
 

KARJASEKIRI SEPTEMBER 2021 - “Ühtne, teeniv ja puhas kogudus” 

Iga liige on vajalik. 1909. aastal kuulutas Azusa tänava ärkamise juht William Seymour 

prohvetlikult, et “Jumal taastab 100 aasta möödudes oma hiilguse. Jumala shekina-au tuleb tagasi ja see, 

mis ärkamises sünnib, on suurem kui see, mida Jumal tegi Azusas. Erinevus on selles, et see tuleb palju 

suurem ja see toimub üle maailma.” Nüüd on see aeg käes. Kõikjalt üle maailma kuuleme sõnumeid, kus sel 

ärkamisel ei tõuse enam esile staarkõnelejad ega nimekad jutlustajad, vaid kogu Kristuse Ihu. Jumal tahab 

kasutada selles ärkamises igat usklikku. Mitmed suured jumalasulased on hiljuti taevasse läinud - Billy  

Graham, Reinhard Bonnke, Yonggi Cho, David Wilkerson ning ühes nägemuses kinnitati, et nende   

võidmise teenistuse mantel antakse üle mitte vaid järgmisele isikule, vaid rahvastele. Ainult nii saab 

ülemaailmne ärkamine ja lõpuaja lõikus olla suure mastaabiga, kui vastutus teenida lasub igal ühel. “Temas 

on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme 

ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.“ (Ef 4:16) 

 Koguduste teenimise statistika on olnud aastakümneid nii, et 20% ustavaid töötegijaid teevad ära 

80% pingil istuvate kristlaste töö. On aeg need protsendid ümber pöörata ja näha neid 80% samuti oma 

kutsumisse astumas, nii nagu on nende ülesanne. Sinu osa on vajalik, ilma sinuta ei toimi ihu korralikult. 

Kujuta ette oma ihu, kus liikmed tahavad kõik oma asja teha. Sa oleksid invaliid. Selliselt aga näeb välja 

kristlaste hulk, kelledes pole ühtsust ja kes on kohalikust kogudusest irdunud. Eemaldudes solvumise vms 

tõttu, ei õitse inimesed nagu peaksid. Nad võivad langeda kergesti pattu ja hingevaenlase ohvriks nagu 

lambad, kes on karjast eemal. Teenimine on võti käimaks Jumala kutses sinu elu jaoks ja õitsemaks ning 

paljundamaks ennast.  

 Isegi statistilised uuringud näitavad, et teenimine annab eesmärgi elule, tugevdab identiteeti ja isegi 

sinu immuunsussüsteemi. Kaasa teenides laieneb sinu sotsiaalvõrgustik, paranevad suhtelmisoskused ja 

tekivad parema töö saamise võimalused. Noored, kes on meie koguduse noortetöös kaasa teeninud, on 

saanud tuleviku jaoks tohutult palju töö, suhtlemise ja organiseerimise kogemusi. Võib-olla mõtled: „Mul 

endalgi palju probleeme, millega tegeleda!“ või et sul pole millegagi panustada. 2006. aastal John Hopkinsi 

Ülikoolis läbiviidud uuringud näitavad, et vabatahtlik teenimine vähendab stressi ja ehitab enesehinnangut. 

Teine uuring näitab, et teenimine parandab eneseväärikust ja vähendab sotsiaalset isolatsiooni ning isegi 

alandab vererõhku. Miks sa siis ei peaks teenima, kui sellel on kõik eelised nii sinu, teiste kui Kristuse 

missiooni jaoks. Praktika on näidanud, et just kaasa aitamine on inimest kõige paremini aidanud tema enda 

probleemide lahendamisel ja teenimine on aidanud avastada varjatud andeid neil, kes ei arvanud, et neil on 

midagi anda.  

 Gary Montoya on öelnud: “Plahvatuslik kasv on peatamatu liikumine, mis juhtub siis, kui usklikud on 

üksmeeles ja joondunud visioonile, mis Jumalal on nende koguduse jaoks.” Ära jää ootama ega pingile 

istuma! Tee kõik, mis sinu võimuses, et haakida end koguduse tegevuse ja selle missiooni külge, kus pead 

teistega koos töötama, et me näeks plahvatuslikku kasvu eelseisvas vaimulikus ärkamises. Toompea 

koguduses on mitmeid valdkondi, kus kaasa teenida. Liitu selle perekonnaga ja registreeri end teenima siit 

juba täna. 

Puhas ja plekita pruut. Eelmise aasta oktoobris näitas Issand mulle nägemuse pruudist, kellel oli eri 

rahvuste nägu. Ta ütles: “Ma valmistan Kristuse Ihu kõikjal maailmas ja minu eesmärk on esitleda Kristusele 

plekita ja puhast pruuti.”(Loe pikemalt siit). Pühakirjast näeme, et kristlaskond moodustab tervikuna pruudi ja 

peigmees on Jeesus Kristus ise, kellega tuleb taevastes paikades suured pulmad maha pidada. “Talle 

pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ja talle on antud, et ta riietuks säravasse 

puhtasse peenlinasesse.” (Ilm 19:7-8) Usurahvale tähendab see aga enese valmis seadmist, et me oleks 

seesmiselt puhtad ja rõivastatud parimaga - “et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki 

ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.” (Ef 5:27) 

 Minu juurde tuli palvele üks kõndimispuudega isik, soovides saada terveks. Jutu käigus kogesin, et 

ta soov Kristust teenida peab olema suurem kui tema soov terveks saada. Ära saa minust valesti aru! 

Kristus tahab meid tervendada, kuid kui me teeme oma tervenemisest eelduse Tema teenimiseks või 

arvame, et see tervenemine oleks teistele suuremaks tunnistuseks, siis on me motiivid isekalt kallutatud. Me 

peame olema rahul nende tingimustega, mis meil on ja teenima Kristust nüüd ja praegu.  

 Eelmisel aastal, kui ma pikemalt paastusin, pakuti mulle selle aja sees kolm korda mu lemmik 
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lõhepraadi. Pidin sellest kõigest loobuma, kuna teadsin, et täiuslikku ja kiusatustevaba paastuaega ei tule 

kunagi. Kui tihti võime mõelda: „Elaks ma linnale lähemal, käiksin ka palvekoosolekul.“ või „Oleks mul auto, 

sõidaksin misjonit tegema.“ või „Oleks mul rohkem vaba aega, paastuksin pikemalt.“ Meil on nii palju 

tingimusi, kuid kui need täituksid, kas teeksime siis nii nagu endale lubasime? Taevane varustus ja 

võimalused ainult võimendavad seda, mis sinu sees juba on. Tee seda, mis Jumal sulle südamesse paneb 

juba praegu ja ära oota ideaalseid tingimusi. Eemalda enda seest isekad motiivid ja tingimustega teenimine, 

lastes ennast seesmiselt puhastada, sest keda Issand kasutab, seda ta ka puhastab - “Igaühte, mis kannab 

vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja.” (Jh 15:2) Kui kulda puhastatakse, siis seda kuumutatakse, 

et mustus tuleks välja. Puhastamisprotsess pole kunagi mugav. Selle pärast kutsub Issand meid teenima 

Teda just kitsastes ja ebatäiuslikes tingimustes, sest täiuslikes tingimustes ei saa mustus tulla sinust välja. 

Hiljem aga kõik naudivad säravat ja ilusat tulemust sinus. Peetrus julgustab meid nii: “Armsad, ärge 

võõrastage enestes tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid 

rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse 

ilmumisel.” (1Pt 4:12-13)    

 Oleme siis tänulikud selle eest, mis meil on, nurisemata ja tingimusi esitamata, sest Tema armu läbi 

on meil täna KÕIK, mis vajalik, Issanda tahte teostamiseks siin maailmas. Luba täna ennast puhastada, et 

võiksid olla puhas ja plekita pruut selleks auliseks kohtumiseks Kristuse Jeesusega.  

Jumala armu ja õnnistusi soovides, 

Pastor Ivo Unt 
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