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Aarerejahil lõikusepõllul

Läbimurre üleloomulikku evangelismi

Paul Neustupny

Piibli järgi peaksime olema kui lapsed. Lapsena otsisime aardeid, mängisime aaretejahti.

● Kas piibel räägib otsimisest?

Jah, ja palju! Peamiselt tuleb meil otsida Issandat!
Otsige, ja te leiate! (Lk 11:9-10)

● Kas piibel räägib aaretejahist?

Jah! Lk 15 leiame lausa 3 Jeesuse tähendamissõna üksteise järel.

Lk 15, 1-7 Tähendamissõna kadunud lambast
15,1 Aga kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama. 15,2 Ja variserid ja kirjatundjad 
nurisesid, öeldes: „Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega!” 15,3 Siis ta rääkis neile selle 
tähendamissõna: 15,4 „Missugune inimene teie seast, kui tal on sada lammast ja ta ühe neist kaotab, ei 
jäta neid üheksatkümmend üheksat kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab? 15,5 Ja kui ta on 
tema leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele 15,6 ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja 
naabrid, öeldes neile: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba!” 15,7 Ma 
ütlen teile, nõnda on taevas ühe meeltparandanud patuse pärast rohkem rõõmu, kui 
üheksakümne üheksa õige pärast, kellele ei ole vaja meeleparandust. 

Lk 15, 8-10 Tähendamissõna kadunud drahmirahast
15,8 Või milline naine, kellel on kümme drahmi ja kui ta ühe drahmi on ära kaotanud, ei läida lampi ega 
pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab? 15,9 Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja 
naabrid, öeldes: „Rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma drahmi, mille kaotasin!” 15,10 
Nõnda, ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt 
parandab.” 

Lk 15, 11-24 Tähendamissõna kadunud pojast
15,22 Ent isa ütles oma sulastele: „Tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle 
sõrmus sõrme ja jalatsid jalga 15,23 ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, 
15,24 sest see mu poeg oli surnud, ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud, ja on leitud!” Ja 
nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. 

Mida keegi otsib?
* Karjane kadunud lammast  * Naine kadunud münti  * Isa kadunud poega

Kõigis kolmes tähendamissõnas on:
- keegi (või miski) kadunud
- hoolikas, intensiivne otsimine
- leidmine!
- suur rõõm, pidu!

Iga tähendamissõna on võrdpilt kadunud inimeste otsimisest, patuste otsimisest, kes 
parandavad meelt.

Siin näeme, et kadunud aare – patused – on Jumalal südamel.
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● Otsimisel vajame tingimata üleloomulikku juhtimist ja annet
 

Jeesus ja Sakkeus (Lk 19, 1-10) – Püha Vaimu juhtimine, täpsemalt tunnetuse 
sõna

19,1 Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. 19,2 Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see 
oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas. 19,3 Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei
õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. 19,4 Siis ta jooksis ettepoole ja ronis 
mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema. 19,5 Ja kui Jeesus sinna paika 
jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu
kotta!” 19,6 Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. 19,7 Ja seda nähes nurisesid 
kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!” 19,8 Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: 
„Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja 
pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.” 19,9 Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud
pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. 19,10 Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma 
kadunut.” 

Jeesus ja Samaaria naine (Joh 4, 1-42) – tunnetuse sõna

4,14 aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle 
annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks.” 4,15 Naine ütles talle: „Isand, anna mulle seda 
vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas!” 4,16   Jeesus ütles talle: „Mine   
kutsu oma mees ning tule siia tagasi!”   4,17   Naine vastas: „Mul ei ole meest.” Jeesus ütles talle: „Sul on  
õigus, kui sa ütled: „Mul ei ole meest”,   4,18   sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa   
praegu elad, sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud.” 4,19 Naine ütles temale: „Isand, ma näen, et sa 
oled prohvet.

4,25 Naine ütles temale: „Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta 
kuulutab meile kõik.” 4,26 Jeesus ütles talle: „Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see.” 

4,39 Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles 
mulle kõik, mis ma olen teinud. 4,40 Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda
nende juurde. Ja Jeesus viibis seal kaks päeva. 4,41 Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse 
uskuma veel palju enam inimesi. 4,42 Aga naisele nad ütlesid: „Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu,
vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma Päästja.” 

Kes otsib: meie (nii nagu Jeesus meile eeskuju andis)
Kes on aare: patused/uskmatud
Kus me otsime: selle maailma lõikusepõllul
Kuidas me otsime: üleloomulikult
Aaretejahi tulemus: leidmine, pöördumine, jüngerlus
Mis on aardekirst: kirik/kogudus
Mida me sellega ehitame: Jumala riiki

Selle maailma põld on lai. Võime seal otsida ka ilma täpsemate juhisteta, aga see on raske 
töö ning ei anna eriti tulemusi.

Vajame aaretejahil vaimulikku „detektorit“: tunnetuse sõna, tervenemisi, prohvetlikku 
kõnet (= Püha Vaimu annid 1Kr 12,1-11 põhjal).
Piibel ütleb 1Kr 12,31: Aga taotlege suuremaid armuande!

Tunnetuse sõna kaudu kogevad inimesed, et Jumal tunneb neid, on nendest huvitatud ja 
hoolitseb nende vajaduste eest – sõltumata sellest, kui tähtsusetuna nad end ise tunnevad 
ning kui suured või väikesed on nende probleemid.
Nad võivad kogeda, et Jumal on tõepoolest olemas!
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● Väeline evangelism

Apostel Paulus kirjutab:
1Kr 2,4-5
2,4 ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega, 2,5 et 
teie usk ei oleks inimlikus tarkuses, vaid Jumala väes. 

Üks uuema aja pioneere oli John Wimber, kellelt ilmus aastal 1985 raamat „Power 
Evangelism“ (Väeline evangelism).

Kevin Dedmon Bethel Churchi kogudusest Reddingist, Kaliforniast, kirjutas aastal 2007 
raamatu „The Ultimate Treasure Hunt“ (tõlk. „Aaretejaht lõikusepõllul“, saksa keeles 
ilmunud 2008 pealkirjaga „Schatzsuche im Erntefeld“). Raamat on murranguline ja võib 
muuta meie arusaama evangelismist täielikult. Che Ahn peab raamatut võtmekatalüsaa- 
toriks, et tuua üleilmne ärkamine kõrgemale tasandile. Randy Clark kirjutab, et tegemist 
on kõige põnevama raamatuga, mida ta evangelismi teemal kunagi on lugenud. Ta 
rõhutab erinevust Pühast Vaimust juhitud aaretejahi ja tavapärase tänavaevangelismi 
vahel. Dedmon ise toonitab, et raamat on kirjutatud eelkõige neile, kes tunnevad end 
evangelismi koha pealt andetuna.

Praktiline näide: üks noorte meeskond sai 2012. aasta suvel Kuressaare tänavatel 
järgmise ilmutuse osaliseks Jumala väest:

„Keegi sai kummalise sõnumi: „Jumal tahab sinuga matkama minna“ ning ütles seda ühele 
naisele. Naine vastas kohe, et tema jalad on vigastatud, ning nii oli ütlejal võimalus koos 
naisega palvetada. Jalad said silmapilkselt terveks ja naine andis oma elu Jeesusele.“

● Praktiline tegutsemine aaretejahil lõikusepõllul

Aaretekaart Dedmoni järgi
- kohad
- välimus
- iseärasused
- võimalik palveteema
- isikute nimed

Berliini kaubatänav aprillis 2012, aaretejaht Jonas N. + meeskond (video siin)
1. video, nimekiri: 2. video, nimekiri:
- poiss - lapsevanker
- sinine müts - magu
- vasak pahkluu - pilved
- jalgpall

Skeptiku muutumine aarerejahil  
(Saksakeelne allikas: Kevin Dedmon, „Schatzsuche im Erntefeld“, GB 2008, lk 38-41. Pisut lühendatud.)

Kevin Dedmon õpetas ühes Miami koguduses aaretejahi kohta. Kui nad tahtsid välja 
aardeid otsima minna, lõi koguduse juht kartma. Talle tundus, et aaretejaht ei ole tema 
kutsumus ning talle ei meeldiks inimestele usku peale suruda. Dedmon võttis mehe oma 
gruppi ja julgustas teda siiski kaasa tulema ning aaretekaarti (märksõnade nimekirja) 
koostama. Midagi enamat ei olegi vaja teha, ta võib lihtsalt pealt vaadata.
Kõheldes avaldas skeptik oma valmiskirjutatud aaretekaardi, et seda teiste omadega 
võrrelda.
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Tema märksõnad olid:
- sinised teksad,
- postkast,
- sinine veoauto,
- probleemid põlvedega,
- James,
- mustanahaline mees,
- prillid,
- pääste.
Aaretejahil suures kaubanduskeskuses sai nii mõnigi aare üles leitud. Keegi vigastatud 
randmega mees sai otsekohe terveks ja andis oma elu Jeesusele. Pärast niisugust selget 
Jumala riigi demonstratsiooni hakkas skeptiline pastor oma nimekirja tähelepanelikumalt 
uurima. Ta otsis silmadega objekte ja inimesi, kes tema märksõnadele vastaksid, kuid ka 
grupikaaslaste abiga ei leitud midagi.
Kui grupp veidi pettunult tagasi autosse sammus, hüüdis skeptik äkki, et ta näeb ühe poe 
ees postkasti ja sinist veoautot seismas. Otsemaid tormas ta ootusärevalt kohale, 
jättes kaaslased seljataha.
Kui teised talle järele jõudsid, ootasid nad 5 minutit, ent mingit aaret silmapiirile ei 
ilmunud. Ka Dedmon oli valmis juba alla andma, kuid mitte endine skeptik. Temast oli 
saanud usku täis tuline evangelist. Ta oli leidnud 2 märksõna oma aaretekaardilt ning 
tahtis veel veidi oodata.
Mõni hetk hiljem astus lähedalolevast restoranist välja grupp ehitustöölisi. Neile järgnes 
turske mustanahaline mees, kes kandis siniseid teksasid ja prille. Tema kõnnak oli 
aeglane ja vaevarikas. Ta lonkas ning kannatas tõenäoliselt valu. Muudetud pastor kõnetas 
teda ja sai teada, et mees vaevleb artriidi tõttu põlvevalu käes. Ja otse loomulikult oli 
tema nimi James.
Pastor jutustas mustanahalisele, et päeva jooksul on nad juba palvetanud mitmete 
inimeste eest, kes on imeliselt terveks saanud, ning küsis, kas ta tahaks, et ka tema eest 
palvetataks. Jah, ta tahtis.
James ei olnud kristlane, ta oli lootust kaotamas. Grupp kogunes tema ümber, pastor 
palvetas lühidalt ja mõne hetkega oli mees täiesti terve. Ta hakkas edasi-tagasi hüppama 
ning ennast ette ja taha painutama, et näidata, mida ta veel hetk tagasi teha ei suutnud. 
Teised ehitustöölised hakkasid käsi plaksutama. See andis mõnedele grupiliikmetele tõuke 
rääkida neile Jumala heast plaanist nende elu jaoks, mida mehed ka avatud südamega 
kuulasid.
Just sel hetkel saabusid autoga kaks naist, kes parkisid otse sinise veoauto lähedale. Üks 
nendest naistest oli Jamesi abikaasa, kes oli oma mehe eest aastaid palvetanud. Kui ta 
said teda, et James on just äsja terveks saanud, ütles ta nutma pursates: „Tänan Sind, 
Jeesus! Ma teadsin, et Sa saad Jamesi kätte!“
Sealsamas parkimisplatsil, sinise veoauto ja postkasti juures tõi koguduse juht Jamesi 
Kristuse juurde (pääste).
Kui nad pärast seda koguduses oma tunnistusi jagasid, oli endine skeptik väga tuld täis. 
Ta jutustas igas pisimastki detailist, mis juhtus, kui ta Jumalast juhituna Jamesiga kohtus. 
Lõpetuseks tõotas ta veendunult, et ta jääb elu lõpuni aareteotsijaks!

___________________________________________________________________________________

Ilmus lehel www.go-east-mission.net aprillis 2013.
Käesolev tekst on jutlus, mille autor pidas nii saksa kui ka tšehhi keeles aastail 2012 ja 2013. Saksa- ja 
tšehhikeelne jutlus on lühendatud ja ühtlustatud, eestikeelne tekst on selle tõlge (Saksa keelest tõlkinud 
Kaire Petrenko). Saksakeelse teksti leiad siit (pdf)  .  
Tšehhikeelsed tekstid leiad siit (pdf) ja siit (mp3).
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