Kristus kõiges

Järva-Madise 16.02.2014 AD

Armu ja rahu teile meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Tänane jutlus on jätkuks
eelmise pühapäeva mõtetele. Kristust tuleb kuulutada! Mis sellest, et mõned
teevad seda kadeduse, kiusu või jonni pärast. Peaasi, et sõna levib. Jumala Sõnal
on nii imeline vägi, et kui seda kuulutataks ka täiesti valedel motiividel - see ei
tule tühjalt tagasi, vaid ta saadab inimeste juures midagi korda. Kuuleme apostel
Pauluse teksti kirjast filiplastele 3: 7-14
7

Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. 8 Jah, enamgi: ma

pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõikeületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma
minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust 9 ja et mind leitaks tema seest
ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest,
see, mille Jumal annab usu peale. 10 Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema
kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, 11 et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.
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Mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille

pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. 13 Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte
saanud, ühte aga ma ütlen: Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole, 14 ma püüdlen
sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses.

Apostel Paulus oli igati imeline mees: sündinud haritud heasse juudi
perekonda. Õppinud tolleaegse tuntud rabi Gamalieli juures. Sai tubliks
variseriks. Elas laitmatut elu pidades kõiges igast käsu pügalast kinni. Temast
kujunes innukas Pühakirja seletaja ja Jeesuse õpetuse tagakiusaja. Peale selle oli
ta Rooma kodanik. Oma elubilanssi tehes arvas mees kõik selle kahjumisse. Ta
oli saanud kasuks Kristuse kalli tundmise ja tunnetamise.
Kristuse isiklik tundmine on väärtus, mis ületab kõik muu. See “kallis pärl“,
mille kaupmees leidis põllusse maetuna. Ta müüs ära kõik, et omandada see
„kallis pärl“. Just nii oli toiminud variser Saulus, kellest sai apostel Paulus. Mis
on Kristuse tunnetamine? See on Kristuse vägi, mis vallutab inimese kogu
olemuse. Ka sinu ja minu. Saada „Kristus kasuks“ tähendab inimese identiteedi
muutust. Inimese eksistentsi seisukohalt on kaks olulist päeva. Sündimise
päev ja päev, mil inimene hakkab taipama, miks ta üldse sellesse maailma on
sündinud. Inimene, sina ja mina, oleme sündinud siia selleks, et Jumala uueks
loov vägi hakkaks sinus tööle su lähedaste ja kõigi „sinu inimeste„ kasuks.
Kui sa ostad oma koju uue köögikomplekti, mille juurde kuulub ka söögilaud
koos toolidega. Sinu lemmiktool on seal akna all, kus sa istud, vaatad aknast
välja ja jood kohvi. Kogu pere teab, et see on sinu lemmik koht ja see tool on
alati olemas, kui tuled koju.

Kristuse tunnetamisega on asi teisiti. Paulus ütleb „et mind leitaks Kristuses”.
Paulus nimetab seda “elamiseks Kristuses“ Ühel päeval leiad, et pole mõtet iga
pühapäev kirikusse minna, pole ju aega piiblit lugeda, isegi hommikune „meie
Isa palve„ jääb lugemata, sest on nii kiire. Ja siis avastad, et sa ei ole enam
Kristuses. Meie kirjatükist näeme, et Paulus nägi selle nimel vaeva, et püsida
Kristuses „mitte, et ma oleksin selle kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma
püüan kätte saada selle, milleks Kristus on mind kätte saanud.“/salm 12/
Sinu sisemist osadust Loojaga ei näe keegi silmaga. Ometi on näha inimese elu
viljad. Sellest räägib Pauluse kiri koloslastele 3:5-16
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Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on

ebajumalateenistus. 6 Nende pärast tuleb Jumala viha [sõnakuulmatute laste peale].
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Nendes käisite muiste ka teie, kui te elasite selliselt. 8 Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha,

raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. 9 Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast
võtnud vana inimese tema tegudega 10 ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb
tunnetama oma Looja näo kohaselt. 11 Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei
ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja
ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. 12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud
südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, 13 üksteist taludes
ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud,
nõnda tehke teiegi! 14 Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side! 15 Ja teie südameis
valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! 16 Kristuse sõna elagu
rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike
lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!

Jumal ei sunni kellelegi midagi peale. Ta jätab igaühele valiku. Milleks oli Jumal
Pauluse kätte saanud? Aga selleks, et ilmutada oma armastuse väge temas, tema
kaudu kogu maailmale. Kogu auväärne minevik kaunistas Pauluse isikut. Peale
„pühkmeks arvamist“ pani mees kõik ühele kaardile „nüüd ei ela enam mina,
vaid Kristus minus“. Pauluse isiklikele ambitsioonidele oli antud surmahoop.
See ei sündinud üleöö. Saulusest sai Paulus küll hetkega Damaskuse teel, kuid
apostel Paulus kasvas Antiookia vaikuses üle 10 aasta.
Meil on valik: Kas hoida kramplikult kinni, sellest, mis on möödunud või
sirutuda ettepoole - milleks on hingede õndsus - sinu perekonnas, kogukonnas,
sõpruskonnas.
Möödunu jätmist ei saa mitte keegi meist teostada ilma meis oleva Jumala
Püha Vaimu väeta. Andeks andmine oma probleeminimestele ja mineviku lahti
laskmine ei saa toimuda ilma inimese poolse otsuseta - Ma tahan andeks anda,
ma tahan lahti lasta. „Andeksandmine on Jumala and, et teda kardetaks“ /Ps 130:4/
Me ei suudagi andeks anda ilma Jumala väeta.

1. Sinu otsus andeks anda ja minevik lahti lasta.
2. Alandlik palve „Mu Jumal, kingi mulle andeksandmise väge“, sest ilma sinuta
ei suuda ma mitte midagi.
3. Siis vallandub Jumala vägi, sest tema sõna ütleb „olge armulised, siis on
Jumal teile armuline“. Andeksandmine avab su vaimulikud silmad ja sa hakkad
nägema, kui palju oled sina vajanud armu Jumala käest ja andeks andmist sinu
lähedastelt.
4. Kristuse ülestõusmise vägi, mis tõi Jeesuse surmast elusse ülestõusmise
hommikul, hakkab muutma ja kujundama sinus uut isiksust, kes ei ole enam
minakeskne ja isekas, vaid Kristuskeskne, leebe ja kannatlik.
VAATA, MA TEEN KÕIK UUEKS! SULLE PIISAB MINU ARMUST!
Jumala arm on selles, et me oleme tema pojad ja tütred, mitte orjad ja
õnnetud. Jumala imeline arm - tema lapse seisus on kättesaadav nii töökatele,
andekatele, ilusatele, edukatele kui ka saamatutele, lorudele, pika taipamisega
puupeadele.
Sina, kallis lapsevanem, tunned oma lapsi. Sa tead, et tuleb vastavalt nende
sünnipärastele erisustele neid täiesti erinevalt kohelda. Mõni laps vajab vaid
karmi pilku, et saada distsiplineeritud. Teisele ei aita kõva sõnagi. Aga üks on
kindel - sinu armastus laste vastu inspireerib sind täitma vanemana iga lapse
vajadused hoolitsuse ja distsipliini järele. Kas meie Isa Taevas on meist väiksem
ja rumalam? Tema tunneb oma lapsi läbi ja lõhki. Ta valib meile igaühele tee,
mida mööda saame kasvada Kristuse tunnetamises.
Meie elu siin - kingitusena antud, on selleks, et jagada Jumala armu ja
õnnistust jumalatus maailmas. Kui sa ei ole sellele varem mõtelnud, siis mõtle
täna ja tee oma korrektiivid. Tänagi on Püha Armulaud kaetud ja Kristus pakub
end sulle kogu ülestõusmise väes ja kirkuses.
Aamen.

