PALVENÄDAL
13.-20. jaanuar 2019

Ühtsus mitmekesisuses

Selle aasta palvenädala materjalide

väljatöötajad:

Mitmekesisuse avastamine ja tähistamine ühtsuse ehitamiseks
Evangeelsete kristlaste seas on suuri rikkusi ja mitmekesisust, mille üle peaks rõõmustama
ja mis ei peaks olema ainult murettekitav. Üks võimalus meie mitmekesisuse tähistamiseks
ja selle rakendamiseks veelgi täielikuma ühtsuse teenistusse on Evangeelse Allianssi
palvenädal.
Ei ole paremat võimalust seda tähistada, kui tulla kokku ülistama, tänama ja tunnistama
ning tuua üheskoos oma vajadused Jumala ette.
Paljud kohalikud kogudused Euroopas võtavad seda palvenädalat kui võimalust
ühiskoosolekute korraldamiseks, milleks me tahame ka julgustada. Siin on meeles
pidamiseks mõned nõuanded, kui te neid planeerite:
1. Palun tehke kindlaks, et teie palvekogunemistele oleksid kutsutud ja kaasatud
KÕIK evangeelsed kogudused. Püüdke lisaks jõuda ka sisserännanute kogudusteni.
Kas teie piirkonnas on mustlaste kogudusi, keda tahaksite kutsuda?
Igaühe kaasamine teeb teie ühtsuse rikkamaks ja mitmekesisemaks.
2. Erinevatesse kohtadesse minemine on alati rikastavam kogemus, kas te pole
unustanud minna väiksematesse kohtadesse?
Iga koht on erinev ja lisab teie ühtsusele värvi.
3. Kuidas te saate praktiliselt väljendada oma maa tohutut mitmekesisust? Kas te
teete sellele ruumi?
Avanemine ja avardumine lisab ühtsusele üllatavaid väljavaateid.
4. Kas teie üritus on kohane ja ligitõmbav ka noortele? Me julgustame teid lubama
noortel osaleda ning isegi aidata teid planeerimise ja ettevalmistamise juures.
Põlvkondade vaheline ühtsus on koguduse jaoks tõeliselt oluline.
5. Kas te kavandate loovat, asjakohast ja ligitõmbavat palvekoosolekut? Vaadake
hoolega, et suurem osa selle ajast kuluks palvele. Ühtsus väljendub kõige paremini
palves koos aega veetes.
6. Me soovitame teil hoida soolist tasakaalu. Kas mehed ja naised on töötanud koos,
et luua programmi, mis aitab väljendada mitmekesisust?
Jumal on loonud mitmekesisuse ja Ta rõõmustab, kui Tema Ihu väljendab seda
ühtsuses.
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7. Pidagem silmas tulevikku. Kujutlege end nägemas seda üritust läbi aastate
kasvamas. Kuidas korraldada selle aasta palveüritust, mis toob kokku inimesed ja
nende sõbrad koos nendega?
Armastus on see ühendaja, mis toob erinevad inimesed ühtsuses kokku.
Jumal õnnistas meid paljude viisidega Tema ülistamiseks! Olgu see palvenädal üheks
selle tähistamise võimaluseks! Olgu see palvenädal hüppelauaks, et teha ühtsus meie
kogukondades nähtavaks ja näidata maailmale, et mitmekesisus tähendab rikkaks
saamist ühinenud Ihuna Kristuses.
Palvetades, et me avastaksime mitmekesisuse tohutuid rikkusi nii, et see meid ehitab
ja lisab meile ühtsust juurde nagu ei eales enne.

Thomas Bucher
Euroopa Evangeelse Allianssi peasekretär

Sissejuhatus Hispaania ja Portugali evangeelsetelt allianssidelt
Viimase viiekümne aasta jooksul on meie maailm nii palju muutunud, et kui te lendate
ümber maakera, siis kogete midagi huvitavat, kui näete väga erinevaid asju, samas tundes
ära frantsiisid ja kaubamärgid, mida näete omal maal iga päev. Me kogeme sedasama
ülemaailmse koguduse juures. Me jagame paljusid põhilisi tõekspidamisi, mis meid
ühendavad, samas säilitades erinevusi, mille tõttu mõnikord tundub, nagu me ei kuuluks
samasse perekonda. Evangeelsete kristlastena peaksime endalt küsima: Kui Jumal on meie
Isa, Püha Vaim meie kompass ja Piibel meie elujuhis, siis miks me oleme nii paljus
erinevad? Vastus sõltub mitmetest teguritest:
1. Meie piiratud mõistus, mis peab tõlgendama igavest Jumala Sõna.
2. Meie maailmavaadet mõjutav kultuur, mille keskel me elame ja seetõttu me loeme
Piiblit läbi prillide, mille kandmisest me ei ole isegi teadlikud.
3. Erinevad väljendamise ja rakendamise viisid, tulenevalt sellest, kuidas me sama
ilmutatud Tõde mõistame.
Mitteusklikud Hispaanias on esitanud mulle mitu korda selle küsimuse: Kuidas te hoiate
oma jumalateenimises ühtsust usutunnistuses, visioonis, usustandardites ja
väljendusvormis ilma paavstita, kes teid “valitseks ja juhiks”? Kuidas saab olla, et te
lähete ühte evangeelsesse kogudusse Indoneesias ja leiate seal palju ühist evangeelsete
kogudustega Euroopas?
Vastus tuleneb Piiblist: igaüks, kes usub Kristusesse, on Jumala laps. Meil on sama Isa,
me kuulume samasse perekonda. Vennad-õed peavad samamoodi välja nägema.
Me jagame Piiblist ehk Jumala Sõnast võetud usutunnistust. Me kõik püüame järgida
Kristuse ja apostlite eeskuju ning lähtume oma eluviisis Raamatust, mida me kõik
järgime.
Jumal aidaku meil tunnistada oma ühtsust Kristuses — samal ajal säilitades oma
rikastavat mitmekesisust, nii et Jumala arm võiks rohkeneda ja evangeeliumi valgus
jõuda meie armsa maailma kõige kaugematesse nurkadesse.
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Selle ühendatud palve nädala jooksul me näeme, kuidas ühtsus Kristuse koguduses on
mitmekesisuses. Efeslastele 4. peatükk aitab meil kogudusena mõista oma ühisosa.
Selle palvenädala jooksul me meenutame kaheksat tõde, mis teevad meid Kristuse
kogudusena üheks:
1. Ühtsus armastuses

4. Ühtsus ühes Ihus

1. Ühtsus Vaimus

5. Ühtsus missioonis

2. Ühtsus usus (usutunnistus)

6. Ühtsus visioonis

3. Ühtsus ristimises

7. Ühtsus Kristuses

Las ühtsus võidutseda erinemise üle ning olgu nähtav Jumala koguduses Euroopas ja kogu
maailmas!
Israel Моntes
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PÄEV 1 – ÜHTSUS ARMASTUSES
Tänapäeval mõistetakse sõnade "armastus" või “talumine” all teineteist välistavaid
suhtumisi. Ma armastan inimest, kes paneb mind end hästi tundma: kui ma kedagi talun (=
kannatan välja), siis ei ole see veel armastus või see ei ole enam armastus.
Meie üllatuseks julgustab apostel Paulus Efesose kristlasi üksteist taluma armastuses
(Efeslastele 4:2). Armastus ei ole tunne, see ei ole enesekesksus, seda ei jagata
tingimuslikult. Ja raske inimese pikaaegne talumine, kuna ollakse temale pühendunud, võib
olla eheda Kristuse sarnase armastuse väljenduseks. Ma ei anna tema suhtes alla, kuna ta on
kangekaelne või paha. C. S. Lewis ütles: “Armastus ei ole kiindumuslik tunne, vaid pidev
heasoovlikkus armastatud isiku suhtes nii palju kui võimalik.”
Tänapäeval kasutatakse sõna “armastus” viisil, mis kaldub moraalsed piirangud hülgama.
See mõtteviis ütleb, et kui ma ei nõustu patuga, millesse mu vend on langenud, siis ma olen
“sallimatu” ja ei armasta teda.
Kui Paulus julgustab Efesose kristlasi järgima tõde armastuses (Efeslastele 4:15), ei ürita ta
selgeid õpetuslikke või eetilisi määratlusi kõrvale panna või ära muuta. Ja kui ma nimetan
“armastuseks” oma kõhklemist, olemata patustajaga selge ja otsekohene, siis tegelikult ma
“armastan” rohkem omaenda tundeid kui selle isiku tõelisi huvisid.
Vaimu ühtsus (Efeslastele 4:3) on auline and, mille Jumal on andnud kõigile Kristuse
jüngritele, et nad seda säilitaksid. Kuid usu ühtsus (s. 13) on eesmärk, mille poole innukalt ja
visalt püüelda, isegi kui mu venna harjumused või kõnepruuk kipuvad mul südant pahaks
ajama. Ihu kasvamine (s. 16) kõigis selle osades on eesmärk, mille pärast Kristus loovutas
oma elu (Efeslastele 5:25-27).
Alan Pallister

Tänu:




Tänu sulle Jeesuse ristiohvri eest, mille läbi me saame päästetud, oma tegudest või
jõupingutustest mingilgi viisil sõltumata.
Tänu sulle, et Kristuse kogudus eksisteerib kõige erinevamates maailma nurkades ja
kultuurides ning selle ühine eesmärk on pääste kuulutamine Jeesuse läbi.
Tänu sulle osaduse eest, mis meil on igast kultuuritaustast vendade ja õdedega.

Ülestunnistus:
 Andesta meile sotsiaalsete, rassiliste ja uskkondlike barjääride pärast, mis on sageli
takistanud meid Kristuse verega lunastatud vendi ja õdesid väärtustamast ning
armastamast.

Eestpalve:


Aita oma kogudustel rohkem väärtustada evangeeliumi põhitõdesid ja mitte lubada
ebaolulistel asjadel neid lahutada ega isegi mõelda, et need lahusused võivad olla
positiivsed. (Mõeldes mõnele kohalikule evangeelsele kogudusele, mis kuulub teise
uskkonda ja/või millega mul ei ole suuremat kontakti). Aita, Issand, seda kogudust,
selle pastorit või juhti kasvada sinus ja täita eesmärke, mis sa oled talle andnud.
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PÄEV 2 – ÜHTSUS VAIMUS
Korintose koguduses toimus midagi kummalist: see oli rikas tunnetuselt ja vaimuandidelt,
ometi kasvasid selle liikmed vähehaaval üksteisest lahku. See oli lahknemise protsess. Selle
tagajärjel moodustusid nelja juhi ümber neli erinevat gruppi (vrdl. 1 Korintlastele 1:4-17).
Kirjutades aastaid hiljem teise koguduse usklikele, rääkis Paulus vajadusest pidada Vaimu
ühtsust rahusideme läbi. Kuid Korintoses oli ühtsus purunenud ja seal ei olnud enam rahu.
Ühe Issanda asemel oli neli “isandat”, ühe ihu asemel oli neli väikest “ihu” (vrdl. Efeslastele
4:1-6).
Et seda nutust olukorda muuta, selgitas Paulus Korintose kristlastele Kristuse Ihu võimsat
reaalsust, mille osaks Tema juhtimise all on kõik usklikud. Selles Ihus on kõik liikmed
väärtuslikud, sõltumata nende rahvusest, sotsiaalsest seisundist või vaimuandidest, ja kõik
saavad selle osaks samal viisil: uuestisünni läbi Pühast Vaimust. Tema etendab kogu Ihu
toimimises olulist rolli, sest Tema jagab ande ja hoolitseb ise liikmete koostöö eest. Siiski
me loodame teha koostööd Vaimuga, “juues” Temast (vrdl. 1 Korintlastele 12:4-31). Ja selles
osas tegid korintlased valesti …
Sellest ei piisa, kui me oleme Vaimust sündinud — me peame ka käima Temas (Galaatlastele
5:25), olema täidetud Temaga (Efeslastele 5:18-21) ja tooma esile Tema “vilja”, mille
omadused on usklike ühtsuseks väga olulised nagu armastus, rahu ja headus, vältides seda
ühtsust kahjustavaid “lihategusid” nagu vaen, viha ja lahkarvamused (vrdl. Galaatlastele
5:16-23).
Ainult nõnda me suudame täita Jeesuse soovi, “et nad kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa,
oled minus ja mina sinus; et nad võiksid olla üks, nii nagu meie oleme üks, et maailm usuks,
et sina oled mind läkitanud” (Johannese 17:21).
João Filipe Silva

Tänu:


Tänu sulle, et sinu armu läbi me oleme päästetud ja uuestisünni läbi Pühast Vaimust
me kuulume Kristuse Ihusse.



Tänu sulle Püha Vaimu antud andide eest ja koguduse juhtimise eest.

Ülestunnistus:
 Anna meile andeks kõik “lihateod”, milles me oleme süüdi ja mis on olnud Vaimu
ühtsust kahjustavad.

Eestpalve:


Aita meil innukalt arendada Vaimu antud ande.



Aita meil käia Vaimus ja olla täidetud Temaga, elades sinu ees kiitust ja tänulikkust
täis südamega ning alistudes üksteisele oma suhetes usuvendade ja -õdedega.
(Efeslastele 5:18-21).



Aita meil olla üks sinuga ning oma vendade ja õdedega, nagu sinu Poja soov on, et
kadunud saaksid tulla Tema ligi.
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PÄEV 3 – ÜHTSUS USUS (USUTUNNISTUS)
Andrew ärkas ühel päeval üles ja avastas, et tal on murettekitav haigussümptom. Ta rääkis
sellest mõnele oma sõbrale ja nad mõistsid, et neil kõigil on sama probleem. Nad läksid arsti
juurde. Arst oli ravinud samas olukorras inimesi ja teadis täpselt, mida teha. Üllatus tabas
Andrew’d ja tema sõpru siis, kui nad hakkasid vaidlema parimate ravimite ja parima raviviisi
üle. See vaidlus viis nad kõrvale mõistmisest, et see, kes oleks nad terveks ravinud, oli seal
nende juures.
Efeslastele 4. peatükk räägib Jeesuse järgijate ühtsusest. Selle ühtsuse üheks aspektiks on üks
usk. Aga mis on see üks usk? Arvan, et autori keskendumine 13. salmile annab meile aimu:
”... seniks kuni me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks
saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, …"
Tõeline ühtsus usus asub Jeesuse isikus. Ühtsus usus asub Jumalas, kellesse me usume. Kuid
olulisi õpetusi võib olla palju ja ma arvan, et me nõustume selles, et kui me Jeesuses kohtume,
saame me olla ühendatud. Kui me kohtume Jumalas, kes sai inimeseks, et meiega suhelda
(kuni Tema ilmutuse usaldamiseni ühe raamatu, Piibli, kirja pannud inimeste kätte), võime
me vastu võtta väljakutse saada ühendatud. Kui Jumal sai üheks meie seast, siis meie saame
olla üks teiste inimestega. Kuigi ravimid ja puhkamine on olulised, ometi me vajame arsti.
Samamoodi on meile väljakutseks see, et meie usk on kindlalt rajatud ühele, keda me vajame
– Jumalale.
Paulus jätkab: “... ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas
õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks;
vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles
kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme
tegevusele tema mõõdu järgi ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses”
(Ef 4:14-16).
Meie väljakutse on märgata, kus asub meie usk: kas Jumalas või õpetustes, mis, kuigi olles
olulised, ei ole Jumal.
Pedro Wagner

Tänu:


Tänu sulle, et sa kutsud meid usu juurde, mis keskendub ainult sinule.



Tänu sulle, et ei ole päästet mujal kui sinu Pojas Jeesuses.



Tänu sulle, et meil on Päästja, kes kutsub meid kasvama Tema sarnaseks.

Ülestunnistus:


Anna meile andeks, et oleme uskunud rohkem teatud õpetustesse kui sinusse,
unustades, et sina oled ainuke Lunastaja. (Ettepanek: mõelge õpetustele, mida te
kõige innukamalt kaitsete ja mõelge, kas teie usk sõltub rohkem nende õpetuste
tõdedest või Jumalast).

Eestpalve:



Anna meile julgust tõsta sind kõigest kõrgemale.
Aita meil olla rahvas, kes oma usus on kindlalt rajatud Jeesusele Kristusele.
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PÄEV 4 – ÜHTSUS RISTMISES
Vaimustav on mõelda, et kui me oma erinevustele vaatamata läheme mis tahes evangeelsesse
kogudusse ja kuuleme sõna “Issand”, siis on see täpselt seesama Isik, kellest me räägime
(Jeesus Kristus), ja me samastame ennast samal viisil (Tema teenijatena). Just Pauluse
kasutatud sõnale“ Issand” saab rajada oma ühtsuse ristimises. John Stotti sõnul: “On üks
lootus, mis kuulub meie kristlikku kutsumise juurde, üks usk ja üks ristimine, sest Issand on
üks.”
On lihtne jõuda järeldusele, et Paulusele ei tulnud kunagi pähe, et tulevastel päevadel saab
koguduses olema erinevaid ristimisviise. Kuid oluline on mõista, et Paulus ei rääkinud sellest,
kuidas ristimist läbi viiakse, öeldes, et on ainult üks ristimine. Apostel räägib ristimisest kui
“ühe usu” ja “ühe Issanda” avalikust tunnistamisest, so uskliku pühendamisest Kristusesse ja
ka pühendamisest Tema Ihusse (kogudusse).
Me saime ühel päeval ristitud, kuulutades sama usku samasse Issandasse, ning see asetab
meid kõiki võrdsele alusele. Siin ei ole erinevust juudi ega kreeklase vahel, orja või vaba
vahel, mehe või naise vahel (vrdl. Galaatlastele 3:26-28). Kuid see ei tähenda seda, et me ei
erine enam milleski, vaid erinevatest kultuuridest (ja sageli samast kultuurist) mehed ja
naised erinevad ikka üksteisest. Ometi need erinevused ei kaota ära tõsiasja, et me kõik saime
armust päästetud sama usu läbi samasse Issandasse – ja seda tõsiasja me tunnistasime samas
ristimise sümbolis.
Rodolpho
Lima

Tänu:


Tänu sulle, Issand, et sa andsid meile välise sümboli, et väljendada seda, mida sa
oled meie sees teinud.



Tänu sulle, Issand, et sa kutsud meid võrdsusele päästes ja mitte uhkusele olla
teistest rohkemat või rahulolematusele, tahtes olla teiste moodi.



Tänu sulle, Issand, rõõmu eest, mida saime kogeda, kui andsime avalikult tunnistust
oma usust.

Ülestunnistus:


Anna meile andeks, Issand, et me mõnikord pöörame rohkem tähelepanu oma
kultuurist pärit sümbolitele kui sinu antud sümbolile - ristimisele.

Eestpalve:


Issand, anna meile silmi, et näha oma uskkondlikest ja teoloogilistest erinevustest
kaugemale, silmi näha venda või õde, kes samastab end sinuga samamoodi, nagu
meie end samastame.



Issand, kasuta iga ristimise tegu, mida me toimetame, et edasi anda tõde, et me kõik
oleme üks Ihu ja et nõnda on elu sinu juhtimise all väga mõistlik.
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PÄEV 5 - ÜHTSUS ÜHES IHUS
Ühes tuntud naljas vaidlevad erinevad ihuliikmed selle üle, kes on kõige tähtsam. Viimaks
üks neist, kes näib olevat kõige tähelepandamatum, tõestab, et tegelikult on kõik ihuliikmed
ühendatud. Kuigi igaühel on oma osa, aga kui üks neist on haige või ei toimi, siis kogu ihu
kannatab ega suuda funktsioneerida. Kristuse Ihu toimib samamoodi.
1 Korintlastele 12: 12-31 kirjeldab Paulus seda väga ilmekalt: Me kõik oleme ühe ja sama
ihu liikmed. Meil kõigil on erinevad omadused ja meie funktsioonid on erinevad, kuid me
oleme üks Kristuses. Jumal on imeline Looja ja Ta on andnud meile unikaalse
individuaalsuse, mida teised täiendavad. See varustab meid kõige vajalikuga, nii et Tema
Ihu saab toimida laitmatult ja Tema töö saab tehtud (Rm 12: 3-5). Paulus ütleb, et me vajame
üksteist, olgu me siis jalad, käed, kõrvad või silmad. Kui keegi on väga kohmakas, siis
inglased ütlevad, et tal on kaks vasakut jalga. Jumal aga ei taha kohmakat ihu ja seetõttu Ta
annab kogudusele õpetajaid, kunstnikke, muusikuid, idealiste, pragmatiste jne jne. Iga and,
iga isiksus, iga innukus on vajalik ja toimib koos kõigi ülejäänutega, et täita meie eesmärki
Ihuna. Ja me kõik funktsioneerime, olles ühendatud peaga, kes on Kristus ning kes meid
ühendab ja juhib (Kl 2: 19; Ef 4: 15,16).
Kuid üheks Ihuks olemine tähendab koostööst enamat. See räägib ka suhtest, mis meil peaks
olema oma vendade ja õdedega. Ihu ei saa jagada, see peaks pigemini hoolitsema iseenda ja
kõigi oma liikmete eest. Kui üks liige valutab või on rõõmus, siis terve ihu kogeb seda koos
temaga. Me ehitame Ihu ja aitame üksteist kasvada armastuses (Ef 4: 16.)
Tsiteerides U2’d: “Me oleme üks, kuid me ei ole üks ja sama. Me kanname üksteist. Jumal
aidaku meil olla üks ja tähistada oma erinevusi Tema auks.”
Miriam Borham

Tänu:




Tänu sulle, Issand, et me oleme üks suur ülemaailmne Ihu, meil on erinevad
omadused ja sinu antud erilised annid. Ja nendega me panustame sinu koguduse
kasvamisse ning sinu auevangeeliumi levimisse.
On meeldiv näha, kuidas sa oma Ihus ja oma Ihu läbi töötad. Me kiidame sind ja me
tunnistame sind oma Issandana. Me oleme tänulikud, et meil on nii pikameelne
Issand.

Ülestunnistus:
 Me tahame aina kujundada kõike oma arusaama järgi. Me palume, Jumal, et sinu
Ihu oleks selline, nagu sa tahad meid näha.

Eestpalve:



Aita igaühel meist töötada oma andide ja talentidega. Et me teaksime, kuidas
kasutada oma erinevusi, et rikastada Ihu ja mitte põhjustada talle kannatusi.
Töötagu teie kogudus hästi!! Ja toogu see au meie Peale Kristusele.
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PÄEV 6 – ÜHTSUS MISSIOONIS
Efeslastele 4:1 ja 4 on räägitud kutsumusest või missioonist, milleks meid on kutsutud
ühtsuses nendega, kes jagavad meiega sama lootust. St kõigil usklikel on Kristuse
saadikutena lepitusteenistus, mille läbi me anume teisi saama Kristusega lepitatud (2 Kr 5:
18-20).
Ühise missiooni täitmiseks peab olema ühtne, korrakohaselt ja koordineeritult töötav
meeskond, et kõik saaks toimida. Näiteks võib tuua meedikute meeskonna, mis hakkab
tegema rasket operatsiooni. Nende missioon on päästa elu ja selleks on meeskonnas kirurg,
mitu abilist, meditsiinilise varustuse eest vastutav isik, anestesioloog, tema abiline ja
meditsiiniõde. Kõik selle meeskonna liikmed töötavad üheskoos ja koordineeritult, igaüks
täitmas oma osa, kuni operatsioon saab tehtud.
Mis juhtuks, kui meditsiiniline meeskond hakkaks poole peal vaidlema erinevate protokollide
üle, kui tunnid kuluvad ja kokkuleppele ei jõuta? Või kui varustuse eest vastutav isik ei teeks
nende vastuolude tõttu oma tööd või kirurg otsustaks keset operatsiooni lahkuda? Kui
keerulise operatsiooni ajal juhtub midagi sarnast, siis patsient võib surra ja meeskonna
liikmed vastutaksid selle eest. Selle asemel et meeskonna osana jüngrite tegemise missiooni
täitmiseks tööd teha, me kristlastena sageli kahjuks vaidleme, lammutades ühtsust, kuna me
ei tunnista endi erinevusi. Nagu helilooja Marcos Vidal on öelnud, “usuvad mõned
prohveteeringutesse ja teised mitte, mõned kuulutavad usku ja teised armastavad, üks
kõneleb keeltes ja teine kiitleb oma voorustest ning maailm sureb, nägemata valgust”. Me ei
ole Jumala missiooni täitmisel asendamatud, kuid Ta on andnud meile eesõiguse ja käsu olla
osa sellest. Jeesus ütleb Johannese 17:18: “Nii nagu sina oled mind läkitanud maailma, nõnda
läkitan mina neid maailma.” Kõik kristlased on välja läkitatud ühe missiooniga: et inimesed
usuksid Jeesusesse Kristusesse ja et uskudes oleks neil elu Tema nimes. See missioon on
kohustav, see on üleloomulik ja see on kogu Jumala rahvale ühine. Jumala rahva ühtsus ei
ole valik ega alternatiiv. Seda on vaja kadunuteni jõudmiseks. Hingevaenlane püüab kogu
aeg hävitada ühtsust, mida Jeesus igatseb näha: et usklikud saaksid üheks, nõnda nagu Tema
on üks Isaga (Johannese 17: 21).
Jätkem kõrvale oma uskkondlikud erinevused, lahkarvamused ja asjade tegemise viisid!
Vastakem oma kutsumisele ühtsuses, et täita oma missioon kogudusena: et
päästeevangeelium ja igavene elu Jeesuses Kristuses jõuaks kadunuteni!
Natanael Montes

Tänu:


Tänu sulle, Issand, eesõiguse eest töötada maailma parimas meeskonnas. Tänu sulle
sinu antud kutse, sinu koolituse ja julgustuse eest, kui me seda vajame.

Ülestunnistus:


Anna andeks, et me pole olnud vastutuse kõrgusel ega ole ustavalt täitnud meie
kätte usaldatud missiooni.

Eestpalve:


Aita meil jätta “enda oma”, et otsida head ülemaailmsele kogudusele. Et me oleksime
ühendatud kogudusena täitmas seda missiooni, mida sina tahad, et me täidame.
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PÄEV 7 – ÜHTSUS VISIOONIS
Paljude kristlike organisatsioonide ja koguduste eelistuseks on oma visiooni määratlemine,
et saavutada edu. Sageli toimub see läbi suurte raskuste, sest sellega seotud inimese seas on
erinevusi. Visioonilise ühtsuse väljavaade tuleb esile Pauluse kirjas Efeslastele 4. peatükis,
kus ta kutsub üles elama Jeesuse Kristuse antud kutsumise vääriliselt (s. 1) ja sõnastab selle
visiooni kolm peamist aspekti.
Esiteks (s. 1, 2), meie visioon peab olema suunatud meie südamele, nii nagu me peaksime
olema. Paulus käsib oma iseloomu eest hoolt kanda, kuna see puudutab meie osadust Ihuna:
et me oleksime alandlikud, leebed, kannatlikud ja taluvad.
Teiseks (s. 7-16), meie visioon peab olema suunatud meie kätele, nii nagu me peame tegema.
Paulus julgustab meid eriti kasutama meile antud ande. Kutsumine Kristuses viib tegudeni
teenistuses ja Ihu ülesehitamises, et saavutada kogu Kristuse täiuse mõõt (s. 13).
Kolmandaks (s. 17-29), meie visioon peab olema suunatud meie mõistusele, nii nagu me
peame mõtlema. Paulus rõhutab, et me peame elama kuuldud õpetuste järgi; vili on nähtav
uuendatud meeles ja ka uues isiksuses, mis paistab välja muutunud käitumises.
Maailmas kehtivate arusaamade järgi oleks Pauluse elu pidanud olema üks läbikukkumine,
kuna ta oli kirjutamise ajal vanglas ja sellest tulenevalt olid tema avaldused kasutud. Sama
võiks öelda meie elude ja koguduste kohta. Ometi on meile antud tõotus, et kui me elame
Ihuna visiooni ühtsuses, hoolitsedes üksteise südamete, käte ja mõistuse eest, siis “me
kasvame ja saame igati täisealiseks ihuks, mille pea on Kristus (s. 15)” ja saame “täieks
inimeseks” (s. 13). Ei ole suuremat kordaminekut. Ei ole suuremat tasu.
Edith Vilamajó

Tänu:


Me hindame kõrgelt sinu tõotust, et kui me kogudusena elame ühtsuse ja kasvu
visioonis, siis sellel on hea tasu.

Ülestunnistus:
Meil puudub visioon, Issand. Me vajame sind enda kõrval alati.
 Me palume sinult andeks, armas Isa, kui me ei näe nii, nagu sina näed, kui me ei
armasta nii, nagu sina armastad, kui me ei tunne nii, nagu sina tunned.



Eestpalve:





Aita meil parandada oma südant ja kanda hoolt oma iseloomu eest seoses meie
kooseksisteerimisega kogudusena. Anna meile rohkem alandlikkust, kannatlikkust
ja sallivust.
Aita meil näha oma ande paremini, et teenida teisi paremini.
Aita meil mõelda nii, nagu sina mõtled, et see juhiks meid kohase visiooni juurde
sinust, sinu kuningriigist, meist endist ja meie missioonist maailmas.
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PÄEV 8 – ÜHTSUS KRISTUSES
Esimene usutunnistus tuli algkoguduses esile lühikese avalduse kujul: “Jeesus Kristus on
Issand” (Filiplastele 2: 11). Paulus nägi Jumala soovina tulevat päeva, mil kogu inimkond
seda tunnistab. On ainult üks Issand, kes on Päästja Jeesus Kristus. Ainult üks Issand valitseb
koguduse üle ning kõik usklikud on sama Issanda meelevalla all ja teenivad sama Issandat.
“Ma ei palu ainult nende pärast, vaid ka nende pärast, kes hakkavad minusse uskuma nende
sõna läbi; et nad kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, oled minus ja mina sinus, et ka nemad
oleksid meis üks ja et maailm usuks, et sina oled mind läkitanud.”
Johannese 17: 20, 21
See on Õpetaja suurim palve, mis ilmutab meile kõige sügavamat osa Tema südamest. Tema
oli ohver ohvrialtaril, ning oma viimastel tundidel soovib Päästja oma rahva pääsemist ja
palvetab ka päästetute ühtsuse eest, nii et nad võiksid päästetud olles olla üks.
Ühtsus oli nendel kannatuse tundidel Päästja südamele nii lähedane, et me peame pidama
seda eriti hinnaliseks ja väärtuslikuks. Ühtsus ei tule automaatselt, me peame selle nimel
töötama ja selle saavutamine ei ole lihtne. Ühtsuse saavutamine nõuab tahet, jõupingutust ja
küpsust.
Ta tahab, et kõik lambad kogutaks Tema hoole all olevasse ühte karja. Need, keda Püha Vaim
on elustanud ja juhatanud elavasse ühendusse Issandaga, peavad ehitama ühtsust. Kristuse
armastus sunnib meid, nii et me ei pea oma venda võõraks, vaid pühade kodakondseks.
Me peame kindlustama ühtsust, mis on rajatud armastusele, mida Issand Jeesus meile
üksteise vastu annab, tehes kõike võimalikku, et armastada teisi nii, nagu Jeesus meid
armastas. Kristus palvetab oma koguduse ühtsuse eest, et kõik pühad oleksid juhitud
eluühtsusesse Temas. Olgu see siis nii!
Manuel Díaz

Tänu:


Isa, tänu sulle sinu Poja Jeesuse Kristuse eest.



Tänu sulle, et Jeesus on ja saab olema see, kes on kõige rohkem huvitatud koguduse
ühtsusest. Me usume Tema igavest plaani ja me tunnustame Tema tööd.

Ülestunnistus:


Me tahame tunnistada, et me alati ei ela veendunult selles, et sina oled kogu meie
elu Issand. Aita meil igatseda sinu valitsemist.

Eestpalve:


Me palume, et sinu kogudus kogu maailmas tunnistaks tõelist ühtsust, mis asub
meie Issandas ja Päästjas Jeesuses Kristuses.



Et me peaksime meeles, et me oleme üks vaatamata meie erinevustele ja et maailm
seda näeks.
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