
 
KARJASEKIRI JAANUAR 2021 – „Keeruliste aegade 5 meelespead“ 
 
Aeg, mille keskel elame, on väljakutsete ja katsumusterohke. On palju teadmatust tuleviku suhtes, on 
globaalne pandeemia, poliitilised lahkarvamused, eneseisolatsioon ning arvamuste sõjad. Ka Jeesus 
ennustas ette keerulisi aegu (Mt 24:6-13), kuid kutsus meid samas üles pidama vastu lõpuni. Tahan 
sind järgneva viie punktiga julgustada, kuidas just sel ajal minna läbi kõikidest katsumustest ja testidest 
nii, et säilitaksid puhta usu ja puhta südametunnistuse ning et sinu armastus Jumala vastu ei jahtuks, 
vaid kasvaks iga päevaga.  
 
1. Fookus Jumala headusel, mitte hirmutavatel uudistel.  Hoia oma fookus Jumala headusel ja Temalt 
tulnud sõnadel, mitte hirmu ja segadust tekitavatel uudistel. “See, millele me fokusseerime, see 
kasvab.” - John C. Maxwell. Ära lase hirmul ja muretsemisel endale naha alla pugeda. Taavet laulab: 
”Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.” Psalm 27:13. Säilita usk ja teadmine, et 
kõige selle keskel on Jumal hea ja Ta on seda ka sinu jaoks. “See, mida me usume Jumala headuse 
kohta, mõjutab igat meie elu valdkonda.” - Bill Johnson. Sotsiaalmeedia, Youtube ja ajakirjandus on üle 
ujutatud uudistest, mis külvavad segadust ja hirmu. See hirm paneb meid kergesti kuulduga kaasa 
minema ning lihtsakäeliselt oma vabadust ja kristlikku iseloomu loovutama. Hirmu all tehtud otsused 
ei ole kunagi head otsused ning Jumal tahab, et suudaksime eristada tõde valest. Kuula rohkem seda, 
mida Jumal on rääkimas praeguse aja kohta oma Sõna, prohvetite ja sulaste kaudu, sest see, millele sa 
fokusseerid, see kasvab sinus suuremaks. 
 
2. Selge eesmärk. Oluliseks saab koguduse tõeline eesmärk - teenida maailma. Kristus jättis meile 
misjonikäsu: “Tehke jüngriteks kõik rahvad” (Mt 28:19), mis tähendab otsida kadunud hingi, päästa 
hingi ja teha jüngreid. See on kristlaste põhiülesanne ning kõik teised annid ja tugevused toetavad seda 
missiooni. Aja jooksul on aga tekkinud traditsioonid ja arusaamad, et muud annid, rollid ja tegevus on 
tähtsamad ning maailma jüngerdav misjonikutse on jäänud valikuvariandiks uskliku tegevuses. On 
arusaadav, et jüngrite tegemine on ebamugav ja ennastsalgav tegevus, mistõttu see kipubki kõrvale 
jääma, kuid ometi me teame, et maailm ei pääse ilma Jeesuseta ning see ülesanne lasub meil igal ühel 
- viia Tema nimi kõikjale ühiskonna kihtidesse. Jeesus jättis meile selles osas eeskuju - Ta tõotas olla 
selles ülesandes meie kõrval ja saata meile appi Püha Vaimu. ”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.” (Ap 1:8) Just nüüd, kui tuhanded meie kaasmaalased otsivad selles infosõjas tõde 
nagu nõela heinakuhjast, on soodus hetk tunnistada sellest, mida Jeesus on sinu elus teinud ja mida Ta 
saab teha ka teiste jaoks. 
 
3. Õrn inimestega, aga agressiivne palves. Meie ühiskond on täis erinevaid ideoloogiaid, mida keegi 
usub. Kes on millise presidendi poolt, maskide kandmise teema, millist vandenõuteooriat keegi usub, 
kas vaktsiin on kahjutu, milline on õige toitumine - nii palju erinevaid maailmavaateid, mis meid 
eraldavad. Kuid oma ideoloogiaga peale lennates, ehitame müüre üksteise vahele. See ei tähenda, et 
me ei tohiks oma arvamust avaldada, vaid teha seda õrnalt ja armastuses, mitte fanaatiliselt ja sõjakalt. 
Keegi on öelnud: “Ole õrn inimestega, aga agressiivne palves, mitte agressiivne inimestega ja õrn 
palves.” Paulus ütles, et see on võitlus vaimumaailma tasandil, mitte füüsilises maailmas: “Meil ei tule 
ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, 
kurjade taevaaluste vaimudega.” (Ef 6:12) Jumal on andnud meile meelevalla “mis te iganes kinni seote 
maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas.” 



(Mt 18:18) Palvetame siis, et tõde tuleks esile, seome kinni valesid levitavad allikad, palvetame, et 
valitsus oleks jumalakartlik ning et kristlased oleksid armastavad inimestega ja jõulised palves.  
 
4. Kontakt üksteisega. Nendel isolatsiooni aegadel, kus meil on keerulisem kokku saada, julgustan sind 
siiski hoidma kontakti üksteisega. Hingevaenlane tahab meid üksteisest eraldada, tehes meid 
nõrgemaks. Üksi ja eraldi olles tekivad kahtlused ning ebaterved mõttearendused, mis viivad meid 
segadusse ja ebavajalike tegevusteni. Ärgem laske, seda üksteisega juhtuda. Paulus kirjeldab Kristuse 
Ihu kui midagi väga üksteise külge kleepuvat ja üksteist toetavat: ”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) See on just see aeg, kus üksteist toetada, 
aidata ja julgustada. Meil kõigil on inimesi, keda saame palves toetada, kellele saame helistada ning 
kellele mingit praktilist abi osutada kas toidupaki näol või muul viisil. Kui sul on mingi vajadus või 
puudus, siis anna sellest julgelt teada, sest selleks me kogudusena ju olemegi, et üksteist aidata. Kirjuta 
meile.  
 
5. Koostöö. Me vajame üksteist Jumalariigi töös. Igaüks kannab endas potentsiaali, mis kokku pannes 
teistega, teeb koguduse võidukaks. Me ei tohi tõugata välja kedagi, kelle Jumal on meile saatnud. 
Vastupidi, me töötame nendega, kes meile on antud. Koostööks vajalikuks üksmeeleks ja erimeelsuste 
kõrvaldamiseks jättis Paulus meile võtme: “Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete 
ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega 
auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast” (Fl 2:2-3). Kui ma hindan 
oma usuvenda kõrgelt, siis ma võitlen selle nimel, et temaga koos töötada ja pingutan, et fokusseerida 
sellele, mis on meie ühisosa. Kui sa püüad elada nagu Paulus soovitas: „Vastastikuses austuses jõudke 
üksteisest ette” (Rm 12:10), siis muutuvad eriarvamused tühiseks. Ehitame siis Tema kuningriiki, 
pannes tööle kõik, mis meie kätte on antud - meie aeg, meie ressursid, meie inimesed, meie kõikvõimas 
Jumal. 
 
Jumala armu ja õnnistusi soovides,    
Pastor Ivo Unt 
Toompea kogudus, Tallinn, 20.01.2021 

 


