lõpeta kooskäimist;

16. ei räägi teistest grupi liikmetest, kui neid kohal pole.

Nimi   Allkiri   Kuupäev


