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Teeniv Issand, teeniv kogudus 

 
Jeesus ütles oma jüngritele: "Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja 
suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie 
seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu 
teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida 
ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Mt 20:25-28) 
 
See, kuidas meie Issand Jeesus tegutseb maailmas, ei lange kokku tavapärase 
ettekujutusega valitsemisest. Jeesus valitseb teenides ja soovib, et tema kogudus teeks 
sedasama, hoolides kaasinimestest ja kogu loodust. 
 
Neil päevil, kui Jaapan ägab ühe ajaloo rängima looduskatastroofi tagajärgede käes ja 
araabia maailm käärib, on paljusid inimesi haaranud ebakindlus ja hirm tuleviku ees. 
Tähendamissõnaga halastajast samaarlasest seadis Jeesus meile teenimise eeskuju. 
Ligimesi on vaja aidata isegi siis, kui nad on meist kaugel ja nende veendumused on 
teistsugused. Kristlik misjon on nii usu kuulutamine, millest tuleb pääste, kui ka armastuse 
väljendamine tegudes, mille läbi inimesed kogevad, et Jumal hoolib neist. 
 
Meie hoolivat teenimist ei vaja mitte ainult kaugete maade inimesed, vaid ka hingelises või 
ainelises kriisis olev ligimene meie oma külas, linnas või suhtlusringis. Kuigi Eesti riigi 
sotsiaalne võimekus kasvab, ei vähenda see meie vastutust abivajajate ja nende olukordade 
eest, millesse meie saame tuua tervendavat muutust. See puudutab nii koguduse algatusi 
riskirühmade abistamiseks, osalemist Eesti Kirikute Nõukogus ja rahvusvahelistes 
töögruppides kui ka alalist ennetustegevust ühiskonnas. Siia kuulub koguduseliikmete 
igapäevane teenimine sotsiaal- ja haridussfääris, nõustamises, ettevõtluses, omavalitsustes 
ja riigiasutustes, vabaühingutes ning meedias. Kristuse ihuna, kuid erinevate ihuliikmetena, 
oleme kutsutud teenima ligimesi oma andidega, kehastades Jumala riigi õiglast ja hoolivat 
meelsust. Usume, et sellise teenimise kaudu Jumal tervendab inimeste elu, suhted ja kogu 
maa. 
 
Jeesus näitas meile, kuidas teenida. Sellest lähtuvalt kutsume koos apostel Paulusega üles 
andma „oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks“ (Rm 12:1), et 
tema pääste jõuaks inimesteni nii meie lähedal kui ka maailma kaugetes paikades. 
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