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1. Moosese raamat
Põhi raamat
Sõna „Piibel“ on pärit mitmuses olevast sõnast „Biblia“, mis tähendab raamatukogu. Piibel on
66 raamatu raamatukogu. Koos moodustavad need meie universumi ajalooraamatu. Piibel algab
varasemast ajast ja lõpeb hiljem kui ükski teine ajalooraamat. See algab meie universumi
algusest ja lõpeb selle lõpuga. See on Jumala vaatenurgast kirjutatud ajalugu. Seetõttu valib
Tema selle, mis on Ta jaoks tähtis. Sellepärast erineb see poliitilisest ajaloost või universumi
füüsilisest ajaloost või meie ühiskonna kultuuriajaloost. Jumal valib hoolega asjad, mis on
Tema jaoks tähtsad. Kõige sügavamini on Teda mõjutanud sündmused. Seetõttu ongi see
kõigist teistest ajalugudest erinev. Piibel sisaldab kaht teemat:
1. Mis on valesti läinud meie maailmas.
2. Kuidas seda parandada.
Arvatavasti on kõik nõus, et meie maailm ei ole hea koht, kus elada. Midagi on väga valesti
läinud. 1. Moosese raamat räägib, mis see on. Ülejäänud Piibel räägib, kuidas seda saab
parandada. Või pigem sellest, kuidas Jumal teeb selle korda. Ainult Jumal suudab lahendada
selle meie maailma suuruse probleemi. Tema teeb selle päästes inimkonna nende endi eest.
Meid on vaja päästa meie endi eest ja seda sõna „lunastus“ tähendabki. Kõik 66 raamatut on
osa ühest suurest draamast, mida ma kutsun „Lunastus näidendiks“. 1. Moosese raamat esitleb
meile selle näitelava, näitlejad ja süžee. Ilma selle raamatu esimeste peatükkideta, ülejäänud
Piibel poleks mõistetav. Selle raamatu heebreakeelne pealkiri on lihtsalt „Alguses“.
Heebrealaste raamatud olid rulli vormis ja neid nimetati esimese sõna või lause järgi. Tekstirulli
avades nad tundsid ära, mis piibliosa see on. Seda nimetati lihtsalt „Alguseks“. Kui
heebreakeelne Vana Testament tõlgiti kreeka keelde umbes 250 eKr, muudeti selle nimi
Genesiseks, mis tähendab „päritolu“ või „algus“. See nimi sobib väga hästi, sest siin on meie
universumi algus: päike ja kuu ja tähed ning planeet maa, kus me elame. Selles on taimede,
kalade, lindude ja loomade päritolu. Inimese sünd. Selles on sugupoolte, abielu ja pereelu sünd.
Selles on tsivilisatsiooni, kultuuri, valitsuse, kunsti ja teaduse algus. Selles on patu ja surma ja
mõrva ja sõja päritolu. Selles on ka ohvri päritolu, nii inim- kui loomaohvri. Järelikult on see
väga tähendusrikas raamat. Ainult üks väike raamat. Kõigest 50 peatükki ja siiski see katab
kõige selle päritolu. See käsitleb meie põhiküsimusi, nagu „Kust on universum pärit?“ „Miks
me oleme siin?“ Ja veel isiklikumalt:“Miks me kõik peame surema?“ Midagi, mille vastu me
mässame ja millest me ei räägi ja mida me ei mõtle, mille me maskeerime lilleliseks kui
roosiaed, et varjata selle õudust. Aga kõik me sureme. Miks? Need on elu põhiküsimused ja me
vajame nendele vastuseid. Muidu uputame me need oma askeldamistesse ja unustame ära.
Inimesel pole vastuseid nendele. Ajaloouurijad ei suuda nendele vastata. Nemad ei suuda
rääkida, kuidas kõik algas, sest mitte ükski ajaloouurija ei olnud kohal jälgimas või kirja
panemas sündmusi. Teadlased ei suuda rääkida, kuidas universum sai alguse. Nendel on
ligipääs algstaadiumisse, aga mitte selle taha. Nad ei suuda teha tähelepanekuid üle selle.
Järelikult ka nemad ei suuda vastust anda, kuidas kõik algas. Ja veel vähem, miks kõik algas.
Teadus ei suuda leida eesmärki selle universumi sünnile. Nad võivad meile rääkida mõndasid
detaile selle sünnist, aga mitte anda vastust miks. Filosoofid ei suuda vastata nendele
põhiküsimustele. Nad võivad vaid oletada ja on ainult spekuleerimist, kui filosoofid püüavad
vastata küsimusele, mis neid kõige rohke huvitab. Nimelt küsimus kurjusest. Kust tuli kurjus?
Miks maailmas on nii palju kurja? Filosoofid on tõesti pingutanud, et leida sellele vastust. Aga
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see on ainult arvamine. Keegi ei tea. On ainult üks, kes suudaks tõesti vastata nendele
küsimustele. Ja see on Jumal ise. Kui sa teed lahti 1. Moosese raamatu, sul on kohe esimene
küsimus: Kas see on inimese väljamõeldis või Jumala inspireeritud? Kas see annab meile jälle
uusi inimlikke oletusi nendest asjadest või kas see annab meile tõelise vastuse? Vastuse selle
ainsa käest, kes oli kohal, kui kõik see algas. Ehk siis selle käest, kes vastutab selle eest.
Maailma sünni kohta on ka teisi lugusid. Laialt on tuntud Babüloni eepos. See on palju
keerulisem ja vähem usutav kui 1. Moosese raamat. See on üks müüt teiste hulgas, mis püüavad
seletada, kuidas kõik algas. Neid tasuks lugeda ja võrrelda 1. Moosese raamatu lihtsuse ja
veenvusega. Aga lugedes 1. Moosese raamatut peab valima, kas loetu on inimlik väljamõeldis
või Jumala inspireeritud sõna. Nii on siis inimesel vaja võtta arusaam enne, kui ta avab selle
raamatu. Teadus tegelikkuses põhineb ususammudele. Olen ülikooli lõpetanud ja tean, et
teaduses luuakse hüpotees. Teaduses luuakse teooria, mis pärast testitakse faktide abil. Nii
teadus läheb edasi. See põhineb ususammudele. Usus astutakse teooriasse ja siis seda
proovitakse faktidega. Seetõttu usun ma, et usule põhinev lähenemisviis on teaduslik. Võta
ususamm 1. Moosese raamatu suhtes ja oleta, et see on Jumala vastus nendele küsimustele. Ja
vaata pärast, kas need on kooskõlas faktidega. On kaks fakti, mis tõusevad esile ja mis on
täielikult seletatud 1. Moosese raamatus. Fakt number 1: Kui suurepärases maailmas me elame.
Kas see ei ole imeline! Universum on hämmastav. Aga see planeet on terve universumi kõige
huvitavam asi. Siin on nii mitmekülgne ja siin on nii palju elu. Me elame imelises maailmas.
Mida rohkem vaatame loodussaateid, seda imelisemaks kõik osutub. Tänapäeva
fotograafiatehnika avaldab meile nii mõndagi. Kas teile meeldib nende saadete vaatamine?
Millises imeilusas maailmas me elame! Ja see teine fakt on see: Selle on rikkunud need, kes
siin elavad. Me kõik peame elama nende tõsiasjadega. Me saame järjest teadlikumaks oma
ümbruskonnast ja sellest, mis me teeme. 100 liiki sureb välja iga päev. Me hävitame maailma,
kus me elame. Need kaks fakti on imelikud: Kui imelises maailmas me elame ja miks me
hävitame seda? Ma usun, et faktid on kooskõlas 1. Moosese raamatuga. Ja usun selle olevat
teaduslik lähenemisviis.
Vaatame 1. Moosese raamatu asukohta Piiblis. See ei ole ainult selle esimene raamat. See on
fundamentaalne tervet Piiblit mõeldes. Suurim osa, kui mitte koguni kõik Piibli tõdedest on
leitav siit, 1. Moosese raamatust. Seetõttu seda kutsutakse Piibli seemne peidupaigaks. 1.
Moosese raamatu seemned hakkavad vilja kandma hiljem Piiblis. Aga seal on nad kõik alles
idanema hakanud. See raamat on võti, mis avab terve Piibli. Kas te olete mõelnud, milline Piibel
oleks, kui see algaks 2. Moosesega esimese asemel? Oletame, et see raamat puuduks. Kui
hakkame lugema Piiblit ilma selleta, avastame järsku, et jõuk iisraeli orje ei ärata meis huvi.
Miks mina peaksin nende ajalugu ja religiooni uurima? Ilma suurema akadeemilise huvita on
vähe usutav, et loeksid edasi. Kuna 1. Moosese raamat on seal, me loeme iseendi kohta, oma
elust. Sa mõistad, mis süütab sind ja miks sa ei suuda olla parem inimene, selline nagu tahaksid
olla oma parimatel hetkedel. Kas sa oled mõelnud, miks elu peab olema moraalne võitlus?
Suurem osa tahaks olla paremad kui on, aga kukuvad läbi. Miks? 2. Moosese raamat ei aitaks
seda mõista, aga esimene aitab. Sa loed oma esiisast, mehest nimega Aadam. Kui sa loed temast,
on kui sa vaataksid peeglisse ja näeksid iseennast. Vana Testament ehitub 1. Moosese raamatu
peale. Vanas Testamendis on mitmeid viiteid Aadamale ja Noale ning Aabrahamile ja
Jaakobile, kelle nimi hiljem muutus Iisraeliks. Terve Vana Testament ehitub 1. Moosese
raamatu peale. Aga Uus Testament ehitub selle peale veelgi rohkem. 1. Moosese raamatut
tsiteeritakse Uues Testamendis rohkem kui Vanas. Kõiki kuut esimest peatükki tsiteeritakse
üksikasjalikult Uues Testamendis. Kõik Uue Testamendi peakirjutajad, keda on kaheksa, kõik
6

viitavad 1. Moosese raamatule. Nii tegi ka Jeesus ise. Kristlastele Jeesuse suhtumine 1.
Moosese raamatusse on vastus kõikidele küsimustele. Kui järgime Jeesust, usaldame Teda,
usume, et Ta rääkis tõtt. Jeesus pidas kõiki 1. Moosese raamatu isikuid tõelistena ajalooliste
isikutena, mitte müütidena. Ta pidas Noad ja veeuputust tõeliste sündmustena. Kui Jeesus pidas,
siis pean ka mina. Mis iganes probleem seal veel võik olla, vaatame neid hiljem. Kui Noa oli
tõeline Jeesuse jaoks, siis ta on tõeline ka minu jaoks. Jeesus väitis ka, et Temal on isiklik suhe
Aabrahamiga. Tema ütles:“Enne kui Aabraham sündis, mina olen.“ „Ja tema rõõmustas minuga
kokku saamisest.“ Juudid kuulasid Jeesust ja ütlesid:“Sa ei ole veel isegi 50-aastane ja väidad,
et sa tunned Aabrahami.“ Aga Jeesus ütles:“Ma olin seal.“ Kas sa usaldad Jeesust? Siis on see
tõde. Jeesus tunnustas 1. Moosese raamatut. Tema käest küsiti lahutamisest ja uuesti
abiellumisest. Mis Ta tegi? Tema juhatas nad otse 1. Moosese 2. peatükki. Ta ütles, et nad
leiavad vastuse sealt. Järelikult 1. Moosese raamat tõmbab joone alla tervele Piiblile. See annab
sellele võtme ja ilma selleta see pole mõistetav. Üks näide: Te ei saa aru ristist ilma 1. Moosese
raamatuta. Kas te suudate uskuda? Paulus ütles, et see sündis risti peal:“Nii nagu ühe inimese
sõnakuulmatuse läbi tuli surm inimkonnale, nii ühe kuulekuse läbi tuli elu.“ See on risti
südamik. Aga ta räägib 1. Moosese raamatu 3. peatükist. Ma arvan, et olen selle nüüd tõestanud.
Kui sa ei usu 1. Moosese raamatut, ei saa sa usaldada Piiblit üldse. Kui 1. Moosese raamat
tõestatakse olevat vale, on terve Piibel küsitav. Kui 1. Moosese raamat pole tõde, on meie
loojaks juhus ja esiisadeks arutud loomad. Seetõttu pole üllatus, et see raamat on olnud
rünnakute all rohkem kui ükski teine Piibli raamatutest. Rünnakutel on kaks teravikku. Üks on
teaduslik. Oleme kõik teadlikud selle ala probleemidest. Me ei jõua seda kõike läbi vaadata,
aga viitame nendesse. Neid on täpsemini käsitletud teistes videotes. Me peame olema nendest
teadlikud. Eriti noored teavad, mis nendele on õpetatud koolis bioloogia tunnis. Nad loevad
lähtuvalt sellest taustast 1. Moosese raamatut ja neil on tõelisi probleeme. Me peame olema
ausad nende suhtes. Teadus on teinud küsitavaks loomise korra ning selle kiiruse ja meetodi.
See teeb küsitavaks maakera vanuse, inimese päritolu, veeuputuse laiuse, enne seda elanud
inimeste vanuse ja palju teisi asju. Usun, et selle rünnaku taga on saatanlik rünnak. Saatan
vihkab kaht Piibli raamatut: 1. Moosese ja Ilmutuse raamatut. Ta vihkab eriti 1. Moosese
raamatu esimesi peatükke ja Ilmutuse raamatu viimaseid peatükke. Üks kirjeldab ta ilmumist
maailma ja teine kõike muud kui pidulikku maailmast ära saatmist. Sel põhjusel ta tahab hoida
inimesed kaugel 1. Moosese esimestest ja Ilmutuse raamatu viimastest peatükkidest. Ta tahab
kinnitada, et 1. Moosese raamat on müüt ja Ilmutuse raamat on müsteerium, nii et sa laseksid
nendel olla. Ta teab väga hästi, et kui inimese usk 1. Moosese raamatusse hävib, terve Piibli
vundament on hävitatud. Siis ei olegi ootamatu, et 1. Moosese raamat on äratanud nii palju
vaidlust. Kui me ei usalda seda raamatut, on meil kalduvus hüljata ka ülejäänud.
Kuidas 1. Moosese raamat kirjutati? See on üks viiest raamatust, mis koos moodustavad ühe
terviku. Mitte nii selgelt meie Piiblis, aga eriti juutide omas. Nad koos moodustavad Pentateuhi.
Penta tähendab „viis“. Washingtonis on suur viie nurgaline hoone, Pentagon. Seal on sama
sõna: pentateuh. Viis raamatut. Juudid nimetavad seda nimega Toora ehk „Juhend“. Nad
usuvad, et need viis raamatut koos moodustavad „Tegija juhendi“. See on väga tark mõte, sest
Tegija andis selle juhendi, et me saaks elust kätte kõik. Juudid loevad Piibli viis esimest
raamatut läbi iga aasta. Iga nädal nad loevad natukene, nii töötavad nad need läbi ühe aastaga.
Nagu silla värvijad, kes lõpetavad oma töö ja alustavad jälle algusest. See on nende iganädalane
Piibli lugemine. Juudid, kristlased ja juba mittekristlastest ajaloouurijad usuvad, et Mooses
kirjutas need viis raamatut. See on pikk traditsioon, ega mina näe mingit põhjust seda
kahtlustada. Moosese ajal oli tähestik asendanud piltliku keele, mis on kasutusel ikka veel
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Egiptuses, Hiinas ja Jaapanis. Aga tähestik oli asendanud selle. Pidage meeles, et Mooses oli
saanud ülikooli hariduse. Thamesi ääres olev sammas ja teine samasugune Roomas on samad,
mis seisid egiptlase ülikooli värava juures. Mooses vaatas neid iga hommik, kui ta läks õppima.
Temal oli haridus ja teadmised nende raamatute kirjutamiseks. Ma usun, et traditsioon vastab
tõele, kuigi üheski raamatus ei mainita kirjutaja nime. Kui Mooses on nende raamatute kirjutaja,
on meil kaks probleemi. Teine nendest on vähese tähtsusega. 5. Moosese raamatu lõpus on
Moosese surm väga täpselt kirjeldatud. Ma usun, et olete minuga nõus, et on vähe tõenäoline,
et tema kirjutas selle. Joosua tõenäoliselt lisas selle koha täiendama neid viit raamatut. Aga
tõeline probleem on see: 1. Moosese raamat lõpeb 300 aastat enne Moosese sündi. Ta elas 2.5. Moosese raamatu aja. Need neli katavad tema eluaja. Nende puhul pole probleemiks, et
Mooses poleks neid kirjutanud. Aga 1. Moosese raamat lõpeb 300-400 aastat enne Moosese
sündi. Kuidas ta oleks saanud materjali 1. Moosese raamatu jaoks? Üks asi, mida teame
varajasest ühiskonnast on, et inimestel kes ei kirjuta, on äärmiselt hea mälu. Ikka veel hõimud,
kellel pole kirjutatud keelt, suudavad rääkida hõimu ajaloo. Nad jagavad seda isalt pojale lõkke
ääres istudes. See suuline pärand, nii nagu seda nimetatakse, on väga tugev primitiivsetes
ühiskondades. Nii ka heebrealaste keskel. Kui nemad said orjadeks Egiptuses, nad tahtsid, et
nende lapsed teaksid, kes nad on ja kust nad tulid. On kaks asja, mis tavaliselt antakse edasi
mälestuste vormis. Üks on sugupuu, mis annab inimesele identiteedi. 1. Moosese raamat on ju
täis sugupuid. Üks lause kordub kümme korda 1. Moosese raamatus:“Need on selle ja selle
pojad.“ Need sõnad korduvad siin ja seal selles raamatus. Teie olete kindlasti pannud tähele.
„Need on selle ja selle pojad.“ See on just see, mida antakse edasi mälust mällu. Teine asi, mida
jagatakse edasi, on lood. Ehk siis lood esiisade suurtest tegudest. Hõimu mälestused, mille läbi
jagati sugupuud ja saagad, esiisade imeteod, räägiti lõkke ääres. Enamus 1. Moosese raamatust
koosneb nendest kahest asjast. Lood suurtest kangelastest vaheldumisi sugupuudega. See on
selgelt kogumik mälestusi, mis Mooses kogus Egiptuse orjadelt. Te näete kindlasti, kuidas see
on tehtud, välja arvatud üks osa. 1. Moosese raamatus on üks osa, mida ta ei ole võinud niimoodi
saada. Selle esimene peatükk. Peatükkide ja salmide jaotus on vale mitmetes kohtades. Jumal
kunagi ei kavatsenudki neid oma sõnasse panna. Esimese peatüki 1. salmist teise peatüki 3.
salmini on osa, mida Mooses ei ole võinud saada ühegi inimese käest. Selle osa on ta pidanud
saama otse Jumala käest. See on üks nendest Piibli osadest, mis on Jumala poolt otse dikteeritud
ja inimese poolt üles kirjutatud. Enamik Piiblist ei ole nii saadud. Piibli kirjutajaid ei tohi pidada
tekstitöötlejatena või masinakirjutajatena, kelle läbi Jumal lasi oma sõna kirjutada. Jumal
inspireeris kirjutajaid kasutama oma iseloomu, mälu ja visiooni vormima Tema sõna. Aga Tema
valvas seda nii, et lõpptulemus vastas sellele, mida Ta tahtis. Nii et Piibli osades on nende
kirjutajate tempel. 1. Moosese raamatu lõpuosas on sama tempel kui teisteski Moosese
raamatutes. Nendes on leitav Moosese stiil. Aga 1. Mooses 1:1-2:3 on täiesti erinev. Ja sealt me
leiame kõik Jumala kõne tunnusmärgid. Varsti näeme, et see on matemaatiliselt täiuslik. Kui
Jumal kõneleb, Tema kõne on puhtast matemaatikast. Heebrea keeles ei ole eraldi numbreid,
vaid ainult tähed, mille iga ühel on numbriline arv. Alef ehk a on 1, b on 2, c on 3 jne. See on
tavaline arvutamisviis. Kui 1. Moosese raamatu tähed muudetakse numbriteks, on see
hämmastav. Ma olen Jeruusalemmas vestelnud rabidega, kes on muutnud iga salmi numbriteks
ja nad vestlevad nendest päevade kaupa, sest need on matemaatiliselt täiuslikud. 1. Moosese
raamatu 1. peatükk on mitmel viisil ainulaadne. Siin on kõik tunnusmärgid sellest, et see on
tulnud otse Jumala käest. Ma kujutan ette Moosest kogumas mälestusi inimestelt, sugupuid,
saagasid ja panemas neid kokku. Siis ütleb Jumal:“Mina kirjutan sissejuhatuse, palun kirjuta
see üles.“ Piibli teises otsas juhtub samamoodi. Ilmutuse raamat pole Johannese tekst. Temale
ainult näidati nägemusi ja räägiti sõnu ja paluti kirjutada need üles. Piibli mõlemas otsas on
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asju, mida inimene kuidagi ei oleks suutnud ise välja mõelda. Need asjad ületavad inimese
fantaasiavõime. Jumal pidi dikteerima oma sõna alguse ja lõpu.
Laul 103 ütleb:“Jumal andis Moosesele teada oma teed.“ Kui ma käsitlen 1. Moosese raamatut,
tahaksin võtta kingad jalast ära. Me oleme tõesti pühal maapinnal ja kuulame täpselt Jumala
sõnu, kui Tema annab Moosesele teada oma teed. Mul on üks tõend selle poolt, et Mooses
kirjutas üles oma esimese raamatu esimese peatüki ja et see ei olnud tuntud enne Moosese aega.
Sabatist pole kusagil jälgegi enne Moosese aega. Aadama, Noa, Aabrahami või Iisaki või
Jaakobi puhul ei ole kusagil näha, et neil oleks olnud üks puhkepäev nädalas. Kõik on
arvestatud nädalates kuu järgi ja aastates päikse järgi. Sest meil on Piiblis 1. Moosese raamatu
1. peatükk. Me oletame täiesti valesti, et ka Aadam tähistas sabatit ja kõik tema järeltulijad
samuti. Ei! Aadamale anti 7-päevane nädal, nii nagu on näha 1. Moosese raamatu 1. ja 2.
peatükist. Ta hoolitses Eedeni aia eest iga päev. Ta veetis aega Issandaga õhtuti, aga iga päev
ta töötas. Tal oli 7-päevane nädal. Aabraham, Iisak ja Jaakob olid loomakasvatajad ega
lehmadel pole sabatit. Mu elus oli aeg, kui ma ärkasin neljast lehmi lüpsma. Ma oleks soovinud,
et nad oleksid tähistanud sabatit. Looduses sabat pole tuntud. Moosese läbi Jumal avaldas, et
Ta on loonud maailma kuue päevaga ja puhkas seitsmendal. Sellest ajast alates sabatist tuli üks
osa elust ja kui Mooses käskis meeles pidada sabatit, lisas ta seletuse: sest Jumal lõi maailma.
See tundus olevat neile uus informatsioon, mis ta alles neile rääkis. See tõestab, et 1. Moosese
raamatu 1. peatükk dikteeriti Moosesele ning see ei olnud tuntud enne tema aega. Sellele on ka
mõned teised viited.
Nüüd hakkame käsitlema raamatut ennast ja selle võimast 1. peatükki. Veedame päris palju
aega sellega ja praeguse õpetuse lõpuaja tahan veeta selle raamatu kahe esimese sõnaga
„Alguses Jumal“. 1. Moosese raamat on täis alguseid. Kõige muu algus, välja arvatud Jumala.
See ei ole Jumala algus. Ja see on väga tähtis tähelepanek. Jumal juba eksisteerib, kui Piibel
algab. Tema juba oli, kui universum sündis. Tema on alati eksisteerinud. Peab olema igavene
miski või igavene keegi, kes on alati eksisteerinud, nii ta võiks tuua meie universumi ellu. Mittemiski ei muutu kunagi millekski iseenesest lähtuvalt. Kas see paneb meie ajud proovile? Natuke
lihtsalt filosoofiat teile. Aga „mitte-miski“ mitte kunagi ei muutu millekski iseenesest lähtuvalt.
Selleks on vaja tekitajat. Kas igavene miski või igavene Keegi. Piibel algab rääkides, et see oli
igavene Keegi. Seetõttu koolipoiste küsimus:“Kes lõi Jumala?“, on rumal. See on sama hea,
kui küsiks, kas ring võiks olla ruut. Või kas oleks võimalik praadida jääd? See on absurdne. See
on kokku sobimatu küsimus. Jumalat pole kunagi loodud, aga Tema lõi kõik. Tema on alati
olnud. Me peame ütlema, et Ta on alati olnud ja et Ta on igavene Keegi või ütlema Aristotelese
moodi:“On alati olnud igavene miski.“ Need on valikuvõimalused. Me peame valima ühe
nendest. Piibel valib selgelt igavese Kellegi. Piibli põhioletus on, et Jumal eksisteerib igavesti,
et Ta on alati olnud ja saab alati olema, et Ta on Jumal, kes on. Tema nime ei saa eristada
tegusõnast „olema“. „Olija“. Mõned aastad tagasi ma palvetasin:“Issand, anna mulle inglise
keelne sünonüüm sõnale Jahve. Sõna, mis laseks mul mõista selle tähendust ja vaimustaks
mind.“ Kohe tuli mulle meelde sõna „Alati“. See on väga lähedane Jumala nimele. Alati. Tema
on alati olemas. Tema on alati. See on inglise keeles kõige lähedasem sünonüüm sõnale Jahve.
Piibel ei püüa kunagi tõestada Jumala eksisteerimist. See on Piibli mõistes aja raiskamine. Tema
on ja on alati olnud. Tema eksisteerimise tõestamine on aja raiskamine. Tema lihtsalt on. Teda
pole vaja seletada. Kõige muu olemine vajab seletust. See on vastuolus tänapäeva mõtlemisele,
mis ütleb, et kõik muu on alati olnud. Nüüd on ainult vaja tõestada Jumala eksisteerimine. Piibel
ütleb, et Jumal on alati olnud ja nüüd on ainult vaja seletada, miks kõik muu eksisteerib. Nii 1.
Moosese raamat läheneb sellele küsimusele. Moosese ajaks kõik teadsid, et Jumal eksisteerib.
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Ta oli päästnud nad Egiptusest. Ta jagas kaheks Punase mere. Nad teadsid, et Jumal on reaalne.
Kui keegi on läbi elanud sellised sündmused, pole tal enam vaja tõendeid Jumala
eksisteerimisest. Ma arvan, et tänapäeva inimene vajab, sest ta ei ole kogenud midagi sellist.
Heebrealaste kirja 11. peatükis öeldakse kaks asja kogu loodu kohta. „Usus me mõistame, et
maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav.“ Natuke
hiljem samas peatükis öeldakse nii:“Kes tahab leida Jumala, ta peab uskuma, et Ta on olemas
ja et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad.“ Piibel ütleb:“Oleta, et Tema on.“ „Oleta, et Tema
tahab, et sa leiad Tema, tunned Tema, armastad Teda ning teenid Teda.“ Siis vaata, mis hakkab
sündima. Aga alusta sellest:“Alguses Jumal juba eksisteeris.“ 1. Moosese raamatu teema ei ole
loodu vaid Looja. See on meie esimene viga. Küsimus ei ole see, kuidas maailm sündis.
Küsimus on see, kes selle tekitas. 31 salmis sõna „Jumal“ esineb 35 korda. Otsekui see
ütleks:“Jumal, Jumal…see on Jumalast.“ See ei ole lugu loodust, vaid pilt Loojast. Kui sa
mõtled, mida 1. Moosese 1 räägib Jumalast, saad pika nimekirja. Ma olen teinud nimekirja sinu
jaoks. Kõigepealt Jumal on isik. Temal on tundlik süda, mõistus, mis mõtleb ja räägib Tema
mõtteid. Temal on tahe ja Ta teeb otsuseid ja hoiab nendest kinni. Kõik need on isiku omadused.
Jumal ei ole „see“. Jumal on „Tema“. Tema on täielik isik, kellel on tunded, mõtted ja motiivid
nagu meil. Teiseks, Jumal on võimas. Kui meie nüüdseks surnud tütar oli väike, mäletan, kuidas
ma lugesin talle 1. Moosese raamatut Piiblist. Kui ma olin ära lugenud, ta istus ja ütles
siis:“Ideest teostamiseni.“ See oli tema kokkuvõte. Hea kokkuvõte. Milline vägi! Ainult öelda
välja Ta sõna ja see sünnib. Milline meelevald! On vaja olla väga kõrges positsioonis, et nii
toimida. Esimesed kümme käsku on 1. Moosese 1. peatükis. Arvutage ise. Hiljem andis Ta need
meile, aga kõigepealt andis Ta need universumile. Järgmiseks: Jumalat pole loodud. Tema oli
juba olemas ja Ta on alati olnud. Tema on „Olija“. Tema on „Alati“. Aga mõtle Tema loovust.
Ainuüksi mardikaid on 6000 liiki. Milline kunstnik! Milline fantaasia! Pole olemas kaht
samasugust rohuliblet või lumehelbekest. Pole olemas kaht samasugust liivatera. Me suudame
valmistada 7 miljonit põrnikat- kõik samasugused. Jumalal on loov mõttemaailm. Fantaasia
toob esile suuri erinevusi. Ega meist ka keegi pole samasugune. Vaadake ise. Milline
mitmekülgsus! Täpne Jumal, universumi sümmeetria ja matemaatika Jumal. Nii süstemaatiline,
et juut leiutab, et e=mc2 ja see kehtib terve universumi kohta. Matemaatiliselt nii
süstemaatiline. Tema on Jumal ainsuses, sest kõik tegusõnad on ainsuses. „Alguses Jumal lõi.“
„Lõi“ on ainsuses. Aga Tema on Jumal ka mitmuses. Sõna „Jumal“ pole ainsuses, vaid
mitmuses. Ega see pole lihtne mitmus. „Eloham“ tähendab „üks Jumal“. „Elohaim“ tähendab
kaht, aga „Elohim“ tähendab 3 või rohkem. Ja siin kasutatakse seda kolme või rohkem
tähendavat sõna. Esimene lause kõlas siis: Alguses Jumal, kes on kolm, lõi, aga Tema peab
olema üks. Kas see ei ole rabav! Tema on kolm ühes kohe esimeses lauses. Läbi 1. Moosese
raamatu kasutatakse kolme tähendavat sõna Jumalast koos ainsuses olevate tegusõnadega.
Kõigepealt 1. Moosese 1 ütleb, et Ta on hea Jumal. Vahel ma pean ette ütlema oma teema pool
aastat enne üritust. Ma ei suuda nii kaugele mõelda ja ütlen:“Hea Jumal.“ See katab kõik, mida
ma eales tahan öelda. Kaks korda on olnud kuulutus, kus on kohutav pilt minust ja üleval
pealkiri:“Hea Jumal.“ Koosolekud on olnud täis rahvast. Aga Jumal on hea. Seetõttu kõik, mis
Ta loob, on hea, sest Tema on hea. See on 1. Moosese raamatu sõnum. Ära eksi arvama kurjust
Jumala loomistööks. Tema on armastav Jumal ja ta tahab õnnistada neid, kelle Ta on loonud.
Tema on elav Jumal, kes tegutseb siin maailmas. Ta räägib siin maailmas ja teeb siin asju. Ta
suhtleb nendega, kellega Ta tahab olla ühenduses. Ta on meie sarnane. Ja me oleme loodud
Tema sarnaseks. Tema peab olema meie sarnane. Täpselt nii nagu meie peame olema Tema
sarnased. Siiski Ta on meist erinev, sest on üks asi, mida me ei suuda teha- luua. Me suudame
teha asju millestki, aga me ei suuda luua asju mittemillestki. Me ei suuda öelda üht sõna ja siis
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see ongi siin. Tema on järelikult meist erinev. Jumalat ei tohi kunagi samastada tema looduga.
Looja ja loodu vahel on vahe kohe Piibli algusest alates. Me ei tohi neid kaht asja omavahel
segada. New Age teeb nii. Looja on loodust eraldi. Tema võib võtta vaba päeva ja olla osa
kõigest, mida Ta on loonud. Aga Teda ei tohi samastada sellega, mida Ta on loonud. Tema
loodu kummardamine on ebajumalate kummardamine. Looja kummardamine on tõde.
Järgmises õppetunnis vaatame muud 1. Moosese raamatu 1. peatüki sisu.

Looja ning loodu
Tahan pidada teile lühikese filosoofiatunni. Igaühel on oma filosoofia. See on see, kuidas
asjadest mõeldakse. Sõna „filosoofia“ tähendab lihtsalt armastada tarkust või otsida vastuseid
suurtele küsimustele. Meil kõigil on filosoofia, aga tänapäeval me kohtame nii paljusid
filosoofiaid meediavahendite kaudu eri moel, et see ajab meid segadusse. Kui võtta vastu 1.
Moosese raamatu 1. peatükk, need Piibli esimesed leheküljed lükkavad kõrvale paljud
filosoofiad. Olen teinud nimekirja mõnedest. Võpatan, kui kuulen „ism“-lõppu. Mind
rõõmustavad ainult kaks „ismi“. Baptism (ristimine) ja evangelism. Kõik teised „ismid“ on
üldiselt vale filosoofia. Kui usud 1. Moosese raamatu 1. peatükki, on ateism välistatud. Ateism
usub, et Jumalat pole. „Tänu Jumalale, olen ateist“, ütles keegi. Agnostitsism on välistatud. See
ütleb, et ei tea, kas Jumal on või ei. 1. Moosese 1 ütleb, et on. Animism usub, et meie maailma
valitsevad mitmed vaimud. Jõgede hinged, mägede hinged. Maailmas on veel palju animismi.
Polüteism usub, et on mitmeid jumalaid. Dualism usub kahte jumalasse. Ühte heasse ja teise
pahasse. Hea jumal vastutab heade ja paha jumal pahade asjade eest. Ka see ei ole piibellik
filosoofia. Monoteism usub, et on vaid üks jumal, üks isik. Judaism usub nii, samuti islam. Aga
1. Moosese välistab sedagi. See kasutab mitmus-sõna Elohim. Deism usub Jumalasse Loojana,
aga mitte sellesse, et Jumal suudaks nüüd valitseda loodut. Ta on teinud midagi, mis tiirleb
omal ajal omadele seadustele tuginedes. Deism on väga üldine, isegi kogudustes. Kas sa usud,
et Jumal võib ilma muuta? Kui ei, siis oled deist. Usud, et Ta on loonud maailma, kuid on
suutmatu valitsema…Teism usub, et Jumal mitte ainult lõi maailma, vaid ka valitseb kõike ja
igat loodut. Teism on üks samm piibelliku filosoofia suunas. Eksistentsialism usub, et jumal on
kogemus. Meie valikud on meie eneste tunnistused. See on usund. Humanism usub, et inimene
on jumal. Ratsionalism usub, et mõistus on jumal. Materialism usub, et ainult mateeria on
tõeline. Müstitsism usub, et vaid vaim on tõeline. Monism on üpris imelik asi ja väga üldine
tänapäeval. See usub, et mateeria ja vaim on üks ja sama asi. Panteism usub, et kõik on jumal.
Selle moderne versioon usub, et kõiges on jumal. 1. Moosese 1 lükkab kõik need kõrvale. Ism,
mis katab Piibli filosoofia, on triuneism, Kolmainsus. Kolm koos. Maailmakõiksuse Looja ja
Valitseja. See on piibellik mõtteviis. See tõuseb otse 1. Moosese 1-st. See jätkub läbi Piibli
Ilmutusraamatu viimase peatükini.
Jätkame nendest intellektuaalsetest asjadest 1. Moosese raamatu juurde. Esimesena paistab
meile silma selle stiil. Seda ei ole teaduslikus keeles kirjutatud. Selle pärast- Halleluuja! Muidu
ainult üksikud meie teaduslikus ajas saaksid sellest aru. Jumal ütles:“Tulgu.“ Jumal ütles kõik
selle ja tuli valgus. Selle valguse teaduslik kuju. Kas pole põhjust rõõmustamiseks, et Moosese
esimene raamat ei ole kirjutatud teaduslikus keeles. See on kirjutatud lihtsas keeles. Esimeses
peatükis mainitakse ainult kolme tüüpi taimi. Rohi, taimed ja puud. Väga lihtne taimede
kategooriasse panemine. Kõik saavad aru terminist rohi, taimed ja puud. Seal mainitakse ka
ainult kolme sorti loomi. Koduloomad, söögiks jahitavad loomad ja kiskjad. Nendest lihtsatest
klassifikatsioonidest saavad aru kõik kõikjal. Kolmes suuruses taimi ja kolme tüüpi loomi,
sõltudes nende suhtest meisse. Seda tähendab lihtsustamine. 1. Moosese raamatu 1. peatükis on
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ainult 76 erinevat juursõna. See on mõistetamatult vähe. Kõik need sõnad leiduvad kõigis
maailma keeltes. See on siis Piibli kõige lihtsamini tõlgitav peatükk. Peab olema geenius, et
olla nii lihtne. Jumal, nagu iga kirjutaja, peab küsima, kes loeb kirjutist. Kirjatüki peab suunama
potentsiaalsele lugejale. Kirjutajatele on olemas indeks, millega kirjutised testitakse. Võetakse
teatud hulk lauseid ja mitmesilbilised sõnad loetakse. Need paigutatakse matemaatilisse skeemi
ja need prinditakse sellesse. Siis tead täpselt, kes suudab sinu kirjutisi lugeda. Kas see on valitud
palade lugejatele või teaduritele. Jumal tahtis, et loomislugu jõuaks kõigini kõikidel aegadel ja
kõikjal. Seega Ta tegi selle võimalikult lihtsa. Tulemusena lapski võib seda lugeda ja selle
sõnumist aru saada. Ja see võidakse tõlkida ükskõik millisesse keelde. Peab olema geenius, et
olla nii lihtne. Einsteini paluti seletada aja suhtelisusteooriat. Ta ütles:“Üks minut kuumal
pliidiraual istudes tundub palju pikemana kui tund aega vestlust kena neiuga.“ Peab olema
geenius, et olla nii lihtne. Nüüd igaüks saab aru aja suhtelisusteooriast. Jumal tahtis olla nii
lihtne. Seega Ta ei kirjutanud loomise teaduslikku uuringut, vaid lihtsa variandi.
Jumal on subjekt koos Sõna ja Vaimuga. Juba siin tuleb esile Kolmainsus. Eriti, kui hiljem
öeldakse:“Tehkem inimene…“Verbid on väga lihtsad. Sõnadel „tehtud“ ja „loodud“ on vahe.
Heebrea sõna „loodu“, „bara“, tähendab „teha midagi tühjast“. See esineb 1. Moosese raamatu
1. peatükis ainult kolm korda. Mateeria, elu ja inimesega seoses. Ainult nende kolme kohal
Jumal lõi midagi täiesti uut. Muidu Ta kasutab sõna „tegi“, mis tähendab millegi tegemist
millegist muust. Me võime teha ja valmistada asju. Aga luua me ei suuda. See on selles raamatus
väga tähtis seik. On kolm kohta, milles Jumal loob midagi täiesti uut tühjast: mateeria, elu ja
inimese. Objekt on päevad 1-7. Meeletult lihtne. Iga lause on lihtne. Selles on subjekt, verb ja
objekt. Grammatika on nii lihtne. 1. Moosese raamatu 1. peatüki struktuur on imeliselt
koostatud. See on väga plaanipärane. See hõlmab kuus päeva. Aga need on jagatud kahte kolme
päevasesse rühma. Kas oled märganud? Selgelt kaks kolme päevast rühma. Kõige alguses
öeldakse, et maa oli elamiseks kõlbmatu ja asustamata. See oli kujuta ja tühi. Jumal kasutab
kolme päeva selle moodustamiseks. Ja teise kolm selle rahvastamiseks. Esimese kolme päeva
jooksul Ta loob keskkonna. Teise kolme päeva jooksul Ta loob üksikuid asju või olendeid
rahvastamaks seda keskkonda. Ta teeb seda järjekorras. Esmalt Ta loob olustiku ja pärast seda
Ta paneb sinna loodud. Esimese ja teise kolme päeva vahel on hämmastama panev vastavus.
Esimese kolme päeva ajal loob Ta pöördeliselt vahelduva keskkonna. Vastand valguse ja
pimeduse vahel, taeva ja maa vahel ja mere ja maa vahel. Ta loob erinevusi, mis moodustavad
vahelduse. Kui Ta on kõik selle loonud, loob Ta kolmandal päeval sinna loomad. Ja siis Ta loob
sinna eluasemed. Päike ja kuu on selles mõttes valguse eluasemed. Pöördume selle juurde
hiljem. Sellega liitub tähtis seik. Aga valgus pimedusest on üldine asi. Nüüd on erilised päike,
kuu ja tähed, kus valgus elab. Taevas on eraldatud merest ja need täidetakse lindude ja kaladega.
Kuuendal päeval kuivale maale ilmuvad loomad ja inimesed. Kui paljud teist on märganud seda
vastavust esimese ja teise kolme päeva vahel? Ainult mõni. Kas pole ainulaadne kord.
Suurepäraselt tehtud. Jumal teeb asju täpselt ja kavapärasel kombel. Tegelikult Ta loob korda
kaosesse ja Ta armastab nii teha. Ütlesin eelmises õpetuses, et 1. Mooses 1 on matemaatiline.
Kolm numbrit, mis siin korduvad, isegi inglise keeles, on 3, 7 ja 10. 3 selles, mida Jumal on. 7
on Piibli täiuslikkuse arv ja 10, mis on täitumise arv. Kui vaadata numbreid 3, 7 ja 10, peame
tähele panema, et ainult kolmes kohas Jumal tõepoolest loob midagi. 3 korda Ta kutsub midagi
nimega. 3 korda Ta teeb midagi. 3 korda Ta õnnistab midagi. See kordub isegi inglise keeles.
Verbid kulgevad kolmekaupa. Järgnevalt number 7. 7 korda öeldakse, et Jumal ütles, et Ta nägi,
et see oli hea. On 7 päeva. Selge see. Esimene lause on heebrea keeles 7-sõnaline. Viimased
kolm lauset selles loomisloos on kõik 7-sõnalised. Mitte inglise keeles, aga heebrea keeles. See
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on täielik vastand näiteks Babüloonia loomisloole. See on nii keeruline ja imelik, et kui seda
võrrelda Jumala sõna lihtsusega, ei ole kahtlust, kumb on tõsi.
Nüüd pean hüppama probleemi juurde. Aga enne seda rõhutame veel, et 1. Moosese 1 on
lihtsus. Mõelgem lasteraamatule, milles kirjeldatakse, kuidas maja ehitatakse. Lasteraamatus
peaks olema lihtne kokkuvõte, milles öeldakse: Esmalt tuli müürsepp telliseid laduma. Siis tuli
puusepp panema aknaid, uksi ja sarikaid. Siis tuli torulukksepp ja pani veetorud ja
kanalisatsioonitrassi. Siis tuli elektrik panema elektrijuhtmeid. Siis krohvija tuli seinu
krohvima. Seejärel maaler värvis need. Ja siis läksid kõik puhkusele. Lihtsustatud seletuses
lapsele oleks kindlasti 7 faasi. Aga see on lihtsustatus. Olen olnud kaasatud palvemajade
ehitusprotsessides ja tean, et elu ei ole nii lihtne. Selles vajatakse kriitilist analüüsi asjade käigu
kohta. Planeeritakse, millal tuleb müürsepp ja millal puusepp, kes võib-olla peab uuesti tulema.
Ehitise püstitamine on väga keeruline toiming. Ei ole kahtlustki selles, et 1. Moosese raamat on
lihtsustus. Teadus suudab sellele lisada suure hulga üksikasju. Jumal tahtis, et kõik saaksid aru,
et Tema tegi selle ja Ta tegi selle plaanipäraselt ja et Ta teadis, mida tegi. Aga kui nõnda rääkida,
siis teaduse koll tõuseb Sõna trotsima. Sünnib pinge, mis on paljudel teadusemeestel suhtumisel
millegisse üleloomulikku. Teadus suudab uurida ainult loomulikku maailma. See ei küündi
üleloomulikku. Teadusel ei ole sellesse puutepunkti ja seda on tal raske mõista. Aga teaduses
tõuseb esile teatud küsimusi loomisloo suhtes. Tahan neid mainida. Mõned inimeste
probleemidest on pelgalt ninatarkus. „Kas Aadamal oli naba?“ on minult küsitud. Või:“Kas
maod oskavad rääkida?“ Või:“Kust Kain sai naise?“ Lord Soperilt küsiti seda kord Hyde Park
Corneris ja ta vastas:“Miks te olete nii huvitatud teiste inimeste naistest?“ Sellele on isegi kolm
võimalikku vastust, kuid ma ei kavatse rääkida. Üks üldine küsimus on:“Miks dinosaurustest
ei räägita?“ Meist on tulnud nii dinosauruste sõbrad. Aga need on ausalt öeldes ninatargad
küsimused. On palju tõsisemaidki küsimusi, mida meil kohata tuleb. Loomistöö kiirus.
Geoloogid ütlevad, et see kestis 4,25 miljardit aastat. 1. Moosese ütleb, et see kestis kuus päeva.
Selles on õige väike vahe täita. Samuti maakera vanus. Ja loomiskord. Tähelepanuväärne on, et
teadus ühineb 1. Moosese 1 korraga. Välja arvatud üks erand, mida võime seletada. Ja see on,
et päike, kuu ja tähed ilmuvad alles neljandal päeval, see tähendab, pärast seda kui taimed on
juba maapinnal olemas. Nüüd teame, et algne maakera oli paksu pilve sees. Tegelikult udus ja
1. Moosese 2:6 mainib seda udu. Nüüd teaduski peab seda tõena. Kui siis esimene valgus tuli
esile, see paistis heledama pilvena. Kui taimed tulid ja hakkasid muutma süsihappegaasi
hapnikuks, see hajutas udu ja päike, kuu ja tähed tulid esimest korda nähtavale. Kui päikese,
kuu ja tähtede nähtavale tulek pärast taimi oli tulemus paksu udu hajunemisest maakera ümbert,
sel juhul teadus ühineb täpselt 1 Moosese 1 korraga. Ka see, et loomad ilmusid merre enne kui
maale. Ja et inimene ilmus vaatevälja viimasena. Sellega seondub hämmastav kokkulangevus.
Seega kord ei ole enam mingi probleem. Aga inimeste ja loomade päritolu on. See on
evolutsiooniteooria versus loomislugu. Küsimusi äratab ka inimeste eluiga enne veeuputust.
Metuusala- 969 aastat. Ta oli kõige vanem inimene. Ja siis veeuputuse ulatus. Kahju, et
tänapäeva mõtlemises need probleemid on esikohal suhtes 1. Moosese raamatuga. Seepärast
käsitlen seda alles nüüd. Me peame esmalt saavutama 1. Moosese raamatu sõnumi. Siis võime
maadelda hiljem probleemidega. Kui keskenduda ainult 1. Moosese raamatu probleemidele,
läheb selle tähtis sõnum meist mööda. Erimeelsusi ei pea siiski halvustama.
On kolm moodust käsitleda seda teadus Piibli vastu- küsimust. Sellel on suur tähendus, kuidas
seda teha. Need kolm moodust on eitamine, nende pidamine lahus, või nende nägemine
teineteist täiendavana. Ütlen kohe, et ise pean kolmandat moodust õigeks. Eitamise valivad
naiivsed kristlased, kes ütlevad, et peab valima. Kas Sõnal on õigus või teadusel. Aga emma13

kumma peab ümber lükkama. Mõlemat ei saa heaks kiita. Lõpptulemusena ei- usklikud valivad
teaduse ja usklikud Piibli. Ja mõlemad torkavad oma pea põõsasse. See ei ole vastus sellele
probleemile. Osalt selle pärast, et teadusel on paljudes asjades õigus olnud. Need
videokaamerad on teaduse toode ja need suunatud lambid. Tulin siia autoga ja olen terve nädala
pidanud telefonikõnesid siia. Kõik need on tulnud teadusest. Kui ütled:“Teadusel pole õigus!“,
lased suust arvatavasti kõige rumalamat. Aga sama rumal on öelda, et teadusel on alati õigus.
Aga kõrvale lükkamine ja mõte selle kohta, et teine on õige ja teine on vale, ei ole vastus. Kohtu
inimestega variantidega. Muu juhib ebaaususele. See paneb inimesed tundma, et nad peavad
tegema mõistuse enesetapu, et saaks Piiblisse uskuda. Ja see on eksitus. Teine moodus on hoida
teadus ja Piibel võimalikult kaugel üksteisest ja öelda, et teadus on huvitatud ühest tõest ja
Piibel teisest. Teadus on huvitatud materiaalsest ja loomulikust tõest. Piibel aga moraalsest ja
üleloomulikust tõest. Sellepärast need käsitlevad täiesti teineteisest eraldi olevaid asju. Teadus
räägib „kuidas ja millal“ maailm sündis. Piibel aga räägib „kes ja miks“. Ja need tuleb pidada
eraldi. Sedasi võivad nad koos elada. Üpris omapärane lähenemisviis. Tänapäeva keeles
öelduna teadus räägib tõsiasjadest, kui aga Piibel peaks rääkima väärtustest. Seepärast me ei
otsi Piiblist tõsiasju. Otsime sealt väärtusi. See on väga üldine komme sellest tänapäeval
rääkida. Nii teevad isegi pastorid kogudustes. Aga see on vale lahendus. See sobib kreeka
mõtlemisega ja suurim osa meist mõtleb nii. Siis hoiame materiaalse ja vaimse kahes
teineteisest eraldi veekindlas lahtris: püha ja maine, ajalik ja igavene. See on täiesti võõras
heebrealaste mõtlemisele, kus Jumalat nähakse nii Looja kui Päästjana. Materiaalne ja vaimne
kuuluvad kokku. Ma ei usu, et see oleks vastus. See sunnib pidama 1. Moosese raamatut
müüdina. 3. peatükis tuleb väljamõeldud lugu:“Kuidas madu jalad kaotas.“ Aadamast saab mis
tahes mees, ühe inimese asemel. Olete kindlasti sellist asja kuulnud. Nendest tuleb kujutletud
lugusid, millega meile väärtusi õpetatakse. Väärtused enestest ja Jumalast. Ja kuidas mõlemast
peaks mõtlema. Aga neid ei peaks kokku suruma ajalooliste tõsiasjadega. Kui sellele teele
minna, siis pead Aadamat ja Eevat müüdina, loona, milles on moraalne tõde, aga ei ole ajaloolist
tõde. Esmalt öeldakse, et Aadam ja Eeva on müüdid ja hiljem Noagi on müüt. Veeuputuses on
tõde, aga ainult moraalset tõde, mitte ajaloolist. Veidi hiljem Aabraham, Iisak ja Jaakob on
müüdid. Siis Mooses. Kui nägite hiljuti Romani TV-sarja Exodus, teate, et ta käsitles seda
müüdina. Tore lugu, milles on hea moraal, aga ajalooliselt ei ole tõsi. Sellest mindi edasi ja
nüüd on teolooge, kes peavad Jeesuse ülestõusmist ja neitsist sündimist müüdina. Lõpuks
Piiblisse ei jää üldse ajalugu. On ainult väärtusi, ei ole tõsiasju. Nii saab võimalikuks Piibli
paigutamine Koraani ja Veda-raamatute kõrvale. Need on moraalsed kirjutised. Aga see hävitab
Piibli. Jumal on ajaloo Jumal. Ajalugu on Tema lugu. Ja me loeme tõsiasjadest. Ja nagu juba
ütlesin, Jeesus tunnustas 1. Moosese raamatu tõsiasjadele põhineva. Nii et ka see ei ole vastus
meie probleemile. Kuigi see tundub olevat üldiseim viis, kuidas kristlased seletavad. Piibel ja
teadus kattuvad ja käsitlevad samu asju. Seepärast nende vahel on ilmseid lahkarvamusi, mida
peame vaatama. Kuidas selle lahendame? Kuidas need kokku toome? Peame mäletama kahte
tähtsat tõsiasja. Üks on teaduse siirdumis-perioodi uuringud. Mõtlen selle all, et teadus muutub.
See on pidevas muutusprotsessis. Asju, mida aastaid tagasi peeti teaduslike tõsiasjadena, ei
peeta enam sellistena. Teadus muudab oma nägemusi. Õige hiljuti öeldi veel, et X- ja Ykromosoomid määravad, kas inimolendist tuleb mees- või naispoolne. Nüüd sellest teooriast on
loobutud ja asemel on hoopis midagi muud. Kogu DNA leidmine on viinud revolutsioonini
selle suhtes, mida me elust mõtleme, kuna nüüd teame, et elu algsemalgi tasandil on keeruline
DNA. Ja matemaatiliselt DNA on keel. See ei ole kokkusattumiste summa. See on keel, mis
vahendab teate sugupõlvelt teisele. Seepärast DNA taga peab olema isik. See muudab paljude
mõttemaailma. Teadus siis muutub, on muutuses. Geoloogia muutub. Lugesin Times- lehe
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peatoimetaja juttu. Ta ütleb, et tänapäeval on seitse moodust arvutada maakera vanust. C-14,
raadiomeetrika, magnetvälja-uurimus, mere soolasisaldus jms. Ta andis nimekirja aegadest,
mida need uued meetodid on paljastanud. Kõige lühem on 9000 aastat ja kõige pikem 175 000
aastat. Ei siis 4,25 miljardit aastat. Ootame, kuni teadlased teevad otsuse mitmeski asjas.
Antropoloogia on hämmingus. Neid, keda eelajaloolisteks esiisadeks peeti, enam ei ole seda.
Neid peetakse olenditena, kes tulid ja läksid ja kadusid. Bioloogiagi on muutunud. Vähesed
usuvad Darvini evolutsiooniteooriat. Tahan öelda seda, et teadus muudab oma seisukohti.
Teine asi on sama tähtis. Ka Piibli traditsioonilised tõlgendused võivad muutuda. Piibel on
inspireeritud Sõna, aga meie tõlgendus seda ehk polegi. Me peame tegema selge vahe Piibli
teksti ja meie tõlgenduse vahel. Kui Piibel räägib maailma neljast nurgast, kes tõlgendab selle
tähendavat, et maakera on kuup või ruut? Piibel kasutab piltlikku keelt. See räägib
päikesetõusust idas ja selle loojumisest läände ja selle jooksmisest üle taeva. Kes selle põhjal
järeldab, et päike jalutab ümber maakera? Varem arvati nii, aga see oli vale tõlgendus. See oli
pelgalt piltlikkuse kasutamine. Me peame siis oma Piibli tõlgendamist uuesti korrigeerima, et
veidi paindlikumaks saada. Kui saame aru, et teadus muutub ja Piibli tõlgendamist nähakse
traditsioonilisena, oleme valmis uuesti järele kaaluma. Mõtlesin seda kirjeldada vaadates 1.
Moosese raamatu 1. peatüki päevi. Leidsin vähemalt viis eri moodust tõlgendada sõna „päev“
Piiblis. Käin need kõik läbi ja saate siis ise enesele meelepärase valida. 6 päeva ja 4,25 miljardi
aasta vahel on siis väike vastuolu. Kuidas siis saame aru sõnast „päev“? Heebrea keeles on see
„yom“, mis vahel tähendab 24 tunnist ööpäeva. Vahel taas ajajärku, nagu hobuvankri aeg on
möödas. Ma ei mõtle öö-päeva, vaid hobuvankrite päevi. Aga on siis viis erinevat tõlgendust.
Esimene käsitleb „päeva“ täht-tähelt 24 tunnise maa-päevana. Sel juhul probleemiks kujuneb
rohkema aja leidmine kusagilt. Erinevad kommentaarid leiavad lisa-aega kolmel eri moel.
Esimene on lõhe leidmine ennekõike salmide 2 ja 3 vahel. Öeldakse, et maakera tuli tühjana ja
kujuta, hulga aja pärast ja nende kuue päeva jooksul Jumal parandas olukorra. On üldine
teooria, mh. Scofield-Piiblis ja paljudes seletustes, et need kuus päeva olid pika aja vältel
kaosesse sattunud maailma ülesehituse aeg. Väga üldine teooria. Teine moodus leida aega
juurde, on leida see veeuputusest. Paljudes raamatutes ühendatakse see nimedega Whitcome ja
Morris. Nad on öelnud, et geoloogiline päev tuleb veeuputusest. Mitte eriti kergesti kaitstav
argument. Kõige põnevam moodus on see, et Jumal lõi ehtsa antiigi. Teooria algab sellega, kui
vana Aadam oli, kui Jumal ta lõi? Ta ei olnud beebi. Kas ta oli siis oma loomishetkel 30-ne
aastane…Sel juhul, kui keegi oleks temaga kohtudes öelnud:“Oled 30-ne aastane“, polnuks tal
õigus. Aadam oli pool tundi vana. Jumal siis suudab luua ehtsat antiiki. Ta suudab luua puu,
millel on 200 aasta aastaringid. Võimalik teooria. Küll Jumal selleks võimeline on. Aga need
kõik on pürgimus käsitleda „päeva“ täht-tähelt ja leida kusagilt lisa aega. Mõned aga käsitlevad
„päeva“ geoloogilise perioodina. See on kaua aega ja siis räägitakse „ajajärgupäevast“.
Seepärast me ei räägi 6-st päevast, vaid 6-st geoloogilisest perioodist. Kolmas on mütoloogiline
ja see peab 6 päeva ainult müüdina. See on ainult luuleline raam jutlustusele, millest põhiline
on saada esile moraalne õpetus, unustades raamistiku. See on ainult osa müüdist. See teeb
sellest „muinasjutupäeva“. Üks huvitavamaid on Londoni ülikooli professor Wisemani teooria.
Ta uskus, et päevad on kasvatuslikud, ehk see, et Jumal paljastas oma loomistöö Moosesele
järk-järgult. Esimesel päeval, ühel nädalal Moosese elus Jumal ütles:“Selle mina tegin.“
Järgmisel päeval Ta rääkis lisa. Ja taas järgmisel päeval veidi lisa ja taas järgmisel päeval. Need
olid siis Moosese „koolipäevad“. Sellest on kaks teooriat. Ühe järgi Jumal avaldas asjad
sõnaliselt. Aga teise järgi visuaalselt, nagu Ilmutusraamatu Johannesele. Selle kohaselt Jumal
oleks pidanud Moosesele pildiesitluse. Mooses nägi valguse eralduvat pimedusest ja siis ekraan
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pimenes. Siis Mooses nägi teist pilti ja niiskust merest eralduvat. Järgmisel pildil ta nägi taimi,
loomi ja linde jne. Ehk ta oleks kirjutanud üles pildiseeria saaga. Nii verbaalne kui ka visuaalne
teooria oletavad, et päevad kuulusid Moosese tunniplaani. Viimane tõlgendus on see, et need
olid „Jumala-päevad“. Aeg on suhteline mõiste samamoodi Jumalale kui meile. Tuhat päeva on
nagu üks päev Jumalale ja päev nagu tuhat aastat. Seepärast Jumal ütles:“Minule terve
loomistöö oli nädala töö.“ „Sedavõrd see võttis minult aega.“ Iva selles ütluses oleks see, et kui
valida geoloogiline aeg, inimelu kaotab mõtte. Pöördume Kleopatra nõela juurde. Kui see
esindaks planeedi vanust ja paneksime 10 sendi mündi lapiti selle otsa peale, oleks see inimsoo
vanus. Ja kui selle peale paneks postmargi, selle paksus esindaks tsiviliseeritud inimkonda. Kas
saate aru, et kaotame kõige tähenduse? Kes me siis oleme? Usun, et Jumal tahtis meid mõtlevat,
et loomine oli nädala projekt. Ta tahtis minna asja juurde- meie. See on teooria. Siis 7. päev.
Pange tähele selle pikkust, kuna see on jätkunud aastasadu. Ja see jätkus läbi terve Vana
Testamendi. Jumala seitsmenda päeva puhkamine jätkus ülestõusmispühapäevani, kui Ta äratas
oma Poja surnuist. Läbi Vana Testamendi midagi uut ei loodud. Jumal oli saanud oma loometöö
lõpuni. Sõna „uus“ vaevalt Vanas Testamendis esineb. See on seal üks kord. Jah, mäletan ühe
koha Koguja raamatus:“Pole midagi uut päikese all.“ Jumal puhkas läbi Vana Testamendi. See
oli päris pikk päev. Mooduseid on siis viis. Kindlasti arvate, mida mina toetan. Aga ma ei sunni
selle suhtes peale. Need on tõlgendused. Jumal tahtis, et peaksime Tema tööd nädalase
töölõiguna. See on selle sõnum. Minule sellest piisab. Ise usun, et räägime „Jumala-päevadest“.
Ta annab meile selleks oma seisukoha. Temale see on ainult nädala ülesanne. Aeg on tegelik
Jumalale, aga see on ka suhteline. Me peame seda meeles pidama. Võtsin vaid ühe näite. Jätan
küsimuse evolutsiooniteooriast järgmisele tunnile, see on tähtis. Eriti kui inimene selles
kaasneb. Sellega olen üritanud teile näidata, et meie Piibli tõlgendajatena peaksime olema vahel
natuke paindlikumad. Võib olla, et me ei olegi sellest õigesti aru saanud. Ka teadlased peaksid
olema veidi alandlikumad ja paljud ongi alandumas leides loodusest juhuslikkuse printsiibi.
Kõik ei olegi puhtalt pakitud süü ja järelduse seadusse. Teaduski on muutumas paindlikumaks
ja hiljuti lugesin lehest artiklit, mille pealkiri oli:“Kas teadus on tõestamas Jumala olemasolu?“
Uskumatu pealkiri loole. Sada aastat tagasi oleks loetud ümberlükkamisest. Nüüd on toimunud
nihe teises suunas, maailmakõiksusesse, mis on avatum Jumala isiklikesse asjadesse
puutumisele ja valitsemisele, kui varem. Sestap Sõna ja teadus on meie päevil teineteisele
lähenemas. See kõik on ainult hea. Usun, et kolmas tõlgendus sobitab teaduse ja Sõna kokku.
See on möödapääsmatus, kuna nii teadlased kui ka Sõna on huvitatud tõest. Oleme kõik
kohustatud tões. Tahame selgitada seda ja usun, et teadus on meile sellest seletanud palju suhtes
universumiga. Aga tähtsamaid tõdesid see ei ole suutnud selgitada, ei Jumalast ega ka meist
endist. Selle jaoks meil on Piibel. Ja tänu Jumalale, et on.

Loodu ja evolutsioon
Oleme jõudnud teise peatükini. 50 või 48 on veel. Vaatame täpsemalt teist peatükki. Selles
toimub radikaalne muutus. Stiili, sisu ja eelkõige vaatenurga suhtes. 1. peatükk- suletud
silmadega tunned hõljuvat maa kohal. 2. peatükk- suletud silmadega seisad tugevasti
maapinnal. Vaatad ringi, selle asemel, et vaataksid alla. See tuleneb sellest, et teises peatükis
tuleb inimesest pildi keskpunkt. Esimeses peatükis on keskmes Jumal ja kõik paistab Tema
vaatevinklist. Aga teises peatükis on inimene pildi keskpunktis. Nüüd inimene on isik. Esimese
peatüki üldnimed kaovad teise peatüki täpsete nimede teelt. Esimeses peatükis inimsugu on
lihtsalt mees- või naispoolne. Teises peatükis neist on saanud Aadam ja Eeva, kaks täpset isikut.
Ka Jumalal enesel on nüüd teises peatükis nimi. Esimeses peatükis Ta oli ainult Jumal. Nüüd
kutsutakse nimega Issand Jumal. Sõna „Issand“ suurte tähtedega ingliskeelses Piiblis tähendab,
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et heebrea keeles Tema nimi on seal. Kuna heebrea keeles pole vokaale, Ta nimi koosneb neljast
konsonandist. JHVH, millest tuleneb sõna „Jehovah“. Aga see on viga, kuna J hääldatakse nagu
Y ja V nagu W. Inglise keeles hääldatakse YHWH ja sellest tuleneb sõna Yahweh. New
Jerusalem Piiblis see sõna on sellisena, Yahweh Jumal. Olen andnud teile sõna „Aina“, mis on
väga lähedal sellele sõnale. „Olemine“, „Aina“ on Tema nimi. Nüüd siis Jumalal on nimi.
Samuti inimesel on nimi. Hiljem ka naisel on nimi. Nimi hakkab esinema. Mitte ainult inimeste,
vaid ka kohtade nimesid. Me ei räägi ainult kuivast maast. Räägime Havila, Kuusi ja Assuri
maast ja Eedeni aiast. Mitte ainult kuival maal, vaid ka veel on nimesid. Mainitakse neli jõge,
millest kaks on meile tuttavad tänapäeval. Need on Eufrat ja Tiigris. See paigutab Eedeni
kuhugi Kirde-Türgi ja Armeenia kanti. Sinna, kus Ararati mägi paikneb ja kust inimesed üha
otsivad Noa laeva. Teame kohta, aga nime tähenduslikkus on suurem. Sellega mitte ainult ei
täpsustata asju- nimed võimaldavad ühenduse. Teise peatüki suur asi on see, et inimene nähakse
ühendusvõrgustiku keskmena. Elu mõte on ühenduses. Ühenduses on kolm taset. Ühendus meie
ülal, ühendus meist allpool olevatega ja ühendus horisontaalis. On siis vertikaalne suhe
Jumalaga. On vertikaalne suhe loodusega meist allpool. Ja horisontaalne suhe inimsoo ja teiste
inimestega. Enne selle juurde minemist, mainime paari muud asja. Esimese peatüki Jumalat
kujutletakse Jumalana, Elohimina, mis tähendab „kolm“. Siiski kolm ainsuses. Jumal inimeste
sarnasena, kuna inimene on loodud Jumala sarnaseks. See on väga tähtis teada. Inimese ja
Jumala vahel on sarnasus, milline puudub kõigis teistes looduse osadest. Ühelgi loomal pole
seda omadust. Šimpans ei palveta kunagi. Meis on midagi, mis erineb kõige looduga maa peal.
See, et oleme Looja-näolised täiesti ainulaadsel moel. 1. Moosese 2 tundub keskenduvat
inimese ja Jumala vahelisele erinevusele. Ta on erinev meist ja meie oleme erinevamad kui
Tema. Need kaks tõsiasja peab omavahel tasakaalustama. Oleme Jumala sarnased, aga siiski
mitte samasugused kui Tema. Ta on nii nagu meie ja siiski mitte meie moodi. Me peame selle
tasakaalu säilitama, et suhe Temaga oleks hea. See, et Ta on meie moodi tähendab, et suhe
Temaga saab olla lähedane. Aga Tema erinevus hoiab suhte auväärsena. Läheduse ja austuse
vaheline suhe on väga tähtis, eriti Jumala teenimisel. Meil võivad olla liiga tuttavlikud ja
semulikud suhted Jumalaga. Justkui Ta oleks vaid üks koguduse liige teiste hulgas. Võime olla
ka liigse kartlikkuse all suhtes Temaga. Justkui tõmbuksime enestesse ega suuda Teda Isaks
kutsuda. Ta on püha Isa taevas. Ta on meie sarnane ja erinev. Oleme Tema sarnased ja
erinevamad kui Tema. Tasakaal tuleb säilitada. Esimesed kaks peatükki aitavad selles. Nimi
Aadam tähendab „tolmune“. See räägib, millisest materjalist Jumal lõi esimese inimese. Mees
on nimega Tolmune ja naine Eloisa. Teie jaoks Eeva. Need on iseloomulikud nimed. Piibli
nimed on seda. Onomatopoeetiliselt Eeva kõlab nii nagu see on. Nagu „kuku“ on
onomatopoeetiline sõna. Kui inimene loomadele nimed andis, Jumal käskis nõnda teha. Ta
kasutas loomadele iseloomulikke sõnu ja neist tulid neile nimed. Piiblis nimi ei ole ainult
iseloomustav. Selles on autoriteet. Nime andjal on siis autoriteet nime saaja üle. Aadam nimetas
kõiki loomi osutades autoriteeti nende üle. Ja ta andis nime ka oma naisele. Seda rakendatakse
üha- abielludes naine võtab mehe nime. Sellel on põhimõtteline tähendus. Nimed on siis
tähtsad. 1. Moosese 2 teeme tegemist nendega ühel või teisel moel.
Vaatame inimsuhete kolme tasandit. Esimene on suhe teiste Jumala loodutega. Sellesse
suhtesse kuulub alandumine inimeste mõjujõule. Jumal andis meile loomad meid teenima. See
ei tähenda, et meil oleks luba olla julmad ja neid hävitada. See tähendab, et loomad on
väärtusskaalal inimestest allpool. See on tähtis eriti neil aegadel, kui valitseb segadus. Olen
näinud Austraalias naisi protestimarsil hülgepoegade tapmisele vastu astudes. Tean, et need
samad naised ei kõhkleks teha aborti. Elame hullus maailmas, kus hülgepojal on suurem väärtus
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kui inimesel. Jeesus oli valmis ohverdama 2000 siga, et ühe mehe vaimset tervist päästa ja anda
ta perele tagasi. See ei tähenda, et kohtleksime loomi, nagu neil puuduks tunded. Aga see
tähendab, et on olemas väärtusskaala. Ja loodustükid on asetatud inimesest allapoole neid
teenima. Hiljem, pärast veeuputust ka inimesi toitma. Pärast veeuputust Jumal jättis ära
taimetoitumise. Esimeses peatükis Jumal andis inimesele taimetoiduks puuviljad ja seemned,
tegi loomadest taimetoitlased, mitte lihasööjad, mis on märkimisväärne. Meil peab olema
valitsus meist allpool oleva looduse suhtes. Inimene vajab ümbruskonda, mis on nii kasulik kui
ka esteetiline. Nii praktiline kui ka kaunis. Jumal ei pannud inimest kõrbesse. Ta istutas
inimesele aia, millel oli nii kasu- kui iluväärtus. Justkui vanad inglise suvila-aiad, mis on
kannikesepeenarde ja kartulipõllu segu. Kasu ja ilu kõnnivad käsikäes. Inimene vajab rohkem
kui kasu ja toitu. Ta vajab ümberringi ilu. Tal on seesmine ilumeel. Ma pole kunagi näinud
koera päikeseloojangut imetlemas ja ütlemas:“Kas pole kaunis!“ See on meisse sisse ehitatud,
nagu Jumalas, kes vajab rohkem kui ainult olemasolu. Meil on vajadus väärtustada ja nautida,
mitte ainult püsida elus.
Meie teine suhe on suhe Jumalaga üleval ja need kaks puud aias on väga tähtsad. Üks tegi elust
pikema, teine lühema. Need pole võlupuud. Kutsuksin neid sakramentaalseteks puudeks. Jumal
võib valida füüsilisi asju meile teada andma vaimsest õnnistusest või needusest. Seepärast
armulaualeiva ja -veini vale kasutamine võib viia haigestumiseni ja isegi surmani. Need pole
võluvahendid, aga Jumal on valinud need füüsilised elemendid osutama armu ja kohut. Ma ei
näe midagi imelikku selles, et puudel võis olla nii tugev vaimne mõju. Selles ilmneb taas see
sakramentaalne põhimõte. Jumal kasutab füüsilist kõnetama vaimset. Elupuu räägib sellest, et
Aadam ja Eeva ei olnud oma loomu poolest surematud. Aga meil on võimalus surematuks
saada. Nad ei oleks elanud igavesti iseeneslikele teguritele toetudes. Aga kuna neil oli pääs
elupuu juurde, nad oleksid võinud igavesti elada. Ükski teadusemees ei ole veel selgitanud,
miks me sureme. Nad on selgitanud mitmeid suremise viise. Aga miks seesmine kell hakkab
maha käima? Meie keha on suurepärane masin ja kui me õlitame seda, anname värsket õhku ja
liigume, see võib end korvata. Vahetan nahka mõne nädala tagant. Suurim osa magamistoa
tolmust on kasutamiselt eemaldatud nahk. Võid asendada katkiseid osi. See on imeline
masinavärk. Miks see ei või jätkuda? Ükski teadlane ei tea. Nad üritavad leida elueliksiiri.
Saladust, mis hoiaks kella käimas. Aga saladus oli elupuus. Jumal tegi inimolenditele
võimalikuks elada igavesti, istutades selle puu aeda tema jaoks. Inimene ei olnud tegelikult
surematu, aga oleks võinud olla nautides Jumala pidevast eluannist. Teine puu oli väga
tähelepanuväärne. Kui loed „tundmine“, võid asendada selle „kogemus“. Piiblis „tundmine“ on
isiklik kogemus. Aadam „tundis“ Eevat ja tegi ta rasedaks, sünnitama poja. Seda on
„teadmine/tundmine“ Piiblis. See on isiklik kogemus millestki või kellestki- tunda. Jumal
ütles:“Ei taha, et saate tundma head ja kurja.“ Lihtsalt öeldes:“Tahan, et te säilitaksite süütuse.“
Igaüks meist on kaotanud süütuse mingil moel. Kui teed valesti, ei või sa enam kunagi olla
endine. Võid andeks saada, aga süütus on läinud. Selle kaotamine on hirmus asi, kuna
õnnelikkus kuulub veatusse. Paulus ütles:“Kurja tegemises olen meelsamini süütu nagu väike
laps.“ Süütus on õnnelikkus. Kui Jumal tahtis, et Aadam ja Eeva säilitavad süütuse, miks Ta
pani sellise puu nende käe ulatusse? See oli Tema moodus öelda:“Moraalne autoriteet on minu
käes teie üle.“ Ehk:“Te ei otsusta ise, mis on õige ja vale, vaid usaldate seda, et mina ütlen, mis
on õige ja vale.“ Iga lapsevanem soovib oma lapsele sama. Ta ei taha, et laps õpiks elus, mis
on talle paha. Soovite, et nad usaldavad teid ja püsivad pahateost eemal. See on vanemlikkuses
sisalduv autoriteet. Jumal ütleb loodud inimolenditele:“Te ei ole maaomanikud, vaid üürnikud.“
„Minu oma on maa ja minul on õigus öelda, mis on teile hea ja mis mitte.“ Probleem on, et me
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kõik keeldume kuulamast ja proovime ise, kas see on hea või halb. Seepärast kaotame süütuse
ega ole enam kunagi endised. Traagiline. Aga selle jaoks puu oli olemas. See ütles:“Olete ikka
veel minu moraalse autoriteediga seotud. Mina otsustan, mis on teile hea ja halb.“
Inimene ei pea ainult enesest allpool olevaga olema suhtes, või enesest üleval pool olevaga. Ta
vajab kedagi kõrvale. Vajame horisontaaltaseme suhteid. On kurb, kui vana pensionäri ainus
suhe on kass. Selles pole täielikku inimlikkust, kas pole? Me pole täielikult inimlikud, kui ainus
suhe on Jumalaga ja suhe teistega puudub. Vajame võrgustikku. Armastan sõna „Shalom“.
Kirjutan selle alati oma raamatu pühenduseks. Kirjutan alati „Shalom“ ja oma nime. Shalom
on ilus sõna, mis tähendab harmooniat enesega, harmooniat Jumalaga, harmooniat teiste
inimestega ja harmooniat loodusega. 1. Mooseses on pilt sellest harmooniast. Jumal hoiatab
Aadamat rikkumast seda harmooniat. Või ta peab surema. Mitte tingimata kohe, aga kell hakkab
maha käima. Süü, miks Jumal nii ütleb, on väga lihtne. See tundub kõva karistusena väikese
patu eest. Aga Jumal ütleb:“Kui tunned paha, pean asetama sinu elule maa peal piiri. Muidu
kurjusest tuleb igavene.“ Sellest saab loomulikult aru. Kui Jumal lubaks mässaval inimesel
elada igavesti, ta rikuks Tema maailmakõiksuse igaveseks. Ta on pannud ajapiiri neile, kes ei
soostunud Tema moraalset autoriteeti heaks kiitma. Inimene vajab horisontaalset suhet ja
sobivat partnerit. Nii palju kui lemmikloom võibki tähendada, kass, koer või lind, ei korva see
isiklikku suhet teiste inimolenditega. 1. Moosese 1 mees ja naine on võrdõiguslikud väärtuse ja
ka rikutuse suhtes. Nii suhtes saatusega. Piibli esimesed sõnad mehest ja naisest ütlevad, et nad
on mõlemad samamoodi Jumala pilt. Aga teises peatükis ülesanne läheb lahku ja näeme neli
seika. Leiame need kõik ka Uuest Testamendist. Esmalt- naine on mehest tehtud. Ta siis
põlvneb mehest. Teiseks- ta on loodud pärast meest. Mehel on esmasündinu vastutus. Selle
tähendus selgub 3. peatükis, Aadamat süüdistatakse patus, mitte Eevat. Aadam vastutas Eeva
eest. Kolmandaks- naine loodi mehe jaoks. Aadamal oli töö enne kui tal oli naine. Mees on
loodud eelkõige töö jaoks, naine taas suhete jaoks. Mis ei tähenda, et mehel ei peaks inimsuhteid
olema või et naine ei võiks tööl käia. Küsimus on esmasest mõttest, millesse Jumal mehe ja
naise lõi. Et mees andis naisele nime, näitab, kuidas partnerlus peaks toimima. Mitte
demokraatia kombel. Kuidas nad võiksidki, kui hääli on ainult kaks, üks kummalgi. Pigem
partnerluses, milles teisel on pigem vastutus kui juhtimine. Nii see on mõeldud ühiskonnas
töötama. Võistlusolukord sünnib, kui mehe juhtimisest tuleb valitsev. See juhib naise
piiramisele ja siis harmoonia puruneb. 1. Moosese 2-s öeldakse mitmeid asju, mis on hästi
kohal. Seks on hea asi. See ei ole patt. See on ilus ja Jumal ütles:“See on eriti hea.“ Seks loodi
partnerluse jaoks, mitte vanemlikkuse jaoks. See on tähtis märk, millega liitub küsimus
profülaktikast. Eeskuju seksuaalsele naudingule on monogaamia- ainuabielu. Üks koolipoiss
ütles kord monotoonia. Aga see tähendab abielu ühe inimesega kogu elu. Abielu koosneb kahest
asjast: lähenemisest ja sidumisest. Sellega on seotud füüsiline ja sotsiaalne aspekt, mis koos
loovad abielu. Kui üks puudub, ei võida abielust rääkida. sekssuhe ilma sotsiaalse heakskiiduta
ei ole abielu. See on patus elamine. Seepärast peaks selle kehtetuks tunnistama. Abielu ületab
kõik teised inimsuhted. Sellesse ei kuuluks naljad ämmast-äiast, kui sellest oleks ajaloo jooksul
kinni peetud. Inimese partner asetub kõikide teiste inimsuhete ette. Isegi laste ette. Mees ja
naine peaksid asetama üksteist tingimatule esikohale. Sellel ideaalpaaril ei ole midagi teineteise
ees salata. Ei mingit häbi ja täielik avatus teineteise suhtes. Inimene on inimsuhete maatriks,
mille kohal on Jumal. Tal on partner kõrval ja loodus allpool. Ta peab alistama oma mõju alla
selle, mis on allpool. Ta peab alistuma selle mõju alla, kes on ülalpool. Ja ta peab otsima toetust
sellest, kes on tema kõrval. Need on kolm põhisuhet, mida igaüks vajab. Ja vajab õigel moel.
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Kui patt tuli, näeme, kuidas iga suhe sai rikutud. Kogu võrk läheb katki. 1. Moosese 2. inimest
vaadatakse looduga koosluses. Selle sõnum on väga selge ja eriti vajalik. Aga…sellega seondub
teaduslikke probleeme, eriti kaks. Vaatame neid siinkohal lühidalt. Üks on: Kuidas
eelajaloolised inimesed paiknevad pildil? See tähendab, milline on tänapäeva inimese suhe
eelajaloolise inimesega? Teine on loomulikult palju suurem küsimus. Kas inimene on otseselt
füüsiliselt loomadele sugulane? Küsimus on siis evolutsioonis. Sellest on palju kergem rääkida,
kui piirneks taimede ja loomadega. Inimese liitmine selle teooriaga sünnitas suure kriisi. See
tõstab esile selle peaküsimuse. Vaatame meie suhet eelajaloolise inimesega. Mitmesuguseid
jäänuseid on leitud. Eriti neid on leidnud isa ja poeg Leakeys Orduvi Gorgest Keeniast ja mujalt.
Nad väidavad, et inimelu on saanud alguse Aafrikast. Mitte Lähis-Idast, kuhu Piibel selle
paigutab- see äratab küsimusi. Me peame vaatama tänapäevainimese suhet eelajaloolise
inimesega. Mida ütleb teadus ja mida Piibel ja kas seda saab kokku sobitada? Vaatame esmalt,
mida Piibel ütleb inimese pärinemisest. Piibel ütleb selgelt, et inimene on tehtud samast
algmaterjalist kui loomad. Loomad loodi maa tolmust. Meid loodi samuti samadest
mineraalidest, mida maakoores leidub. Minu kehas olevad mineraalid on väärtusega alla 25
krooni. Ei tõsta meelt, aga tean, et need kõik saavad taas maaks, kas kiirelt või aeglaselt, aga
need lähevad sinna, kust tulidki. Inimene ja loomad on tehtud samast ainest. 1. Moosese 2-s on
sõnad, et Jumal puhus vaimu tolmu ja inimesest tuli elav hing. Ärge laske sõnal „hing“ end
häirida. Seda täpselt sama väljendit kasutatakse loomade puhul esimeses peatükis. Neid
kutsutakse „elavateks hingedeks“. Heebrea keeles „hing“ tähendab ainult „hingavat keha“.
Inimest ja looma kirjeldatakse elava hingena, samasuguse olendina. Oleme hingavad kehad.
Kui on oht, et hingamine lakkab, saadad SOS-signaali Päästke hinged, SOB- päästke hingavad
kehad. Ütled siis:“Päästke hingav keha.“ See on heebrealaste kõne. Lord Soperilt küsiti kord
Hyde Parki kõnelejate nurgas:“Millise kujuga on teie vaim?“ Ta vastas:“Pikergune.“ See on
hea teoloogia. Olen pikergune hing. Mind maetakse pikerguses kirstus. Minu hinge kuju. Siis
talt küsiti:“Kus kohas kehas on hing?“ Ta vastas:“Kus kohas orelis on muusika?“ Seegi oli hea
teoloogia, kuna oreli või klaveri saab lammutada, aga muusikat sealt ei leia. Aga see lihtsalt on.
See on seal, kui keegi teine teeb sellest elava. See on tähtis, kuna sõna „vaim“ teises peatükis
on eksitanud paljusid. Nad on mõelnud, et hing teeb inimesest unikaalse. Ei, sõna „vaim“
tähendab ainult hingavat keha. 1. Moosese 2 räägib inimesest erilise loomusena. Mõte inimese
ja inimahvi sündimisest samast rassist on kokkusobimatu asi. Selge kokkupõrge. Inimene on
tehtud otse tolmust, mitte loomast ja loodud Jumala pildiks. See paneb inimese väga erilisse
loomise kategooriasse. Heebrea „bara“ kasutatakse kolm korda materjalist, elust, inimesest
jutustama, et inimeses on midagi väga uut ja haruldast. Ajalooline käsitlus inimesest rõhutab
inimsoo sarnasust. Paulus ütles Ateenas, et Jumal on teinud meid samast verest. See on tõsi,
kuigi veregruppe on mitmeid. Ajaloos viitab kõik inimsoo ühisusele. Olen veidi
põllumajanduse arheoloogiat õppinud. See paigutab maisikasvatuse ja koduloomad täpselt
sinna, kuhu Piibel asetab Eedeni aia. Kõige varajasemad põlluharimisega seotud märgid on
leitud Kirde-Türgist ja Lõuna-Armeeniast, täpselt Eedeni aia kohalt.
Aga vaatame, mida ütleb teadus. Paljud tahavad, et me vaataksime seda valet antiteesi. Kas
teadus on läinud vales suunas uurides eelajaloolist inimest? Või on Piibel meile valeteavet
andnud? Meie ette pannakse jälle emma-kumma hülgamine. Näiteks öeldakse, et Piltdowninimene oli võltsing. Kas olete sellest kuulnud? Piltdown-inimesest Sussexis? Seal on leiupaiga
lähedal sellenimeline kõrts. Aga Piltdown-inimene osutus sea lõualuuks. Paljud kristlased
tantsisid rõõmust ja hüüdsid:“Halleluuja! Näete! Teadusel polnud õigus!“ Olgem ausad ja
tõdegem, kes mõtles välja, et see oli võltsing. Kristlased seda ei leiutanud. Teadus oli see, mis
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selle võltsinguks tõdes. Ei saa öelda, et teadus valetab kuna teadus tegi kindlaks, et Piltdown
on võltsing. Me peame kõige suhtes ausad olema. Teadus on jäänuseid leidnud, mis
hämmastaval moel on meie sarnased. Nende kohta kasutatakse eri termeneid: Neandertali
inimene, Peking-inimene, Java-inimene, Austraalia-inimene. Leakeysid väidavad, et on leidnud
Aafrikast 4 miljonit aastat vanu inimjäänuseid. Nüüd on üldiselt tunnustatud, et inimjäänuseid
leitakse Aafrikast, mitte niivõrd Lähis-Idast. Öeldakse, et homo sapiens on umbes 30 000 aastat
vana. Öeldakse, et neandertaallane on 40-150 000 aastat vana. Swanscombe 200 000 aastat
vana. Homo erectus ehk Hiina ja Java inimene 300 000 aastat vana. Austraalia inimene 500 000
aastat vana. Ja nüüd Aafrika inimene 2-4 miljonit aastat vana. Mida selle peale öelda? Esmalt
peab kindlalt ütlema, et siiani pole leitud midagi, mis oleks pooleldi ahv ja pooleldi inimene.
On eelajaloolisi inimjäänuseid, aga need pole pooleldi midagi. Tahan öelda, et need kõik
inimrühmad pole meie esivanemad. Ka see on tunnustatud tõsiasi. Antropoloogia on muutuste
olukorras. Kolmandaks need ei jälgi üksteist arengulises järjekorras. Kas olete näinud pilte,
millel ahv tasapisi muutub sirgemaks? Ja saab suurema pea. Mina võin teha sama asja
lennukiga. See on Supersonic-lennuki evolutsioon, vahva. Aga see ei arenenud selliseks oma
ajal. Ainult pilt ei tõesta midagi. Tegelikult see tõestab, et vajatakse mõistust selle tegemiseks.
Aga need ei sobi kokku. Mõnedel vanematel inimjäänustel olid suuremad ajud kui tänapäeval.
Ja need kõndisid sirgemalt. Arusaam sel hetkel on, et miski nendest rühmadest ei liitu meiega.
Siis homo sapiens- sooga. Kuidas sellesse suhtuda? On kolm võimalust. Üks on öelda, et
eelajalooline inimene oli piibellik inimene ja et leiud on sama kui Aadam ja Jumala pildiks
loodud inimene. Mõned on teinud ettepaneku, et 1. Moosese 1 kujutab paleontoloogilist küttinimest. Ja peatükk kaks kujutab neoliidiajastu põlluharijat. Teine võimalus on, et eelajalooline
inimene muutus mingil etapil piibellikuks inimeseks. Et mingil hetkel see loomasarnane
inimene või inimese sarnane loom muutus Jumala pildiks. Siis peab mõtlema, kas muutus üks
või muutusid nad kõik. See sünnitab uusi arvamusi. Kolmas võimalus on, et eelajalooline
inimene ei olnud piibellik inimene. Neil oli rohkem või vähem meile sarnane välimus. Nad
kasutasid tööriistu, aga miski ei viita usundile. Või et nad oleksid palvetanud. Nad polnud
Jumala pildiks loodud. Mis neist kolmest tuleks valida? Ei ütle, millisesse neist ise usun.
Antropoloogia on nii muutumas, et sellele ei pea vastama. Kuigi võiksimegi vastata, kas sellel
on mingit mõtet? Evolutsioon, milles pole küsimus selles, mis on meie suhe eelajaloolise
inimesega, vaid suhe loomadega. Annan mõne termini, et teame, millest räägime.
Evolutsiooniteooriat peetakse üldiselt Charles Darwini teooriana. Ei ole. See on Aristotelese
teooria ja tänapäeval Erasmus Darwini, kes oli Charlesi ateistist vanaisa, kellelt Charles selle
omaks võttis. Ta tegi selle avalikuks. On teatud terminid, mida peab tundma. Variatsioon
tähendab väikesi kujumuutusi aja jooksul ja mis on päritud järgmistele sugupõlvedele. Iga
sugupõlv muutub veidi ja muutus püsib järgmise põlveni. Loomulik valik on nende muutuste
põhjal sündinud, mis on juhtinud ümbruse elamiskõlbulikumate säilimiseni. Ehk KirdeInglismaa söemägede taustal mõelduna- must ööliblikas oli paremini maskeeritud kui valge.
Nii valge suri ära ja must säilis. Nüüd kui söehunnikuid enam pole Kirde-Inglismaal, valged
ööliblikad tulevad tagasi ja mustad on kadumas. Kumb sobib paremini ümbrusega. Toimub
loomulik valik. Paremini ümbrusega kohanenud säilivad. See valik on loomulik. See juhtub
looduses automaatselt. Loodus valib ise sobivamad liigid. Aga see aeglane muutusprotsess on
nüüd muutunud. Prantslane Lamarque ütleb, et tasase aeglase muutumise asemel on toimunud
järske, suuri muutusi, mutatsioone. Rohkem trepi kui eskalaatori kombel. Nende vahel on
väideldud. Vaatleme veel kahte terminit. Mikro-evolutsioon usub piiratud muutusesse teatud
loomarühmade sees liikide kaupa. Usun, et teadus on tõestanud mikro-evolutsiooni. Makroevolutsioon usub, et kõikidel loomadel on sama päritolu ja et kõik on omavahel sugulased ja on
21

arenenud lihtsatest eluversioonidest. Ja et need on arenenud üha keerulisemateks olenditeks.
On veel üks tähtis sõna. See on „võitlus“. Kui usume sellesse, sõna „võitlus“, tähendab
tugevama ellujäämist. See mõttemall on juhtinud suurema inimliku kannatuseni. 20. sajandil
mingi muu mõttemall ei päde. Varsti näitan, kuidas. Ma ei hakka tõestama ei
evolutsiooniteooria poolt ega vastu. Tahan vaid öelda, et evolutsioon on ainult teooria. Seda ei
ole tõestatud. Mida rohke tõendeid saame fossiilidest, seda vähem see paistab asjaliku teooriana
selle suhtes, kuidas elu erinevad moodused on sündinud. Fossiilid, mis on evolutsiooniteooria
kohaselt klassifitseeritud, esinevad samaaegselt kambriajastul. Need ei ilme tasapisi aja
möödudes, vaid peaaegu samaaegselt. Teiseks elu keerulisemad kujud ja lihtsad kujud esinevad
koos. Pole olemas lihtsa muutumist keerulisemaks. Kolmandaks on väga, väga vähe „sild“fossiile, mis oleksid kahe liigi vahepeal. Kõik elu, algusest peale, on olnud väga keeruline. Ja
selles on alati olnud DNA. Mutatsioonid põhjustavad üldiselt väärarengut ja viivad surmani.
Järgnevalt: ristlemised juhivad üldiselt viljatusele. Peale selle statistiline tõenäosus ei luba sellel
juhtuda. Selleks pole piisavalt aega. Sellepärast uus teooria ütleb, et elu sai alguse teisel
planeedil, hõljus läbi kosmose ja laskus siia. Statistiliselt tõepoolest pole piisavalt aega kõigi
nende elu variatsioonide arengule.
Nüüd teiste asjade juurde. Selle teooria mõju inimestele. See pole mitte üksnes toitnud meie
uhkust selle suhtes, kui kaugele oleme jõudnud ja kuidas võime jätkata ikka üles ja edasi. Mis
on siiski parem, kui algusesse tagasi minek. Tahan nüüd näidata, mis on juhtunud selle sõna
„võitlus“ taustal. Leiame selle Ameerika kapitalismist. John D. Rockefeller ütles:“Äri-elu on
tugevatele.“ See on juhtinud hirmsa kannatuseni. Fašismist. Adolf Hitleri raamatu nimi on
„Minu võitlus“. Ta uskus tugevamate hakkamasaamisse ja et Saksa aarialased on seda.
Tõepoolest mitte juudid. Leiame selle kommunismist. Karl Marx kirjutas kodanlaste ja
proletaarlaste võitlusest. Ta pidas seda revolutsiooni eelduseks. Leiame selle sõna kolonialismi
algaegadest, kui inimesed pühiti olematusse arengu nimel. Olen piisavalt julge, et öelda kui
mõte tugevamate hakkama saamisest on inimestele kohandatud, see on rohkem kannatusi
põhjustanud, kui mingi muu mõte. Ja see on seadnud meid kahe suure valiku ette. Kasutan paari
üleliigset minutit nende valikute esitamiseks. Millest me tegelikkuses räägime, käsitledes
loomist ja evolutsiooni? See paneb meid intellektuaalse valiku ette. Kui usud loomisse, usud
Isa Jumalasse. Kui aga evolutsiooni, kaldud emake looduse poole, mida pole olemas. Kui usud
loomisse, usud, et see maailm on isikliku valiku tulemus. Kui evolutsiooni, siis isiksuseta
juhuse tulemus. Loomisega liitub planeeritud tähendus, evolutsiooniga aga juhuslikkuse mudel.
Loomisse uskuvatele on maailmakõiksus üleloomulik toode, evolutsiooni uskuvatele aga
loomulik areng. Loomisse uskuvatele loodu on lahtine olukord. Lahtine isiklikule sekkumisele
nii Jumala kui inimese poolt. Evolutsiooni uskuvatele on loodus suletud süsteem, mis töötab
omal ajal. Loomisse kuulub mõte, et Jumal hoolitseb loodu eest. Evolutsiooni puhul on see taas
juhus. Loomise poolel usk põhineb faktidel, evolutsiooni puhul kujutelmal. See on ainult
teooria. Loomise poolel on Jumal vaba asju tegema ja looma inimese omaks pildiks.
Evolutsiooni poolel inimene on vaba tegema Jumala mistahes pildiks. Sellise erineva arusaama
teeb loomise ja evolutsiooni vahe. Aga kui me vaatame selle taha, leiame moraalse valiku.
Küsimus on selles, miks inimesed takerduvad evolutsiooniteooriasse? Ja mõned väga
fanaatiliselt. Vastus on, et tegelikult see on ainus võimalus, kui ei taha uskuda Jumalasse.
Loomistöös Jumal on Issand ja evolutsioonis inimene on isand. Loomistöös oleme jumaliku
autoriteedi all, evolutsioonis oleme autonoomsed inimesed ja saame ise otsustada. Loomistöös
on absoluutsed hea ja halva standardid, evolutsioonis on asi juhuslik. Loomistöös räägime
kohustusest ja vastutustundest, evolutsioonis nõudmisest ja õigustest. Loomistöös valitseb
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vastsündinu sõltuvus, oleme nagu väikesed lapsed ja räägime taevasest Isast. Evolutsioonis on
inimene uhke sõltumatuse mõtte üle. Täiskasvanulikkusest, milles pole enam Jumalat vaja.
Loomistöös on inimene langenud olend, evolutsioonis aga tõususuunas. Loomistöös on nõrkade
pääste, evolutsioonis tugevate säilimine. Nietzche, filosoof Hitleri taustal, ütles, et vihkab
ristiusku, kuna see lubab nõrkadel elada ja hoolitseb haigete ja surevate eest. Aga tema
filosoofia oligi tugevate säilimine. Loomistöös õige on jõud. Kui õieti teed, oled tugev.
Evolutsioonis jõud on õige. Valitseja teeb kõik õieti. Loomise puhul juhib see rahule,
evolutsiooni puhul sõtta. Nii on alati olnud. Loomistöös rõhutatakse kuulekust, evolutsioon
manitseb end hellitama. Loomine ütleb:“Usk, lootus ja armastus.“ Elu kolm suurimat hüve.
Evolutsioon ütleb:“Fatalism, abitus ja hea õnn.“ Loomine viitab taevasse, evolutsioon põrgusse.
Olen toonud need esile, et näeksite, milleni see teooria viib, kui inimest peetakse ainult
arenenud loomana. Ma ei imesta, kui lastele on kümme aastat koolis korrutatud, et nad tulid
loomadest. Olen andnud teile maitsta seda asja ja järgmisel korral räägime pattulangemisest ja
selle tagajärgedest inimese perele, ühiskonnale ja paljudele teistele asjadele.

Eedenist Paabelisse
Kui Jumal lõpetas maailma loomise, ütles Ta:“Suurepärane!“ Ja see sisaldas ka inimesi. Aga
kes seda maailma nüüd heaks peab? Väga vähesed. Midagi on korrast ära. Mis läks untsu ja
millal? 1. Moosese 3 vastab sellele. Kõik kolm suhet inimese ja Jumala vahel, inimese ja
looduse vahel ja inimeste omavahelised suhted on aia taha läinud. Mis esimesena untsu läks?
Paistab peaaegu niimoodi, et maailm on pigem neetud kui õnnistatud. Me oleme võõrandunud.
Vaatame kolme olemasolu tõsiasja. Fakt number üks: sünnitus on valus. Fakt number kaks: elu
on raske. Fakt number kolm: surm on kindel. Miks? Miks sünnitus on valus? Miks elu on raske?
Miks surm on kindel? Filosoofia annab mitmeid erinevaid vastuseid. Mõned filosoofid ütlevad,
et peab olema paha jumal ja hea jumal. Sagedamini nad ütlevad, et hea jumal sai halva tulemuse.
Nii üritatakse leida mingi paha allikas. 1. Moosese 3 annab meile neli eluliselt tähtsat mõistet.
Number üks: Paha ei olnud alati maailmas. Number kaks: See ei saanud algust inimestest.
Number kolm: See ei ole füüsiline, vaid moraalne. Mõned filosoofid on öelnud, et paha algus
on maailma materiaalne külg. Või et ihu on kiusatuse allikas. Piibli vastus ei ole see. Number
neli on, et paha ei ole üldse olemas. On ainult pahasid inimesi. Paha ei ole mingi asi, mis
iseenesest on olemas. See on rohkem adjektiiv kui substantiiv. 1. Moosese 3-s käsitletakse
tõelisi juhtumeid. Tegelikus ajaloos, tegelikus geograafilises kohas. Meile antakse juhtumi aeg
ja koht. Inimkonna hommikul juhtus suur moraalne katastroof. See ei ole legend või müüt. Siin
on roomaja, rohkem sisalik kui madu, kuna tal olid jalad. Suurim osa nähtud pühapäevakooli
piltidest ei ole õiged. Neil on vaid madu õun suus või midagi. See oli rääkiv sisalik. Kas me
võime sellesse uskuda? On kolm võimalust. Üks on, et see oli saatan valerüüs ja ta on
maskeeringumeister. Teine on, et Jumal andis loomale kõnevõime. Ja kolmas, et loom oli paha
vaimu täis. Kui Jeesus saatis 2000 siga Gadara kaljult alla, olid neis deemonid. Saatanal on
täiesti võimalik loom enda valdusse võtta. Sedasi ta maskeerub üheks Jumala loodutest. Sellel
oli eesmärk petta Aadamat ja Eevat, kuna saatan asetas end niimoodi nendest allapoole. Ta oli
kõige kavalam loodud olend. Ta oli tegelikult langenud ingel. Ingleid on. Evolutsioonil on
nendega probleem. Kust nad tulid? Aga inglid on veel tõelisemad kui inimolendid. Nad on
meist intelligentsemad ja tugevamad. Olen juba selgitanud puud. Tähelepanuväärne, et saatan
ligines Eevale. Naised on üldiselt usaldavamad kui mehed. Mehed on hirmus kahtlevad. Aga
naised usaldavad ja on seepärast kergemini eksitusse juhitavad. Aga tähtsaim küsimus on, et
saatan väärastas Jumala korra ja kohtles Eevat justkui too oleks perepea. Häbenen oma
sugupoole pärast kuna Aadam seisis Eeva kõrval ega teinud suud lahti. Seda peab väga valjusti
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ütlema. Kui kaasasid intervjueeritakse pärast isiklikku katastroofi, istub mees tummalt ja paneb
naise rääkima. Mees peaks naist kaitsma. Aadam oleks pidanud väitlema saatanaga, kuna Eeva
ei olnud kuulnud Jumala sõnu. Aadam oli kuulnud ja ta oleks pidanud ütlema, et saatan võltsib
Jumala sõnu. On kolm moodust Sõna võltsida. Üks, et sellele pannakse juurde. Teine, võetakse
midagi ära. Kolmandaks, selle sisu muudetakse. Saatan tegi kõike kolme Jumala käskudele.
Saatan oskab Piiblit väga hästi, aga oskab ka valesti tsiteerida. Ta tegi kõik kolm viga, mis on
ka tuttavad paljudele jutlustajatele. Jumala sõnale lisamine, sellest ära võtmine, või selle
muutmine. Me ei ole teadmatud saatana riugastest ja teame, kuidas ta Eevat manipuleeris ja
kuidas ta meid võrku püüdis. Ta teeb seda kolme sammuga. Ta paneb sind mõttes kahtlema. Ta
paneb südames tahtma ja niimoodi olema Sõna vastu tõrges. See on alati tema strateegia. Esmalt
ta paneb sind mõtlema millestki valesti, üldiselt tõlgendades Jumala sõna valesti. Siis ta paneb
sind tahtma seda südames. Kui sinu meel ja süda seda tahavad, oledki küps. Kui olud on õiged,
oled omalt poolt sõnakuulmatu. Nõnda ta sai Eeva võrku. Ja me peame sellest õppima. Nüüd
me näeme Jumala iseloomus uut külge, mis pole veel ilmsiks tulnud. See on Jumala külg, mis
mõistab patu hukka. See on Tema iseloomu hea külg. See ei ole esinenud 1. Moosese 1-s ega
2-s. Aga nüüd see tuleb selgelt esile. Jumal vihkab pattu. Ja Ta peab sellest kinni hakkama. Kui
Ta on tõepoolest hea Jumal. Ta ei saa lasta inimest libiseda paha suhtes. See on 1. Moosese 3
sõnum. Kas te märkasite minu loetud parafraasis, et Ta karistus oli luulekujul. Kui vaid meil
oleks Piibel, milles öeldakse, millal on küsimus luulevormist ja millal proosast. Proosa näeb
välja leheveeruna, mis on servast servani kirjutatud. Luulevormis on palju tühja ruumi ja
lühemad read. Kui Jumal räägib proosavormis, Ta väljendab mõtteid oma meelest sinu meelele.
Luulevormis Ta kõneleb tundeid oma südamelt sinu südamele. Üks salm 1. Moosese 1-s on
luule vormis ja üks salm 2. peatükis. Mõlemad puudutavad seksi. Kas pole hämmastav!
Esimesed kaks armastuslaulu. Jumal on luuleline mõeldes mehe ja naise peale 1. Moosese 1-s.
Ja Aadamast tuleb luuleline, kui ta näeb kaunist alasti tüdrukut. Kui ta siis ärkab esimesest
narkoosi all tehtud lõikusest. Kas tead, mida Aadam tegelikult ütles? Tõlgin selle heebrea
keelest õieti. Ta ütles:“Wau!“ „See on see!“ Ta ei olnud sama võlutud mõni nädal hiljem,
öeldes:“See oli naine, kelle mulle andsid.“ Kuidas me muutume! Aga need kaks väikest
luuletust 1. ja 2. peatükis on Jumala rõõm ja inimese rõõm seksuaalsuse pärast. 3. peatüki
luuletus annab edasi teistsuguse Jumala tunde: viha, pettumine, ärritumine. Teoloogilise termini
Jumala viha. Jumal tunneb nii sügavalt, et Eeden on rikutud. See on „aia taga“. Jumal teadis ka
seda, milleni see viib. Peatükkides 4-11 näeme kolmanda peatüki tulemusi. Peatükile 3
osutatakse üldiselt kui langemise peatükile, inimese langemisest välja sellest imelisest
olukorrast. Kujutage ette, et seda ei olekski juhtunud ja et Aadam ei oleks Eevat süüdistada
üritanud, või isegi Jumalat. „See oli too naine, kelle minule andsid.“ Ta üritas veeretada süüd
tagasi. Ent kui Aadam olekski vastanud Jumala küsimusele:“Olen valesti teinud, tunnistan.“ Ja
Jumal oleks samas selle andeks andnud. Ajalugu võiks olla väga erinev. Kui Jumal küsis
Aadamalt:“Kus sa oled?“ Ta teadis täpselt, kus ta oli. See on kohtuistungi algul esitatav
küsimus. „Kas sa oled süüdlane või süütu?“ Seda Jumal tegelikult küsib. Ja „Eeva, kus sa oled
olnud, mida oled teinud?“ Ta tahab ülestunnistust kuulda. Kui Jumal ülestunnistust kuuleb,
annab Ta andeks. Aga vaene Aadam peitis end põõsas ja ütles, et tal pole midagi seljas.
Haletsusväärne! Kas te olete näinud, mis kujuga on viigipuuleht? Kujutage ette, mis tunne on
end selle taha peita ja neid kokku tõmmata. Haletsusväärne! Traagiline. Aga see langus oli
karistust väärt ja ta sai selle. Aadamat karistati suhtes tööga ja Eevat suhtes perega. See on väga
tähelepanuväärne. Ja roomajast tuli madu. Käisin kord garaažis, mis oli täis suuri madusid.
Need olid selle mehe harrastus. Ma ei saa sellest aru. Mees võttis suure boa kätte ja tahtis midagi
näidata. Tõstis mao sabapoolseid soomuseid ja nende all olid väikesed jalad. Ta küsis, kas ma
24

teadsin, et maol on jalad, aga need ei ulatu maha. Seepärast see peab kõhul roomama. Ütlesin,
et ei teadnud seda. Aga arvake, mida ma seal mõtlesin, kui ta nii ütles. Jumal sulges nad elust
välja. Peatükkides 4-11 tulemused on nagu vette visatud kivi ja võnked levivad. Need ulatuvad
uskumatult kaugele sugupõlvelt teisele ja rahvastele. Moraalne saast saastab kultuuri ja
edasiminekut sellest alates. Ka kunsti ja teaduse. Poliitilise ja sotsiaalse elu. Peatükid 4-11
katavad mitmed sugupõlved. Aga Jumal põimib esile asjad, mis Temasse kõige rohkem
mõjuvad. Ja Tema kavatsustele.
Jumalal on tunded. See tuleb nüüd eriti jõuliselt esile. Ta võib olla õnnelik, kurb. Ta võib
solvuda ja olla murelik. Uurime nüüd Tema tundeid ja tundelist reaktsiooni sellele, mis juhtub
maa peal. Kolm juhtumit, millel on kõige rohkem Talle tähendust järgmistel sajanditel, olid
Kain ja tema sugupuust tulevad massihävitusrelvad. Teiseks Noa ja tema laev ja kolmandaks
Nimrod ja ta torn. Need kolm juhtumit hõlmavad aastasadu inimkonna ajaloos. Need kolm olid
Jumalale kõige tähelepanuväärsemad. Ja mida Ta kavatses langenud inimkonnaga teha.
Vaatame näiteks Kaini. Keegi on märkinud, et esimese inimese patt paneb teise tapma
kolmanda. Küsimus on Aadama omast perest. Vanim poeg tapab keskmise. Samal põhjusel,
miks Jeesus aastasadu hiljem tapeti: kadedus. Kadedus oli ajaloo esimese ja kõige hirmsama
mõrva põhjus. See oli hirmus asi ja siiski oleme kõik seda mingil moel kogenud. Kellegi teise
kadestamist. Kain ja Aabel. Kain tähendab „saadud“, kuna Eeva ütles, et sai ta Issandalt. Aabeli
nimi tähendab „hingetõmme“ või „udu“. Kas tal oli astma või oli ta mingil kombel nõrk. Oleks
võinud ollagi. Jumal soosis noorimat neist kahest. Jumal soosib sageli nooremat. Kuuleme
sellest järgmisel tunnil. Ta ei tahtnud, et keegi kunagi mõtleb, et tal oleks loomulik õigus Tema
kingitustele, Pojale või pärandusele. Nii Jumal valis sageli noorema. Aga see ei olnud selle
põhjus, et Ta Aabeli ohvri võttis, mitte Kaini. Aabel oli vanematelt õppinud, et ainus Jumalale
meelepärane ohver ja ainus, mida patused ohverdada saavad, on vereohver. Et elu antakse
surma kaudu. Kui Jumal oli peitnud Aabeli vanemate patu ja häbi, ta teadis, et Jumal on sel
eesmärgil loomi tapnud. Rumal mina tahab veel osutada, et Jumal valmistas esimese kasuka.
Jumal tappis loomi ja riietas Aadama ja Eeva. Veri voolas, et nende häbi saaks peidetud. See
põhimõte algab just sellest ja jätkub kogu tee Kolgatani. Aabel oli seda õppinud. Kui ta astus
Jumalat teenima, tõi ta loomse ohvri. Kain rahuldus tooma puuvilju ja juurvilju, veetis
lõikuspüha. Seal öeldi, et Jumal austas Aabelit ja tema ohvrit. Ja see tegi Kaini vihaseks. Jumal
hoiatas kaini. „Ole ettevaatlik. Oled ohtlikus olukorras. Patt koputab uksele, oodates, et saab
sind saagiks.“ Aga Kain ei hoolinud sellest. Ülejäänud lugu teate. Ta pettis oma venda ja juhatas
ta kodust ära. Kain mõrvas Aabeli, mattis ta ja siis salgas. Ja ütles, et asi ei puudutanud teda
üldse. Teatud mudel tõuseb esile: pahad inimesed vihkavad häid. Ja jumalatud kadestavad
jumalikke. See juhib killustatusele ja see läbib inimkonna ajaloo. Platon ütles:“Kui kunagi maa
peal elab täielikult hea inimene, ta lüüakse risti.“ Seda öeldi aastasadu enne kui Jeesus tuli. Me
elame pattulangenud maailmas, kus headust vihatakse. Kus öeldakse, et keegi pole täiuslik ja
nõnda vaatavad läbi sõrmede paha eneses. Kui keegi nende südametunnistust riivab, teda
vihatakse. Jeesus ütles:“Maailm vihkas mind ja see hakkab teid vihkama, kui õieti elate.“ Ja see
on fakt. Hea vihkamine paha poolt on fakt inimkonna ajaloos. Võime kutsuda Aabelit esimeseks
martüüriks õigluse pärast. Nii ei ütle mina. Jeesus ütles nii. Ta ütles, et õiglaste verd on valatud
Aabelist alates Sakariaseni. Tähendades, et Tema järgneb. Kainist algas jumalatute inimeste
sugu. On huvitav, mis selle sooga liitub. Muusika on sellest soost pärit. Metallurgia on sealt
pärit. Esimese taotud metalli kasutamise eesmärk oli massihävitusrelv. See alustas piiritu
kättemaksu ja terrorismi võimalused. Esimesi Kaini soost tulnud relvi kasutati terrorismiks.
Urbaniseerumine tuleb Kaini soost. Kaini sugu hakkas linnu ehitama. Mida linn teeb? See
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kogub patutegijad ühte kohta. Seega see ka keskendab patu ühte kohta. Linnadest tuleb
patusemaid kui maalt, selle keskendamise pärast. Kõik, mida kutsume inimlikuks
edasijõudmiseks, on Kaini rikutud. Neis on Kaini märk. See on piibellik tõlgendus
tsivilisatsioonist. Kui suurepärased meie leiud ongi ja tore edasiminek- neid tembeldab alati
tapmise plekk. Kurb on, et peaaegu iga inimese tehtud leiutist on kasutatud tapmiseks.
Mõningaid neist on kasutatud tapmiseks juba enne kui neid on tervislikel eesmärkidel
kasutatud. Aatomi jagamine on ainult üks näide. Mitmenaisepidamine tuli Kaini kaudu. Enne
üks naine ja üks mees olid igavesti abielupaar. Kaini kaudu hakkas tulema mitmete naiste
võtmine. Teame, et isegi Aabraham, Jaakob ja Taavet olid mitme naisega. Kõik see keerab
Kaini juurde tagasi. Aga samal ajal on kolmas vend. Aadama ja Eeva kolmas poeg Sett. Temast
algab uus õnnis sugu. Öeldakse, et Seti soost alates hakkasid inimesed Issanda poole hüüdma.
Sellest areneb kaks liini, mis liiguvad läbi inimkonna ajaloo selle lõpuni kuni tuleb see päev,
millal need kaks liini lahutatakse teineteisest. Aga me elame maailmas, kus on Kaini liin ja Seti
liin. Sina valid, kumba liini kuulud ja millist elu elad. See on esimene suurüritus ja Jumal ütles,
et Ta oli Aabeli kaitsja. Kain küsis:“Kas mina olen venna kaitsja?“ Jumal ütles:“Mina olen. Ja
tema veri kisendab minule.“ Iga mõrv puudutab ka Jumalat. Talle on sellel tähendus. Küsimus
on Tema perekonnast. Huvitav.
Järgmine suursündmus on Noa laev. Lugu tuntakse suurepäraselt. Mitte üksnes Piiblist, vaid on
palju rahvajutte. Neid on paljudes kultuurides. Kusagil on inimrassi mälu sellest juhtumist ja
see tõuseb pinnale igasugustes kohtades. Aga siin on originaal. On küsitud, kas see on tõeline
ja minu arvates on lahtine küsimus, kas veeuputus kattis kogu maakera või ainult toonase tuntud
maailma. Lähis-Ida ala, mida hiljem tunti Mesopotaamiana- on suur tasandik, mille läbi Eufrat
ja Tiigris voolavad. See on nende varajaste lugude lava. Aastaid tagasi inglise härra Lennart
Woolly, teatas Times lehele Londonisse, et leidis veeuputuse. Nad olid leidnud umbes kuus
meetrit tolm-liiva, setet Mesopotaamia pinnasest liiva ja savi alt. Ta väitis, et nad leidsid
veeuputuse. Nad leidsid mingi üleujutuse ja sarnaseid oli olnud. Jäänuseid on leitud hiljem
juurde. Minu arvates on üha lahtisem küsimus, kas nad leidsid veeuputuse. Viimastel aegadel
on olnud saateid isegi Noa laeva otsingutest. Sel aastal tehakse lõplik ekspeditsioon, venelaste
loal, kohta, kus paistab olevat suure laeva jäänused. Saab näha, kas see on seda või mitte. Piibli
huvi ei ole niivõrd selle loo materiaalsel küljel kui selle moraalsel küljel. Miks see juhtus? See
on selle otsustav tegur. Vastus on hirmuäratav: Kuna Jumal kahetses, et lõi inimese. Minu
arvates on see Piibli kõige kurvem salm. Olen kuulnud, et vanemad ütlevad oma laste
kohta:“Soovin, et ma poleks neid kunagi saanud.“ See on jube. Jumal ütleb:“Miks lõin inimesed
maailma? See on tore koht. Miks ma rikkusin selle ära inimest luues?“ See paljastab Jumala
tunded ja Ta südame. Ta otsustas meist lahti saada. Mis põhjustas sellise kriisi Jumala tunnetes?
1. Moosese raamatus on ainult osa loost. Rohkem on Uue ja Vana Testamendi vahel kirjutatud
raamatus, Eenoki apokrüüfiraamatus. Seda laenatakse Uues Testamendis. Juuda ja Peetruse
arvates oli tõsi, seepärast võime seda õigeks pidada, kuigi see pole Jumala sõna. Aga see on
kroonika. Selles öeldakse, et 200-300 inglit oli saadetud hoolitsema Jumala inimeste eest
Hermo mäe piirkonnas. Inglid armusid inimnaistesse ja harrastasid nendega seksi. Naised said
käima peale ja sündis hirmus ristamine. Inimese ja ingli vahepealne, mis polnud Jumala korra
järele. 1. Moosese 6-s mainitakse, et Jumala pojad nägid kauneid inimese tütreid. Nõnda
sündinud hübriide kutsuti nimega Nefilim, mis on tõlgitud hiiglaseks, aga me ei tea, mis nad
olid. Uus nimetus uutele olenditele. Nüüd Hollywood on võtnud selle ja teeb filmi Rosemarie
laps. Selles kujutletakse, et saatan teeb tüdruku rasedaks. See on kohutav karikatuur neitsist
sündimise kohta, milles Püha Vaim kattis Maariat. Kummaline ja imelik lugu. Ingli ja inimese
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ühinemine on Jumalale samasugune õudus nagu inimese ja looma ühinemine. Ta ei mõelnud
midagi sellist. See hirmus ühinemine on okultismi algus. Inglid õpetasid naistele nõidust.
Okultism juhib juured sellesse hirmsasse sündmusesse. Selle moondunud seksi vahetu
tulemusena vallutas vägivald maa. Üks asi viis teiseni- inimese käsitlemine asjana, mitte
inimesena. Öeldakse, et vägivald vallutas maa. Lõpuks tuli punkt, milles öeldakse, Jumal nägi,
et iga inimese südame mõte oli alati ainult paha. Millised sõnad! Iga, alati, ainult. Seda ei saa
tugevamalt väljendada. Ja need olid Jumala pildiks loodud inimesed. Kas te suudate ette
kujutada, milline tunne Tal oli? Ta ütles:“Selge, nüüd aitab!“ Aga kuna Ta on Jumal, on Ta
väga kannatlik. Ja Ta hoiatas neid. Hoiatas korralikult. Ta võttis mehe, Eenoki, esimese
prohveti, kes kuulutas sõnumit Jumalalt inimkonnale. Sõnum kõlas:“Jumalal on plaan alustada
kohtuga. Ta hakkab käsitlema kõike jumalatust.“ 65-aastane Eenok sai poisslapse ja Jumal
andis sellele lapsele nime. Nimeks sai „Kui-ta-sureb-see-juhtub.“ Omapärane poisi nimi.
Kujutlege õpetajat koolis:“Mis su nimi on, väike poiss?“ „Kui-ta-sureb-see-juhtub.“ „Kas sa
oled kodused ülesanded ära teinud, Kui-ta-sureb-see-juhtub?“ Ega see nimi seal inglise keeles
ei olnud, see oli seemi keeles. Kas te teate, mis see seemi keeles on? Metuusala. Eenok teadis,
kui tema poeg sureb, mõistab Jumal maailma üle kohut. Sellel põhjusel elas Metuusala kauem
kui keegi teine. Kuna Jumal on väga kannatlik. Uskumatu, kas pole? 969 aastat hiljem
Metuusala suri. Tema surmapäeval hakkas sadama. Paduvihma. Tulid üleujutused ja Eenoki
pojapojapoeg, Metuusala pojapoeg, oli nimega Noa. Tema ja ta kolm poega olid aasta otsa
ehitanud suurt kaetud alust Jumala antud täpsete juhiste põhjal. See pilt on võetud filmist
nimega Alguses. Piibel. Noad esitab Charlton Heston. Kui ta oma väikest flööti mängis ja laeva
astus, kõik need loomad järgnesid talle. Ennekuulmatu film. Esimesel võttel loomad järgnesid
talle laeva. See paistab filmis, kui seda kunagi näete. Aga miks see laev on siin? Kas te tunnete
selle ära? See on üks parimatest ookeani kruiisilavadest, s/s Canberra. Kui ma 50-ndatel
ülikoolis õppisin, oli mul sõber nimega John. Mina õppisin teadusi, tema õppis
laevaehitusarhitektuuri. See on esimene laev maailmas, mis on ehitatud Noa laeva mõõduga.
Ta väitis, et Jumal teab täpselt merelainete jõudu ja pingeid. Seepärast Ta teab ka täiuslikke
pikkus- ja laiusmõõte. Nii Ta planeeris selle laeva nende põhjal. Ja see on olnudki üks
parimatest laevadest. Piiblit tasub uskuda. Sellest võib tööl abi olla. Olen rääkinud, mis juhtus
enne veeuputust. Peale selle, et oli üks pere, isa ja kolm poega, kolm minijat ja üks naine. Nad
nii jutlustasid kui ka elasid õndsalt. Nad rääkisid sellest ja elasid seda. Ja nende üle naerdi.
„Mille jaoks te laeva ehitate, miilide kaugusel merest?“ „Meri tuleb laeva juurde“, ütles Noa.
„Ära aja jama.“ Talle naerdi. Aga kaheksa inimest pääses veeuputusest. Jumal lubas pärast
veeuputust, et Ta ei tee seda enam kunagi, nii kaua kui maa on olemas. Ta sõlmis lepingu ja
andis püha lubaduse kogu inimkonnale. Ta ei hävitaks seda enam kunagi, vaid hoolitseks selle
eest, andes piisavalt toitu, hoolitsedes aastaaegade eest, õigeaegsest lõikusest. Selle lubaduse
Jumal on andnud. Ja Ta pani vikerkaare taevasse. Põhjus oli, et vajame kahte asja meie ellu:
valgust ja vett. Kui need koos tulevad, näete vikerkaart. See ei ole meile meeldetuletus Jumala
lubaduse kohta. Jumal ütles:“See on meeldetuletus minule lubadusest teile.“ Justkui Jumala
laulatussõrmus taeval- meeldetuletus olla truu. Ta on oma lubadust täitnud, kuigi inimesed
tahaksid, et Ta teeks seda uuesti. „Issand, millal Sa hävitad pahad inimesed maailmast, et saame
hakata seda nautima?“ Kas te olete sellist kõnet kuulnud? Jumal peaks kõik teised hävitama,
justkui me ise oleksime süütud. Aga see vikerkaar on meeldetuletus. Lubadust andes nõuab Ta
ka meilt midagi: et peaksime inimelu nii pühana, et mõrva eest karistataks hukkamisega. Ta
ütles, et hoiab inimkonda elus ja saadab igal aastal saagi. Ja uskuge või mitte, aga igal aastal on
maailmas piisavalt toitu terve inimkonna toitmiseks. Etioopia ja Sudaani näljahäda mõned
aastad tagasi, maailma viljasaak oli 13% rohkem kui vajame. See pole Tema süü. See on meie
27

süü. Oleme liiga isekad. Tema on oma lubadust hoidnud, aga Ta käskis meid pidada inimelu
nii pühana, et kui keegi selle võtab, temagi elu tuleb lõpetada. Usun, et surmanuhtlus meie maal
lõpetati kuna me ei pea enam inimelu pühaks. Ütlesin, et järgmine asi on abort. Ja nii see oli.
Jumal sõlmis lepingu kogu inimkonnaga.
Järgmine Jumalat väga mõjutanud juhtum oli Paabel. Nii Nimrod, suur jahimees, kes jahtis nii
inimesi kui loomi. Mees, kes läks sõtta. Ründav osapool. Tal olid inimkonna suhtes auahned
eesmärgid. Ehitada torn, mis ulatub Jumala sfääridesse taevasse. Luua enesele nimi ja
reputatsioon. Teame üldiselt, milline see torn välja nägi. Neid kutsuti zigurati templiteks. Need
olid tellistest tornid, mitte kivist. Selles maailmaosas ei ole kivisid, ainult savi. Suured tornid,
mille kõrval trepp viib ikka kõrgemale, kaetud astroloogiliste märkidega. Kuid Nimrod ei
ehitanud torni mitte tähtede teenimiseks, vaid enese suuruse väljendamiseks. Leidsin hiljuti
Times lehest, et maailma kõige kõrgema ehitise ehitamise võistlus on käimas. Siin on Empire
State Building. See on nagu kääbus selle kõrval, mida on ehitatud ja mida planeeritakse. Need
on Malaisia Kuala Lumpuri kaksiktornid, peaaegu valmis. Tokiosse, Jaapanisse, suudate
uskuda, kavatsetakse ehitada Millenium-torn, mis on 800m kõrge, rohkem kui ½ miili,
maavärinapiirkonda. Paneb imestama inimese uhkus, häbematus ja eneseusk. „Me suudame
ehitada kõrgema torni kui keegi teine.“ See on Chicago Sears Tower. Aga seal planeeritakse
juba kilomeetri kõrgust ehitist. Inimülbuses me jätkama üha nende monumentide ehitamist
iseenesele. Selle taustal on puhas jumalatus. Paabeli torn solvas Jumalat väga ja Ta ütles:“Kui
lasen teil ehitamist jätkata enesele, sedasi, kes teab, milleni see veel viib.“ Nüüd Jumal andis
keeltega rääkimise anni…esimest korda. Ta andis inimestele eri keeled, nii et nad läksid
segadusse ega saanud üksteisest aru. Sellest edasi inimkond jagunes. Kui loeme neid lugusid,
ja saate neid ise lugeda, mina annan teile ainult võtmeid neisse, näete, kuidas Aadama
langemine on levinud ja mõjutab kogu maailma. Inimkõrkus on ikka olemas: me võime kõike
ilma Jumalata teha. Oleme kõikvõimsad. Neis peatükkides näeme kahte asja: teisalt Jumala
õiglust. Ta käsitleb juhtumid alati. Ta karistab alati. Ta peab, kui Ta on hea Jumal. Ta on õiglane
ja siiras. Ta karistas Aadamat, Eevat, Kaini, kellest tuli kodutu hulgus, põgenik. Haavuv ja
kaitsejõuetu. Ta kartis, et ta tapetakse. Jumal karistas Eenoki sugupõlve. Mitte Eenokit, aga
seda sugupõlve. Me peame mäletama, et Jumal võiks ükskõik millal pühkida inimkonna
olematusse. Ja ühel päeval maailma lõpus Ta teebki seda. Jeesus ütles:“Sest nii nagu olid Noa
päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine.“ Veel kord Jumala viha voolab üle. Ta on siis õiglane
ka Paabeli suhtes. Aga Tema õigluse kõrval ilmneb Tema arm. See on imekspandav asi. Isegi
Aadama ja Eeva häbi varjamiseks Ta valmistas neile riided. Ja Kainile Ta pani märgi otsa ette,
et teda ei tapetaks. Eelkõige Tal oli Seti püha liin, mis läbib neid peatükke. Tal olid õndsad
inimesed, kelle hulka Noa pere kuulus. Nad hüüdsid Issanda poole ja nende kaudu Jumal päästis
maailma. Jumala arm ja õiglus käivad käsikäes. Aga nende vahel on lahkheli. Kuidas Jumal
peaks reageerima, kui Tema inimesed mässavad Tema vastu? Õigluse või armu järgi? See
vastuolu läbib Vana Testamenti ja alles ristil see laheneb. On olemas laul:“Jeesuse risti juures
leidsin turvalise õnne.“ Selles on salm:“Kui taeva õigus ja arm kohtuvad.“ Toona see otsustati.
On aeg lõpetada, aga teen seda huvitaval kombel. Pakku aetute hulgas oli grupp, kes ronis üle
mägede itta ja jätkas üle mägede ja jäi paigale, kui meri tuli vastu. Neist tuli suur Hiina rahvas.
Hiina kultuur on otse sellest ajast pärit. Nad läksid enne kirjatähti, olid vahetanud muinasEgiptuse piltkirja. Kõik keeled Paabelis olid piltkirjas. Keelt, mille nad Hiinasse viisid, nad
väljendasid piltide kujul. Siin on uskumatu lugu: hiina keeles 1. Moosese peatükid 1-11
võidakse selle keele piltide põhjal rekonstrueerida. Misjonärid võivad minna Hiinasse ja näidata
Piibli esimesed 11 peatükki nende keeles. „Te viisite need esimesed mälestused Paabelist kaasa.
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Meie oleme tulnud teile loo lõpuosa rääkima.“ Keegi hiinlane rääkis mulle seda:“Sõna „luua“
koosneb mudast, elust või liigutusest ja kõndivast olendist. Sõna „kurat“ tuleb isikust või pojast,
aia pildist ja saladusest.“ Kurat on siis saladuslik isik aias. „Sõna „kiusaja“ tuleb kuradiga
seotud piltidest, lisades kaks puud ja pilt kattest. Sõna „laev“ tuleb hoidla pildist, suust ja
numbrist 8.“ Laev hiina keeles on siis „hoidla kaheksale inimesele.“ Peatükid 1-11 saab hiina
keeles rekonstrueerida sellest piltkirjast. Kui nad sinna läksid, uskusid nad ühte Jumalasse.
Taeva ja maa Loojasse. Alles pärast Kong Fuzi´it ja Buddaht hakkasid nad ebajumalat teenima.
Hiina keel on autonoomne kinnitus väljaspool Piiblit selle kohta, et need asjad on tõepoolest
juhtunud. Need liikusid nende inimeste mälus, kes Paabelist minema aeti ja kes Hiinasse elama
läksid. Kas pole intrigeeriv!

Aabraham, Iisak ja Jaakob
Vana Testamenti läbib kahekiuline lõng, mis nõuab seletamist. Vana Testament väidab ühest
küljest, et juutide Jumal on terve universumi Jumal. Sellel ajal oli igal rahval oma jumal. Baal,
Moolok või midagi muud. Usk oli tugevasti rahvuslik. Kõik sõjad olid ususõjad ja need sõditi
kahe jumala vahel. Või ühe jumala rahva ja teise jumala rahva vahel. Sellepärast Iisraeli
Jumalat, keda kutsuti nimedega Jahve, Olev, Alati peeti teiste rahvaste arvates Iisraeli Jumalaks.
Saame sellest aru, sest kõikidel rahvastel oli oma jumal. Iisrael väitis ise, et nende Jumal on
kõikidest teistest üle. Vanas Testamendis kasutatakse seda fraasi. Nad läksid isegi veel
kaugemale ja ütlesid:“Meie Jumal on ainuke, kes on tegelikult olemas.“ Kõik teised on inimese
kujutlusvõime toodang. Veelgi kaugemalegi läksid nad, öeldes:“Meie Jumal mitte ainult ei
loonud universumi, vaid ka hoolitseb selle eest.“ Loomulikult olid sellised väited solvavad ja
äärmuslikud. Leiame need väited Jesajast, eriti 40. peatükist, Iiobi raamatust ja paljudest
Psalmidest. See on Vana Testamenti läbiva kahekiulise lõnga üks kiud. Et Iisraeli Jumal on
tegelikult terve maailmakõiksuse Jumal. Selle teine külg on see, et universumi Jumal on juutide
Jumal. Nad väitsid, et kõige olemasoleva Looja on loonud väga lähedase ja isikliku suhte ühe
väikese inimrühmaga maa peal. Et maailmakõiksuse Jumalast oli tulnud juutide Jumal.
Tegelikult Ta oli ennast väljendanud ühele perekonnale maa peal: vanaisale, isale ja pojale. Et
terve maailmakõiksuse Jumal kutsuks nüüd ennast Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Kas
te suudate ette kujutada, kuidas teised rahvad sellele reageerisid? Ennekuulmatu väide! See on
ennekuulmatu kahe otsaga väide, et juutide Jumal on universumi Jumal ja et universumi Jumal
on spetsiaalselt juutide Jumal. Seda seletatakse 1. Moosese raamatus. Selle raamatuta ei oleks
sellisele väitele mingit põhjendust. Kui Piibel algaks alles 2. Moosese raamatust, mõtleksite, et
see räägib ainult juutide Jumalast. Aga 1. Moosese raamat ütleb, et see räägib terve universumi
Jumalast. Temast on saanud juutide Jumal ja Ta ei häbene end kutsuda ainult kolme mehe järgi,
kes sellesse väikesesse rahvasse kuuluvad. 1. Moosese raamat katab pikema aja kui ülejäänud
Piibel kokku. 2. Moosese raamatust Ilmutusraamatu lõpuni võtab aega umbes 1500 aastat. 1.
Moosese raamat aga hõlmab terve maailma ajaloo, selle loomisest Joosepini ja see on palju
pikem aeg. Kui Piiblit loete, mõistate, et Genesises on aeg kokku pressitud. See hõlmab mitmeid
aastasadu Piibli lõpuosaga võrreldes. 1. Moosese raamatust leiame imeliku ajalootsükli.
Peatükid 1-11, üsna lühike osa, moodustab raamatust neljandiku. Siiski need hõlmavad
meeletult pika ajajärgu, aastasadasid. See räägib ka paljudest inimestest, isegi paljudest
rahvastest. 1. Moosese raamatu teine pool, peatükid 12-50, mida nüüd uurime, on esimese osaga
võrreldes pikkuselt kolmekordne. Siiski see hõlmab ainult mõne aasta. Väga lühikese perioodi.
Ainult mõnda inimest, ühte perekonda. Ja sellestki perekonnast ainult nelja sugupõlve. Siin on
tohutu disproportsioon, kui seda väidab olevat meie maailma ajalugu. See on siiski täiesti
tähendusega ja sellel on oma sõnum. Siin toimub ajaloo aeglustumine. Fokusseerimine ühele
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perekonnale terve maailma ja kõigi selle rahvaste asemel. See on väga tahtlik, kui ajalugu
Jumala vaatevinklist vaatame. Ta alustas terve inimkonnaga ja terve ajalooga, aga keskendus
siis sellele ühele perekonnale, justkui see oleks olnud kõige tähtsam perekond. Ühelt poolt
vaadatuna see oligi. Nad olid erilisest Seti sugujuurest, rahvas, kes hüüdis Issanda poole.
Sellised inimesed on Tema silmis kõikidest teistest tähtsamad. Selliste kaudu võib Ta oma
plaani ja kavatsust teostada. Sellel põhjusel on meil siis see väga imelik osa. Piibel ei ole Jumala
vastus meie probleemidele. See on Jumala vastus Jumala probleemile. Kui vaid rohkem inimesi
seda taipaksid. Evangeeliumi kuulutatakse nagu Jumala vastust meie vajadustele. „Kas sa oled
üksik või õnnetu? Kas sinu elul pole eesmärki?“ „Jeesus võib sinu vajadustele vastata.“
Selliseid jutlusi on kuuldud. Tegelikult Piiblis pole küsimus üldse meie vajadustest. Küsimus
on Jumala probleemist. Mida teha inimkonnaga, kes Teda tunda ei taha, ei armasta Teda ega
kuuletu Temale? Mis teha? See on Tema probleem. Üks lahendus on see minema pühkida ja
hakata algusest peale. Ta üritas seda, aga ma ei maininud eelmisel tunnil, et kui Noa laevast
välja astus, jõi ta end esmalt täis ja paljastas enese. Sellest hakkas kogu kurb lugu uuesti peale.
Isegi Noa ja tema perega see ei õnnestunud. Jumal pidi midagi muud välja mõtlema. Ja Ta
teadis juba, mida teeb, et inimkonda päästa ja probleemi lahendada. Kui keegi küsiks minult, et
miks Jumal inimesed lõi, vastan väga lihtsalt. Tal oli juba üks Poeg. Ta nautis seda nii palju, et
tahtis suuremat perekonda. Selgemalt seda ei saa öelda. Seepärast sina ja mina oleme siin. Ta
tahtis rohkem kui ühe Poja. Jumal tahtis suuremat perekonda. Sellepärast Ta lõi meid. Kurb
küll, aga Ta pidi tõdema:“Kui me poleks kunagi lapsi saanud.“ Mis teha? Tema teadis. Ta
alustas lahendusega oma probleemile Aabrahamist. Mida teha taltsutamatu inimkonnaga. Ta
otsustas seda teostada teatud inimkonna osa kaudu. Filosoofid nimetavad seda „eri-kohtlemisskandaaliks“. Milline fraas! Aga tahan seda seletada, kuna see on tähtis. „Eri-kohtlemisskandaal“ on:“Miks Jumal tegutseks ainult juutide kaudu?“ Miks Ta ei päästnud hiinlasi
hiinlaste kaudu ja ameeriklasi ameeriklaste kaudu ja britanlasi brittide kaudu? Meid solvab see,
et Ta otsustas lahendada probleemi juudi rahva kaudu. On kaks luuletajat, ühe nimi on William
Norman Ewer ja teise nimi on Cecil Browne. Mõlemad kirjutasid väga lühikesi luuletusi.
William Norman Ewer suri alles 1976, kirjutas selle luuletuse:“Kui imelik, et Jumal valis
juudid.“ See on kõigi aegade üks tsiteeritumatest luuletustest. Siis tuli Cecil Browne ja ta
otsustas kirjutada salmi ja see kõlab:“Aga mitte sama imelik, et inimesed valivad juutide
Jumala, aga tõrjuvad juudid.“ Need kaks salmi koos resümeerivad seda, mida filosoofid
kutsuvad „eri-kohtlemis-skandaaliks“. Meil on kolm last. Tõin neile maiustusi ja saan teha ühte
kahest asjast. Võin tuua kas ühe koti kommi ja anda selle ühele neist ja öelda:“Jaga seda õe ja
vennaga.“ Või võin tuua kolm šokolaadi ja anda igaühele. Arvake, kumb tõi rahu majja. Palju
kergem oli anda igaühele veidi maiustusi. Aga tahtsime luua perekonna. Kui see on kavatsus,
on parem anda maiustused ühele ja lasta tal need teistele jagada. See on Jumala komme. Selle
asemel, et oleks saatnud oma Poja hiinlasena või ameeriklasena või indilasena või kellegi
teisena, Ta valis juudid. Ta saatis oma Poja juudiks ja Ta on ikka veel juut. Ta ütles
juutidele:“Nüüd jaotage see kõikide teistega.“ Niimoodi Ta valis meie päästmise. See on Tema
valik. Võid olla selles erineval arvamusel, aga see oli Tema valik. Seepärast Ta nimetab end
Aabrahami, Iisaki ja Jookobi Jumalaks.
Peatükid 12-50 on peamiselt lugu ainult neljast mehest. Kolm nendest on liidetud üksteisega ja
üks on väga erinev. Vaatame selles tunnis ainult neid kolme ja seda neljandat eraldi. Joosep on
erinev. Jumal ei nimetanud ennast kunagi Joosepi Jumalaks. Ta on Aabrahami, Iisaki ja jaakobi
Jumal. Ainult kolm sugupõlve. Me peame küsima, miks? Kui nende kolme mehe lugu uurida,
märkame, et neil on vastupaarina või vastandina üks sugulane. Aabrahami vastasmängijana on
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tema vennapoeg Lott. Iisaki paariline on aga tema poolvend Ismael. Peresuhted muudkui
lähenevad. Vennapojast poolvennani ja sellest kaksikvennani. Jumal näitab, et inimkonnas on
kaks suguvõsaharu. Need on teineteise täielikud vastandid. Lood kutsuvad meid ennast
paigutama emba-kumba. Kas oled Jaakob või Eesav? Ismael või Iisak? Aabraham või Lott?
Selle küsimuse pead enesele esitama neid peatükke lugedes. Kes on sinu sarnane? Kelle hulgas
seisad? See on jutustus eelkõige neljast mehest. Need, kes ei taha neid peatükke uskuda, on
selle mõtte vastu. Nad kutsuvad neid legendideks või saagadeks, muistenditeks, milles võib olla
veidi tõde. Aga need on ainult nende meestega seoses sündinud legendid. Ma ei saa aru, miks
inimesed nende vastu peaksid olema. Romaan on alles viimaste aegade kirjanduse vorm.
Aabrahami aegadel romaanid olid täiesti tundmatud. Mitte keegi ei kirjutanud väljamõeldud
jutte, puudus fiktsioon. See ei olnud selle aja kirjutusstiil. Tol ajal kirjutati tõelistest juhtumitest.
Nad ei kasutanud kujutlusvõimet. Rääkimata sellest, mida tänapäeval nimetatakse
„faktsioon“iks, mis on fakti ja fiktsiooni segu ja mitmed telekanalid on sellised. Üks tõsiasi,
mis ütleb minule, et need lood on tõsi, on see, et nendes ei esine ühtegi imetegu. Võiks arvata,
et kui suurte Jumala meeste kohta lugusid välja mõeldakse, neile liidetakse igasuguseid imesid.
1. Moosese raamatus on vaevalt mingisuguseid imesid. Kas te olete tähele pannud? 2. Moosese
raamatus on neid kümnete kaupa. Üldiselt legendid on imesid või maagilisi juhtumeid täis.
Nendes lugudes need puuduvad. Keegi ei ole leidnud nendest ühtegi anakronismi. Pean silmas,
et kui 1. Moosese raamatus öeldakse, et Aabraham võttis telefoni ja helistas Iisakile, see on
anakronism. Te teate, et see pole tõsi, kuna tol ajal ei olnud telefone. Ja veelgi vähem fakse.
Kui näed telefoni või faksi 1. Moosese raamatus, kahtled selles. Aga arheoloogia on tõestanud
nendes lugudes esinevate kultuursete üksikasjade täieliku paikapidavuse. Ma ei leia mingit
põhjust kahelda nende lugude tõepärasuses. Üks joon, millele pole loomulikku seletust, on
inglite suur osakaal. Aga neid esineb läbi Piibli. Eriti Jeesuse päevil ja veel rohkem
Ilmutusraamatus. Kui inglid on sulle probleem, siis on terve Piibel sulle probleem. Aga nendele
vaatamata on need väga tavalised lood. Need räägivad tavalistest meestest ja naistest, kes
sünnivad, armuvad, abielluvad, saavad lapsi ja surevad. Mis selles rasket on? Nad kasvatasid
lambaid ja kitsi ja karja ja harisid veidi põldu. Mis probleem selles on? Nad on erineval
arvamusel, riidlevad ja kaklevad. Mis selles uut on? Nad püstitavad telke ja ehitavad altareid ja
teenivad Jumalat. Kõik need asjad kuuluvad täiesti tavaliste inimeste kogemustesse. Mis nendes
lugudes on erinev? Vastus on: Jumal räägib nendega. Ja nemad räägivad Temaga. Nad
vestlevad. Kogu universumi Jumal sõbruneb Aabrahamiga. See on võimas epitaaf. Kas sina
tahaksid sellist oma hauaplaadile? „Jumala sõber“. Jumal nimetab teda „Minu sõber
Aabraham“. Jumal, kes pildus kõik tähed mööda taevast laiali, ütleb:“Tema on minu sõber. See
Aabraham.“ See on „Erilise kohtlemise skandaal.“ Inimesed ei saa hakkama Jumalaga, kellel
on isiklikke sõpru. Nende arvates see ei kuulu asja juurde ja siiski niimoodi juhtub.
Suur küsimus on, miks Jumal valis samastumise Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga ja annab neile
heebrea nimed. Miks Jumal just nendega samastus? Mis nendes nii erilist oli? Sellest alates on
seda küsitud. Mis on juutides erilist? Miks nad on valitud rahvas? Miks mitte meie? Me võime
peaaegu kuulda, kuidas nad küsivad:“Miks mitte meie?“ „Meie oleme nii palju tähtsamad või
andekamad kui nemad.“ See ei ole tõsi. Vastus peitub Jumala suveräänses valikus. Mitte
despootlikus valikus, vaid suveräänses valikus. On selge, et nendel kolmel mehel ei olnud
mingit kaasasündinud õigust Jumalale. Jumal tegi nende suhtes algatuse. Nad ei saanud öelda,
et oleks seda nõudnud. Paistab silma, et iga sugupõlve kohal poeg, kes oleks loomulikult isalt
päranduse saanud, ei saanud pärandust. Tol ajal kõige vanem poeg päris perekonna varanduse
ja äri. Siiski iga sugupõlve kohal Jumal ei valinud kõige vanemat poega, vaid kõige noorema.
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Ta valis Iisaki, mitte Ismaeli. Ta valis Jaakobi, mitte Eesavi. Ta justkui ütleb, et keegi ei saa
sünnipäraselt nõuda armastust. „Mina lihtsalt annan oma armastuse teile.“ Küsimus ei olnud
kõige vanema poja otseses pärimisõiguses. Ei Iisak ega ka Jaakob polnud esmasündinud pojad.
See, mille nad pärisid, oli puhas kingitus, iga kord. Sünnipäraselt nad ei saanud midagi nõuda.
Veelgi silmatorkavam on, et mitte kellelgi nendest kolmest ei olnud moraalset õigust Jumalalt
midagi nõuda. Keegi nende hulgast ei saanud kiita, et on parem kui teised. Piibel on aus raamat
ja ütleb, et kõik kolm olid valetajad. Kõik kolm! Meile ei anta klaasi-maali kolmest pühimast.
Meile joonistatakse pilt tavalistest inimestest, nagu meie, nõrkustega. Nii Iisak kui ka Jaakob
valetasid suud ja silmad täis, et oma naiste nahka päästa. Mis neil oli, mida teistel polnud? Miks
Jumal just nemad valis? Jaakob oli neist kolmest kõige halvem. Mitte keegi teie hulgast ei
tahaks teda oma sugulaseks. Te oleks hirmust kanged, mida teie rahele või muule juhtuks. Ta
oli intrigant. Aga küll talle siis tagasi maksti. Piiblis on üks salm, mida ei saa itsitamata lugeda.
See kõlab:“Hommikul ta nägi, et see oli Lea.“ Kindlasti te teate seda lugu. Oli tema
mesinädalate esimene hommik. Ja tema kõrval oligi see inetu õde. Ta läks pimedas voodisse ja
Lea oli laulatusel looritatud. Ta oli rabanud seitse aastat tööd teha, et tema kaunist õde naiseks
saada. Kui see sinule oleks juhtunud, sa ei naeraks. Aga kui see sinu kõige paremale sõbrale
juhtuks…Piiblis on palju huumorit. Sellel lool on sügavamõtteline õpetus. Mida inimene
külvab, seda ta ka lõikab. See mees pettis oma vanadusest pimedaks jäänud isa. Nüüd keegi
teine tõmbas ta haneks. Ei tasu õiendada. Need on väga inimlikud mehed. Nendel on nõrkusi ja
nad teevad vigu ja valesid asju. Ja mõningaid õigedki asju. Miks Jumal ütleb end olevat
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal? Me peaksime neid peatükke uurima, et midagi rohkemat
leida. Kõik nad olid ka mitmenaisepidajad. Mis neil siis õieti oli? Vastus on, et üks asi
tembeldas neid mehi. Lihtne asi. Usk. Need mehed uskusid Jumalat. Jumal võib imesid teha,
kui inimene usub. Jumal tahab meelsamini usklikku kui head inimest. Tegelikult Ta ütles
Aabrahamile, et tema usk kirjutati Jumala raamatusse õigsusena. See loeti talle õigsuseks.
Kõige parem, mida teha saad, on uskuda Jumalat. Kord, kui Jeesuselt küsiti, mida peaks tegema,
et Jumala tahet teostada, vastas Ta:“Uskuge sellesse, kelle Ta saatis.“ Usk on hea elu algus.
Võid teha paljusid häid tegusid, aga kui sa Jumalat ei usu, mis kasu sul sellest on. Jumal luges
Aabrahami usu talle õigsuseks. Iisak jagas seda usku ja ka Jaakobil oli see usk. Tõsi küll,
erineval kombel, kuna nad olid isikupära poolest väga erinevad inimesed. Aga nende ühendav
tegur oli usk, mida nad erinevalt väljendasid. Aabraham näitas oma usku Kaldea Uurist ära
minnes. Mõtlesin, et te tahaks seda ehk näha. Seda kutsutakse Suureks Zigaratiks, torniks, mis
ulatub taevasse. Kaldea Uur, kus Aabraham elas, oli väga tähelepanuväärne koht. See on
Aabrahami-aegse Uuri tüüpiline elumaja kamin. Nad olid väga tsiviliseeritud ja linn oli väga
kultuurne. Omas ajal väga eesrindlik. Jumal ütles mehele, kes istus sellise kamina ees:“Tahan,
et elad kogu oma ülejäänud elu telgis.“ Ja mees oli 75-aastane. Kas sina jätaksid sellise kamina,
et elada mägedes telgis, kus on külm ja kus talvel sajab lund? Ülejäänud elu, kui oled 75aastane. Kui see vana mees ei oleks niimoodi teinud, teie ei istuks praegu siin. Ja see oli
Aabraham. Nii vägeva koha ta jättis maha, et mägedes telgis elada ning lamba- ning kitsekarja
valvata. Kuna Jumal ütles:“Tahan, et lähed koos minuga maale, mida sa pole kunagi näinud. Ja
seda maad sa ei näe kunagi.“.“Tahan, et sa jätad oma suguvõsa ja sõbrad.“ Aabraham võttis
kaasa oma isa ja teisi sugulasi Haaranini. Nad otsustasid, et nüüd aitab ja nad võtsid seal koha
sisse. Aabraham jätkas üksi teekonda koos vennapoeg Lotiga. See vana mees. Aga ta uskus
Jumalat. Ta uskus isegi, et Jumal suudab talle poja anda. Kui mõelda, et tema naine oli sel ajal
90. aastane, pole ime, et kui poeg siis sündis, nad andsid talle nime „Nali“. Iisak tähendab
heebrea keeles „naer“. Väike poiss sai nimeks „nali“. Kui Saara kuulis, et saab selles eas käima
peale, ta ulgus naerda. Ka Jumal kuulis seda naeru. Aga milline usk! Tõsi küll, ta usk vankus
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veidi. Ta ootas 11 aastat, aga poega ei ilmunud ja naine vananes. Kui ta tegi ettepaneku, et
Aabraham teeks poja noore teenijannaga, ta tegi nii. Ismael sündis. Aga Ismael ei olnud usu
laps, vaid oli liha laps. Ja Jumal ei valinud teda. Ärge pidage seda Ismaeli suhtes ebaõiglaseks,
sest Jumal õnnistas teda. Ta lubas, et Ismaelist tuleb paljude rahvaste isa ja ta sai 12 printsi. Ta
on tänapäeva araabiarahvaste isa. Jumal ei surunud teda maha, aga Jumal ei valinud Ismaeli.
Mitte sellesse usu sugupuusse, kuna Ismael ei näidanud usku. Aga ta oli õnnistatud. Eelkõige
Aabraham väljendas usku siis, kui Jumal ütles:“Kas sa oled valmis oma poja ohvriks tooma?
Ainsa poja minule?“ Jälle oli 16 aastat kulunud ja siis sündis poeg Iisak. „Kas sa oled valmis
teda minule ohvriks tooma?“ Meile räägitakse, et Aabraham oli valmis Iisakit ohverdama, kuna
ta uskus, et Jumal äratab ta pärast tapmist taas ellu. Sellest vaatevinklist, et Jumal ei olnud
kunagi varem niimoodi teinud, ega olnud kunagi ülestõusmist põhjustanud, oli see tõeline usk.
Aga ta oli valmis seda tegema. Põhjus usuks, et Jumal äratab Iisaki surnust, oli see, et ta oli
suutnud sigitada Iisaki väga vana mehena. Piibel ütleb, et ta keha oli võrdne surnu omaga. Ta
ütles, et kui Jumal paneb minu surnud ihu tootma elu, võib Ta ka poja surnust üles äratada.
Milline usk! Iisaki usk ilmnes sellega, et ta alistus ohvriks saama kolmekümnendates
eluaastates. Kõikidel piltidel, mida olen näinud, on Iisak 12-aastane. Kas teil on selline
arusaamine? Te ei leia iialgi ühtegi juuti, kes sellesse usuks. Juut tunneb oma Piiblit ega jaga
neid peatükkideks, nagu meie. Järgmine asi, mis pärast Iisaki ohverdamist juhtus, oli Saara
surm 127-aastasena, kui Iisak oli 37-aastane. See juhtus kohe pärast ohverdamist. Iisak oli siis
kolmekümnendates. Ta alistus oma isale Aabrahamile, vanale mehele. See juhtus Morija mäel,
mida hiljem tunti Kolgata nime all. Kas pole tähelepanuväärne lugu? Hüppan juba järgmise
tunniteema juurde, nii et pöördume tagasi. Iisakil oli usk, mille põhjal Jumal sai talle naise
valida. Ja ta võttis vastu naise, kelle Jumal valis, Rebeka. Järgnevalt paneme tähele, et Jaakobil
oli usku. Tõsi küll, esmalt oli tal eneseusku. Ta võis õnnistust manipuleerida. Ta ka tegi nii.
Intrigeerides ja pettes sai ta õnnistuse. Aga ta vähemalt osutus selliseks, kes tahtis olla
õnnistatud. Ja see on hea. Aga hiljem Jumal pidi selle mehe murdma. Ja kogu ülejäänud elu ta
pidi lonkama, kuna Ta maadles Jumalaga- kogu öö. Aga siis ta tõepoolest uskus Jumalasse. Ja
ta uskus, et tema 12. pojast tuleb 12 hõimu. Nõrkustele ja vigadele ning hea ja paha segamisele
vaatamata need mehed säravad meestena, kes uskusid Jumalasse. Nendel oli usk ja seepärast
kui vaadata vastandeid nende sugulastes, leidub liha rohkem kui usku. Nendest leiame
materialismi rohkem kui vaimset nägemust. Paljud valiksid teadlikult meelsamini Jordani
viljaka oru, kui elamise viljatutel mägedel. Aabrahami ja Loti perekondade vahel sündis tüli ja
Aabraham ütles:“On parem, et elame eraldi.“ Vahel see on tark tegu. Aabraham ütles:“Lott,
vali sina esmalt, kus sa elada tahad.“ „Mina lähen siis kuhugi mujale.“ Imeline, et Aabraham
ütleb Lotile niimoodi. See oleks pidanud olema vastupidi. Lott vaatas alla orgu, kus lookles
Jordani jõgi ja kus oli džungel. Väga viljaks maa, troopiline soe õhk ja see pakkus Lotile huvi.
Ta ütles:“Ma lähen alla orgu. See paistab olevat hea.“ Aabraham ütles:“See sobib. Mina jään
mägedesse.“ Aga Jumal on mägede Jumal. Lott läks nähtu põhjal. See ei puuduta mitte ainult
Lotti, vaid sama näeme Ismaelis ja Eesavis. Eesav nautis meelsamini kiire portsioni suppi, kui
ootas oma isalt õnnistust tema surma hetkel ja vahetas need. Eesav-sündroom kehtib
tänapäevalgi. Inimesed tahavad kohe kõike või hiljemalt järgmisel teisipäeval. Kirjas
Heebrealastele öeldakse, et ei tohi olla sarnane Eesaviga, kes hiljem tehingut kahetses ja otsis
nuttes õnnistust. Aga sellega ei seondunud paranduse tegemist. Need kolm usumeest on siis liha
sugulaste vastandid. Selline jaotus on olemas paljudes suguvõsades tänapäevalgi. On need, kes
elavad usust ja need, kes elavad lihas. See vastandlikkus paistab ka nende naistes. Te naised,
kui neid peatükke loete, uurige naisi. See on väga huvitav. Esmalt Saaral, Rebekal ja Raahelil
oli üks ühine asi. Nad kõik olid väga ilusad. Mitte lummavad, aga ilusad. Lummus hävib, aga
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ilu lisandub. Minu sõber, metodistipastor, pidas oma koguduses iludusvõistluse. See juhtus 35
aastat tagasi ja vapustas kogudust. Tal oli üks tingimus: iga kandidaat pidi vähemalt 60-aastane
olema. Ta tahtis demonstreerida, et ilu ja veetlus on kaks eri asja. Kõige kolme naise kohta
öeldakse, et nad olid kaunid ja neil oli seesmist hingelaadi toov kestev ilu. Nad olid ka oma
meestele kuulekad. Nüüd läheme teise asja juurde. Nende teiste naised on taas vastandid
usumeeste naistele. Surnumere lõunatipus on erilise kujuga mägi. Seda kutsutakse Loti naiseks.
See on põgeneva naise kujuga. Isegi Jeesus ütles:“Pidage meeles Loti naist.“ Ta vaatas tagasi
endisele mõnusale elule. Elule, mille üle Jumal kohut mõistis. Nad elasid Soodomas. See on
nimi, millest ajaloo käigus on tulnud kuulsus. Neid asju me siis näeme neid peatükke lugedes.
Näeme usu ja liha vastandlikkust meestes ja nende naistes. Saate aru, miks Jumal ütleb:“Kuulun
suguvõsa sellele poolele, mitte teisele.“
Vaatame neid mehi veel veidi täpsemalt. Jumal tõotas Aabrahamile, millele ikka veel toetume.
Jumal alustas loodu ühest mehest. Nii ka lunastuse. Sellest ühest mehest, Aabrahamist. Ta
sõlmis liidu. See on ilus sõna, mis läbib armulauda, kui naudime leiba ja veini. „See on uue
liidu veri…“ See liit on väga väärtuslik. See ei ole sama „leping“. See ei ole kahe võrdse partneri
vaheline leping. Liit on ühe poole tehtud teisele õnnistuseks. Teisel osapoolel on ainult kaks
võimalust: kas liidu tingimused heaks kiita või need tõrjuda, aga muuta nad neid ei saa. Jumal
teeb liitusid ja Ta hoiab neid. Jumal tõotab nende kaudu. Kas te olete kuulnud Jumalat
tõotamas? Kui inimene vannub, ta vannub enesest suurema jõu nimel. Taeva pärast teen
niimoodi. Või Jumala nimel teen niimoodi. Jumala pole kedagi endast suuremat, kelle nimel
vanduda. Niisiis Ta tõotab enese nimel. Inimene ütleb:“Jumala nimel luban seda teha.“ Jumal
ütleb:“Enese nimel olen vandunud…“ Nii Jumal vandus tõotuse. „Enese kaudu,“ sest suuremat
pole. Ta vannub iseenese kaudu ja räägib tõde. Ta lubas Aabrahamile…Tegelikult liit on abielu.
Võtmesõna on alati „tahan“. Kui 1. Moosese raamatu 12. loed, Jumal ütleb kuus korda „tahan“.
Universumi Jumal andis enese sellele ühele suguvõsale abieluks. Ta lubas neile koha, kus elada.
Ta andis nendele väikese maatüki kohas, kus maaosad kokku puutuvad. Päris maailma keskel,
selleks maa-alaks on Jeruusalemm. Seal tee Aafrikast Aasiasse ja Araabiast Euroopasse
ristuvad Harmagedoni künka lähistel. See on maailma ristumiskoht. „Selle koha annan teile
igaveseks.“ Nendel on sellele maale omistaja õigused, vaatamata sellele, mida teised ütlevad.
Jumal andis selle neile igaveseks. Aabrahamile ja tema järglastele. Jumal lubas neile ka järglasi.
Et alati oleks Aabrahami järeltulijaid maa peal. Kolmas lubadus oli, et Ta kasutab neid
õnnistama või needma kõiki teisi rahvaid. See on juutide kutsumus, jagada Jumalat kõikidega.
Aga see võib olla kaheteraline mõõk. Jumal ütles Aabrahamile:“Mina nean neid, kes sind
neavad ja õnnistan neid, kes sind õnnistavad.“ See on ikka veel tõde. Nagu paljud on tähele
pannud. See on siis Tema leping. Vastutasuks Jumal ootas esmalt, et iga juudi poisslaps
lõigataks ümber, selle märgiks, et nad on sellesse liitu sündinud. Teiseks, et Aabraham kuulab
Jumala sõna ja teeb kõik, mis Jumal käsib. See leping on Piibli keskmes. Selle lepingu põhjal
Jumal ütles:“Mina olen sinu Jumal ja te olete minu rahvas.“ See fraas kordub läbi Piibli, selle
viimase leheküljeni. Ja sealgi see on:“Mina olen nende Jumal ja nemad on minu rahvas.“
Suurepärased sõnad. Jumal tahab püsida ja elada meiega. Teate, et päris Piibli lõpus Jumal kolib
taevast ära ja tuleb uuele maale maa peale, et meiega igavesti elada. Ta tahab meiega elada. Ta
tahab, et oleksime perekond. Ta tahab olla meie Isa. See on kogu universumi ja inimese loomise
taustal. Jaakob oli neist kõigist kõige kirevam, kes juba sündides hoidis punasekarvalise
kaksikvenna Eesavi kannast kinni. Klammerdudes algusest peale, aga Jumal hoolitses tema
eest. Eesav kolis kohta, mida tänapäeval nimetatakse Petraks. Mõned on teie hulgast arvatavasti
näinud neid vägevaid punasest liivakivist voolitud templeid. Eesav kolis sinna ja moodustas
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Edomi rahva. Iisaki ja Ismaeli vaheline vihapidamine on Lähis-Idas araablaste ja juutide vahel
ikka veel jõus. Aga Eesavi ja Jaakobi vahelist viha ei ole enam. Viimaseid edomlasi tunti Herod
nime all. Eesavi järglane oli juutide kuningas Jeesuse sündimise aegu. Ta tappis kõik Petlemma
beebid , üritades Jaakobi järglastest vabaneda, kes olid kuningaks sündinud. Viimasena tahan
veel öelda, et Aabraham, Iisak ja Jaakob kõik näitasid oma usku erilisel moel. Nad kõik, igaüks
neist jätsid oma pojale midagi, mis ei olnud nende oma. Aabraham ütles:“Minu poeg Iisak,
annan sinule ümberringi nähtava maa.“ Iisak omakorda ütles Jaakobile:“Jätan kogu maa
sinule.“ Ja Jaakob ütles oma 12. pojale:“Teile jätan kogu selle maa.“ Keegi nende hulgast ei
omanud tolligi, välja arvatud ühte koobast. Perekonna hauakambrit Hebronis, Makpela koobast.
Kas pole imeks pandav. Milline usk pärandada terve maa pärijatele seda kunagi mitte omades.
Aga nad uskusid, et Jumal andis selle neile. Ja et ühel päeval kogu see maa kuuluks nendele.
Kirjast Heebrelastele 11. peatükist loeme nende meeste kohta, Aabrahamist, Iisakist ja
Jaakobist ning nende usust. Seal öeldakse, et nad kõik elasid usus veel surreski. Nad ei uskunud
mitte päev, paar. Veel surreski nad uskusid, kuna nad ei näinud mitte kunagi lubaduse täitumist.
Kuula, mida samas peatükis öeldakse. Nende kõikide usku kiidetakse. Mitte keegi nende
hulgast ei saanud seda, mis neile oli lubatud. Jumal oli planeerinud midagi paremat meile, mis
ainult koos meiega teeks nendest täiuslikud. Aabraham, Iisak ja Jaakob ei ole surnud. Olen
näinud nende kehasid ja haudasid Hebronil. Aga nad pole surnud. Jeesus ütles:“Jumal on
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal.“ Mitte „oli“, vaid „on“. Ta ei ole surnute Jumal, vaid
elavate. Me teenime Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalat. Nad on elus. Ja ilma meieta neid ei
tehta täiuslikuks. Nad on siin suures tunnistajate pilves meie jooksu jälgimas. Nende täiuslikuks
tegemine ja Jumala lubaduste täitumine sõltub ka meist. Me kõik tuleme veel kokku. Kui Jeesus
maa peale tagasi tuleb, te näete Aabrahami, Iisakit ja Jaakobit Temaga koos ja koos meiega
nendest tehakse täiuslikud Jumala silmis. Kõik need tunnistajad, kes on ära võetud, peegeldavad
täielikult Jumala pilti.

Joosep ja Jeesus
Ma arvan, et enamik inimesi on Joosepi loogu väga tuttavad. Kui te olete koguduses üles
kasvanud, siis seda on teile pühapäevakoolis õpetatud. See on lugu, mis manitseb lapsi, et hea
võidab kurja. Nüüd on Jason Donovan selle noorte inimeste hulgas väga populaarseks teinud
Andrew Lloyd Webberi Joosepiga ja selle värvilise rüüga. Tegelikult on see arvatavasti viga.
See oli arvatavasti pigem pikkade varrukatega mantel kui värviline rüü. NIV ütleb, et see oli
rikkalikult kaunistatud. Kindlasti oli see väga eriline. See ütleb, et sellel olid pikad käised. Selle
põhjuseks oli see, et ühele poisile anti alati teiste juhtimise ülesanne. Kui teised pidid käised
üles käärima või neil olid lühikesed käised, siis töödejuhatajal oli pikakäiseline mantel. Joosep
oli pandud oma vendi juhtima, kuigi ta ei olnud kõige vanem. Te võite kujutleda seda olukorda,
mis perekonnas esile kerkis. Joosep on neljas põlvkond- Aabrahami lapse lapselaps. Jälle ei ole
ta mitte vanim. Siin on selge muster- loomulik pärija ei saa õnnistust. Jumal valib oma armus,
kes selle saab. Tavaliselt on see üks noorimatest. Siiski on suur vahe Joosepi ja eelmise kolme
põlvkonna vahel. Jumal ei kutsu end kunagi Joosepi Jumalaks. Inglid ei ilmu kunagi Joosepile,
mida nad kindlasti tegid teistele. Tema vennad ei ole eemale hoitud. Nad on kaasatud jumalikku
liini. Seega ei ole seal sama kontrasti. Kuigi tema vennad ei ole alguses liiga head. Jumal ei
räägi kunagi Joosepiga otse. Te võib-olla ei ole seda märganud. Jumal ilmutab talle kindlasti
unes asju ja annab talle tõlgendusi, kuid Jumal ei rääkinud Joosepiga kunagi otse. Samuti,
allikatele vastavalt, ei rääkinud Joosep kunagi Jumalaga. Seega on siin erinevus. Kui loete 1.
Moosese raamatu läbi, saate te teadlikuks, et Joosep hoiab kuidagi eraldi. Miks? Mis on temas
nii erinevat? Miks me räägime seda lugu? Üks ilmne põhjus on, et Piibli järgmises raamatus
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leiame kogu selle perekonna Egiptuses vangistuses. Kuidagi peab seletama, kuidas nad sinna
sattusid. Loomulikult on Joosepi lugu elutähtis lüli, kuidas Jaakob ja tema pere Egiptusesse
emigreerusid. Samal põhjusel kui Aabraham ja Iisak olid kunagi Egiptusesse läinud- näljahäda.
Toidupuudus. Egiptus ei sõltu vihmast. Seal on Niilus, mis voolab Etioopia mägismaalt alla.
Egiptus ei sõltu vihmast. See saab pidevalt niisutust Niilusest, samal ajal kui Iisrael sõltub
täielikult vihmast, et saada saaki. Vihma toovad läänetuuled Vahemerelt. Seega on Joosepi lugu
ühenduslüliks Piibli järgmise osaga. Kardin langeb pärast Joosepit 400. aastaks, millest me ei
tea midagi. Kui see jälle üles tõuseb, on sellest perekonnast saanud mitmesaja tuhandene
rahvus, kuid nad on Egiptuses orjuses. Kui see on ainus põhjus, miks Joosepi lugu seal on, siis
see vaevalt küll selgitab, miks tema loole on nii palju ruumi jäetud. Temast on peaaegu sama
detailselt räägitud kui Aabrahamist. Aabrahamist on vaid kaks peatükki rohkem kui Joosepist.
Iisakist ja Jaakobist on palju vähem peatükke kirjutatud. Seega mis selles mehes nii olulist on?
Miks me nii detailselt räägime? Kas see on lihtsalt üks näide heast mehest? Moraal, et hea
võidab lõpuks? Ei, selles on palju rohkemat.
Joosepi lugu võite lugeda vähemalt neljal tasandil. Esimene tasand on lihtsalt inimlik tasand.
See on ilmekas lugu, mida on suurepäraselt edasi antud väga eluliste tegelastega. See on suur
seiklus. Selles on erakordsed kokkusattumused. Te võite Joosepi elu kahes peatükis kokku
võtta. Esimeses peatükis alla ja teises peatükis üles. Nii see juhtus. Ta tegi läbi kogu
allakäigutee, alates oma isa lemmikpoeg olemisest kuni orjaks saamiseni. Ta läks üles unustatud
vangist peaministriks saamiseni. See on vapustav lugu. Ühiskonnaredelis allakukkumine ja
sealt jälle üles tippu jõudmine. Selle vahele jäi tema vendade kadedus. Selle kõige võtmena
tunduvad unenäod olevat. Ma ei arva, et Joosep oleks olnud Piiblis kõige taktitundelisem isik.
Ta oli küllaltki taktitundetu. Ta rääkis oma vendadele: Mul oli unenägu, kus te kõik
kummardusite minu ees. Sellisel viisil ei võideta sõpru. See oli tõsi. Tal oli unenägu. Kas ta
oleks seda pidanud jagama? Me kõik võime teha vigu, kui jagame ilmutusi Jumalalt. Me ei
peaks teda selle pärast süüdistama. See on üks tase. See on inimlik lugu ja sellest saab hea
muusikali Londoni West Endis ja tuhanded tuleksid seda vaatama. Ka paljud koolid kasutaksid
seda.
Teine tase, millega seda lugu lugeda, on Jumala vaatenurgast. Jumal on selles loos isegi siis,
kui Ta tegelikult Joosepiga ei räägi. Ta on selle kõige taga. Ta on nähtamatu Jumal, kes olukordi
korraldab oma eesmärkide ja plaanide kohaselt. Ta otsustas ilmutada unenägude kaudu.
Inimesed võtavad asju unenägudes vastu kergemini kui ärkvel olles. Mul on mõned väga
erilised unenäod. Tavaliselt on nad sellest, kuidas ma koosolekule valel ajal ja vale sõnumiga
lähen. Ma ärkan higisena. See on rohkem kui luupainaja. On naljakas, et unenägudes võtad sa
kõike vastu tegelikkusena. Vahel Jumal peab meiega suhtlemisel sellisel viisil rääkima, kuid
see vajab alati tõlgendust. Joosep ütles, et need unenäod olid Jumalast ja tõlgendus tuleb
Jumalalt. Taanielile anti sama and. Jumal on tegelikult selles loos peategelane. See ei tulnud
selles muusikalis välja. Jumal on kõige selle taga. Ei ole otseseid imesid, kuid on ettehooldatud
olukorrad. Tihti Jumal töötab sel viisil- see ei ole nii vaatemänguline või nii sensatsiooniline.
Jumalal on oma viis inimestega kokkusaamiste korraldamisel ja nende elu kulg saab muudetud.
Tema on kulisside taga, kutsudes esile oma plaani täitumise. Tema valitseb kõige üle. See on
täiesti vastand vedamisse uskumisel. Ma ei tea, kas te teate, kuid heebrea sõna vedamise kohta
on „gad“. Sa võid elada kas „gad“-ile või Jumalale lootes. Ma olen kindel, et olete kuulnud
fraasi „vedamise läbi“. Hobuserauda või muud sarnast. On hämmastav, kui paljud inimesed
loodavad vedamisele- ja riigi loterii võit sellel nädalal on…Inimesed usuvad, et olukorrad on
juhusliku vedamise tulemus. Joosep ei uskunud sellesse. Ta uskus, et Tema olukordade taga on
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Jumal. Ta ei näinud seda kohe, vaid nägi hiljem. Te näete tihti Jumala kätt oma elus, kuid
hiljem, tagasi vaadates. Võtmefraas Joosepi elus on 45:7. Seda öeldakse, et kui ta lõpuks tegi
ennast oma vendadele teatavaks peale nende tugevat alandamist ja häbistamist. Nad müüsid ta
orjusesse. Joosep ütles:“Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid
maa peal ja hoidma teid elus, pääsemiseks paljudele.“ See on äärmiselt oluline avaldus. Jumal
läkitas mind teie eele. Nemad arvasid, et nad said lihtsalt vennast lahti ja müüsid ta
rändkaamelikaubitsejatele orjaks. Nad võtsid tema kuue, katsid selle kitse verega ja viisid selle
vaesele vanale Jaakobile öeldes:“Me leidsime selle põllult. Sinu lemmikpoeg peab olema
surnud.“ See oli vanale Jaakobile kohutav asi. Kuid:“Jumal saatis mind teie eele.“ Jumal laseb
asjadel sündida. Ta ei sunni kedagi teisele kahju tegema, kuid Ta lubab seda. Vahest Ta lubab
seda oma plaanide huvides. Selline oli usk, mis oli Joosepil. Loomulikult oli see tegelikult
tulemus, sest temast sai toiduminister. Ta tõlgitses vaarao unenäo, et tuleb seitse head aastat
hea saagiga ja sellele järgneb seitse halba aastat. Ta ütles:“Parem oleks meil praegu toitu
varuda, et meil oleks, millest elada.“ Tema ettenägelikkus selle unenäo läbi päästis kogu
Egiptuse rahva ja tema enda perekonna, kui nad olid toidupuuduses ja tulid Egiptusesse. Nii sai
temast nende päästja. Jumal tegelikult tahtis oma rahvast Egiptusesse ja nii see juhtus. Miks
peaks Jumal tahtma neid Egiptusesse, kui Ta oli neile Iisraeli, Kaananimaad tõotanud? Vastus
on antud aastaid varem Aabrahamile:“Aabraham, ma pean sinu perekonna Egiptusesse jätma
400. aastajaks, kuni emorlaste kurjus on täismõõdu saavutanud.“ Teisisõnu, Jumal ei lasknud
neil tõotatud maad võtta seal elavatelt inimestelt enne, kui need seal muutusid nii kohutavaks,
et nad jäid ilma oma õigusest elule, rääkimata nende maale. Jumal on moraalne Jumal. Ta ei
lükka inimesi lihtsalt välja ega too enda omi sisse. See oli alles siis, kui nende elu muutus nii
kohutavaks. Arheoloogia on ilmutanud, kui kohutavaks. Suguhaigused olid kõikjal
Kaananimaal. Nad olid korrumpeerunud, nad olid mandunud. Kuid nad olid jõudnud punkti,
millest ei olnud enam tagasiteed. Siis Jumal ütles: Nüüd võite teie nende maa üle võtta. Iga
kaebus, et Jumal on olnud ebaõiglane juutidele selle maa andmisel, on olnud viga. Jumal pidi
hoidma rahva sellelt maalt eemal kuna inimeste olukord, kes seal elasid, oli nii hull, et nende
sealt minemaajamine oli lihtsalt kohtuotsus. Oli ka teisi põhjuseid- Jumal tahtis, et neist orjad
saaksid. See kõik oli osa Tema plaanist neid orjusest päästa, et nad oleksid Talle nii tänulikud
ja hakkavad siis Tema viisil elama ja saavad eeskujuks kogu maailmale, nägemaks, kui
õnnistatud võivad inimesed olla, kui nad elavad Jumalaga lepingus. Selline oli plaan. Ta laskis
neil sellistesse probleemidesse sattuda- töötada 7 päeva nädalas ilma rahata, ilma oma maata ja
rahata. Ilma, et neil midagi oleks. Siis alles päästis Ta nad oma väelise käega. Te näete, et see
kõik pidi juhtuma. Jumal laskis sellel sündida oma eesmärkide nimel. Ta tahtis neid lunastada
ja päästa, et nad teaksid, et see oli Jumal, kes nad sealt välja nende maale viis. See on Jumala
vaatenurk selles loos.
Me ei ole ikka veel jõudnud asja tuumani. Järgmine lähenemine või tase, millega me võime
seda lugeda, on Joosepi iseloomu uurimine. See on väga tähelepanuväärne, sest Joosepi kohta
ei öelda midagi halba. Me oleme juba näinud, et Piibel räägib kogu tõde Aabrahamist, Iisakist
ja Jaakobist. Neil olid nende nõrkused ja patud. Joosepi kohta ei ole sõnakestki kriitikat. Ma
juba rääkisin teile, et kõige hullem asi, mida ta tegi, oli natuke taktitu rääkimine vendadele oma
unenäost. Kuid seal ei ole mitte mingit jälge valest suhtumisest või reaktsioonist Joosepi
iseloomus. Isegi tema reaktsioonis sotsiaalse redeli allakäigul ei ole jälgegi minnalaskmisest, ei
ole kaebamist, ta ei ütle:“Miks on Jumal nii teinud?“ Ei ole ebaõigluse tunnet. Ta pidi lõpetama
vanglas, vaarao kongis. Veelgi enam, kuigi ta oli kodust kaugel ja täiesti tundmatu, säilitas ta
oma rikkumatuse, kui Pootifari naine üritas teda võrgutada. Kui naine seda teha üritas, oli tema
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reaktsioon:“Kuidas võiksin ma patustada Jumala suhtes?“ Te teate, et naine süüdistas teda
hiljem selles, talle surmanuhtlust määrates. Mitte sõnagi kriitikat Joosepilt isegi naise aadressil.
See on hämmastav. Veelgi enam, isegi põhjas olles on tema esmane mure teiste aitamine. Seal
olid vaarao joogikallaja ja pagar surmamõistetuna. Joosep püüdis neid lohutada. Ta on mees,
kelle puhul tundub, et ta enese pärast ei muretse, kuid on teiste pärast väga mures. Kogu sellel
allakäigul ei kahelnud ta ega küsinud kunagi Jumalalt:“Jumal, mida sa teed? Mida meie teeme?“
Siis tema reaktsioon üles tippu minnes. Ma ei tea, kumb on suurem mehe iseloomu test, kas
liikumine põhja, või tippu tõstetud saamine. Ma arvan, et teine on suurem iseloomu test.
Vaadake tema reaktsiooni vendadele, kes ta vangistusse olid müünud. Ta andis neile toitu. Ta
ei küsinud selle eest raha. Ta pani nende raha kotti tagasi. Ta andis neile andeks. Ta kostis nende
eest vaarao ees. Ta ostis neile parima maa Niiluse deltas ja ütles:“Ma hakkan teie eest
hoolitsema.“ Nemad olid ta minema visanud ja oma vanale isale rääkinud, et Joosep on surnud.
Kuid siin ta nüüd on, iga vajaduse eest hoolitsedes. Milline mees! Seega Joosepit ei riku ei
alandus ega au. Ta on täiesti rikkumata inimene. Ta on ainus, keda sellisena VT-s esitletakse.
Ei ole ühtki teist tegelast, keda selliselt esitletakse. Isegi kuningas Taavet- te teate tema vigu.
Te leiate igas teises portreteeringus, kus meile on tervikpilt antud, kuid siin tundub tervikpilt
veatu. See on väga ebatavaline. Me oleme lugenud Taaveti patust, Eelija argpükslusest. Oleme
lugenud kõiksugu nõrkustest. Uues Testamendis räägib Eelijast, et ta on inimene, nagu meiegi.
Siin on täiesti laitmatu mees. Selliseid on ainult üks inimene Vanas Testamendis ja üks inimene
Uues Testamendis. Te teate küll, kellest ma räägin. On üks peatükk Joosepi loo keskel, mis
mõjub šokina. See on tema vennast Juudast. Kui te olete 1. Moosese raamatu läbi lugenud, siis
te pidite tundma, milline šokk see on. Äkitselt selle hea mehe loo keskel on kontrastina tema
enda vend Juuda- mees, kes külastab prostituuti, kes on tegelikult tema näokattega minia ja
toimub intsest. See lugu tuleb äkitselt kohe Joosepi loo keskel. See oleks, nagu tahetakse
Joosepit esile tõestes öelda: Tema vennad on halvad inimesed, kuid Joosep ei ole. Kontrast on
märgitud. See on põhjus, miks selline Juuda tegu pandi kohe keskele. Sellele ei ole ülejäänud
looga mingit sidet. Nagu Aabraham on kujutatud kontrastina Lotile ja Ismael Iisakile. See oleks
nagu tema vend tõstaks esile selle mehe rikkumatust.
Sellega jõuame väga lähedale põhjusele, miks Joosepi lugu seal on. Me ei ole seda veel kätte
saanud. Ma tahan teile teie meeltes kokku panna kolm taset, millel me siiani oleme seda lugu
arutanud. Inimlik lugu mehest, keda saadeti täiesti põhja, siis üles tippu jõudmine. Tema
kutsumus oma inimesi päästa ja Egiptuse isand. Siis me vaatame, kuidas Jumal valitseb selle
mehe elus. Jumal laskis sellel sündida. Tema planeeris seda, et oma inimesi päästa. Siis me
näeme täiesti laitmatut meest, kes kogu tee alla ja kogu tee üles jääb tõe meheks. Keda see mees
teile meenutab? Vastus on: Jeesust ennast. Joosepist saab Jeesuse eeltähendus, Jeesuse vari
ammu aega enne, Vanas Testamendis, nagu Jumal näitaks meile Joosepi elus seda, mida Ta
kavatses teha omaenda pojaga. Tema enda poeg saab oma vendade poolt ära tõugatud. Ta kogeb
ülimat alandust ja siis tõuseb, et olla oma inimeste päästja ja isand. See kõik on seal kirjas.
Paralleelid on tähelepanuväärsed. Mida rohkem Joosepi lugu loete, seda rohkem näete pilti
Jeesusest. Otsekui Jumal oleks kogu aeg teadnud, mida Ta teha kavatses ja ta andis oma rahvale
näpunäiteid. Me näeme seda läbi kogu Vana Testamendi. Üks minu lemmikraamatutest on
„Kristus kogu Pühakirjas“, mis on kirjutatud ühe naise poolt, kelle nimi on pr A.M. Hotkin. Ta
võtab läbi kõik Piibli 66 raamatut ja näitab meile selles raamatus Jeesust. Jeesus ütles
ise:“Uurige Pühakirja, sest see tunnistab minust.“ Jeesus räägib Vanast Testamendist. Kui te
loete Vana Testamenti, siis peaksite otsima Jeesust, Tema sarnasust, Tema varju. Jeesus on ise
asja tuum, kuid Tema vari ulatub üle kogu Vana Testamendi, eriti 1. Moosese raamatus. Kui te
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olete näinud, et Joosep on pilt Jeesusest, Jumala vastusest, nagu Aabraham, Iisak ja Jaakob on
meie Jumalasse uskumise mudelid. Joosep on mudel Jumala vastusest sellele usule. Kuidas
Jumal võtab ühe mehe elu ja vabastab oma rahva ning tõstab ta päästjaks ja isandaks. Kui te
olete selle võtme saanud, hakkate te 1. Moosese raamatu lehekülgi tagasi lehitsema ja äkitselt
leiate te Jeesuse nii paljudest erinevatest kohtadest.
Ma tahan teiega 5 neist läbi võtta. On ka teisi, mida te võiksite otsida. Esiteks kõik sugupuud
1. Moosese raamatus on tegelikult meie Isanda Jeesuse Kristuse sugupuud. Kui loete Matteuse
1. ja Luuka 3. peatükki, siis te näete neid sugupuid. Luuka 3. peatükist leiate te 24 nime 1.
Moosese raamatust. Tema on selles liinis, mis jõuab otse Maarjani välja. Seega loeme me Tema
eluliini. Kui teie olete Kristuses, siis te loete omaenda sugupuud. See on meie sugupuu. Need
on kõige tähtsamad esivanemad, kes meil on, sest Kristuse läbi saate te Aabrahami lasteks. Te
saate osaks sellest liinist. Teie olete Kristuses ja teie pärisite selle ajaloo. Nüüd ei loe te enam
nende ajaloost, vaid meie ajaloost. See on teie sugupuu. Minu naine ja mina käisime Petworthi
majas, see ei ole siit kaugel- natuke ida pool. Selle omanikuks oli Northamptoni hertsog. Ma
olin asjast huvitatud, kui nägin sugupuud seinal oleval kaardil. Nende sugupuu jõudis Aadamani
välja. Ma ütlesin:“Ma võin ka seda teha, kui ma ainult teaksin mõnesid puuduvaid nimesid.“
Me kõik ei jõua Aadamani välja, kuid me kõik jõuame Aabrahamini välja. Kristuses on see
meie genealoogia. 1. Moosese raamatust loete te Jeesuse sugupuud. Teiseks tahan ma öelda, et
üha uuesti vaadates kedagi 1. Moosese raamatus, näete Jeesust. Te vaatate Joosepit ja näete
Jeesust. Te vaatate Iisakit ja näete Jeesust. Läheme aega, kus Aabrahamil kästi Iisak ohverdada.
Ta pidi minema teatud mäele. Aastaid hiljem oli see sama Morija mägi Kolgata mägi- koht, kus
Jumal ohverdas oma ainusündinud Poja. On huvitav, et 1. Moosese 24. peatükis on Iisak
Aabrahami ainus armastatud poeg. Ma olen teile juba rääkinud, et Iisak ei olnud poiss, ta oli
varajastes kolmekümnendates, kui see juhtus. Seega oli ta piisavalt tugev, et oma isale
vastupanu osutada, kuid ta alistus kinnisidumiseks ja altarile asetamiseks. Jumal peatas
Aabrahami üliolulises punktis ja pani valmis teise ohvri- see oli jäär, kes oli sarvipidi
kibuvitsapõõsasse kinni jäänud- vaadake Jumala talle, kes võtab ära maailma patu. Ma ei arva,
et sõna „tall“ käib Jeesuse kohta. Selle all mõeldakse alati väikest villast kaisulooma. See on
jäär, mitte ohver, aastane isane sarvedega jäär. Jeesus on Ilmutuse raamatus jäär 7 sarvega. See
ei ole selline väike kaisukaru, see on tugev pilt- Jumala jäär. Jumal pani Aabrahamile jäära,
ohverdamiseks tema poja asemel. Jäära, kes oli peadpidi okastesse kinni jäänud. Jumal andis
enesele uue nime- „Ma olen alati sinu varustaja“. Jahve- Jumal, minu varustaja. Sellele samal
mäel sajandeid hiljem ohverdati üks teine mees varastes kolmekümnendates, okaskroon peas.
Kuidas on selle veidra kohtumisega, mis Aabrahamil oli mehega, kes oli nii kuningas kui
preester, ja kes oli kuningas Saalemi nimelises linnas, millest hiljem sai Jeruusalemm? Kui
Aabraham oli teel tagasi suurest lahingust, et oma röövitud peret päästa. Kui ta lähenes Saalemi
linnale, mis sellel ajal oli paganate linn, millel ei olnud selle kuningliku liiniga midagi pistmist,
kuid seal oli see imelik tegelane- Melkisedek, preester ja kuningas. See on väga ebatavaline
kombinatsioon, mida Iisraelis ei ole kunagi olnud. See kuningas- preester tõi leiva ja veini
Aabrahamile ja tema sõjaväele, nende värskendamiseks ja taastamiseks. Aabraham andis neile
kümnendiku sõjasaagist- kümnise. Uues Testamendis on öeldud: Jeesus on preester igavesti
Melkisedeki korra järgi. See on teine väike pilguheit meie Isandale Jeesusele Kristusele.
Läheme tagasi Jaakobi redeli juurde. Jaakob, kui ta kodunt ära jooksis ja väljas magas, nägi ta
unes mitte niivõrd redelit, vaid eskalaatorit, sest üks redel liikus üles, teine alla, kirjutavad juudi
kroonikad. Inglid tõusid ja laskusid. Ta nägi, et redeli tipus oli taevas, kus elas Jumal. Ta ärkas
üles ja lubas kõigest anda kümnendiku Jumalale. Kümnis ei ole kunagi olnud seaduse osa kuni
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Mooseseni. See kümnendik oli Jaakobi ohver. Jumalaga kokkuleppimine:“Kui sa mind
turvaliselt koju viid, siis maksan sulle kümnist.“ Jumalaga ei saa tingida, temaga ei saa diili
teha. Jumal teeb sinuga lepingu. Sajandeid hiljem, kui Jeesus kohtus mehega, kelle nimi oli
Naatanael, ütles Ta Naatanaelile:“Ma nägin sind viigipuu all. Sina oled juut, kelles ei ole
pettust.“ Sa oled üks aus juut. Naatanael küsis:“Kust sa seda tead?“ Ta ei eitanud seda. Ta
tunnistas, et Jeesus teda tundis. Jeesus ütles:“See on suurepärane.“ Mida mõtleksite, kui
näeksite ingleid tõusmas ja laskumas redelil?“ Ta ütles:“Mina olen Jaakobi redel.“ Mina olen
ühendus maa ja taeva vahel. Mina olen uus redel. Kas näete Jeesust selles juhtumis? Läheme
tagasi 1. Moosese 3. peatükki. Jumal andis tõotuse isegi oma karistuse keskel. Ta ütles
maole:“Naise seeme (see on meessoost) lömastab sinu pea, isegi siis, kui sina lömastad tema
kanna.“. Kanna lömastamine ei ole fataalne, kuid pea purustamine on. See on kõige esimene
tõotus- ühel päeval annab Jumal saatanale surmava hoobi. Kes oli see Eeva meessoost seeme,
kes seda tegema hakkab? Te teate, kes see oli. Läheme veel tagasi selle juurde, mida ma mõni
aeg tagasi mainisin. Roomlastele 5-ndas ütleb Paulus:“Nagu ühe inimese sõnakuulmatus tõi
surma, nii ühe mehe sõnakuulelikkus tõi elu.“ Ta ütleb, et Jeesus on teine Aadam. Mõlemad
juhtusid aias- üks Eedeni aias, kus Aadam ütles:“Ma ei tee.“Ketsemani aias ütles Jeesus:“Mitte
minu tahe, vaid sinu tahe sündigu.“ Siin on kontrast. Nad mõlemad algatasid inimrassi. Aadam
oli esimene Homo Sapiens. Jeesus oli esimene Homo Novus. Mina sündisin Homo Sapiensina,
nüüd olen ma Homo Novus. Uus Testament räägib uuest inimesest. Uus inimsus. Tegelikult on
tänapäeval kaks inimrassi- sa oled sündinud Homo Sapiensina, sa sünnid uuesti Homo
Novusena. Te olete kas Aadamas või Kristuses. See on täiesti uus inimrass ja see saab elama
täiesti uuel planeedil Maa, täiesti uues universumis. Ma arvan, et kõige tähelepanuväärsem asi,
mida UT-s Jeesuse kohta on öeldud, on see, et Tema oli vastutav universumi loomise eest. Üks
puusepp Naatsaretist ei peaks kunagi sellega hakkama saama. Varajased jüngrid tulid vaatama,
et Jeesus oli tegev 1. Moosese 1. peatükis. Hiljem öeldakse:“Ilma Temata ei ole midagi tehtud.“
Kord oli mul eesõigus rääkida vabaõhuüritusel Kanadas, kohas, kus ei olnud kunagi varem
kristlikku üritust olnud- kohe Niagaara kose ees. Seda näidati kogu Kanada televisioonis ja
osaliselt USA-s. Seal oli kolm kõnelejat, kellest mina olin esimene. Siis tuli katoliku kiriku
preester ja seejärel nelipühi pastor. Me kõik rääkisime mesinädalatest. Me ei olnud koos ette
valmistanud. Tegelikult on Niagaara üks maailma mesinädalate pealinnadest kõikide nende
hotellidega seal. Kui ma kõnepulti astusin, ütlesin ma:“Ma sooviksin teile rääkida, et ma tunnen
seda meest, kes tegi Niagaara kose. Ma kohtusin Temaga, kui olin 17-aastane ja sellest alates
oleme olnud sõbrad.“ Nad vaatasid mind, nagu ma oleksin hull. Ma ütlesin:“Tema nimi on
tegelikult Jeesus. Ilma Temata ei ole midagi loodud.“ Ma ütlesin:“Tema tegi selle Niagaara
kose.“ Ütlesin:“Enne seda, kui Ta tegi toolid ja lauad, lõi Ta puud, et saada puitu. Enne kui Ta
pidas mäejutluse, lõi Ta mäed, et Tal oleks kantsel.“ See on uskumatu, kas pole? Puusepp
Naatsaretist peab olema kaasatud meie universumi loomisse. Kui loete 1. Moosese 1. peatükki,
siis näete seal Jeesust. Ta on meis- loome inimese oma näo järgi. Me teame juba umbes 20
aastat, et me elame tõesti munakoorel. Lamedal kiviplatool. Need platood liiguvad pidevalt,
hõõruvad üksteise vastu, põhjustades maavärinaid. Me oleme tõesti väga tundlikus olukorras.
Me lihtsalt seisame sellel platool. Kui see avastati, et kontinentaalne ala on üks tükk kuiva
maad, millest me loeme 1. Moosese raamatust, sai sellest maa. Teadlastel oli vaja nende
platoode jaoks uus sõna luua. Kas teate, kuidas nad neid nimetasid- tektooniline platoo. Kas
teate, mida tähendab kreekakeelne sõna „tekton“? Tekton tähendab puuseppa. Ma ei tea, kas
nad olid sellest teadlikud, kui nad selle nime valisid. Milline nimi! Kogu planeet Maa, kus me
elame, on Naatsareti puusepa töö tulemus. Tema nimi on Isand Jeesus Kristus.
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Me lõpetame täna oma õppetüki sealt, kust alustasime- me alustasime loomisega. Me lõpetame
Jeesuse Kristusega, kelle läbi sai maailm alguse ja kellele see oli tehtud. Tema läbi leiame
vastused oma küsimustele. Johannese 1. peatükis nimetatakse Teda „Logos“- Sõna. See
tähendab palju enamat kui sõna. Johannes kirjutas oma evangeeliumi Efesoses. 500 aastat enne
kui Johannes selle evangeeliumi kirjutas, elas Efesoses mees nimega Herakleitos. Ta oli
esimene tõeline teadlane. Ta õpetas oma õpilasi vaatlema ja uurima loomariigis ja ilmastikus
toimuvat. Ta ütles:“Kõige puhul, mida te uurite, peate te välja selgitama põhjuse, miks see nii
käitub.“ „Põhjus, miks“ on kreeka keeles „logos“. Sellest sai iga teadusharu nimetus- loogia
tähendab „põhjus, miks“. Bioloogia on põhjus, miks elusloodus on selline. Zooloogia on
põhjus, miks loomad nii käituvad. Psühholoogia on põhjus, miks meie mõistus selliselt toimib.
Sotsioloogia on põhjus, miks grupid selliselt käituvad. Meteroloogia on põhjus, miks ilm selline
on. Iga teadusharu vaatab ainult põhjusele, miks osa meie universumist selliselt toimib. Keegi
ei paista olevat huvitatud põhjusest, miks see kõik siin on. Vastus on: Jeesus on põhjus, miks.
Tema on kogu universumi logos. See on loodud Tema jaoks ja Tema läbi. Teda me kõik
ülistame igavesti. Aamen.

2. Moosese raamat
1. osa
Kui teile meeldib lugeda põgenemise raamatuid, siis teile meeldib 2. Moosese raamat. See on
lugu ajaloo suurimast põgenemisest. Üle kahe miljoni orja põgenesid maailma ühe kõige
paremini kindlustatud rahva juurest. See on ime. Tegelikult oli seal imede seeria. Siin on meile
see tohutu suur põgenemise lugu. Mooses nägi rohkem imesid, kui Aabraham, Iisak ja Jaakob
kokku. See on lihtsalt üks seeria üleloomulikke sekkumisi. Mõned imed näivad natuke
maagilisena. Näiteks kui Mooses muutis kepi maoks ja siis jälle kepiks tagasi. Enamik neist
imedest on selged loodusega manipuleerimised. Neid ei saanud lugeda psühhosomaatilisteks
imedeks. Jumal manipuleerib looduga oma inimeste heaks. Kogu sellel väljarändel oli sügav
tähendus kahes mõttes. Esiteks oli sellel rahvuslik tähtsus inimestele, keda me Iisraeliks
kutsume. Sellega algas nende rahvuslik ajalugu. Siis said nad poliitilise vabaduse ja neist sai
suveräänne rahvas. Kuigi neil ei olnud veel maad, olid nad nüüd rahvas, kellel oli nimi- Iisrael.
Sellest ajast on nad tähistanud seda sündmust kord aastas paasapühadega, nagu Ameerika
tähistab 4. juulit, mis on nende iseseisvuspäev. Sellel on ka vaimne tähendus, mitte lihtsalt
rahvuslik tähendus. Siis nad avastasid, et nende Jumal on see, kes lõi kogu universumi.
Seepärast suutis Ta kontrollida seda, mille oli nende jaoks loonud. Nad tegelikult hakkasid
uskuma, et nende Jumal on väelisem kui kõik Egiptuse jumalad kokku. Lõpuks jõudsid nad
arusaamisele, et nende Jumal oli ainus Jumal, kes eksisteeris. Jesaja rõhutab seda korduvaltminu kõrval ei ole teisi jumalaid. Selles staadiumis avastasid nad, et nende Jumal on väelisem
kui ükski teine Jumal, et Tema oli ülim Jumal. Siin on Tal nimi El Shaddai- Kõigeväeline Jumal.
Tal on ka nimi 2. Moosese raamatus, mille see rahvas Talle andis. Kui sa kellegi nime tead, siis
muutub suhe lähedasemaks. Sellepärast kannate te kõik rinnasilte oma nimega. See hõlbustab
suhtlemise alustamist lähedasemal viisil öeldes:“Tere Peeter!“ See kuidagi aitab. Jumalal on
nimi, samuti palju tiitleid. Tema nimi on Jahve. Ma isegi ei tea, kas ma seda õigesti hääldan,
sest ma pean leidma ühe juudi, kes mulle ütleks, kuidas seda hääldada. Nad isegi ei söenda nime
öelda, kartuses, et võtavad seda asjata suhu. Nimi „Jahve“ ei tähenda mulle palju. Sellest minu
süda ei sütti põlema. See on üks naljaks sõna. See ei ole inglise keeles. Mõni aeg tagasi ma
palvetasin öeldes:“Isand, palun anna mulle ingliskeelne sõna, mis vastaks sõnale „Jahve“ ja
anna mulle ka see tunne, mis tõuseb üles sinu rahval.“ Koheselt tuli mulle meelde sõna „alati“.
41

Ma mõtlesin: See on üks ilus nimi, sest „Jahve“ on osa verbist „olema“. Sõna „alati“ annab
edasi selle, mida see sõna tegelikult ütleb. See on ainult Tema eesnimi. Tal on palju
liignimesid:“Alati minu varustaja“, „Alati minu abistaja“, „Alati minu kaitsja“, „Alati minu
ravija“, „Alati...“…See on nimi, mida kasutan Jumala puhul. Heebrea keeles on see „Jahve“.
Nii leidsid nad Talle nime. Nad ei andnud Talle mitte ainult Tema tiitlit „El Shaddai“Kõigeväeline Jumal, vaid Tema nime „Jahve“- Ma olen alati teiega. Ma olen alati olnud, Ma
olen alati sama. Teiste sõnadega on see 2. Moosese raamatus, et kõige Loojast sai mõnede
inimeste Päästja. See on see Looja ja Päästja kombinatsioon, millest peame kõvasti kinni
hoidma. Mõned kristlased lähevad ühte äärmusesse ja mõtlevad Jumalast ainult kui Loojast.
Mõned mõtlevad ainult Tema lunastavast väest, kuid need kuuluvad kokku. Kogu universumi
Loojast sai orjade kamba Päästja. See on üks viiest Moosese raamatust. Kui te neid uurite, siis
neli neist on väga sarnased, kuid üks on küllaltki erinev. 1. Moosese raamat seisab eraldi, sest
see on ainus viiest Moosese raamatust, mis räägib sündmustest enne Moosese sündi. Ülejäänud
neli toimusid kõik tema eluajal. On selge, et tema kirjutas ka ülejäänud neli raamatut. Nad olid
kamp orje, kes olid olnud 400 aastat orjuses ilma oma maata, rahata, ilma milleta iganes…Selle
tulemusena pidid nad uuesti oma juured leidma. Ma ei tea, kas olete lugenud Alex Haley
raamatut „Juured“? See on mehest, kelle esivanemad müüdi Aafrikast Ameerikasse orjusesse
ja neist said orjad. Ta läks tagasi, et oma juuri taas leida. Ta leidis need Aafrikast. See on väga
põnev lugu. Mooses pidi kirjutama eelneva ajaloo neile orjadele, et nad tunneksid oma juuri, et
nad teaksid, kust nad pärit on. Mooses kogus inimeste mälust kaks asja- sugupuud ja lood nende
esivanematest. 1. Moosese raamat on koostatud selliste mälestuste põhjal ja Mooses kogus need
kokku. 2. Moosese raamatus alustab ta oma eluajaga. 2. Moosese, 3. Moosese, 4. Moosese ja
5. Moosese raamatud on segu jutustustest ja seadustest. Mis juhtus ajaloos ja mida Jumal neile
ütles nende eluviisi kohta. See on unikaalne kombinatsioon jutustustest ja seadustest. See
iseloomustab ülejäänud 4. Moosese raamatut. 2. Moosese raamat on tüüpiline näide sellest.
Esimene osa sellest on jutustus, teine osa on seadused. Esimene osa on selle kohta, mida Jumal
tegi nende heaks- imed, et neid orjusest välja tuua. Teine osa on sellest, mida Jumal ütles, kuidas
nad elama peavad. Nüüd olid nad vabad. Esimene osa näitab Jumala armu nende suhtes, tema
soosingut nende probleemidest väljaaitamisel. Seepärast eeldab teine osa, et nad oma
tänulikkust üles näitaksid, sellisel viisil elades. Põhjus, miks ma seda rõhutasin, on järgmineliiga paljud inimesed Moosese seadust lugedes arvavad, et see seadus oli nende viis Jumala
poolt lunastatud saamiseks. Ei, ei. Esmalt Jumal lunastas nad ja seejärel andis Seaduse, millest
tänumeeles kinni pidada. See on väga oluline. Neile ei antud esmalt Seadust. Kõigepealt nad
vabastati, siis anti neile Seadus, mille järele nad pidid elama. See on täpselt samuti ka Uues
Testamendis. Meid lunastatakse ja seejärel õpetatakse, kuidas elada püha elu. Sinust ei saa
kristlast, elades esmalt õiget elu. Sinust saab kristlane esmalt lunastatud ja vabastatud saades.
Siis hakkad sa õigesti elama. Seega vabastamine tuleb enne seadusi. Nad vabastatakse ja siis
öeldakse neile: Ära kuritarvita oma vabadust! Siin on nad Egiptusest vabastatud. Siin sisenevad
nad lepingusse või abiellu Jumalaga Siinail. See on nagu abielutseremoonia. Jumal ütleb:“Mina
tahan.“ Inimesed peavad ütlema:“Meie tahame.“ Sõna otseses mõttes on nad abielus. Seda, mis
järgneb, nimetatakse mesinädalateks. Siis algab abielu. Nad on orjusest vabastatud, kuid mitte
nii, et nad võivad teha, mida tahavad. Nad lähevad kõrbesse Jumalat teenima. Nad on
vabastatud orjusest teenimise tarvis. See on oluline punkt. Sama on ka Uues Testamendis.
Kristlased ei ole vabastatud, et „oma asja“ ajada. Me oleme vabastatud, et teenida Jumalat.
Seega lunastus käib enne õigsust. See on väga oluline. 2. Moosese raamat teeb selle täiesti
selgeks. Jumal lunastab nad esmalt. Siis Ta ütleb:“Ela õigesti, sest ma olen sind vabastanud.“
Need on 2. Moosese raamatu kaks poolt.
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Siis olen ma sellest ülejäänu kümneks jaganud ja igale osale pealkirja pannud. Ma suudan
meelde jätta lihtsaid asju. Peatükkides 1-18 on 6 osa, 19-40 peatükkides on 4 osa. Esimest kuut
osa olen ma nimetanud „Rohkenemine ja mõrv“. See räägib heebrea orjade tohutust
paljunemisest- 400 aasta jooksul ühest perekonnast 2,5 miljoniliseks rahvaks. Selleks on vaja 4
last igas põlvkonnas 40 põlvkonna jooksul ja te teete selle ära. Neid sai tõesti tohutult palju ja
siis poisid mõrvati vaarao poolt. Kõike seda vaatleme hiljem lähemalt. Kuidas Mooses võeti
ära kõrkjate vahelt. Talle anti nimeks Moshei, mis tähendab „välja tõmmatud“. Sest teda
tõmmati Niiluse jõest välja. Väikesed poisid visati Niiluse jõkke, et krokodillid nad ära sööksid.
Mooses tõmmati Niilusest välja. Nuhtlused- see näitab, kui kõva südamega oli vaarao.
Esmasünni puhul pidutsemine oli paasapühade algus. Me vaatame seda detailsemalt.
Vabastamine ja uppumine on Punase mere ületamine, kuid nemad ei uppunud, vaid uppus
Egiptuse armee. Varustatud ja kaitstud, räägib nende teest Egiptusest Siinaini. Mõnedest
asjadest, mis juhtusid. Kuidas Jumal neid kaitses ja varustas kõrbes, kus Egiptuse armee kolme
päevaga hukka sai. 2,5 miljonit inimest olid 40 aastat elus. Jumal pidi palju imesid tegema.
Teises pooles on meil käsud, eriti kümme käsku. Need olid pitseeritud lepingus- abieluks
Jumalaga ja Tema rahva vahel. Jumal ütles:“Mina tahan.“ Nemad ütlesid:“Meie tahame.“ See
liitis nad igaveseks kokku. Jumal ei tagane kunagi oma lepingust. Peatükkides 25-31 on meil
tõsiasi, et Jumal kavatseb nende keskel elada. Sellepärast vajab Ta elupaika. Ta vajab telki, kuid
Ta vajab üsna erinevat telki. Muidu nad võivad arvata, et Ta on üks neist. Siin on meil
seadusetelgi kirjeldus. Siis on spetsialistide ettevalmistus- inimesed, kes kunagi polnud peale
telliste midagi teinud. Nüüd pidid nad kulla, hõbeda ja puiduga töötama. Jumal pidi neid
õpetama. Püha Vaim andis oskused inimestele, kes polnud varem midagi peale telliste teinud.
See on ime. Siis tuleb 2. Moosese raamatu kõige kurvem osa- kuldvasika lugu ja Mooses pidi
kogu südamest nende pärast palvetama või muidu poleks nad kusagile edasi saanud. 2. Moosese
raamat lõpeb seadusetelgi ehitamisega ja Jumal asub sinna elama ja auhiilgus langeb Tema
telgile. Heebrea keeles nimetatakse seda raamatut „Need on need nimed“. See on sellepärast,
et seda loetakse igal aastal sünagoogis nagu kõiki teisi Moosese raamatuid. See on kirjutatud
rullraamatusse ja esimesed sõnad seal on „Need on nimed“. Nii nad panid kõigile 5-le Moosese
raamatule nimed esimeste sõnade järgi. Kui Vana Testament kreeka keelde tõlgiti, panid nad
erinevad nimed. Nad kasutasid kaht kreeka sõna: „ex“, mis tähendab välja ja „hodus“, mis
tähendab tee. Exhodus tähendab tee välja. Kreeka teatris olete näinud. Sõna „exit“ on ladina
sõna. Kreeka sõna on exhodus või väljapääs. Seega nimetati see raamat väljapääsuks- exhodus.
Sellest on tulnud inglise keelde exodus. Ma olen kindel, et te saite aru, et see tähendab
väljapääsu. See kõlab liiga exiti moodi.
Vaatame 2. Moosese raamatu esimest poolt 1-18 peatükke. Selles esimeses pooles on palju nn
probleeme. See on nii ilmne ja ebaloomulik lugu. Selliseid asju ei juhtu igal teisipäeval. Kui
loed ühe koha teise järel läbi, siis hakkad mõtlema: Kas see ikka tõesti juhtus? Paljud inimesed
ütlevad, et see ei juhtunud. Et me loeme legendidest ja müütidest. Televisioonis oli hiljuti
seriaal, mis võttis selle seisukoha öeldes, et see on legendide kogu, mis on kokku korjatud
iisraeliitide ajaloo alguses. Kas see on siis müüt või ime? Miks olid neil sellised probleemid?
Esimeseks põhjuseks on see, et puudub sekulaarne allikas neist sündmustest. Väljaspool Piiblit
puudub igasugune jälg neist kasvõi mõnes Egiptuse allikas. See on üllatav, sest nad tegid
kõrgetasemelisi ülestähendusi. See on üks põhjus, miks inimesed ütlevad, et see peab olema
legend. Ma võin välja pakkuda väga hea põhjuse, miks egiptlased seda ei salvestanud. Ma olen
kindel, et nad ei tahtnud järeletulevatele põlvedele jäädvustada sellist alandavat kogemust.
Näha nende parimaid sõjavankreid Punasesse merre uppumas. Nad ei tahtnud alandatud saada.
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Mind see fakt, et muud allikad puuduvad, ei häiri. Ka arv, millest jutt käib, tekitab inimestele
probleeme- 2,5 miljonit. See on tohutult suur arv. Kui nad liikusid viiekaupa, siis kolonn peaks
olema 110 miili pikkune. Sellest möödumine võtaks mitu kuud. See on üüratu arv- 2,5 miljonit.
Naised, mehed ja lapsed. Midagi ei räägita nende loomadest. Mainitakse, et isegi mõned
egiptlased tulid nendega. See on huvitav tõik. See on suur arv, et sellega 40 aasta jooksul kõrbest
läbi minna, kus ei ole tavaliselt ei toitu ega vett. Seega mõnedele tekitavad arvud probleeme.
Siis on probleem selle ajaga, sest väljaspool Piiblit ei ole ühtki teist allikat. Me ei tea näiteks,
millise vaarao ajal see juhtus. Sellepärast ei tea me, millisel sajandil see oli. Teadlased pakuvad
välja kaks võimalust- esiteks 15. sajand eKr ja teiseks 13. sajand. Kui see oli 15. sajand, siis oli
vaaraoks Thutmosis. Kui see aga oli 13. sajand, seda oletan mida, sest kõik tõendid viitavad
sellele, oli vaaraoks Ramses II. Milline muljetavaldav tegelane ta oli. Ta oli lasknud enesest
isegi neli kuju teha. Te näete neid kahte inimest seal (pildil), et saada aimu suurusest. See oli
see, mille vastu iisraeliidid võitlesid. Me tihti kohtleme vaaraod kui väikest paharetti. Ei, seda
ta ei olnud. Ta oli üks väga võimas imperaator. Tal oli kõige võimsam sõjavägi muistses
maailmas. Mees, kes sai lasta endast sellised 4 kuju teha, ei olnud mingi väike tegelane. Jumala
silmis oli ta tühine. Jumalale ei olnud probleem selle mehega tegeleda. Ma usun, et selline oli
vaarao, kellest räägib 2. Moosese raamat. Siis on küsimus 2. Moosese raamatu marsruudist.
Jällegi me ei tea, millise marsruudi nad valisid. On kolm alternatiivi- põhi, keskosa ja lõuna.
Kõik need küsimused on pannud teadlased kahtlema, kas nad loevad fakte või väljamõeldist
või segu neist. See sõltub usust. Minu usk ütleb, et kõige arusaadavam selgitus faktidele on 2.
Moosese raamat. Faktid on järgmised: esiteks rahva nimega Iisrael eksisteerimine. Keegi ei
vaidle selle vastu, et ka tänapäeval on maailmas Iisraeli nimeline rahvas. Kust nad pärit on?
Kuidas said nad alguse? Kuidas sai neist rahvus, kui nad tegelikult olid kamp orje. Seda teame
me sekulaarsetele allikatele tuginedes, et nad olid kamp orje. Midagi dramaatilist on vaja, mis
selgitaks Iisraeli olemasolu. Võtame teise fakti. Igal aastal iga juudi perekond tähistab
paasapühi. See on fakt. Seda teeb iga juudi perekond. Miks nad seda teevad? Sellele rituaalile,
mis on kestnud mitmeid tuhandeid aastaid, peavad mingid seletused olema. 2. Moosese raamat
annab sellele kõige mõistlikuma seletuse. Kaasaegses maailmas järgneb fakt faktile, mida tuleb
faktidena võtta ja millest leiate seletuse.
Mulle annab 2. Moosese raamat parima seletuse kõikidele faktidele. Võtame läbi selle raamatu
osad. Vaatame mõningaid huvitavamaid punkte. Ma ei saa kogu raamatut kommenteerida. Ma
tahan võtta igast osast midagi, mis on võib-olla teile peavalu valmistanud ja küsimusi tekitanud
ja püüan teile vastuse anda. Vaatame paljunemist ja mõrva. Minul on küsimus:“Miks nad jäid
nii kauaks Egiptusesse, 400 aastaks?“ Nad läksid sinna Joosepi ja Jaakobi ajal, sest siis oli nälg
ja Egiptusel oli leib. Nad läksid sinna lihtsalt sellepärast, et seal oli rohkem toitu. Nad läksid
sinna vabatahtlikult. Nad võeti vastu valitsuse külalistena. Neile anti viljaks Niiluse delta, mida
nimetatakse Gooseniks. Seal olid nad 7 aastat. Kuid kui nälg oli möödas, miks nad siis tagasi
ei läinud? Miks nad jäid Egiptusesse? Nad jäid tegelikult nii kauaks, et nad ei olnud seal enam
teretulnud. Siis pidid nad hakkama sunnitöölisteks. Seega miks nad jäid sinna? Sellele on
inimlik ja jumalik vastus. Ma annan mõlemad, sest tihti on küsimusel kaks poolt. Inimlik vastus
on, et nad olid mugavad. Niiluse deltas oli palju lihtsam elatist teenida, kui Juuda mägedel. See
oli viljaks. Kliima oli soojem. Niiluse deltas ei olnud lund. Neil oli seal lihtsalt mugavam. Samal
viisil nagu Lotil oli palju mugavam Jordani orus Soodomas ja Gomorras. See kliima oli väga
sarnane Niiluse delta kliimaga. See tundub mugavam. Inimestele meeldib elada seal, kus on
parem kliima, kus elu on kergem. Sellepärast nad jäid, kuigi Jumal ei olnud neile kunagi
Egiptuses maad andnud. Ta ütles:“Ma annan Kaanani mäed. Te kuulute sinna.“ Kuid nad jäid.
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Me ei saa neid süüdistada, sest meil on kalduvus samu asju teha. Nad ei tahtnud lahkuda enne,
kui oli juba hilja. See on üllatav, kui paljud kristlased leiavad uue maja enne, kui nad otsivad
omale koguduse, sest nad on näinud maja, mis neile meeldib. Nii tegid ka nemad. Nad jäid
Egiptusesse liiga kauaks, kuni nad ei saanud enam vabalt lahkuda. Nüüd nad on sunnitööliste
positsioonis. See on inimlik vastus. Siis nad kisendasid Jumala poole:“Jumal, miks Sa lased
meil olla orjana Egiptuses?“ Kas pole hämmastav, kuidas me ise enestele probleeme
valmistame. Siis nad süüdistasid Jumalat, et Ta neid kiiresti välja ei aidanud. See on nii inimlik.
Jumal ei võtnud sellega 400 aastat midagi ette. Me peame küsima, miks? Kui nad oleksid tagasi
läinud kohe, kui näljahäda oleks möödas, oleks neid olnud ainult mõned inimesed. Nende
väheste jaoks oleks Kaananis ruumi olnud. Nüüd olid nad nii kauaks jäänud, et nad olid suur
rahvas. Kaananis ei olnud neil ruumi, sest teised inimesed juba elasid seal. Jumal kavatses need
inimesed minema lüüa, kuid mitte enne, kui nad olid nii kurjad, et nad ei väärinud seal elamist.
Jumal seletab seda isegi 1. Moosese raamatus Aabrahamile:“Sinu järeltulijad elavad Egiptuses
nii kaua, kui kaananlaste kurjus saab täielikuks.“ Enne kui Jumal sai kaananlaste maa
tühjendada, pidi Ta ootama kuni nad muutusid nii halvaks, et see oleks õiguse ja
kohtumõistmise akt- nende väljaviskamine tõotatud maalt ja kõikide Heebrea juutide
sisselaskmine. Seega Jumal ootas, kuni Ta seda teha sai. See on põhjus, mille Jumal andis- aeg.
See 400-aastane lõhe on pikk aeg ootamiseks, kuni Jumal sinu palveid näeb. Te annate selle
põlvkondadele edasi, jätkates Jumala palumist, et te ühel päeval siit välja saaksite. Millist
kannatlikkust te vajate, et ikka selle pärast palvetada. Neli sajandit, kuid Jumal kuulis. Ta
tegutses õigel ajal. Nad läksid läbi kolmest rõhumise astmest. Esiteks oli sunnitöö, teiseks oli
telliste tegemine ilma õlgedeta. Kas mõistate, mida see tähendas? Kui te tõstate üles kaks tellistüks on tehtud õlgedest ja teine ilma. See, millel ei ole õlgi, on kolm korda raskem. Mida rohkem
õlgi te panete, seda kergem on tellis. Seda on kergem kanda. Tellised ilma õlgedeta on rasked.
Egiptlased arvasid, et kui nad seda teevad, siis ei ole neil enam vabaks ajaks energiat järel, isegi
mitte seksiks. See oli asja mõte. Siis on nad liiga väsinud isegi armastamiseks ja nende arv
kahaneb uuesti. Tegelikult mida raskemad olid tingimused, seda rohkem lapsi neil oli. Kolmas
tase oli see, et kõik sündinud poisslapsed tuli heita Niilusesse krokodillidele söödaks. Niilus on
Egiptusele eluallikas. Ilma Niiluseta ei ole seal elu. See oli ka surmapaik Heebrea orjadele. See
on esimene osa. Kõrkjatest ja põõsast ei taha ma palju rääkida. välja arvatud sellest, et Mooses
nagu Joosepki, kasvas kuningakojas üles. Sellepärast sai ta parima hariduse. Kui te lähete
mööda Thamesi kallast Londonis, siis otsige Kleopatra nõela. Üks on Roomas, teine Thamesi
kaldal. Need kaks olid Egiptuse ülikooli väravapostid. Kui näete Kleopatra nõela, te vaatate
midagi, mida Mooses nägi iga päev tudengina. Ta käis sellest mööda ja omandas
ülikoolihariduse. See andis talle palju parema hariduse, kui oli teistel Heebrea orjadel. Tänu
sellele oli ta võimeline kirjutama esimesed 5 raamatut Piiblis. Seal öeldakse, et ta pani kõik
hoolikalt kirja. Ta kogus inimeste mälestusi. Tema pani need 5 raamatut kokku. Seega tema kui
Egiptuse printsi haridus ei läinud tühja. Kõigele sellele tuli järsk lõpp, kui ta kaotas oma
enesevalitsuse ühe egiptlasest orjakaubitsejaga ja tappis ta ning pidi elu eest põgenema. Siis on
huvitav, et ta veetis 40 aastat kõrbes, kus ta hiljem pidi Iisraeli rahvaga veel 40 aastat elama.
Seega jällegi Jumal valmistas teda ette. Ma ei tea, kas teie suudate seda teha, kuid kui mina
vaatan tagasi oma päevadele, kui ma ei olnud kristlane ja näen, et Jumal valmistas mind ette
selleks, mis juhtuma hakkab. Ma mäletan, et osalesin kõnevõistlusel. Ma arvan, et sellega Jumal
valmistas mind selleks, mida praegu teen. Jumal valmistas Moosest oma rahvast kõrbest läbi
viima, lastes tal eelnevalt 40 aastat üksinda kõrbes veeta, olles mõnede kitsede ja lammaste
karjane. Põlev põõsas on väga huvitav. Mitte niivõrd põõsa põlemine, kuivõrd Moosese
vabanduste pärast. Jumal kutsus Moosest põlevast põõsast ja ütles:“Võta oma jalatsid jalast, sa
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oled pühal pinnal!“ Siis Ta ütles Moosesele:“Sind on Niilusest välja tõmmatud ja sina pead
oma rahva Egiptusest välja tooma.“ Mooses tõi 5 vabandust, miks ta seda teha ei saa. Esiteks
ütles ta:“Ma olen tähtsusetu.“ Kes olen mina? Kas olete kunagi nii öelnud? Jumal ütles:“Mina
olen sinuga. Kes olen Mina?“ Teine vabandus oli:“Ma olen võhik. Mida ma pean ütlema?“
Jumal ütles:“Ma luban, et ma ütlen sulle, mida öelda.“ Siis ta tõi kolmanda vabanduse:“Ma olen
võimetu. Ma ei suuda neid veenda. Nad ei hakka mind uskuma.“ Jumal ütles:“Minu vägi on
sinuga.“ Siis ta ütles:“Ma olen ebakompetentne. Ma ei ole kõneosav. Ma tegelikult kogelen.
Ma ei suuda sõnu ritta seada.“ Kas olete seda kunagi Jumalale öelnud? Jumal ütles:“Hästi, sinu
vend Aaronist saab sinu prohvet.“ See räägib sellest, kes on prohvet- kellegi suuvooder. Sina
ütled vend Aaronile, mida öelda ja tema ütleb selle edasi. See on kõik, mida prohvet tegema
peab. Ta peab lihtsalt sõnumi edasi andma. Viimane vabandus oli:“Ma olen ebaoluline. Saada
keegi teine.“ Jällegi on paljud Jumalale selliselt vastanud. Palun saada kedagi teist, mitte mind.
Siis Jumal lubas talle partneri.
Läheme edasi nuhtluste juurde. 10 nuhtlust- Niilus, konnad, parmud, sääsed, kärbsed, loomade
haigused, paised, rahe, rohutirtsud, pimedus ja esmasündinute surm. Mida me neist 10.
nuhtlusest teame? Esiteks, Jumalal on täielik kontroll putukate üle. Kas olete kunagi selle üle
mõelnud? Joona raamatu juures ma rääkisin teile, et suurim ime seal oli uss. Jumal räägib
ussikestele, mida teha. Jumal võib seda teha. Jumal võib rääkida sääskedele ja rohutirtsudele,
mida teha ja kuhu minna. Ta võib konnadele rääkida, mida teha. Jumalal on kontroll oma loodu
üle. Kas olete märganud intensiivsuse kasvu? See on üles ehitatud sellest mugavusest
haigusesse, ohtu ja surma. Nuhtlused läksid aina hullemaks, sest vaarao ja tema inimesed
keeldusid nendele hoiatustele reageerimast. Ma arvan, et paljud kristlased jätavad lugedes kahe
silma vahele religioosse võistluse idee. See oli jumalatevaheline võistlus. Iga selline nuhtlus oli
rünnak kindla jumala vastu, mida egiptlased kummardasid. See annab nuhtlustele tegeliku
tähenduse. Vaatame mõningaid Egiptuse jumalaid. Seal oli Khuum- Niiluse jumal; HapiNiiluse vaim; Osiris- usuti, et Niilus on Osirise vereringe; Heqt- konna moodi jumal.
Ülestõusmise jumal; Hathor- emajumal, kes oli lehm. Siis oli mitmeid pühasid härgi, näiteks
Apis. Minevis oli Heliapolise püha härg. Siis oli seal meditsiinijumal, taevajumalanna,
elujumalanna. Seth oli viljajumal. Siis oli neli jumala poega. Kõige selle tipuks peeti ka vaaraod
jumalikuks. Kas näete, et need nuhtlused olid suunatud täpselt Egiptuse jumalate vastu? Sõnum
oli väga lihtne- see Heebrea orjade Jumal on palju väelisem kui teie jumalad. Siiski nad ei
kuulanud. Ma pean mainima ka probleemi vaarao südamega. On kirjutatud:“Jumal tegi vaarao
südame kõvaks.“ Mõned on selle peale jumaliku ettenägelikkuse teooria loonud. Eriti kui
Paulus räägib sellest, kuidas Jumal tegi vaarao südame kõvaks. Te võite ettemääratusega üle
pingutada, öeldes, et Jumalal on voli südameid kõvaks ja pehmeks muuta. See on Tema valik.
Me ei tea, miks Ta selliseid valikuid teeb, kuid Tema otsustab. Sellisest Jumalast vahest
jutlustatakse. Ta lihtsalt võtab nimesid kübarast ja siis saadab mõned taevasse ja mõned
põrgusse. Teeb mõnede südamed kõvaks ja mõnede südamed pehmeks. See ei ole see, mida
Piibel õpetab. Kui sa seda hoolikalt uurid, siis sa leiad, et kümme korda oli vaarao süda kõvaks
tehtud. Esimesel seitsmel korral vaarao tegi oma südame kõvaks. Kui tema oli seda seitse korda
kõvaks teinud, ütles Jumal:“Ma aitan sul allakäigul edasi minna.“ Ja kolmel korral tegi Jumal
tema südame kõvaks. See paneb selle minu jaoks täiesti teise valgusesse. Jumal tegi vaarao
südame kõvaks peale seda, kui vaarao oli korduvalt tahtlikult ise oma südant kõvaks teinud.
Seda Jumal teeb ka üha inimeste karistamise viisina öeldes:“Kui sina tahad alla käia, siis ma
aitan sind selles. Kui sa seda tõesti tahad, siis ma lükkan takka.“ Piibli viimane raamat
ütleb:“Las rüve jääb rüvedaks.“ Teisisõnu on see tee, mille sa oled valinud. Jumal aitab sind
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sellel allakäigul. Siin ei ole mingit meelevaldset valikut- vaarao tegi oma südame esimesena
kõvaks ja siis tegi Jumal tema südame kõvaks. Ma rääkisin seda sellepärast, et liiga tihti on
vaarao südame paadutamist kuritarvitatud, et jutlustada ettemääratluse teoloogiat. Jumal
reageerib meie valikutele. Kui sa järjekindlalt valid vale tee, siis Jumal aitab sind seal, et näidata
oma kohtumõistmist, kui me keeldume tema armu demonstreerimast.
Nüüd läheme Egiptusest põgenemise ja esmasündinute peo juurde. Sellel on otsene seos kümne
nuhtlusega. Iga esmasündinud poiss iga egiptuse peres pidi surema. See pidi juhtuma ka juutide
juures, kui nad sellega midagi ette ei võta. Nad pidid oma ustele verd määrima. Veri on
tulipunane, mis on pimedas nägemiseks kõige raskemini nähtav värv. Verd on pimeduses kõige
raskem näha. Proovige mõnikord. Surmaingel pidi Egiptusesse sellel ööl tulema, kuid ta nägi
verd uksel pimeduses. Siis ei olnud tänavavalgustust. Siis ta pidi sellest majast mööda minema.
Esiteks oli neil seda verd vaja kuskilt saada. Sellepärast tuli tappa süütu elu, et seda verd saada.
Siis pidid nad selle uksele määrima. Seega pidid nad esmalt verd saama ja siis selle uksele
määrima. Nad said seda nõnda nimetatud tallelt. See väike kaisuloom on eksitav. See on ühe
aasta vanune sarvedega jäär. See on tugev loom. Kui me nimetame Jeesust Jumala Talleks, siis
see tekitab vale reaktsiooni. Ta on Jumala Jäär. See on nagu Juuda Lõvi. Nad pidid võtma
täiskasvanud jäära. Üheaastane tall vastab 30-aastasele mehele. Nad tapsid selle, et saada verd
ja see uksele määrida. Siis nad panid vere väljapoole, võtsid keha sissepoole ja sõid seda pärast
praadimist. Nad sõid seda püsti seistes, valmis märguande peale lahkuma. Nad pidid järgmised
40 aastat kõndima. Nad pidid võtma hapnemata leiba erakorralises olukorras. Seda pidu peavad
nad sellest alates igal aastal. Pere noorim liige peab küsima:“Mida see kõik tähendab?“ Pere
vanim liige ütleb siis:“Seda tegi Jumal ööl, mil iga esmasündinud poisslaps suri. Meid aga
päästeti tänu jäära verele.“

2.osa
Läheme 2. Moosese raamatu uurimisega edasi. Oleme jõudnud viiendasse ossa- „Päästetud ja
uppunud.“ Ma ei suuda jätta rääkimata lugu liberaalsest jutlustajast. Liberaalne jutlustaja on
see, kes loeb Piiblit kiillausetena. Ta lõikab välja kõik imed. See liberaalne jutlustaja rääkis 2.
Moosese raamatust. Ta ütles, et seal ei olnud imesid. Sellel ajal ja selles kohas oli Punane meri
ainult pool meetrit sügav. Daam kogudusest hüüdis:“Halleluuja!“ Jutlustaja peatus ja
küsis:“Miks sa hüüad halleluuja? Ma ju seletasin, et see oli ainult pool meetrit sügav. Mis ime
see on?“ Naine vastas:“Egiptuse armee uppumine poolemeetrises vees.“ Kuidas te ka sellele ei
vaataks, oli see ime. Pärast selle mainimist vaatame selle praktilist poolt. Esimesena tõstatub
küsimus, millist teed pidi nad Egiptusest väljusid. Kaananimaale saab kolmel viisil, mille kohta
on Piibli raamatutes erinevad kommentaarid. Esimene on nn põhjatee. Nad lahkusid Goosenist
siin (näitab kaardilt). Ja läksid läbi liivaseljakute Vahemere madalas osas. Nad ületasid seal
mere. Liivaseljakutel ei saanud sõjavankrid neid jälitada. Kui te vaatate Egiptuse kaarti, siis
need seljakud on seal märgitud. See on (näitab kaardilt) Sirbonise järv. Sealt nad läksid edasi
Kaades Barneasse. Teise teooria kohaselt läksid nad otse üle Kaades Barneasse. See on keskosa
teooria. Suessi kanali juures oli kindluste riba. Egiptlastel oli väga tugev kaitseriba siin idast
tuleva sissetungi vastu. Nad oleksid pidanud selle kindluste riba läbima, mis minu meelest on
ebatõenäoline. Nad ei olnud relvastatud ja ei olnud võimelised võitlema. Kolmas võimalus,
mida mina õigeks pean, oli lõunatee. Nad läksid alla Siinai mäeni. Seal oli Mooses olnud
karjane 40 aastat. Ta tundis seda maad. Ma arvan, et ta juhtis nad siia alla. Tänapäeval
nimetatakse seda mäge Gebel Mussaks. Seal sai Mooses ka 10 käsku. Egiptuse president Sadat
tahtis Siinai mäe tippu maja ehitada, kus oleks kombineeritud juudi sünagoog, moslemi mošee
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ja kristlik kirik. Ta mõrvati enne selle realiseerumist. Kõik Lähis-Ida pärimused panevad Siinai
mäe siia (näitab kaardilt). Vaatame seda piirkonda lähemalt, sest see võib midagi selgitada.
Piibel ei ütle, et Jumal lõhestas Punase mere. Seal öeldakse, et Ta saatis idatuule, mis lõhestas
Punase mere. Kuidas võis idatuul merd lõhestada? Seda on paljud küsinud. Vaatame seda ala
lähemalt. Järved ühinesid selleks, mida meie Punaseks mereks nimetame. Nad on ühendatud
ühe madala mere poolt, mida Kõrkjamereks nimetatakse. Heebrea keeles on see pigem
Kõrkjameri kui Punane meri. Siin on järv (ülemine järv kaardilt), mida praegu tunneme Suure
Mõrujärvena. Noil päevil oli see ühendatud selle soise kanali kaudu (soise kanali alumises osas
Punane meri). Kindlustuste riba kulges kuni Mõrujärveni. Iisraeliidid läksid Goosenist
lõunasse, sest vaarao laskis nad ainult kõrbesse, mõeldes, et ta saab nad alati tagasi tuua. Võite
kujutleda, et nad lõid siin (Punasest merest vasakul) laagri üles kus pilv neid varjas. Jumal saatis
pilve neid varjama Egiptuse armee eest, kes sealt (Punasest merest vasakult) lähenes. Kui nad
siit (kanal, mis ühendas Suurt Mõrujärve ja Punast merd) üle läksid, siis võis seda jagada kaks
looduslikku jõudu- tugev idatuul võis kuivatada Suure Mõrujärve. Mõõn võis kuivatada Punase
mere. Kas näete merd sellega lõhenemas? See on usutavam kui kahe veeseina moodustumine.
Loomulikult ei selgita see imet. Kuidas sai idatuul just nii õigel ajal tulla? Jumal saatis selle.
Kui me vaatame sellisel maalähedasel viisil, ei suuda me imet selgitada. Vähemalt on see
kokkusattumuste ime. Piiblis ei ole kokkusattumusi. Seal on jumalik juhtimine. Ma usun, et see
juhtus. Satelliitfoto sellest alast avaldab, et kanal, mis ühendas Kõrkjamerega, on ikka veel
alles, kuid see on praegu kuiv. Satelliitfotol näete vana Kõrkjamerd väga selgesti. Ma usun, et
lõuna tee üle Kõrkjamere Siinaini on peaaegu kindlasti õige tee. Siit (näitab kaardilt) läksid nad
jälle põhja poole Kaades Barneasse. Sel viisil vältisid nad seda kindlusteriba Egiptuse idarindel.
Mulle on rabavaks faktiks Kõrkjamere ületamisel see, et see juhtus kolmandal päeval pärast
paasatalle tapmist. Nende vabastamine saabus kolmandal päeval pärast paasatalle surma. Veel
rabavam on tõsiasi, et 2. Moosese raamat räägib meile täpse tunni, kui paasatall pidi tapetama.
See pidi tapetama pärastlõunal, päeval enne väljarändamist. See on kell 3 pärastlõunal. Paasatall
sureb kell 3, pärastlõunal, kolmandal päeval pärast seda saavad nad põgenema. Nad on vabad
vaaraost ja ei näe teda enam kunagi.
Vaatame järgmist osa-„Varustatud ja kaitstud“. Nad on nüüd kohas, kus inimeluks ei ole
tingimusi. See ei ole kindlasti koht, kuhu 2,5 miljonit inimest viia. Lisaks sellele loomad.
Saavad olema nii välispidised kui seespidised probleemid, millega Moosesel tuli silmitsi seista.
Väline probleem oli toit ja vesi. Kust saada küllaldaselt toitu ja vett? Vastus on, et Jumal pidi
neid varustama. Ta varustas neid toiduga väikeste ümmarguste tükkide kujul, mis igal
hommikul maas olid. Kui nad selle üles korjasid, leidsid nad, et see oli söödav. Nad andsid
sellele nime „mis see on“. Manna tähendab heebrea keeles „mis see on“. Ema, mis täna
hommikusöögiks on?- Mis see on. Mis meil lõunasöögiks on?- Mis see on. Mis on
õhtusöögiks?- Mis see on.- Jälle? Nad elasid „mis see on“-ist 40 aastat. Me nimetame seda
mannaks. See oli sõna otseses mõttes leib taevast. Nad elasid leivast taevas. Nad kaeblesid, et
nad ei saanud liha. Egiptuses olid nad harjunud kõrge valgusisaldusega. Nüüd nad kaeblesid, et
ei saanud piisavalt liha. Jumalale kurtmine on alati küsitav. Ta saatis vutiparve, nii et nad olid
1,5 meetrise kihina kõrbe pinnal. Nad sõid oksendamiseni vutte. Ärge kurtke Jumala ees, Ta
võib teile anda, mida tahate. Neil oli tõeline probleem veega. Esimene oaas, kuhu nad jõudsid,
oli see koht. See on foto kohast, mille nimi on Maara. Nad nägid seal vett ja nad kummardusid
selle kohale ja püüdsid vett juua. See oli soolane ja seda ei olnud võimalik juua. Moosese ime
läbi muutus see joogikõlblikuks. Te võite peaaegu näha (pildil) soolakihti veel. Järgmises
kohas, kuhu nad jõudsid, oli puhas vesi ja see koht oli nimega Eelim. Seega Jumal varustas.
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Kui vesi oli halb, siis Jumal muutis selle paremaks. Kui see oli korras, siis neil ei olnud imet,
vaid oli lihtsalt vesi. Seega Jumal varustas ja kaitses neid. Kas te mõistate, et nad vajasid 2
miljonit gallonit päevas, et joota loomad ja inimesed. Hiljem said nad seda kaljureservuaaridest.
Minu meelest oli nende varustamisretke kõige vägevam ime see, et nende jalatsid ei kulunud
ära. Ma olen sandaalides Siinai mäest üles roninud. Siinai kõrbe teravad kivid lõhkusid
sandaalid. Nende jalatsid ei kulunud kunagi ära. Ma pean ütlema, et on tõsi, et Jumal seda tegi.
Või muidu peate kõik need „legendid“ peast viskama. Neil olid ka sisemised probleemid. Kas
suudate kujutleda nii paljusid inimesi koos laagris olemas? Vahest on piisavalt halb isegi oma
perega laagris olla, kui te kõik olete samasse telki või samasse haagissuvilasse kokku surutud.
Kas suudate kujutleda 2,5 miljonit inimest? Ei ole ime, et Moosese kõige suurem probleem oli
inimestevahelised tülid. Tema pidi olema kohtunik. Nad kõik tulid oma probleemidega
Moosese juurde. Mõned suured kogudused tahavad alati oma probleemidega pastori juurde
minna. See juhtus ka seal. Kahjuks oli Moosese äi palju targem kui Mooses. Kuigi ta ei
kuulunud Jumala rahva hulka. Ta ütles:“Sa vajad vanemaid.“ Mooses määras 70 vanemat.
Oleme jõudnud teise ossa. Esimene asi, mis seal juhtub, on 10 käsku, mis on Jumala sõrmega
kivile kirjutatud. Kahele kivitahvlile kirjutatud. Alati, kui näete pilti neist kahest kivitahvlist,
näete esimest nelja käsku ühel ja järgmist kuut teisel. See ei olnud üldsegi nii. Kümme olid ühel
ja kümme teisel. Miks? Sest see oli seaduslik leping. Üks koopia oli Jumalale ja teine
inimestele. Kas te saate nüüd aru, miks oli kaks kivitahvlit? Sest kummalgi osapoolel pidi olema
üks eksemplar. See oli nii püha leping kui ka liiduleping. Selles ei olnud mingit tingimist. Jumal
ütles:“Nii peate elama.“ Ta andis neile kolm seaduse kogu. Ühte nimetame 10 käsuks või
dekaloogiks. Teist nimetame püha lepingu raamatuks, mille me leiame 20-23 peatükis. Siis on
meil teine seadusteraamat peatükkides 25-31-ülistuse seadused. Kõik need moodustavad
Moosese seaduse. Lisaks sellele on seadusi 5. Moosese raamatus. Seadus ei ole lihtsalt 10
käsku. Neid on palju rohkem- 613 reeglit, kuidas Jumala silmis õigesti elada. Alustame 10
käsuga. Seal on 3 põhiprintsiipi. Ma tahan mainida kahte. Esiteks austamise printsiip. Kõik 10
käsku toetuvad sellele põhimõttele. Austa Jumalat! Austa Tema nime! Austa Tema päeva!
Austa inimesi! Austa pereelu ja oma isa ning ema! Austa elu! Ära tapa! Austa abielu! Ära riku
abielu! Austa inimeste vara! Ära varasta! Austa inimeste mainet! Ära anna valetunnistust!
Austa, austa, austa! Terve püha ühiskond on üles ehitatud austusele. Riigis tuntud telekoomik
ütles hiljuti:“Me kavatseme elada nii, et miski ei ole püha.“ See lihtsalt hävitab austust
kuninganna suhtes, autoriteedi suhtes, politsei suhtes, seaduse suhtes. Me näeme oma
ühiskonnas, mis juhtub, kui kaob austus. Jumala seadus põhineb austusel. Jumala ja oma
ligimese armastamist võib tõlgendada kui Jumala austamist. See on põhiprintsiip Jumala
seaduses. See on austuse seadus. Jumala austuse kaotus viib sind ebajumalateenistusse.
Inimeste austamise kaotus viib sind ebamoraalsusesse ja ebaõiglusesse. Enamik 10 käsust on
tegude kohta. Viimane kümnest on tunnete kohta. See on ainus südame kohta. Sellepärast ütles
Paulus, et ta pidas kõike üheksat, kuid ei saanud kümnendaga hakkama. Kümnes on ära
himusta. See on ainus, mis on sinu siseeluga seotud. Ülejäänud on kõik seotud käitumisega. On
põhimõte, et juudi lapsed õpivad neid oma sõrmedega. Kui sa rikud ühte, oled kõiki murdnud,
sest nad kuuluvad kokku nagu kaelakee. Daamid, kui lõhute ühe osa kaelakeest, on kõik
kadunud. See on sügavamõtteline põhimõte. Need ei ole lihtsalt 10 eraldi käsku. Nad on seadus,
mitte seadused. Kui sa seda ühes punktis rikud, oled rikkunud seadust. Kui politsei peatab mind
kiiruse ületamise pärast, ei ole mõtet öelda:“Ma peatusin täna kõikide punaste tulede ees.“ Ei
ole tähtis, kui mitut seadust sa oled täitnud, sa oled seadust rikkunud. Jumal ütleb:“See on
terviklik seadus.“ Kui oled ühte rikkunud, siis oled rikkunud kõiki. See on rikutud. See on
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tükkidena, kui sa seda üheski punktis rikud. Austus on terviklik. Sul ei saa olla mõnes asjas
austust ja teises mitte. Sa oled austav inimene või mitte. Sa näitad, et sa ei ole, kui sa ühte
seadust rikud.
Teine põhimõte on vastutus. Me oleme üles kasvanud psühholoogias ja sotsioloogias, kus
usutakse, et inimesed ei vastuta oma tegude eest. Püütakse isegi öelda, et pahatahtlikkus tuleb
geenidest. Idee, et mõned inimesed on pahelisemad kui teised, sest neil on vale geen, tähendab,
et nad ei vastuta oma tegude eest. Jumala seadus ütleb, et sa oled vastutav. Sest sa oled valinud
seda rikkuda. See hoiab meid Jumala ees vastutavana, igaüht meist. Sinna on kirjutatud kaks
põhimõtet- austus ja vastutus. Sellepärast on kirjutatud ka kolmas põhimõte- kättemaksu
põhimõte. Selles seaduses on ka sanktsioonid. Üks neist on surmanuhtlus. Surmanuhtlus on ette
nähtud 18 erinevale patule Jumala suhtes Moosese seaduses. Kas te pole mitte rõõmsad, et te ei
ela Moosese seaduse all? Sabatist mitte kinni pidamine- surmanuhtlus. Kättemaks on karistus.
Ma märkasin eriti, et on väga eriline vahe tahtliku ja kogemata sooritatud Jumala seaduse
rikkumise vahel. On kaks tapmisviisi- ettekavatsetud mõrv ja inimesetapp, mis juhtus
kogemata. Igal juhul öeldakse:“Moosese seaduses ei ole ohvrit pidevale tahtlikule patule.“ Seda
on ka mainitud Heebrea kirjas. See seadus on antud kontekstis- Ma tõin sind Egiptusest välja,
Ma kavatsen sind Kaananisse viia. Nii pead sa nüüd elama. See on huvitav punkt. See põhineb
sellele, mida Jumal on nende heaks teinud ja mida Ta nende heaks tegema hakkab. Ta manitseb
neid praegu õigesti elama. Sama on ka Uues testamendis. See põhineb sellele, mida Jumal on
sinu heaks teinud ja mida Ta hakkab sinu heaks tegema. Ta ütleb:“Ma tahan, et sa praegu nii
elaksid. Ilma selle kontekstita saab seadusest karm ebaisikuline kohutav asi. Selles kontekstis
on see hea asi. See sobib. See on kohane tänu Jumala armule.
Nüüd jõuame tõsiasja juurde, et Jumal tahab nendega elada. Ta andis Siinai mäe tipus 10 käsku.
Vaatame seda mäge. Sellest pildist (kuldvasikas) hakkan ma natukese aja pärast rääkima. See
on Siinai mägi. See on erakordne mägi. Ma olen selle tippu tõusnud kell 3 hommikul, kui päike
tõusid. Ma leidsin tipust väikese juudi tüdruku, kes luges 10 käsku heebrea keeles. Ma küsisin
temalt:“Mis on sinu nimi?“ Ta vastas:“Mirjam.“ Ma ütlesin:“Sa oled siin pikka aega olnud.“
Siin on püha Katariina klooster. Ma ka mõtlesin sellele, et Piiblis on kirjutatud:“Ära puuduta
minu püha mäge!“ Ma mõtlesin:“Kuidas saab puudutada mäge? See on naeruväärne. Kuni ma
nägin seda pilti. Sa võid tegelikult mäest üles jalutada ja seda puudutada. See on nagu kalju.
Nad pidid panema selle ümber tara, sest Jumal tahtis, et nad mõistaksid, et Tema on püha Jumal.
Igaüks ei saanud lihtsalt üles jalutada ja Jumalaga rääkida, sest Ta on püha. Sellepärast Ta
ütles:“Te ei tohi puudutada minu püha mäge.“ Seega Mooses ehitas targu tara ümber. Sa võid
lihtsalt üles jalutada ja mäge puudutada. Jumal kavatses nendega suhelda täielikus
pühaduses:“Mooses võib üles tulla ja Aaron võib üles tulla, kuid keegi teine ei tohi isegi
puudutada minu mäge.“ Nüüd, olles Moosesele andnud siin tipus 10 käsku, ütleb Jumal välgu,
müristamise ja tule keskel:“Ma tahan tulla alla ja elada koos sinuga telgis. See peab olema telk,
mis räägib minu pühadusest. Seda telki pead sa austusega kohtlema, nagu kõiki pühasid paiku.
Telgi keskel peab olema ruum, kus ma tegelikult elan. See on pühamast püham.“ Nii andis
Jumal juhised oma telgi jaoks. Sa heitsid sellele varem pilgu, kuid vaatame seda veel. See peab
olema laagri keskel. Kõik teised telgid peavad paiknema teatud kindla korra järgi. Vahetult selle
ümber on preestrid ja leviidid nii, et nad jääksid tavaliste inimeste ja pühapaiga vahele. Telk
tuleb taraga, millel on ainult üks värav, ümbritseda. Jumala telk on seespool. Sellel on kaks
ruumi. Sisemine ruum oli Jumala ruum. Sinna võis siseneda ainult kord aastas üks mees. Mitte
kunagi keegi teine. Kogu telk on detailirikas. Selle ilu peab olema hingetukstegev. Kaunilt
tikitud kardinad. Väljast oli see kaetud mägranahaga. See varjab ilu inimeste eest. Kõik, mida
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nad näevad, on lihtsalt see robustne välisnahk. Nad teavad ainult, et seespool on kuldne mööbel
ja ilusad tikitud kardinad taevalikes värvides. Seal oli sinine- taeva värv, punane- vere värv.
Hõbe ja kuld- võrratu telk. Tänu sellele kõrgele tarale selle ümber ei saanud sa üle vaadata.
Kuna see oli peidetud, siis käis sellega kaasas müstika. Siin näete mõningaid preestreid välise
juures. Sisemine eesriie oli enne kõige pühamat paika. Vaatame sissepoole. Siin on väline ruum.
Siin on ohvrileibade laud ja seitsmeharuline küünlajalg ning üks teine väike altar. Kui preester
tahtis Jumalale läheneda, pidi ta esmalt altari (Jumala telgist väljaspool) juurde minema ja seal
ohverdama- tapma looma ja selle põletama, siis liikus ta edasi suurde basseini, et end puhtaks
pesta. Kui tuled Jumala juurde, siis pead esmalt ohverdama, ja siis pead sa puhas olema. See on
väga sügava mõttega, kas pole? Jumal ütles:“See on koopia sellest, kus ma taevas elan.“ See on
lihtsalt koopia päris asjast. Lõpuks jõuame kõige pühama paiga juurde. Üks mööbliese. Puit,
mis on kullaga kaetud. Armutroon, keerubid. Nad ei näinud seda kunagi. Isegi siis, kui see telk
lammutati osadeks ja kuhugile mujale viidi, oli see kinni kaetud. Seda telki pidid erilised
inimesed kandma. Tavalised inimesed pidid hoiduma 1000 sammu kaugusele, kuni see jälle
üles ehitati. Esmalt ehita Jumala tempel, siis võid enda oma üles panna õigesse kohta selle
ümber. See rääkis kõik midagi Jumala pühadusest. Samuti rääkis see sellest, et püha Jumal
tahtis elada oma rahva keskel. Meie oleme kaotanud midagi selle püha Jumala austusest. Me
peame meeles pidama, et Tema on püha. Isegi ülempreestri riided olid kindlaks määratud. Need
pidid olema õiged. Ülempreester kandis rinnal 12 juveeli, mis esindasid 12 suguharu, kelle
preester ta oli. Need 12 juveeli kerkivad Piibli viimasel leheküljel uuesti üles. Uues
Jeruusalemmas. Me võime sellega tunde veeta, kuid peame lugema teisi raamatuid. See on väga
tähendusrikas, selles on külluslikult sümboleid. Jumal ütleb:“Seda võivad kasutada ainult
erilised inimesed- preestrid.“ Ainult erilised inimesed võivad seda ehitada. Sellepärast andis Ta
neile need uskumatud oskused. See annab hästi edasi Jumala täielikku pühadust. Kui Mooses
oli mäel, siis te teate, mis juhtus. Aaron jäi sellel korral alla. Inimesed tulid Aaroni juurde ja
ütlesid:“Mooses on seal juba nii kaua olnud, ta vist ei tule enam tagasi. Meil on Jumalat siin all
vaja.“ Siis Aaron ütles:“Andke mulle oma kuld!“ Nad andsid kulla. Aaron rääkis hiljem
Moosesele:“Ma panin kõik selle sulatuspotti ja see (kuldvasikas) tuli välja.“ Kui te kavatsete
vabandada, siis peaksite küll parema vabanduse välja mõtlema. Nii ta ütles Moosesele jultunult.
„Ma panin kulla sisse, vaata, mis välja tuli!“ See on foto Egiptuse jumalast. Ma rääkisin teile
vasikast. See on viljakuse sümbol. Pull on väga tavaline sümbol. Ma nägin sellist kullast pulli
Euroopa börsil Frankfurd-am-Mainil. See on rikkuse, õitsengu ja viljakuse sümbol. Kuna
ebajumalakummardamine viib ebamoraalsuseni- Jumala austuse kadumine viib inimeste
austamise kadumiseni. Neil oli metsik orgia. Te teate seda lugu. Kui Mooses tuli alla ja nägi,
mis toimus, purustas ta mõlemad seaduse eksemplarid. Ta sümboliseeris sellega ainult seda,
mida nemad teinud olid. Nad olid selle juba puruks peksnud. Ta ütles:“Kuidas te võisite seda
küll teha?“ Siis ta läks mäele tagasi ja ütles:“Jumal, mul on neist kõrini.“ Jumal vastas:“Minul
ka. Ma arvan, et ma lõpetan nendega. Ma proovin kellegi teisega.“ Siis jõudis Mooses oma
karjääri tippu. Ta võttis siis preestri rolli ja ütles:“Jumal, kui sa kõrvaldad nad, siis kõrvalda ka
mind.“ Jumal ütles:“Ma kustutan oma raamatust ainult need, kes minu vastu patustavad. Sina
ei ole seda teinud.“ See mõte käib läbi ülejäänud Piibli. Kui Taavet Batsebaga patustas, ütles
ta:“Jumal, ära kustuta minu nime oma raamatust!“ Piibli viimases raamatus lubab Jeesus:“See,
kes püsib lõpuni, selle nime ei kustuta Ma oma raamatust.“ Kõige tähtsam asi elus on oma nime
hoidmine Eluraamatus. Jumal ütleb:“Ma kustutan oma Eluraamatust need, kes minu vastu
patustavad.“ See on traagiline lugu. Kui Mooses väitis, et inimesi karistatakse, kui paljud said
surma? 3000 inimest. Ma tahan, et te peaksite meeles, et seadus anti Siinail 50. päeval pärast
paasatalle tapmist. Ma panen selle teie jaoks kokku. Paasatall tapetakse kell kolm pärastlõunal.
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Kolmandal päeval pärast seda nad vabastatakse. Viiekümnendal päeval pärast sedanelipühipäeval anti neile Seadus ja 3000 inimest surid selle rikkumise pärast. Kas see paneb
midagi teie jaoks kokku? Kas see ei ole hämmastav Uue ja Vana muster? Kirjasõna tapab, kuid
Vaim elustab. Sellel samal viiekümnendal päeval sajandeid hiljem, kui juudid tähistasid seda,
et Jumal neile Seaduse andis ja 3000 inimest said päästetud ja Vaimuga täidetud. Samal
viiekümnendal päeval. Kuidas küll Piibel omavahel sobib!
Viimane osa 2. Moosese raamatus- „Ehitamine ja pühitsemine“. Kust said nad kogu selle
materjali? Näiteks kasutati üks tonn kulda. Iga mees andis ühe untsi ehk 6 grammi kulda. Kust
nad selle said? Egiptlased olid nii rõõmsad nende selgi nähes. Nad andsid kõik juveelid, et neist
peale 10 nuhtlust lahti saada. Tavainimesed lihtsalt tahtsid, et juudid lahkuksid ja nad andsid
neile kogu raha ja juveelid. Nii nad selle said. Seadusetelgi ehitamiseks andsid inimesed
spontaanselt, läbimõeldult, regulaarselt ja heldelt. See on jutlus kellelegi. Nad andsid
spontaanselt. Neile ei tulnud survet avaldada, et nad annaksid. Nad andsid rõõmsalt. Nad andsid
läbimõeldult. Nad mõtlesid, kui palju see peaks olema. See ei olnud lihtsalt kõige pealmine
münt nende rahakotis. Nad andsid regulaarselt. Nad jätkasid andmist. Nad andsid heldelt. Neid
tuli sundida andmist lõpetama. Kas pole tore! Kui Jumala rahvas kogu aeg nii teeks. Lõpuks
hakkab Jumal seal elama ja pühitseb hoonet. Nad nägid, kuidas auhiilgus tuli. Siis nad nägid
suitsu seesmise ruumi kohal. Seesmisel ruumil ei olnud mingit loomulikku valgust. Isegi mitte
küünlaid, kuid see oli valgustatud Jumala auhiilgusest. Kui nad nägid seda liikumas, siis nad
pidid liikuma. Kui see peatus, siis nad lõid leeri üles. Mis on 2. Moosese raamatu kristlik mõte?
See on seesama Jumal. Tema ei ole muutunud. See on meie Jumal ja meie oleme Tema
inimesed. Tema ei ole muutunud ja Ta tegeleb meiega samal viisil, nagu Ta nendega tegeles.
Sellepärast on paljud 2. Moosese raamatu sõnad Uues Testamendis jälle kasutatud- seadus,
leping, veri, tall, paasapüha, Egiptusest väljarändamine. Kõik need sõnad UT-s saavad oma
tähenduse 2. Moosese raamatust. Siiski on see erinev. Meie ei ole Moosese seaduse all. Meie
oleme Kristuse seaduse all. See on väga oluline. Muidu ma rikuksin praegu Moosese seadust,
sest selle kohaselt ei tohi kanda segakiust kangast riideid. See peab olema puhas villane või
puhas puuvillane. Ma rikun Moosese seadust, kuid ma ei ole Moosese seaduse all. Ma olen
Kristuse seaduse all. Paljuski on see raskem, kuid samas on see kergem. Esimene viis, kuidas
2. Moosese raamat rakendub, on Kristuse nägemine selles raamatus. Uurige kirjakohti, mille
kohta Kristus ütles, et need tunnistavad temast. 2. Moosese raamatul on Vanas Testamendis
keskne koht. Kõik raamatud peale 2. Moosese raamatu vaatavad sellele tagasi kui lunastusele,
millel kõik põhineb. Rist on keskne Uues Testamendis. Kuidas on 2. Moosese raamat seotud
ristiga? Kuus kuud enne seda, kui Jeesus ristil suri, oli Ta Hermoni mäe tipus. Selle 4000 jala
kõrguse lumise mäe tipus Iisraeli põhjaosas. Ta rääkis Moosesega. Luuka evangeelium räägib,
millest nad rääkisid. Kas te olete kunagi seda märganud? Nad rääkisid vabaks saamisest, mille
Jeesus pidi Jeruusalemmas täide viima. Kas pole hämmastav? Mooses ja Jeesus räägivad
vabastamisest, mille Jeesus pidi täide viima. See annab meile vihje. Jeesus muidugi suri kell 3
pärastlõunal, täpselt samal hetkel, kui tuhanded paasatalled tapeti. Sellepärast ütleb
Paulus:“Kristus, meie paasatall, on ohverdatud meie eest, et surmaingel läheks mööda.“ Ta
tõusis surnust kolmandal päeval pärast seda. Tema ülestõusmine vabastab Ta surmast. Ta on
leib taevast. UT-s on öeldud, et Tema on kalju, kust Mooses vett sai Iisraeli laste jaoks.
Johannes on öelnud oma evangeeliumis:“Sõna sai lihaks ja asus meie keskele elama.“ Milline
huvitav sõnakasutus. Sõna otseses mõttes pani oma telgi meie keskele. Meie jaoks on see
kogudusetelk Jeesus. Jumal elab rahva keskel. Seega mõistame Kristust palju paremini. Ta
ütles:“Ma ei tulnud seadust tühistama, vaid seda täitma.“ Seega me ei rakenda 2. Moosese
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raamatut mitte ainult Kristusele, vaid kristlastele. Näiteks Punase mere ületamine on ristimise
eeltähendus. Paulus ütleb:“Iisraeli lapsed ristitakse Moosesesse Punases meres ja teie olete
Kristusesse ristitud.“ Nagu Punase mere ületamine oli neile, nii on teie ristimine teile. Kas olete
kunagi seda sidet näinud? Meil on ka regulaarselt paasasöömaaeg. Armulaud on tegelikult
paasapüha. Ma käisin ühes Loode-Londoni sünagoogis. Ma olin ainus külaline ja sõin rabi
kõrval paasasöömaaega. Suurepärane eesõigus! Ta võttis leiva ja murdis selle, tänas selle eest
ja andis selle inimestele. Siis ta vaatas mulle otsa ja ütles:“See ei ole armulaud!“ Ta nägi minu
näost, mida mina tegin, mida see minu jaoks tähendas. See oli minu paasasöömaaeg. Ma
meenutasin vabaks saamist. Paulus ütleb:“Tõuse ja pühitse, kuid mitte kurjuses ja õeluses.“
Meil on ka seadus, millest peame kinni pidama. Jeesuse seadus on palju karmim, kui Moosese
seadus. Moosese seadus ütleb:“Ära tapa.“ Ma ei ole oma teada kedagi tapnud. Jeesus küsis:“Kas
olete kunagi kellegi surma soovinud?“ Moosese seadus ütleb:“Ära riku abielu.“ Kristuse seadus
küsib:“Kas oled seda mõttes teinud?“ Kristuse seadust on palju raskem täita kui Moosese
seadust. Moosese seadust ma pigem peaksin iga päev. Siiski on Kristuse seadus palju lihtsam,
sest me ei vaja paljusid preestreid, rituaale ega erihooneid. Kord ütles üks šotlasest proua:“Kui
ma tahan kõige pühamasse paika siseneda, siis lükkan lihtsalt põlle eest.“ Millal te ka ei
palvetaks, võite te siseneda kõige pühamasse paika. Takistamatult Jeesuse nimel. Uue ja Vana
lepingu vahel on suur vahe. Kui nelipüha päeval anti Seadus, siis 3000 surid. Kui Vaim anti
nelipüha päeval, siis 3000 elasid. Vaim kirjutab seaduse sisemusse. Kristlastel on siiski
tulevikus vabastamine, mis on ekvivalentne Egiptusest pääsemisele. Kui te loete Ilmutuse
raamatut, siis näete, et vaarao nuhtlused saavad korduma. On rabav vastavus nuhtlustega ajaloo
lõpu ja vaarao nuhtluste vahel. Need, kes jäävad Jeesusele ustavaks, lähevad sellest kõigest läbi
ja on võidukad. Ilmutuse raamat ütleb:“Märtrid on need, kes võidavad kõik välised tagakiusud
ja sisemised kiusatused, hakkavad Moosese laulu laulma.“ Kui lähete 2. Moosese raamatu 15.
peatükki tagasi, seal on esimene laul, mis on Piiblisse kirjutatud. See on laul, mille komponeeris
Mirjam. See on laul egiptlaste uppumisest Punases meres. Kui kõik need maailma hädad on
läbi, oleme päästetud auhiilgusesse. Siis saame Moosese laulu laulda. Siis on meil olnud
topeltpääste. Nii pääste ristil, mis on juba toimunud ja põgenemine kõikide hädade eest, mis on
tulemas. Aamen.

3. Moosese raamat
1. osa
Loen teile luuletuse, mis on nagu sissejuhatus piibliõpetussarjale. „Mõtlesin, et tunnen Piiblit,
kui noppisin juhtumi siit-sealt. Veidi Matteust või Johannest, siis peatükk 1. Moosest. Teatud
peatükid Jesajast, teatud Psalmid, 23. Õpetussõnad 1, Kiri roomlastele 22. Jah, mõtlesin, et
tunnen Sõna. Aga märkasin, et Piibli läbi lugemine on täitsa ise asi ja osutuski üpris tundmatuks.
Piibliga on tore mängida, sulistada-pladistada siin-seal enne väsinult põlvitamist ja haigutades
kiire palve lugemist. Kohtled seda kirjutiste krooni nii, nagu mitte ühtegi teist raamatut. Ainult
konteksti väline peatükk, ainult kõle ja rutakas vilksatus. Proovi austavamat moodi. Proovi
avarat ja vastupidavat vaadet. Põlvita pühas austuses kui loed kogu Piibli läbi.“ Loengusari
tahab aidata teil üks raamat korraga Piiblist läbi lugeda. Jumal andis meile raamatukogu. Ei ole
ainult üks raamat, vaid 66. Igal raamatul on oma sõnum ja kõik on seotud selle sõnumiga.
Paljud, kes otsustavad Piibli läbi lugeda, jäävad toppama 3. Moosese raamatusse. Saan aru,
miks. Seda on raske lugeda kolmel põhjusel. Esmalt see on igav, justkui telefoniraamatut loeks.
Võid leida mõne tuttava nime mingil hetkel, aga see on igav. See on sisu poolest väga erinev
kui teised Piibli raamatud. Eriti see erineb kahest esimesest, mis on täis jutustatud lugusid, neis
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on teema ja draama ning need on liigutavad. Järsku 3. Moosese raamatus on vaevalt jutustust.
Me peame Piiblit raamatuna, milles on jutustusi ja siis tuleme raamatu juurde, milles pole
jutustusi, see viib meid tasakaalust välja. Ilma loota see tundub olevat igav. Teiseks, see tundub
olevat võõras. Mitte ainult igav, vaid ka võõras. Selles on teine kultuur ja sisu. Läheme 20003000 aastat ajas tagasi ja 3000 kilomeetri kaugusele. See on täiesti eri maailm. Loeme meie
jaoks imelikest asjadest. Näiteks see, kuidas 3. Mooseses hoitakse nakkushaigusi. Vaeseke peab
rebima oma riided ja laskma juustel pikaks kasvada, ei saa juukseid kammida ning peab näo
alumist osa katma, hüüdes ringi liikudes:“Roojane, roojane.“ Omas ühiskonnas me niimoodi
nakkushaigusi ei ravi. See on imelik ja erinev. Ja paljud asjad on väga kummalised. Lausa
eriskummalised. Sina ei pidanud minema pühapäeval kirikusse süles tall või tuvi, mille kael
murtakse publiku ees. Kui nii tehakse, on parem koguduse sinine vaip punase vastu vahetada.
See on nii imelik ja erinev sellest, millega meie harjunud oleme. Kolmandaks see ei tundu
kuuluvat konteksti. Mitte ainult igav ja imelik, vaid ka konteksti kuulumatu. Mis sõnum sellel
on minule praegusel ajal. Mis sõnum sellel on minule esmaspäeva hommikul töö juures? See ei
tundu kuuluvat konteksti. Vaistlikult me siiski teame, et me ei ole Moosese seaduse all. Ja see
on osa tema seadusest. Mis on sellel meiega pistmist? Loodan, et selle ja järgmise õpetuse
lõpuks olete vaimustuses 3. Moosese raamatust. See on üks viiest raamatust, mis koos
moodustavad Pentateuhi. Penta tähendab „viis“. Piibli esimesed viis raamatut on Moosese
seadus. Juudid nimetavad seda Tooraks, juhiste raamatuks. Nad loevad selle kord aastas läbi.
Nad alustavad septembris-oktoobris lehtmajadepühadel 1. Moosese raamatu peatükist 1 ja
loevad seda aasta aega ja lõpetavad järgmisel sügisel samal ajal lehtmajadepühadel.
Vaatame viite Moosese raamatut ja nende formaati. Neil viiel raamatul on teatud formaat, mida
te ehk pole kunagi varem näinud. Näete neid kahte õhenevat liini (nagu liivakell). Hoidke nende
vorm meeles. Käime need viis raamatut läbi. 1. Mooses on alguste raamat. Seda sõna Genesis
tähendab ja see jutustab meile, kuidas kõik algas, alustades meie universumist kuni Iisraeli
rahvani. 2. Mooses, Exodus, sama kui sõna „exit“, Egiptusest välja minemine. 3. Mooses,
Leviticus, on tuletatud sõnast „leevilased“, mis oli üks Iisraeli hõim. 4. Mooses ehk Numbers,
Numbrid on täpselt see, mida see väidab end olevat, statistikaraamat. 600 000 meest läks
Egiptusest lisaks naised ja lapsed, kokku arvatavasti 2,25 miljonit. 5. Mooses, Deuteronomy
(Deuteronoomium). Deutero tähendab „teine“, nomos tähendab „seadus“ ehk Teine Seadus.
Jumal andis neile oma seaduse kaks korda. Esimest korda Siinail ja test korda vahetult enne
tõotatud maale saabumist, Jordani rannal. Seepärast Piibli viies esimeses raamatus esineb 10
käsku kaks korda. Esmalt 2. Mooseses ja teist korda 5. Mooseses. Neile tuletati seadust meelde
vahetult enne tõotatud maale astumist. Kui küsime, kellest nendes raamatutes jutustatakse,
hakkame nägema, kuidas vorm tuleb esile. 1. Mooses on universaalne raamat, mis puudutab
kõiki, tervet inimsugu. 2. Mooses on suunatud ühele rahvale, Iisraelile. See on rahvuslik raamat.
3. Moosese raamat nopib rahva hulgast ühe hõimu. Näete, kuidas teema muutub kitsamaks
universaalsest rahvuslikuks ja sellest suguvõsaks. Aga kohe, kui leevilastest mööda pääseme,
see avardub taas. 4. Mooses puudutab taas kogu rahvast. 5. Mooses paneb Iisraeli terve maailma
ja selle rahvaste vastu. Sedasi me oleme tagasi universaalse vaatenurga juures. Siin on luup,
mis toob lähemale ja viib kaugemale raamatuid läbi käies. Võib-olla selles on põhjus, miks
inimesed takerduvad 3. Moosesesse. Nad on huvitatud universaalsetest asjadest ja isegi
rahvuslikest asjadest, aga hõimuasjad ei huvita. Aga teema avaneb taas. Ja kui 5. Mooseseni
jõuame, tärkab huvi taas. Küsides „kus“ sünnib sama vorm. See saab alguse maakerast, siis
fokusseerub Kaldea Uuri, kus Aabraham elas. Siis Kaananisse, kust ta tuli ja Egiptusesse, kus
neist said orjad. 3. Mooses keskendub ühele kohale- Siinai mäele. Jälle on luubi all üks koht,
54

Siinai. Ja vaatenurk laieneb taas. Nad reisivad läbi Negevi, Edomi ja Moabi tagasi Kaananisse.
Aga see keskendub ühele hõimule ja ühte kohta. Ja kui küsida „millal“, sama vorm kordub
kõikide viie raamatu juures. 1. Mooses ulatub aastasadadesse, maakera ajalikku. 2. Mooses
hõlmab umbes 300 aastat. 3. Mooses toimub ühe kuu jooksul. 4. Mooses hõlmab 40 aastat ja 5.
Mooses pürgib tuleviku suunas. See on Iisraeli tulev ajalugu. Kas näete nende viie Moosese
raamatu vormi? Kas te saate aru, et 3. Mooses on terve loo „hing“. Fookus on suunatud kõige
tähtsamale kuule kõige tähtsamas kohas ja kõige tähtsamale hõimule tervikuna. Sellepärast see
on niiväga tähtis. Kogu Moosese seadus seisab sellele toetudes.
Nad siis loevad viis Moosese raamatut 12 kuuga läbi, kasutavad igal aastal 2-3 nädalat
lugemiseks. Loeme seda nii nagu te oleksite seda äsja lugenud. Tahan vaid 2. Moosese
ühendada eelnevatega, et näidata, kuidas need raamatud on üksteisega seotud. On tähtis näha,
kuidas iga järgnev raamat eelnevale toetub. Kuidas siis 3. Mooses 2. Moosese põhjal on üles
ehitatud? 2. Moosese lõpupoole ehitatakse ilmutusmaja. See Jumala telk, kus Ta oma rahva
keskel elab. Kui kujutad ette 2. Moosese raamatu laagrit ja selle keskel Jumala telki. Seda
ümbritsevad sajad telgid. On jumalik telk ja inimeste telgid. 3. Mooses käsitleb kõike, mis
Jumala telgis juhtub. Ja kõike, mis peaks inimeste telgis toimuma. See jaguneb kaheks pooleks:
Jumala telk ja inimeste telk. Sellel on reeglid ja juhendid mõlemale, aga on ka midagi muud. 2.
Moosese ilmutusmaja kõneleb sellest, et Jumal tuleb inimestele lähemale. 3. Mooses räägib
sellest, kuidas inimesed peavad Jumalale lähenema. Exodus räägib vabastamisest, mille Jumal
oma rahvale tõi. 3. Mooses räägib rahva pühendumisest Temale. Exodus räägib siis Jumala
armust ja nende vabastamisest. 3. Mooses algab tänuohvritega, millega rahvas saab tänulikkust
näidata selle eest, et nad on vabastatud. Sellepärast me vajame mõlemaid külgi. Ehk see pole
sama põnev raamat kui Exodus, aga Jumal ootab midagi meilt selle eest, mida Tema on meie
heaks teinud. Oleme päästetud teenima. Exodus räägib sellest, kuidas Jumal oma rahva päästis
ja 3. Mooses sellest, kuidas nad peavad Teda teenima. Me ei ole ainult millestki päästetud, vaid
oleme päästetud kuhugi. Minu arvates on hea mõte lugeda Vana Testamenti nagu oleksin juut.
Kui ma vaid oleksin juut, aga ma pole. Aga üritame ette kujutada, et oleme juudid ja loeme seda
raamatut nende moodi, kord aastas. Miks me nii teeksime? Näeme, et juutidele selle raamatu
lugemine on elu ja surma küsimus. Ja selle tundmine, veel rohkem selle tõeks elamine. On
ainult üks Jumal, Iisraeli Jumal. Teisi jumalaid ei ole. Kõik ülejäänud on inimeste
kujutlusvõime toodang. On ainult üks Jumal, Ta on ainus Jumal, kes on olemas. Ja nad olid
Tema ainus rahvas maa peal. Seepärast nende vahel oli eriline suhe. Jumal omalt poolt lubas
teha nende eest paljusid asju. Ta lubas olla nende valitsus, nende kaitseminister ja kaitsta neid.
Nende rahandusminister ja muretseda, et nende hulgas ei oleks vaeseid. Ta lubas olla nende
tervishoiuminister ja muretseda, et mitte mingid Egiptuse haigused ei hakkaks nende külge. Ta
lubas olla kõike seda, mida nad vajavad. Ta lubas olla nende kuningas. Ta ootas, et nad
omakorda elaksid õieti, teeksid asju õieti, oleksid laitmatud. Seda vagadus tähendab, et elad
õieti. 3. Moosese võtmetekst tõuseb Uues Testamendis taas esile. „Olge pühad, sest mina olen
püha.“ Jumal ootab siis, et vabastatud inimesed oleksid nagu Ta ise ega ole sellised nagu kõik
teised ümberringi. Kui mõningad asjad 3. Moosese raamatus sind imestama panevad, saad luku
lahti selle võtmega. Jumal ütleb, et ei pea tegema asju ainult sellepärast, et ümberringi kõik
teevad nii. Sina pead olema erinev. „Sina pead olema püha kuna mina olen püha.“ „Sina pead
kajastama minu iseloomu ja laskma inimestel vaadata, milline Mina olen, selle kaudu, milline
sina oled.“ See tekst on siis võti:“Olge pühad, sest mina olen püha.“ See esineb rohkem kui ühe
korra. Leiame selle ka Uuest Testamendist, kuna see kehtib ikka veel. Kui Jumal sind päästab,
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ootab Ta, et oleksid Ta sarnane. Ta eeldab, et sa elad Tema moodi ja oled püha, nii nagu Tema
on püha.
Vaatame siis terve raamatu üldist vormi. Ütlesin, et raamat jaguneb kaheks pooleks. Jälle sama
vorm (ahenev ja siis laienev) tuleb esile. Aga nüüd on see raamatus eneses. See koosneb
kihtidest ja on nagu mitmekorruseline võileib. Justkui hamburger. Keskel on midagi ja selle
ümber ning värvidest näeb kohe, et esimene osa on vastavuses viimasega, teine eelviimasega ja
kolmas eel-eelviimasega. Ja üks jääb keskele. Neil on selge vastavus ja see on ilusasti ehitatud.
Mäletage, et Jumal vastutab selle vormi eest, mitte Mooses. Kas te olete taibanud, et 3. Moosese
raamatus on rohkem Jumala kõnet kui üheski teises Piibli raamatus? Umbes 90% sellest
raamatust on otsest Jumala kõnet. Issand ütles Moosesele. Kusagil mujal Piiblis ei ole nii palju
otsest Jumala kõne. Kui tahad Jumala kõnet lugeda, on 3. Mooses hea algus. Loed Jumala enda
räägitud sõnu. Jumal on selle vormi ise koostanud. Selles paistab suurepärane harmoonia.
Esimeste 7. peatüki ohvreid toetavad inimeste lubadused ja vanded 26-27 peatükkide viimastes
osades. Kirjeldatakse üksikasjalikult preestrite jumalateenistust, mida nad pidid juhtima ja
seda, kuidas inimeste jumalateenistust pidi juhtima. Siin on kaks tähtsat vahet, mida Jumala
inimesed peavad õppima. Pöördun selle juurde kohe tagasi, kuna on eriti tähtis aru saada vahest
puhta ja mitte puhta vahel ning pühitsemata ja püha vahel. Need pole samad asjad, nagu varsti
näeme. Sellest tuleb meile teine võti. Aga kõik on suunatud ühe päeva poole, mida nimetatakse
lepituspäevaks. Sel päeval pidi ühe looma laagris ohverdama ja teise- milline võti!- teise looma,
oina peale nad panid oma käed ja kordamööda tunnistasid pattu. Siis nad lasid oina kõrbesse
lahti, kus too suri nende patukoorma all. See oli patuoinas. See oli sõna, mille täna hommikul
lehest lugesin. See on sõna, mis on meie keelde 3. Moosese raamatust tulnud. Patuoinas. See,
kes saab süü kaela, kes saab teiste ülekohtu enda kanda. Tuleme ka selle juurde tagasi. See
jagab raamatu kahte ossa, enne seda päeva ja pärast seda. Ma ei räägi nüüd kristlikust
vaatenurgast, aga tulen selle juurde veel. Esimene pool kirjeldab meie teed Jumala juurde. Seda
nimetatakse õndsaks tegemiseks. Teine pool kirjeldab meie teekonda Jumalaga. Ja seda
nimetatakse pühitsemiseks. See annab meile raamatu vormi. Kas saate aru? Kui saad sellest
vormist aru, on seda kergem lugeda. Siis tead, mis ja kus. Vaatame paari kohta lähemalt ja
alustame seitsmest esimesest peatükist. Ohvritest. Neid on viis. Põletusohver, kus terve loom
põletati. Jumalal lasti seda nuusutada. Terve loom anti Jumalale- Ta armastas küpsetatud liha
lõhna. See oli Talle armas lõhn. See anti Talle tervenisti. Toiduohvritest osa hoiti enesele ja
toitu nauditi koos Jumalaga. Jumal sai oma osa, inimene oma. See oli toiduohver, osadusohver.
Üksikasjad leiad 3. Moosesest. Kolm esimest ohvrit oli õige moodus öelda Jumalale õnnistuse
eest „Aitäh“. Need ei olnud patuohvrid, vaid tänuohvrid. Kas sa oled Jumalale tänulik? Kui
oled, on see seda, kuidas Tema tahab, et sina tänad. Nii saad Talle tänu avaldada. Kas sa oled
rõõmus, et oled elus? Kas sa oled rõõmus tervise pärast? Kas sa oled tänulik raha eest? Näita
oma tänulikkust. Nemad said ühe nendest kolmest moodusest Jumalat tänada. Kaks teist ohvrit
ei olnud tänulikkuse väljendamiseks, vaid need käsitlesid süütunnet. Oli patuohver ja süüohver.
Need tegid kahte asja. Esmalt nad toimetasid pattude lepituse. Nad pakkusid Jumalale hüvitist
selle eest, mida olid valesti teinud. Sõna „lepitus“ tähendab „hüvitamist“. Kui midagi lepituseks
annad, annad hüvitust. Mõlemad on hüvitusohvrid Jumalale ja nendes on veri ja nendes on elu.
Hüvitusena halva elu eest, mida ise elad, ohverdad hea elu. Üks tähtsamatest asjadest nende
kahe ohvri suhtes. Tahan, et märkaksite ja kui te olete 3. Moosese raamatut lugenud, on see
kindlasti silma paistnud- need kehtivad ainult tahtmatute pattude puhul. Need ei korva meelega
tehtud patte. Keegi ei ole täiuslik ja me kõik teeme vigu ning langeme tahtmatult pattu. Me ei
taha valesti teha, aga me lihtsalt teeme. Jumal andis ohvri tahtmatute pattude eest, aga tahtlike
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pattude eest selles nimekirjas ohvrit pole. See on väga tähtis, kuna see võetakse Uues
Testamendis esile. Uus Testament teeb vahet kristlaste kogemata tehtud pattude ning nende
tahtlike pattude vahel. Uus Testament ütleb Vana Testamendi kombel, et kui pärast andestamist
tahtlikult pattu teeme, ei ole pattudele enam lepitust. Oled sa seda Uues Testamendis tähele
pannud? See tuleb otse 3. Moosese raamatust. Tahtlik patt nende elus, kellele on patud andeks
antud, on väga tõsine asi. Sellepärast Jeesus ütles abielurikkumiselt tabatud naisele:“Mine ja
ära enam tee pattu.“ See eraldamine läbib nii Uut kui ka Vana Testamenti, vahe tahtliku ja
kogemata tehtud patu vahel Jumala inimestes. Tahtmatute pattude eest on täiesti hoolitsetud,
kuna Jumal teab, et me langeme, aga me ei kavatse nii teha. „Seda paha, mida ma ei taha, seda
ma teen,“ ütleb Paulus. See on tahtmatu. Ja see on kaetud. Need olid siis ohvrid. Ma ei räägi
palju preestrist, kuna see on selge.
Tahan minna selle juurde, et neil oli kalender, mida nad järgisid. Uues Testamendis seda pole.
Seal ei ole kristlikku kalendrit. Üllatus, üllatus! Seal ei räägita midagi jõuludest, paasapühadest.
Juutidele oli kalender tähtis nende teekonnal koos Jumalaga. Neid käsitleti nagu lapsi.
Täiskasvanud ei vaja kalendrit, aga lapsed vajavad. See tuletab meelde asju, mille nad muidu
unustavad. Kõik need peod on mainitud 3. Mooseses ja neid peab pidada. Käime need
kursiivselt läbi. See algas aasta esimesel kuul, meie märtsis-aprillis paasapühadega, mis on
hapnemata leibade püha, selle kuu 15. päeval. Meenutuseks, kuidas Jumal tõi nad vabadusse
Egiptuse orjusest. Päev enne paasapüha pidi kell 15:00 õhtupoolikul lammas ohverdatama. Kas
pole uskumatu! Kell 15:00 keset õhtupoolikut tapa lammas. Järgmisel päeval algab paasapüha.
Kolm päeva hiljem pidid nad Jumalale esimese vilja ohverdama. Kolm päeva hiljem. Taipate?
50 päeva hiljem peab jälle veetma pidu, mis on seaduse andmise päev Siinail. Nad pidid seda
meeles pidama ja selle eest tänama. Aga kas teate, mis juhtus, kui Siinail seadus anti päris
esimesel nelipühal? Räägitakse, et nad patustasid ja paljud tapeti. Kas teate, kui mitu? 3000.
Kui seadus esimesel nelipühal anti, sai 3000 surma. Aastasadu hiljem, kui Vaim nelipühal välja
valati, sai 3000 päästetud. Kas pole imeline, kuidas terve Piibel kokku sobib. Need peod
kuulusid aasta algusesse (paasapühad, esimese vilja ohverdus, nelipühad- Siinail anti
Moosesele 10 käsku). Siis tulevad aastalõpu peod. Pasuna puhumise pidu, mil puhuti oina sarve.
Pasun kuulutas uut peohooaega. Sellele järgnes suur lepituspäev ehk jom kippur. See oli tähtis
patuoina päev, mil oinas lükati laagrist välja. Sellele järgnes 8-päevane lehtmajadepüha ehk
sukkot. Peo ajal elati onnides. Onnidest pidi nägema taevast ja tähti. See oli meeldetuletus
nende 40-aastasest rumalast vantsimisest kõrbes, kui nad oleksid võinud 11 päevaga tõotatud
maale jõuda. Neid kolme püha veedeti aasta lõpus. Kõik need pühad saavad kristliku täitumuse.
Esimesed kolm on juba täitunud Jeesuse esimeses tulemises ja see on meile juba antud. Aga
need kolm (pasuna puhumise pidu, suur lepituspäev, lehtmajadepüha) täituvad Tema teisel
tulemisel. Ma ei tea aastat, millal Jeesus tuleb tagasi, aga tean kuud. See on kindlasti
septembris-oktoobris. Ta teeb kõike omal ajal. Mingil aastal septembris-oktoobris tuleb Jeesus
tagasi. Te ju teate, et Ta sündis sel ajal. Ta ei sündinud 25. detsembril. Luuka evangeelium
näitab, et see toimus aasta 7. kuul, lehtmajadepühade aegu, Messiat oodati just siis. Alati, kui
Uues Testamendis pasunat mainitakse, teatab see Tema tulekust. Need kolm püha (paasapühad,
esimese vilja ohverdus, nelipüha) on juba möödas. Need on saanud täitumuse Kristuse esimeses
tulemises. Need kolm ( pasuna puhumise pidu, suur lepituspäev, lehtmajadepüha) täituvad
Tema teisel tulemisel. Sel lepituspäeval lunastus saabub tervele Iisraeli rahvale. Pidusid on veel
kaks. On iganädalane puhkepäev. Egiptuses 7 päeva nädalas tööd rüganud orjadele oli see suur
õnnistus. Enne Moosest sabatist ei olnud veel jälgegi. Aadamal ei olnud sabatit. Ta töötas seitse
päeva nädalas. Aabrahamil ei olnud sabatit. Temagi töötas seitse päeva nädalas. Moosese kaudu
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nad võtsid kasutusele iganädalase puhkepäeva. See ei pidanud olema puhkepäev või
perekonnapäev, vaid päev Jumalale. Pühapäev. Ja see kuulus osana nende kalendrisse. Pühad
olid iga-aastased, aga sabat iga-nädalane. Rõõmuaastat veedeti iga 50 aasta järelt. Iga 50. aasta
kõikide arved ühtlustati. Kas pole tore! Mõned teie hulgast paistavad kahtlevat. Teie nägudelt
peegeldub, kas teil on suur või väike pangaarve. Igal 50. aastal läks varandus algsele omistajale
tagasi. Üürid langesid, kui hakati 50-ndale aastale lähenema, kuna üüri-aeg lühenes. Orjad
vabastati iga 50. aasta järelt ja igasuguseid toredaid asju juhtus. Inimesed ootasid rõõmuaastat.
Issandale meelepärast aastat. See tähendas vaestele häid uudiseid, kuna nad said taas rikkaks.
Vangid lasti vabaks. Kas taipate? Jeesus kuulutas:“Issanda Vaim on minu peal, et kuulutaksin
vangidele vabastust ja vaestele rõõmusõnumit- Issandale meelepärast aastat.“ Teisisõnu Jeesus
alustas tõelise rõõmuaasta. Seda olid kõik oodanud. Kas näed, kui vajalik on tunda Vana
Testamenti, et Uuest aru saada.
Nüüd tuleme eriti tähtsa, aga raske küsimuse juurde. Mis vahe on siis pühal ja pühitsematul
ning puhtal ja mitte-puhtal? Maailm saab asjadest aru „hea ja halva“ mõiste seisukohast. Neil
on ainult kaks mõttekategooriat. Piiblis kategooriaid on kolm. Esimene tuleb esile 3. Moosese
raamatus. Kui sellest aru ei saa, ei saa kogu raamatust aru. See on eriti tähtis. Miski võib olla
puhas, aga siiski pühitsemata. Käib kaks protsessi. Üks on see, kui pühad Jumala asjad
alandatakse ja nendest tulevad pühitsematud. Püha asja võib ära rikkuda, kui sellest pühitsematu
teha. Toon näite. Kas sa tead, mis pani alguse Rumeenia revolutsioonile? Selle käivitas
kristlasest pastor, kes läks ja ostis WC-paberit. Ta viis selle koju ja kasutas seda esimest korda
kodus WC-s. Ta taipas, et kasutab piiblilehti. Kommunistide valitsuse ajal oli Piibliühing
Rumeeniasse Piibleid saatnud. Kommunistlik valitsus tegi sellest „suure numbri“. Piibleid
kasutati WC-paberi valmistamiseks. Kui see pastor taipas, et kasutab piiblit WC-paberina, oli
ta nii vihane, et jutlustas jutluse, mis süütas Rumeenias revolutsiooni. Piiblit ei tehtud mittepuhtaks. WC-s ei ole midagi mitte-puhast. Aga püha asi oli tehtud pühitsematuks. See oli tehtud
ilmalikuks. Järgmine samm allapoole on teha argipäevasest puhtast asjast mitte-puhas ja patune.
Kolm sõna: püha, ilmalik ja patune on räigelt võttes samased mõttega pühast, pühitsematust ja
mittepuhtast. Justkui on protsess, millega pühast tehakse ilmalik ning puhas ilmalik saastatakse
mitte puhtaks. On olemas protsess, milles olukord lunastatakse vabaks. Mitte-puhta saab
puhastada ja teha puhtaks. Selle saab pühitseda ja sellest tuleb püha. Piiblis mitte-puhas ja püha
ei tohi kunagi kokku puutuda. Need on pidevalt üksteisest lahus. Pühal ja mitte-puhtal ei ole
midagi ühist. Piiblis öeldakse ka, et puhta ja mitte-puhta ühend teeb mõlemast mitte-puhta. Nii
see on. Kui puhta ja määrdunu kokku paneme, siis kas puhas puhastab määrdunu või määrib
määrdunu puhta? Laenan siinkohal Nehemjat. Ta ütles nii:“Samamoodi kui segada pühasid ja
pühitsemata asju, nendest kõigist tulevad argipäevased. Nendest ei tule pühad. See allapoole
viiv protsess juhib surmale. Sõna-sõnalt. See teine protsess aga juhib elule. Aga see sisaldab
ohvrit. Ainult ohvri kaudu saab mitte-puhta puhastada. Kui paljud teie hulgast teevad kristlikku
tööd? Küsisin, kui paljud teie seast teevad kristlikku tööd? Kas te saate minust aru? Töö võib
olla ükskõik mis nendest kolmest asjast. On töid, mis on seadusevastased, moraalitud ja
mittepuhtad. Ja kristlased teevad neid. On teisi töid, mis on puhtad, aga ilmalikud. Ma ei mõtle,
et peaks misjonär olema või pastor enne kui on püha. Sõltub sellest, kas sa pühitsed oma töö
Jumalale. Võid olla püha taksojuht. Võid oma töö Issandale pühitseda ning see lakkab olemast
ilmalik. Sellest tuleb püha ametipidamine Issandale. Võid olla misjonär ja olla mittepüha. Kas
hakkate taipama? Su raha võib olla mitte-puhas, kui seda pahadeks asjadeks kasutad. Või puhas,
kui kasutad seda headeks asjadeks ja püha, kui see on Issandale pühitsetud. Seks võib olla mida
tahes neist kolmest. Kas hakkate nende kolme asja üksteisest lahutamisest aru saama? Maailmas
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on suur hulk inimesi, kes elavad korralikku ilmalikku ja puhast elu. Aga nad pole pühad
inimesed. Jumal ei taha, et me ainult head elu elame, vaid et elame püha elu. See on 3. Moosese
rõhuasetus. Kui nad mittepuhtusesse satuvad, peab nad puhtaks puhastama. Aga siis nad peavad
olema pühad kuna „Mina olen püha.“ See on eri asi kui olla hea inimene. See on vastus
kogudusest väljaspool olijatele, kes ütlevad:“Võin olla sama hea, kui kes tahes koguduses
olija.“ „Võin elada sama head elu, nagu ükskõik kes koguduses.“ Aga nad pole pühad ega
kasuta kunagi seda sõna. Nad ei või ette kujutada, et seda kunagi kasutaksid, kuna ei saa sellest
aru. Nad ütlevad ainult, et keegi elab head elu, aga pole kristlane. Nii võib ollagi, aga see pole
sama asi kui olla püha inimene. Jumal ei taha mitte ainult häid inimesi. Ta tahab pühi inimesi.
3. Mooseses me näeme, mis tähendab olla Issandale püha inimene. See sisaldab väga praktilisi
asju. Mind hämmastas, kui praktiline see kõik on. Võtame näiteks tervise. Vaatame nüüd siis
elu pühadust, mis tähendab elu tervikut, seda, et kõik selles võib püha olla. Vaatame tervist.
Pühaduse seisukohalt on keha sama tähtis kui vaim. Seepärast 3. Mooses räägib juuste
lõikamisest, nagu Pauluski 1. Kor. Sellepärast 3. Mooses räägib tätoveeringutest. Kas sa
teadsid, et Piibel räägib sellest? See räägib kõrvarõngaid kasutavatest meestest, nendest, kes ei
peaks neid kasutama. Väga huvitav. See kõik on Issandale pühadus. See on nii praktiline. See
räägib nii mehe kui naise keha eritistest. See räägib sünnitamisest. Palju on ka toidust, puhtast
ning mitte-puhtast toidust. Juutide juures on tehtud palju kosher-toitu, mille valmistamine
põhineb ühel salmil:“ära keeda talle ta ema piimas.“ Neil on kaks kööki, meijeri toodetele ja
lihatoodetele. Salm ei tähenda sugugi seda. Sellest on moodustatud peaaegu religioon. Olen
nautinud, kui olen saanud neile rääkida, et Aabraham polnud kosher, pakkudes neljale inglile
võid ja vasikat. Paha Aabraham! Talle keetmine oma ema piimas oli kaananlaste viljakusriitus.
Jumal ütles:“Ärge tehke nii, kuna nemad teevad sedasi. Te olete mulle pühad ning te ei pea
sellise ebausuga liituma.“ 3. Mooses keelab sekkumist okultismiga, spiritismiga ja
meediumitega. Kas pole tore, et me ei ole Vana lepingu all. Siis riided. Mitte mingeid segusid.
Ei villa ja polüestrit. Juudi pere Marks ja Sparks aitavad mul regulaarselt Moosese seadust
eirata. Seal räägitakse sotsiaalsest elust. Pühadus tähendab eriti vaeste, kurtide, pimedate ja
vanurite märkamist. Kui oled püha inimene, tõused püsti, kui vanur tuleb tuppa. See on
pühadus. Väga praktiline, kas pole? See hõlmab kogu elu. „Armasta ligimest nii nagu iseend“
tuleb otse 3. Moosesest. See kuulub osana pühaduse juurde. See hõlmab tervet elu. Seal
öeldakse, et intsest kuulub sinna (mitte-puhas), samuti homoseksuaalsus. Soodom kuulub sinna.
Väga maalähedane. Mis on püha elu? See on seda, kuidas käitud esmaspäevast laupäevani.
Mitte ainult see, mida pühapäeviti teed. See puudutab igat elu osa. Riideid, kodu, toitu- kõike
elus. See on pühadus ja õpime seda 3. Moosese raamatust. Kui sellest selgest eraldavast võtmest
aru saad, saad võtme 3. Moosese jaoks. Jumal ei otsi ainult puhtaid inimesi. Ta otsib pühasid
inimesi. Sellel on suur vahe. Enne usule tulemist inimene isegi mitte ei mõtle pühaks saamise
peale. Mõtled ainult, et oled hea, aga sellest ei piisa. Jätkame järgmisel korral.

2. osa
Loeme 3. Moosese raamatut justkui oleksime juudid. Räägime siis veel mõne sõna Moosese
seadusest. Selle nimi on „seadus“ mitte „seadused“. Kõik haakub kokku. Pühadus tähendab
tervikut. Kõik need reeglid ja paragrahvid kuuluvad kokku ja moodustavad ühe terviku.
Sellepärast ühe täitmata jätmine tähendab nende kõikide täitmata jätmist. See on nagu naise
kaelakee. Kui see läheb katki, ükskõik kust kohast, lendavad pärlid laiali ning kogu kaelakee
on katki. See on väga tähtis asi. Küsimus pole mitte ainult selles, kui palju käske täidad.
Lõbutsesin RAF-i poistega. Nad mõtlesid, et kristlane on selline, kes järgib kümmet käsku.
Küsisin nende käest, kui paljud olid käske täitnud. Keegi ei täitnud. Nad ütlesid alati, et neid
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kõiki pole võimalik täita. Seepärast küsisin, mitut käsku peab täitma, et olla kristlane. Nad
ütlesid iga kord:“Kümnest kuus.“ Suurem osa mõtleb nii. Täida nii palju kui võimalik.
Üliõpilastele piisab kümnest kuus. Aga see on üks tervik. Kui ühe vastu eksid, eksid kõigi vastu.
Tahan öelda veel kaks asja 3. Moosese raamatu kohta. Esmalt Jumal ei andnud kõikidele
reeglitele põhjuseid. Miks ei saa kasutada erinevat materjali või ristata loomi või külvata
seemnevilja segamini. Jumal on puhtuse Jumal. Talle ei meeldi segatud materjalid meie
riietuses või loomade ristamine või seemnete segamine. Talle see ei meeldi. Tema on püha ja
puhas. Aga Ta ei seleta alati põhjuseid. Meie läänelik ja moderne mõtlemine tahab leida kõigele
põhjuse. Miks Ta ei lasknud neil seda teha? Vahel on põhjused ilmsed. Küsimus võis olla
puhtalt hügieenis, nagu WC-reeglite puhul. Selge see, et Jumala käskude taustal on
hügieeninõuded. Võib-olla sama puudutab mitte-puhtaid toite. Sealiha oli selles kliimas
haigustele eriti vastuvõtlik. Me peame alati kõigele põhjuse leidma. Aga ma tahan rõhutada, et
Jumal ei andnud neile põhjuseid. Ta ei öelnud:“Sellel põhjusel ma keelan teid nii teha.“ See on
eriti tähtis. Kui tahad teada, miks mingi reegel on, ära lase kellelgi teisel olla kohtunik. Tee oma
mõistusest kohtunik. Oli aeg, mil naisega pidime lastele ütlema:“Kuna isa ütleb nii.“ Kui teed
nagu kästakse. Saad põhjusest aru, ei ole sa kuulekas laps. Sa ei usalda seda, kes käsu andis.
Taipate? See on väga tähtis asi. Suuremale osale Moosese käskudest ei ole mingit seletust antud.
Miks midagi pidi tegema või ei saanud teha. Jumal küsib:“Kas sa usaldad mind? Kas sa usud,
et kui ma keelan sind tegemast midagi, on mul selleks eritu hea põhjus? Kas sa pead esmalt
põhjuse teada saama, enne kui kuuletud? Või sa usaldad mind piisavalt, et lihtsalt kuulekas
olla? Ja usud, et mina tean kõige paremini.“ Moderne inimene tahab teada, mis on karistuse
põhjus. Kui sa lubad, et see on minule parim, noteerin seda. See tähendab, et inimene tahab
Jumal olla. See on sama vana lugu kui see, et Aadam ja Eeva sõid hea ja halva tundmise puust.
Me tahame otsustada. Me tahame tunda ja otsustada täitsa ise. Kui tahad teada põhjust Jumala
iga käsu taustal, ei usalda sa Teda ja sa pole kuulekas laps. Justkui kogu Piibel ütleks:“Kuna
Isa ütleb niimoodi.“ Kui palju sa oma Isa usaldad? Ainult sellepärast, et tavaline Isa ütleb nii.
See on väga tähtis asi. Ta tahab, et oleksime kuulekad lapsed ja loodame Jumala peale, mitte
ainult nende peale, kes ütlevad:“Okei, nüüd saan põhjusest aru. Hästi, ma teen nii.“ Ta tahab,
et me oleksime need, kes ütlevad:“Minule piisab sellest, kuna Sina nii ütled. Sinul on kindlasti
selleks põhjus.“ On palju asju, mida Jumal meile ei näita. Ta ei ole kohustatud ennast meile
seletama. Sinule ja sinu perekonnale juhtub asju, millest sa ei saa aru. On tähtis, kas sa usaldad
Teda nendes olukordades. Kas sa usud, et Tal on hea põhjus lasta sel juhtuda. Või sa ütled:“Ei!
Mina tahan põhjust teada.“ See on Jumala seaduses esimene asi: Ta ei teata põhjust. Aga Ta
karistab. Järgneb sanktsioon. Ja selle all mõeldakse ausalt öeldes karistusi. On kutse
kuulekusele, aga ka hind vastuhakule. Kuigi Ta ei andnud käskudele põhjust, andis Ta karistuse.
Need on väga tõsised. Teisisõnu 3. Moosese 26 on palju kuulekuse positiivseid põhjuseid.
Kuulekusega on seotud auhind. Neile, kes usaldavad ja on kuulekad, lubatakse õnnistusi. Aga
negatiivne külg on needus, neile, kes ei ole kuulekad.
Oletagem, et olen juut ja loen 3. Moosese raamatut. Mis minule võib juhtuda, kui ma seda ei
järgiks? Võib juhtuda kolm asja. Esmalt võin kaotada oma kodu. Oma maja. Teiseks võiksin
kaotada rahvusliku õiguse. Oma passi. Kolmandaks võiksin kaotada oma elu. 3. Moosese
raamatus on 15 pattu, mille tagajärjeks on surmanuhtlus. Kui sa teaksid, et 3. Moosese raamatu
lugemine ja kuulekus või tegemata jätmine võiks sulle maksta sinu kodu, sinu passi ja isegi sinu
elu, kas sa uuriksid seda põhjalikumalt, kui oled seda senini teinud? Arvan, et uuriksid. Tahan,
et sa näeksid seda juudi moodi ja taipaksid, et sinu kodu, sinu pass ja isegi sinu elu sõltuvad
sellest, et elad niimoodi. Et võid kaotada kõik kolm. See on tõsine asi. 3. Mooses läheb veelgi
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kaugemale ja ütleb, et kui kogu rahvas teeb nii, see võib need asjad kaotada. Ja eriti kaks asja.
Esmalt nad võisid kaotada vabaduse väljastpoolt tulevate sissetungijate pärast. Kohtumõistjate
raamatus me näeme, kuidas see juhtub. See on esimene karistus, kui kogu rahvas eirab seda
raamatut. Teine karistus oleks see, et nad kaotavad oma maa ja nad aetakse sealt minema.
Esiteks elada okupeeritud rahvana omal maal teise valitsuse all ja sedasi vabaduse kaotada.
Teiseks tulla orjapõlve viiduks ja kaotada nõnda kogu maa. Need mõlemad asjad juhtusid
Iisraeli rahvale. Jumalaga ei tasu lollitada. Ta ütleb:“Minu usaldamine ja minu sõnakuulmine
annab tasu. Aga neid, kes ei pane oma lootust minu peale, ega ole sõnakuulelikud, saavad
karistuse.“ Kui sa oleksid juut, loeksid seda raamatut väga hoolikalt. Jumal siis ütleb, et ainus
viis olla tõeliselt õnnelik ja püha. Pühadus ja õnnelikkus kuuluvad kokku. Pühaduse puudumine
aga toob kaasa mure. Paljud saavad sellest valesti aru. Jumala tahe sinu ja minu elus on see, et
oleksime selles maailmas pühad ja õnnelikud järgmises. Olen tähele pannud, et suurem osa
tahavad, et see oleks vastupidi. Nad tahavad olla õnnelikud siin ja pühad hiljem. See on
täielikult mõistetav. See on meie lihalik tahe. Aga Jumala tahe on, et oled püha siin ja õnnelik
hiljem. Sa saad valida, mispidi sa tahad, et see on. Pühadus siin võib olla valus. Jumal lubab, et
asjad juhtuvad sinule ja su perekonnale. Need võivad sulle haiget teha, aga selle tulemusena sa
oled püham. Kas me siis saame rohkem pühitsetud, kui meil on mõnus ja kõik on hästi? Või ka
siis, kui läheb halvasti ja leiad oma nõrkused? Ja leiad oma vajadused ning toetud jälle Jumalale.
Millal sinu iseloom kõige rohkem areneb? Siis kui kõik on hästi? Või siis, kui pole? 3. Moosese
raamatus öeldakse, et Jumal karistab siin maailmas neid, keda Ta armastab ja karistab järgmises
maailmas neid, kes Temale sõnakuulelikud pole. Niisiis pühadus siin ja õnn sealpoolsuses.
Oleme lugenud seda raamatut nagu juudid. Loeme nüüd seda nagu kristlased. Mis sellel on
meile öelda? Kas ma pean kõigist Marks & Spencer riietest loobuma? Kui minu majja tuleb
leepra, kas ma pean selle maha põletama? Kuidas me sellele reageerime? Alustame sellega,
mida Paulus ütles Timoteosele:“Timoteos, sa tunned lapsest saadik pühi kirju, mis võivad sulle
tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.“ „Kogu Pühakiri on Jumala
sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et
Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.“ Teeme selle lihtsamaks.
Pidage meeles, et ta räägib Timoteosele Vanast Testamendist. Ajal, mil ta seda kirjutas, ei olnud
veel Uut Testamenti. Uues Testamendis esinevad kirjutised on Vana Testament. Jeesus
ütles:“Uurige pühi kirju, sest need tunnistavad minust.“ Ta mõtles selle all Vana Testamenti.
Ta ütles, et kahest asjast saab Vana Testamenti õppida. Päästest ja õiglusest. Saame mõlemaid
õppida 3. Moosese raamatust. Need on kaks põhjust, miks Vana Testamenti tasub lugeda. See
avab meie silmad pääste suhtes ja teeb meid selle suhtes targaks. Ja see avab silmad õigluseleõigeks ja heaks eluks. Need kaks eesmärki tõusevad sealt kirkalt esile. Mäletan, kuidas aastaid
tagasi üks kirikuõpetaja ütles mulle:“Kas sa peaksid minu eest loenguid viiel argiõhtul enne
ülestõusmispühi?“ Vastasin:“Hea meelega. Millest sa tahad, et ma räägiksin?“ „Tahan, et
räägiksid ristist. Kui läheneme ülestõusmispühadele, tahame ristist paremini aru saada.“ „Kas
räägid sellest viiel õhtul?“ Vastasin:“Okei!“ Ta palus viite pealkirja. Ütlesin:“Siin need on: 1.,
2., 3., 4. ja 5. Mooses.“. Ta ütles:“Ei, ma tahan, et sa ristist räägiksid.“ Ütlesin, et kavatsengi
seda teha. Kordasin Moosese raamatuid. Millest ma siis rääkisin? 1. Moosese raamatust rääkisin
mehest, kellel oli peaaegu 30-aastane poeg. Mees oli Aabraham ja poeg oli Iisak. Iisak oli
peaaegu 30-aastane, kui Aabraham viis ta Morija mäele. Hiljem seda mäge nimetati Kolgataks.
Ta läks oma poega ohverdama. Jumal takistas teda viimasel hetkel. Jumal andis talle oina, mille
peas oli kibuvitsapärg. Aabraham andis kohale nimeks „Jumal annab“ („Issand näeb“). Iisak
oli piisavalt vana, et isa võita, kuid ta soostus. 2. Moosese puhul rääkisin paasatallest, mis tapeti
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kell 15. Surmaingel läks neist mööda, kes olid selle vere kaitse all. 3. Mooses- tulen selle juurde
kohe tagasi. 4. Moosese raamatus rääkisin sellest, kuidas Iisraeli rahvas tegi kõrbes pattu. Jumal
saatis madusid ja nad surid nende mürgiste hammustuste kätte. Nad hüüdsid Jumala poole ja
Jumal ütles Moosesele:“Tee vaskmadu ning pane see ridva otsa.“ Kui siis madu oli salvanud
kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Te tunnete Johannese 3:16, aga Johannese
3:14? „Nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg.“
Ja loomulikult 5. Mooses. Mida ma sellega seoses rääkisin? „Neetud olgu igaüks, kes ripub
puus.“ Selle needuse juurde me pöördume tagasi kirjas galaatlastele 3. Millest ma 3. Moosese
puhul rääkisin? Patuoinast. Üks minu lemmikmaal on Holman Hunt-nimelise kunstniku tehtud.
Minu arvates on see parim pilt Jeesusest (pildil on oinas mere ja mägede taustal). Teine mulle
ei meeldi. Olete kindlasti „Maailma valgust“ näinud, kus Jeesus koputab …Selleks kasutati
kolme tüdrukut. Ühte keha jaoks, teist näo jaoks ja kolmandat juuste jaoks. Tüdrukul oli
piiskopi riietus ja ta oli õues lauda ukse juures. Sellel pole mingit pistmist Ilm 3:10-ga, kus on
koguduse uks, millele Jeesus koputab. See on Holman Hunt- minu lemmik. Ta veetis poolteist
aastat Surnumere ääres, saastunud piirkonnas, eluga riskides, et seda maalida. Siin (pildil) on
Moabi mäed ja päikese loojangul need muutuvad seda värvi. Siin on Nebo, millel Mooses suri.
Ja siin on patuoinas suremas, kandes kõik Iisraeli patud. Siin on eelmise aasta patuoina luukere.
Vaadake neid silmi, nendes on midagi. Originaal on Port Sunlight kunstigaleriis. Väga liigutav
maal. Jeesus- patuoinas. Kas sa teadsid, et on olemas juutide pärimus, mille kohaselt sel aastal,
kui Jeesus suri, tuli patuoinas linna tagasi. Ja tõi kõik patud tagasi. Jumal ütles:“Sedasi nendest
ei vabaneta, on uus komme ja uus patuoinas, kes laagrist väljaspool kannatab.“ Õpime 3.
Moosese raamatust toredaid asju. Aga vaadakem hetke seda, kuidas Uus Testament kasutab 3.
Moosese raamatut. Väga õpetlik on tähele panna, mida Uus Testament teeb Vana
Testamendiga. Keegi on öelnud:“Vana on Uues paljastatud, Uus on Vanas peidetud.“ Need
kuuluvad teineteisesse ja kumbki testament sisaldab teist. Uues Testamendis on hulk otseseid
tsitaate 3. Moosesest. Eriti kaks neist korduvad sageli. Üks on see:“Olge pühad, sest mina olen
püha.“ Ja teine:“Armastage ligimest nagu iseennast.“ Need kaks korduvad Uues Testamendis
ja sellepärast peaks kristlane neid lugema 3. Moosese raamatust. On ka teisi kohti, milles see
on selgelt taustal. Eriti kirjast heebrealastele ei saa aru, kui ei ole esmalt 3. Moosest lugenud.
Ära ürita Piiblit lihtsalt läbi lugeda. Raamatud ei ole kronoloogilises järjekorras. See, kes on
Piibli kokku pannud, on ilmselt tegutsenud selle põhimõtte järgi, et esmalt suured ja siis
väikesed. Prohveteid on 3 suurt ja 12 väikest. Pauluse kiri roomlastele on esimene ja Fileemon
viimane sama põhimõtte järgi. Nii ongi kõik mitte-kronoloogilises järjekorras. Ära siis loe
Piiblit ainult läbi. Pole mõtet. Teen ettepaneku, et loed kordamööda raamatu Uuest ja raamatu
Vanast. Ja kui loed 3. Moosese raamatut ja kirja heebrealastele koos…Need kuuluvad
ilmtingimata kokku. Kirja heebrealastele ei oleks võidud ilma 3. Mooseseta kirjutada. Uues
Testamendis on rohkem kui 90 viidet 3. Moosese raamatule. Meile, kristlastele on väga tähtis
sellesse raamatusse sisse pääseda.
Kuidas me siis Moosese seadusest aru saame? Selles on vast küsimus. Seadusi on 613. Mitte
ainult 10. Need 10 riputatakse sageli kiriku seinale. Aga neid on 613. Vaistlikult me teame, et
me pole nende kõikidega seotud. Aga kui mitmega me oleme? Rühm inimesi tuleb pärast meid
siia- 7. päeva adventistid. Nad usuvad, et me oleme seotud neljanda käsuga. Nad alustavad oma
jumalateenistuspäevaga täna õhtul kell 18 ja lõpetavad selle homme kell 18. Nad on Jeesusesse
uskuvad uuestisündinud kristlased. Aga nad usuvad, et meie oleme selle käsu all. Väga paljud
kogudused õpetavad kümniste maksmisest. Seda ma küll Uuest Testamendist ei leia.
Uskumatult paljudes kogudustes õpetatakse kümniste maksmisest. Aga sabat? Vesteldakse
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pühapäevasest kauplemisest. Kristlastel on asja kohta erinevad arvamused ja motiivid, alates
humaansetest motiividest. On päris hea inimestel puhata lasta. Ja jätkates sabativeetmise
motiividega, mis kuuluvad Moosese seaduse juurde. Mis me nende kõigi Moosese seadustega
õige teeme? Iga kristlane peab selle enesele selgeks tegema. See on keeruline, kuna Jeesus ütles,
et Ta ei tulnud seadust tühistama, vaid täitma. Ja ükski täht ei kao seadusest enne kui kõik on
täidetud. Mida me kõige selle kohta mõtleme? Peame küsima, kuidas mingi seadus on täidetud.
On ilmne, et osa on täitunud Kristuses ja on sellega käsitletud. Sellepärast pole vaja tuvi ega
lammast pühapäevasele koosolekule kaasa võtta. See on täidetud. Iga seadus täidetakse. Usun,
et sabatiseadus on oma täitumise saanud iga päev kui lõpetame oma asjade tegemise ning
hakkame Tema tööd tegema. Astume sellesse puhkusesse, mille Jumal on inimestele
reserveerinud. Oled ikka veel vaba eraldama ühe päeva eriliseks, aga saad pidada igat päeva
Issanda päevana. Me ei saa pühapäeva peale sundida isegi mitte teistele usklikele, mitteusklikest rääkimata. Oleme Kristuses vabad. On tähtis, et taipame, milline on iga seaduse
täitumus. Kümnest käsust üheksa on saanud oma täitumuse Uues Testamendis. Ära varasta, ära
riku abielu- need on täidetud, aga sabatikäsk ei ole. Paljud teisedki Moosese seadused on
täitunud erinevalt. Üks reegel ütleb näiteks, et kui paned härja pahmast tallama, ei tohi looma
suud kinni siduda, sest tal on õigus süüa seda, mida teistele valmistab. „Ära seo kinni härja
suud, kui ta pahmast tallab!“ Kas sa tead, mis on selle täitumus Uues Testamendis? Maksa
pastorile asjalikku palka. Nii selles öeldakse. 1. Kor 9. Paulus saatis selle reegli lõpule ja andis
sellele teise täitumise. Seda peab siis natukese haaval läbi käima ja vaatama, kuidas see on
täidetud Uues Testamendis ja saanud sügavama tähenduse.
Ise õppisin 3. Moosese raamatust nelja asja, mis ei muutu. Need neli asja on otsustavad nii Uues
kui Vanas Testamendis. 3. Moosese raamat rõhutab neid rohkem kui ükski teine raamat. Esmalt
Jumala pühadus. Ükski raamat Piiblis ei rõhuta Jumala pühadust samamoodi. See on asi, mida
me kipume unustama. Kirjutasin raamatu „The road to Hell“ („Tee põrgusse“), nagu teate.
Järsku tahtsid paljud kohalikud raadiod mu käest intervjuud saada. Nad kõik küsisid minult
täpselt sama küsimuse:“Kuidas armastuse Jumal võib kedagi põrgusse saata?“ Mingi aja pärast
see hakkas juba üle viskama, aga vastasin küsides…Ja selle tehnika ma õppisin Jeesuselt. Ta
viskab palli küsijale tagasi. Küsisin:“Kust sa tead, et Jumal on armastuse Jumal?“ Vastus
vapustas neid. „Aga mille põhjal sina tead, et Jumal on armastuse Jumal?“ Nad ütlesid:“Kas
Jeesus ei öelnud nii?“ Ütlesin:“Jah. Kas Jeesus ei rääkinud meile ka põrgust?“ Sa ei saa
nokitseda ja öelda, et Jeesus on ainult armastuse Jumal. Jeesus rääkis tõtt ka selle kohta, et
põrgu on olemas. Sa ei tohi öelda, et Jeesus rääkis tõtt ühes, aga valetas teises kohas. Sellega
me teeme enestest taas kohtumõistjad. Tema arusaam armastuse kohta oli veidi erinev kui meil.
Meie armastus on sentimentaalne armastus. Tema armastus on püha. Tema armastus on nii suur,
et Ta vihkab paha. Väga vähesed meie hulgast armastavad piisavalt, et paha vihata. Jumala
pühadust õpime 3. Moosese raamatust. Sellepärast me õpime ka ülistama Jumalat austavalt.
Pühas kartuses. Üks asi puudub tänapäeva ülistusest. Jumalakartus. On palju tuttavlikkust
Jumala suhtes, aga vähe jumalakartust. Olin eelmisel aastal Sitsiilias ning tahtsin Etna mäele
ronida- see on Euroopa kõige suurem tegutsev vulkaan, mis ikka veel laavat purskab. Ronimise
jaoks oli lumi liiga paks. Aga kui me Catania lennuväljalt tõusime, kallutas kapten lennukit
Etna mäe kohal ja me nägime otse kraatrisse. Vaatasime kraatrisse. Lennuk oli külili, istusin
akna kõrval ja vaatasin otse katlasse. Mõtlesin, et see on väga huvitav, aga lootsin, et ta peagi
lennuki otseks paneks ja pääseksime Londonisse. Mõtlesin, et kui see nüüd plahvatab, siis on
minek. Kõhuõõnes oli imelik tunne kui sinna vaatasin. Olin viimases lennukis, mis lahkus
Filipiinidelt enne kui seal vulkaan purskas. Pärast seda lennukid ei saanud tuha pärast õhku
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tõusta. Otse meie jalge all on suured jõud. Kui sa näed, kuidas see purskab, jätab see inimesse
jälje. Kirjas heebrealastele öeldakse:“Teenigem Jumalat püha arguse ja kartusega, sest meie
Jumal on põletav tuli.“ Ta ütleb seda otse 3. Moosese raamatu põhjal. Seda raamatut peab
lugema, et säiliks arusaam Jumala pühaduse kohta. Mitte ainult, et Jumal on hea. Maailm ütleb
nii:“Hea Jumal!“ Neil on õigus. Kristlased teavad, et Ta on rohkemgi kui hea. Ta on püha. See
teeb mingil moel asjadest erineva. Me teame, et midagi ebapuhast ei saa Tema ligiollu tulla.
Pühadus ja määrdunud asjad ei peaks kunagi kokku puutuma. Püha ja puhas võivad kohtuda,
aga mitte ebapuhas ja püha. See kogemus Jumala pühadusest tuleb sellest esile. Teiseks 3.
Moosese raamat rõhutab inimese patusust seal, kus Jumala pühaduski. See on nii realistlik,
maalähedane. Jumalal ei ole meist petlikku ettekujutust. Piibel on enamalt jaolt täiskasvanute
raamat. Keegi ei õpeta 3. Moosese raamatut pühapäevakoolis. Siin inimese loomus suudab
sekkuda loomaga, intsestiga, ebausuga, igasuguste inetute asjadega. Need on Jumalale
vastumeelsed. Inglise keeles ei ole piisavalt tugevat väljendit sellele heebreakeelsele sõnale.
See tähendab midagi, mis tekitab vastikust nii, et süda läheb pahaks. Piibel räägib Jumala
tunnetest. Üritan leida vastavat sõna. Vastumeelne, vastik, jõle. Ei leia piisavalt paha sõna.
Heebrea sõna on tõesti võimas. Midagi, mis paneb Jumala tundma…öäk. Sellepärast, et Ta on
püha. Inimese patusus. Inimese patusus ei ole mitte ainult puhaste asjade saastamine, see on
pühade asjade halvustamine. Seda on näiteks Jumala nime kasutamine vandumisel. See on
pühade sõnade halvustamine. Elus on ainult kaks püha suhet: inimese ja Jumala vahel ning
mehe ja naise vahel. Vandesõnadest 90% on pärit emmast-kummast pühast suhtest. Pühade
asjade halvustamine ja puhaste asjade määrimine. Elame maailmas, mis teeb mõlemat. Inimese
patusus ei ole mitte ainult puhaste asjade määrimine. See on ka pühade asjade tegemine
ebapühaks ja nende käsitlemine ebapühana, kui püha tehakse tühjaks. Kolmas asi, mida õpin 3.
Moosese raamatust, on kristlik. Kristuse täiustumine. Jumal on andnud mooduse puhastuda.
Tema probleem on see, kuidas sobitada kokku õiglus ja arm. Kas Ta peaks meisse suhtuma
õigluse seisukohast ja karistama meid või armust ja andestama meile? Kuna Jumal on nii
õiglane kui ka armulik, peab Ta mõtlema välja, kuidas olla mõlemat samaaegselt. Meile sellise
mooduse väljamõtlemine oleks peaaegu võimatu ülesanne. Temale see on võimalik, kuna
süüdlase asemel süütu andis oma elu. Kui see juhtub, õiglus ja arm saavad rahuldatud. 3.
Moosese raamatu ohvriseadused hakkavad näitama, kuidas see juhtub. Sõna „lepitus“ ja sõna
„veri“ tulevad ilmsiks mitu korda. „Kuna veres on elu.“ Võtad inimese vere ära, võtad elu ära.
Sellel on siis tugev rõhk. Kas te mäletate neid alguse ohvreid? Need räägivad ühest kristliku
elu allikast. Põletusohver jutustab täielikust andumusest, mida on vaja. Toiduohver jutustab
meie teenimisest. Osadusohver räägib sellest rahust, mis meil võib olla Jumalaga. Rahust, mis
ületab meie arusaama. Need on need kolm asja, mis peaksid iseloomustama tänulikku elu,
päästetud elu. Kui läheme nende teiste ohvrite juurde, hakkame Tema poolt nägema. Ainsad
ohvrid, mida me nüüd Issandale peame tooma, on ülistus ja tänu. Neid peaks hoolega
valmistama ja tooma. Need on ohvrid, mille Jeesus andis. Patuohver räägib veatu elu andmisest
süüdlase asemel. Süüohver sellest, et see rahuldab jumaliku õigluse. Seadus saab täitumise
selles ohvris ja vaatab otse Uude Testamenti. Ja veel see neljas asi, mille ma 3. Moosese
raamatust õppisin. Jumala pühadus, inimese patusus. Kristuse täiuslikkus, mis täidab kõik
vajadused. Ja neljandaks elu jumalikkus. See kutsub üles olema püha elu igas osas. Juutide
palveraamatus on palve WC-s käimise jaoks. Suurepärane palve, milles ülistatakse Jumalat
selle eest, et seedeelundid töötavad korralikult. Ja et tuleb parem tunne. Ülistad Jumalat
kergendustunde eest, kui WC-st välja tuled. Läänemaade koguduste arvates see kõlab imelikult,
ega tundu mitte eriti vaimulikuna. See on meile nii tüüpiline. Hoiame vaimulikkuse väikeses
osas elus. Kui sa oled vana ega valitse enam soolestiku ja põie tegevust, mõtled kindlasti, et
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oleksid ülistanud Issandat, siis kui need veel hästi töötasid. Uus Testament räägib sellest
alanduse ihust. Mida vanemaks me saame, seda rohkem see meid alandab. Jumal on igast sinu
elusektorist huvitatud. Pühadus on tervik. Jumal läheb pühaduse üksikasjade sobitamisega
inimese elus väga kaugele. See räägib, et jumalik elu on seda igal sektoril või siis pole seda
üldse. Vana ja Uue lepingu pühaduse vahel on kaks suurt muutust. Kui räägime sellest, pidage
meeles, et püha, puhta ja ebapuhta eraldamine kolmeks kehtib Uues Testamendis ikka veel.
Aga selles toimus kaks tähelepanuväärset muutust. Esmalt pühadus läks materiaalsetelt asjadelt
üle moraalsetele asjadele. See on väga tähtis. Iisraeli lapsed olid lapsed ja neid pidi selle järgi
õpetama. Näiteks puhta ja ebapuhta erinevus toidu suhtes. Kristlasele ei ole mingit seadust, mis
ütleks, mis on puhas, mis mitte. Kas te mäletate seda, kuidas Peetrus pidi seda Joppes ise
õppima? Jeesus ütles, et mitte see, mis läheb suhu, ei tee inimest ebapuhtaks. Seda teeb see, mis
tuleb suust välja. Mäletan aastaid tagasi, kuidas jutlustaja rääkis lastele, kellest mina olin üks.
Ta küsis:“Kas te teate, mis vahe on puhtal mustusel ja määrdunud mustusel?“ Ta ütles:“Puhas
mustus on sinust väljaspool ja vajab ainult vett ning seepi ja sellest saab kergelt lahti.
Määrdunud mustus on seespool ja sellest on väga raske lahti saada.“ Sellel on suur vahe. Vahe
puhta ja ebapuhta vahel puudutas riideid ja toitu. Meie puhul on küsimus puhtast või ebapuhtast
moraalist. See liigub mateeriast moraali. Kas te saate aru? Nüüd meil ei ole kõiki neid väikesi
reeglikesi riietest ja toidust. Meil on palju õpetust selle kohta, kuidas olla pühad moraalselt.
Vanast Uude minemisel on ka teine tähelepanuväärne muutus see, et auhinnad ja karistused
lähevad siit elust järgmisse. Selles maailmas pühad võivad väga hästi kannatada ja jääda
autasust ilma. On juhtunud muutus ja Uues Testamendis on laiem perspektiiv. See elu ei ole
kõik. See on ainult valmistumine palju pikemaks olemasoluks mujal. Uues Testamendis „suur
on sinu palk taevas.“ Mitte maa peal. Püha, puhta ja ebapuhta vahe kehtib ikka veel. Aga see
kohaneb moraaliga, mitte enam materiaalsete asjadega. Ja teiseks auhind kuulekuse eest ja
karistus sõnakuulmatuse eest on sellest elust teise üle viidud. Nende kahe suure muutuse suhtes
3. Moosese raamatut on kristlasel väga kasulik lugeda. See annab meile need neli asja: Jumala
pühaduse, inimese patususe, Kristuse täiuslikkuse ja elu jumalikkuse.

4. Moosese raamat
1. osa
Sellel raamatul on imelik nimi (Numbrid). Heebrea keeles see loomulikult selline pole. Heebrea
keeles kasutatakse pärgamendi esimesi sõnu- need on „Issand ütles“. See on 4. Moosese nimi.
Kui see kreeka keelde tõlgiti, mõeldi välja uus pealkiri. Seda hakati nimetama Arithmoi ja selle
tähendust me mõistame. Sellest tuleneb sõna „aritmeetika“ ja ka „Numbrite raamat“. See saab
alguse ja lõpeb numbritega, kahe ülevaatusega. Üks on selle raamatu algul ja teine selle lõpus.
Loomulikult on need sõdurite ülevaatused. Neid peeti sõjakohustuse pärast ja sellepärast
loendati ainult üle 20-nesed lahingukõlbulikud mehed. Arv nii algul kui ka lõpus on umbes
600 000. Selle põhjal teame, et rahvast oli üle 2 miljoni isiku, kui naised ja lapsed ning alla 20aastased kaasa arvata. Niimoodi pääseme peaaegu kahe miljonini. Aga 600 000 võitlevat meest.
Kasutan seda vahel koguduse tugevuse mõõdupuuna. Kui palju on siin koguduses üle 20aastaseid mehi, kes on Issanda eest võitlusvõimelised? Koguduse tugevuse mõõtmiseks see
pole mitte just paha mõõdupuu. Aga vaadelgem seda ülevaatust. Esimese ülevaatuse tulemus
Siinailt ära minnes on 603 550. Raamatu lõpus on teise loenduse tulemus 601 730. Langus on
1820. Aga peame meeles pidama, et nende kahe loendamise vahel on 40 aastat. Need arvud on
tekitanud palju poleemikat- see on ju numbrite raamat. See jutustab, et arvutamises pole midagi
paha. Kõik kalurid loendavad. Nelipühal keegi luges kokku 2998 sulpsatust, 2999 sulpsatust,
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3000. Loendamises ei ole midagi paha. Karjased loendavad lambaid ja kalurid kalu. Olete
kindlasti kuulnud kalurist, kes sai ühe käe pikkuse kala…On loomulik, et kalur ja karjane
loendavad. Loendamises pole midagi paha, kui selle motiiv pole uhkus. Ja sellega kuningas
Taavet jäi vahele. Ta loendas rahvast, kui oli lahingu võitnud. Ta oleks pidanud oma armee
enne lahingusse minemist üle lugema. Jeesus ütles, et mitte keegi ei istu enne lahingusse
minekut vägesid üle lugema, kas neid on rohkem kui vaenlasel. Nad siis loendasid oma vägesid
enne võitlust ja vaenlasega kohtumist. Paljude arvates on need arvud liiga suured ning ütlevad,
et kogu rahvaarv oli ainult 1,3 miljonit. 5. Moosese raamatus öeldakse, et rahvaarv oli väiksem
kui kaananlastel. Kui palju kaananlasi oli? Miljoneid. Öeldakse, et Egiptusesse tulnud 70
perekonnal oli võimatu nii palju lisanduda. Ja see oli liiga palju Siinai kõrbele, kus polnud
piisavalt orumaad sellisele rahvahulgale. On sündinud palju vastuväiteid, aga Jumala sõna ütleb
nii. Jälle peab lihtsalt valima, kas uskuda või mitte. Usun, et Jumal suudab ükskõik kui suure
rahvahulga eest hoolitseda kuna Ta on Jumal. Pange tähele, et rahvahulk on samasuurune 40.
aasta mõlemal poolel. Vahe on ainult 1820 isikut 600 000 lahingukõlbuliku mehe suhtes.
Egiptuses neid sündis väga palju juurde. Mõnest perekonnast 2-miljoniseks rahvaks 400
aastaga. Saan aru, et jutt käib 1/10 ajast, aga kasv ei ole isegi mitte kümnendik. See tõestab
meile midagi. Üks hõim kahanes 37 000 võrra, aga teine kasvas 20 500 võrra. See tasakaalustas
olukorda. Arv raamatu lõpus oli sama kui algul. See räägib, et Jumal ei õnnistanud neid. Kui
Jumal õnnistab, inimesi tuleb juurde. Kui Jumal õnnistab kogudust, see kasvab. Kui ei, see
püsib sama suurena. Jumala õnnistus paistab välja viljakusena. 4. Moosese raamatus näeme
väga vähe Jumala õnnistust. Võib-olla sellepärast meile see ei meeldi. Aga tahan rõhutada seda,
et raamatu lõpu 600 000 on täiesti teised 600 000 kui alguses. Kahte isikut arvesse võtmata.
Rahvahulk oli täielikult vahetunud. Sel ajal elasid inimesed väga harva üle 60-aasta. Mooses ja
Joosua elasid 120-aastaseks ja see oli uskumatu. Selle aja inimeste keskmine eluiga oli umbes
60 aastat. 600 000 üle 20-aastastest meestest oli 40 aastat hiljem surnud. Ainult kaks elasid
kauem. Joosua ja Kaaleb. Kui loeme seda raamatut, on hea meeles pidada, et see hõlmab 40
aastat. Rohkem kui ühe sugupõlve, milleks peetakse 30 aastat. Ainult kaks jäi ellu. Ja see
rõhutab selle raamatu tragöödiat. Minu arvates on see kõige kurvem raamat Vanas Testamendis.
Võib-olla te mõtlete, et Nutulaulud on sünged. Aga see on oma seisukoha poolest kõige kurvem.
Kahte kolmandikku ei oleks 4. Moosese raamatust üldse pidanud kirjutama. Need ei kuulu
Jumala plaani hulka. Ta ei mõelnud kunagi, et 4. Mooses kirjutatakse. Aga see on Piiblis, kuna
Piibel on väga aus raamat.
Mis siis juhtus? On traagiline, et teekond Siinai mäelt Kaades Barneasse, mis on esimene allikas
pärast Negevi kõrbe ja esimene märk elu kohta ning tõotatud maa algus, võtab jalgsi aega 11
päeva. Alla kahe nädala! Nad oleksid võinud elada piima ja meega, mitte sellega „mis see on“mannaga. Siiski 11 päeva asemel teekond tõotatud maale kestis 13 780 päeva. Kaardilt vaadates
oli see 11-päevane otsetee. Selle asemel nad läksid vastupidises suunas Kaades´est ja läksid
sellest suurest orust läbi, mis ulatub Aafrikani ja läbib maa pinnase. Nad läksid Edomi mägedele
ja sattusid Moab´isse Jordani jõe valele poolele. Kui kaugust vaadata ja see on 11 päeva, on see
ehk kaks nädalat. Aga teekond kestis siit sinna (Kaades Barneast Jordani jõeni) 38 aastat ja 8
kuud. Miks? Kas see oli maastiku poolest kuidagi eriliselt raske? Ei. Asja tuum on selles, et
Jumal ei liikunud. Ta liikus natuke korraga ja püsis kaua ühe koha peal. Nad ei julgenud liikuda,
kui Jumal ei liikunud. Pilv püsis kohapeal. Ta lausa viivitas nende teekonda 40 aastat. Ja Ta
teatab ka põhjuse. „Aeglustasin teid sedavõrd, et iga mees teie hulgast sureks, välja arvatud
kaks, Joosua ja Kaaleb.“ Ränk lugu. See tähendab, et kogu põlvkond jäeti terveks ülejäänud
eluks jõude ja neid ei lastud kuhugi. Süüdi mõistetud, ülearuseks. See on ränk kohtuotsus ja me
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peame seda tundma. Milline tunne sul oleks kuulda, et sa oled üleliigne kuni surmani? Sul pole
otstarvet. Lihtsalt tõused hommikul ja lähed õhtul magama. Mitte midagi! Ei mingit põhjust
elada. Hirmus. Aga niimoodi Jumal tegi. Mis juhtus Kaades´es, et sedasi läks? Kui sa Piiblit
tunned, tead täpselt, mis juhtus. Nad keeldusid minemast sinna, kuhu Jumal neil käskis minna.
See läks neist mööda. Tragöödia on selles, et mõned võimalused elus ei kordu kunagi. Need
tulevad ainult korra ja kui seda siis ei kasuta, ei anna Jumal arvatavasti kunagi enam uut
võimalust. Sellesse peab tõsiselt suhtuma. Mis mõtet on üldse liikuma hakata, kui Jumal
niimoodi ütleb. Kui Jumal ütleb:“Mine ja võta“, siis mine ja võta. Muidu võid kogu ülejäänud
eluks sattuda kõrbe, pääsemata kuhugi. See on hirmus koht. Yorkshirelasedki ütlevad seda:“Ei
orgu ega mäge.“ See ei ole seda ega teist. Sellel põhjusel paljud kristlased on armetud inimesed.
Nad on jäänud vahemaastikule. Nad pole patust lahti saanud, nii et see ei too enam naudingut.
Aga nad ei ole ka Jumala õnnistustesse sisse saanud, nii et ka neid nad ei saa nautida. Keegi ei
ole sama vilets kui see, kes on välja pääsenud, aga sisse mitte. Mõned jäävad elu lõpuni sellesse
olukorda kinni. Nad surevad viletsas kõrbes, kus ei juhtu mitte midagi. 2/3 4. Moosese
raamatust kirjeldab seda teekonda. Seda ei oleks pidanud mitte kunagi juhtuma. Seepärast 4.
Moosese raamatu suurimad õpetused on negatiivsed. Piibel on eriti aus raamat ja tänu Jumalale
selle eest. See ei räägi mitte ainult suurtest õnnestumistest ja hüvedest. See räägib ka
ebaõnnestumistest ja asjadest, mis läksid untsu. Aga ka sellest, mis läks nii nagu pidi minema.
Kirjas korintlastele räägib Paulus 4. Moosese raamatust. Ta ütleb:“Need lood on saanud meile
näiteks, et me ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid. See, mis juhtus neile, on
eeskujuks ja on kirjutatud meile hoiatuseks.“ Sellest selgemalt me 4. Moosese põhimõtet ei
suuda väljendada. Võib-olla seda pole nii naudinguline lugeda ja see pole nii populaarne. Aga
see on meeletult tähtis kuna kui ajalugu ei uuri, on mõistetud seda kordama. Minu sõber on
kirjutanud väikese luuletuse:“Ajalugu kordab ennast. See peab, sest keegi ei kuule.“ Kui Iisraeli
ajalugu korralikult lugeda, ei korda inimene nende vigu. See on siis raamat nende vigadest ja
ebaõnnestumistest. Isegi Moosese. Moosesel ei olnud luba minna tõotatud maale. Moosesel
enesel! Ta pääses sinna aastasadu hiljem, kui ta Jeesusega rääkis. Aga ta sai oodata aastasadu.
Kuna ka tema ebaõnnestus haledalt ühel otsustaval hetkel nagu me näeme. Sellel põhjusel me
loeme 4. Moosese raamatut. Ja kardan, et me loeme, et nende vigadest õppida. Ja sellest, mis
läks untsu ja mida meie kohta ei peaks kirjutama. See on jutustuse ja seaduseteksti segu, aga
seal kus 2. Moosese algus oli jutustus ja lõpp seadus, siis see on segunenud. Esmalt veidi
jutustatakse, siis tuleb veidi seadust ja taas jutustust. Nende seaduste kirjutaja ei ole Mooses,
vaid Jumal. Selles raamatus öeldakse 80 korda:“Jumal ütles Moosesele.“ Ja see juhib seadusele
ja reeglitele, selle kohta, kuidas elada. Jutustuses öeldakse, et Mooses pidas päevikut nende
teekonna kohta Issanda otsuse kohaselt ja pidas ka teist raamatut Issanda sõnade kohta. Kõik
lahingud teiste rahvaste vastu märgiti sellesse ja lahinguks kõlbulike meeste kasutamisest,
ülevaatusel relvale kutsututest. See on üks Moosese viiest raamatust, seaduse ja jutustuse segu.
Enne seda vaatame, kuidas see sobib kokku nelja esimese raamatuga, mille Mooses oma eluajal
juhtunud sündmuste kohta kirjutas. Mooses juhatas neid terve tee Egiptusest Moab´isse Jordani
orgu, aga valele poole jõge. 4. Moosese raamat hõlmab sellest suure osa. Suurima osa nende
40. aastasest kõrbes olemisest leiame 4. Moosese raamatust. Pange tähele, kuidas punane ja
roheline värv tulevad kordamööda esile. Punane kujutab nende kohapeal oldud laagriaega.
Roheline kirjeldab nende reisimist. See tähendab, et nad olid laagris ja reisisid, olid laagris ja
reisisid. Huvitav, et kõik seadused anti neile laagris olemise ajal. Nõnda nende reisijutustused
väidavad, kuidas nad neid seadusi rikkusid. Kui nad olid laagrisse asunud, ütles Jumal, mida
nad tegema peavad. Aga kui nad liikusid, räägitakse meile, mida nad tegid. Mis erines veidi
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sellest, mida nad oleksid pidanud tegema. Nõnda moodustub sellest mitmekihiline „võileib“. 2.
Mooses 1-11 olid nad Egiptuses laagris. Peatükkides 12-18 nad läksid Siinaile, kus nad 19-40
peatükkides peatusid. 3. Mooses 1-27 olid nad ikka veel Siinail, samuti 4. Mooses 1-10 ikka
veel Siinail. Jumal andis neile oma seaduse, kui nad ilusasti kohapeal istusid. Nad olid vait ja
kuulasid Jumalat. Siis aga pidid nad Jumala radu käima, tihti nad aga seda ei teinud. Kas te
näete selles vahet, et kuulatakse Jumalat vaikselt ja siis tõustakse ning kõnnitakse nii, nagu
Tema on käskinud. 4. Mooses 10-12 on nad 11 päeva teel Siinailt Kaades´esse. Kaades´es
puhkeb suur kriis. Jumal räägib neile palju peatükkides 13-20. Vaatame täpsemalt, millest
Jumal neile Kaades´es rääkis. Mis selles oli nii tähelepanuväärset. Nad läksid jälle liikvele. 4.
Mooses 20-21 olid nad teel Kaades´est Moab´isse. Pange tähele, et terve teekond on kirjeldatud
kahes peatükis. See ei olnud tähelepanuväärne asi. See ei olnud Jumalale tähtis asi. Siiski
nendes kahes peatükis öeldakse asju, mida me peame õppima. Nad jäävad Moab´isse. On tuldud
juba teist korda tõotatud maa piirile. Nad olid sellel piiril siin, aga ei astunud sinna sisse. Nüüd
nad on taas piiri ääres, aga nende ja tõotatud maa vahel on üleujutav Jordan. Seda takistust ei
oleks olnud, kui nad oleksid läinud sinna eelmisel korral. 4. Mooses 22-36 jutustavad sellest,
mida Jumal neile ütles, kui nad sinna pääsemist ootasid. Terve 5. Mooses 1-34 kuulub samasse
kohapeal olemise olukorda. Märkasite siis, et 4. Moosese raamatus toimub palju liikumist. 5.
Moosese raamatus pole üldse liikumist. Esimesest poolest jutustatakse 2. Moosese raamatus.
Meil on selge mudel, et kui nad kohapeal olid, Jumal rääkis nendega ja ütles, kuidas nad peavad
elama. Liikvele minnes sattusid nad probleemidesse. Nad käisid omi teid Issanda teede asemel.
Selle kõige kohta on meil palju õppida.
Vaatame esmalt 4. Moosese seadusandlust. See on kõige vähem huvitav, nii et mõtlesin selle
esmalt läbi käia. Seejärel hakkame vaatama jutustavat külge, mis on täis põnevaid lugusid.
Vaatame siis seadusandlust. Esmalt torkab silma 4. Moosese raamatu seadustes, et need ei ole
moraaliseadused või sotsiaalsed seadused ega mitte sugugi juriidilised ehk kuriteoseadused. 2.
Mooseses need olid sellised, aga siinkohal kuuluvad need rituaalide hulka. Jumalateenistust
puudutavad seadused. Terves Moosese seaduses need erinevad seadused on segunenud. Nad ei
teinud meie kombel vahet kuritegude- ja kirikuseaduste vahel. Neile kogu elu oli üks tervik.
Seepärast moraali-, traditsiooni-, ühiskonnaseadused ning rituaalid on kõik üksteisega seotud.
Meil on kombeks elu lahterdada ja öelda, et see on kuriteoseadus ning see on religiooniseadus.
Aga nemad niimoodi ei teinud. Jumalat huvitab terve elu. Jumal rääkis Moosesega 80 korda.
Öeldakse, et „suust suhu“ või „palgest palgesse“. Väga lähedalt. Jumal andis need seadused
otse Moosesele ja Mooses oli Jumala palge ees. Loeme, et kui ta mäelt alla läks, oli kirkus tema
näol. Kirkus paistis nendest ikka veel. Tal oli Jumalaga lähedasi kohtumisi palgest palgesse.
Jumal jutustas kõike ilmutusmaja ehitamise ja kõige muu kohta. Ta ütles:“Mina elan nüüd
inimeste keskel.“ On üks suur oht, kui Jumal tuli mäe pealt alla, et elada omas telgis keset
laagrit. Oht oli, et kui Jumal oli neile nii lähedal, pidasid inimesed Teda iseenesestmõistetavana.
Inimesed saavad Jumalaga liiga tuttavaks. Kui see juhtub, kaotavad nad austuse. Jumal on neile
liiga lähedal. Nad ei tunne kuristikku oma patususe ja Tema pühaduse vahel. Usun, et selles on
väga relevantne sõnum, mida me peaksime kuulama. Kui Jumal on liiga lähedal, peame Teda
iseenesestmõistetavana. Ta on meie keskel. Tore. Ja meist saavad liiga tuttavad. Eriti unustame
Tema pühaduse. Mõtleme Tema armastuse, kaastunde ja headuse peale. Aga põlastame Tema
pühadust. See teeb Temast erineva kui meie. Usun, et kogu seadusandlus on 4. Moosese
raamatus antud meile, et me ei kaotaks austust Jumala vastu.
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Kavatsen kolme pealkirja alla panna asju, mida me meeles peaksime pidama:
1. Täpsus ja ettevaatlikkus
2. Puhtus
3. Hind
Kõik 4. Moosese raamatu seadused saab paigutada kolme pealkirja alla. Kui Jumal on meie
keskel, peab ikka sellega täpne olema, kuidas Temale läheneda. Teiseks peab meeles pidama,
et Tema ette minnes peab olema puhas. Ja kolmandaks, maksame hinda, et ise ei ole pühad.
Vaatame neid kolme asja 4. Moosese raamatust. Kui nad laagrisse asetusid, pidid nad väga
täpsed olema selle suhtes, et õigesse kohta laagri üles panid, Tema telkmaja ümber. See kord
on antud Moosese raamatus. Igal hõimul oli oma ettenähtud koht Jumala telgi suhtes ja suhtes
selle sissepääsuga. Kõige tähtsam koht oli sissekäigu ees (ida pool). Kõige tähtsaim hõim oli
Juuda ja nemad pidid alati otse Jumala telgi sissepääsu vastas olema. Hiljem Jeesus tuli Juuda
suguvõsast. Hõimud olid tähtsuse järjekorras. Neli tähtsamat hõimu pidid olema Jumala telgi
neljal küljel. 12 hõimu vahel valitses kord, mis on Jumala seatud. Ta ütles, et on vajalik teada,
et need neli hõimu on kõige lähemal telgi neljal küljel, teised nurkades ja kaugemal. Nende 12
hõimu ja Jumala telgi vahel pidi olema leevilaste müür. Isegi nende hulgas oli kolm alahõimu
või klanni ja ka need pidid teatud kohtadel olema. Mooses ja Aaron ning preestrid pidid
sissekäiku valvama. Nende telgid pidid vahetult välimise sissekäigu ees paiknema. Sissekäike
oli kaks. Pühasse ja siis kõigepühamasse. Jumal on oma rahva kaitse all. On huvitav, et
arheoloogid on selgitanud, kuidas muistsed armeed laagris paiknesid. Kuidas vaarao oma armee
eri väeüksused paigutas, jalaväe ratsarügemendi jne. See on täpne muinas-Egiptuse armee
laagri mudel. Mooses võis olla väga hästi koolitatud selles ülikoolis. Justkui Jumal
ütleks:“Minu rahvas on armee.“ On tähtis, et laager on õieti kaitstud. Laagri liikumine on
huvitav ja veidi keeruline. Seda peab 4. Moosese raamatust lugema. Mõned hõimud pidid
Jumala ilmutusmaja ees minema. Nad koorusid nagu apelsinid ja marssisid selles järjekorras
üksteise järel, nii et laagrisse jäämise hetkel oli igal hõimul kerge telk püsti panna. Kogu lugu
oli üksikasjalikult planeeritud- kes pidi mingit osa ilmutusmaja varustusest või näiteks
kardinaid kandma. Millises järjekorras neid pidi kandma- kõik oli üksikasjalik. Miks Jumal on
nii täpne? Mitte tõhususe pärast, nagu ükskõik millises sõjas. See oli eriti tõhus moodus
laagrisse jääda. Aga see teatab:“Olge täpsed!“ Jumala laagris ei ole kohta leiutamisele. Hooletus
on ohtlik asi. Kui seda julgeks tänapäeva keeles öelda- hoolimatus. Hooletus aina lisandub meie
kultuuris ja ka selles, kuidas me Jumalale läheneme. Niigi väikese asja juures, kuidas me
ülistama hakkame. Sellest võib tulla nii argine, et sellesse lihtsalt triivitakse. Jumal ütles oma
rahvale:“Olge valvsad.“ Jumal on teie laagris. Asju peab täpselt, mitte hoolimatult ajama. 4.
Moosese pattudest osa on hoolimatuse patud. Ükskõiksus sabati suhtes oli surmaga karistatav
tegu. Ainult ükskõiksus. Mitte tahtlikult tehtud patt, vaid ükskõiksus. Neil pidid olema tutid
riiete küljes, et palvet meelde tuletada. Kui Jumalale tõotati, pidi seda tõotust hoidma.
Kohtumõistjate raamatus on lugu mehest, kes tõotas Jumalale, et ohverdab esimese elava
olendi, kes välja tuleb ja ta kohtas oma tütart. Jumalale antud tõotusesse tuleb tõsiselt suhtuda.
Sellega on seotud 4. Moosese raamatus huvitav kvaliteedinõue. Kui naine tõotab Jumalale, on
mehel 24 tundi aega olla samal arvamusel või mitte olla. Minu arvates on see tähtis. On palju
kristlastest naisi, kellel on mitte-usklik abikaasa ja seepärast on asi tähtis. Aeg-ajalt usklik naine
saadab kingituse meie töö heaks. Küsin alati:“Kas sa oled esmalt oma mehe käest küsinud?“
„Kas ta seisab selle taga?“ See on nii tähtis. Naise antud tõotus peab olema tema abikaasa
kinnitatud. Sellega on seotud ööpäevane protestiaeg, mille jooksul mees peab Jumalale antud
lubadust kinnitama. Kui täpne see kõik on. Jumalaga peab täpne olema.
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Teine esile tõusvatest asjadest on puhtus. Laager pidi olema plekitult puhas. Need olid Jumala
inimesed. Nõnda näiteks kanalisatsioonisüsteem oli üksikasjalik. Kui tühjendad soolestiku,
võta labidas kaasa ja mine kõrbe. Kaeva auk ja peida oma jäljed. Pidage laager Issandale puhas.
Jumal ei ole huvitatud ainult hügieenist ning seda ei peetud ainult pisikute pärast, vaid seepärast,
et Tema on puhas Jumal. Ja puhas laager on tähtis asi. Räpane ja kasimata kirik on Jumala
solvamine. Nõnda Ta õpetas neid mõtlema. Keha eritised olid seaduse asjad. Enne kui nad
läksid Siinailt tõotatud maale, nõudis Jumal, et igaüks neist kümbleks ja puhastuks. Selle
seaduse pärast vanadel aegadel panid inimesed pühapäeviti pühaderiided selga. Me ei ole selle
seaduse all ega kasuta seadusekuulekalt pühaderiideid. Siiski see, kuidas me jumalateenistusele
tuleme, räägib suhtumisest. See näitab midagi. Kas saad aru, mida ma selle all mõtlen? Jumal
vaatab südamesse. Ja nüüd Teda huvitab südame puhtus. See on kehapuhtusest tähtsam. Aga
ma olen tähele pannud, et saatana haardes inimesest tuleb sageli räpane. Kui nad tõepoolest
usule pööravad, puhastavad nad end käskimatagi. See on seesmiste sündmuste väline väljendus.
Nad saavad aru, et puhtus on seotud jumalikkusega. See on kõik 4. Moosese raamatus. Hoidke
laager puhtana.
Siis selle hind. Püha Jumala lähedal elamine maksab patusele inimesele hinda. Seda väljendati
ohvritega. Inimeste eest pidi ohverdama, igapäevaselt, iganädalaselt, igakuiselt. Oli igapäevane
ohver templi välimisel eesõuel. Oli iganädalane ohver ja eriline igakuine ohver. Kogu aeg
inimesed ohverdasid Jumalale loomi, taipasid, et see maksab. „Ilma vere voolamiseta ei ole
andeksandmist,“ ütles Jumal. Andeksandmisel oli ränk hind. Tänu Jumalale, see ei maksa meile
midagi, kuna Tema maksis kõik. Aga kui me elaksime nendel aegadel, see maksaks meile väga
palju. Reeglipäraselt parimad loomad. Ja ka preestreid pidi toetama. Preestritel ei olnud
sissetulekut ja hõimud toetasid leevilasi. Hõimud maksid neile Jumala ilmutusmaja kaitsmise
eest. Kõik läks palju maksma. Sellega olid seotud kümnised ja ohvrid. Kõik see näitab meile
midagi väga sügavalt mõjuvat. 4. Moosese raamatu seadustest tõuseb esile, et meid on
kasvatatud ajal, milles pole rituaale. Sellest johtub, et oleme Jumalale lähenemise kommetes
üha ükskõiksemad ja hooletumad. 4. Mooses tuletab meile meelde, et see ei sobi. Me peame
Jumalale õieti lähenema. Toon näite. Ma ei pea tooma oinast, isegi tuvi mitte Jumala juurde
tulles, aga see ei tähenda, et ma ei peaks ohverdama. Uues Testamendis on sama palju ohvreid
kui Vanas. Ja nüüd ma ei räägi ristist. Räägin ülistusohvri toomisest. Tänuohvri toomisest. Mis
teeb nendest ohvri? Kui palju need sinule maksma läksid? Kas te saate minust aru? Ohver on
midagi, mida ülistuse jaoks valmistatakse. Me ei pea lammast valmistama, aga me peame
valmistama ülistuse. Vahel ajab hirmu peale, kui keegi ütleb, et mul ei ole olnud aega
valmistada midagi, nii et laseme Pühal Vaimul meid lihtsalt juhtida. Tulemused ei anna Pühale
Vaimule komplimente. Satume rutiinidesse, kui meie lähenemine ei ole õige. Ma ei usu, et
ülistust ei peaks üldse valmistama või et see peaks olema ühe inimese valmistatud. Usun, et
igaüks peaks end ülistuse jaoks valmis panema. Loodan, et homme hommikul Max imestab
selle üle, kui mitmed teie hulgast tahavad väikese ülistusohvri tuua või tänu, lugemise või laulu.
Uues Testamendis öeldakse, et kui saate kokku, igaühel on juba laul või sõna, prohveteering,
keeled, tõlgendus. Igaühel on. Igaüks võib saada, kui ootab. Aga igaüks on valmistanud ohvri
tuues selle Issanda ruumi. Sellest räägib 4. Moosese raamat. Kui tuled ülistama, tule selleks
ettevalmistatult. Meil võtab sageli 20 minutit aega, enne kui jõuame ülistuseni kuna me pole
ette valmistanud. Ette valmistamine maksab aega. See maksab, et ülistad Jumalat sel moel kui
Tema tahab. Oleme tulnud olukorda, tahame Jumalat ülistada oma maitse järgi. Selle asemel,
et teeksime seda Temale meelepärasel moel. Mis mulle meeldib? Mulle meeldivad koorid. Aga
minule meeldivad koraalid. Mitte kummalgi pole tähendust. Mida Jumal tahab? Mis Talle
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meeldib? Minu tunnetel pole ülistuse seisukohalt mingit tähtsust. Vahe on selles, mis Jumala
arvates on hea. Küsimus on selles, kas ma olen Teda õnnistanud „Õnnista Issandat, minu hing.“
Sellepärast öeldakse meile 4. Mooseses, et „sedasi te õnnistate mind. Sedasi te ülistate mind.
Olge valvsad. Olge puhtad. Ja see maksab. Olen püha Jumal, kes elan oma rahva keskel.“ Kui
sedasi tuleme, tuleb me ülistusest lõhnav ohver, ütleb Uus Testament. Jumalale hea lõhn.
Endistel aegadel armastas Jumal küpseva lambaliha lõhna. Minagi armastan seda. Meie
ülistusohver võib olla Jumalale meeldiv. Kiri heebrealastele ütleb:“Olgem tänulikud ja
teenigem Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; sest meie Jumal on neelav
tuli!“ Võiks arvata, et see on Vanast Testamendist, aga see ei ole. See on Uuest Testamendist.
Ülistagem Jumalat sobival moel püha allaheitlikkuse ja aukartusega. Saame minna disko- ja
aeroobikaülistusele, aga tähtis on see, kuidas Jumal tahab, et me Teda ülistaksime. Ta teeb selle
väga selgeks, et Ta tahab, et oleksime ette valmistatud. Mitte ainult, et ilmuksime kohale, vaid
et oleksime valmis ohverdama ülistus- ja tänuohvreid. Homme hommikul on võimalus seda
teha. Järgmisel korral räägime 4. Moosese raamatu jutustavast osast.

2. osa
Kõrb on proovilepanek. Seepärast Jeesus viidi kuueks nädalaks kõrbe. See on ränk katsumus
rasketes olustikes. Veel ei olda tõotatud maal, kuigi Egiptusest ollakse vabanetud. See on
katseaeg. Justkui kihlus, mis on katseaeg vallalise elu ja abielu vahel. See paneb inimesed
proovile. Samal kombel on kõrb tõeline katseaeg. Iisrael ei läbinud seda eksamit. Pidage
meeles, et pärast Siinailt lahkumist oli nende suhe Jumalaga erinev. Nii enne Siinaile minekut
kui ka pärast sealt lahkumist tegid nad samu patte. Vahe on selles, et nüüd järgneb
patutegemisele karistus. Pärast Siinailt minekut on nad liitunud ja abiellunud Jumalaga. Kuni
Siinaini nad kurameerisid, aga nüüd on nad abielus. Nüüd peab Jumal nendega tõsisemalt
tegelema, kui enne Siinaile minekut. Nad on lubanud teha nii nagu Tema käsib. Neile on lubatud
kuulekuse eest õnnistusi ja mittekuulekuse eest needusi. Jumal ütles, et nüüd ma õnnistan, kui
olete õieti teinud, aga nean teid, kui valesti teete. „Kas te kiidate need tingimused heaks?“ Ja
nad ütlesid:“Jah. Teeme seda, mis on õige.“ Selliste lubaduste pidamist on kergem lubada kui
teha. Jumal on omamoodi ennast nendega kahekordselt sidunud. Nüüd Ta peab kas õnnistama
või needma neid sedasi nagu varem polnud vaja. Ta on oma lubaduste ja tõotuste all. Näeme
siis nüüd Jumala antud seaduse mõtet ja piirangut. Eesmärk on, et nad näeksid, mis on õige.
Piirang seisneb selles, et nad ei suuda seda teha. Seadus ei aita õieti elada. See ütleb, milline on
õige elu ja mis on vale, aga see ei aita niimoodi elada. See ei suuda aidata. Sellepärast nelipühal
antud seadus ei olnud piisav ja vajas hiljem Püha Vaimu väljavalamist sel samal päeval.
Üleloomuliku abita me ei suuda kunagi seadust täita. Aga nemad arvasid, et suudavad ja
tõotasid nõnda teha.
Vaatame esmalt selle rahva juhte ja nende ebaõnnestumisi. Rahva juhid tulid kõik samast
perekonnast, kaks venda ja õde. Huvitav, et Jumal kasutas ainult seda ühte perekonda uue rahva
juhtimisel. Moosest, Aaronit ja Mirjamit. Meile räägitakse nende headest külgedest ja
iseloomutugevusest. Tegelikult Mooses kirjutab enda kohta, et Mooses oli kõikidest inimestest
maa peal kõige alandlikum mees. Vahvasti öeldud enese kohta. Ürita seda teistele öelda, et oled
oma töökoha kõige alandlikum inimene. Mooses pääses hädavaevu sellest olukorrast, kuna ta
oli alandlik. Jeesuski pääses öeldes:“Õppige minust, sest ma olen alandlik.“ Suurem osa meie
hulgast ei saaks nii öelda, ilma et saaks alandatud. Aga Mooses sai öelda. Samuti Jeesus. Ta oli
alandlik mees. See tähendab, et ta ei üritanud ennast kunagi kaitsta. Üks parimatest asjadest
Moosese puhul oli see, et kui teda kritiseeriti või koheldi halvasti või peteti, ei üritanud ta ennast
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kunagi kaitsta. Ta laskis Issandal end kaitsta. Selles on õpetus. Selline on alandlikkus.
Alandlikkus ei ole nõrkus. Aga see on seda, et ise ei ürita ennast kaitsta. Ta oli nii prohvet kui
preester ja teatud kombel ka kuningas. Temas ühinesid need kolm asja. Teda ei nimetatud nende
nimedega. Ta oli kindlasti prohvet ja teda nimetatakse ka prohvetiks. Ta tõi esile paljusid
Issanda sõnumeid. Aga kui ta rahva eest palvetas, tegutses ta preestrina. Ja rahvast juhtides ta
tõepoolest tegutses nagu kuningas võitluses. Aga teda ei nimetatud kuningaks. Temas ühinesid
need 3 tegevust. Aaronis oli ainult kaks. Aaron oli Moosesele nii prohvet kui preester.
Aaronlikust preesterlusest tuli muistse Jumala rahva jumalateenistuse tuum. Mirjam oli
naisprohvet. Mooses oli siis prohvet, preester ja kuningas. Aaron prohvet ja preester. Ja Mirjam
naisprohvet. Huvitav andide jaotus. Prohveteerimine oli nii naiste kui ka meeste asi nii Uues
kui ka Vanas Testamendis. Filippuse neli tütart. Eriline prohvetlik and ilmnes laulus.
Prohveteeringu ja muusika vahel on selge seos. Kui Taavet valis koorijuhti, ta valis alati
prohveti või nägija, nii nagu neid kutsus. Keegi, kes nägi, mida Jumal tegi. Hesekiel
ütles:“Mängi mulle pilli, siis ma prohveteerin sinule.“ Saan sellest aru, et õigetsorti muusikas
on midagi, mis vabastab prohvetliku vaimu. See on Mirjami puhul tõsi. Kuidas nad võisid
ebaõnnestuda? Liigume vastupidises suunas. Mirjami meelitas valele teele kadedus. Ta tahtis
enesele au. See sai ka Aaronile lõpuks saatuslikuks. Nii Mirjam kui Aaron olid Moosese peale
kadedad. Ei ole kerge olla perekonnas, kus vennal on sinu omast tähtsam roll. Aga ka neil oli
tähtis positsioon. Nad kuulusid juhtkonda, siiski nad läksid kadedaks. Mirjamit karistati
leepraga. Ehk see polnud sama asi, mida hiljem on Hanseni tõveks nimetatud. See võis olla
psoriaas või mis tahes nahahaigus. Aga kindlasti ravimatu haigus ja see oli tal 7 päeva. Selle
ajani kuni ta parandas selle suhtes oma meelt. Ta suri Kaadeses ega pääsenud kaugemale.
Mirjam langeb mängust välja. Järgmisena juhtide hulgast langeb Aaron. Ka tema probleem oli
kadedus, auahnus. Aaron ja Mirjam hakkasid koos Moosest kritiseerima. Kadedusel on alati
mingi seletus või ilmne põhjus olla tülikas. Nad leidsid põhjuseks selle, et Mooses abiellus
sellisega, keda nad heaks ei kiitnud. Ta abiellus etiooplannaga, kes oli tulnud Egiptusest
nendega koos ega olnud heebrealane. Jumal ei kritiseerinud teda selle eest. Aga Mirjam ja
Aaron kritiseerisid. See oli ainuke asi, aga nad olid muidu ka Moosese vastu ja sellest kujunes
hea seletus sellele, et nii oleks pidanud tegema. Juhid peaksid eeskujuks olema ja
heebrealastega abielluma. Ka Aaron suri. Ta suri Kaadese lähedal Hori mäel. Pärast kadetsemist
ja auahnust nad kumbki surid. Aaron oli surma hetkel rohkem kui saja aastane. Mooses jäi järele
ja temagi ebaõnnestus lõpuks. Ta kaotas kannatuse rahva suhtes. Kas seda saab talle ette heita?
Uues Testamendis öeldakse, et ta 40 aastat kannatas välja oma rahvast kõrbes. Ja niimoodi ta
tegi. Milline ülesanne! Kaks miljonit inimest kogu aeg anumas ja õiendamas. Alati tülis, mida
tema pidi lahendama ja ta lõi nende päid kokku. Tema kannatus sai otsa ja temast tuli kärsitu
juht. Kes läheb kärsituks järglaste suhtes, satub probleemidesse. Tuli aeg, kui ta tegi suure vea.
Ta oli neile sauaga kalju pihta lüües vett muretsenud. Siinai kõrbe lubjakivil on võime peita
eneses suurt hulka vett. Siinai kõrbes on suured veevarud, aga neid ümbritseb kivi. Mooses
vabastas veevarud sauaga kaljut puudutades. Aga tuli ka teine veepuuduse hetk. Jumal ütles
Moosesele:“Mooses, seekord ära löö kaljut. Räägi kaljuga.“ Mooses ei kuulanud Jumalat
korralikult, sest ta närvid olid rahva pärast pingul. Ta ütles:“Või teie tahate vett!“ Ja ta lõi kaljut
kaks korda. Jumal küsis:“Miks sa ei teinud nii nagu ma ütlesin?“ „Sellepärast sina, Mooses, ei
näe tõotatud maad.“ Tundub olevat ränk karistus. Aga see oli tähtis, kuna kui juht ei kuula
täpselt Jumalat ega tee nii nagu Jumal tahab, siis mõtle, mis rahvaga juhtub. See juhtub ainuüksi
selle pärast, et ta oli oma rahva peale vihane ja kaotas kannatuse nende suhtes ega kuulanud
seepärast mis Jumal ütles. Siiski Mooses ei saanud näha tõotatud maad. „Sa näed seda, aga sa
ei astu sellele.“ Kas Piibel pole mitte aus! Siin on need kolm rahva juhti. Kaks venda ja õde.
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Piibel räägib, et nad kõik ebaõnnestusid. Meie peaksime sellest õppima. Juhid peaksid sellest
õppima. On suur vastutus juhtida Jumala rahvast ja teha seda õieti ja Jumala tahte kohaselt.
4. Moosese raamatus on isikuid, kes petsid Jumalat. Nendest tähtsaim oli Korahi nimeline mees,
kes 16. peatükis juhtis mässu. Ta oli vihane selle pärast, et preesterlus kuulus ainult Aaroni
perekonnale. „Miks me teised ei saa olla preestrid? Miks see peab Aaron olema?“ Ta kahtlustas
Aaroni preesterlust. Kohe kui ta sellega algust tegi, liitusid ka teised. On uskumatu, kuidas üks
rahulolematu vaistu järgi leiab teised samasugused. Kas te olete märganud? Seda juhtub ka
kogudustes, peab tõdema. Seda juhtub uutes Jumala inimestes. Rahulolematu leiab peagi seltsi.
Nad peaaegu vaistu järgi teavad, kelle juurde kurtma minna. Varsti neid oli 250 ja kõik kahtlesid
Moosese juhtimises ja Aaroni preesterluses. „Me ei valinud teid ega pannud ametisse.“ Aga
Jumal oli valinud. Nad hakkasid juhtide vastu tõrkuma ning ütlesid, et Mooses ja Aaron on
iseennast juhtideks teinud. Nad on ise valinud oma ülesanded. Nad ei uskunud, et Jumal oli nad
selleks valinud. „Mitte mingil juhul nad pole meid tõotatud maale toonud.“ See on üpris
ebameeldiv väide, kas pole. „Nendel ei õnnestunud meid tõotatud maale viia ja veel
monopoliseerisid preestrite ülesanded.“ Seega Mooses ütles:“Selge! Paneme selle proovile.“
Katse oli selle kohta, kelle Jumal on nendeks ülesanneteks valinud. Ta ütles:“Korah ja mehed
sinuga. Võtke endile oks põõsast ja Aaron ka. Võta oks.“ Nad panid ööseks oksad pühasse kohta
Jumala ette. Hommikul üks okstest õitses, teised olid surnud. Aaroni oks õitses. Tegelikult nad
panid pärast seda Aaroni kepi lepingu laekasse. Seda säilitati seal. See oli Jumala
tõestusmaterjal. Jumal oli valinud Aaroni. Ta ei olnud iseennast asetanud. See oleks mässu
pidanud lõpetama. Mooses käskis inimesi minna mässajate telkidest kaugemale. Öeldakse, et
taevast lõi tuli telkidesse ja hävitas nad kõik. Aga Korah nägi, mis on tulekul ja põgenes. Tema
ja mõne teise, kellel õnnestus põgeneda, neelas maa. Üks ohtlik asi Siinail on mudapõhi, mille
pind on kõva. Justkui õhuke jää, aga see on seest nagu vajuv liiv. Kui olete näinud filmi Araabia
Lawrence, olete sellist asja näinud. Üks tema kaaslastest neelati sedasi. Nõnda juhtus Korahile
ja neile, kes pääsesid pakku. Nii nad kõik surid. Psalmidest te märkate, et paljud on Korahi
poegade kirjutatud. Kas te olete tähele pannud? Selle mehe perekond ei järginud teda. Hiljem
tema lastest tulid templilauljad. Tema lapsed pääsesid, aga ta ise mitte. Korahit mainitakse
Juuda kirjas Uues Testamendis kristlastele hoiatuseks. Ärge kahelge Jumala seaduses
ettenähtud korda. Ära ole kade.
Aga rahvas tervikuna? Kas rahvas tervikuna ebaõnnestus? Olen rääkinud juhtidest ja
mõningatest isikutest, kes ebaõnnestusid. Aga 4. Moosese raamat ütleb, et kogu rahvas
ebaõnnestus. Välja arvatud kaks meest. Kaks kahest miljonist ei ole kuigi palju. Oli kolm tähtsat
sektorit, milles rahvas ebaõnnestus. Oli üks, mis tuli pidevalt esile. Aga on kolm erilist asja.
Vaatame seda üldist asja esmalt. See oli jonnakus. Lihtne. Mis jonnimisel niiväga viga on?
Paljugi! Keegi ütles, et kui ilma üle kurdad, kurdad selle üle, kuidas Jumal maailma valitseb.
Kas sa oled selle peale mõelnud? Keegi teine ütles:“Kurtmiseks pole vaja ei annet ega ajusid.“
„See ei küsi iseloomu.“ „Ei ole vaja enesekeelustamist, et kurtma hakata.“ Kas pole kõva ütlus.
See on kõige lihtsam asi maailmas. See on rahva kõige suurem ebaõnnestumise sektor- nad
nurisesid. Telkides. Ja arvasid, et keegi ei kuule. Aga keegi kuulis. Ja öeldakse, et Jumal kuulis
seda. Kuigi Ta elas ilmutusmajas, on Ta kõikjal. Ja Ta kuulis, mis telkides juhtus. Nad mõtlesid,
et kuna Ta on ilmutusmajas, ei tea Ta, mida telkides räägitakse. See oli suur viga. Nad nurisesid
vee puudumise ja üksluise toidu pärast. Seal öeldakse, et nad nurisesid, kuna neil polnud
küüslauku, sibulat, kala, kurki, melonit ja porrulauku. Nende järgi nad kõige rohkem igatsesid.
Nad kurtsid, kuna kõik, mis neil oli, oli „mis see on?“. „Mis see on“ hommikusöögiks,
lõunasöögiks, õhtusöögiks. Nad igatsesid selle kõige muu järele ja nurisesid. Rahulolematus
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kurvastab rohkem Jumala inimesi kui miski muu patt. Kas te usute seda? Siiski kogudus ei
nuhtle oma liikmeid selle patu eest. Issand kuulis ja ütles, et olete mind rohkem kui kümnel
korral proovile pannud. Vähemalt kümnel korral oli see probleem esile tulnud.
Ka kolme teise kriisi puhul nad valisid vale tee. Esimene ja kõige hullem lugu juhtus Kaadese
allikal. See paikneb umbes 100 km Surnumerest loodesse ja on seal tänapäevalgi. Ilus allikas.
Edasi minnes on natuke kõrbe ja siis tõotatud maa. Kui nad Negevi kõrbes selle viimase allika
juurde jõudsid, saatsid nad 12 luurajat, ühe igast hõimust, luurele. Nad läksid luurele ja tulid
tagasi jutustama, milline see maa on. Nad olid luureretkel 40 päeva, mõned lõunapool,
Hebronis. Aga paljud läksid kaugele põhja. See osutus väga viljakaks maaks. Nad tulid tagasi
ja tõid suuri viinamarja kobaraid endaga tõotatud maalt kaasa. Aga 10 neist ütles, et seda ei saa
vallutada. Kaunis maa. Kõike, mis Jumal lubas, aga me ei saa seda kunagi. See maa ahmib meie
rahva, aga meie ei ahmi selle viinamarju. Meid ahmitakse. Kaks luurajat ütles:“Jumal on
meiega. Ta ei toonud meid siiani, et meid kõrbesse jätta. Läheme sinna koos Jumalaga.“ Aga
teised kümme ütlesid:“Ei. See on suur viga. Me ei oleks kunagi pidanud Egiptusest ära
minema.“ Rahvas tahtis tegelikult Moosese ja Aaroni kividega surnuks pilduda, kuna nad olid
toonud neid kõiki terve tee sinnani. Pidage meeles, et Egiptusest lahkumisest oli möödunud
ainult kolm kuud. Aga nad olid selle pärast valmis Moosese ja Aaroni tapma, et nad olid neid
orjusest vabastanud. Traagiline olukord. Joosua ja Kaaleb tunnistasid, et maa oli täis kindlusi
ja et seal elasid palju suuremad inimesed. Märkimisväärne asi. Seal oli hiiglasi. Heebrea orjad
olid üsna väikest kasvu. Arheoloogia tõestab seda. Teiste rahvastega võrreldes ei olnud nad
suurt kasvu. Kaananlased olid suured. Aga veelgi tähtsamad olid müürid nende linnade ümber.
Üks suurepärasematest asjadest, mida Joosua, Kaaleb ja Mooses rahvale ütlesid, et Jumal
kannab neid oma õlgadel. Mäletan, kuidas väikse poisina isa kandis mind õlgadel. Ja siis ma
olin hiiglane. Olin kõigist teistest suurem. Nägin üle kõrgete hekkide. Nüüd Mooses ütleb, et
Jumal võtab neid õlule. Siis te olete hiiglased ja näete üle nende relvastatud müüride. Aga nad
ei uskunud. Nad uskusid seda, mida inimene nägi ja mida inimene ütles. Nad olid täiesti
demokraatlikud ja järgisid enamuse otsust. Jumal ei tegutse üldiselt demokraatlikult. Enamik
võib totaalselt eksida. 10-2. Ja nad uskusid enamikku. Ja algab kaotuste sari. Huvitav kontrast
nende kümne ja kahe sõnade vahel. 10 luurajat ütles:“Me ei suuda seda vallutada.“ Kaks
ütles:“Jumal suudab seda vallutada.“ Huvitav! „Me ei suuda.“ „Jumal suudab.“ Selles pole
midagi vastuolulist. Küsimus on selles, mis on kõige pealmisena meeles. Iisraeli rahvas ütles
Moosesele:“Maa, kuhu sina meid saatsid.“ Mooses aga vastas:“Maa, mille Jumal meile andis.“
Jälle nende kõnestiilide vahel oli suur vahe. See, kuidas inimesed räägivad, paljastab, kas nad
on usklikud või mitte. Mäletan kui kord ühes koguduses vanematekogu koosolekul keelasime
sõna „probleem“ või „raskus“ kasutamise ning otsustasime kasutada sõna „võimalus“.
Uskumatu, milline oli erinevus. Peagi ütles keegi:“Näen selles selget…võimalust.“ Ma ei
reklaami siinkohal positiivset mõtlemist, aga meie kõne paljastab, kas me usume ja alati on
keegi, kes ütleb:“Siin on selge probleem.“ Mõnedel koguduse liikmetel on kaks põhjust, miks
ei saa teha midagi uut. „Me pole kunagi sedasi teinud.“ Või „Tegime nõnda, aga see ei olnud
hea.“ Tuleb depressioon. See on õiendamine, jonnimine ja eitav nägemine. Mooses palvetas,
aga Jumal tõotas, et mitte ükski sugupõlvest ei astu kunagi tõotatud maale. Kui Jumal tõotab,
on see üpris õudne. Ta ütleb:“Jumala nimel, sellele maale te ei lähe.“ Ta ei ütle:“Jumala nimel,“
vaid „Minu enese kaudu.“ Ta ei saa vanduda endast kõrgema kaudu ja nii Ta vannub iseenese
kaudu. Sageli, kui Jumal tõotab, ütleb Ta tegelikult:“Jumala nimel, sellele maale te ei lähe.“
„Enese kaudu olen vandunud. Te ei tule kunagi minu puhkusesse.“ Jumala vandumisse peab
tõsiselt suhtuma. Nad luurasid 40 päeva, nii et Jumal ütles:“Iga päeva kohta, mida te maad
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kuulasite ja tulite valele järeldusele, te veedate ühe aasta kõrbes.“ Sellega karistus seondub
kuriteoga Jumala ees. Sellest juhtumist tuleb 4. Moosese raamatu otsustav seik. Seda
kirjeldatakse raamatu esimeses kolmandikus. Lõppu poleks kunagi olnud vaja kirjutada, sest
lõpp kirjeldab seda lõputut teekonda, kuni iga mees on surnud. See oli esimene totaalne ja kõige
hullem kriis. Sellest johtus 40 raisatud aastat, mil ei jõutud kuhugi. Kogu sugupõlve ajal. Kas
pole kurb lugu?
Järgmine kriis sündis teekonnal tagasi sellesse sügavasse orgu. Siin on suur maavajumine
Galilea meri ja Surnumeri. Siis maapind tõuseb veidi ja langeb taas ning madalik jätkub. Punase
mere kaudu Etioopiasse, sealt Keeniasse ning läbi Aafrika. See on kõige suurem madalik maa
pinnal. Selle kõige sügavam koht on Surnumeri. Seal saab lennata merepinnast allpool ning
saada lennukijuhtimise load. See on umbes 1600 jalga (umbes 500m) Vahemere pinnast all
pool. Nad läksid Arava nimelisse orgu. Sellesse sügavasse orgu, mida nimetatakse Skorpionite
oruks. Seda tuntakse skorpionite ja madude pärast. Jälle kord rahvas jonnis ja Jumal karistas
neid saates madusid. Järsku hakkasid nad selles orus maohammustuste kätte surema. Sellesse
orgu saab tänapäeval minna- see on hirmus koht. Kuiv, pime- ja kõikjal maod. Ja need
hammustasid rahvast. Alles siis kui surnute hulk tõusis võimatuseni ja paistis, et nad kõik
saavad surma, kisendasid nad Jumala poole. Ja nad tunnistasid üles jonnimise patu. Nad
parandasid meelt ning palusid, et Jumal surmaks maod. Jumal ei surmanud neid. Ta andis
parandusmeetodi maohammustuste vastu. Ta ei eemaldanud madusid, aga Ta andis
parandusmeetodi. Ta käskis Moosest panna vaskmao kepi otsa ning asetada see mäe peale. Kui
madu kedagi hammustas ja too vaatas kepi otsas olevat vaskmadu, ta ei surnud. „See on
vastumürk.“ Ja sellest oli abi. See ütles, et olete ikka veel ohus, aga te peate midagi tegema, et
sellest välja tulla. Ja selle jaoks vajati usku. Nad pidid uskuma, et sellest on kasu. Nad oleksid
võinud öelda:“See on täielik totrus. Maohammustusi sedasi ei parandata.“ Ja sedasi öeldes
oleksid nad surnud. Öeldakse, et igaüks, kes oma pilgu vaskmaole tõstis, jäi ellu. Ajast-aega on
usutud ebausklikult vase parandavat jõudu. Vasest käevõrud ja muud. Täielik ebausk! Nad pidid
vaatama ja öeldakse, et kui nad vaatasid, jäid nad ellu. Pöördume selle juurde hiljem tagasi.
Kolmas kriis puhkes, kui nad Moabi tasandikule jõudsid. See on viimane. Nad olid saavutanud
teekonnal mitmeid võite. Nad olid võitnud Edomi ja Moabi ning neil läks hästi. Nad asetusid
laagrisse Jordani jõe äärde, Tõotatud maa vastasrannale. Mul on sellest pilt, aga näitan seda
hiljem. Nüüd on neil ees suur kaotus. Juhtus nii, et siin pool elavad rahvad, ammonlased…Olete
kindlasti kuulnud, et Jordaania pealinn on Amman. See on sama sõna. Ja moabilased jõudsid
üksmeelele ning ütlesid:“Me ei saa lasta neid iisraellasi siia. Me ei taha, et nad meie maa
vallutavad.“ Väga sarnane tänapäeva olukorrale. „Me ei taha neid siia.“ Nii nad palkasid
süürlasest ennustaja, Damaskusest pärit mehe, kes varem elas Eufrati jõe ääres. Aga nüüd ta
elas Süürias. Ta oli võlur ja ennustaja. Ja täielik oinapea. Tal oli, mitte oinas, aga eesel. Ja tema
nimi oli Bileam. Siinkohal Bileam astub areenile. Tol ajal sageli võitluste eel, nagu
tänapäevalgi, inimesed palvetavad võidu pärast. Tollal toodi sageli selgeltnägija või ennustaja
vaenlast needma. Nad uskusid, et vaenlase needmine tähendaks tollele kaotust. Täpselt sama
juhtub ka tänapäeval. Inimesed teevad seda ikka veel ja üritavad saada Jumalat enda poolele.
Muistne komme oli kohale tuua ennustaja ja paganajumalate nimel vastane ära needa.
Omapärane lugu. Bileam kutsutakse kohale ning palutakse tal needa iisraellased Iisraeli Jumala
nimel. Eriline! Ja ta tegi niimoodi. Ja teame ka, miks, kuna talle meeldis raha. See oli nii lihtne.
Nad pidid talle üha suuremat autasu pakkuma, kuna iga kord, kui ta üritas Iisraeli needa, ta
õnnistas seda. Alati, kui ta tegi needmiseks suu lahti:“Olge õnnistatud, ütleb Iisraeli Jumal.“
Ammoni ja Moabi kuningad olid raevus. Ta ütles:“Ma ei saa sinna midagi parata. Üritan needa,
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aga märkan, et hoopis õnnistan.“ Talle anti raha juurde. Tasu tõusis ja ta toodi Iisraeli laagrile
lähemale. Esimese katsega on ta kaugel ja näeb neid kaugelt. Tasapisi ta tuuakse lähemale, et
ta näeks, kui palju neid on. Lõpuks ta vaatab otse laagrisse ja proovib uuesti. Ühe korra tal
peaaegu et õnnestus ja siis eesel astub areenile. Bileam istub oma eesli seljas ja sõidab kahe
kalju vahel mööda kitsast teed- Lähis-Idas on palju selliseid teid. Väike teerada kahe kõrge
kaljuseina vahel. Eesel näeb inglit tee peal seismas ja keeldub edasi minemast. Bileam lööb
eeslit, kuna ta ei näe. Ikka veel eesel püsib paigal. Bileam lööb ja lööb, lõpuks eesel pöördub,
et Bileamiga rääkida. Ja jälle on inimesi, kes ütlevad:“See on nüüd täiesti naeruväärne.“
Loomulikult peab meeles pidama, et loomad võivad olla nii heade kui ka halbade vaimude
meelevalla all. Niimoodi juhtus ju Eedeni aias. Teame, et Jeesus saatis deemonid sigadesse.
Aga hea vaim võib kasutada looma seal kus inglitki. Mõista seda, nagu tahad. Aga sõnum on,
et loomal oli rohkem mõistust, kui Bileamil. See tuleb väga selgelt esile. Loom oli tundlikum.
Vahel nad võivad seda olla. Bileami seab see olukord väga madalale. Eeslist allapoole. Kurb
lugu tulemuste pärast. Te peaksite seda tervikuna lugema. Bileam nuputas lõpuks välja, kuidas
Ammonile jaole saada ning Moabi kuningate rahadele. Ta ütles:“Needmisest pole kasu.“
„Issand väänab sõnu või takistab mind nende lähedale pääsemast. Ma ei suuda seda. Aga võin
rääkida, kuidas nende hulka jõuda.“ Nad küsisid, et kuidas see juhtub. „Saatke ilusaid tüdrukuid
laagrisse. Mitte midagi muud. See on tapvalt ohtlik.“ Nad ütlesid:“Loos on iva sees.“ Ja nad
andsid talle palju raha. Tüdrukud tulid ja lugu nagu kaheteraline mõõk. Üks mees iisraellaste
laagris sai Jumalalt kiitust, kuna ta torkas mõõgaga läbi paari, kes harrastasid ilmutusmaja ukse
juures seksi. Nad liiderdasid. Jumala telkmaja juures. Iisraellane oli himust nii kange, et torkas
nad oma mõõgaga läbi. Aga ta oli ainus, kes nendele veetlustele vastu seisis. Niimoodi nad said
kolmanda suure kaotuse osaliseks. Bileam oli teatud mõttes selles süüdi. Aga mees, kes paari
odaga läbi torkas, oli Piinehas. Sellest alates anti temale ja te perekonnale igavene preesterlus.
Ainus mees, kes kaitses Jumala eluaset selle vastu, mis Jumala silme all juhtus. Selles on tähtis
sõnum ära õppida. Tõotatud maal valitsev moraalitus oli üks kõige hullemaid asju, mis neid ees
ootas. Oli viljakuse jumalannasid, hirmsaid fallose kujude sümboleid. Basingstockis on äsja
püstitatud kolmemeetrine fallose sümbol. Kogu lugu tuleb tagasi viljakuskultuse ja
moraalitusega. See juhtus enne, kui nad läksid tõotatud maale ja nad langesid. Küsimus oli
tõsine, kas pole. Nad pidid õppima ja Jumal õpetas.
Mida meie võime sellest õppida? See on kirjutatud tulevastele juudi sugupõlvedele, et nad
õpiksid Jumalat kartma. Seega, see on ka meile kirjutatud, kristlastele, et me saaksime nende
ebaõnnestumise kaudu õppida. Lühikeses Juuda kirjas (Juudas oli Jeesuse noorem vend) on
nimetatud nii Korah kui ka Bileam. Uues Testamendis on korduvalt öeldud:“Ära nurise.“ See
oli sama suur probleem nii algkoguduses, kui see oli olnud Iisraelis. Seda nimetatakse mõrudaks
juureks. Mõrudaks juureks, mis võib hakata kasvama, kui inimesed kurdavad ja nurisevad.
Tänapäeval nad lähevad üldiselt teise kogudusse. Kui alustad koguduses irisemise põhjalt, oled
kõrvuni hädas. Ja oled ära teeninud selle kõige, mis vastu tuleb. Kui alustad uut kogudust, alusta
uute usklikega. Ära tee seda kasutatud tellistest. Nad võisid kõrbes surra. Meie oleme Jumalale
tähtsamad. Me pole numbrid, vaid nimed. Ta teab meie juuste arvugi. Kui 4. Moosese raamatut
vaatan, imponeerib mulle esmalt see, mida selles Jumala kohta öeldakse. Jumala iseloomus on
kaks külge. Paulus tõmbab need kokku öeldes:“Vaadake Jumala heldust ja karmust.“
Tänapäeval kuuleme nii palju kõnesid Jumala heldusest ja nii vähe Tema karmusest. Meile
sünnib selle põhjal ebatasakaalukas pilt Jumalast, kes on rohkem ema kui Isa. Või isegi
vanaema. Ühte piiskoppi tsiteerides. Mul on selle suhtes tõsi taga. Jumal on Isa ja seepärast
Temas on nii headus kui karmus. On nii reeglid kui ka rõõm. Neid peab õieti tasakaalustama.
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Õpetussõnade raamatus tuleb esile Tema heldus hoolitsemisel, kaitsel ja varjamisel ning Tema
karmus reeglites, pärandita jätmisel, mittesoosingul ja isegi surmas. Me peame mõlemaid külgi
meeles pidama. Teeme tegemist sama Jumalaga, ega jumalakartus ei kao kuhugi UT-s. See on
seal koos Jumala armastusega. Mida 4. Moosese raamat ütleb Jeesuse kohta? Väga palju! Jeesus
oli kõrbes tagakiusatuna 40 päeva ja läbis selle ise. Ta on Taevalik Leib. Kõik tunnete salmi
Joh 3:16:“Sest nii on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainsa Poja…“Aga kas te
eelmist salmi mäletate? „Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab
ülendatama Inimese Poeg.“ See on otse 4. Moosesest. Jeesust leidub kõikjal Piiblis, kui Teda
sealt otsid. Kirjas heebrealastele öeldakse:“Kui lehma tuhk tõi andestuse, kui palju enam siis
Kristuse veri.“ Aga kõige hämmastavam on, et Bileam prohveteeris: Mina näen teda, aga mitte
nüüd, ma vaatlen teda, aga mitte lähedalt.“ „Täht tõuseb Jaakobist ja sau tõuseb Iisraelist.“
Sellest alates iga harras juut ootas tuleva Kuninga tähte. See juhatas targad Petlemma. Kas pole
uskumatu! Bileami prohveteering tõi targad Petlemma. Milline on 4. Moosese raamatu kõige
tuntum salm. Mul pole selles kahtlustki. See on peatükk 6 salm 24. „Issand õnnistagu sind ja
hoidku sind!“ „Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!“ „Issand tõstku
oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu!“ Selle õnnistuse Jumal andis Aaronile rahvale edasi
andmiseks, kui nad laagrist järgmisele teekonnale lähevad. Selles on kõik märgid otsesest
Jumala inspireeringust, kuna see on matemaatiliselt täiuslik. Nii nagu on ka 1. Mooses 1. Alati,
kui Jumal kõneleb, on kõne matemaatiliselt täiuslik. See puudutab loomulikult heebrea, mitte
inglise keelt. Selles on kolm rivi. Heebrea keeles on 3 sõna esimeses lauses, 5 teises ja 7
kolmandas. Tähti on heebrea keeles 15 esimeses, 20 teises ja 25 kolmandas. Silpe heebrea
keeles 12 esimeses, 14 teises ja 16 kolmandas. Kui eemaldad sõna „Issand“, jääb 12 heebrea
keelset sõna. Ehk „Issand“ on 12 hõimus. Me saame seda jätkata. See on süstemaatiliselt
täiuslik. Isegi inglise keeles see pürgib tipu suunas. Me tunneme seda. Igal real on kaks tegusõna
ja teine avardab esimest. Õnnistus tähendab, et lapsed, varandus, maa, tervis ja turvalisus
antakse ja nende eest hoolitsetakse. Issand on loomulikult Jahve ja nüüd Jeesus. Kaks asja, mida
õnnistus pakub, on arm ja rahu. See on kristlik õnnistus Uue Testamendi kirjades. „Armu teile
ja rahu…“ Ja sõna „Issand“ esineb Vanas Testamendis kolm korda. „Issand õnnistagu…“
„Issand lasku oma pale…“ „Issand tõstku oma pale…“ Issand, Issand, Issand. Isa, Poeg ja Püha
Vaim meie jaoks. Kogu õnnistus on väga ilus matemaatiline skeem. Nii ka 1. Moosese 1.
märkate, et Jumal kõneleb matemaatiliselt, mis tähendab musikaalselt. Muusika põhineb
matemaatikal. Siin on ilus, musikaalne, matemaatiline õnnistus. Kui me selle õpetuse lõpetame
ja laiali läheme, tahan teile öelda:“Issand õnnistagu sind ja hoidku sind!“ „Issand lasku oma
pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline!“ „Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle
Shalom!“ Aamen.

5. Moosese raamat
1. osa
Kui teil on võimalus ühte sünagoogi siseneda, siis näete üht väga suurt kappi, mille üks külg on
tavaliselt kaetud kardina või looriga. Kui teil lubatakse kapp avada, siis leiate selle seest
kokkupakitud kirjarullid. Tavaliselt tikitud kangast. Need väikesed rullraamatud on Moosese
seadus. Viis esimest Piibli raamatut, mida juudid Tooraks nimetavad. Iga rulli nimetati selle
esimese sõna järgi. Selle järgi identifitseerisid nad seda natuke lahti rullides, et näha, millest
see oli. Näiteks raamat, mida meie 1. Moosese raamatuks kutsume, nimetatakse „Alguses“. 5.
Moosese raamatut nimetatakse lihtsalt „Sõnad“. Sest esimene fraas heebrea keeles on „Need on
sõnad“. Esimene nimisõna on „sõnad“. Rabid nimetasid seda lihtsalt „Sõnad“. Meie nimetame
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seda 5. Moosese raamatuks (Deuteronoomium). Kui heebreakeelne Vana Testament kreeka
keelde tõlgiti, siis pidid nad sellele raamatule uue nime mõtlema. Nad moodustasid nime
„Deuteronoomium“. Kahest kreekakeelsest sõnast, millest üks sõna on „deutero“, mis tähendab
„teine“ ja teine sõna „nomos“, mis tähendab „seadus“. Sellest ajast see Piibli 5. raamat kannab
nimetust „Deuteronoomium“- teine seadus. Kui te olete selle läbi lugenud, siis märkate, et
esimene kõige rabavam asi on, et 10 käsku on ka selles raamatus nagu 2. Moosese raamatuski.
Seadus esineb kaks korda- 2. Moosese 20 ja 5. Moosese 5. peatükis on 10 käsku. See andis
sellele raamatule nime „Teine seadus“. Miks peaks neid 10 käsku teist korda kordama? Mitte
ainult 10, vaid kokku on 613 reeglit, mille ta Iisraeli rahvale andis ja ta kordab seda 5. Moosese
raamatus. Miks? Võti on 4. Moosese raamatus, mis räägib, et 5. Moosese raamatut kirjutati 40
aastat pärast 1. Moosese raamatut. Nende 40 aasta jooksul suri terve põlvkond, kõik
täiskasvanud, kes tulid Egiptusest välja, ületasid Punase mere ja olid laagris Siinai kõrbes, kus
nad esimest korda 10 käsku kuulsid. Nüüd olid nad kõik surnud, sest nad rikkusid seda seadust
nii kiiresti, et Jumal ütles:“Te ei saa kunagi tõotatud maale. Te peate kõrbes ringiratast rändama
järgmised 40 aastat, kuni te kõik surnud olete.“ Nii on kadunud terve põlvkond. Uus põlvkond
olid vaid väikesed lapsed, kui nad Punase mere ületasid ja Siinaisse laagrisse jäid. Paljud neist
vaevalt mäletasid, mis juhtus, kui nende isad Egiptusest lahkusid. Nüüd uus põlvkond peab seda
seadust uuesti kuulma. Uus põlvkond peab Jumalaga lepingusse astuma. See juhtub ka meiega.
Meie lapsed peavad sisenema sellesse lepingusse, mis meil on Jumalaga, sest Jumalal ei ole
lapselapsi. Sa ei saa neid asju pärida. Sa pead Jumala tõotustesse ise sisenema. Sinu vanemad
võivad olla lepingus, ka sinu vanavanemad, kuid see ei too sind lepingusse. Seega Mooses pidi
selle kõik uuesti läbi võtma. Tegelikult oli ainult kolm inimest veel elus Egiptusest
põgenemisest saadik- Joosua, Kaaleb ja Mooses. Joosua oli nüüd 80-aastane ja Mooses oli 120aastane. Seega on vajadus täiesti uue põlvkonna järele, kes ei ole seda lepingut Jumalaga teinud.
Kes ei öelnud: Jah. Siinais oli abielutseremoonia ja nemad vastasid:“Jah.“ Jumal rääkis neile
tingimused, mida Jumal tahtis, et nad täidaksid. Kuidas Ta tahtis, et nad elaksid ja nemad ütlesid
jah. Kuid nad ei teinud seda ja nii jäid kõigest ilma. On veel teine kriis. Asi ei ole ainult
järgmises põlvkonnas, vaid nad on ka ruumis nagu ajaski edasi liikunud. Nüüd on nad telkinud
Jordani jõe idakaldal. Seega on nad minemas tõotatud maale. See on teine kriis. Kõrbes on nad
olnud ainult omavahel, kuid tõotatud maa on juba vaenlaste poolt asustatud. See tekitab kriisi.
Mooses ei kavatse nendega sinna siseneda. Ka tema on kaotanud oma õiguse sinna siseneda.
Ta on 120-aastane ja teab, et tal on jäänud veel nädal elada. Jumal on talle seda näidanud, et ta
järgneval nädalal sureb. Ta oli üks nädal koos selle uue põlvkonnaga jäänud, nende lastega,
kelle tema Egiptusest välja tõi. Ta kavatseb sellest kõigest neile uuesti rääkida. Nad näevad
tegelikult ka seda imet, kus vesi kahte lehte läheb, uuesti. Seekord mitte Punane meri, vaid
Jordani jõgi. See oleks nagu Jumal ütleks:“Ma alustan uuesti otsast peale. Ma kavatsen teile
näidata oma väelist kätt jõge lahutamas nii, et te saate maale minna.“
Ma olen teinud teile ühe visandi, et teile geograafilist olukorda näidata. Ma vabandan, et see on
viimistlemata. See rohekassinine ala on Jordani jõgi, mis on puudega ümbritsetud. See on
Jordani džungel, kus elasid karud ja lõvid VT aegadel. Jordani jõgi lookleb sellest läbi kuni
Surnumereni. See org siin on sügavaim lõhe Maa pinnal. See kulgeb kuni Aafrikani, kuid saab
alguse tõotatud maast. See osa on umbes 1000 jalga allpool mere pinda. Kõrval on mäed. Sellel
pool (idakaldal) on Moabi mägi ja Nebo mägi, kus Mooses suri. Ta sureb, istudes kaljule
toetudes Nebo mäe tipus, vaadates üle selle oru tõotatud maa küngastele. Kuid ta ei jõudnud
sinna ealeski. Siin (idakaldal) on Iisraeli laager, keskel on seadusetelk. Esimene linn üle jõe,
mille nad pidid vallutama, oli Jeeriko. Edasi kõrgendikul on Ai, Siilo, Peetel. Sellel (vasemal)
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Juudamaa poolel nägid nad ainult kõrbe, sest see on vihma varjus. See on tõesti viljatu ja tühi.
Vihm tuleb Vahemere poole peal. See on roheline ala. Sealt allapoole Jeerikoni on lihtsalt
viljatu kõrb. Jeruusalemmani kulgeb org. Ühel päeval jalutasin ma Jeruusalemmast alla
Jeerikoni. See org oli nii vaikne ja mahajäetud. Selle oru tipus on Õlimägi ja Jeruusalemm on
teisel pool. Horisondil põhja pool on kaks tippu. Eebali mägi põhjas ja Gerisim lõuna pool. Nad
pidid nendel mägedel kogunema ja Jumala lepingut kordama. Mooses räägib neile, kui nad
sisenevad, peavad inimesed nende kahe mäe vahel seisma ja mõned peavad seisma üks ühel ja
teine teisel mäel ja karjuma lepingu õnnistusi ja needusi. Selle tähtsus on selles, et Jumal tõi
nad esmalt läbi Punasest merest ja siis tegi Siinais lepingu. Ta ei rääkinud, kuidas nad peavad
elama, et nad saaksid päästetud. Selline muster on kogu Piiblis: Jumal näitab esmalt oma armu
meid päästes ja siis ütleb:“Tänutäheks peate nüüd niimoodi elama.“ Selle uue põlvkonna Jumal
päästis ja viis Jordanist läbi. Sellel aastaajal oli üleujutus ja see olnuks võimatu. Looklev jõgi
lõikas kalda läbi ja see kukkus sisse ja ajutiselt mõneks tunniks tõkestas jõe paisuga. Nii pidi
Jumal seda tegema, et neid sellest üle aidata. Nähes seda imet, oleks nad pidanud minema mäele
ja kordama Issanda õnnistused ja needused. Me näeme jälle, kuidas Jumal esmalt tegutseb. Siis
ta räägib, kuidas tuleks sellele vastata. See on nagu tegevuse kordamine 40 aasta lõpus täiesti
uuele põlvkonnale. See on 5. Moosese raamatu tagapõhi. See on räägitud ja kirjutatud selles
laagris Jordani jõe idakaldal, kui Mooses on veel elus ja koos nendega.
5. Moosese raamatus on teatud võtmeväljendid, mis esinevad peaaegu 40 korda. Üks on:“Maa,
mille Issand, sinu Jumal sulle annab.“Üha uuesti öeldakse, et see maa on kingitus. Ja teenimata
kingitus, sest Maa kuulub Issandale. Kui te lähete Londonisse, on seal kuninglik börs. Selle
kohale on kirjutatud:“Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad.“
Kui me vaidleme, kes selle maatüki omanik on, tuleks alustada öeldes:“Jumal on. Tema annab
selle kellele Tema tahab.“ Paulus ütles seda Apostlite tegude 17. peatükis:“See on Jumal, kes
otsustab, kui palju ruumi ja kui palju aega ühel rahval sellel planeedil on. Maa on Jumala oma
ja Temal on õigus seda anda, kellele Tema tahab.“Fraas „Maa, mille Jumal, sinu Issand sulle
annab“ kordub pidevalt 5. Moosese raamatus. Teine fraas, mis sama palju esineb on:“Minge ja
pärige see maa.“ See on sügavamõtteline õppetund- kõik, mille sa Jumalalt saad, on kingitus,
kuid sina mine ja võta see, muidu sa seda ei saa. Aastaid tagasi, kui ma jutlustasin, panin ma
šokolaaditahvli kantslile ja ütlesin:“See on esimesele lapsele siit kogudusest, kes siia jõuab.“
Sellest hetkest lapsed mind enam ei kuulanud. Nende silmad olid selle šokolaadi külge
naelutatud. Keegi neist ei liigutanud. Lõpuks üks häbematu väike poiss jooksis kohale, haaras
šokolaadi, tõmbas paberi maha ja näris seda, minnes istuma. Kõik teised lapsed vihkasid teda.
Nad olid tema peale nii kadedad. Nad olid tema peale vihased. Kuid nad oleksid võinud selle
saada. Pääste on Jumala kink, mida sa saad tasuta, kuid sa pead minema ja selle võtma. Siin on
koostöö. Jumal ei suru seda sulle peale. Ta ütleb:“Siin on maa, mille ma teile annan, aga teie
tulge ja võtke see.“ Millegi omamine kujunes neile väga kulukaks. Nad pidid selle eest
võitlema. Isegi kui Jumal meile kõike annab, peame meie tegema jõupingutusi, et seda võtta.
See on nii VT-s kui ka UT-s. Me peame mõlemaid rõhutama. Jumal annab sulle selle muidu,
kuid sa pead välja sirutuma ja sellest kinni haarama. See on sulle tasuta, kui sa selle võtad. Seda
püüdsin šokolaadi abil näidata. Kas see maa oli nende oma, et nad seda endale hoiaksid? See
on tähtis küsimus. Kui sa 5. Moosese raamatut hoolikalt loed, tuled sa kahele järeldusele.
Esiteks tingimusteta omand. Teiseks tingimuslik hõivamine. See probleem on Iisraelis ka
tänapäeval. Me peame mõlemast tõest kinni pidama. Tingimusteta omand- Jumal ütleb:“Ma
annan selle teile igaveseks.“ See ei tähenda, et sa saad selle igaveseks endale. Selle hõivamine
on tingimuslik. Selles on väga oluline erinevus. See on tingimusteta sinu oma. See on igaveseks
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sinu oma. Kuid kas sa saad seal elada ja seda nautida, sõltub sellest, kuidas sa seal elad. Me
näeme, et 5. Moosese raamatu sõnum on väga lihtne:“Sa võid enesele hoida seda maad nii kaua,
kui pead Minu Seadust. Kui sa seda ei pea, isegi kui Ma olen maa sulle andnud, ei saa sa seal
vabalt elada ega seda nautida.“ Kas mõistate vahet tingimusteta omandi ja tingimusliku
hõivamise vahel? Selle maa sai neilt ära võtta, isegi kui see igavesti neile kuulus, sest nad ei
elanud seal õigesti. See on väga oluline erinevus, mida ka Vana Testamendi prohvetid alatasa
meelde tuletavad. Prohvet ütleb:“Sa oled küll selle maa omanik, kuid sa ei saa seda nautida, kui
sa sellisel viisil jätkad.“ Leping ühendas maa ja Jumala seaduse. Kuni tänapäevani on Jumala
tõotused tingimuslikud. Nad on sulle kingituseks, kuid kuidas sa nendes tõotustes elad, määrab,
kas sa saad neid nautida.
5. Moosese raamatu üks kõige huvitavam asi on, ma ei ole kindel, kas te neid sõnu kunagi
kuulnud olete. Need on Oxfordi inglise keele sõnastikus. See on tuntud mõiste muistsest
ajaloost. Kui kuningas oma impeeriumit laiendas ja võttis endale teisi maid, pidi ta tegema
lepingu maadega, mille ta oli vallutanud. Seda lepingut nimetati suzeraini lepinguks. Kui olete
kunagi olnud Kanali saartel, siis seda perekonda, kes seal valitseb, nimetatakse Suzerainiks.
Suzeraini leping tehti alistava ja alistatud maa vahel. Sellest lepingust sai kokkulepe- kui nemad
ennast hästi üleval peavad, siis ta kaitseb neid ja hoolitseb nende eest. Kuid kui nad halvasti
käituvad ja ei vasta tema ootustele, siis ta karistab neid. On väga mitmeid näiteid, mida
arheoloogid on muistsest maailmast avastanud, eriti Egiptuse kohta, kui see teisi maid vallutas.
Vaarao tegi siis nendega suzeraini lepingu kokkuleppega, et nad saavad ikka veel elada
suhteliselt autonoomselt vabaduses, kuid nad pidid elama tema viisil. Nendes lepingutes on
väga selge muster. Kui te vaatate neid vana maailma lepinguid ühest kuningast, kellel olid nüüd
uued alamad, on see täpselt sama skeem, nagu 5. Moosese raamatus. Mooses, kui ta Egiptuses
ülikoolis õppis, pidi mõnda neist lepinguist näinud olema ja neid õppima. Nüüd esitab ta Jumala
lepingut Iisraeli rahvale lepingu vormis. Issand on nüüd teie Kuningas ja te olete Tema alamad.
Selle lepingu Ta teeb teiega, selgitades, kuidas te peate käituma. Lepingu ülesehitus muistsel
ajal oli täpselt sama, mida me siin nüüd näeme. Oli preambula vaarao ja alamate vahel. Siis
tuleb ajalooline proloog, mis võttis kokku kõik selle, kuidas need inimesed omavahel seotud
olid. Siis oli deklaratsioon põhimõtetest, millele kogu leping pidi toetuma. Peale seda olid
detailsed seadused, kuidas nad peavad käituma. Siis tulid sanktsioonid- autasud ja karistused.
Mida teeb kuningas, kui nad õieti käituvad ja mida ta teeb, kui nad õieti ei käitu. Siis oli neil
tunnistaja, kes sellele alla kirjutas, kuid nemad kutsusid jumalaid tunnistajateks. Lõpuks oli
järjepidevuse klausel- mis juhtub, kui kuningas sureb. Siis nimetatakse järeltulija, kellele need
inimesed jälle alluvad. Lõpuks on tseremoonia, kus kõik need asjad üles kirjutati, allkirjastati
nõusolekuks selle kuninga ja uute alamate vahel. Kas pole mitte paeluv, et kõik need lepingud
on täpselt samal kujul kui 5. Moosese raamat? Mooses oma Egiptuse ajaloo ülikooliharidusega
esitas lepingut, mida oli võimalik kergesti ära tunda. Nad samastasid nüüd Jumalat oma
kuningaga. Nii me peame käituma tema seaduste kohaselt. Siis on kõik hästi. See tõstatab ühe
huvitava küsimuse:“Mida teeks Jumal, kui nad korralikult ei käitu? Sanktsioonid,
põhiprintsiibid 5. Moosese raamatus on 10 käsku. Siis tuleb terve rida täpsemaid reegleid.
Kuidas on nende sanktsioonidega? Mida Jumal nendega teeb, kui nad ei ela nii, nagu Jumal
neid on käskinud? Jumal teeks siis kaht asja. Üks on looduslik ja teine inimlik. Looduslik
sanktsioon:“Kui te korralikult ei käitu, ei saa te vihma.“ Maa, kuhu nad läksid, oli Vahemere ja
Araabia kõrbe vahel. Jumal kontrollib ilma. Kui tuul puhus läänest, tõi see vihma Vahemerelt
ja laskis selle tõotatud maale sadada. Kui tuul puhus idast, oli see kuiv, palav kõrbetuul, mida
ka tänapäeval kutsutakse „hamsiniks“. See kuivatab kõik ja muudab maa kõrbeks. Jumal
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ütles:“See on üks minu sanktsioonidest. Seda kasutan ma esmalt, kui te halvasti käitute.“ Eliisa
päevil ei sadanud kolm ja pool aastat. Sellisel lihtsal viisil jagas Jumal piitsa ja präänikut. Kui
see ei andnud tulemusi, läks Ta karmimaks. Ta kasutas inimagente nende ründamiseks. Kui
Jumal tõi Iisraeli lapsed üle Jordani tõotatud maale idast, tõi ta samaaegselt samasse kohta
inimesed läänest. Ta tõi need Kreeta saarelt. Neid hüüti vilistideks. Tõstke käed, kes teab, et
Jumal tõi nad sinna samal ajal? Vähemus teist. Lugege hoolega Piiblit. Jumal räägib Aamose
9. peatükis:“Kas ma ei toonud teid Egiptusest ja vilistid Kreetalt?“ Jumal tõi tegelikult
inimesed, kes osutusid suurimateks vaenlasteks samale maale samal ajal. Israeliidid pani Ta
mägedesse ja vilistid alla rannikumadalikule, mis on nüüd Gaza maariba. Muide palestiinlased
olevat vilistide järeltulijad. Seega tõi Jumal kaks rahvust samasse kohta. Ta ütles:“Kui te
korralikult käitute, siis on rahu, kui te käituda ei oska, siis ma kutsun vilistid teiega tegelema.“
Nii lihtne see ongi. Kõik see on VT-s. See on veider asi, mõned teist on üsna üllatunud. Jumal
tõi kaks rahvust elama ühele väikesele maaribale. Üks karistab teist. See on otsene tõend, et
Jumal võib tuua vaenlased inimeste vastu, kes elavad tõotatud maal, sest Ta kavatses välja ajada
juba seal elavad inimesed. Tõotatud maa ei olnud veel hõivamata. See ei olnud tühi. See oli täis
kõiksugu inimesi, esmajoones emorlasi ja kaananlasi ja nad olid juba seal. Jumal ütles
israeliitidele:“Te ajate nad välja, et pärida see maa.“ Nüüd tuleb üks kõige tavalisemaid
vastuväiteid Piiblile. On öeldud, et VT tuleks kõrvale heita, sest see tekitab kristlastele nii palju
probleeme. Kui me selle kõrvale heidame ja UT külge klammerdume, siis enamus inimeste
vastuväiteid meie usule oleks kõrvaldatud, sest enamik vastuväiteid selle kohta, mida me
usume, keerlevad VT ümber. Ega te ometi ei usu, et maailm loodi kuue päevaga? Kas saate aru,
mida ma mõtlen? Nii inimesed räägivad. Kohe kui sa ütled; et oled kristlane, haaravad nad otsa
kinni mingist VT-s olevast probleemist. Üks kõige tavalisemaid probleeme, mille juurde nad
tulevad on:“Kuidas te küll usute Jumalat, kes käskis juutidel maha tappa kõik inimesed, kes
tõotatud maal elasid? See on amoraalne. See on ebaõiglane. See ei ole õige. See ei ole aus.“ See
on väga reaalne probleem paljudele inimestele. Jumal tõi inimesed sisse, et nad kõik seal olevad
ära tapaksid. „Tühjendage maa ja võtke see üle.“ Kas see on armastav Taevaisa? Me peame
tõesti inimestele tegeliku vastuse ütlema. Vastus on see, et inimesed, kes sellel maal elasid,
väärisid seda. Jumal oli Aabrahamile ühe hämmastava asja rääkinud, me võime seda lugeda 1.
Moosese 15-st:“Ma hoian sinu pere ja nende järeltulijaid võõral maal 400 aastat, kuni emorlaste
kurjus on täielik.“ Siis saate anda moraalse vastuse sellele ebamoraalsele süüdistusele, mida
inimesed Jumala vastu esitavad. Jumal ootas 400 aastat, kuni inimesed muutusid nii halvaks, et
nad ei olnud väärt seal ega kuskil maamunal elama. Teeme selle selgeks. Jumala planeet Maa
on headele inimestele. Tema püha maa on pühadele inimestele. See on Piibli sõnum. Varem või
hiljem Ta ei lase kurjadel inimestel edasi minna, hõivates nende maa. Ta on nendega väga
kannatlik. Ootab pikka aega. Ta pidi ootama kuni emorlaste süü oli küllaldane. Alles siis sai Ta
öelda:“Nüüd võin ma teid Egiptusest välja tuua. Ja ma käsin nad maha tappa.“ Arheoloogid on
paljastanud, kui kurjaks nad olid läinud. Mida rohkem te teate emorlaste ühiskonnast, enne kui
juudid sinna jõudsid, seda rohkem te mõistate, et nad ei väärinud elu. Nüüd me teame, et
sugulisel teel kanduvad haigused olid kõikjal Kaananis. Kui nad sinna jõudsid, siis see ei olnud
turvaline. Kas te kujutate ette, et te lähete elama maale, kus igaühel on AIDS? Selline oli
olukord, millega nad silmitsi olid, kui nad Jordani ületasid. Loen mõne salmi 5. Moosese
raamatust:“Peale seda, kui Issand sinu Jumal on nad sinu eest välja ajanud, ära ütle, et Issand
on sind siia toonud selle maa pärimiseks tänu sinu õigsusele. Ei, see on tänu nende rahvaste
kurjusele, keda Issand teie eest minema kihutab. See ei ole teie õigsuse või rikkumatuse pärast,
et te selle maa võtate ja pärite, vaid tänu nende rahvaste kurjusele. Issand teie Jumal kasutab
teid nende väljaajamisel.“ Winston Churchill sai esimese maailmasõja ajal ülemjuhatajaks.
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Sellel õhtul oli ta väga uhke enda üle ja mõtles suurelt:“Mina ajan sakslased välja.“ Tal oli sama
tunne II maailmasõjas. Sellel õhtul jäi ta suurde maamajja Inglismaal ja seal oli Piibel. Ta võttis
selle ja luges need salmid, mida ma just teile lugesin. Jumal ütles:“Winston Churchill, sina ei
aja sakslasi välja mitte sellepärast, et sa nendest parem oled, vaid kuna nemad on kurjad.“ See
muutis Winston Churchilli suhtumist- see tegi teda alandlikuks. See pani ta paika. Ta ei
unustanud kunagi seda kirjakohta. Iisraeliitidel kästi nad välja ajada. Jälle tekib küsimus: Miks
Jumal neid kohe ise ei hävitanud? Miks ta laskis neil seda teha? Vastus on väga selge. See oli
viis, kuidas Ta neid õpetas:“Teised tulevad ja teevad seda teiega, kui teie elate nagu nemad.“
See, mida teie neile teete, teevad teised teile.
Te mõistate 5. Moosese raamatut lugedes, et te loete väikest kujundit elust Kaananimaal. Kõik,
mida Jumal ütleb, et nad ei tohi teha, on see, mis seal parasjagu toimub. Kas suudate mind
jälgida? Kui te 5. Moosese raamatut loete, saate pildi, mis seal toimus enne nende jõudmist
sinna. Ma võtan selle kolme sõnaga kokku. Esiteks amoraalsus- 5. Moosese raamatus on väga
palju juttu seksuaalsest kõlvatusest, sest täpselt see leidis aset siis, kui nad maale sisenesid. Seal
oli hoorus, abielurikkumine, lodev seksuaalelu, seksuaalvahekorrad lähisugulaste vahel,
homoseksuaalsus, transvestiitlus, seks loomadega. Lahutus ja uuesti abiellumine olid laialt
levinud. Nagu ma juba mainisin, lokkasid suguhaigused kõikjal. 5. Moosese raamat manitseb
juute mitte selliste asjadega tegelema. Teiseks oli seal ebaõiglus. Rikkad muutusid rikkamateks
ja vaesed vaesemaks. Seal oli uhkus, ahnus ja isekus. Ekspluateerimine. Kes kannatasid?
Pimedad ja kurdid, inimesed, kes ei saanud osa rikkusest. Eriti lesed ja orvud, keda väga
halvasti koheldi. Igaüks tahtis olla esimene. Jumal ütles:“Teie ei tohi seda teha! Teie peate
hoolitsema kurtide ja pimedate eest, leskede ja orbude eest.“ Kolmandaks oli Kaananile
iseloomulik ebajumalakummardamine, okultism, ebausk, astroloogia, spiritism, surnutega
suhtlemine ja üle kõige viljakusriitused. Kohutavad asjad, kus ülistati emakest maad ja püüti
viljakust suurendada seksuaalsete riitustega. Selle maa paganatemplites olid mees- ja naissoost
prostituudid. Kui sa tahtsid riitusel osaleda, olid sa mõnega neist vahekorras. Pole ime, et
inimesed kogunesid templitesse. Üle kogu maa olid fallose sümbolid. Üks oli 8 jalga kõrge ja
marmorist. See oli kõikjal Kaananimaal. Seega okultism, ebausk, spiritism olid valdavad. Kõik
see oli Jumala silmis rüve. See oli Tema maa, mis oli nüüd täiesti korrumpeerunud. See oli
rüve, rikutud, häbistatud ja Jumal ei saanud lasta sellel edasi kesta. Kui ma kõike seda loen,
leian end mõtlemas, et kogu maailm liigub selles suunas. Mida peaks Jumal tegema? See on
tõesti 5. Moosese raamatu tagapõhi. „Kui teie hakkate nii elama, saadan ma kedagi teist teid
hävitama, nagu ma teid saadan neid hävitama. Mitte sellepärast, et teie oleksite head, vaid kuna
nemad on halvad.“
Vaatame hetkeks Moosest. Ta oli silmitsi uue põlvkonnaga. Nende vanemad ei suutnud seda
maad pärida, mis oli nende esiisadele lubatud. Nüüd vaatab Mooses nende lapsi ja mõtleb: Kas
nad jäävad ellu? Kas nad saavad hakkama? Kas nad elavad õigesti? Sinna sisenedes ja selle
kõigega silmitsi olles. Juba kõrbes oli piisavalt halb, kus oli väga vähe kiusatusi. Nüüd on neil
küllus. Kas nad teevad platsi puhtaks? Kas nad on halastamatud, seda kõike välja juurides? Kas
nad teevad kompromisse? Mooses teadis, et ta ei saa sinna minna. Ta oli suremas. Ta kardab
nende pärast. Ühelt poolt seisab ees raske võitlus, et maale pääseda ja see pärida. Teisalt tuleb
ületada tugevaid kiusatusi. Mooses oli neid kogu aeg juhtinud ja nüüd oli aeg hüvasti jätta. Oma
elu viimasel nädalal rääkis ta nendega kolmel korral. Kogu 5. Moosese raamat koosneb kolmest
pikast kõnest. Nende pidamine pidi võtma suure osa päevast. 5. Moosese raamatu stiil on nii
kõne- kui kirjakeelne. Kõnekeelne stiil on väga isiklik, soe. Seda tuleks häälega lugeda, et selle
hõngu tabada. Siis te saate aru, et Mooses rääkis neile kõike seda. Ta manitseb neid. Ta räägib
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nagu surev isa oma lastele. „Nüüd pojad, pidage meeles, kui mind enam ei ole…“ Nii ta räägib.
See on väga soe, väljendusrikas ja emotsionaalne. Samas on see ka väga hästi kirjutatud. Ma ei
arva, et see on fantaasia, et viimase kuue päeva jooksul, viimasel Moosese elunädalal ta
vahelduvalt rääkis ja kirjutas. 1., 3. ja 5. päeval esitas ta need jutlused. 2., 4. ja 6. päeval kirjutas
ta need üles. Võib-olla ta rääkis märkmeid kasutades. Ta oli kõrgelt haritud hea kirjamees. Ma
arvan, et need kolm päeva olid vaheldumisi. 3 päeva rääkimist vaheldus 3 kirjutamise päevaga.
Ta pidi pidama päeva pikkuse kõne. Võib-olla terve hommiku. Siis läks ta oma telki tagasi ja
kirjutas selle kõik nende jaoks üles. Siis andis ta oma kõnede kirjaliku seletuse preestritele ja
ütles, et nad hoiaksid seda nagu lepingulaegast. „Te ei tohi kunagi unustada, mida ma olen
öelnud. Te peate seda säilitama ja iga seitsme aasta tagant lugema Iisraeli rahvale.“ Nii tekkis
5. Moosese raamat. Ta andis kolm pöördumist telgis Jordani kaldal. Esimene on kõik mineviku
kohta, vaadates neile 40 aastale tagasi ja veel kaugemale, vaadates tagasi, mida nende isad tegid.
Siis ta jõuab olevikku ja annab neile uuesti Seaduse. Esiteks annab ta aluspõhimõtted 4-11
peatükis ja siis kirjeldab ta neid üksikasjalikult 12-26 peatükis. Siis rääkis ta neile kolmandat ja
viimast korda vahetult enne oma surma, kus ta valmistab neid tulevikuks. Muu hulgas ütleb
ta:“Ma olen määranud Joosua oma järeltulijaks. Mina viisin teid Egiptusest välja. Joosua viib
teid sellele maale. Kui te olete sellele maale jõudnud, peate minema Eebali ja Gerisimi
mägedele ja seal selle seaduse ette lugema ja seda täitma hakkama, kuid Jumal viib teid sisse.“
See on väga lihtne ülevaade 5. Moosese raamatust. Igal pöördumisel on kaks osa, mis siin on
alapealkirjadena. Me hakkame neid üks haaval käsitlema. Ma tutvustan teile esimest, kus ta
meenutab neid päevi, kui nad Egiptusest väljusid. Nende isad, nende vanemad. Siis ta vaatab
tagasi sellele, mis oli valesti. Mis nende isadel ei õnnestunud, peab teil õnnestuma. Jätkame
sellega järgmisel korral.

2. osa
Eelmisel korral lõpetasime kolme kõnega, mille Mooses pidas oma viimasel nädalal Iisraeli
uuele põlvkonnale enne kui nad Jordani ületasid. Esimeses jutluses peatükkides 1-4 vaatab ta
tagasi minevikku. Ta vaatab päevadele pärast Siinaid, kui Jumal oli nende vanematega lepingu
teinud ja ta ütles, et Siinaist tõotatud maale minemiseks kulub ainult 11 päeva. Siiski teie
vanematel kulus umbes 15 490 päeva. Miks? Vastus oli usus. Nad läksid tõotatud maale. Nad
jõudsid piiriäärsesse kohta nimega Kaades Barnea. Seal nad peatusid ja saatsid sinna ühe mehe
igast suguharust maad kuulama, kuidas oleks parim viis siseneda. Vähem kui kahe nädala pärast
tulid maakuulajad tagasi ja ütlesid, et see on üks imeline maa. Nad tulid tagasi, kandes tohutuid
viinamarjakobaraid maalt, mis voolas piima ja mett. See on nüüd Iisraeli turismiameti sümbol.
Nad tulid tagasi öeldes:“Toit on seal imeline.“ Kuid nad ütlesid:“Inimesed on seal meist
suuremad. Seal on hiiglased.“ Juudid ei ole pikad inimesed. Nad on väikesed. Lisaks seal
tõusevad müürid linna ümber taevasse. Me ei suuda seda kunagi võita. Maakuulajad korraldasid
hääletuse, 10 neist ütlesid:“Me ei pääse kunagi sinna sisse.“ Kaks ütlesid:“Muidugi pääseme,
sest Jumal on suurem kui nemad.“ Mooses ütles:“Vaadake, meie oleme Jumala kukil
ratsutanud.“ Ma mäletan, kuidas ma ise väikese poisina oma isa kukil ratsutasin. Kui sa oled
oma isa kukil, oled sa teistest suurem. Siis sa suudad üle nende kõrgete müüride vaadata.
Mooses küsis:“Mille üle te muretsete?“ Siiski korraldasid nad demokraatliku hääletuse.
Enamus joondus nende kümne, mitte kahe järel. Sellepärast ütles Mooses:“Mitte keegi teist ei
pääse sisse, välja arvatud need kaks maakuulajat- Joosua ja Kaaleb.“ Nii see ka läks. Põhjus,
miks Mooses ei saanud sisse, tuli hiljem, kui ta ei kuuletunud Jumalale ja Jumal ütles:“Mooses,
sina ei lähe ka sinna.“ Sinna saavad vaid Joosua ja Kaaleb- kaks 2,5 miljonist inimesest
saavutasid selle. Kolm Uue Testamendi autorit kasutavad seda kui hoiatust kristlastele. Mitte
83

need, kes alustavad, vaid need, kes lõpuni vastu peavad, saavad sinna. Paulus ja Heebrea kiri ja
Juuda kiri kasutasid kõik seda fakti, et kahest miljonist ainult kaks saavutasid selle. See on
hoiatus usklikele- püsige usus kuni lõpuni! Nendel oli kõik olemas, kuid nende moraal oli maas.
Igas lahingus vajad sa strateegiat, taktikat ja moraali. Pikapeale sa leiad, et moraal on
võtmetegur. Kui inimesed tunnevad, et nad võidavad, siis nad võidavad. Kui nad tunnevad end
lüüasaanutena, siis nad saavad lüüa. Paljud suurimad väejuhid teavad seda. Kindral
Montgomery II maailmasõjas oli klassikaline näide sellest. Ta tõstis armee moraali, kes oli
Egiptusesse tagasi tõrjutud. Ta lihtsalt rääkis nendega ja ütles:“Nad saavad meilt lüüa!“ Ja nad
tegid seda. Kui sa usud, siis teed sa selle ära. Kahjuks nemad ei uskunud. Kuigi Jumal oli nende
suhtes ustav olnud, ei olnud neil usku. 4. peatükis lihtsalt öeldakse: Lapsed, ärge olge nagu teie
vanemad. Nad kaotasid oma usu ja nad kaotasid selle maa. Teie hoidke oma usku ja see maa
jääb teile. See on väga lihtne jutlus.
Lähme edasi raamatu põhiosa juurde. Seda ei ole nii huvitav lugeda kui lugusid. See on seaduste
kogu. Nagu loeksime telefoniraamatut. Inimesed tüdinevad natuke ära, kuid ikkagi on see
paeluv osa. See on arvatavasti Moosese viimase elunädala kolmas päev. Ta õpetab neile, mil
viisil nad elama peavad peale seda, kui Jumal on neile selle maa andnud, selleks et nad
suudaksid seda hoida. Ta alustab õige elu põhiprintsiipidega- nimelt 10 käsuga. Te õpite seda
oma 10 sõrmega. Kõik nad taanduvad ühele asjale- austusele. Austa Jumalat, austa Tema nime.
Austa Tema päeva. Austa oma vanemaid. Austa elu. Austa abielu. Austa omandit. Austa
inimeste reputatsiooni. Kiireim viis ühiskonna hävitamiseks on austuse hävitamine. Just täpselt
seda oleme näinud omaenda maal juhtumas. Suures osas TV-komöödiate kaudu. Üks väga
tuntud koomik, kelle nime kõik teavad, ütles:“Me kavatseme elada nii, et miski ei ole püha.“
Teisisõnu meie eesmärk on hävitada kogu austus. Austus kuningakoja vastu, austus seaduse
vastu, austus valitsuse suhtes, üksteise austamine. Kui hävitad austuse, hävitad ühiskonna.
Kümme käsku on üles ehitatud austusele. Siin on kontrast. On väga huvitav võrrelda Moosese
seadust paganaühiskonna halvimate seadustega ja parimate seadustega. Kui vastandate neid
Moosese seadusi halvimatega, mida me juba tegime. Emorlased juba elasid nende järgi. Milline
puhas püha seadus see on! Kui palju tervemad ja õnnelikumad inimesed oleksid, kui nad nii
elaksid. On huvitav võrrelda Moosese seadust ühe teise muistse aja seadusega, mis on
Hammurapi seadus. See oli Vana-Babüloonia kuningas. Kui lähete Pariisis Louvre´i, vaadake
ühte kivist sammast, mis oli rajatud Pärsias. Nüüd on see Louvre´is. Sellele kivisambale on
uuristatud 282 Hammurapi seadust. Need seadused olid kirjutatud 300 aastat enne Moosese
seadusi. Paljud õpetlased toovad paralleele nende vahel. Seda on väga hämmastav teha.
Tapmisele ei, abielurikkumisele ei, varastamisele ei, valetunnistusele ei. Need kõik on juba 300
aastat varem Hammurapi seaduses. Lex talionis ehk kättemaksu seadus- silm silma vastu,
hammas hamba vastu, on ka sellel kivil. Paljud inimesed ütlevad:“Hästi, need seadused olid
üsna sarnased.“ Vähemalt kuningas Hammurapi teadis neid. Paulus ütleb Rooma kirja 2.
peatükis ühe väga huvitava asja:“Jumal on kirjutanud selle seaduse paganate
südametunnistusse.“ Ta ei kirjutanud ainult kivisse, Ta on kirjutanud selle inimeste
südametesse. Inimesed teavad, et need asjad on valed. Jumal on kirjutanud oma seaduse nende
südamesse- nad teavad seda. Kas teate, et iga ühiskond maailmas on arvanud, et intsest on vale?
Jumal on kirjutanud need asjad ka südametunnistusse. Ta on need veel selgemaks teinud
Moosese seaduses. Hammurapi seaduse ja Moosese seaduse vahel on mõned suured erinevused.
Näiteks Hammurapi seaduses oli ainult üks karistus- surm. Samas Moosese seaduses oli
surmanuhtlus küllaltki haruldane. Moosese seaduses oli ainult 15 asja, mis väärisid
surmanuhtlust. Võrreldes sellega ei ole Moosese seadus nii karm. Teine tohutu erinevus on
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selles, et Moosese seaduses on orjad ja naised inimesed. Samas kui Hammurapi seaduses on
nad omand. Sellepärast ei olnud naistel mingeid õigusi ja mingit austust Hammurapi seaduses,
kuid neil on seda Moosese seaduses. See on väga huvitav võrdlus. Teiseks on Hammurapi
seaduses klassid. On ülikud, lihtinimesed ja erinevatele klassidele kehtivad erinevad seadused.
Moosese seaduses sellist asja nagu klass ei ole. Sama seadus rakendub igaühele. Ma ütlen seda
sellepärast, et mõned õpetlased ütlevad, et Moosese seadus on üks paljudest. Ei, see on väga
erinev. Kuigi Jumal on kirjutanud oma seaduse paganate südamesse ja nad teavad, et need asjad
on valed, on veel üks tehniline erinevus. Hammurapi seadusi nimetatakse kasuistlikeks
seadusteks. Neid esitatakse tingimuse vormis- kui sa teed seda, siis pead sa surema. Kui sa seda
teed- see on tingimus. Moosese seadused on apodiktilist laadi (surmkindlad). Neid esitletakse
käskudena. Sa ei tohi seda teha. Kas näete erinevust? Kõik Hammurapi seadused ütlevad:“Kui
sa seda teed, siis saad ka karistada.“ Moosese seadus ütleb:“Sa ei tohi seda teha.“ Ainult Jumal
võib niimoodi kirjutada. Inimeste tehtud seadused on tavaliselt kasuistlikud- kui sa seda teed,
siis juhtub see. Jumal kirjutab, et sa ei tohi seda teha. Ma keelan sul seda teha. Tema on
kuningate kuningas. Seega on selles erinevused.
Ülejäänud osa 12-26 käsitleb väga laialdaselt ja detailid on lihtsalt uskumatud. Võin esitada
teile mõned pealkirjad. Esmalt on seal palju usuga seotud seadusi. Need käsitlevad paganlikku
ebajumalateenimist. See väärib surmanuhtlust. Seal käsitletakse spiritismi- sellel on
surmanuhtlus. Surnutega suhtlemine on nõidus. Jumalateotus, uudsevilja tähistamine. Kümnise
maksmine ja eriline annetus iga kolme aasta tagant võõrastele, orbudele ja leskedele. Sabati
seadus. See oli täiesti uus- enne Moosest ei pühitsetud sabatit. Aadam ei pühitsenud, Aabraham
ei pühitsenud, Iisak ei pühitsenud, Jaakob ei pühitsenud. See oli uus soodustus orjadele, kes
töötasid 7 päeva nädalas. Nüüd oli üks töövaba päev nädalas. Mõned arvavad, et sabat on
algusest peale olnud, ei ole- see tuleb koos Moosesega ja kaob koos Kristusega. Siin on seadus
pühade pidamise kohta- paasapühad, nelipühad ja lehtmajade pühad. Seal on ohverdamise
seadused. Tõotuse andmise seadused- kui sa annad Jumalale tõotuse, pead seda pidama oma
igavese pääste hinnaga. Seal on seadused lahutuse kohta. Praegu ma kannan oma ülikonda. See
maksis 15 naela, kuid see on villase ja polüestri segakiust. Ma rikun praegu Moosese seadust.
See oli üks juudi perekond, kes pani mind seda rikkuma- nad ütlesid, et see on Marks &
Spencer. Teatud seaduse kohaselt ei tohi sa erinevaid kiudusid segada. Sa ei tohi segada teatud
seemneid aias. Sa ei tohi seda ja teist kokku segada. Sa ei tohi künda härja ja eesliga. Millest
see kõik räägib? Kõik see oli osa vanast viljakusekultusest. Siis arvati, et asjade segamisega
toodavad nad viljakust. Kui te segate erinevaid kiude, siis teete oma kanga viljakaks. See on
kõik tänu sellele. Jumal annab viljakuse. Sa ei saavuta seda asjade segamisega. Sellepärast on
need segamise seadused. Siis on seal valitsemise seadused. Seal on seadused kuninga kohta.
Kuigi Jumal oli nende kuningas. Neil ei olnud sajandeid kuningat olnud. See ei olnud Jumala
tahe, et neil kuningas oleks. Jumal teadis, et ühel päeval nad hakkavad tahtma kuningat. Seega
tegi Ta kuningate seaduse. Kui kuningas troonile tuli, pidi ta oma käekirjaga kirjutama Moosese
seadused ja neid regulaarselt lugema. Kas kujutaksite ette, et Westminister Abbeyst öeldakse
meie kuningannale, et ta peab kogu Piibli omaenda käekirjaga üles kirjutama? Või vähemalt
kirjutama oma käega mäejutluse üles? Kindlustamaks seda, et kuningas tunneks seadust.
Kuningal ei tohtinud olla palju naisi, palju hobuseid või palju raha. Siis on siin kohtunike
seadus. Surm kohtu solvamise eest. Õigluse seadused- mitte altkäemaksu võtta, ei
onupojapoliitikale. Võõramaalane, orb ja lesk peavad saama täpselt sama kohtlemise osaliseks,
kui kõige rikkam ärimees. Kas ei ole mitte imelised seadused! Siis olid tunnistajate seadused.
Pidi olema vähemalt kaks või kolm tunnistajat, et täielikult nõustuda, mida nad nägid või
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kuulsid. Kui nad andsid valetunnistusi, pidid nad kannatama täpselt nagu see inimene oleks
kannatanud. Teisisõnu, seda tähendabki silm silma vastu, hammas hamba vastu. Kui minu
valetunnistus kohtus põhjustab talle trahvi 1000 naela, siis kui avastatakse, et mina olen andnud
valetunnistusi, siis mind trahvitakse 1000 naelaga. Täiesti õiglane, kas pole? Silm silma vastu,
hammas hamba vastu. Siis karistus maksimaalselt 40 piitsahoopi. Esines piitsaga nüpeldamist,
kuid kõige rohkem võis anda 40 hoopi. Tavaliselt andsid nad 39. Öeldi, et kui te selle arvu
ületate, kohtlete inimest nagu looma. Keha ei tohtinud jätta puu külge pärast päikeseloojangut,
et sellega seda mitte naeruvääristamise objektiks muuta. Paulus rakendab seda Jeesuse kohta
Galaatia 3. peatükis. Siis olid seadused teatud kuritegude puhuks- mõrv, millega kaasnes alati
surmanuhtlus, välja arvatud, kui see ei olnud tahtlik inimese tapmine. Oli määratud kuus
Pelgulinna, kuhu inimene, kes oli kogemata tapnud, võis põgeneda ja sellega surmanuhtlusest
pääseda. Olid ka inimröövi vastased seadused, ka see tõi kaasa surmanuhtluse. Vägistamise
vastased seadused, ründamise vastased seadused. Varavastaste kuritegude seadused, eriti
piirikivide liigutamine. Iga inimene märgistas kividega oma talu piirid. Inimesed liigutasid iga
öö neid piire ühe jardi või kaks. See oli väga tõsine kuritegu. Olid terviseseadused, mida teha,
kui oled haigestunud ravimatusse nahahaigusesse. Sõna „pidalitõbi“ all on mitmed erinevad
nahahaigused Piiblis. Seadused surnud loomade söömise vastu. Seadused puhtast ja ebapuhtast
toidust- kaamelid, küülikud, linnud, siga. Siis on üks väga veider asi, millest peaaegu ükski juut
aru pole saanud- sa ei tohi kitsetalle ta ema piimas keeta. Selle salmi põhjal on juudid kirjutanud
tohutu kosher dieedi. Köögis on neil täiesti erinevad komplektid potte ja panne, kus nad hoiavad
piimatooteid ühel pool ja lihatooteid teisel pool. Nad on sellest täiesti valesti aru saanud. See
on jällegi pagana viljakusekultusest. Et viljakust suurendada, pandi laps emaga intsesti
(lähisugulaste vaheline seksuaalsuhe), teda ema piimas keetes. Neile öeldi, et seda ei tohi teha.
Sellepärast on nad loonud selle kosher toidu süsteemi. Seal olid ka heaoluseadused, et sa pidid
jätma põllu ääred koristamata, et vaesed saaks seal noppimas käia. Seadused oma naabri
abistamisel, kui nende loom oli ära jooksnud. Sa ei tohi siduda härja suud, kui ta pahmast tallab.
Paulus rakendab seda inimestele nagu mina- jutlustajad. „Jutlustajad levitavad toitu teie jaoks“,
nagu Paulus ütleb. Huvitav seaduse rakendus! On lubatud võtta pesast linnu muna, kuid mitte
ema. Seadused sõjapidamisel- nad ei tohtinud sõjas puid maha võtta, sest nad ei võidelnud
puudega, vaid inimestega. Ma mõtlesin sellele, kuidas Ameerika mürgitas Vietnami džungleid,
hävitades kõik puud. Jumal ütleb:“Sa ei võitle puude vastu. Võitled inimeste vastu.“ Väga
huvitav seadus sõdurite tualettide kohta. Huvitav seadus sõduri kohta, kes abiellus. Ta võis
aastaks koju jääda, enne kui ta jälle sõtta läks. See on üks imetore seadus. Anda aega oma naise
tundma õppimiseks ja sellega abielu jõudmine kindlale alusele. Neid seadusi oli sadu. Nende
seaduste ulatus katab kogu elu, alates tualetis käimisest kuni selleni, kuidas ülistada. Alates
riietusest kuni toidu valmistamiseni. Jumal on huvitatud kogu sinu elust. Õige elu ei tähenda
ainult pühapäevast koguduse külastust. See hõlmab kogu elu. Selles Moosese seaduses antakse
iga asja õige viis. Ta tahab, et inimesed kõike õigesti teevad. Need seadused on väga huvitavalt
integreeritud. Mina klassifitseerisin neid, kuid tegelikult on need segamini. Sa lähed otse
seadusest mitte süüa kaameleid pühade pidamise seadusesse. See ei sobi kaasaegse lääne
mõtlemisega. Me peame klassifitseerima. Meile meeldivad alapealkirjad. Seal on nad kõik
läbisegi. Miks? Sest Jumal ütleb:“Elus ei ole mingit jaotamist.“ Meie kaldume ütlema:“See on
püha ja see on sekulaarne.“ Jumal nii ei ütle. See on kõik ühtne. See on terviklik. See ei kata
mitte ainult kogu elu, vaid see on elu terviklikkus, mida kaasaegselt holistlikuks nimetatakse.
See on kõik koos. Jumal on seal, kas sa istud einet võtma või lähed kirikusse. See on sama. Ma
olen teile varem rääkinud, et juudi palveraamatus on üks imeline palve selle kohta, kui sa
tualetis käid. Meie jaoks on see nali, mis meid itsitama ajab. Juudi jaoks mitte. See
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ütleb:“Issand, ma olen tänulik, et minu keha töötab jälle korralikult. Ma tänan sind, et ma tunnen
nüüd end palju paremini. Halleluuja!“ Ma käin paljudes kristlaste tualettides, sest peatun
paljudes kodudes. Nagu tavaliselt, on hunnik palveraamatuid riiulil ja tekst seinal. Ei raamatutel
ega tekstidel pole midagi sellega pistmist, kus nad on. Kui te vanaks saate ja ei suuda oma keha
kontrollida, siis te sooviksite, et oleksite Jumalalt palunud, et see korralikult töötaks. Jumala
jaoks on see kõik üks. See on kogu lugu. Püha elu on kõiges õigesti toimimine. Kolmandaks
ma märkasin, et nende kõikide seaduste eesmärk ei olnud nende head tuju rikkuda või neid
piirangutega koormata. Seal kordub pidevalt väljend- „et sinu käsi hästi käiks ja sinu elupäevad
oleksid pikad.“ Jumal tahab, et me oleksime terved ja õnnelikud. Sellepärast tegi Ta need
seadused. Mitte nagu meie arvame, et Jumal istub seal üleval ja ütleb meile, mida me jälle teha
ei tohi. Üks väike poiss läks kooli ja õpetaja küsis:“Mis on sinu nimi?“ „Johnny Dont (Johnny
Ära Tee).“ Õpetaja ütles:“Ma olen kindel, et see ei ole sinu nimi.“ „Sellega minu ema kutsub
mind alati.“ „See pilt Jumalast, kes seal üleval istub ja ütleb:“Ära tee!“ Ta ütleb:“Et sinu käsi
hästi käiks.“ See on üks esimesi asju, mida me üksteise käest küsime. Kas kõik on hästi? See
oli nende heaolu, millest Ta lähtus. Sellepärast on kasulik kõiki neid seadusi lugeda.
Läheme edasi. Kolmas ja viimane jutlus, mida Mooses pidas viimasel päeval, oli kahes osas.
Esimeses osas ta ütleb:“Te peate ise seda seadust pidama. Kui te sellele maale sisenete, kui
Jumal on vee eraldanud ja teid sisse viinud. Kui te olete sisenenud, minge mäele ja öelge kõik
need õnnistused ja needused ja rakendage neid ise.“ Eebali ja Gerisimi mäele. Ma olen olnud
Gerisimi mäel ja mõned maailma järele jäänud samaarlased on ikka veel seal. Neil on Moosese
seadus. Neil ei ole teisi Piibli raamatuid. Nad on teinud väikesed koopiaid oma rullraamatutest
vanadest konservikarpidest. See seaduse osa on samaaria keeles. See on osa Moosese seadusest.
Nad näitavad teile väga vana rullraamatut, mis neil on sajandeid olnud. Nad näitavad seda
teatud kaalutlustel. Nad on väga vaesed. Samaaria naine ütles Jeesusele:“Kiitke Jumalat
Gerisimi mäel?“ Ei, küsimus ei ole millisel mäel, vaid et te teete seda tões ja vaimus. Need kaks
mäge on vastakuti, moodustades nagu gigantse areeni oma kahe tipuga. Õnnistusi hüüti
Gerisimi mäelt ja needusi Eebali mäelt. Inimesed pidid karjuma „Aamen“ pärast igat õnnistust
ja needust. Ma tegin seda pühapäeva õhtul, kui jutlustasin kirikus. Ma ütlesin:“Neame inimesi.
Ma tahan, et te ütleksite „aamen“ peale igat needmist. Neetud olgu, kes neab oma ema ja isa.
Neetud olgu see, kes liigutab oma naabri piirikive. Neetud olgu see, kes pimeda juhatab tema
teelt välja. Neetud olgu see, kes leskede üle ebaausalt kohut mõistab. Neetud olgu see, kes
magab oma ligimese naisega. Neetud olgu, kes süütu inimese maha lööb. Neetud olgu
halastamatud, abielurikkujad, himustajad, ebajumalakummardajad, joodikud, liigkasuvõtjad.
Kui me seda pühapäeva õhtul lugesime, muutus kogudus üha vaiksemaks ja aamenid vaibusid.
Keegi tuli pärast minu juurde ja ütles:“Kas sa tead, miks me vaikseks jäime? Sest me leidsime,
et me neame iseennast.“ See, mida ma teile lugesin, on 5. Moosese 28. peatükist, kuid see on
anglikaani palveraamatus lugemiseks iga paastu ajal. Sellel kogudusel polnud aimugi, et ma
võtsin selle anglikaani palveraamatust. Ma võin öelda, et kogudused on kohutatud, kui selliselt
teenistust läbi viia. Kardetakse inimesi pahandada. Kas kujutaksite ette seda efekti, kui iga
kogudus Inglismaal iga paastu ajal neaks selliseid inimesi? Muide Paulus ütleb Galaatia
kirjas:“Kui jutlustaja räägib erinevat evangeeliumi sellest, mida Paulus rääkis, siis olgu ta
neetud.“ Inimesed küsivad:“Mida teha jutlustajatega, kes moonutavad evangeeliumi?“ Needke
neid! See on meie võimuses. Sõnadel on vägi. Õnnistamised on väelised nagu needmisedki.
Mooses ütles:“Kui te sellele maale jõuate, minge neile mägedele, hüüdke õnnistusi ühelt mäelt
ja needusi teiselt mäelt ja inimesed kahe mäe vahel öelgu:“Aamen.“ Pidage lepingut ja te olete
õnnistatud ja naudite seda maad, kui te peate neid seadusi. Ja te olete neetud, kui te ei pea.
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Ülejäänud VT-i ajalugu lähtub kõik sellest. Kui te loete 5. Moosese 28. peatükki, loeksite te
nagu Iisraeli ajalugu viimase 4000 aasta kohta. Jumal ütleb:“Kui te lihtsalt jätkate, isegi kui ma
olen võtnud teilt vihma ja isegi kui olen vaenlase saatnud teie maad okupeerima ja te ikka ei
kuula, siis ma pillutan teid üle maailma laiali ja teid hakatakse pilkama.“ Kas olete kuulnud
anekdooti iirlasest, šotlasest ja juudist? 5. Moosese 28 ennustab selle toimumist ette. Kui te
loete 5. Moosese 28 peatükki, mõistate te kogu Iisraeli ajalugu kuni tänapäevani. Jumal on
olnud ustav. Ta pidas oma lubadust neid õnnistada ja needa. Nad on olnud rohkem õnnistatud,
kui ükski teine rahvas ja nad on olnud rohkem neetud, kui ükski teine rahvas. See on tõend, et
Tema on Iisraeli Jumal. 32. peatükis Mooses laulab. 120 aasta vanuselt ütleb ta:“Ma olen terve
mõistuse juures.“ Tal pidi olema hea hääl. Mooses, nagu paljud teised prohvetid, oli muusik.
Prohveteerimine ja muusika käivad koos läbi kogu pühakirja. Taavet oli prohvet. Ta on
kirjutanud rohkem Piiblilaule, kui keegi teine. Mooses laulis koos õde Mirjamiga, kui nad läksid
Punasest merest läbi. Mooses kirjutas ühe toreda laulu, mida kord aastas Inglismaal
lauldakse:“Oo Jumal on aidanud lootusel tulla aastaid. Me oleme täielikult varustatud ja meie
kaitse on kindel.“ See oli Moosese laul. Kas te teadsite seda? Nüüd ta laulab ühe laulu ja
ütleb:“Jumal on täiesti püsivalt usaldusväärne, muutmatu, Temale võib kindel olla. Ta on kalju.
Ta on ustavuse Jumal. Temas ei ole ebaõiglust.“ Kas tunnete selle laulu ära? Max, mine klaveri
taha ja mängi seda! Mis number see on? Laulame ruttu:“Sest ma kuulutan Isanda nime, andke
au meie Jumalale! Tema on kalju, Tema töö on täiuslik, sest kõik Tema teed on õiged. Jumal
on ustav ja Temas pole väärust, tema on õige ja õiglane…“ Me laulsime just Moosese laulu.
Ilmutuse raamatus on öeldud, et kui me kirkusesse jõuame, siis kuuleme jälle Moosese laulu.
See on üks tore laul. Temal ei olnud kunagi probleeme sellega, et Jumal käskis emorlasi tappa.
Ta ütles:“Jumalas ei ole väärust. Tema on ustav. Tema on hea.“ 33. peatükis õnnistab ta
ükshaaval 12 suguharu. Ta oli tõeline prohvet, sest ta suutis näha iga hõimu tulevikku. Ta
õnnistas igaüht neist. Ainult ühte ta ei õnnistanud ja see kadus ära. Nagu te Piiblist teate 12
suguharu muutusid. Nad ei jäänud kõik elama. Ka 12 apostlist 1 ei jäänud elama. 12 suguharust
1 ei jäänud elama. See on huvitav paralleel Vana ja Uue Testamendi vahel. 34. peatükk on
Moosese surm ja matmine. Ma olen täiesti kindel, et seda tema ei kirjutanud. See oli ainus osa
5. Moosese raamatust, mida ta ei kirjutanud. Selle lisas Joosua. Ta suri üksinda, selg vastu Nebo
mäe tippu, vaadates üle Jordani jõe tõotatud maad, mida tema ei näinud. Tegelikult ta siiski
nägi. Ta pääses sinna üks kord sajandeid hiljem. Ta oli Jeesusega neist ühe mäe tipus
jutuajamine. Ta suri Nebo mäel ja ta maeti sinna. Keegi ei olnud suutnud leida tema hauda, sest
kedagi ei olnud seal, kui teda maeti. Kas ta siis mattis end ise? Vastuse leiate Juuda raamatust.
Üks ingel tuli ja mattis ta maha. Kui ingel tuli Moosese juurde, seisis kurat Moosese juures ja
ütles:“See mees on minu oma. Ta mõrvas ühe egiptlase. Ta on minu oma.“ Seal oli peaingel
Miikael, kes ütles kuradile:“Issand sõidelgu sind.“ Mooses sai maetud. Milline lugu! Tema keha
sai maetud, tema hing on Issanda juures. Nad leinasid teda terve kuu. Nad püüdsid leida tema
surnukeha. Kuid nad ei suutnud. Sellega lugu lõpeb. 5. Moosese raamat on kogu VT-s kõige
fundamentaalsem raamat. See on võti kogu Iisraeli ajaloole. Kui nad maale jõudsid, okupeerisid
nad ainult mäed. Nad jätsid orud emorlastele. Laupäeva õhtuti läksid noored mehed alla orgu,
et endale tüdrukuid leida. Sellega algas kogu see kurb lugu. Varsti elasid nad samamoodi, kui
ülejäänud inimesed. Prohvetid rääkisid üksteise järel:“Kui te nii jätkate, siis Jumal peab oma
lubadust ja neab teid.“ Iga prohvet viitab 5. Moosese raamatule. Üle 1000 aasta õnnestus neil
saada kõike, mida Jumal oli neile lubanud alates Aabrahamist kuni Taavetini. Nad said selle
kõik. Järgmise 500 aastaga nad kaotasid kõik selle. Seda me näeme Kuningate raamatut
õppides. Võite kogu Iisraeli ajaloo kahe lausega kokku võtta:“Kuulekus ja õigsus tõi neile
õnnistuse. Sõnakuulmatus ja õelus tõi neile needuse.
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5. Moosese raamatul on suur roll ka Uues Testamendis. Seda on tsiteeritud 80 korral vaid 27
raamatus. Jeesus tundis 5. Moosese raamatut väga hästi. Kui Teda kõrbes kiusati, selles samas
Juuda kõrbes, mida Mooses oma surevate silmadega vaatas. Kui Jeesust seal kiusati, kasutas ta
kirjakohti enese kaitsmiseks. Ta tsiteeris alati 5. Moosese raamatut. Kas pole põnev! „Inimene
ei ela üksnes leivast“- see on 5. Moosese raamatus. Vaadake, kui oluline see on. Mäejutlus
sisaldab 5. Moosese raamatut. Samaaria naine, keda me juba oleme maininud, ütles, et ta ülistab
Jumalat Gerisimi mäel, mis on nende püha mägi. Ta ütles, et tuleb päev, mil me kummardame
tões ja vaimus. Kui tal paluti Moosese seadus kokku võtta, tegi ta kokkuvõtte 5. Moosese
raamatu sõnadega:“Armasta oma Jumalat kõigest oma hingest ja kõigest oma südamest ja
kõigest oma väest.“ Üks kõige üllatavamaid asju, mida ma olen unustanud mainida, kuid mis
on väga tähtis. Isegi kogu selles jäigas seaduse osas on kõige tavapärasemaks sõnaks armastus.
See esineb 31 korral. Kogu selle seadusandluse hulgas on armastus. Jeesus ütles:“Kui te
armastate mind, siis te peate kõiki minu käske.“ Seaduse ja armastuse vahel ei ole mingit
vastuolu. Kui te armastate seda seadust, siis te peate Tema käske. Paulus ütles:“Armastus on
seaduse täitmine.“ Seal ei ole küsimus käsumeelsuses, vaid armastuses. Sõna „armastus“ esineb
31 korral. 31 korral esineb ka sõna „kuuletuma“, sest armastamine tähendab kuuletumist.
Jumala vaatevinklist tähendab armastus lojaalsust. See on kellegi armastamine nii väga, et sa
tahad teha seda, mida nemad tahavad, et sa teeksid. See on väga tähtis punkt. Vahest me
kuuleme, et seadus ja armastus on teineteisega vastuolus. Ei, need ei ole. Seaduse pidamine on
sinu armastuse väljendus. Kui Jeesuselt küsiti:“Mis on käsk?“ Jeesus ütles:“Armasta!“ Kaks
kõige suuremat käsku on:“Armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimest. Me mäletame ka, et
Mooses ja Eliisa rääkisid Jeesusega. Kas te teate, millest nad rääkisid? Nad rääkisid Egiptusest
põgenemisest (exodus), mille Jeesus pidi Jeruusalemmas lõpule viima. Exodus tähendab
orjusest pääsemist. Jeesus suri ristil. See oli meie exodus. Paulus käsitleb üha uuesti 5. Moosese
raamatut, kui ta rõhutab südameusku. Jumal ei ole huvitatud meie kehade ümberlõikamisest,
vaid meie südamete ümberlõikamisest. Südametest, milles on kurjus, lõigati see välja. Südamed
on vabastatud Jumala armastamiseks. See on kõik, mida ma tahan 5. Moosese raamatu kohta
öelda. Loodan, et olete maitse suhu saanud, et seda lugeda. Lugege neid kolme peatükki
ükshaaval. Mõelge lihtsalt neist, saage neist tunnetus! Mõistke, et see kõik on nüüd meie
ajalugu, sest meie oleme nüüd Aabrahami pojad ja meid on poogitud Iisraeli oliivipuu külge.
Sellepärast lugedes võõrast lugu teisest rahvast, loeme ka oma lugu. Jumal ei ole muutunud. Ta
tegeleb meiega täpselt samuti, nagu Ta nendega tegeles. Õnnistus ja needus- kuulekus ja
sõnakuulmatus. Õigsus ja õelus. Kui me arvame, et me võime käituda nagu kõik need paganad
meie ümber, siis me peame järele mõtlema. Jumal ütles iisraellastele:“Minge ja võtke nende
maa, kuid ärge hakake nende moodi elama. Kui te seda teete, siis saadan ma kellegi teise, kes
teilt selle maa ära võtab.“ See peab ikka veel paika. Paulus ütles:“Need ajad on kirja pandud
teie õpetamiseks, et me võiksime õppida nende vigadest, et ise mitte samu vigu teha.“ See
vastab siiani tõele, et Jumal ihkab pühasid inimesi, kes on ka terved inimesed ja õnnelikud
inimesed.

Joosua
1. osa
Joosua raamat on Vana Testamendi kuues raamat ja inglise keeles see paistab olevat järg 5.
Moosesele. Ja Moosese viiele raamatule. 5. Mooses lõpeb Moosese surmaga ja Joosua jätkab
sealt kus eelnevad lõpetasid. Joosua jätkab rahva juhina Moosese jälgedes. Mis selles nii
erinevat on? Miks seda raamatut igal aastal sünagoogis ei loeta, nagu 5. Moosest? Meie Piiblis
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see ei paista mitte kuidagi erineva olevat. See lihtsalt jätkab jutustust. Aga juutidele 5. Moosese
raamatu ja Joosua raamatu vahel on põhjalik erinevus. 5. Moosese raamat on Moosese seaduse
osa. Joosua seda pole. Täiesti erinev raamat. Moosese raamat sisaldab seadlusandlust, Jumala
seadusi. Joosua raamatus pole mitte ühtegi seadust. Ega ka järgmistes raamatutes. Oleme
väljaspool seaduste maad. Või oleme väljaspool rahva loomist. Oleme nüüd selle põhiseaduse
praktikas elamise poolel. Piibli esimesed viis raamatut on Iisraeli rahva põhiseadus. See on
nende vundament. Ülejäänud Vana Testament on sellest, kuidas see töötab. Joosua raamat on
esimene ei-seaduseraamat ja sellel on tähelepanuväärne erinevus esimeste viie raamatuga. Olen
üritanud seda niimoodi näidata. Me kutsume järgmist kuute raamatut (Joosua- 2. Kuningate
raamat) ajalooks. Juudid ei kutsu neid mitte sugugi ajalooraamatuteks. Nemad nimetavad neid
prohvetiteks. Meie arvates on need ajalugu ja järg jutustustele. Kui lugeda viite raamatut ja siis
neid kuute, saad vahest aru. See (viis Moosese raamatut) on Seadus, juutide vundament. Nemad
nimetavad neid Tooraks. See tähendab „juhendit“ ja iga juut saab nende kohta õpetuse. Ja need
loetakse kord aastas läbi. Juutide kirjutites neid nimetatakse varajasteks prohvetiteks. Me ei
mõtle mitte kunagi nende kohta niimoodi. Järgmisel tunnil vaatame, miks. Siin (viis Moosese
raamatut) on Jumala lubadused neile. Siin (Joosua- 2. Kuningate raamat) aga nende täitumus.
Siin (viis Moosese raamatut) Jumal ütleb, mida Ta teeb ja siin (Joosua- 2. Kuningate raamat)
Ta teeb seda. Jälle tuleb esile armu ja tänulikkuse teema. Jumala arm on väga selge esimeses
viies raamatus. Järgmistes kuues näeme kõikjal tänulikkust, aga mitte piisavalt. Siin (Moosese
viis raamatut) on lunastus, siin õiglus. Siin (Moosese viis raamatut) on Moosese seadusandlus.
Siin aga selle seaduse rakendamine nende ellu praktilisel tasandil. Siin (Moosese viis raamatut)
on kuulekuse õnnistuse tõotused, Joosuas õnnistatakse. Nad teevad nii nagu Jumal käsib ja
Jeeriko müürid murduvad. Kuigi Jumala käsk kõlas hullult ja mitteasjalikult ja kasutult, nad
siiski tegid nii ning Jumal õnnistas neid. Maa anti neile, kuna nad olid Jumalale kuulekad. Aga
kardan, et nendes raamatutes (Joosua- 2. Kuningate raamat) on näiteid ka vastupidise kohta.
Kui nad ei kuulanud sõna, pidid nad kannatama. Kuigi Joosua raamat räägib sellest, kuidas maa
anti neile, räägib 2. Kuningate raamat sellest, kuidas see nende käest jälle ära võeti. See (
Joosua- 2. Kuningate raamat) on kurb lugu lubaduste kohta kuulekust õnnistada ja
sõnakuulmatuse eest needa. Need raamatud räägivad sellest, kuidas neid lubadusi täideti. Algul
neid õnnistati, siis neeti. Joosua raamatust Kuningate raamatute lõpuni on kurb lugu sellest,
kuidas nad tõotatud maale jõudsid ja mis pärast seda juhtus. Joosua raamat on põhiliselt raamat
kuulekusest. Aga vastuhakkamise seemned on olemas. Nad said Jeeriko, aga Aid, järgmist linna
nad ei saanud endale, kuna nad ei olnud kuulekad. Maa kaotamise seemned olid olemas. See ei
juhtunud mitme aastasaja jooksul, aga siis see juhtus. See (Moosese viis raamatut) leping
sõlmiti Jumala ja Iisraeli vahel. Aga siin (Joosua- 2. Kuningate raamat) juhtub selle
esiletulemine. Seda rakendati nende ellu praktiliselt. Viis esimest raamatut on põhjendus ja
järgmised kuus selle tagajärg. Kõik, mis nendes (Joosua- 2. Kuningate raamat) raamatutes
juhtub, saab selle põhjal seletada, mida nendes (viis Moosese raamatut) on öeldud. Oleme siis
läinud Vana Testamendi eri ossa. Inglise keeles seda lihtsalt ei märka, kuna neil ei ole erinevat
pealkirja. Need jätkuvad üksteise järel, aga siin näete selget kontrasti.
Suur küsimus kõikide nende ajalooraamatute suhtes on:“Kas need leidsid tegelikkuses aset?
Tahan tuua esile väga ohtliku kaasaegse uurimissuuna. Selle kohaselt Piibli tõde ei ole
ajalooline või teaduslik, vaid tõde on moraalne ja religioosse väärtuse kohane. Teisisõnu
inimesed usuvad vägagi üldiselt, et Piibel on täis tõdesid. Aga milliseid tõdesid? Kui ütled, et
see on moraalsete ja religioossete tõdede raamat, aga mitte tingimata ajalooline ja teadusliku
tõe kohane, satud peagi libedale teele. Selle mõttemalli taustal on müüdimõtlemine või mõte
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legendist, saagast. Selle kohaselt ei ole mingit vahet, kas see juhtus või mitte. Selles on siiski
tõde meile õppimiseks. Kas suudate jälgida? Piiblis on ka selliseid osasid. Jeesuse
tähendamissõnad on kõik tehniliselt võttes müüdid. Ei ole vahet, kas kadunud poeg oli
tegelikult olemas või mitte. Tähtis on, et selles jutustuses on tõde peidus. On selge, et Jeesuse
tähendamissõnad on selle sarnased. Ta mõtles loo, et neile tõtt rääkida. Aga kui sa ütled, et
kogu Piibel on selline, oled väga erineval pinnasel. Kui siis ütled, et Piibli lugudes, nagu loos
Jeerikost, on tõde, aga ära usu, et see niimoodi juhtus…Need on müüdid, mis sisaldavad tõdemitte valesid, vaid tõde. See areng on toimunud kiiresti. Selle arvates kõik on Piiblis
tähendamissõna. Kõik on ainult legend ja muinasjutt, mis on välja mõeldud, et meile moraalseid
ja religioosseid tõdesid vahendada. Midagi selle sarnast nagu õpetavad loomamuinasjutud.
Ükski nendest muistenditest ei ole kunagi juhtunud, aga neis on tõde. 19. sajandil seda hakati
1. Moosese raamatuga sobitama ja öeldi, et Aadamat ja Eevat ei olnud kunagi olemas. See on
müüt ja lugu tõe esile toomiseks ning tõde on see, et kui ütled kellelegi, et on midagi, mida ei
tohi puudutada, siis ta läheb ja puudutab ikkagi. See on 1. Mooseses peituv tõde. Ma ei ürita
seda reklaamida, vaid räägin ainult, mis on juhtunud. Aadamat ja Eevat peeti õpetava loona ja
tähendamissõnana. Aadam oli „iga mees“, mitte keegi eriline isik. Ja Eeden oli kõikjal, mitte
konkreetses kohas, aga see sisaldas tõde. Tõe leidmiseks pidi loo müüdi ümber lahti harutama.
Peab lahti saama loo jutuosast ning kinni pidama selle tõeosast. Varsti hakati seda rakendama
mujalegi. Järgmisena Noa puhul ja veeuputust ei juhtunudki. Aga loosse veeuputusest on
peidetud moraalne ja religioosne tõde. Piibel muutus ajalooraamatust väärtusteraamatuks ja see
on tänapäeval üks lemmiksõnu. Selles on väärtusi, aga need on moraalsed või religioossed,
mitte ajaloolised või teaduslikud. Siis seda kasutati Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi puhul. Ning
seejärel Joona nähti müüdina, kuigi Kuningate raamatus oli tal sugupuu ja teda tuuakse esile
tegeliku isiksusena. Nüüd see ulatub juba Uue Testamendini. Ja paljud koguduse tegelased
seavad neitsist sündimise kahtluse alla. Aga selles loos on tõetera sees. Selles on meile antud
väärtusi, aga mitte ajaloolisi. Siis seda rakendati lõpuks isegi Jeesuse ülestõusmisega. Mõned
piiskopid ütlevad, et pole vahet, kas Jeesuse luud mädanevad kusagil Lähis-Idas. See ei mõjuta
ülestõusmisjutustust. Jutustusega on seotud tõde sellest, et Jeesuse mõju jätkub pärast Tema
surma. Seda nähtust kohandati eriti Joosua raamatu puhul ja Jeeriko looga. Eesmärk oli teha
Piiblist vastuvõetav teaduse ajastul. See võimaldas jutustustest imede eemaldamise juhtumeid
kõrvaldamata. See on taustamotiiv. Mis sellel siis viga on? Joosua raamat on täis asju, mille
kohta teaduse ajastu ütleb, et see on võimatu. Jeeriko müür on selles suur probleem. Aga kõige
suurem on päikese ja kuu seiskumine terveks päevaks. Kui oligi nii, et nende asemel Maa
lõpetas pöörlemise, miks siis inimesed ei lennanud kosmosesse, kui maakera järsku peatus?
Seda väidetakse müüdiks ja jutustuse tõde on, et Jumal tahab meid aidata meie võitluses. Aga
ajaloolist tõde selles pole. Loodetavasti olen öelnud piisavalt selle laialt levinud nähtuse kohta.
Joosua raamatus puutud kokku kuivade jõgede ja lagunevate müüridega ja kohapeal seisvate
päikese ja kuuga. Mida kõigest sellest peaks teaduse ajastul arvama? Oletame hetkeks, et need
on ainult jutustused ja legendid. Lõikame need välja ja eemaldame raamatu müüdid. Mis jääb
järele? Kui Piibli raamatutest imed välja jätta, jääb järele ainult inimlik ajalugu. Samahästi
võiks õppida muistse Tiibeti ajalugu. Sealgi leidub väärtusi. See on tõsine asi. Kui imed
naeruväärsete ja võimatutena välja jäetakse, jäetakse välja Jumala osa ajaloos. Järele jääb ainult
inimese osa. Mis mõtet on uurida inimese ajalugu 3000 aastat tagasi? Ma ei näe selles mingit
mõtet ja sama hästi võiksin pidada loengut Hiina kultuurist. See muutub sama tähtsusetuks.
Imede osa on täiesti põhjapanev Piibli ajaloole. Isegi nii suures osas, et kui see eemaldada, ei
jää midagi uurimisväärset järele. Läheme veidi kaugemale. Joosua toob meile esile tõelise rahva
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tõelistes kohtades. Jordani jõgi on tegelik koht. Seda saab vaatamas käia. Olen seal inimesi
ristinud. Jeeriko on tegelik koht, mille varemete juures olen seisnud. Jeruusalemm on tegelik
koht. Saad sinna minna, seista selle tänavail. Kaananlased olid tõeline rahvas ja arheoloogia
tõestab seda. Iisraellased on tõeline rahvas ja on ikka veel meie keskel. Väidetakse, et Joosua
raamat on pealtnägijate kirjutatud. See on kirjutatud mitmuse esimeses isikus. „Meie
marssisime Jeeriko müüride ümber.“ See vorm väidab selgelt, et „me olime seal, nägime mis
juhtus.“ Kuidas me võime mõelda, et 21. sajandi AD uurija võiks paremini teada, mis seal
toimus, kui see, kes oli kohapeal. Kummaline eelarvamus sellisele järeldusele jõudmiseks.
Raamat väidab end olevat ülestähendusi nende aegsetest juhtumistest. Seal kordub ütlus:“See
on seal veel tänapäevalgi.“ Inimesed said kirja pandut kontrollimas käia. On eriti inetu temp
seda kõike müüdiks väita. Arheoloogia on tõdenud loendamatuid asju Joosua kohta. Räägin
peagi Jeeriko arheoloogiast. Aga on teisigi linnu, mille nad vallutasid, nagu näiteks Haasor ja
Laakis. Ja rühm teisi linnu, milles arheoloogid on tööd teinud. Nad on selgitanud, et 50-ne aasta
jooksul nende kõikide linnade kultuur muutus radikaalselt palju lihtsamaks. Need olid kaugele
arenenud, rikkad linnad, millel oli oma kultuur. Siiski 50-ne aasta jooksul need kõik linnad
hävitati täielikult. Uus linn on ehitatud asemele ja selle kultuur oli täiesti teine. See on
tähelepanuväärne arheoloogiline leid. Selle muudatuse aeg sobib täpselt Joosua jutustusega
selle kohta, kuidas nad need linnad vallutasid 50 aasta jooksul. Peame nüüd meeles, et
arheoloogia ei suuda imet tõestada. See saab uurida ainult imede tagajärgi. Ega see olnud
kohapeal vaatamas asjade juhtumist. Arheoloogia võib leida kokku varisenud müürid, aga mitte
seda, kes pani need varisema. Peame seda kas puhtaks juhuseks pidama ja need lihtsalt
lagunesid just õigel hetkel või ütlema, et tegu polnud juhusega ja et Jumalal on oma roll selles.
Jumalale ühe müüri lammutamine ei ole mingi probleem. Absoluutselt mitte midagi. Joosuas
jutustatud ilmingutele on ka paralleelnähtusi. Näiteks Jordani jõe regulaarne kuivamine teatud
üleujutuste ajal. Kõlab lahkheliliselt, aga räägin, kuidas see toimub. Jordan on orus väga looklev
jõgi. Üleujutades see katab enda alla käänakute kaldad. Tänapäevalgi, kui see juhtub, kogu
jõekallas laskub jõkke ja takistab ajutiselt vee voolamist kuni vee pind tõuseb üle tammi. Vee
voolamine võib peatuda 4-5 tunniks. Seda on juhtunud korduvalt. Pealegi suuredki ehitised
lagunevad. Ma ei tea, kui paljud Inglismaa katedraalid on sedasi oma torni kaotanud. Need on
lihtsalt järsku kokku kukkunud. Ma ei ürita seda imet ära seletada. Aga ütlen, et need ei ole
erandjuhtumid. Joosua raamatus on tähelepanuväärne asi, et need juhtusid täpselt sel hetkel kui
Jumal ütles, et need juhtuvad. Ja ka just siis, kui neid kõige rohkem vajati. Probleem siis jääb
järele, kuigi seda üritatakse korralike terminitega ära seletada. Põhiline küsimus on, kas Jumal
on nendes või mitte? Kui üleloomulikud juhtumid eemaldada, eemaldatakse ka Jumala tegevus.
Piibel alandatakse inimtegevuseks ehk ükskõik milliseks ajalooraamatuks, millel ei ole rohkem
anda kui muistsel Hiinal. Piibel ei ole Iisraeli ajalugu. Palju on sellest kõrvale jõetud. See ei ole
täielik Iisraeli ajalugu. Joosua raamat hõlmab ainult 40 aastat. Suurem osa selle aja juhtumitest
on kõrvale jäetud. Jeeriko lagunemine hõlmab kolme peatükki. See on tegelikult Iisraeli Jumala
ajalugu. Piibel ei ole ajalugu sellest, mida Iisrael tegi, vaid sellest, mida Iisraeli Jumal tegi. Kui
see välja jätta, siis jätad suurima osa. Mõnele asjale on antud mitmeid peatükke, mõnele mitte.
Sellepärast, et Jumala tegevusele pöörati palju tähelepanu. Kui Jumal ei tegutsenud, sellele ei
pööratud tähelepanu. Nii Piibel on valitud. Ajalugu on sündmuste valik. Ajaloolase mõte on
tähtis ja Piibli ajaloolane ütleb, et ainus tähtis asi selles ajaloos on see, mida Jumal tegi. Küsimus
pole mitte ainult Iisraeli Jumala ajaloost, vaid Jumala ja iisraeli ajaloost. See on nende osaduse
ajalugu. See on omavahelise hakkamasaamise ja mitte-hakkamasaamise ajalugu. Ja kuidas
Jumal nende tegevusele reageeris. Niisiis see on Jumala ja Iisraeli ajalugu ning mida Ta ütles
ja tegi. Ta on näidendi tõeline sangar. Ütlen seda nii jõuliselt: Kui Jumal ei oleks asjade käiku
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nende eest sekkunud, ei oleks nad kunagi tõotatud maad saavutanud. See on nii lihtne.
Inimlikult mõeldes oli see võimatu ülesanne rühmale endistele orjadele, kellel polnud mingit
sõjakoolitust, minna ja vallutada hästi varustatud maa ja asendada palju nende omast arenenum
kultuur enda omaga. Kui siis lõigata üleloomulik ära, lõikad Jumala ära. Järele ei jää midagi
sellest, mida me nimetame Piibli ajalooks. See ei ole Iisraeli ajalugu. Nad tegid palju asju, mida
sellest siin ei ole. Sõna liit on nagu abielu. Kihlus algas Aabrahamist. Jumal kihlas selle rahva.
Siinail Ta abiellus. Ülejäänud Siinai aastatest olid mesinädalad, mis võttis veidi rohkem aega
kui oli planeeritud, kuna pruut ei olnud veel valmis kodu eest hoolitsema. Niisiis mesinädalad
võtsid rohkem aega. Joosua alustas abielu kodus pärast mesinädalaid. Nad ehitasid koos
Jumalaga kodu, kohta, kus Ta tahab nendega koos elada. Kohta, mille Tema oli neile valinud.
Kuidas abielu õnnestus? Kardan, et see ei sujunud. Aga kuna Jumal vihkab lahutust, ei lasknud
Ta neist kunagi lahti. Selles oli asja ilu. Ta keeldus neist lahutamast. Kuigi Tal oleks selleks
põhjust olnud. Siin on siis kurb lugu abielust, mis ebaõnnestus. Aga see oli täielikult naise süü.
Jumal kutsus Iisraeli pidevalt oma naiseks, ennast abielumeheks. Kui Iisrael langes teistesse
jumalatesse, kutsus Ta seda abielurikkujaks. Isegi prostituudiks. Kõik toimub abielu terminite
läbi kogu Vanas Testamendis. Siinail juhtunu oli pulmatseremoonia. Aga pulmad on üks asi ja
abielu on teine. Abielu pärast mesinädalaid alles alustab tõelise ülesande täitmist. Või siis ei
alusta.
Vaatame siis selle raamatu vormi. Raamatust saab paremini aru, kui tead, milline see on
ülesehituse poolest, üksikasjad selginevad. Liiga sageli loeme Piiblit osadena. Kas te suudaksite
lugeda Agatha Christie romaani 10 lauset korraga üks kord nädalas? Kas võite seda ette
kujutada? Siis kui te olete 8. peatükini jõudnud, olete täiesti unustanud, mis esimeses peatükis
juhtus. Siiski teeme Piibliga niimoodi. See on kõige halvem moodus lugeda. Kõige parem on
lugeda üks raamat korraga. Sellepärast ma neid videosid teen, et panna teid igasse raamatusse
süvenema. Raamatu iga lause saab tähenduse sellest raamatust. See on iga teksti kontekst. Tekst
ilma kontekstita on ettekääne. Kui sellest aru saad, mõistad kõike muudki, millest räägin.
Vaatame siis Joosua peajooni. See on kihiline võileib kolmes osas. Kaks õhukest viilukat leiba
ja palju täidet vahel. On peatükk 1 ja siis 23 ja 24 ning need on selle võileiva leivatükid. Need
puudutavad täielikult Joosuat ennast. Eessõna on tema töökäsk Jumalalt. Epiloog on tema
viimane jutlus ning surm ja matmine. See raamat hõlmab Joosua elu 80- ja 120 eluaasta vahel.
40 aastat. Huvitav, et see on täpselt sama kaua kui Moosese elu 5. Moosese raamatus
kirjeldatult. 80-120 eluaastani. 40 aastat. Nendel kahel mehel oli samasugune juhtimisaeg, vahe
oli ainult selles, et Mooses oli seaduse andja ning juht. Joosua oli ainult juht. Ja seaduse andmine
oli lõppenud. Keskel, peatükkides 2-22, on lihtsalt selgitus selle kohta, kuidas nad Jumala
lubatud maa endale vallutasid. Sellele tõsiasjale vaatamata, et maa oli teiste käes. Peatükid 2-5
räägivad maale astumisest ja Jordani ületamisest tõotatud maa poole esimest korda.
Suurepärane väike detail, et sel päeval kui nad läksid üle Jordani, „mis see on?“ lõppes. Manna
lõppes. Esimest korda nad sõid puuvilju ja maisihelbeid ja korralikku toitu. Huvitav! Kohe, kui
nad läksid üle Jordani, lõpetas Jumal nende toitmise. „Nüüd saate iseennast sööta.“ Aga Ta oli
andnud neile maa, mis voolab piima ja mett. Maale astumist kirjeldatakse peatükkides 2-5.
peatükid 6-12 kirjeldavad, kuidas nad selle maa vallutasid. Strateegia oli suurepärane. Et maad
vallutada, tegi Joosua kiilu maa keskele. Nii ta jagas vaenlase väed kaheks ja takistas neid vastu
tõusmast. Siis ta puhastas lõuna ja pärast seda põhja. Suurepärane strateegia. Jumal näitas talle,
kuidas seda teha. Ta vallutas esmalt keskmise osa, seejärel lõuna ja siis põhja. Peatükkides 12
ja 24 on kuningate nimekiri, kõik, kelle Joosua võitis. Kuningas ei olnud tingimata riigi
kuningas, vaid hõimujuht. Võib-olla šeik. Siis järgnes ülesanne jagada maa suguvõsade vahel,
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kes olid selle vallutanud. Joosua keskel on kolm lihtsat osa: astumine maale, selle vallutamine
ja siis selle jagamine. Siis peeti rahvuslik liisuheitmine. Peeti rahvuslik loos selle kohta. Ja
varsti ütlen, miks. Loosimine on piibellik. Nelipühadeni! Pärast seda liisk ei ole õigustatud. Ja
kindlasti teate, miks on nii. Aga pidage meeles, et mees Juudas Iskarioti asemele valiti loosiga.
Nad ei teinud seda juhuse peale lootes. Räägin hiljem, miks nad nii tegid. Aga peame nüüd
rahvuslikud loosimised maa jagamiseks. Siin on Joosua raamatu võileiva vorm. Joosua kutse ja
ülesanne. See tuli nii Jumalalt kui ka rahvalt. See on väga huvitav asi. Siis ta juhatas nad elama
maale ja selle vallutama. Ja siis jagama selle asjalikult hõimude vahel. Siis ta pidas suurepärase
viimase kõne:“Tänapäeval valige, keda teenite. Aga mina ja minu pere, meie teenime Issandat.“
Sureva mehe sõnad. Neid mäletatakse. See oli tema viimane sõnum. Ja siis ta maeti.
Nüüd kui raamatu vorm on teada, vaatame seda üksikasjalikumalt. Väga lihtne ülesehitus ja
väga selged peajooned. Peab jällegi ütlema, et peatükkideks jaotamine meie inglise Piiblis on
tehtud valesti. Oleksin mina seda teha saanud. Tõtt öelda, usun kindlalt, et seda ei oleks kunagi
olnud vaja teha. Usun kindlalt, et Piiblis ei peaks üldse peatükkidel numbreid olema. Salmide
numbreid ka mitte. Peaksime Piiblit ilma numbriteta tundma. Meist on tulnud teksti inimesed.
Justkui Jumal oleks andnud meile karbitäie kaalukomme, millega saaksime teksti tõestada.
Piiblist on tulnud retsenseeritav, sellega saab ükskõik mida tõestada. Saan Piibliga isegi ateismi
tõestada. Seal on salm, milles öeldakse:“Jumalat ei ole.“ See on Psalmides. Tegelikult see
kõlab:“Hull ütleb oma südames:“Jumalat ei ole.“ Aga need sõnad on seal! Piiblist tõmmatud
salmidega saab tõestada ükskõik mida. Jumal andis meile raamatukogu täie raamatuid. Mitte
ainult ühe. Raamatukogu. Igal raamatul on oma iseloom. Neid peab uurima tervikuna, kui
sõnumist aru tahetakse saada. Vaatame esmalt Joosua ülesannet. Ta oli 80-aastane ja kutse tuli
kahelt tahult. Mulle see meeldib. Usun, et meie vajame topeltkutset, kui tahame Jumalale
ustavatena püsida. Vajame kutset nii Jumalalt kui Ta rahvalt. Kui kutse on tõepoolest Jumalalt,
Jumala inimesed tunnevad seda. Ja kinnitavad seda. Liiga paljud ütlevad, et Jumal on neid
õhutanud nii tegema. Aga Jumala inimesed ei ole seda kinnitanud. Mõned aga on sattunud
vaimulikule tööle, kuna Jumala inimesed on neid selleks sundinud. Aga nad ei ole kuulnud
Jumalat sellest rääkivat. Aga kui on mõlemad…Olen nüüd rändjutlustaja. See ei oleks mu oma
valik, aga tänapäeval elan „kohvrielu“. Kuulsin otsest Jumala kutset prohvetliku sõna kaudu.
Asetasin selle vanematekogu ette ja pärast põhjalikku järelemõtlemist nad ütlesid, et see on
Jumalast. See oli minule kinnitus. Saan tegutseda topeltkinnituse põhjal. Jumal ja Ta rahvas!
Otsige seda tervikut. Jumal kutsus Joosua ja ütles:“Mooses on surnud.“ Joosua teadis seda.
Jumal ütles:“Mooses on surnud. Nüüd on sinu kord.“ Ta ütles:“Ma ei jäta ega hülga sind
kunagi.“ See on lubadus. „Mooses tõi nad Egiptusest ära. Sinu ülesanne on nad viia
Kaananimaale.“ Need kaks ülesannet on väga tähtsad. Ta ütles:“Sinu käsi käib hästi ja
õnnestud.“ See ei tähenda rikkust. „Käsi käib hästi“ on Piiblis valesti mõistetud. See ei tähenda
rikkust. Aga „eduteoloogia“ on saanud paljud inimesed oma mõjutuse alla. Sõna „edukus“
tähendab „saavutada see, mida on tegema hakanud“. See on suurepärane lubadus. Jumala
inimesed saagu edukust! Mitte:“Tulgu nad rikkaks!“ Vaid:“Õnnestugu nad selles, mida nad on
Issandale hakanud tegema.“ Jumal ütles, et on kaks väga tähtsat asja: esiteks sinu võitlusvaim.
„Kui lähete võitlusesse, taktika on tähtis, strateegia on tähtis.“ „Aga see, mis viib võidule, on
võitlusvaim.“ II maailmasõda pöördus kindral Montgomeri vastu. Ta muutus võidu puhul
väljakannatamatuks. Winston Churchill ütles, et ta oli võitluses võitmatu, aga võidu puhul
võimatu.“ Al Almay lahing Põhja-Aafrikas ja kriiskav hääl, mis ütles:“Me võidame selle
Rommeli tüübi! Me võidame selle lahingu!“ Seal kõrbes tõusis uus võitlusvaim 8. pataljonis ja
sellest tuli II maailmasõja pöördepunkt. Küsimus oli suurimalt osalt võitlusvaimus, seepärast
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Jumal ütles Joosuale:“Sinu juhtimine sõltub võitlusvaimust. Ole julge!““Sa pead olema julge
ja ütlema:“Me võidame!“ „Sinu julgus toob lahingus võidu.“ Väga tähtis asi. Aga teine tähtis
asi on moraal. Ta ütles:“Joosua, sa pead minu käske täitma, seadusele kuuletuma.“ Võitlusvaim
ja moraal. Neid kahte Jumal tahab juhtidelt. Huvitav, kas pole. Joosua läks ja ütles
rahvale:“Olen nüüd teie juht. Mooses on surnud.“ Kas te teate, mida rahvas vastas? Nad
ütlesid:“Ole tugev ja julge!“ Rahvas kordas sõna-sõnalt, mida Issand neile isiklikult oli öelnud.
Milline võimas kinnitus ja tunnistus! Ja rahvas ütles nii. See võib naerma ajada, aga nad
ütlesid:“Nagu me oleme kõiges Moosesele kuuletunud, nii allume ka sinule.“ Te naerate selle
peale, aga tegelikult ei peaks naerma. Nad olid kuulekad olnud, aga nüüd on uus põlvkond,
pidage meeles. See eelmine sugupõlv ei olnud Moosesele kuuletunud. Aga need olid noored
mehed ja täiesti uus põlvkond. Nad olid Moosesele kuuletudes juba Moabi ja Ammoni võitnud.
Nad ei olnud nii sõnakuulmatud, kui te arvate, kui ma seda lugesin. Nad mõtlesid seda
puhtsüdamlikult. „Olime kuulekad Moosesele ja nüüd oleme kuulekad sinule.“ „Aga ole tugev
ja julge! Me ei taha argpüksist juhti.“ Või sellist, kes hakkab missioonis kahtlema. „Olgu ainult
Issand, sinu Jumal, koos sinuga nii nagu ta oli Moosesega,“ ütlesid nad.
Nüüd me siis tuleme raamatu tõelise tuuma juurde. Ta juhatas neid maale, vallutama ja jagama
seda. Kõik tiirleb maa ümber. Maa, maa. Ja valitseb kogu raamatut. Jordan oli takistus. See
ujutas üle ja oli 3m sügav. Sildu ei olnud ja sel aastaajal kindlused olid vee all. Oli üleujutuste
aeg, vihmaperiood. Esimesena, enne maale astumist, saadab ta sinna luurajad. Aga mitte 12. Ta
saadab kaks. Teil on kindlasti meeles, et kaks luurajat tuli tagasi hea raportiga. Ta saatis ainult
kaks, mitte 12. Kuula! Usk ei ole hulljulgus. Jeesus rõhutas, et peab istuma ja loendama arvud
enne lahingut. On tark tegu olukorras selgusele jõuda ja selles, mis ees ootab. Hulljulgus ei ole
usk. Nende vahel on õhkõrn vahe. Mõned, kes teevad asju usus, tegutsevad tegelikult
rumaluses. Nad ei ole mõelnud asja üle, ega tea, mida nad on tegemas. See ei ole usk. Usk ei
ole pime. Usk uurib olukorda ja saadab luurajaid ja jõuab selgusele. Peale selle ta ei tahtnud
raportit nende võitlusvõime, vaid võitlusvaimu kohta. Milline on nende võitlusvaim. Luurajad
leidsid bordellist ööbimiskoha Raahab-nimelise prostituudi juurest. Temast tuli Jeesuse esiema.
Uskumatu lugu. Prostituut. Ta võttis mehed sisse ja peitis nad ära. Linna mehed kuulsid
luurajate kohta ja tulid neid otsima. Raahab peitis nad katuse alla. Kui mehed olid lahkunud,
saatis ta luurajad läände. Ta ütles:“Ärge minge jõe poole. Sealt teid otsitakse.“ „Minge
mägedesse läände ja tulge mõne päeva pärast.“ Ta päästis nende elud. Miks? Ta ütles:“Usun
teie Jumalat.“ „Ta annab teile selle maa ja mina tahan olla teie poolt.“ Selline on usk. Kaks Uue
Testamendi kirjutajat peab teda suurepärase usueeskujuna. Mitte hea naisena, vaid usunaisena.
Jumal suudab teha rohkem halva naise kaudu, kes usub, kui hea naise kaudu, kes ei usu. Sageli
me unustame selle. See prostituut peitis nad ja päästis nende elud. Paasatalle verd meenutades
nad ütlesid:“Riputa midagi punast oma aknale ning me ei puuduta sinu maja.“ „Läheme sinu
majast mööda.“ Kas pole huvitav, punase paela, mis nägi vere moodi välja. Nii oli see ainus,
mis ei lagunenud. Jordani jõgi kuivas just siis, kui laegast kandvate pappide jalad vett
puudutasid. See tähendab, et ülemjooksul jõevall murdus ja tammistas vee. Aga miks see juhtus
just sel hetkel? Piiblis on nii palju juhtumeid, mis statistika kohaselt on võimatud. Nii ei saa
olla, tõenäosus on liiga väike. Rahvas läks läbi jõe peaaegu kuiva maad mööda. Luurajad pidid
varem ujuma üle jõe. Mis siis tegelikult juhtus? See põlvkond ei olnud näinud Punasest merest
läbiminekut. Niisiis Jumal tegi seda neile jälle. Suurepärane. Nad olid Punasest merest kuulnud.
Aga kas nad tegelikult sellesse uskusid, et Jumal võiks midagi seesugust teha? Nad olid täiesti
uus põlvkond. Nüüd nad teadsid, et nende isade Jumal on ka koos nendega. Usun, et see on
kordumise põhjus. Punase mere kordus uuele põlvkonnale. Järgmine kord jätkame Joosua lugu.
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2. osa
Kui nad pääsesid üle Jordani, jäid nad Gilgali üpris pikaks ajaks. Nad võtsid Jordani põhjast 12
kivi ja tegid nendest kuhja Gilgalisse. See oli tulevastele põlvkondadele meeldetuletuseks
sellest, kuidas Jumal neile jõe kuivatas. Mälestusmärgid on väga tähtsad osana Vana
Testamendi jumalakartusest. Neid kutsuti üles alati meeles pidama, mida Issand oli neile teinud.
Sama puudutab ka kristlasi. Naudime leiba ja veini mälestuseks. Vajame pidevalt
meeldetuletust selle kohta, mida Jumal varem on teinud. Nende komme meenutada oli panna
kivid hunnikusse, 12 kivi. Üks iga suguvõsa poolt. Nad tegid ka midagi muud. Seda uut
põlvkonda ei olnud ümber lõigatud, nii siis kõik mehed lõigati ümber ja nad olid nii kaua
laagris, kuni nad sellest toibusid. Haigena olles nad oleksid olnud väga kaitsetud rünnaku puhul
Jeeriko elanike poolt. Aga nad ei taibanud ja mõne päeva pärast mehed olid valmis. Manna
lõppes otsekohe, kui nad üle Jordani jõudsid. Jõe teisel poolel oli maa väga viljarikas. Jeeriko
on tänapäeval oaas, seal kasvavad parimad greibid ja apelsinid. Märkan, et mõned teie seast on
seal olnud. Jõest üle jõudes oli neil jälle puuvilju ja juurvilju ning toitu. Nad nimetasid seda
kohta Gilgaliks, mis tähendab „ära veeretatud“. Jumal oli veeretanud minema Egiptuse häbi ja
nad said selle nüüd ära unustada. Teine eriline asi juhtus. Joosua otsustas käia ise linna vaatamas
ja sellele tiiru peale teha. Ta läks öösel. Minnes ta kohtas relvastatud meest. Ta küsis:“Kelle
poolt sina oled?“ Mees vastas:“Ei.“ Minu arvates on see hea vastus. „Kas sa oled nende või
meie poolt?“- „Ei.“ Ta jätkas, öeldes:“On tähtis, kelle poolt sa oled ja sina oled Jumala poolt.“
Ta oli kord sõjaväe pealik. Usun, et see tähendab peainglit. Ma ei usu, et see oli Jumala Poeg,
vaid vanem peaingel. Issanda sõjavägede pealik. Aga saad uskuda nagu tahad. Joosuale tuletati
meelde, et ta ei ole Jumala armee kõige kõrgem ohvitser. Et ta on allohvitser. Sõbralik väike
meeldetuletus. Nad siis hakkasid maad vallutama. Nad moodustasid keset maad kiilu. Esmalt
nad puhastasid lõuna ja siis põhja. Suurepärane strateegia. Kahele esimesele linnale on antud
rohkem ruumi kui teistele hiljem. Seepärast, et need kaks olid väga tähelepanuväärsed. Üks
nendest positiivses ja teine negatiivses mõttes. Üks oli täielik võit ja teine totaalne katastroof.
Jeeriko oli võit. Jeeriko on ikka veel olemas. Isegi muistne Jeeriko. Uus on 1 ½ km teed mööda
edasi. Need on üpris halvad pildid. Aga on Jordani org üle Moabi mägede. Jordan voolab siin.
Siin on Jeeriko oaas. Selle keskel on hunnik kruusa, mis kõrgub kõigest ülevalpool. Suur hunnik
tolmu, ilmselt. Nimetame seda Tel. See tähendab linna varemeid ja isegi mitmete linnade
varemeid, mis on üksteise peale ehitatud. Kui üks linn hävis, ehitati teine selle peale ja lõpuks
sündis sellest inimeste tehtud hunnik. Mõningates külades Inglismaal võivad majade
sissepääsud olla tunduvalt teepinnast allpool, kuna teed on ehitatud alati eelmiste peale. Tel
koosnes nii. Arheoloogide meetod on koorida üks kiht korraga, aga see hävitab alati selle
kooritud kihi, mida sügavamale minnakse. Teine meetod on võtta lõik hunniku keskelt ja
vaadata seda nagu võileivatorti. Eri kihtidest leiame erinevat keraamikat igast perioodist. Selle
künkaga on niimoodi tehtud. Kui seda pikka hunnikut linnulennult vaadata, näed seda. Siin on
kõik Jeeriko oaasi viljapuud, aga siin on see vana Vana Testamendi linn, milles tänapäeval ei
ela keegi. See on ainult tolmu ja varemete hunnik, nagu näete. Sellesse on lõigatud keskele auk
ja sellest on välja kaevatud maailma kõige vanem ehitis, mida natukese aja pärast teile näitan.
On saadud teada, et Jeeriko on teadupärast maailma kõige vanem linn. See ulatub aega 8000
aastat eKr. Siin on ehitis, mida teile nüüd näitan. See on ümmargune torn, milles on keerdtrepp
sees. Nüüd sinna ei saa minna, sellele pidi aia ümber ehitama, kuna inimesed hakkasid sealt
kive kaasa võtma. Ümmargune kindlus aastast 8000 eKr. 10 000 aastat vana ehitis. See on
maailma kõige vanim ehitis. Leiti kaevamistel keset hunnikut. On leitud ka mitmeid ringe
sellest linnast ja üks kõige ebatavalisem nendest on kaksikmüür. Kaks müüri. Välimine müür
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ja siis 3 m vahet ja siis sisemine müür. Välimine kivist müür oli 180 cm paks. Sisemine tellisest
müür oli 150 cm paks. Selline probleem oli iisraellastel ees. Vägev kindlus. Aga midagi on
juhtunud…
Paneme pildid ära ja vaatame Jeerikot. See on väga lihtsustatud läbilõige Telist. Näete, kuidas
eri vanustes linnad on ehitatud üksteise peale. Joosua linnast ei ole palju järel, ainult väike osa
siin. See on hilisemast pronksiajastust. Siin on peatänav, mida mööda pääseb varemetehunniku
peale. Jeeriko veeallikas on selle kõrval. Hea värske vesi. Kui mäletate Eelija päevi, siis see
allikas muutus radioaktiivseks ja seda pidi ime läbi puhastama. Siin on eri linnad. Neoliidiajastu
eelkeraamilise ajastu linn. Siis pronksiajastu ja hilisem pronksiajastu, see väike osa. Raua-aeg
ja siis osasid hilisemast ajast, mis on ainult jäme kruus. Eri osasid müürist on siit leitud. Siit
leiti see topeltmüür. Müüri pärast oli Jeeriko suuruse poolest piiratud, aga rahvastik kasvas.
Mida nad siis tegid? Nad otsustasid ehitada maju kaksikmüüride peale. Ainult selleks, et ruumi
juurde saada. See on hästi täis tuubitud väike linn. Majad ehitati 1,8 m paksu müüri ja 1,5 m
paksu müüri peale. Müürid olid umbes 10 m kõrged. Pidage meeles, et all oli juba korruste
kaupa eelmisi linnu. Müürid, millel olid majad üleliigse koormana, ei olnud sugugi tugevad.
Ma ei ürita jälle imet seletada, vaid näidata olukorda sellisena nagu see oli. Kerge maavärin
oleks kogu kupatuse maatasa teinud. Kas Jumal kasutas maavärinat või ei, seda me ei tea. Võib
olla, et eriti tugev pikaajaline hääl õli seda põhjustanud. On huvitav, et Jumal käskis neil
pasunaid puhuda. Ja kohe kui nad nii tegid, müürid langesid. Te teate, et mõned lauljad
suudavad lõhkuda lambi õige noodiga. Võib olla, et Jumal teadis, et müürid olid lagunemasmüüridel majad lisaraskusena ja lihtsalt ootavad kokku kukkumist. Oli kuidas oli, kes teab. Fakt
on, et Jumal ütles:“Marssige selle ümber seitse korda päevas täiesti vaikselt ja kaheksandal
päeval puhuge.“ Nad puhusid sarvesid, mida olen terve õhtu läbi üritanud puhuda. Võite ette
kujutada kõiki neid sarvi samal noodil mängimas. Inimesed hüüdsid nii valjult kui suutsid ja
kuue päeva vaikuse järel see tõstis rahva hulgas kindlasti juuksed püsti. Müürid langesid.
Samuti majad nende peal. Välja arvatud üks. Mäletate prostituut Raahabi, kelle maja oli müüri
peal. Jumal hoidis tüki müüri alles. Punane pael aknal päästis tema ja ta perekonna elud. Nii
temast tuli kuningas Taaveti vanavanaema. Ja Jeesuse vanavanavana…ema. Leiame ta
Matteuse evangeeliumi 1. peatüki sugupuust. Seal ei sündinud isegi mitte tänavakaklust.
Marssisid linna sisse. Aga Jumal ütles:“See linn on esimene vili ja kuulub minule.“ „Te ei
puuduta seal midagi.“ Sel moel Jumal väljendas neile, et see oli Tema võit, mitte nende. „Te ei
ole sellest linnast midagi väärt. See on minu võit.“ „Saate teised linnad võita ja nendest
sõjasaaki võtta. Aga mitte siit.“ Ja me teame, et üks mees võttis.
Järgmisel päeval nad läksid kõrgemale mägedesse Ai´sse. See on kõik, mis Aist on järel. Parim
pilt, mille ma sellest varemetehunnikust sain. See oli õitsev linn. Nad tegid kaks viga. Number
üks oli enesekindlus. Joosua ütles:“Me ei vaja selleks paljusid sõdureid.“ „Selle maa
vallutamine on kerge.“ Kui saatuslik on mõelda, et kui Jumal on õnnistanud korra, teeb Ta seda
uuesti. Või kui kord sul läheb hästi, siis edukus kordub. Sageli kui olen olnud olukorras, milles
Jumal on olnud ligi ja meid õnnistanud, ütlevad inimesed:“Peame seda uuesti tegema.“ Olen
öelnud:“Ei! Seda ei saa korrata!“ „Mõtlete, et tehes nõnda uuesti…niimoodi Simsongi ütles.“
Me ei saa Jumalat korrata. Nad olid liiga enesekindlad ja mõtlesid, et Ai vallutatakse mõne
sõduriga. Hullem oli veel, et Aakan oli midagi Jeerikost varastanud. Nägi ilusaid riideid ja
mõtles, et Jumalal pole nendega midagi teha. „Minule võiks neist kasu olla.“ Ta nägi ka kulda
ja võttis selle. Kui Joosua väed ründasid Aid, tõrjuti nad sealt kohe minema. Joosua ütles
Jumalale:“Miks sa lasid sel sündida?“ „Nüüd sõna levib kogu maal, et me ei olegi võitmatud!“
Ja ta süüdistas selles Jumalat. Jumal ütles:“Kuule Joosua, see võib olla täiesti teie oma süü.“
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„Uurige välja, kes võttis Jeerikost keelatud asju.“ Hõimud kutsuti kokku ja jälle tõmmati liisku.
Liisu tahtel jõuti selle hõimuni. Siis toodi rühmad kokku ja liisu kaudu jõuti selle rühmani. Siis
koguti selle rühma perekonnad kokku ja liisu abil leiti Aakani perekond. Miks liisutõmbamine
Vanas Testamendis töötas? Vastus on väga lihtne. Nad uskusid, et Jumal valitseb iga olukorra
üle. Kui nad viskasid kulli ja kirja, võis Jumal mündi kinni püüda ja selle sobivasse asendisse
pöörata nii mitu korda kui Tema tahab. See on teooria. Teoloogiliselt on see täiesti õige õpetus.
Kui Issand saab Jeeriko müürid langema, suudab Ta liisuvõtmistki mõjutada. Nad kasutasid
loosimist, et inimesel ei oleks oma osa selles mängus. Me ju teeme täpselt samamoodi. Mängu
alustaja loosime kulli ja kirja viskamisega. See takistab inimest valikut tegemast. Vahe on
selles, et kui nad loosi tõmbavad, usuvad nad, et Jumalal on võimalik valida. Seepärast seda
kommet kasutati nelipühani. Pärast seda juhendas neid Jumala Vaim. Enam pole vaja visata
münti õhku. Jumala Vaim juhib neid. Aga nõnda nad tegid Vanas Testamendis. Preester kandis
kahte kivi, musta ja valget. Üks oli uurim ja teine oli tummim. Üks tähendas „jah“ ja teine „ei“.
Nad küsisid preestrilt, kas Jumal tahab, et abielluksin selle tüdrukuga? Preester pani silmad
kinni ja tõstis kivi. Must kivi oli „ei“ ja valge „jah“. Kui meilgi oleks selline juhtimine, oleks
palju lihtsam minna pastori juurde ja paluda teda tõsta vastusekivi. Siis teaks, mida teha. Jumal
tahab meiega lihtsalt isiklikumat suhet kui sellisel viisil. Ta tahab tegutseda palju isiklikumalt.
Aga sel kombel nemad tegutsesid ja nii nad jagasid maa hiljem. Nad võtsid loosi ja loos langes
Aakanile. Omal ajal meremehed teel Hispaaniasse võtsid loosi ja see langes Joonale. Üha uuesti
kordub see, et Jumal valitseb loosimist. Ta ei valitse rahvuslikke loteriisid, aga valitseb
loosimist Vanas Testamendis. Ai oli katastroof ja Aakan ning ta pere pidid surema. Kindlasti
nad teadsid, mida ta oli teinud, siiski nad olid rõõmuga võtnud vastu nii riided kui kulla. Ühe
mehe patt põhjustas kogu Jumala rahva ebaõnnestumise. Kas ei aja hirmu nahka? Ühel inimesel
koguduses võib olla sama mõju. Sa ei saa teha pattu ainult enesele. See mõjutab ka kõiki teisi.
lõpuks nad tulid Eebali mäele. Nad olid kuulekad, kui Mooses oli öelnud, et kui tulete maa
keskossa, kus on kaks mäge, Eebal ja Gerisim, te peate seisma mõlemal mäel. Ühelt hüüdke
õnnistusi ja teiselt hüüdke needusi. Need künkad on Sechemi lähedal. Mõlemad on külgedelt
vajunud ja moodustavad justkui amfiteatri. Need kaks looduse amfiteatrit olid üksteise vastas.
Üle oru oli hea kõla. Seal nad seisid hüüdes needusi ja õnnistusi meenutades lepingut. Siis nad
läksid edasi lõunasse. Nad puhastasid lõuna ja siis päike seisis kohapeal. Viis emorlaste
kuningat ründas neid. Neid juhtis Jeruusalemma kuningas „härra Õiglane“. Huvitav.
Jeruusalemm oli ikka veel vaenlase käes. Ta juhtis viite kuningat rünnakule nende vastu
Ajjaloni orus. Sellel pildil näeme Ajjaloni orgu ja päikest. Siin see juhtus. Siin päike seisis
kohapeal.
Mida sellest peab arvama? Loen teile midagi. Kirjutaja on härra Harold Hill. Ta on ühendriikide
Curtis Engine firma juhataja ja on Ameerika kosmoseprogrammi nõuandja:“Üks
hämmastavamatest Jumala tegusid juhtus neil päevil hiljuti meie astronautidele ja
kosmoseteaduritele Green Beltis Indinas. Nad olid kontrollimas päikese, kuu ja planeetide
asendit kosmoses, kuidas need oleksid saja ja tuhande aasta pärast tänapäevast. Me peame seda
teadma, et me ei saadaks satelliiti, mis hiljem põrkaks orbiidil millegagi. Orbiit tuleb arvutada
satelliidi tingimuste põhjal ja selle järgi, kuidas planeedid liiguvad, et kogu üritus ei
ebaõnnestuks. Arvutati aastasadu edasi ja tagasi, kuni masin peatus. Arvuti peatus, andis punase
hoiatussignaali, et miski on valesti, kas sellesse söödetud määratluses või tulemustes standardi
suhtes. Hooldemeeskond kutsuti appi ja nad ütlesid:“See on täitsa korras.“ Operatsiooni juht
küsis, mis viga. „Oleme märganud, et avarusest puudub päeva pikkune aeg.“ Nad imestasid ega
näinud vastust tulevat. Siis ühele mehele tuli meelde, et oli pühapäevakoolis kuulnud sellest,
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kuidas päike jäi seisma. Teda ei usutud, aga parema puudumisel nad palusid teda selle Piiblist
välja otsida. Joosua raamatu 10. peatükist see leiti. Kosmosemehed ütlesid:“See on see puuduv
päev.“ Arvuti kodeeriti sellesse aega. Tõdeti, et see on peaaegu, aga mitte täpselt. Joosua
raamatu ajanihe oli 23 tundi 20 minutit, mitte kogu ööpäev. Nad lugesid Piiblit uuesti, seal öeldi
„peaaegu kogu päeva“. Need väikesed sõnad on Piiblis väga tähtsad. Kui aga jääb 40 minutiline
auk, saja aasta pärast on meil probleem. Need 40 minutit pidi leidma, muidu need
mitmekordistuvad orbiidil. Siis sama mees mäletas, et kusagil Piiblis öeldakse, et päike liikus
tagurpidi. Kosmosemehed ütlesid, et ta on hulluks läinud, aga võtsid siiski Piibli. Nad leidsid
kuningas Hiskija surivoodil ja prohvet Jesaja tema juures käimas. Jesaja ütles, et Hiskija ei sure.
Hiskija palus tunnustähte. „See on märk Issandalt selle kohta, et Issand teeb nagu Ta on öelnud:
vari liigub kümme kraadi edasi või liigub kümme kraadi tagasi.“ Hiskija ütles:“Varjul on kerge
kümme kraadi pikemaks minna. Ei, vaid vari mingu 10 kraadi tagasi.“ Prohvet Jesaja hüüdis
Issandat ja Ta laskis varju, kuhu see Aahase päikesekellal oli laskunud, minna kümme kraadi
tagasi.“ 10 kraadi on täpselt 40 minutit. 23 h 20 min Joosuas pluss 40 min 2. Kuningate
=puuduvad 24 h. Seega nad kirjutasid universumist puuduvad 24 tundi üles.“Suhtu sellesse
nagu tahad. Seal see juhtus.
Siis nad hakkasid maid jagama ja see juhtus rahvusliku loosi alusel, et inimeste valikut vältida.
Joosua saatis maamõõtjad teele, kes tulid tagasi koos kaardiga. Tore väike maa, Walesi suurune
ja ainus roheline laik Lähis-Idas. Sellel poolel on Araabia kõrb ja lõunas Negevi kõrb. Vihm
tuleb Vahemerelt ja langeb esmalt nendele küngastele ning seejärel maavajumise orgu. Siin on
kõik, see on tõotatud maa. Seda käidi mõõtmas ja jagati loosi alusel igale hõimule. Kaks ja pool
hõimu tahtis oma osa Jordani sellelt (ida) poolelt. Mooses oli neile selle maa lubanud, kui nad
vaid tulevad aitama teisi hõime selle maa (läänepoolne Jordan) vallutamisel. Kui nad aitavad
vendi sellel poolel, saavad nad tagasi tulla ja oma maale asuda. Kaks ja pool asetus siia,
ülejäänud üheksa ja pool sellele poolele. Maa jagati ja kõik olid jaotusega rahul. See hõlmab
Joosua raamatus päris mitu peatükki. Oli loomulikult erilisi linnu. Pidi olema kuus turvalinna,
kolm kummalgi pool Jordanit. Tapmises süüdistatud said neisse põgeneda, et vältida
kättemaksu. Leevilastel olid omad linnad. Kõik on Joosua raamatus. Kahes viimases peatükis
on Joosua suurepärane jutlus. Toon esile kaks asja. Joosua on 120-aastane vanur. Teda kutsuti
80-aastasena nagu Moosestki. Nüüd ta teab, et sureb. Hämmastav, kui paljud Piibli isikud
teavad, millal surm läheneb. Ka kristlased teavad, et on surma tee ja elu tee. Mees
Beckensfirdist kirjutas kirja kõikidele sugulastele, kui sai arstilt teada, et on jõudnud teekonna
lõpule. Ta kutsus neid enda juurde vaatama, kuidas kristlane sureb. Milline väljakutse. Suured
Jumala mehed teavad, millal on nende aeg minna. Sageli jätavad nad sõnumi, mille järgi neid
mäletatakse. Esmalt näeme juhi ametit. Joosua ei valinud enesele järglast. Mooses valis. Joosua
mitte. Miks ei? Siit edasi ükski mees ei suutnud kõige eest hoolitseda. Rahvas oli laiali ja üks
mees oleks ligipääsmatu paljudele hõimudele. Nüüd igal kogudusel pidid olema omad
vanemad. See on väga tähtis. See küll ebaõnnestus. Rahvas tahtis jälle ühte meest enda juhiks
ja nõudis kuningat. Aga see ei olnud Jumala tahe. Tema tahe oli, et suguvõsade vanemad
võtaksid nüüd juhtimise üle. Inimestel oleks otsene pääs vanemate jutule ja see on tähtis
põhimõte. Kui ehitatakse hierarhia, tipus olijast tuleb ligipääsmatu. Jumala tahe oli kohalikud
vanemad otseses kontaktis rahvaga. Nad ei olnud sellega nõus ning sellest polnud kasu, kuna
see polnud Jumala tahe. Ta tuletas neile lepingut meelde ja seda, et Jumal ei olnud lubanud
mitte ainult õnnistada, vaid ka needa. Ta lubas mõlemat ja Ta täidab alati oma lubadusi. Ta tõi
meid sellele maale, aga Ta ei lõpeta meiega tegelemist nüüd. Joosua andis kõik au maa
saavutamise eest Jumalale. Ta ei võtnud mingit au endale, kuigi oli neid juhtinud. Ta
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ütles:“Jumal tõi meid siia. Jumal võitles meie eest.“ „Jumal andis meile selle maa. Jumal tegi
seda. Saaksite olla tänulikud selle eest.“ Ta pani nad vanduma ustavana olemise tõotuse
Jumalale. Peatükis 24 juhtub omapärane asi. Ta räägib ainsuse esimeses isikus nagu peatükis
23. Aga 24 „Mina“ tähendab Jumalat. Nüüd ta prohveteerib. Viimane sõnum oli algusest lõpuni
prohveteering. Kuigi ta veelgi ütleb „mina“, mis peatükis 23 tähendab Joosuat, peatükis 24 see
tähendab „Jahve“, „Aina“, „Sõjavägede Issand“. Jumal ütleb Joosua vahendusel:“Olen teinud
seda kõike teile.“ Ühte kohta selles armastan:“Ja ma andsin teile maa, mille pärast sa ei olnud
näinud vaeva, ja linnu, mida te polnud ehitanud, aga kuhu saite elama minna;
viinamarjaaedadest ja õlipuust, mida te ei olnud istutanud, saite te süüa.“ „Te ei teinud, aga
mina andsin need teile.“ „Olen andnud teile kõige selle.“ Ja nüüd tänulikkuse kaudu räägib
Joosua oma nimega:“Sellepärast kartke Issandat ja teenige teda laitmatult, ustavalt.“ „Ja
kõrvaldage teised jumalad.“ Siis ta ütleb need suurepärased sõnad:“Aga mina ja mu pere, meie
teenime Issandat!“ Ta ütles:“Siis valige endile täna. Olete saanud maa.“ „Kes on teie Jumal
nüüd, kui olete saanud seda, mida olete tahtnud.“ Tähelepanuväärne väljakutse. Nad
ütlesid:“Me teenime Issandat.“ Ta ütles:“Vaata, see kivi olgu tunnistuseks meie vastu.“ Ja ta
pani suure kivi püsti. Kolm korda nad ütlesid:“Teenime Issandat.“ Viimased salmid on
matmisest. Joosua matus. Joosepi luude matmine. Egiptusest ära minnes olid nad 40 aastat
kirstu enesega kaasas kandnud. Peale kõige muu oli neil kaasas ka kirst Joosepi luudega kuna
tema viimane soov oli:“Matke mind tõotatud maale.“ Lõpuks ometi nad matsid Joosua ning nad
matsid Joosepi luud. Nad matsid Eleasari, Aaroni poja. Kolmikmatustega Joosua raamat lõpeb.
Nii kaua kui Joosua ja tema põlvkonna juhid elasid, oli rahvas Jumalale ustav. Aga kui uus
põlvkond tuli, läksid asjad untsu. Üks raskematest asjadest oli usku järgmisele põlvkonnale
edasi anda. Et teise põlvkonna kristlaste lastel oleks sama põlev usk kui nende vanematel usule
tulles. See ei ole kerge. See probleem on kristlikule kogudusele kaua aega järgnenud. Iga
põlvkond peab ise Jumala leidma. Kuigi nad kuulevad, mida Jumal on teinud nende vanematele
ja vanavanematele, ei pane see lapsi uskuma.
Teeme kokkuvõtte sellest, mida me Joosuast õpime. Kui ma loen Joosuat, need on need asjad,
mida sellest õpin. Selle võib kahe lihtsa lausega kokku võtta. Ilma temata nad ei oleks suutnud
seda teha. Aga ilma nendeta ta ei oleks seda teinud. Need on kaks väga tähtsat õpetust. Selles
peitub tasakaal. On kerge üle serva minna ja lükata kogu vastutus Jumalale. Või võtta kogu
vastutus enesele. Aga on piibellik tasakaal. Ilma Jumalata me ei suuda seda. Aga ilma meieta
Ta ei tee seda. Pange tähele, kuidas tegusõna muutub. Ei:“Ilma meieta Ta ei suuda,“ vaid „Ta
ei tee seda.“ See tore tasakaal läbib kogu Piiblit. Jumalaga koos on kõik võimalik. Ta vajab
meid ja tahab meid. Oleme kutsutud Jumala töökaaslasteks. Kui Joosua ja Iisraeli rahvas ei
oleks teinud Jumalaga koostööd, seda poleks juhtunud. Siiski ilma Temata ja Tema vahele
sekkumiseta nad ei oleks mitte kuidagi seda suutnud teha. See on suurepärane tasakaal. Joosua
raamatu algul näeme palju suurepärast Jumala sekkumist asjadesse. Näeme Jumala sõnu ja Ta
tegusid. Ta annab lubadusi ja täidab neid. Ta sõlmis vastupidava lepingu, mida Ta ei lõhkunud
kunagi. Mitte hetkekski Jumal ei taganenud oma sõnadest. Ta oli iseenese kaudu tõotanud.
„Jumala kaudu püsin koos teiega.“ „Kui see tähendaks karistamist, karistaksin teid. Kui
õnnistust, siis õnnistan teid. Kavatsen püsida koos teiega.“ Headel ja halbadel aegadel, rikkuses
ja vaesuses. Mina olen teie Jumal.“ Jumal ei suuda valetada. Tegin kord nimekirja asjade kohta,
mida Jumal ei saa teha. Kui mõelda kõikvõimast Jumalat, mõtled, et Ta saab teha ükskõik mida.
Aga on paljusid asju, mida Ta ei saa teha. Esmalt kirjutasin üles, et Jumal ei saa valetada. Kokku
tuli 31 asja nimekiri, mida Jumal ei saa teha. Vapustatult taipasin, et suudan ise neist kõiki teha.
Kas see teeb minust suurema kui Jumal? Ei. Tänu Jumalale, on asju, mida Ta ei saa teha. Üks,
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mida ta ei saa teha, on minevikku muuta. Kui see on juhtunud, isegi Jumal ei saa seda muuta.
Ta võib muuta selle tagajärgi ja mõju, aga mitte sündmust. Jumal ise ei saa risti tühistada. See
on toimunud. Ta ei saa valetada. Ta ei saa lubadust rikkuda. Ta lihtsalt ei saa. See on Tema
iseloomu vastane. Ta ei saa lubada midagi ja olla siis seda tegemata. Selline on Jumal. Minu
arvates asjad, mida Jumal ei saa teha on sama suurepärased kui need, mida Ta saab teha. Ta ei
saa oma lubadusi täitmata jätta. Olen kindel, et oleme lubadusi rikkunud. Aga Tema ei saa nii
teha. See on Ta iseloomu vastane. Ta ei saa anda Iisraelile lubadust ja siis seda tagasi võtta.
Tänu Jumalale selle eest. Seal öeldakse, et Jumal andis Iisraelile kogu selle maa, mille Ta oli
nende isadele lubanud. Ta tegi seda. Joosua raamatu algul Ta ütleb:“Mina võitlen teie eest ja
ajan nad ära.“ „Mina teen seda.“ Seda tähendab sõna „Immaanuel“. Annan selle tähenduse
kohta neli vastusevarianti, saate hääletada. Tähendus number üks: JUMAL on meiega koos.
Tähendus number kaks: Jumal ON meiega koos. Tähendus number kolm: Jumal on meiega
KOOS. Ja tähendus number neli: Jumal on MEIEGA koos. Immaanuel tähendab nendest üht.
Sooritame kiirhääletuse. JUMAL on meiega koos? Jumal ON meiega koos? Jumal on meiega
KOOS? Jumal on MEIEGA koos? Hääled jagunesid üpris võrdselt. Aga tähendus number neli
on õige. „Immaanuel“ tähendab „Jumal on meie poolt“. Rõhk on sellel, et Tema võitleb meie
eest, mitte nende. Rõhk on meie peal. Jumal on MEIEGA koos. „Immaanuel“ on kokkuvõte
Jumala sõnadest Joosuale:“Mina võitlen teie eest.“ „Olen teie poolt, kui te olete minu poolel.“
Jordani jõe ületamine, Jeeriko müüride murdumine. Manna lõppemine ja teine võitlus, mille
nad võitsid rahesaju abil. Päeva pikenemine Ajjalo orus. Kord Jumal saatis herilasi. Vaenlase
lähenedes saatis Jumal nende kallale herilasi. Võite ette kujutada herilasi. Siis ei jääda võitlema.
Siis joostakse pakku. Nii nad võitsid ühe suurematest lahingutest. Herilaste abil! Jumal valitseb
ka putukate maailma. Kõik need olid Tema teod ja imelised nende silmis. Aga teine külg on
sama tähtis. Jumal tegutseb koostöös inimestega. Mitte üksi ei võidelnud. Nad pidid
võitlusareenil olema. Nad pidid minema, Jumal võitles nende eest. Selles on tasakaal. Mõned
ütlevad:“Jäta see lihtsalt Jumalale. Ta teeb kõik.“ Mõned räägivad, justkui suudaksid nad ise
kõike. Mõlemat sorti kristlasi on olemas. Tasakaalukad kristlased palvetavad nii, nagu see
sõltuks Jumalast ja teevad tööd, nagu see sõltuks neist enestest. Selles asjas Piiblis on
suurepärane tasakaal. Ilma nendeta Ta ei oleks teinud seda. Nad pidid osalema. Ta ütles:“Iga
koha, millele jalaga asutute, annan ma teile. Aga te peate minema, oma jalaga sinna astuma.“
Ilma nendeta Ta poleks seda teinud. Nende suhtumine. Kui neil oli suhtumine usus ja kuulekad
teod, nad võitsid iga lahingu. Aga kui nende suhtumine muutus enesekindlaks ja teod
ülemeelikuks, kaotasid nad lahingu. Sellepärast, kuigi Joosua raamat hõlmab 40 aastat, on kaks
tähtsamat Jeeriko ja Ai lood. Kui õpid nende kahe linna õppetunni, oled valmis maad vallutama.
Kas pole huvitav? Nagu olen juba varem öelnud, Piibel on väga aus raamat. Seal räägitakse, et
nad tegid kolm viga. Ainult kolm- maad vallutades. Esimene oli Ai. Eliitväeosad võitsid nad,
kuna nad olid liiga enesekindlad. Teist ma ei ole nimetanud. See juhtus, kui üks suguvõsa oli
juba maal ja neid peteti rebitud mantlite ja vanade kingadega. Nad määrisid oma näod ja tulid
iisraellaste juurde öeldes:“Oleme tulnud kaugelt maalt kuna oleme kuulnud, et Jumal on
teiega.“ „Vaadake meie riideid ja kingi. Oleme rännanud sadu miile, kuna oleme teie Jumalast
kuulnud.“ Nad tulid nurga tagant. Sellise teatri pärast öeldakse, et Joosua ei küsinud nende
kohta Issandalt. Ta läks õnge ja tegi nendega rahulepingu. Inetu temp! Alles siis neile selgus,
et nad elasid nurga taga. Nii nad vältisid kaotuse. Nad ei küsinud Jumalalt nende kohta ja neid
peteti. Kolmas kord, kui kaks ja pool suguvõsa, kes olid Jordani teisele poolele läinud enda
valdusesse maad võtma, panid terve hunniku kive kokku. Sellel pool Jordanit olevad hõimud
ütlesid:“Hei, Nad on altari ehitanud, nii et nad ei kavatse olla meie osa.“ Jumala rahva seas
sündis vale arusaam. Nad ütlesid:“Me võitleme nende vastu.“ Nad kogusid kokku armee, et
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minna ja hävitada kaks ja pool suguvõsa. Seesmine vale arusaam. Kaks ja pool suguvõsa
ütlesid:“Ei, ei! Oleme teinud nii, et meie lastele ja lastelastele meelde tuletada, et tulime teie
poolt Jordanit ja me kuulume teie hulka.“ Vale arusaam lahendati ja rahu tuli tagasi. Isegi
Jumala rahva keskel võib sündida valesid arusaamu, kui ei küsita Jumala käest asja kohta.
Mis siis on Joosua raamatu kristlik tõlgendus? Uues Testamendis kasutatakse Joosuat näitena
usu kohta. Prostituut Raahab on näide usu kohta. Aakanit kasutatakse näiteks patu kohta Jumala
rahva keskel. Vastav näide Uues Testamendis on Ananias ja Safiira. Nad sobivad täiesti Aakani
patuga Jumala rahva keskel. Kas te mäletate seda abielupaari? Loomulikult kasutatakse seda
raamatut näitena pääste kohta. Joosua nimi tähendab „Pääste“. Algselt see oli Hoosea, aga
Mooses muutis selle Joosuaks. Ja see on sama kui Jeesus ja tähendab „Jumal päästab“. Kui ma
koos oma naisega kolisin külasse, kus elame, sideülema nimi on „Jumal päästab“. Oli tore
temaga kohtumas käia. Heebrea keeles ta oleks isand Joshua. Või isand „Jeesus“. Issand „Jumal
päästab“. Lõpuks, mis on kristlastele tõotatud maa, millele meid tuuakse? Mitte taevas. Kui
laulad „Jordani jõe teisele poole“, kas sa mõtled surma peale? Tõotatud maa ei ole taevas. See
on pühadus. Tõotatud maa on puhkus võitlusest. See on võidu tõotatud maa, kui oled võitluse
võitnud. Ja saad nautida sellest, mis Jumalal on sinu jaoks. Alati kui võidad kiusatuse, saad
aimuse puhkusest. Oled võitnud lahingu. Konfliktile järgneb puhkus. Jumala inimestele on
reserveeritud sabati puhkus. Joosua ei toonud neid sellesse. Meile on reserveeritud sabati
puhkus, millesse pääseme. Ja see on oma tegude lõppemine. See on puhkuse võtmine iseendast.
Paljudele puhkustele võtame iseenese kaasa. See pole puhkus, või mis? Aga et enesest puhkus
võtta ja lõpetada omad teod- see on tõotatud maale minek ja Jumala lubatud puhkusesse. Tema
võiduelust nautimine. Parim raamat Joosuast, mida kunagi olen lugenud, on Alan Redpathi
väike raamat „Võidukas kristlik elu“. Muretsege see raamat. See jutustab Joosua raamatule
toetudes, kuidas kristlane saab astuda tõotatud maale ja puhkusesse võitlusest. Aamen.

Kohtumõistjate raamat ja Rutt
1. osa
Nagu iga teine raamatukogu, on ka Piibel jaotatud erinevateks sektsioonideks. Me vaatasime 3.
Moosese raamatut, mis kuulus raamatukogu juriidikaosakonda. Nüüd hakkama vaatama üht
ajalooraamatut, mis on küllaltki erinev. Tegelikult on Piibel ainulaadne selle poolest, et see on
põhiliselt ajalooraamat. Kui loete teiste religioonide pühasid raamatuid, ei ole ükski neist
ajalooraamat. Kui loed Koraani või veedasid, ei ole need ajalooraamatud. Piibel on
ajalooraamat ja erinevalt teistest ajalooraamatutest see algab varem ja lõpeb hiljem. See
jäädvustab ajalugu, mida ükski ajaloolane ei suuda salvestada. Keegi ei olnud kohal meie
universumi alguses ja keegi ei ole veel olnud selle lõpus. Piibel hõlmab kogu universumi ajaloo
algusest lõpuni. See tähendab, et Piibli kõige varajasemad osad ja kõige hilisemad osad on kas
jumalik inspiratsioon või inimlik kujutlusvõime. Siia on kirjutatud ajalugu, kui ei olnud veel
ühtegi ajaloolast juhtunut üles kirjutamas. Enamik on ajalugu nagu iga teine. See on inimlik
osa. Kohtumõistjate raamat on ajalooraamat. Ajaloo õppimisel on neli tasandit. Ajaloo
osakonnast võite leida ajalugusid erinevatest vaatenurkadest kirjutatuna. Üks lähenemine on
uurida neid isiksusi, kes ajalugu on teinud. Suuri karaktereid, suurkujusid. Inglismaa ajalugu
keskendub kuningale või kuningannale ja sellele, mis nende valitsemise ajal juhtus. Teine tase
ajaloo vaatlemisel on rahvuste ja rahvaste uurimine, nähes poliitilist ajalugu, kuidas üks rahvus
tugevneb ja teine nõrgeneb. Kolmas tasand ajaloo uurimisel on mustrite otsimine. Teatud
rütmide otsimine ajaloost ja tekkivate tsüklite ning majanduskasvude vaatlemine. Mõned
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ajaloolased püüavad leida mustreid ajaloost, et näha, kuidas tsivilisatsioonid tekivad. Tänaseni
on olnud 21 tsivilisatsiooni. Nad järgivad küllaltki sarnast tõusu ja languse mustrit. Nagu
Rooma impeerium. Neljas tasand vaatleb ajaloo eesmärki. Kuhu see välja jõuab. Kas see on
lihtsalt muster või on ka mingi eesmärk, mis on läbi sajandite täitunud? Kas midagi on
toimumas? Kas on olemas mingi süžee? Kas on mingi teatud lõpp? Viimasele küsimusele, kas
ajalool on eesmärk, on kaks vastust. Ühelt poolt öeldakse, et mingit eesmärki pole. Ajalugu
kulgeb eikuhugi. See käib ringiratast. Kõik kordub uuesti. Kas olete kuulnud populaarset ütlust:
Ajalugu kordab ennast? Seda me nimetame tsükliliseks vaateks ajaloole. See ei jõua kuhugile.
See lihtsalt käib ringiratast. Teil on head ajad ja halvad ajad. Impeeriumid tõusevad ja langevad.
Ajalugu ei lähe kusagile. See käib ringiratast. Teisalt on see inimlik vaade ajaloole. Jumalik
vaade ajaloole näeb seda pigem joonena kui tsüklina (ringina). Teisisõnu ajalugu kulgeb
kusagile. See läheb ainult ühes suunas- minevikust oleviku kaudu tulevikku. Selline on Piibli
vaade ajaloole. Ajalugu on joon. Sellel on eesmärk. Sellel on algus, keskpunkt ja lõpp. Jumal
suunab ajalugu oma planeeritud lõpu suunas. Sellepärast on ajalugu Tema lugu. Tema kirjutab
seda. On huvitav, et kui Piiblis inimesed eemaldusid Jumalast, oli tulemuseks selline muster
(ring). Kui te olete lugenud, siis te teate, et on lihtsalt üks tsükkel teise järel. Sama asi kordub
üha uuesti 7 korda Kohtumõistjate raamatus. Sama lugu kordub uuesti. Sellepärast, et nad
eemaldusid Issandast. Tegelikult on inimeste eludega samuti. Elu Jumalast eemal on ringtee.
Sa tõused üles, lähed tööle, vaatad telerit, lähed magama, lähed tööle, tuled koju, vaatad telerit.
Sa teed seda 40 aastat, lähed pensionile ja sured ja lähed maha seal, kus sa peale tulid. Ring
saab täis. See ei jõua kuhugile. Kui sa joondud Jumala järgi, on sinu elul eesmärk ja see jõuab
kusagile. See on jälle joon. Kas suudate jälgida? Alates Kohtumõistjate raamatust on inimesed
Jumalast eemaldunud. Nad olid Jumalale sõnakuulmatud. Nende elu muutus ringikujuliseks.
Ringteeks. See juhtus üha uuesti. Ruti raamatus seevastu sai joon peamiseks. See lõpeb
kuningliku joonega, mis täidab Jumala eesmärgi. Seega kas elu on sinu jaoks ring või joon. See
sõltub sellest, kas sul on suhe Issandaga. See on üks suur asi, mida lunastus sinuga teeb- see
päästab sind sellest ringist. Algselt oli Kohtumõistjate raamat ja Ruti raamat üks raamat ja on
seda ka praegu heebrea Piiblis. See on väga tähtis, sest nad kuuluvad ühte. Nad on tõesti üks
raamat. Me hakkame küsima:“Kes kirjutas selle ühe raamatu? Ja miks?
Tegelikult kõige tähtsam küsimus, mida iga Piibli raamatu korral küsida, on:“Miks see raamat
kirjutati?“ Kui te olete saanud sellele vastuse, siis olete saanud suurima võtme selle avamiseks.
Miks kirjutati see Kohtumõistjate-Ruti raamat ja kes selle kirjutas ja millal? Üllatusena võime
me täpselt sellele küsimusele vastata. Isegi siis, kui vastuseid neis raamatutes ei ole. Me peame
tegema natukene detektiivitööd. Tragöödia on, et enamikul inimestest on Kohtumõistjate
raamatu kohta ainult pühapäevakoolist saadud teadmised. Kas teate, mida ma sellega mõtlen?
Nad teavad ainult bowdleri versiooni. Bowdler oli üks kuulus mees, kes ei kiitnud heaks
William Shakespeare´i, sest ta ütles, et Shakespeare´i loomingus on siivutud kohad. Ta
redigeeris Shakespeare´i ja lõikas kõik siivutud kohad välja. See oli tuntud bowdleri
versioonina. Tema nimi on läinud ajalukku. Kahjuks te ei saa Kohtumõistjate raamatut
tervikuna pühapäevakoolis õpetada. See on täis kohutavaid asju liignaistest, prostituutidest,
keda tükkideks lõigatakse, vägistatakse ja mõrvatakse. Fallose sümboleid. Pole ime, et seda
toimetati väga hoolikalt õpetamiseks pühapäevakoolis. Kahjuks kui te seda teete, siis te lõpetate
ainult teadmistega isikutest. Te ei tea sellest raamatust midagi. See on tüüpiline. See on Simsoni
karikatuur (jõumees). Tegelikult ei näinud ta üldse selline välja. Ta oli rohkem minu moodi.
Kui Simson oleks selline välja näinud, kas siis Deliila oleks küsinud:“Mis on sinu suure jõu
saladus?“ Tegelikult oli ta väga väike. Tema jõud ei olnud tema biitsepsis. Meie esitame selliselt
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pühapäevakoolis sobivalt bowdleriseerituna. Kahjuks sellisel tasemel teavad enamik inimestest
Kohtumõistjate raamatut. Nad teavad Simsonit, Gideoni. Kui nad on feministid, siis nad teavad
kõike Deboorast. Sellest on tuline kahju, sest see ei ole lihtsalt raamat isikutest, see ei ole raamat
pühapäevakooli lugudest või rahvajuttudest. Rahvajuttude kaudu jäeti neile meelde, korrati ja
kirjutati üles. Enamus Piiblist sai niimoodi alguse. Asju mäletati, seejärel jutustati ja korrati ja
seejärel keegi kirjutas need üles ja need said meie jaoks salvestatud. Kohtumõistjate raamatu
kangelased on küllaltki tasakaalust väljas. Näiteks Simsonile on pühendatud 4 peatükki,
Gideonile 3, kuid mõned teised neist saavad ainult mainimise osaliseks. Tundub, et mida
sensatsioonilisemad nad olid, seda rohkem neid mainiti. See on peaaegu nagu ajalehe kirjutis.
Deboora ja Baarak pälvisid üsna suurt tähelepanu, Gideonil oli rohkem. Simsonil oli kõige
rohkem. Esimene mulje oli, et need olid lihtsalt rahvuskangelased nagu Nelson ja Wellington.
Inimesed, kes päästsid olukorra. Kui loete läbi, saate teada, mis inimesed nad olid. Otniel on
Kaalebi noorema venna Kenase poeg. Tema kohta räägitakse vaid, et ta tõi oma rahvale rahu
40 aastaks. See on kõik, mida me Eehud´st teame. Eehud oli väga koloriitne kuju. Ta oli
vasakukäeline ja ta kandis oma 18 tollist mõõka kinnitatuna paremale jalale. Teised kasutasid
vasakut jalga, et parema käega mõõka võtta. Tal õnnestus see väga osavalt. Ta läks Moabi
kuninga juurde ja ütles:“Mul on sulle teade.“ See on erateade, seega saada teised ruumist välja.
Moabi kuningas oli ääretult paks. Kui kõik olid ruumist lahkunud, suutis ta oma mõõga välja
tõmmata ja torkas selle Moabi kuninga kõhtu, kes oli nii paks, et rasv võttis enda sisse mõõga
ja käepideme. Olles tapnud Moabi kuninga, läks ta välja ja rääkis ihukaitsjatele, et kuningas
läks tualetti ja ärgu nad teda järgmise 15 minuti jooksul tülitagu ning pääses turvaliselt Iisraeli
tagasi. Mis on Piiblil sellega tegemist? Samgar tappis 600 vilisti härjaastlaga. Siis Deboora ja
Baarak. Deboora oli naisprohvet. Tema nimi tähendab mesilane. Ta oli abielus mehega, kelle
nimi oli Välgatus. Heebrea keeles oli see Lappidot. Deboora lahendas vaidlusi Jumalalt
kuuldes. Kui tuli suur lahing, ei juhatanud ta inimesi lahingusse, vaid kutsus Baaraki seda
tegema. Baarak ütles Deboorale:“Ma ei lähe rindele kui sina minuga kaasa ei tule, ma juhin
ainult siis, kui sa tuled minuga.“ Sellepärast oli Jumal vihane ja ütles, et vaenlane Siisera langeb
naise kätte, et Baarakit alandada tema argpüksluse pärast. Siisera suri üllatuse tagajärjel.
Gideon, see kartlik mees, paneb natuke liha altarile ja tuli taevast põletab selle liha ära ja ta
ütleb:“Issand, ma vajan tunnustähte taevast!“ See on peaaegu naeruväärne. Olles näinud tuld
taevast, mis liha ära põletab, tahab tema tunnustähte. Seega küsib ta lambavilla kohta. Ühele
minu Uus-Meremaa sõbrale tehti ühel õhtul ettepanek Malaisias misjonäriks hakata. Ta
ütles:“Issand, ma vajan lambavilla.“ Kui ta järgmisel päeval tagasi tuli, oli lambanahk tema
auto katusel, olles kastest märg. Ta ei ole tänaseni suutnud välja selgitada, kes selle sinna pani.
Keegi naabritest ei olnud pannud. Ma olen kohanud nii paljusid kristlasi, kes ütlevad:“Ma palun
lambanahka.“ Gideon sai oma tunnustähe lambanahaga. See oli ühel päeval kuiv ja teisel päeval
märg. Tal oli vaja õppida, et lahinguid võidetakse Jumala tugevuse ja strateegiaga. Kui te
mäletate, siis Jumal vähendas tema armee 200 000-lt 300 peale. Sellega Gideon õppis mitte
oma lootust inimlikele ressurssidele panema. Kui te mäletate, siis ta jõudis selgusele neid oja
äärde tuues, et näha, kas nad pabistavad või mitte. Ma tahan, et te kujutaksite ette sadu Iisraeli
sõdureid maha kummardumas. Need, kes panid oma pead vette ja lakkusid, heideti kõrvale ja
need, kes võtsid vett pihku ja tõstsid selle üles, nii, et nad suutsid ikka veel hoida silmad
vaenlase pärast lahti, osutusid valituks. Lõpuks jäi järele 300 meest. See on koht, kus Deboora
ja Baarak oma vägesid kogusid Taabori mäel ja selles piirkonnas oli Siisera oma vägedega. See
on soine ala ja sõjavankrid jäävad mutta kinni. Sellepärast Siisera põgenes jalgsi, kuid seal see
juhtus. See on tõeliselt hariv minna pühale maale. Kellest me rääkisime? Toolast ja Gileadi
Jairist, kellel oli 30 poega, eeslit ja linna. Gileadlane Jefta oli vapper sõjamees. Huvitav. See on
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kõik, mida me temast teame. Ibsanil oli 30 tütart ja 30 poega. Kõik pojad abiellusid väljapoole
juuda suguharu. Tema kuulus Petlemma. On huvitav märkida. Ma tahan, et te meeles peate, et
see perekond oli abiellunud klannist väljapoole. Küll Iisraelis, kuid väljaspool suguharu. See
kerkib uuesti natuke hiljem üles, kui me jõuame Ruti juurde. Siis oli Eelon, kellest me ei tea
midagi. Abdonil oli 40 poega, 30 pojapoega ja 70 eeslit.
Siis jõuame Simsoni juurde, kelle nimi oli „päikesepaiste“. Seda tähendab Simson.
Päikesepaiste kasvas nasiiriks. Ma kord jutlustasin ja ütlesin, et tal ei olnud lubatud tarvitada
alkoholi ja keegi kuulajaskonnast hüüdis:“Halleluuja!“ Siis ma ütlesin:“Ta pidi laskma oma
juustel pikaks kasvada.“ Siis oli surmvaikus. Ma küsisin:“Miks te kiidate heaks ainult osa
Jumala Sõnast?“ Ta oli nasiir. Te teate lugu lõvi tapmisest ja mee leidmisest selles. Ta pakkus
seda mõistatusena oma pulmas. Peale tugevust tuleb nõrkus. Igaüks oleks võinud leida vastuse
Tate & Larsini lugudest. Nendel seda noil päevil ei olnud, kuid neil õnnestus tema naist veenda
seda mõistatust välja selgitama. Ta oli nii vihane ja naine läks koos isamehega minema. See on
üks erakordne lugu mehest, kes abiellus. Nende abielu lagunes juba enne nende mesinädalaid.
Siis ta läks ühe nimetu prostituudi juurde ja lõpuks on tal Deliila nimeline armuke. Te vist teate
seda kurba lugu. See on lugu ühest nõrgast, mitte tugevast mehest. Te teate, et lõpuks peale
mitmeid vägitegusid, mis olid puhtalt tänu tema karismaatilisele võidmisele, mitte tänu tema
musklitele. Jumala Vaim jättis ta maha. Ta silmad torgati välja. Ta pandi jahu jahvatama ja
lõpuks tegid vilistid tema kulul nalja. Mõned teist on kuulnud sellest kuulsast jutlusest, mida
ma pidasin:“Simsoni juuksed kasvavad jälle.“ Seda ma jutlustasin 1982. aastal, mis levis
Inglismaal nagu kulutuli. Üks noor inimene, kes seda jutlust kuulis, kirjutas luuletuse pimedast
Simsonist, keda juhib väike poiss templi sammasteni, kus ta kogu templi maha tõmbas. Selle
nimi on „Poiss, kes ulatas oma käe“. See kõlab nii:“Nad rebisid ta välja. Ma ei talunud selle
vaatamist. Tühjad julmusest, hammas verel. Ma ei suutnud taluda seda tühjuse šokki, et ta ei
suuda näha. Ma vaatasin seda pöetud pead, mis veskikivide taktis liikus ringi, ringi, ringi. Ma
vaatasin neid mittevajalikke ahelaid, raskeid ja ränki, mis aheldasid liha, mis ei vaja aheldamist.
Nüüd ei ole tähtsust, et tema silmad on läinud. Mina olen tema silmad. Ta näeb minu kaudu. Ta
peab minu kaudu nägema, muud võimalust ei ole. Mina olen kuivatanud pisarad, mida tema ei
saa kuivatada kõik need hoolimatud aastad. Ma olen õppinud armastama seda murtud meest,
kui tema on lõpuks õppinud kartma oma Jumalat. Seega ei karda ma surra, olles õnnelikuna
sellel viimsel korral tema silmadeks. Võttes tema käe, juhtides teda hoolega samm sammu järel
paika, kus tema saab palvetada:“Oo Jumal, oo valitseja Jumal!“ Ja siis langevad sambad. Ma
nutan:“Aamen!““ Võrratu luuletus, kas pole? Kallis vana Simson. Viimastel minutitel tegi ta
rohkem oma rahva heaks kui kogu oma elu jooksul.
Nii palju siis isikutest. Piibel on aus raamat. See ei varja inimlikku nõrkust. Paljud neist
tegelastest on üsna nõrgad. Isegi argpükslikud. Nad ei ole tugevad karakterid. Nad ei ole pühad
inimesed. Siiski Jumal kasutas neid. Nad on kõik karismaatilised inimesed, kui Püha Vaim
nende peale tuli. Inimlik nõrkus sobitati jumaliku tugevusega. See Püha Vaimu võidmine tuli
ainult mõnede inimeste peale. 12 inimese peale 2 miljoni hulgast. Püha Vaim tuli nende peale
ainult ajutiselt, mitte püsivalt. Neid puudutas pigem Vaimu võidmine, kui nendes elav vaim,
kes nendega jäi. Selline on Püha Vaimu muster Vanas testamendis. Inglise keeles nimetatakse
seda Kohtumõistjate raamatuks. Sellest on kahju. See sõna ei abista just eriti. Seda nimisõna ei
saa tegelikult kellelegi neist rakendada. Küll aga tegusõna. Öeldakse:“Simson mõistis Iisraeli
üle kohut. Gideon mõistis Iisraeli üle kohut. Kasutatakse tegusõna. Mina nimetaksin neid
vigade otsijateks. Nad vabastasid oma inimesed. Või nagu ma varem mainisin: Nad päästsid
olukorra. Seda see tegusõna tegelikult tähendab. Igaüks neist päästis rahva väga halvast
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olukorrast, sest nende kangelastega paralleelselt olid need (vastased) pahad. Kui need ründasid,
siis need Jumala võitud päästsid olukorra. Ainus inimene, kellele rakendub see nimisõna
Kohtumõistjate raamatus, on Jumal. See on väga huvitav. Tegelikult on Jumal päästja ja need
inimesed päästsid olukorra. Nimisõna on Jumal, kes tegutseb nende kangelaste läbi, kes on
tegusõna. Kas saite sellele pihta? Nii tegutseb Jumal Piiblis. Tema on see, kuid Ta teeb seda
inimeste kaudu. Jumal on vabastaja, olukorra päästja, kuid Ta teeb seda inimeste läbi. Selliselt
teeb Ta enamuse oma tööst- Ta võiab inimesi oma Vaimuga ja see, mis Tema on, saab selleks,
mida need inimesed on võimelised tegema. Seega on Jumal tervendaja, kuid Tema saab
tervendada võitud inimeste läbi. See, mis Tema on, saab tehtud inimeste läbi, kes on Püha
Vaimuga täidetud. Siin on nii palju vaenlasi- amalekid, ammonlased ja kõik muud parasiidid
olid tegevad. See näitab, et Jumal andis neile tihedalt asustatud ala. See ei olnud tühi maa, kui
nad sisenesid. See oli rahvast täis ja ümbritsetud inimestest. Inimestele ei meeldinud, et nad
sisse tulid. See kõlab nii veidralt, tänapäevasena. Alates 1948. aastast on täpselt sama olukord.
Ainus õigustus nende olemiseks sellel maal oli see, et Jumal andis neile selle maa ja see on
ainus õigustus ka praegu. Muud õigustust ei ole. Maa kuulub Issandale kogu selle täiusega ja
Ta võib selle anda sellele, keda Tema valib. Jumal annab sellele, kellele Ta kavatseb anda.
Seega kõik need vaenlased tulid sisse. Juba hakkame nägema, et see raamat on rahvuslik. See
ei ole lihtsalt isikutest. See ei ole lihtsalt lugude kogumik kangelastest. See on lugu inimestest
Jumala ajaloos.
Miks siis lubas Jumal kõigil neil inimestel sisse tulla ja neid rünnata, kui Ta lubas nende
kaitseminister olla? Nüüd asume raamatu kui sellise juurde. Kui liidate kokku kõik aastad, mil
need inimesed Iisraeli üle kohut mõistsid- 40 aastat, 80 aastat jne, saate kokku 400, kuid
Kohtumõistjate raamat hõlmab ainult 200 aastat. Siin on väike matemaatiline probleem. Need
kõik kokku teevad 400. Me teame ülejäänud Piiblist, et see tegelikult hõlmab 200 aastat. Seda
väikest kaarti vajame abiks. Praeguseks on Iisraeli hõimud asustanud erinevad alad. Siin on
Gaadi suguharu, siin on Ruubeni suguharu. Siin on väike Benjamini suguharu, siin on Juuda
suguharu. Sellepärast Daan püüdis asustada, kuid vastavalt Kohtumõistjate raamatule ei
õnnestunud see neil. Nad ei suutnud vaenlasi võita ja nad liikusid põhja poole Hermoni mäele.
Sebulon, Issaskar, Manasse. Nad olid juba asustanud kaks ja pool hõimu Jordani sellele (ida)
poolele ja ülejäänud teisele poolele. See on võti. Me kaldume muljet saama, kui loeme
Gideonist ja Simsonist, et nad päästsid kogu rahva. Tegelikult nad ei teinud seda. Rahvus oli
jaotatud suguharudeks. Tegelikult 40 aastat käib ainult põhja kohta. Keegi teine võis lõunas
olukorda päästa. Teisisõnu on seal geograafiline põhjus selleks 400 vabastamise aastaks, mis
on 200-ks kokku pigistatud. Kas te suudate jälgida? Tegelikult oli seal kaks suurt orgu, mis otse
läbi lõikasid ja jagasid maa põhjaks, keskosaks ja lõunaks. Jisreeli org oli siin. Sellepärast olid
need suguharud jagatud põhja-, kesk- ja lõunahõimudeks. Te peate mõistma, et Simson päästis
ainult lõuna suguharusid. Gideon päästis põhja hõimusid. See ei ole kogu rahvas. Nad on
geograafiliselt eraldatud. Lisaks sellele need kaks orgu võimaldasid vaenlasel tungida
territooriumi südamesse. Oli ka poliitiline põhjus ajaloo kurbloolisuseks- neil puudus rahvuslik
juht. Kui Mooses ja Joosua neid juhtisid- Mooses juhtis nad Egiptusest välja, Joosua tõi nad
siia tõotatud maale. Joosuale ei tulnud asendust. Sellepärast tõstis Jumal kohtumõistjad siin ja
seal, et kohalikku olukorda lahendada. Keegi neist ei olnud rahvuslik juht. Seal oli tegelikult
poliitiline vaakum. Noil päevil ei olnud Iisraelis kuningat. Ei olnud ühtegi piisavalt suurt meest,
kes oleks tervet rahvust juhtinud. See oli poliitiline põhjus.
Oli ka moraalne põhjus. See on selle raamatu sõnumi kese. Vaatame raamatut tervikuna.
Vaatame seda üldjoontes. See jaguneb selgelt kolme ossa. Selle jaotamine ei nõua just suurt
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ajutegevust. Olen pannud neile pealkirjad. 1:1 kuni 3:6 on andestamatu kompromiss. Kui nad
tõotatud maale läksid, tegid nad kompromissi. Kogu raamatu keskosa (3:7 kuni 16:31) räägib
sellest tsüklist. See läbis need neli staadiumit:
1.
2.
3.
4.

Inimeste mässamine
Vaenlase poolt allutatud saamine
Jumala poole pöördumine
Pääsemine Päästja abiga

Nad käivad selles tsüklis 7 korda ringi. Siis lõpuks vältimatu korruptsioon (17:1 kuni 21:25),
mis oli selle tsükli tagajärg. See võttis traditsioonilise ebajumalakummardamise vormi põhjas
ja amoraalsuse lõunas. Ebajumalakummardamise Daani suguharus ja amoraalsuse Benjamini
suguharus. Raamat lõpeb refrääniga, mis üha kordub:“Neil päevil ei olnud kuningat. Iga mees
tegi seda, mis oli tema meelest õige.“ Vaatame esimest osa. Kompromiss oli kahekordne. Ühelt
poolt Jumal saatis nad sinna, et nad hävitaksid seal kõik. Me teame, kui kurjad, perverssed,
korrumpeerunud ja haiged nad olid. Suguliselt ülekanduvad haigused olid sagedad Kaananis.
Mida rohkem me teame, seda rohkem me mõistame, et nad väärisid seda, et nad sellelt maalt
minema aetakse. Nad olid tõesti kohutavad. Tegelikult hoidis Jumal juute Egiptuses 300 aastat
kuni emorlaste kurjus oli täielik. Kuni nad olid piisavalt halvad, et neid välja ajada. Jumal saatis
nad sisse oma kohtumõistmise vahendina ühele kõige rohkem väärastunud ühiskonnale. Selle
asemel, et teha seda, mida Jumal neid käskis, tegid nad mööndusi. Nad lasksid paljudel
inimestel elada, eriti orgudes. Israeliidid võtsid ainult mägise osa. Nad jätsid orud puutumata.
Seega oli Jumala rahvas üleval mägedes, kuid paganarahvad- väärastunud inimesed elasid
orgudes. Tulemuseks oli nendega liidu loomine. Kui Iisraeli noored mehed läksid õhtul välja,
siis läksid nad orgu. Sellest ajast, kui Lott läks Soodoma ja Gomorra orgu, teate, mis edasi
juhtus. Kui pühadus oli üleval, siis rüvedus oli all. Kuna nad ei teinud maad puhtaks, sai see
neile pidevaks probleemiks. Selle tulemusena sattusid nad sellesse kohutavasse ringi. Kui sul
on segaabielu, siis juhtub see, kui puhas ja rüve saavad kokku. Mis juhtub, kui püha ja puhas
saavad kokku? Keegi on öelnud: Kui abiellud kuradi lapsega, tekivad sul tõelised probleemid
oma äiaga. Ma ei tea, kui palju kristlastest naisi on abiellunud meestega, kes ei ole kristlased,
lootuses, et nad pöörduvad, kuid kahetsevad kogu oma elu. Segaabielusid ei pooldata ka Uues
Testamendis. Abiellu Jumala rahva siseselt. Abielu on nagu mina seisaksin laua peal ja sina
seisaksid põrandal ja mina üritan sind üles laua peale tirida ja sina üritad mind alla põrandale
tirida. Kes võidab? Sa puutud kokku gravitatsiooni seadusega. Kui on segaabielu, siis vaimne
gravitatsiooniseadus tõmbab ühe alla. See juhtus. Varsti jõudsid nad sõnakuulmatusse,
mässamisse ja Jumal karistas neid ühte vaenlast sisse tuues, kes võttis üle. Kui nad olid selles
kaoses, kisendasid nad Jumala poole:“Issand, me oleme teinud vigu. Palun päästa meid.“ Ta
aitas ja nad läksid kohe sellesse tagasi. Kui oled kedagi jõest väljatõmbamisega uppumisest
päästnud, siis ta ütleb:“Tänan sind, sa oled minu elu päästnud!“, keerab ringi ja hüppab uuesti
sellesse. Sa tõmbad ta uuesti välja ja ta ütleb:“Sa oled mind kaks korda päästnud. Ma olen sulle
topelttänulik.“ Ta keerab ringi ja hüppab uuesti jõkke tagasi. Kui palju kordi sa teda välja
tõmbad? Kas 70 korda 7? Ma ütleksin:“Sa ei taha, et sind päästetakse.“ See juhtus siin 7 korda.
Nad käisid selles tsüklis ringi. Jumal tõstis karismaatilisi juhte, kes neid jälle päästsid. Kui te
vaatate ainult Simsoni elu või Gideoni elu, siis te ei näe seda ringi. See muster läheb kaduma.
Selle raamatu mõte on seda õpetada. Jumala inimesed sattusid sellesse ringi nii kergelt, isegi
üksikud uskujad. Nad tegid pattu, sattusid hädasse, anusid Jumalat. Jumal aitas nad välja. Siis
sattusid nad jälle samasse pattu ja samasse jamasse. Kas tunnete selliseid inimesi? On väga
kerge sellesse tsüklisse langeda. See ei ole mitte ainult lõputu ring, vaid see on allakäiguspiraal.
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Kui oled sinna langenud, siis ei käi sa enam ainult ringi, vaid käid alla. Kohtumõistjate raamatu
viimane osa räägib sellest, mis selliste inimestega lõpuks juhtub. Mõlematel juhtudel- põhjas
Daani suguharus ja lõunas Benjamini suguharus on Jumala inimesed leviidi poolt eksitatud.
Preestri, jumalamehe poolt, kes satub hätta ja juhib inimesed eksiteele. See on traagiline, kui
Jumala rahvas satub segadusse. On kaks näidet dekadentsist ((kultuuri) allakäik, langus,
mandumine), sõnakuulmatusest, korruptsioonist, moraalsest rikutusest. Need on lood, mida te
kindlasti pühapäevakoolis ei saa õpetada. Üleval põhjas mees nimega Miika varastas 1100
hõbeseeklit oma emalt. Ta andis need tagasi. Ema ütles:“Sa oled hea poiss, sest andsid tagasi.
Ma teen väikese hõbedase jumala sulle ja sa saad selle oma jumalakogu jaoks,“ sest ta kogus
juba väikeseid ebajumalaid. Hõbedast, mille ta tagasi andis, tegi ema jumala tema kogusse.
Kuidas ema võis küll oma poega rikkuda. See poeg tegi oma pojast enda preestri ja ütles:“Poeg,
nüüd sa näed kõiki neid ebajumalaid. Sina võid olla preester ja nende eest hoolitseda.“ See
väike poiss ei olnud isegi mitte leviit. Nii see oli. Kuid leviidi preestrid põgenesid skandaali
eest Juuda Petlemma. Nad põgenesid põhja ja veetsid öö selles majas. Nad ütlesid sellele
poisile:“Sul on tore kogu,“ ja Miika ütles:“Annan sulle neli naela aastas ja ülalpidamise, kui
hakkad mulle preestriks.“ Ta arvas, et nüüd saavad nad tõelise leviidi preestri. See mees võttis
töö vastu. Hiljem Daani suguharu, kes ei suutnud võtta seda maad, mille Jumal neile oli andnud
lõunas, migreerusid põhja ja nende juhid peatusid selles majas. Nad nägid neid ebajumalaid ja
seda leviiti. Nad ütlesid:“Tere, sa oled lihtsalt selle perekonna preester, kas sa ei tahaks olla
preester kogu meie suguharule? Meie maksame sulle palju rohkem.“ Leviit võttis selle vastu.
Sellepärast sai Daani suguharust ebajumalakummardajate suguharu. Nagu Juudas Iskariot, üks
12 jüngrist puudub Ilmutusraamatust, samuti puudub ka Daani suguharu. Kõik see juhtus tänu
ühele leviidile. Mees, kes oleks pidanud olema jumalamees, kes tasu eest sai erapreestriks ja
seejärel kogu suguharu preestriks. See on üks kurb lugu.
Teine on veel hullem. Teine leviit, jällegi samast Efraimi suguharust, võttis sel korral liignaise
jällegi Juuda Petlemmast. Liignaisel sai temast kõrini. Ta jättis ta maha ja läks koju. Nelja kuu
pärast läks leviit naisele järele, kes viis ta oma isakotta. Isa (liignaise) jätkas venitamist ja
viivitamist ja lõpuks laskis tütrel minna. Nad asusid teele liiga hilisel ajal ja jõudsid
Jeruusalemma, mis oli ikka veel paganate linn ja ütlesid:“Me ei jää paganatega. Me peame
jääma iisraeliitidega,“ ja seetõttu rühkisid nad Benjamini suguharu poole. Nad jõudsid pimeda
tulekuks Gibeasse ja olid just telki üles panemas, kui vana mees Gibeast ütles:“Ärge magage
telgis. Pakun teile öömaja,“ ja võttis nad enda juurde. Kui see mees ja liignaine olid sisse tulnud,
koputasid gay-mehed uksele ja ütlesid:“See mees, kes sisse tuli, on väga atraktiivne. Me tahame
temaga seksida.“ See vana Gibea mees ütles:“Ei, ta on minu külaline, kuid te võite selle
liignaisega olla, kui soovite või ka minu tütrega.“ Mees viis oma liignaise välja ja see gäng
vägistas teda kuni hommikuni ja kohtles teda nii halvasti, et hommikul leiti ta uksepiidal
surnuna. Leviit oli nii kohutatud, et võttis selle keha ja lõikas selle 12 tükiks ja saatis igale
Iisraeli suguharule ühe tüki. Selline asi juhtus Benjamini suguharus. Sellega ühinesid
esmakordselt kõik 12 suguharu. See on hämmastav, mis inimesi ühendab. Kõik need suguharud
ühinesid ja kohtusid Mispas ja ütlesid:“Me veel näitame Benjaminile selle pärast.“
Esmakordselt oli Iisraelis kodusõda selle kohutava sündmuse pärast. Kõik see sai alguse
preestrist, kes võttis liignaise. See on hämmastav, et üks inimene päästis valla kodusõja. Nad
tapsid Benjamini suguharu liikmeid ja palju iisraeliite sai surma. Üks kümnest Iisraeli mehest
tapeti selles kodusõjas. Selle tulemusena pühiti Benjamini suguharu minema. Jäi ainult 600
meest ja mitte ühtegi naist ega last. Kõik nad tapeti. 600 meest põgenesid ära. Siis nad
mõistsid:“Mis on juhtunud selle rahvaga? Me olime 12 suguharu, nüüd on meid 11 järele
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jäänud. Mis on meiega juhtunud?“ Nad tulid mõistusele. Nad läksid rüüsteretkele GileadiJaabesisse ja leidsid 400 neitsit ja tõid nad tagasi ja andsid nad Benjamini meestele ja
ütlesid:“Abielluge nendega, et teie suguharu saaks kesta.“ Sellest ei olnud ikka veel küllalt. Neil
oli veel 200 vaja. Nad korraldasid, et benjaminlased röövivad mõned Iisraeli tüdrukud järgmisel
suurel Siilo peol. Nad olid vandunud, et ükski benjaminlane ei võta nende tütreid naiseks. Nad
ütlesid:“Röövige nad ja me ei ole neid teile andnud.“ Nii leitakse möödahiilimisvõimalus. Kõik,
mida te näete ütleb, et see spiraal läks üha allapoole Daani suguharus selle
ebajumalakummardamisega ja üle kõige vaadake Benjamini ja seda, kuidas see oleks peaaegu
suguharu minemapühkimisega lõppenud ühe inimese amoraalsuse pärast. Nii lõpeb
kohtumõistjate raamat. Iisraelis ei olnud neil päevil kuningat ja iga inimene tegi, mida õigeks
pidas. Mitte valeks, vaid õigeks, kuid oma silmis. Pühadus teeb seda, mis on õige Jumala silmis.
Seega Kohtumõistjate raamat lõpeb segadusega ja see lõpeb selle hõimuga- jätke see meelde.
See on kohutavalt tähtis. See lõpeb mädanenud suguharuga, mis peaaegu lakkas olemast peale
seda kui iga kümnes Iisraeli mees oli tapetud. Kas pole kurb lugu? Tänu Jumalale, et see ei
hõlma kogu Piiblit. Järgmisel korral räägime paremaid uudiseid. Ma ei ole veel
Kohtumõistjatega lõpetanud. Siis vaatame raamatu teist poolt nimega Rutt.

2. osa
Oleme vaadanud Kohtumõistjate raamatut väga inimlikul tasemel. Me peame vaatama seda ka
jumalikult tasandilt. Jumal on Kohtumõistjate raamatus väga esiplaanil, hoolimata sellest, et
nad selles ringis ja allakäiguspiraalis olid. Tegelikult seal öeldakse, et mitte Jumal ei ajanud
nende eest kõiki neid inimesi minema. Seal kirjutatakse, et Jumal saatis vaenlased nende peale.
On kirjutatud, et Jumal kuulis nende palveid ja Jumal saatis kellegi nende olukorda lahendama.
Seega Jumal oli sellesse segatud. Kas see kannatlikkus pole mitte hämmastav? Isegi kuigi nad
sellesse tsüklisse sattusid, jäi Jumal oma rahva juurde. Tema tegi kõik. Jumal tegeleb nendega
väga palju. Me peame meeles pidama, et Piibli Jumal päästab kurja kätte nagu kurjast.
Sellepärast te palvetate iga päev Meie Isa palvet. Ära saada meid kiusatusse! Jumal võib oma
rahvaga tegeleda, lastes kurjusel nende kallale tulla. Samuti võib Ta neid kurjast päästa. Seega
ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on kehtiv palve Jumalale, kes võib
teha mõlemat. Püha Vaimu vägi võib tervendada haigeid, kuid see võib ka haigusi tuua. See
võib tuua nägemist pimedale, kuid võib tuua ka pimeduse nägijale, nagu Küprose kubernerile
Apostlite tegudes. See võib surnuid äratada, kuid see tappis Hananiase ja Safiira. Me peame
meeles pidama, et Jumal on Jumal, kes võib sind ka kurjusesse jätta, samuti ka kurjusest päästa.
Üks osa koguduse distsiplineerimisest on inimese üleandmine saatanale nagu ka neid saatana
käest päästa. Seega on kaks poolt. Jumal tõi ammonlased. Aamose 9. peatükis öeldakse, et
Jumal tõi vilistid Kreetalt samal ajal, kui ta tõi juudid Egiptusest välja. Ta tõi nad samale maale.
Vilistid olid Jumala poolt valitud karistus neile, kui nad valesti käitusid. Seega Jumal tõi vilistid
Kreetalt samale maale, kuhu Ta tõi juudid Egiptusest. Jumal pani vilistid neid karistama, kui
nad valesti käitusid. Sellepärast esinevad nad nii tihti nimekirjas. Me ikka ei ole veel tsüklitest
joone peale saanud. Põhjused on järgmised: esiteks teise põlvkonna liikmed. See on õppetund
ka kogudustele. Teise põlvkonna liikmed kalduvad olema nõrgemad kui esimene põlvkond.
Vanemad teevad läbi tõelise muutuse ja lapsed kasvavad üles koguduses, kuid nad ei ole sama
kvaliteet. Kas mõistate, et igal kogudusel on probleem teise põlvkonna liikmetega ja seejärel
kolmandaga ja neljandaga. On kirjutatud, et kasvas üles terve põlvkond, kes ei tundnud Jumalat
ja ei teadnud, mida Jumal oli Iisraeli heaks teinud. See on üks probleem Kohtumõistjate
raamatus teise põlvkonna liikmetega ja sellepärast tegid nad seda, mis nende meelset õige oli,
selle asemel, et arvestada Jumala arvamusega. Nad ei mäletanud Jumalat ja seetõttu ei
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meenutanud nad Tema päästet. Nad ei olnud pääste eest tänulikud. Teiseks on teise põlvkonna
juhid. Kõik oli hästi kuni juht suri. Kui Gideon suri või kui Simson suri, tekkis juhtimises
vaakum ja nad sattusid jälle probleemidesse. Teistel rahvastel olid dünastiad. Seepärast oli neil
juhtimises järjepidevus. Neil olid kuninglikud liinid. Iisraelil ei olnud. Neil päevil ei olnud
kuningat. See läbib punase niidina Kohtumõistjate raamatut. Kui Gideon nad midjanlaste käest
päästis, kas te teate, mida nad Gideonile ütlesid:“Gideon, me tahame, et sinust saaks kuningas
ja me tahame, et sinu poeg valitseb pärast sind.“ Teisisõnu:“Kas sa alustaksid dünastiaga?“
Gideon targa mehena ütles:“Teil on juba kuningas. Issand on teie kuningas. Teie tegelik
probleem on, et te ei vaata Jumalale.“ Ta keeldus troonist. Siis oli Abimelek, keda unustasin
mainida. Abimelek tahtis kuningaks saada ja ta tappis kõik oma vennad, et saada troonile. See
kõik lõppes väga õnnetult. Kui Abimelek oli linna piiramisel, üks naine viskas veskikivi tema
peale ja ka tema peaaegu suri üllatusest. Kahjuks ta ei surnud, ta palus kellelgi ennast mõõgaga
tappa, et kunagi ei öeldaks, et ta suri naise käe läbi. Seal oli korduv refrään:“Neil ei olnud
kuningat.“ Kuningas oli olemas, kuid Ta oli nähtamatu. Et tegu oli teise põlvkonnaga, siis
nemad tahtsid nähtavat kuningat. Sellega lõpetame Kohtumõistjate raamatuga ja Jumal kavatses
neid kuningaga varustada Ruti väikeses raamatus. Te näete, kuidas ilma kuningata olemise
teema saab Ruti raamatus lõpetatud. Sellepärast kuuluvad need kokku.
Vaatame Ruti raamatut. Me näeme nüüd väga erinevat tegevuspaika. Aeg on sama, kuid vaevalt
saab olla suuremat kontrasti kõigi nende kohutavate sündmustega põhjas Daanist Benjamini.
Samas all lõunas oli teistsugune atmosfäär. See on Petlemm, mis on võetud allpoolasuvalt
karjaste väljalt. See on tüüpiline viljapõld selles piirkonnas. See on peaaegu nagu lugeda Hardy
romaane. Ruti raamat on tõeline naisteka lugu. Väga ilus lugu. Kui loete Ruti raamatut, tundub
nagu oleksite värske õhu kätte läinud peale Kohtumõistjate raamatut, kus prostituute tükkideks
lõigatakse ja kogu muu sellise kupatusega. Ruti raamatus olete jõudnud täiesti erinevasse
atmosfääri. Peate meeles pidama, et on ainult 2 miili Benjamini suguharust Petlemma. Me
oleme liikunud ainult 2 miili. Siiski nagu oleksime miljon miili liikunud. See on lihtsalt nii
erinev. Võrreldes Kohtumõistjate raamatuga, on Ruti raamatus palju vähem tegelasi. Praktiliselt
üks perekond. Palju vähem kohti ja aastaid. Siiski on Ruti raamat vastuseks Kohtumõistjate
raamatule. Vaatame Ruti raamatut, et sellest mingit ülevaadet saada. See koosneb neljast
peatükist. Seda jaotada on kõige lihtsam asi maailmas. Esimesed kaks peatükki on kahest
lahutamatust naisest ja järgmised kaks on kahest mõjukast mehest. Meil on ämm, minia,
suguvõsa lunastaja ja kuninglik kuningas. Kaks naist ja kaks meest on selle draama tegelased.
Vaatame selle loo läbi, et sellest tunnetust saada. Esimene peatükk- ämma kaotus. Oli ema,
kelle nimi oli Noomi ja Juudamaal oli nälg. Seal oli toidupuudus. Nad oleksid pidanud õppima
oma ajaloost. Kui Jumala rahvas läheb kusagile mujale toitu otsima, satuvad nad hätta. See
juhtus Aabrahamiga, kui ta Egiptusesse läks. Iisakuga, kes seda sama tegi. See juhtus Joosepi
ja tema vendadega. Kõik nad läksid sinna, et toitu saada ja kõik nad sattusid hätta. Noomi ja
tema mees ütlesid:“Lähme Moabi. Me ületame Jordani ja me läheme Moabi mägedele
Surnumere ääres.“ See oli saatuslik viga. Nad läksid sinna oma kahe pojaga. Need kaks poega
abiellusid mõlemad moabiitidega. Seega abiellusid nad Jumala rahvast väljaspool. Asjad läksid
veel hullemaks, kui Noomi mees ja kaks poega surid. Kolm leske jäid järele. Leskede elu neil
päevil oli üsna kohutav. Neil ei olnud toitjakaotus- pensionit. Lesed sattusid tõelisse hätta. Kõik
see juhtus tänu sellele, et usaldati rohkem inimest kui Jumalat. Töötati välja inimlik lahendus
probleemile selle asemel, et küsida Jumalalt, mis toimub. Jumal oleks neile öelnud, et see nälg
oli osa Tema karistusest. Kui nad uuesti Jumala poole pöörduksid, oleks neil jälle piisavalt toitu.
Nad aga ei oodanud isegi seda vastust. Noomi muutus väga kurvaks. Sõna „Noomi“ tähendab
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tegelikult heameel. Kui ta peaaegu äratundmatuna oma vanadele sugulaste juurde tagasi tuli,
ütles ta:“Kutsuge mind Maaraks!“ „Maara“ tähendab kibe. Ta tuli üsna kibestununa tagasi. Kui
ta Moabist lahkus, siis tema kaks miniat küsisid:“Kas me tuleme sinuga?“ Ta vastas:“Ei, teil ei
ole võimalik Juudas mehele saada. Sellel maal ei abiellu nad väljapoole. Te jääge parem siia.
Siin on teil palju tõenäolisem omale mees leida. Orpa ütles:“Hästi, ma teen seda,“ ja läks Moabi
tagasi. Ta kaob täielikult Piiblist. Tal ei ole enam kohta Jumala plaanis. See oli tema valik.
Inimlikult oli see hea nõuanne. Ta tegi oma valiku ja kaob. Ka Rutt tegi oma valiku ja tema
nimi läks ajalukku meie Issanda Jeesuse Kristuse esiemana. Kui palju sõltub valikust! Üks otsus
kogu sinu elus võib muuta kõik. Meie poolt tehtud valikud kujundavad meie iseloomu ja Rutt
tegi õige valiku õigel ajal. Ta oli üks tore karakter, kuid see oli tema otsus, tema valik, mis tõi
ta Jumala plaani liinile. Temast sai osa Jumala kuninglikust liinist. Mitte osa ringist. On
hämmastav, et tema nime mainitakse Jeesuse sugupuus Matteuse evangeeliumis. Ta oli pagan
ja naine. Tavaliselt juudid ei võtnud paganaid oma sugupuusse, kuid seal ta paganana on.
Lihtsalt üks otsus ja ta saab osaks sellest liinist. Kuigi Noomi soovitas jääda, ütles Rutt:“Ma
tulen.“
Nüüd on meil teine peatükk- minia lojaalsus. Ta on nii seesmiselt kui väliselt ilus tegelaskuju.
Patriarhid ei olnud ilu suhtes ükskõiksed. Võite lugeda, mida 1. Peetruse 3 ütleb Aabrahami ja
Saara kohta ja Rebeka kohta. Nad olid ilusad nii seesmiselt kui väliselt. Ma kaldun teemast
kõrvale, kuid daamid võivad olla huvitatud sisemise ja välise ilu retseptist Peetruse järgi. See
on kõik sinu iseloomus kinni. Ta soovitab kristlastest abikaasadel veetlevamaks muutumiseks
elada veetlevamat elu. Ta ütleb, et sel viisil pöördub lõpuks teie abikaasa. See on täis head nõu.
Selline oli patriarhide nõuanne. Rutt oli nii seesmiselt kui väliselt ilus. Üks ilusamaid naisi,
keda ma kunagi tundnud olen, oli 84-aastane. Tal oli nii palju jooni näos, et nägi välja nagu
telefonijaam. Ma ütlesin:“Miss Harris, kas keegi on teile öelnud, et teil on tõeliselt ilus nägu.“
Tema võttis seda tõsiselt ja ütles:“Sa pole esimene, kes mulle seda öelnud on.“ Siis ta rääkis
mulle veel midagi:“Kui ma olin noor, olin ma nii inetu, nii ilmetu, et mul ei olnud kunagi
kavaleri. Mul ei tekkinud võimalust abielluda. Mind ei võetud pidudel kunagi tantsima. Kui ma
olin 27, siis ma armusin Jeesusesse.“ Siis ta pilgutas oma silmi ja ütles:“Sa muutud nende
inimeste sarnaseks, keda armastad.“ See oli nii ilus. Üks tore naine. Ilu tuli sisemusest. Rutil
oli ilus iseloom. Ta oli täis alandlikkust, kuid siiski oli temas see vaprus, mis meestele
ligitõmbav tundub. Ta oli väga lojaalne. Tal oli teenija vaim. Ta ei olnud siiski passiivne. Ta ei
olnud peksupoiss. Kaunis kombinatsioon, kuid ta alustas õige valikuga. Ta mitte ainut ei
valinud Noomiga jäämist, ta valis Noomi inimesed ja Noomi Jumala. Ta ei jäänud lihtsalt
Noomiga. Ta ütles:“Ma tahan olla üks sinu inimestest. Ma tahan, et sinu Jumal oleks minu
Jumal.“ Suurepärane otsus. Sellepärast oli Jumal tema jaoks reaalne. Isegi kui Ta tema inimesi
karistas. Tõesti hämmastav. Ta ütleb neli korda: Ma tahan. See oli nagu abielu registreerimine.
Sinu Jumal saab olema minu Jumal. Mina lähen sinuga. Lojaalsus on Issandale väga kallis.
Väga hinnaline. Lojaalsus ja armastus on heebrea keeles peaaegu sama sõna. Jumal ei tea
midagi armastusest, mis ei ole lojaalne. Lepinguarmastus. Heas ja halvas, rikkuses ja vaesuses.
Ilma lojaalsuseta ei ole tõelist armastust. See on väga oluline tähelepanek. Jumal väärtustab
kõrgelt lojaalsust. Seal öeldakse:“Rutt leidis soosingu Jumala silmis.“ Soosing on sama sõna
kui soosik. Temast sai üks Jumala soosikutest. Jumala soosing on kümme korda parem kui
omada suurt varandust. Mille teie valiksite? Tõin oma perekonnavapi teile näitamiseks. Pawson
tähendab paabulinnupoeg. Pole kindel, kas see käib minu kohta, kuid Poolas hüüti mind hr.
Pawson. Ma ütlesin:“Miks te ütlete Pawson?“ nad ütlesid, et PAW on paabulind poola keeles
ja ma avastasin, et ka vanas inglise keeles on sama tähendus. See mind ei eruta. Mind ajab
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põnevile see, et ma leidsin, et perekonna moto on Ferventi Deo- Jumal soosib. Mida te pigem
paneksite oma perevapile: Suur varandus või Jumal soosib. Jumala soosing on parem kui
igasugune varandus. Jumal soosis Rutti. Ta sai Jumala soosikuks tänu oma lojaalsusele. Tänu
oma õigele valikule. Sellepärast pakkus ta Petlemmas kõneainet. Jumal ei lakanud oma headuse
näitamist Rutile. Kas ei ole ilus kirjeldus! Jumal ei ole lakanud oma headuse näitamist sellele
tüdrukule. Igaüks rääkis sellest. See toob meid raamatu teise ossa, kus on kaks mõjukat meest.
Siinkohal pean ma natuke selgitama Heebrea seadust. Boas oli kõrge staatusega mees ja
suuremeelne inimene. Ta premeeris Rutti tema lojaalsuse pärast. Ta rääkis kõigile
põllukoristajatele, et nad jätaksid osa viljast maha sellele Moabi naisele. Ta näitas üles lahkust.
Ruti raamatus oli kaks veidrat kommet, mida me ei tunne. Esimene oli mehevennaga abielu.
Kas mäletate, kui ma teile juubeli aastast rääkisin. Siis läks kogu vara sellele perele, kelle
valduses see algselt oli. Oletame, et ühtegi perekonda ei olnud alles, kellele see tagasi anda.
Sellepärast pidi olema pereliin, mis pidi ellu jääma, et vara tagasi nõuda. Mehevenna seaduse
kohaselt naise abikaasa surma korral enne kui nad olid poja saanud, et vara tagasi saada, siis
selle mehe vend pidi temaga abielluma ja talle poja kinkima, et vara perekonnas hoida pereliini
jätkumise teel. See on meile veider seadus. Siin oli Rutt lesena ilma mehe ja pojata. Sellepärast
oli mõnel sugulasel kohustus temaga abielluda, et tema mehe nimi ja liin jääks alles. Et vara
tagasi saada juubeli aastal. Selline oli seadus. Selline on üks tava. See on tagapõhjaks sellele
saduseride tobedale küsimusele. Kas mäletate seda küsimust? Kui me räägime naisest, kelle
kõik 7 abikaasat olid surnud. Saduserid ei uskunud elu pärast surma. Nad esitasid Jeesusele
selle tobeda küsimuse. Jeesus vastas:“Te saate valesti aru, sest te ei tunne Pühakirja ega Jumala
väge.“ Teine tava oli ka meile võõras. Naine (tüdruk) ei võinud tollel ajal abieluettepanekut
teha. Isegi mitte sõbrapäeval ei võinud naine abieluettepanekut teha. Samas võis ta anda märku,
et ta sooviks selle inimesega abielluda. Ta võis seda teha mitmel erineval viisil. Üks sellistest
oli mehe jalgade soojendamine. See on üsna tore viis panna kaks jalga tulisesse vette. Koguja
raamatus, mida me hakkame õppima, räägitakse sellest, kuidas ühel võib voodis soe olla. Piibel
on väga praktiline. Ruti raamatus Rutt läks Boase jalgade juurde magama. Sellega ta ütles: Mul
ei ole midagi sinuga abiellumise vastu. Ta võis seda teha. Nii abiellus Boas Rutiga. Boas oli
väga meelitatud tema soovist, sest ta ei olnud ei vanim ega noorim vend. Ta oli Rutist palju
vanem. See oli üsna hämmastav, et ta valis tema, mitte tema noorema venna. Tema vanem vend
oleks pidanud seda kohustust täitma. Ta ütles:“Eeldades, et see on ok minu vanema vennaga,
ma meeleldi abielluksin sinuga.“ Ta läks kohtumõistjate juurde. Nad selgitasid selle välja. Tema
vanem vend ütles:“Sa võid temaga abielluda.“ Võttis oma sandaali jalast ja andis selle Boasele.
See oli üks viis lepingu sõlmimiseks.
Mis oli Jumalal selle kõigega pistmist? Me oleme sellele lihtsalt kui inimeste armastusloole
vaadanud. See on üks ilus lugu. Jumal tegi midagi kõige selle taga. Ta tegelikult valmistas ette
kuninglikku liini Iisraeli kuningale. Ta oli selle peal väljas. Tema õige valik sai osaks Jumala
õigest valikust. Temast sai osa sellest kuninglikust liinist. Piiblis on veel üks raamat, mida
hakkame vaatlema- Estri raamat, mis on teine armastuslugu, kus Jumalat isegi ei mainita. Siin
aga mainitakse Jumalat tihti, kuid teiste inimeste poolt. Peaaegu kogu aeg näete te inimesi
Jumalat palumas, et Ta Rutti õnnistaks. Noomi ütleb:“Jumal õnnistagu sind, et sa minuga tulid.“
Boas ütleb:“Jumal õnnistagu sind, et sa mind valisid ja mitte minu kahte venda.“ Igaüks
ütleb:“Jumal õnnistagu sind!“ Nad mõtlevad seda tõsiselt. Nad kasutavad Jumala nime- Jahve.
Kui te näete sõna „Isand“ Vanas Testamendis suurte tähtedega, tähendab see seda, et heebrea
keeles on Jahve. Meie jaoks on see kohmakas sõna kasutamiseks. Sellepärast enamik inglise
Piibleid kirjutavad Isand suurte tähtedega. Kui see on väikeste tähtedega, on see tõlge heebrea
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Adonaist- Isand. Kuid kui see on suurte tähtedega, siis on seal Jumala nimi. Jumalal on nimi.
Mõned aastad tagasi ma palvetasin, öeldes:“Isand, ma tahaksin sind nimepidi kutsuda, kuid
mulle ei meeldi Jahve. Kas Sa annaksid mulle inglise vaste? Kas sa annaksid mulle tunnetuse
oma nimest?“ Kohe tuli mulle meelde sõna „alati“. Ma mõtlesin:“See on see.“ Jahve on osa
sõnast „olema“. Ma ütlesin:“Jumal, Sinu nimi on Alati. See on Sinu eesnimi. Sa oled alati minu
varustaja, alati minu abistaja, alati minu tervendaja, alati. Sina oled alati.“ Kõikidest Jeesuse
250 nimest ja tiitlist on minu lemmik „Jah“. Tema on jah igale Jumala tõotusele. Kui Jumalat
kutsutakse „Alati“, siis Tema Poega kutsutakse „Jah“. Teil ei saa olla positiivsemat usku. Las
Ta alati õnnistab sind. Las Ta alati lohutab sind. Olgu Ta sulle alati armuline! Seega tuli Rutt
ühte elutähtsasse liini, ühte sugupuusse, sest Boas oli Juuda, ühe Jaakobi 12 poja otsene
järeltulija. Juuda tähendab kiitus. Ta oli Juuda otsene järeltulija. See tähendab, et ta oli Taamari
otsene järeltulija. Kas mäletate seda intsesti Taamari vägistamist? Mida see ütleb? Jumal saab
kasutada ka selliseid olukordi ja inimesi, et Jeesus saaks tulla, kui nad teevad õigeid valikuid.
Surev Jaakob oli prohveteerinud Juudale:“Valitsus ei lähe Juudast ega valitsuskepp tema
jalgade vahelt enne kui Tema tuleb, kellele see kuulub.“ Kas pole huvitav tõotus! See oli aastaid
enne kui nad isegi oleksid mõelnud kuningale. Siin tõotab Jaakob Juudale, et ühel päeval
moodustub kuninglik liin Juudas. Petlemm- leiva maja, kus kasvab vili, saab olema pealinn.
Mäletate Miika lubadust:“Sa ei ole vähim Juuda vürstide hulgas.“ See kõik kuulub kokku.
Veelgi enam, Ruti raamatus on erakordne informatsioon. Kui Juuda tuli tõotatud maale, vallutas
Juuda tegelikult linna nimega Jeruusalemm. Benjamini ja Juuda suguharude piiril. Juuda
tegelikult võttis Jeruusalemma ja andis selle Benjaminile, kes sellest ilma jäi. See on Ruti
raamatus. Midagi juhtub siin. On kuninglik liin, mis läheb Taavetini Petlemmas, kuid ka
Jeruusalemma linn tuleb siin pildile, mille Taavet hiljem võttis ja oma pealinnaks tegi. Sellest
saab kõigi aegade kõige võluvam linn. Kõik need niidid töötavad koos mingi eesmärgi suunas.
Juuda oleks pidanud Jeruusalemma hoidma, kuid nad loovutasid selle Benjaminile, kes selle
kaotas. Nüüdseks on see jälle paganate linn. Traagiline lugu. Asjad hakkavad kokku tulema.
Kas teate, kes oli Boase vanaema? Ka tema ei olnud juut. Ta oli Raahab- Jeeriko prostituut. Kas
ei ole mitte segatud sugupuu? Taamar vägistatud, Raahab prostituut, Rutt moabiit. Siiski on nad
meie Issanda Jeesus Kristuse esivanemad. Kas pole hämmastav?
Keegi teist küsis:“Sa ei ole maininud, kes kirjutas Kohtumõistjate raamatu ja miks.“ Ma
rääkisin teile, et Kohtumõistjate raamat ja Ruti raamat on üks raamat. Vaatame, kes selle
kirjutas ja miks. Püüdke mind jälgida. Nagu kogu Piiblis raamatu lõpp ilmutab selle eesmärki.
Fraas „Iisraelis ei olnud noil päevil kuningat,“ tähendab, et Kohtumõistjate ja Ruti raamatud on
kirjutatud peale seda, kui nad olid saanud kuninga. Kas olete kaasas? Kui te ütlete, et noil päevil
ei olnud kuningat, räägite te inimestega, kellel see nüüd on. On ka ilmne kui Ruti raamatu lõpp
annab Taaveti kuningliku liini, et Iisai oli Taaveti isa. Ei mainita, et Taavet oli kuningas. See
on hämmastav. Siin on Taavatit mainitud, kuid ta ei ole veel kuningas. Me võime hakata ütlema,
millal see raamat on kirjutatud. See oli kirjutatud siis, kui Saul oli kuningas. Kas suudate
jälgida? See on kirjutatud, kui Saul, Iisraeli esimene kuningas oli troonil. Inimesed valisid ta
sellepärast, et tema pea ja õlad olid üle kõikidest teistest- nad valisid ta pikkuse ja hea välimuse
tõttu. Tema välimuse tõttu, mis oli suur viga. Kui me teame, millal see on kirjutatud, siis teame
ka, kes selle kirjutas. Kui te loete prohvet Saamueli kõnesid Saamueli 1. raamatust, on selle
keel identne Kohtumõistjate ja Ruti raamatuga. Saamuelile meeldis kokku võtta sellisel viisil
ajalugu. Saamueli raamatus on üks jutlus, mis on täiesti identne Kohtumõistjate raamatuga.
Seega, kes selle kirjutas? Selle kirjutas Saamuel. Prohvet Saamuel kirjutas Kohtumõistjate ja
Ruti raamatud ühe raamatuna, kui Saul oli kuningas. Millisest suguharust tuli Saul? Benjamini
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suguharust. Kas teate, mis kogu selle raamatu sõnum on? Benjamini halb olukord. Vaadake
Petlemma. Teisisõnu oli kõik see kirjutatud, et inimesi ette valmistada Saulilt Taavetile
üleminekuks. Saamuel oli juba Taavetit salaja võidnud ja teadis, et ta on järgmine kuningas.
Kuidas võin ma inimesi ette valmistada vastu võtma Sauli liini asemel Taavetit kuningaks?
Mulle tundub, et see on üks väga hea propagandistlik kirjatükk. Ta ütleb:“Vaadake, mis veri on
Benjaminil! Nad on omadega põhjas. Vaadake neid, vaadake, mis juhtus! Nad on omadega
tupikus. Vaadake nüüd neid toredaid inimesi Petlemmas! Vaadake seda toredat perekonda!“
See on suurepärane kirjatükk. Ma usun, et prohvet Saamuel kirjutas selle kaksikraamatu, et
lülitada inimesed mõtlema Benjamini suguharult Juuda suguharule. Et neid valmistada selle
inimese tulekuks, keda ta alles viimase sõnaga mainib. Ta mainib ainult tema nime. Saamuel
teadis, et ta oli Jumala poolt määratud kuningas. Ta oli kogu seda olukorda muutmas. See on
minu teooria. Ma usun, et sellel on tugev alus. Eriti kui ta räägib Jeruusalemma linnast, mille
Benjamin kaotas ja mille Juuda oli võtnud. Teisisõnu pikaajalistest Jumala plaanidest. Me
näeme Jumala edasisi plaane Taaveti pojas, keda meie Jeesuseks nimetame ja kes sündis
Petlemmas. Tema sünnikoht oli täpselt õige. Siiski nimetab Jeesus ise Jeruusalemma suure
kuninga linnaks.
Nüüd lubage mul lõpetada. Kuidas kasutab kristlane Kohtumõistjate ja Ruti raamatut? Kui kogu
kiri on võimeline meid targaks tegema ja päästma. Pühakirja uurides saame me Kohtumõistjate
raamatust ja Ruti raamatust tunnistust Kristusest. Esmalt Kohtumõistjate raamatust saab iga
kristlane palju õppida. Iseloomude kohta Kohtumõistjate raamatust. On paradoksaalne, et
Robert Maxwell, kui ta üüris Heddington Halli Oxfordis, oli seal vitraažaken trepi kohal
Simsonist, kes tõmbab maha templi sambad, sooritades enesetapu ja tõmmates kõik endaga
koos maha. Kui Robert Maxwell ehitas Prantsuse linnuse oma naisele, tellis ta samasugused
vitraažaknad sinna, kuid ühe erinevusega. Nägu pidi olema Robert Maxwelli oma. Mees, kes
tegi enesetapu ja tõmbas kõik maha. Kas pole imelik? Me võime õppida ka vigadest, mida
inimesed teevad, nagu ka nende õigetest valikutest. Me võime kristlastena palju õppida,
vaadates Gideoni ja Simsonit. Vaadates Deboorat ja Baarakit. Need kõik on tunnistajad meie
ümber, ütleb Heebrea 11. peatükk. Nad vaatavad meid kõik, et näha, kuidas meie toime tuleme.
Et näha, kas meie jookseme oma võidujooksu. Nemad on meie tunnistajad. Me peame neid
mäletama. Kogudus peab õppima Kohtumõistjate raamatust, sest võib sattuda samasse
anarhiasse ja kogudus võib saada sellele sama lahenduse, vaadates nähtavat monarhiat. Järgida
inimest on saatuslik. Meil on Kuningas. Kui me teeme kõik seda, mis Tema silmis on õige, siis
kogudused ühinevad homme. Kahjuks meist on saanud Wesley järgijad, luterlased ja
kalvinistid. Me järgime inimesi, selle asemel, et teha seda, mis on Jumala silmis õige. Jumal ise
on sama Jumal, kes noil päevilgi. Mida võime õppida Ruti raamatust? Meie oleme Rutid. Mina
olen pagan, kuid ma olen tulnud Jumala inimeste juurde ja ma kuulun kuninglikku liini. Ma
olen nüüd Jumala kuninglikus perekonnas, sest Kristuses oled sa kuninglik. Sa oled prints või
printsess. Sa oled kuninglikul liinil. Sa olid väljaspool ja Jumal on sind sellesse kuninglikku
liini toonud. Mitte enne Jeesust, vaid peale Jeesust. Rutt on nagu meie. Boas on meie Jeesus.
Me abiellusime temaga ja Ta tõi meid Jumala inimeste sekka. Meie oleme pruut ja Tema on
peigmees. Kogu Piibel on armastuslugu. See lõpeb pulmadega. Ja nad elavad õnnelikult
tänaseni. Kogu Piibel on armastuslugu. Ruti ja Boase armastuslugu on täiuslik pilt Kristusest
koos oma paganast pruudiga, kelleks oleme meie. Kas pole põnev! Hästi, on valentinipäeva
pühapäev, kuid kuskil ei ole sellist armastuslugu, nagu on Piiblis. See on armastuslugu algusest
lõpuni. Kohtumõistjate ja Ruti raamat on uurimist väärt. Sellega lõpetame Kohtumõistjate ja
Ruti raamatu.
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1. ja 2. Saamueli raamat
1. osa
1. ja 2. Saamueli raamatut on palju kergem lugeda. See on tõestisündinud lugu, jutustuse
vormis. Piibli jutustava osaga ei ole meil erilisi raskusi. Siiski on. See sõltub täielikult, kus me
neid loeme ja mida me sealt otsime. Esimeses osas tahan ma anda ülevaate, et teile meelde
tuletada seda lugu, kuidas see areneb. Teises osas tahan ma küsida:“Mida te neist lugudest
järeldate? Millisel tasemel kavatsete neid lugeda? Sellised on need kaks osa. 1. ja 2. Saamueli
raamat on tavaliselt üks raamat Heebrea Vanas Testamendis. Meie oleme need kaheks
raamatuks jaotanud, sest nad on natuke pikavõitu, kuid tegelikult kuuluvad nad ühte. Nad
moodustavad ühe raamatu. See üks suur Saamueli raamat hõlmab ajaloo 150 aastat. Kas te
kujutaksite ette, et te kirjutate samas mahus raamatu Inglise ajaloo viimasest 150 aastast? See
oleks hullumeelne. See on ajalugu kirjutatuna Jumala vaatenurgast. Sinna on kirjutatud ainult
seda, mis on Jumala silmis oluline. Sellepärast puudub sealt suur osa ajaloost. Palju asju juhtus
selle 150 aastaga, mis võiks meile huvi pakkuda, kuid ei paku huvi Jumalale. Heebrea Vanas
Testamendis ei nimetata neid ajalooraamatuteks, vaid nimetatakse prohvetiraamatuteks. 1. ja 2.
Saamueli raamat ja 1. ja 2. Kuningate raamatut nimetatakse endiste prohvetite raamatuteks, sest
see on ajalugu prohveti vaatenurgast. Nemad näevad seda viisil, kuidas Jumal seda näeb.
Sellepärast nimetatakse neid raamatuid nende prohvetite järgi. Saamuel arvatavasti kirjutas
need üles. Me teame teistest Pühakirjadest, et prohvetid kirjutasid üles oma rahva ajaloo Jumala
vaatenurgast. Need sisaldavad asju, mis olid Jumalale olulised. Jumalale mitteolulised asjad on
välja jäetud. Seega on see prohvetlik ajalugu. Sellepärast nimetavad juudid seda
prohvetiraamatuks. Need 150 aastat on 1000 aasta lõpul. Aabraham elas umbes 2000 aastat
enne Kristust. Kuningas Taavet tuli troonile 1000 aastat enne Kristust. Tegelikult just see aasta
1996 on Taaveti Jeruusalemmas pealinna rajamise 3000-es aastapäev. Sellepärast on sellel
aastal suured pidustused Jeruusalemmas. Alates 2000-1000 eKr Iisraeli rahvas sai alguse ühest
75 aastasest vanast mehest, kellest sai perekond, hõim, rahvas ja 12 suguharuga rahvas. Taaveti
all sai neist impeerium. See oli ajaloo kulminatsioon. Aabrahamist Taavetini kulus 1000 aastat.
Saamueli 2. raamatut hõlmavad viimased poolteist sajandit sellest aeglasest, kuid lühikesest
rahu ja õitsengu tippu tõusust. Taavet on tipus. Peale seda läks kõik allamäge. Seda näeme
Kuningate raamatus. Nad kaotasid selle kõik lihtsalt 500 aasta jooksul. Juut vaatab tagasi
kuningas Taavetile kui mehele, kes seisis ajaloo tipus. Siis oli neil kogu see maa, mida Jumal
oli neile tõotanud. Neil oli rahu ja õitseng, kui vilistidega oli lõpp. Nad palvetavad siiani, et
saada endale Taaveti sugust kuningat. Nad nimetavad teda Messiaks- võituks. Nad siiani
loodavad, et Taaveti poeg võtab uuesti Iisraeli trooni. Te võite aru saada, miks. See oli kuldne
ajastu. Me vaatleme viimast 150 aastast ülesmäge minekut. Me peame vaatama põhilist üldist
mustrit. Saamuel oli viimane prohvet, kes mõistis inimeste üle kohut Kohtumõistjate raamatu
järel. Seega oli ta viimane kohtumõistja ja viimane prohvet, kes juhtis Iisraeli rahvast. Iisrael
läks läbi neljast 500-aastasest perioodist. Selle aja jooksul oli neil üsna erinev juhtimine.
Esimese 500 aasta jooksul alates 2000-1500 eKr juhtisid neid patriarhid- Aabraham, Iisak,
Jaakob, Joosep. Järgmise 500 aasta jooksul juhtisid neid prohvetid alates Moosesest kuni
Saamuelini. Järgmise 500 aasta jooksul juhtisid neid vürstid või kuningad alates Saulist kuni
Sidkijani. Viimased 500 aastat eKr juhtisid neid preestrid. Alates Joosuast kuni Hannase ja
Kaifaseni. Seega oli neil igasugust tüüpi juhtimist- patriarhid, prohvetid, vürstid ja preestrid.
Nad vajasid juhti, kes oleks prohvet, preester ja kuningas ühes ja igavene Isa ja Rahuvürst. Nad
ei saanud seda enne, kui tuli Jeesus. Me oleme üleminekul prohvetitest kuningaiks. Saamueli
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raamatu teine osa on nende esimesest kuningast Saulist. Tema oli inimlik valik. Jumal kiitis
selle heaks, kuid see valik tehti inimeste poolt demokraatlikult. Nad valisid ta. Nad arvasid, et
tema on parim mees. Jumal kiitis selle heaks ja lubas neile teda, kuid see ei olnud Jumala valik.
Me teame seda kurba Sauli allakäigu lugu. Tema oli kõige esimene ja kõige viletsam kuningas.
Siis kogu 2. Saamueli raamat on parimast kuningast, kes neil kunagi olnud oli. Te näete seda,
sest Taavet domineerib Saamueli raamatus. Mitte päris kogu 2. Saamueli raamat ei ole temast,
kuid kui loed lugu kuningas Saulist, on see peamiselt kuningas Taavetist. Seega ta domineerib
seal. Tema nimi on lihtsalt üks maagiline sõna Taavet. Lugu algab Saamueli ja Sauliga 1.
Saamueli raamatus. Igal juhul suhted neljas suunas on võtmeks, mõistmaks seda lugu. Kolm
neist suhetest on üksikisikutega ja neljas on kogu rahvaga. Saamuel räägib Hannast, Eelist ja
Saulist. Inimesed, keda ta Iisraeliga seostas. Kui Saul tuli, oli tal kolme isikuga üliolulist suhet,
tema valitsemises tema poja Joonataniga ja prohvet Saamueliga. See suhe jõudis kiire lõpuni.
Siis tema suhe noore Taavetiga. Lõpuks tema suhe vilistidega, kes tema ja ta poja Joonatani
tapsid. Nagu te näete, on siin selge loo ülesehitus. Kolm suhet üksikisikutega ja üks rahvaga.
Nendest neljast suhtest õpime ka nende iseloomude kohta. Taaveti elu võite 4. peatükis kokku
võtta seest väljapoole ja ülevalt alla. Seest välja leiab aset Sauli valitsemisajal. Ülevalt alla leiab
aset tema enda valitsemisajal. Kui te meenutate Taaveti lugu, siis lihtsalt nende nelja sõnaga.
Sisse- õukonda ja uuesti välja. Üles- õukonna tippu ja uuesti alla. Seega sisse-välja, üles-alla ja
te olete saanud 4 peatükki Taaveti elust.
Vaatame mõningaid asju Saamueli elust. Kui te olete üles kasvanud pühapäevakoolis, teate te
kõik neid lugusid. Hanna ja väike Saamuel. Kuidas Hanna talle igal aastal uue palitu tegi, et
seda templisse kaasa võtta, kus ta preestrit teenis. See algab Hannaga, ühe mureliku naisega.
Ta oli üks kahest naisest. Teisel naisel, Peninnal oli palju lapsi, kuid tal ei olnud ühtegi. Üha
uuesti läbi Pühakirja alustab Jumal viljatu naisega. Saara oli viljatu, Hanna oli viljatu. Eliisabet
oli viljatu. Jumal on võimeline hämmastavaid asju tegema viljatu naise kaudu. Kui tundub, et
lugu on lõpule jõudnud, siis sealt Jumal alustab. Ta alustas Hannaga. Hanna oli nii haavunud
selle teise naise pärast, kellel oli palju lapsi ja kes teda narris, lausa pilkas teda, kuna ta ei
suutnud mehele lapsi sünnitada. Ta läks üles Siilo templisse, mis on nüüd välja kaevatud. Sellel
pildil näeme templit enne väljakaevamist. Kui te Siilosse täna lähete, leiate, et see on nüüd välja
kaevatud. Selline koht üleval mägedes. Siilos hoidsid nad lepingulaegast. Ma tõin selle teile
näitamiseks. Ma laenasin selle välja ja sain tükkidena tagasi. See on lepingulaegas. See oli rahva
ülistuse keskpunkt. See asus Siilos sellel ajal. Sellepärast käisid nad seal palvetamas.
Sellepärast teenis neid preester Eeli. Hanna läks sinna ülesse palvetama. Tal ei olnud lubatud
huuli liigutada ja Eeli arvas, et ta on purjus. Tema aga ütles:“Ei, ma palvetan väikese poisi eest.
Olen Jumalale lubanud, et kui Ta annab mulle poisi, annan ma ta Issandale tagasi, et Teda
teenida.“ Nii sündis Saamuel. Järgmisena näeme me teda preester Eeli juures teenimas, tema
eest hoolitsemas. Siis see klassikaline õhtu, mida te kindlasti kuulnud olete. Kui ta kuulis
häält:“Saamuel, Saamuel.“ Ta jooksis Eeli juurde ja ütles:“Jah, mida sa tahad?“ „Ma ei
kutsunud sind, mine magama.“ „Saamuel, Saamuel.“ Ta jooksis uuesti Eeli juurde:“Mida sa
tahad?“ „Ma ei hüüdnud sind.“ Lõpuks ütles vana mees:“Ma arvan, et Jumal tahab sinuga
rääkida. Mine voodisse tagasi ja kui Ta jälle kutsub, siis ütle:“Jumal räägi.“ Siis sellele 12aastasele väikesele poisile räägiti kohutavat asja. Jumal ütles, et ta hakkab selle Eeli nimelise
vana mehe üle kohut mõistma. Miks? Sellepärast, et tema kaks poega, kes peaksid pärima
preestriameti, olid väga halvasti käitunud ja Eeli ei teinud selle heaks midagi. Seal öeldakse, et
kui inimesed tulid Isandale oma põletusohvrit ohverdama, tema kaks poissi võtsid kõik paremad
palad ja jooksid neid süües minema selle asemel, et neid ohverdada. Mis veel hullem, kui üks
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ilus tüdruk tuli ohverdama, haarasid nad temast kinni ja olid temaga vahekorras. Sellele 12aastasele poisile räägiti, et Eeliga on nüüd lõpp. See on ülejäänud lugu. Seda vist siiski
pühapäevakoolis ei räägita. Sellise sõnumi andis Jumal talle. Saamuel asendas Eelit mitte
preestrina, vaid inimeste juhina. Hanna soov täitus ja ta tuli seda poissi kord aastas vaatama, et
talle suuremat palitut tuua. See on üks tore lugu. Sellel ajal muutus Iisrael uhkeks ja ülbeks
vilistide vallutamisel. Nad arvasid, et kiireim viis on lepingulaegas kaasa võtta, et vilistid teatud
talismaniga või amuletiga ära kohutada. Kui me võtame selle laeka, siis me võidame neid.
Mõistagi selline uhkus tuleb enne langust. Nad said lüüa ja 4000 iisraeliiti said surma ja nad
tulid ilma laekata tagasi. Vilistid võtsid selle ära. Selle tulemusena kannatasid nad
kõikvõimalike probleemide käes. Lõpuks nad saatsid selle tagasi kaarikul, mida vedas kaks
lehma, kes vedasid selle otse Jeruusalemma. Üks tore juhus, kui Jumal töötab loomariigi kaudu.
Selline oli ülbe Iisraeli armee. See oli Saamuel, kes ütles:“Te näete põhjust, miks vilistid nii
paljusid teist lahingus tapsid. See oli teie hulgas oleva patu tõttu.“ See on Saamueli esimene
tõeline prohvetiteenistus. Ta käskis neil oma paganajumalad oma kodudes hävitada, sest nad
olid kohandanud kõiksugu emorlaste religioone ja ta tegi nad puhtaks. Selle tulemuseks oli, et
nad läksid uuesti vilistidele vastu ja sellel korral nad võitsid. Mil iganes nad olid Jumalale
sõnakuulmatud, tuli vaenlane ja võitis neid. Kui nad meelt parandasid ja oma elu korda seadsid,
lõid nemad vaenlast ja said maa ja vabaduse tagasi. See kordus pidevalt. Tihti oli neil probleem
vilistidega. Viimane asi, mida Saamuel prohvetina tegi, oli Sauli võidmine kuningaks. Inimesed
tulid Saamueli juurde ja ütlesid:“Me tahame olla nagu kõik teised. Neil on kuningas, keda on
võimalik näha. Meie kuningas on nähtamatu.“ Nad teadsid, et Jumal oli nende kuningas, kuid
kui nad lahingusse läksid, ei näinud keegi nende kuningat. Nad tahtsid nähtavat juhti ja nad
ütlesid:“Saamuel, me tahame, et meid juhiks kuningas.“ Saamuel oli väga solvunud. Ta läks
Jumala juurde ja ütles:“Jumal, ma olen nende juht.“ Jumal ütles:“Ei, Saamuel. Mina olen.“ Siis
Jumal ütles ühe huvitava asja:“Mine ja räägi neile, et kuningad lähevad kalliks maksma. Nad
hakkavad teid maksustama.“ Keskvalitsuse omamine on kulukas. See on kohutavalt
asjakohane. Kui tahate armeed, siis nad võtavad teie noored mehed sõduriteks. Kui te tahate
suurt paleed, siis võetakse teie tütred kokkadeks. Teil on vaja palju raha, et valitsust ja paleed
ülal pidada. Olge valmis maksudeks. Saamuel läks inimeste juurde tagasi ja ütles:“Kuningad
on kulukad.“ Nad ütlesid:“Me ikkagi tahame ühte.“ Saamuel läks Issanda juurde tagasi ja
ütles:“Nad ikkagi tahavad kuningat.“ „Olgu neil siis kuningas.“ Mul on tunne, et Issandal oli
neist kõrini. Nii nad valisid ühe mehe sellepärast, et ta oli pikem kui keegi teine ja ta oli ilusam
kui keegi teine. Ta oli kõikidest peajagu üle. Sellist kangelast oli neile vaja. Ma kujutan ette
kolonel Nassari, kes oli pikem kui kõik ülejäänud araablased. Ta oli väga ilus. Sellist kuningat
Lähis-Ida inimesed tahavad. Seega nad valisid ta. Mulle meenub, et aastaid tagasi oli üks
jutlustaja, kes rääkis Saulist, sellest peajagu üle olevast mehest. Ta tuli ühel hommikul ja tal oli
pudel Head and Shoulders´i šampooni. Ta ei teadnud, mis see tegelikult oli. See oli peajagu üle
(head and shoulders) mees. Ta oli pikk ja ilus. Kui nad teda nägid, arvasid nad, et vaenlane
põgeneb. Nii Jumal ei vali. Hiljem, kui Jumal Taaveti valis, sai ta väga olulise sõna:“Jumal ei
vaata inimese välimust, ta vaatab tegusid.“ Nad andsid neile kuninga, keda nad tahtsid. Oma
valitsemise esimesel poolel läks tal üsna hästi. Nii Saul kui ka Taavet alustasid hästi, kuid
lõpetasid halvasti. Siiski oli Taavet mees Jumala südame järgi. Te peaksite küsima:“Miks?“
Kui mõlemad mehed alustasid hästi ja lõpetasid halvasti, ütles Jumal:“Taavet on minu mees,
kuid Saul ei ole.“
Vaatame lühidalt Sauli lugu. Tema suhe Joonataniga oli huvitav. Kui Joonatan läks vilistidega
võitlema ja lõi neid, oli Saul uhke isa. Ta ütles:“Minu poeg Joonatan tegi seda.“ Siis Joonatan
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tegi vea. Ta läks välja ja ei öelnud oma isale, et ta läheb. Ta sai uuesti suure võidu. Nüüd hakkab
ilmuma Sauli nõrkus. Teisel korral oli Saul oma poja peale kade, sest kõik inimesed rääkisid
nüüd Joonatanist. Saul oli mees, kes ei talunud teiste inimeste edu enda lähedal. See oli suur
nõrkus. Kuningas Taaveti suurim tugevus oli see, et ta sai hästi läbi andekate inimestega oma
lähikonnas. Ta austas inimesi enda ümber, kes olid edukad. See käib äride, perekondade ja
muude asjade kohta. Sa pead teadma, et see on nõrkus, kui sa ei talu andekaid inimesi enda
ümber. Kui sulle ei meeldi, kui teisi kiidetakse. See oli Sauli nõrkus. Ja see käis esmalt tema
poja Joonatani kohta. Alguses oli ta oma poja üle uhke, kes läheb lahingusse. Kuid nüüd
inimesed ütlevad:“Kas Joonatan pole mitte vahva!“ See hakkab isa ärritama. Ta hakkas oma
pojaga tülli minema. Ta läks ka Saamueliga tülli, sest Saamuel edastas ikka veel Issanda sõna
kuningale, rääkides talle, kuidas tuleks asju korraldada. Olid mõned alad, kus Saamuel sai Sauli
peale väga pahaseks. Sest Saul oli kannatamatu mees. Peale ühte võitu Saamuel ütles:“Sa pead
selles kohas ootama kuni sa oled selle lahingu võitnud ja mina tulen ja me ohverdame Jumalale
tänuohvri.“ Saamuel oli natuke aeglane oma tulekuga. Saul ei suutnud kauem oodata ja otsustas
ise ohverdada ja seda ta ka tegi. Kui Saamuel tuli, küsis ta:“Miks sa ohverdasid? Ma ju käskisin
sul oodata kuni ma tulen.“ Kõige tõsisem asi oli hiljem, kui Saamuel ütles:“Mine nende
inimeste vastu. Mine nende amalekkide vastu ja hävita nad ja nende kari, sest nad on kurjad
inimesed ja nad tuleb maamuna pealt minema pühkida.“ Kui Saamuel peale lahingut saabus,
nägi ta lambaid ja lehmi ja ta ütles:“Ma käskisin sul ju need loomad ära tappa.“ Ta selgitas
välja, et ta polnud isegi tapnud kuningat, keda ta võitis. Saamuel käskis ta maha tappa ja
tükkideks lõigata. Sellepärast ütles Saamuel:“Saul, kuuletuda on parem kui ohverdada.
Mässamine on samasugune patt kui nõidumine.“ Seda on väga laialdaselt vales kohas
tsiteeritud. Sellest hoolimata see sobib sellesse konteksti. Saamuel ütles:“Ma ei kavatse sinuga
kunagi uuesti rääkida.“ Ta ei kohtunud temaga enam kunagi oma eluajal. Ta tegelikult kohtus
temaga uuesti ühel korral peale Saamueli surma. Kui Saul läks spiritistliku meediumi juurde,
ilmus Saamuel talle. Kogu ülejäänud Sauli elu ei olnud tal ühtegi prohvetit, kes oleks teda
juhtinud. Sellepärast ei olnud tal võimalust Jumala tahet välja selgitada. Tema nõuandjad ei
saanud teda aidata ja seetõttu salamisi, kuigi oma valitsuse algul oli ta keelustanud iga
meediumi Iisraeli pinnal, läks ta meediumi juurde. Kuid lõpuks, kui ta tahtis välja selgitada, kas
ta peab midagi tegema või mitte, küsis ta:“Kas sa tapsid kõik meediumid riigis?“ „Ei, üks jäi
järgi. Ta elab veel.“ „Ära kellelegi räägi!“ Ta läks salaja.
Kolmas inimene, kelle peale ta vihastas, oli see noor karjapoiss, kes toodi õukonda põhiliselt
sellepärast, et ta oskas musitseerida. Selleks ajaks oli Saul nii mentaalselt kui moraalselt alla
käinud. Psühholoogid on pikka aega arutanud, mis selle Sauliga küll juhtus. Kuid ühel kindlal
momendil Püha Vaim jättis ta maha ja rüve vaim võttis üle. See võib juhtuda. See juhtus
Sauliga. Nüüd sai temast ettearvamatu mees. Mees, keda kardeti. Üks asi, mis teda maha
rahustada võis, oli muusika. Muusika on väeline relv kurjade vaimude vastu. Nad leidsid selle
lihtsa karjapoisi ja nad tõid ta andeka muusikuna mängima. Ta oli ka ülihea võitleja. Te teate
kõik seda lugu Taavetist ja Koljatist, kui Koljat suri üllatusest, sest selline asi polnud talle varem
pähe tulnud. Ma tulin kord Iisraelist tagasi 5 kivi võrra raskemana. Need on Ila orust ühest väga
väikesest ojast. See on võluv org. Te võite selle oja ääres seista ja näha seda 9,6 jalast meest
karjumas:“Kes esitab mulle väljakutse?“ See on see väike muusik. See karjapoiss oli seal ja
ütles:“Mina võitlen temaga.“ See oli üks veretu viis tülide lahendamiseks noil päevil. Iga armee
valis tšempioni ja need kaks tšempionit võitlesid ja võitja võitis ka lahingu. See säästis suure
hulga verd, oli odavam ja maksis vähem elusid. See suur vilistide hiiglane küsis:“Kes minuga
võitleb?“ Taavet vastas:“Mina võitlen.“ Ma vaatasin, et Lähis-Ida rahvad kasutavad lingu,
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keerutavad seda ringi ja siis lasevad lahti. Ma suudan mõista, kuidas see Koljati tappis.
Esimesega viiest kivist tegi see poiss seda. On huvitav, et ta keeldus kandmast soomusrüüd.
See on klassikaline juhtum, kus ei sobitata ennast kellegi teise kingadesse. Saul ütles:“Pane
minu soomusrüü selga.“ See ei sobinud talle. Ta suutis end selles vaevu liigutada. Ta ütles:“Ma
ei vaja soomusrüüd. Las Iisraeli Jumal võidab lahingu.“ Suurepärane lugu. Te teate seda kõik.
Te võite kujutleda Sauli tundeid nüüd. Kui sa oled omaenda poja peale kade, kuid nüüd nad
ütlesid:“Saul tappis tuhandeid, kuid Taavet kümneid tuhandeid!“ Tema on see suur
rahvuskangelane. Ma käisin Firenzes. Minge vaadake seda gigantset kuju, mille Michelangelo
Taavetiks nimetas. See on tõeliselt kohutav kuju, sest see ei ole Taaveti moodi. See on nagu
kreeka kangelane. Ta ei ole isegi ümber lõigatud. See suur Taaveti kuju räägib millestki. Taavet
on üle kõige Vanas Testamendis. Ta domineerib tõepoolest kõige üle. Siiski oli ta vaid üks
karjapoiss. Ta oli seitsmes laps, seitsmes poeg perekonnas. Saamuelile ütles Jumal:“See on
minu poolt valitud kuningas.“ Saamuel läks ära Petlemma Taaveti koju ja ütles:“Iisai, ma tahan
sinu poegadega kohtuda.“ Iisai teadis, et ta oli Iisraeli juht- prohvet Saamuel. Ta rivistas kõik
oma pojad üles ja siis Saamuel ütles:“Ei, kas on veel keegi? Tema ei ole nende hulgas.“ Ta
ütles:“Jah, noorim on väljas lambaid karjatamas.“ Ta on eikeegi. Siis tuli see jumekas noor
poiss. Saamuel ütles:“See on see poiss.“ Loomulikult oli selles probleem, et ta võidis kedagi
teist kuningaks, kui Saul oli veel kuningas. Ma usun, et Saamuel kirjutas nii Kohtumõistjate
raamatu kui ka Ruti raamatu. Ta kirjutas need pärast Taaveti võidmist ja enne kui Saul oli
surnud. Sest see klapib. Kohtumõistjate raamatu viimastes peatükkides on see olemas väikese
Benjamini suguharu jaoks. See räägib kohutavaid asju Benjamini suguharust. Viimastes
peatükkides Benjamini suguharu peaaegu kadus omaenda patu ja rikutuse tõttu. Siis sellele
järgneb see ilus väike Ruti raamat. Seal on nii ilus tegevuspaik maal. Headus ja armastus ja
kena perekond. Saamuel tegi midagi väga lihtsat, öeldes:“Sa ei saa usaldada seda Benjamini
väikest suguharu. Sa pead vaatama Petlemma.“ Seal on hea rahvuslik taust. Ta tõmbab
tähelepanu kurjalt Benjamini suguharult, kust ka Saul pärit oli ja suunab inimesed Petlemma.
Headele inimestele, kes seal elavad. Sinna me tahame vaadata. Viimane sõna Ruti raamatus on
Taavet. See on ainult minu teooria. Kuid kui te võrdlete Kohtumõistjate ja Ruti raamatuid, siis
Saamueli jutlused Saamueli raamatus on täpselt samas stiilis. Tal oli kombeks ajalugu
jutlustada. Me peame edasi liikuma. Nii sai Taavetist õukondlane ja ta pidi oma vana elu maha
jätma. Joonatan aitas teda. Sõlmis temaga lepingu. Kõige hämmastavam, mida Joonatan ütles,
oli:“Sinust saab järgmine kuningas ja mina luban olla sinu alam.“ Tema on kuninga poeg. Ta
on prints, kes loobub troonist karjapoisi kasuks. Milline imeline lugu! Piibel ütleb, et sellist
armastust ei ole kunagi olnud kahe mehe vahel, kui Taaveti ja Joonatani vahel. Tänapäeva
rikutud meeled ütlevad:“Nad pidid homod olema.“ See on kohutav, kuidas inimesed väänavad
seda, mida loevad. Temast sai lindprii. Mul on pilt Een Gedist. See on üks tore oja, mis voolab
alla Surnumerre. Kui lähete mööda seda rada üles, jõuate selle toreda veekoguni, kus me
ujusime. Selle lähedal on koobas. Seal Taavet piilus Sauli, kes loomulikke vajadusi rahuldas ja
Taavet lõikas tüki tema rüüst ja ei tapnud teda. Isegi kui ta tuli 10 000 mehega, et Taavetit
tappa. Taavet laskis neil minna ja siis laskis tal koopast uuesti välja tulla ja hüüdis teda:“Saul,
Saul, ma olen ustav alam. Miks tahad sa mind tappa?“ Saul oli nii vapustatud, kui sai teada, et
Taavet oleks võinud ta koopas tappa ja ta parandas ajutiselt meelt. Ta tegi seda Taavetile kaks
korda. Taavet kirjutas paljud oma lauludest, olles siin peidus. Kas olete näinud pilte Masadast,
suurtest kaljumägedest? Sellepärast Taavat kirjutab:“Sina oled minu kalju. Jumal on minu kalju
ja minu varjupaik.“ Siis ta räägib sellest kaljust. Kui sa näed neid kohti, sa näed, miks Taavetil
olid sellised üksinduse laulud. „Igaüks on minu vastu, Issand, välja arvatud sina.“ See motiiv
koib kogu Lauluderaamatu algusest läbi. Need laulud on kirjutatud, kui ta oli jooksus. Kõige
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erakordsem osa Taaveti loost, mida te kunagi pühapäevakoolis ei õpeta, on, et temast sai
vilistide palgasõdur. Ta kogus palju mehi enda ümber Adullamist, kes ei olnud rahul Sauli
valitsusega. Ta tegelikult müüs nemad ja ennast vilistide palgasõduriks. Nad kahtlustasid teda
tõsiselt. Ühel korral nad rääkisid, et ta käitus hullumeelselt ja sülgas vahtu. Siis juhtus kõige
hullem asi. Saul ja Joonatan koos otsustasid vilistide vastu lahingusse minna. Taavet oli oma
meestega vilistide palgasõduriks ja nad pidid võitlema Sauli ja Joonatani vastu. Jumal peatas
teda. Vilistid ütlesid:“Me ei tohi astuda lahingusse iisraeliitide vastu Taaveti ja tema meestega,
sest nad võivad lahingu keskel pooli vahetada.“ Seega ei tulnud neil kunagi võidelda. Kuid
kahjuks Saul ja Joonatan tapeti ja kui te kunagi lähete kohta nimega Bethsan, on see vana värav
ikka veel alles. Ma olen sellest läbi jalutanud. Selle värava juures poodi Joonatani ja Sauli kehad
üles peale lahingut vilistidega. Nüüd võis Taavet üle võtta. Oli ikka veel palju inimesi, kes olid
Saulile ustavad ja kellele ei meeldinud Taavet. Kulus veel mõni aasta, enne kui ta sai oma trooni
kätte.
Vaatame lühidalt lugu 2. Saamueli raamatust. Me näeme Taaveti tõusutriumfi esimeses 9
peatükis. Esiteks üks lihtne Juuda suguharu tegi temast Hebronis kuninga. Lõunas. Siis ta
ühendas rahva üheks kokku. Tegelikult võttis ta Jeruusalemma, mis oli kõige keskmes ja tegi
sellest ideaalse pealinna. Kogu selle aja, isegi peale seda, kui nad olid enamiku maast võtnud,
oli Jeruusalemm ikka veel jebuuslaste käes. Nad ei suutnud seda võtta. See oli mägedega
kolmest küljest ümbritsetud, seega tuli seda ainult põhjapoolsest küljest kaitsta. Kuid ta võttis
selle ja te arvatavasti teate seda lugu, kuidas see võeti. Kui lähete tänapäeval Jeruusalemma ja
vaatate seda lõunast, näete üleval templit. See roheline joon esindab Taaveti linna. See asub
praegusest linnamüürist lõunas. Ainus veeallikas oli allikas Gidroni orus ja see oli väljaspool
linnamüüri. Seega olid nad väga haavatavad. Nad olid ehitanud trepi mäe siseküljele, mis kulges
alla allikale väljaspool linnamüüri. Mööda seda treppi läksid Taaveti mehed üles linna ja võtsid
selle. Aastaid hiljem kaevas Hiskija tunneli läbi kalju linna sisemusse. Seega on meil trepp ja
hiljem tunnel, mis tõi vee sisse ja muutis Jeruusalemma sellega turvaliseks. Me võime seda
hiljem lähedalt vaadata, kui te soovite. See on arheoloogide kaart. Trepp ja Hiskija tunnel. Mõni
teist tahab sellest tunnelist läbi jalutada. Siin on vesi madal, kuid kui mina läbi läksin, oli see
sügavam. See oli üsna kohutav elamus. See läheb pool miili läbi kalju. Nii võitsid nad trepi
kaudu Jeruusalemma. Seda kõike kirjeldatakse Saamueli raamatus. See on tore, et arheoloogid
avastasid, et see kõik on tõsi. Ta lõpetab suure impeeriumiga. Ta lõi ammonlasi, edomlasi ja
teisi ümberkaudseid ja kõik see sai suure impeeriumi osaks. Ja Taavat oli kuningas ja vilistid
olid vallutatud. Iisrael oli oma ajaloo kõrgseisus. Siis ühel pärastlõunal see kõik lakkas olemast.
Armee oli lahingus ja Taavet oleks pidanud neid juhtima, kuid ta tahtis koju jääda. Üks naine,
kes elas palee kõrval, arvas, et kõik mehed on sõjas. Seega võttis ta katusel vanni. Taavet oli
ikka veel seal ja ta nägi teda. Tema nimi oli Batseba. Ta rikkus viit kümnest käsust. Ta himustas
oma ligimese naist. Ta andis valetunnistust tema mehe vastu. Ta varastas selle naise. Ta rikkus
temaga abielu. Lõpuks korraldas tema mehe tapmise. See on kohutav lugu. Alates sellest
pärastlõunast läks kõik allamäge. Järgmise 500 aastaga kaotasid nad kõik, mille Jumal oli neile
andnud. Kuid see sai alguse sellel päeval. Kõige hullem, mis juhtus, oli, et Batseba mitte ainult
ei jäänud rasedaks, vaid tema mees mõrvati Taaveti korraldusel. Laps suri. Ta viis ta paleesse,
rasestas ta uuesti ja järgmise lapse nimi oli Saalomon või shalom ehk rahu, sest neil oli siis
rahu. Kuid prohvet Naatan rääkis Taavetile tema patust. Ta rääkis talle tähendamissõna. Terve
aasta peitis Taavet seda oma südames. Ta nimetab seda raisatud aastaks, sest ta ei tunnistanud
oma pattu. Süütunne. Siis aasta pärast tuli prohvet Naatan ja ütles:“Ma tahan rääkida sulle ühe
loo. Ühel vaesel karjapoisil oli väike tall ja kõrvalmajas elas rikas karjane, kelle oli tohutu suur
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kari. Rikas karjane tuli ja varastas selle väikese talle. Sina oled kuningas ja see on sinu
kohtuotsuse asi.“ Taavet ütles:“See rikas karjane peab surema.“ Naatan ütles:“Sina oled see
mees. Sul on juba haarem paljude naistega. Sa ei saa varastada Batsebat.“ Sellepärast kirjutas
ta laulu 51. See on pihtimuse laul. Taavet kisendas Jumala poole:“Palun ära võta minult oma
Püha Vaimu.“ See on huvitav, et see oli tema põhiline mure. „Palun ära võta oma Püha Vaimu
minult! Loo mulle puhas süda!“ Ta ütles:“Ma sündisin patusena, patus eostas minu ema mind.“
See ei tähenda, et seks oleks vale, vaid ta teadis, et inimene on alusteni rikutud. See oli
häbistatud mees. See viis lagunenud perekonnani. Tema enda poeg tegi kohutavaid asju. Tema
vanim poeg vägistas ühe oma õdedest. Siis tema poeg Absalom sai inimeste hulgas
populaarseks ja ajas oma isa Jeruusalemmast välja. Taavet pidi elu eest põgenema, nuttes kogu
tee Õlimäele minnes. Ta põgenes omaenda poja Absalomi eest. Siis tegi Absalom ühe kohutava
asja. Ta võttis Taaveti naised ja rivistas nad palee katusele, kus kõik võiksid neid näha ja oli
nendega avalikult vahekorras. See on nüüd Taavet. Häbistatud mees. Lagunenud perekond ja
rahulolematud inimesed. Kogu rahvas oli rahulolematu. Kas teate, millepärast nad torisesid?
Kuninglike laste käitumise pärast. „Taavet oli hea kuningas, kuid vaadake nüüd tema lapsi!
Kuidas saab monarhia kesta?“ See oli lõpu algus. Jätkame järgmisel tunnil.

2. osa
Ühte pilti ma teile eelmisel korral ei näidanud. Sellepärast ma räägin sellest praegu. Kui
Saamuel suri, maeti ta Raamasse. Kabel ehitati tema haua kohale. See on ka praegu alles, mida
võite näha. Seal on kaks samasugust ehitist. Mõlemad on väikese torniga. Üks on natuke
kõrgemal mäe otsas. Kui me sinna läksime, siis Iisraeli giid ei näidanud mitte seda hoonet, vaid
teist. See on Saamueli haud. Ma ütlesin:“Vabandage, arvan, et see ei ole see. See on teine
hoone.“ Ta ütles:“Kas te pole kunagi kuulnud 1. ja 2. Saamuelist?“ Ma püüan teile anda teatud
ülevaate sellest loost ja kui olete selle läbi lugenud, siis olete sellega kursis. Te näete vähemalt
selle mustrit. Eriti Taaveti mustrit õukonda ja sealt välja. Üles tippu ja sealt alla põhja. Kogu
rahvas ei taastunud sellest iial. Seal oli põhja-lõuna vaheline pinge. Saalomoni ajal püsis rahvas
koos, kuid kui Saalomon suri, siis kodusõda lõhestas rahva kaheks. See pinge sai alguse pärast
Taaveti langust. Kõige hullem oli, et ta uhkelt loendas, kui paljude inimeste üle ta valitses. Siis
saatan kiusas teda. Saatanal ei olnud midagi pistmist Batseba juhtumiga. Taavet sai sellega ise
hakkama, kuid aastaid hiljem saatan kiusas Taavetit. Ta ütles:“Sa oled suur mees. Kui paljude
inimeste üle sa valitsed?“ Taavet luges nad kokku. Inimeste loendamises ei ole midagi valet.
Sõltub sellest, miks sa loendad. Taavet loendas neid uhkusest. Mitte sõjalisel ega muul
eesmärgil. Ta lihtsalt tahtis teada, kui suur ta oli. Mulle tundub, et sellega tuli ka peaaegu lõpp.
See põhjustas katku Iisraelis. See katk lakkas, kui Taavet tõesti kisendas Jumala poole. Üks asi,
mida Taavet tegi. Taavet oli Jumala laeka Jeruusalemmale tagastanud. Siin on kujuteldav pilt.
Siin on Taaveti linna. See on see koht, kus Taavet Jumala laeka ees tantsis ja tema naisele see
ei meeldinud. Alates sellest päevast ei saanud Miikal lapsi. Taavet tõi laeka üles linna. Linna
kohal oli see tasane ala, väga kõrgel, kus oli Arauna nimelise mehe rehealune. See oli tuultele
avatud, et tuul saaks terad sõkaldest eraldada. Taavet leidis, et see on ideaalne koht Jumalale
templi ehitamiseks. Mees, kellele see kuulus, ütles:“Ma annan selle sulle templi jaoks.“ Taavet
ütles:“Ei. Ma tahan Jumalale ohverdada. See ei maksa mulle midagi.“ Ta ostis selle. Hiljem sai
sellest templi koht linna kohal. Taavetil ei lubatud templit ehitada, sest Jumal ütles:“Sinu käed
on verised. Selle peab ehitama rahu mees.“ Nimi „Jeruusalemm“ tähendab rahu linna. Shalom
tähendab sedasama. „Selle ehitab sinu poeg.“ Taavetil olid plaanid valmis, töömehed valmis ja
materjal oli kogutud. Seedrid Liibanonist, puit Liibanonist. Tal oli see kõik valmis, kuid selle
ehitas tema poeg Saalomon sinna üles tippu. Saamueli raamat lõpeb Taaveti rehealuse ostuga.
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Kõik läks sealt edasi allamäge. Ma tahan esitada ühe küsimuse:“Kui te kõiki neid lugusid loete,
siis mida te nendega teete? Kas need on lihtsalt jutud? Millisel tasemel peaksime neid lugema?
Miks me neid loeme? Mis on lugemise mõte?“ See muutis ajalugu. Ma tahan teile näidata 6
erinevat taset, millega võite lugeda Piibli lugusid. On tähtis, et te valite õige taseme. On 6
erinevat viisi, millega ma olen raamatuid avastanud. 6 erinevat viisi Taaveti lugude sarnaste
lugude lugemiseks.
Esimest olen ma nimetanud anekdootlikuks. Lihtsalt lugemine sellepärast, et see on üks huvitav
lugu. Eriti lastejutud ja mõned lood, mida sa lastele ei õpetaks, kuid võid õpetada
täiskasvanutele, sest need on huvitavad lood. Hollywood on neist lugudest palju filme teinud.
Sest seal on armastust ja sõdu. Need on küllaltki sensatsioonilised. Hollywood teeb filme nende
lugude tõttu. Mul on kahtlus, et mõnedes pühapäevakoolides räägitakse neid lugusid lihtsalt
sellepärast, et need on huvitavad. Me laulsime ühte laulu, kui me noored olime:“Jumal on
andnud lugusid täis raamatu. See oli tehtud tema inimeste jaoks. See algab looga aias ja lõpeb
kuldse linnaga. Seal on lugusid vanemaile ja lastele. Vanadele, kes on valmis puhkama jääma,
kuid parim on kui saad lugeda lugusid Jeesusest.“ Kas keegi teab seda laulu? See on kirjutatud
Maria Matilda Penstone´i poolt. Need lood on suurepäraselt jutustatud. Heas sõnastuses ja ilusa
stiiliga pakuvad need tõesti huvitavat lugemist. Kuid kas see on ainus lugemise põhjus? Mõned
loevad neid lugusid pühendunult. Otsivad endale selles isiklikku sõnumit. See on kõige levinum
Piibli lugemiseks. Mul on kiusatus seda horoskoobi meetodiks lugeda. Te loete seda iga päev
lootuses, et midagi sellest on teie kohta. Kas saate aru, mida ma mõtlen? Paljud inimesed loevad
Piiblit selliselt. Aeg-ajalt see toimib. Ausalt öeldes enamik värsse teie kohta ei käi. Kui loete
Piiblit ainult sellepärast, et see klapib teie olukorraga, on see väga vasturääkiv. Oli üks noor
mees, kes armus Maria nimelisse tüdrukusse. Ta luges oma Piiblit:“Ära karda Mariat naiseks
võtta…“ Paljud kristlased käituvad sellisel viisil. See vaene mees oli eelmisel korral kohal, kui
ma seda mainisin. Ma olen väga ettevaatlik. Mees loeb:“Juudas läks ja poos end üles…“ Ei, see
ei ole juhtimine. Me peame teksti selle kontekstis vaatlema. Kui te loete raamatut isikliku
sõnumi saamiseks, siis mida arvate sellisest sõnumist:“Teie pereliinis ei saa kunagi olema vana
meest?“ Kas see rabaks teid? Seda öeldi Eelile Saamueli poolt. Jeremija oli Eeli liinist.
Sellepärast pidi Jeremija alustama prohvetliku teenistusega, kui ta oli 17-aastane. Ta teadis, et
ta vanaks ei ela. Needus kandus perekonnas edasi. Siin on sõna, mis võib sind kõnetada. „Tee
kõike, mida sinu käsi teeb, sest Jumal on sinuga.“ Siis järgmisel päeval loete, et Saamuel raius
Agagi tükkideks. Kas see on sõna minule? Kes on see Agag minu elus? Ma tean, et Jumal
mõnikord räägib sulle kirjakoha kaudu, kuid see ei ole peapõhjus nende lugude lugemiseks. Nii
ei tuleks Piibli lugemisse suhtuda. Seda vaadeldakse kui karbitäit teksti. See ei ole seda.
Tragöödia on peatükkide ja salmide nummerdamises. Sellega on Pühakiri muudetud lihtsalt
tekstiks. Selle asemel, et seda kontekstis näha. Te saate Piiblist väga vähe, kui nii toimite. Isegi
kui Jumal mõnikord annab sulle sõna selles, mida loed. Vaatame kolmandat meetodit. See on
väga tavaline jutlustamise meetod raamatute nagu Saamueli raamat käsitlemisel. See on
tegelaskujude uurimine. Üks suurepärasemaid Piibli omadusi on selle ausus. See räägib
inimeste headest andidest ja nende nõrkustest. See vaatleb nii nende läbikukkumisi kui ka nende
edu. Nende voorusi ja puudusi. Nende tugevusi ja nõrkusi. See aitab Pühakirja tegelaskujusid
uurida. Jakoobus ütleb UT-s, et Piibel on nagu peegel. Sa näed selles ennast ja sa õpid neid
inimesi vaadeldes. See on tore, et Piibel räägib alati, mis inimeste juures on head ja halba. On
ainult üks inimene Jeesuse kõrval kogu Piiblis, keda on esitatud veatuna. Kas te teate, kes see
on? Joosep. Kui uurite Joosepi elu, leiate täiusliku paralleeli Jeesuse eluga. Valesti süüdistatud
ja seejärel saades oma inimeste päästjaks. See on üks märkimisväärne tüüp. Joosep on ainus
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inimene VT-s, kellel ei ole mainitud ühtegi viga. Võite vaadelda Sauli karakterit. See algab
suurte saavutustega, hea välimusega. Issanda Vaim tuli tema üle ja ta muudeti teiseks
inimeseks. Kõik töötas tema kasuks. Saatuslik puudus tema karakteris oli see, et ta oli ebakindel
teiste edukate inimeste juures. See on üks väga tavaline nõrkus. Halvad suhted teistega. Lõpuks
tuli kuri vaim tema üle. Kui te võtate Taaveti karakteri, võti on sõna „süda“. Taavet oli
südamega mees. Saul oli peajagu üle mees. Te uurite, kui tihti loeb süda. Jumal tahab inimeste
südameid. Jumal ei vaata välimust, Ta vaatab südant. Ta nägi Taavetis head südant. Kui te tema
iseloomu uurite, on see imetore. See on mees väljas kätega tööd tegemas. Ta on muusikaliselt
andekas. Väga vapper. Ta tappis lõvi ja karu. Aastaid oli tal ainult Jumal, kellega rääkida või
kellele laulda. Kõik need aastad oli ettevalmistus. Kuni temast sai kõige tähtsam isik riigis. Asi,
mida mina tähele panin. Ma olen selle oma Piiblis alla jooninud. Mitu korda palus Taavet
Jumala juhtimist? Iga otsuse korral, igas kriisis küsis ta Jumalalt nõu. Seda Jumal hindas.
Taaveti süda oli koos Jumalaga. Ta ei teinud ise kiireid otsuseid. Ta küsis Jumalalt. Ta tahtis
seda teha Jumala viisil. Hoolimata oma läbikukkumistest meeldis ta Jumalale. Ta oli väga
andestav inimene isegi võidus. Ta oli õnnetu, kui tema vaenlasi tapeti. Ta oli maruvihane, kui
üks Sauli poegadest tapeti. Isegi hoolimata sellest, et Saul oli olnud tema vaenlane. Tal oli väga
andestav süda. Ta oli mees, kes suutis austada vapraid inimesi. Te leiate Saamueli raamatust
nimekirja neist, keda Taavet austas. Eriti kolm vapraimat meest, kes läksid Taavetiga, kui
Taavet oli lindprii. Taavet isegi ütles:“Ma tahaksin juua vett Petlemma kaevul. Seal on nii hea
vesi.“ Kolm tema vapraimat meest kuulsid seda ja nad läksid läbi vaenlase joone ja jõudsid
ööseks Petlemma, täitsid pudeli veega ja tõid tagasi, öeldes:“Siin on vesi Petlemmast.“ Taavet
viis selle Jumala juurde öeldes:“Ma ei saa seda juua. See oleks võinud teile elu maksta.“ Ta
andis selle Jumalale, kuid ta austas neid mehi. Taavetil oli oma austuse nimekiri. Raamat lõpeb
nimekirjaga tema vapratest sõpradest. Nii nägi Taavet maailma. Täpselt vastupidiselt Saulile.
Tal oli südant Jumalale. Talle meeldis teisi inimesi austada. Saulis ei olnud Jumala jaoks südant.
Talle ei meeldinud, kui keegi teine oli edukas. Kas pole mitte huvitav kontrast? Siiski nad
mõlemad alustasid hästi ja lõpetasid halvasti. Te võite uurida ka naiste karaktereid Saamueli
raamatus. Hannast saaks toreda uurimuse. Jumal ütles, et ta saab poja. Hanna kiitis Jumalat
sõnadega, mida sajandeid hiljem 15-aastane naine Mirjam, keda meie Maarjaks nimetame,
kasutas laulus, mida lauldakse tänapäeval kogu maailmas. Maarja sai selle laulu Hannalt. Kas
olete kunagi märganud lugeda 1. Saamueli 1. peatükki või uurinud Abigaili? See on vast
uurimus. Naised peaksid seda uurima. Taavet tuli tema isa majja ja nõudis toitu oma vägedele.
Abigaili isa ütles:“Kelleks see Taavet ennast peab?“ Taavet oleks võinud selle mehe keeldumise
korral tappa. Tema tütar Abigail tuli välja ja ta teadis, kuidas mehi kohelda. Lugege Abigaili
lugu. Tema väited on suurepärased. Ükski mees ei suudaks sellele vastu panna. Ta veenis
Taavetit, et ta isa on loll ja teda ei maksa liiga tõsiselt võtta. Ta päästis oma isa elu. Tegelikult
suri ta isa kohe pärast seda südameatakki. Taavetile avaldas sügavalt muljet, kuidas Abigail
teda kohtles ja ta abiellus temaga. Neid karaktereid tasub uurida nii individuaalsest kui
sotsiaalsest aspektist. Sellisel viisil tasub neid lugeda, kuid see ei ole viis, kuidas Piibli lugemine
on mõeldud. Kasulik, kuid mitte see viis. Neljas viis on Iisraeli ajaloo uurimine. Kuidas see
kujunes perekonnast hõimuks, sealt rahvaks ja seejärel impeeriumiks. Me õpime sellest tohutult
palju. Poliitikud peaksid uurima Taavetit. Üks minu sõber, kelle nimi oli Tom Huston, on
kirjutanud raamatu Taavetist tänapäeva poliitikutele. See on hiilgav raamat õppimaks, kuidas
Taavet arendas juhtimist ja koostööd. Kuidas ta valitsust ohjas. See on suurepärane tänapäeva
poliitikutele. Me oleme juba maininud, et juhtimine liikus patriarhidelt prohvetitele, siis
kuningatele. See tõi nad kõrgele üles kogu tõotatud maa eesmärgi suunas. See on väga võluv
uurimus. Kohtumõistjate raamatu lõpus öeldakse:“Noil päevil ei olnud Iisraelil kuningat.
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Igaüks tegi seda, mis oli õige tema enda silmis.“ Neil oli kuningas, kuid siiski asjad ei läinud
hästi. See on väärt juhtimise õppimiseks. On huvitav ka struktuuri seisukohalt uurida- kuidas
nad muutusid 12 suguharu vahelisest föderaalsest ühendusest keskvalitsuseks. Mida see endaga
kaasa toob? See on asjakohane just praegu Euroopas. Te võite uurida erinevusi föderaalsete
suguharude vaheliste suhete ja tsentraliseeritud valitsuse vahel. Õppetund on selles, et mida
tsentraliseeritum on valitsus, seda rohkem selle valitsuse iseloom määrab rahvuse saatuse. See
on uurimist väärt teema. Ilmnevad Taaveti organisatoorsed võimed. Nad jõudsid rahu ja heaolu
tippu keskvalitsuse all. Keskvalitsus tõi ka neile languse. Moraal on selles, et kui võim on üha
vähemates kätes, siis valitsuses olevate inimeste iseloom hakkab määrama rahva saatust. Need
on väga asjakohased õppetunnid. Ka sellel viisil ei tuleks Piiblit lugeda. Siis on üks õpetlaste
viis. See on ühtlasi halvim viis. Me nimetame seda kriitiliseks meetodiks. See sai alguse
Saksamaalt. Kui ma olin Saksamaal, jutlustasin ühes tohutu suures Berliini kirikus kantslist,
kus oli jutlustanud kuulus jutlustaja Martin Niemelä, kes oli kapten esimeses maailmasõjas,
esitas Hitlerile väljakutse teises maailmasõjas ja saadeti koonduslaagrisse. Sellest kantslist
ütlesin ma Saksa rahvale:“Millal kavatsete meelt parandada kogu sellest kahjust, mida olete
kogu maailmale teinud?“ Nad arvasid, et ma räägin II maailmasõjast. Nad arvasid, et räägin
holokaustist, kuid ma ei rääkinud. Ma ütlesin:“Kas te teate, mis on see kahju, mida Saksamaa
on kogu maailmale teinud?“ Kõrge kriitika, mis on tohutult mõjutanud maailma teoloogiat, et
noored mehed, kes lähevad teenistuseks õppima, tulevad tagasi ilma igasuguse usuta, sest Piibel
on tükkideks rebitud kriitilise õpetuse poolt. Inimestele õpetatakse Piiblit lugema käärid käes.
Seda tükkideks lõigates, mõned tükid minema visates. Seda ma mõtlen kriitilisuse all. Kriitilisel
uurimisel on kaks taset. See on võimalike vigade otsimine Piiblist. Madalam kriitilisuse tase on
täiesti õige. Kõrgem kriitilisuse tase on täiesti vale. Nad on teinud nii palju kahju, et ma nimetan
teoloogilisi seminare kalmistuteks. Nad on sõna otseses mõttes tapnud paljude usu. Madalam
kriitilisuse tase püüab näha mingeid vigu tekstist, sest meil ei ole algseid eksemplare. Meil on
ainult paljunduste paljundused. Küsimus on selles, kas vead on tehtud ümberkirjutamisel. Seda
ma toetan tulihingeliselt. Õpetlased töötavad väga kõvasti, et algteksti taastada. Et olla kindel,
et meil on õige Piibel. On õige öelda, et praegune Uus Testament on 98% korrektne. Vana
Testament jääb sellest natukene maha. Te saate aru, et sadade aastate jooksul on tehtud
ümberkirjutamisel vigu. Kui Surnumere rullraamatud leiti 1948. aastal ühe beduiini karjapoisi
poolt, kes loopis kive koopasse, avastasime me täieliku koopia Jesaja raamatust, mis oli 1000
aastat vanem, kui kõik koopiad, mis meil selle ajani olid. Selle ajani oli VT-i paljundatud
koopiad 900 pKr. Surnumere rullraamatud olid dateeritud 100 eKr. Seega meie teadmised
Jesaja kohta on 1000 aastat varasemast ajast. Sõna jõudis Ameerikasse, kus Jesaja versioon oli
just tõlgitud. „Hoidke alt! Meil on 1000 aastat vanem koopia.“ Kui nad selle välja selgitasid,
ütlesid nad ameeriklastele:“Te võite edasi minna. See on nii hästi säilinud üle 1000 aasta, et
ainult mõningaid asju tuleb muuta.“ Kas pole huvitav! Madalam kriitika püüab jõuda algteksti
juurde tagasi. Mida täpsem on Piibel, seda parem. Kõrgem kriitika teeb kahju. Kõrgem kriitika
ütleb:“Kui teil isegi on algtekst, võivad inimesed ikkagi eksida.“ Kõrgem kriitika teeb kahju.
Õpetlased, kes selliselt asjale lähenevad, teevad seda omaenda subjektiivsetel kaalutlustel või
eelarvamuste tõttu. Paljud käsitlevad Piiblit, öeldes, et imed ei ole võimalikud. Teadus on
justkui tõestanud, et imed on võimatud. Kui nad jõuavad Piiblis imeni, siis nad ütlevad, et see
peab viga olema- „Lõigake see välja!“ Kas saite sellest pildi? See kõrgem kriitika on hävitanud
inimeste usu Piiblisse. See on surmav viis Piibli uurimiseks. On õigustatud püüda saada
originaaltekst, et meil ei oleks vigu kirjutatus. Näiteks ka raamatutes, mida me õpime, öeldakse
ühes kohas, et Saul hakkas valitsema 1- aastaselt. See on sulaselge viga, sest teine tekst ütleb,
et ta hakkas valitsema, kui ta oli 30. Mõlemad ei saa olla õiged, kuskil peab viga olema. Me
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peame minema tagasi nii palju kui suudame, algse juurde, et välja selgitada, milline oli õige.
On täiesti teine asi öelda:“Nad eksisid, kui vaal neelas Joona.“ Kas see on viga? Üks asi on
öelda, et meil on tekst, mille Joona meile on andnud. Hoopis midagi muud on öelda:“Kas me
öeldut aktsepteerime, kui see ei lähe kokku kaasaegse teadusliku arusaamaga?“ See on kriitiline
viis, millele õpetlased palju aega kulutavad. Paljud piibliuurijad ei käi ise kunagi kirikus. Nad
võtavad asja täiesti akadeemilis-intellektuaalse harjutusena. Sellest on saanud väga tavaline viis
nende lugude käsitlemisel. Neid tükkideks lõigates, öeldes, mida aktsepteerid, mida mitte.
Tõelist viisi nende raamatute lugemisel nimetame me teoloogiliseks viisiks. Teoloogia on
lihtsalt see, mida mõtled Jumalast. See on kõik. Igaüks on teoloog, sest igaühel on mõtted
Jumalast. Sa pead neid lugusid lugema, et välja selgitada, mida sa suudad Jumalas. Tema on
tegelik kangelane neis lugudes. Mitte Saul, mitte Taavet, mitte Saamuel. Kõige selle taga seal
on Jumal. Tema mõjutab ajalugu. Tema sekkub üliolulistel momentidel. Tema saadab Saamueli
Taavetit võidma. Tema tegeleb Sauliga. Tema tegeleb Taavetiga. See on Jumala lugu. See on
prohvetlik ajalugu. Küsimus on, mida Jumal selles kõiges teeb? Kuidas on ta seotud oma
inimestega? Kuidas see leping toimib? Sellepärast loete te kogu loo, sest te näete, kuidas Jumal
sekkub. Jumal on elav Jumal. Palju aastaid tagasi filosoof Nietzsche ütles, et Jumal on surnud.
Ta oli sakslane. Ta oli tegelikult Hitleri filosoof. Tema õpetas, et Jumal on surnud. Ta ei
mõelnud, et Jumal lakkab olemast. Ta mõtles, et Jumal ei ole selles maailmas enam aktiivne.
Kui keegi on surnud, siis ei ole ta enam aktiivne selles maailmas. See ei tähenda, et ta lakkaks
olemast. Ma kuulsin lugu ühest Saksa ülikoolist, kus see pandi suurte tähtedega välja:“Jumal
on surnud- Nietzsche“. Keegi tudeng oli sinna alla kirjutanud „Nietzsche on surnud- Jumal.“
See oli sobiv vastureaktsioon. Kuid paljud inimesed usuvad tõesti, et Jumal on surnud. Nende
meelest ei ole Ta enam aktiivne, elav Jumal. Neis raamatutes oli Jumal elav Jumal. See oli üks
Taaveti lemmiktiitleid Jumalale. Tema on elav Jumal. See tähendab, et Ta räägib ja tegutseb
meie maailmas. Nende kõikide lugude lugemise põhjus on välja selgitada, kuidas Jumal meie
maailmas käitub. Mis on Talle oluline? Kuidas Ta reageerib sellele, kuidas inimesed käituvad?
Sellepärast loeme me neid lugusid. Jumal algatab nii ajaloosündmusi kui ka reageerib nendele.
Me õpime Tema iseloomu tundma. Sa võid õppida Sauli ja Taaveti iseloomu, siis Hanna ja
Abigaili iseloomu, kuid tegelik põhjus seda kõike lugeda on Jumala iseloomu
tundmaõppimiseks. Sa ei õpi mitte ainult Tema mõtteid, vaid Tema tundeid. Ka Jumalal on
tunded. Sa näed, kuidas tulevad esile asjad, mis Teda vihastavad, mis Teda kurvastavad, mis
Teda rõõmustavad. Kui te seda kõike õpite, siis ainus põhjus Piiblit lugeda on Jumala tundma
õppimiseks. Et õppida tundma, milline Ta on. Kuidas sina Talle tundud? Tal on sinu suhtes
samad tunded, kui nende inimeste suhtes. Tema ei ole muutunud, ega ole muutunud ka
inimloomus. Me näeme, et Jumal on andnud neile maa, kuid nüüd on nad Temale
sõnakuulmatud. Ta on väga kannatlik. Ta ootab alati pikka aega enne, kui Ta kedagi karistab.
Kas olete seda märganud? Tänu Jumalale! Ta on aeglane vihastama. Muidu ei oleks teil praegu
õpetajat. Ma võin öelda, et samamoodi ei istuks keegi siin. Tänu Jumalale, et Ta on aeglane
vihastama. Ameerika jutlustaja Philips Brooks ütles, et probleem on selles, et minul on kiire,
kuid Jumalal ei ole. Tänu Jumalale, et Tal ei ole kiire! Me tahame, et Ta vabastaks meid kõigist
maailma kurjadest inimestest järgmiseks neljapäevaks. „Jumal, miks me ei vabane kõigist
halbadest inimestest, et ülejäänud maailm saaks elu nautida?“ Ma olen kuulnud inimestelt nagu
teie:“Miks Jumal ei tegele kõigi nende kohutavate inimestega?“ Nagu nemad ise ei oleks
kohutavad. Tänu Jumalale, et Ta on aeglane vihastuma. See ei tähenda, et Ta üldse ei vihastuks.
See ei tähenda, et Ta viha ei hakkaks üle keema. Tuleb aeg, kui Jumalale aitab. Kui Tema
kannatus katkeb. Ta on andnud neile maa. Ta on andnud neile kuninga. Esimene oli selline,
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keda nad tahtsid. Kui see ebaõnnestus, siis Ta andis neile oma valiku järgi. Ta on nii palju
teinud. Kuninga andmine tähendas palju. See juhatab meid sisse järgmisse ossa, kus me
vaatame Kuningate raamatut. Neile kuninga andmine tähendas, et kuninga iseloom saab olema
ülioluline faktor kõikide inimeste saatuses. Halb kuningas korrumpeerib kogu rahva. Hea
kuningas juhatab nad õiges suunas. Me teame seda omaenda monarhiast praegu. Kogu see
korralagedus, mis seal on. Me tahame head kuningat või head kuningannat, teades, et selle mõju
rahvale saab olema hea. Kui te tahate monarhiat, siis nende peale pannakse vastutus rahvast
õigesti juhtida ja olla eeskujuks. Inimesed hakkavad seda järgima. Kui nad ei vasta sellele, siis
parem kui monarhiat üldse ei oleks. See juhib meid eksitusse. Selles on nii palju head. Kuid see
tähendab ka väga suurt mõju föderaalsele vabariigile. Saul, Taavet ja Saalomon valitsesid kõik
40 aastat. Taaveti tipule järgnes langus. Jumal oli selle taga. Ta jättis oma pärandi Saalomonile
ja paljudele naistele. Ta jättis pärandina rahvuse, kes olid põhjaks ja lõunaks jagunenud. Suur
pinge põhja ja lõuna suguharude vahel. Jeruusalemm oli lõunas ja raha kulutati lõunas. Lõuna
oli õitsvamal järjel kui põhi. Kas tuleb tuttav ette? Enne kui ma lõpetan, pean mainima, et Jumal
tegi erilise lepingu Taavetiga. Esmakordselt alates Aabrahamiga ja Moosesega lepingu
tegemisest tegi Jumal ühe teise lepingu Taavetiga. See on kõige olulisem ja elulisem asi 1. ja 2.
Saamueli raamatus. See kerkis üles, kui Taavet tahtis Jumalale koda ehitada. Tal oli piinlik, et
ta oli endale sellise palee ehitanud ja Jumal elas kõrval asuvas telgis. Taavet ütles:“Jumal, ma
ehitan sulle isegi parema maja, kui mul on.“ Selle kohta on prohvet Naatanil kolm
prohveteeringut. Esimene sõnum oli:“Tee seda!“ Teine sõnum oli:“Ära tee seda!“ Jumalal olid
sellega seoses teised mõtted. Teine mõte oli väga huvitav:“Telk on mulle piisavalt hea. Mis
ajast olen ma palunud kivist paleed?“ Kas pole huvitav? „Miks sa tahad mulle maja ehitada?
Ma olen alati selles telgis elanud. Ma ei vaja midagi rohkemat.“ Taavet ehitas endale suure
palee. See oli teine. Kolmas oli:“Ma ei taha, et sa seda ehitad, sest sa oled veremees. Sinu poeg
aga võib ehitada. Tema on rahu mees.“ Saalomon ei võidelnud tegelikult üheski lahingus. Ta
päris oma isalt Taavetilt selle olukorra- rahu. Siis tuleb leping. Jumal ütleb:“Taavet, ma kohtlen
sinu poega nagu oma poega. Ma nüpeldan teda, kuid ma ei lakka teda kunagi armastamast.“
Huvitav fraas. Siis tuleb suur tõotus:“Sinu kodu ja sinu kuningriik kestab igavesti. Sinu troon
kehtib igavesti. Ma ehitan ühe jääva koja sulle, Taavet.“ „Sa tahad mulle koda ehitada. Mina
ehitan sulle koja, kuid see saab olema kuningakoda.“ Üks põhjus, miks sellest alates Taaveti
järeltulijad jäädvustasid alati hoolsalt oma sugupuu, oli see, et nad ootasid Taaveti poega. Tõesti
sajandeid enne Jeesuse sündi, kui poeg sündis, tormas isa tänavale ja karjus:“See on poiss!“ ja
pani talle nimeks Taavet. Minu 25. pulma-aastapäeval kinkis minu naine mulle sõrmuse. Ma
nägin, et seda tegi üks väike juut Jeruusalemma kõrvaltänaval. Sõrmusel on müür. Sõrmusel on
kolm heebrea tähte- Daviid. Neil ei ole täishäälikuid. Ta andis selle mulle, meenutamaks, et ma
oleksin „vahimees müüris“. Nii nad teatasid poisslapse sünnist- „Daviid! Daviid!“ See on poiss.
See võib olla Taavet. Nad tegid seda sadu aastaid. Tuhat aastat hiljem see leping täitus, tõotus
täitus. Jeesus sündis ühele alandlikule paarile ja nad olid sugupuu alles hoidnud. On huvitav, et
nii Joosep kui ka Maarja pärinevad otseselt kuningas Taaveti soost. Seaduslikult oli Jeesus
Taaveti poeg Joosepi ehk isa kaudu, sest seaduslikult päritakse vara isalt. Füüsiliselt oli Ta aga
Taaveti poeg vaid oma ema kaudu. Seega oli Ta kahekordselt Taaveti Poeg. Tema eluajal hüüti
Teda nii. See on huvitav, kui palju kordi Teda Taaveti Pojaks hüüti. Kui Ta eesli seljas ratsutas,
„Hosanna, Taaveti Poeg!“ Paljud inimesed hüüdsid Teda selliselt. Ta tuleb Taaveti seemnest.
Ta sündis ja suri tiitliga „Juutide kuningas“. Ta valitseb ikka veel. Mitte lihtsalt Iisraeli üle,
vaid kõigi rahvaste üle. Kõik meelevald taevas ja maal on antud sellele Taaveti kuningale.
Jumal on pidanud seda lepingut Taavetiga Tema poja Jeesuse läbi. Kas pole põnev! Kui Jumal
annab tõotuse, siis Ta ka peab seda. Ta ei valeta kunagi. Ta tegi selle lepingu Taavetiga, et
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Tema poeg saab igavesti troonil olema. Jeesus on juutide kuningas. Ta sündis ja suri juutide
kuningana. Ta on koguduse kuningas. Ta on meie kuningas. Ta peab valitsema koguduse üle.
Tundub, et Ta nutab tihti:“Andke mulle tagasi minu kogudus!“ Ühel päeval on Ta maailma
kuningas. Ta tuleb valitsema Jeruusalemmas Taaveti pojana. Viimane küsimus, mida jüngrid
Jeesuselt küsisid, oli see, kui Ta taevasse läks:“Kas sa kavatsed seekord taastada Iisraeli
kuningriigi?“ Ta ei öelnud, et see on tobe küsimus. Ta ütles:“Teie ei pea teadma seda päeva,
mille Isa on määranud.“ See tähendab, et see saab juhtuma. Ühel päeval Jeesus valitseb maal
juutide kuningana. Ta võib valitseda ka terve maailma üle. Mis veel põnevam, me hakkame
valitsema koos Temaga! Kõik see on Saamueli raamatus. See leping, mille Jumal Taavetiga
tegi. Meie tulevik on selle lepinguga seotud. Sellepärast peaksime neid raamatuid lugema. Need
on huvitavad lood. Seal on hea karakterikäsitlus. Parim viis selle lugemiseks on välja selgitada,
milline on Jumal. Meie oleme Tema rahvas Taaveti poja Jeesuse Kristuse kaudu. Aamen.

Heebrea luule
Täna räägime heebrea luulest. Enamus tänapäeva Piiblitest eristab kirjapildis luule ja proosa.
See on väga oluline. Proosa sarnaneb kirjapildilt ajalehetekstile. Lausete vahel pole tühimikke
ja iga uus lõik algab taandrealt. Selline on proosastiil. Luulestiilis aga on rohkem tühimikke,
read on lühemad ja jagunevad värssideks. Luules eristuvadki värsiread, mitte lõigud nagu
proosas. Miks on oluline teha vahet proosal ja luulel? Ja miks on oluline, et Piiblis oleks proosa
luulest eraldatud? Inglise luulestiil erineb heebrea omast ja seetõttu pole eristus alati piisavalt
selge. Kui Jumal räägib proosavormis, edastab Ta oma mõtteid meie mõtetesse. Kui Jumal
räägib luulevormis, edastab Ta oma tundeid meie südamesse. See on võti Piibli mõistmiseks.
Kui loed Piiblis luuleridu, peaksid mõtisklema Jumala tunnete üle. Piiblist leiame rohkelt
Jumala tundeid. Jumalal on väga rikkalik tundemaailm. Iga päev mõjutame me Tema tundeid.
Võime Talle tekitada kurbust või rõõmu või hoopis viha. Mõjutame pidevalt Tema tundeid.
Peame mõistma, et mida meie tunneme Jumala suhtes, pole pooltki nii oluline kui see, mida
Jumal tunneb meie suhtes. Seega, luulet ja proosat on oluline uurida. Täna räägime luulest, sest
järgmisel korral käsitleme Psalme ja seejärel Iiobi raamatut. Et neid paremini mõista, peamegi
eelnevalt rääkima heebrea luulest ja mõtteviisist. Suurem osa prohvetitest kirjutas ja rääkis
luulevormis. See tähendab, et nad rääkisid otse Jumala südame sügavusest. Sellest, mida Ta
tundis. Ja see on väga oluline. Piiblit lugedes võid mõttetasandile liigselt kinni jääda, kuid pead
mõistma Jumala tundeid samavõrd kui Tema mõtteid. Piibli luulekeel on siinkohal abiks.
Proosa on tavapärane ja levinud kõnevorm. Üksteisega suheldes väljendame end proosavormis.
Oleks üsna veider, kui vestleksime luulekeeles. Luule on omamoodi „kunstlik“ keel, sest selle
peab vormi seadma. Pead enne läbi mõtlema, kuidas väljenduda, samas kui proosa puhul võid
mis tahes hetkel rääkima hakata. Kujutlege, kui õhtul koju saabudes kõneleksin
nii:“Õhtusöögiks olen valmis. Oi, kui hästi lõhnab see! Musta noa mul andsid, kallis. Ole hea,
tee puhtaks see! Magustoit meil täna napib, võtan hoopis kastet kapist.“ Me ei räägi ju niimoodi!
Saaksin nii rääkida vaid juhul, kui olen teksti eelnevalt läbi mõelnud. See on kunstlik kõneviis.
Eriline, mitte tavapärane. Aga miks siis seda üldse kasutada? Miks luule kallal vaeva näha?
Seepärast, et see puudutab inimesi eriliselt sügaval moel ja see avaldab neile suurt mõju.
Poeesia puudutab meid sügavamalt, kui proosa seda iial suudab. Seetõttu leidubki
kõikvõimalikel õnnitluskaartidel just luuleridu. Kuna kaardid edastavad südamesõnumeid, ongi
kasutatud luulet. Hakkate sisse elama? Luule läheb sügavale mõttemaailma ja püsib kauem
meeles. Tunduvalt lihtsam on meenutada kooliaja luuletusi kui proosatekste. Lapsena õpitud
luuletused püsivad meeles. Paljud õpivad teoloogiat psalmide ja hümnide abil. Miks? Sest see
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on luule. Seetõttu on väga oluline, et lauludes oleks sisu. Mitmetes tänapäeva lauludes on sisu
peaaegu olematu. Kui aga näiteks süvened Charles Wesley õpetuslikesse lauludesse, saad sealt
palju teavet. Luulet on niisiis lihtsam meeles pidada ja see läheb sügavale intuitiivsesse ajuossa,
mis hõlpsamini infot säilitab. Samas läheb luulekeel ka sügavale südamesse ja puudutab
tundeid. Proovin nüüd ühe luuletusega teie tunneteni jõuda:“Koos kõndisid nad mööda teed,
öötaevas tähed säramas, poiss avas kärmelt neiu ees suurkarjaõue värava. Kuid too ei tänand
selle eest, kuis võiski- ta ei osand ju! Üks oli maapoiss, lihtne mees, teine hoopis punik truu!“
Need luuleread puudutasid teie tundeid kahel moel. Esmalt romantilisi tundeid- vast hakkas
südagi kiiremini lööma! Lõpus aga puudutas see teie huumoritaju. Proosavormis poleks sellel
tekstil taolist efekti olnud. Lisaks pääseb luule ligi sügavale tahtetasandile. See võib sind lausa
nõnda puudutada, et muudad oma elustiili. Oma jutlustes tsiteerin tihti üht poeemi, mille on
kirjutanud kuulus armeekaplan I maailmasõja päevilt- Studdert Kennedy. Teda tunti nime
Kuslapuu-Willie järgi, sest ta hankis sõduritele odavat kuslapuutubakat. Temast sai nelipühi
koguduse pastor. Olen seal koguduses jutlustanud. Tema imeline luuletus kannab nime
„Ükskõiksus“. Kuulake hoolega, kuivõrd see puudutab tahtetasandit (tõlge proosas):“Kui
Jeesus tuli Kolgatale, naelutati Ta ristipuu külge ja taoti suured naelad läbi Ta käte ja jalgade.
Ta krooniti okaskrooniga. Ta verised haavad olid sügavad. Aeg oli julm ja inimelu odav. Kui
Jeesus tuli Birminghami, mindi Temast lihtsalt mööda. Temast ei teatud midagi. Ta jäeti lihtsalt
surema. Inimesed on nüüd hellemad ega taha valu teha, ja seetõttu kõndisidki mööda, jättes Ta
tänavale vihma kätte. Ometigi Jeesus nuttis:“Anna andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!“
Ja talvine vihmasadu muudkui jätkus, külm tungis Ta kontideni. Inimesed sulgusid oma
kodudesse ja inimtühjal tänaval ei näinud keegi, kui Jeesus, kägaras seina najal, nuttis Kolgata
pärast…“ See luuletus puudutab meid sügavalt. Seetõttu heebrealased kasutasidki luulet- see
puudutab inimest tervikuna, nii südant, mõistust kui tahet. Ja seepärast kasutas ka Jumal tihti
luulekeelt. Poeesia võti on anda sõnadele ühtaegu nii ilu kui ka mõte. See tõmbabki meid
poeesia poole. Sõnade valik vastab meie ilumeelele ehk teisisõnu harmooniale, sümmeetriale
ja õigele suhtestumisele. Nagu harmoonilised näojooned ilusal inimesel. Seesama harmoonia
köidab meid ka luules- tasakaal sõnade ja ridade vahel.
On kolm põhitunnust, mis tagavad luule ilu. Esiteks riim. Inglise poeesias on riimil oluline roll,
heebrea omas aga mitte. Riim ja riimuvate sõnade tasakaal on inglise luules väga hinnatud. Siin
on läbiv riim. Näiteks enamik lastelaule põhineb riimil. John Becherman keskendus oma
luuletustes just riimile. Veel on olemas riimita luuletused. Aga kas see ikka on luule…? Samas
kui sõnad on kenasti ritta seatud, on tegemist luulega, riimist sõltumata. Tänapäeval kasutatakse
meelsasti nn šoki-rida:“30 päeva on septembris, mais, aprillis ja novembris. Teistes kuudes on
31. On see õiglane?“ Šoki-rida lõhub luuletuse rütmi. Seega luuletus sõltub nii reeglitest kui ka
ebareeglipärasusest. Teine oluline tunnus on rütm, mis samuti teeb luuletuse kauniks. See
põhineb silpidel. Klassikaline näide on „limerik“, mis alati järgib ühte kindlat rütmi. Rütmile
põhineb ka heebrea poeesia. Soosituim rütm inglise luules on nn 4-3 rütm. „Poiss veel seisis
laevalael, kui teised olid pagend.“ Selline on 4-3 rütm. See on väga levinud ka heebrea luules.
Samuti Šoti värsimõõdulistes psalmides:“Issand on mu karjane=4, puudust mul pole=3,
roheniidule mind juhib=4, vetele mind viib=3. 4,3,4,3. Selline on 3-4 rütm, mis ühtlasi aitab
sõnadel hästi meelde jääda. Rütmi puhul on ülioluline, et rõhk langeks õigele silbile. Kahjuks
on tänapäeva kiriklikes lauludes rõhk valel silbil. Üks näide:“Kõike head, mis Isa teeb, meie
Jumal ja Kuningas.“ Rõhk langeb sõnale „ja“, aga sõna „Jumal“ jääb rõhu alt välja. Siin tuleb
sisse erinevus heade ja halbade luuletuste vahel. Kui rõhk pole õigel sõnal, ei jõua sõnum meile
kohale. Heebrea luuletustes on rõhk õigel sõnal, kuid seda pole teise keelde lihtne ümber panna.
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Kolmas tunnus, mis teeb luuletuse kauniks, on kordus. Seega riim, rütm ja kordus. Sõna või rea
kordamine annab tekstile luulelisuse. Kordused lisavad tekstile omapärast poeetilisust. „Mu,
mu, must lammas, on sul villa? On küll, on küll!“ sõnade kordamine loob tasakaalu. Meil on
kaks kõrva, silma, ninasõõret, kätt, jalga. Nii ka sõnade kahekaupa kordamine annab luuletusele
tasakaalu ja sümmeetria. Eriti just kahekaupa kordamine. Kõrvale meeldiv kõla on oluline.
Luuletuli tulebki valjusti lugeda. Vaikselt lugedes ei tule luuletus õieti esile. Sama on psalmide
puhul- lugege neid valjusti! Nii jõuab mõte teile oluliselt paremini kohale. Luuletuse kõla on
omamoodi nauditav-sisu kenas pakendis. Luule suudab tekitada imetlust viisil, mida
proosatekst ei suuda. Imetlus aga viib poolele teele ülistuse suunas. Seepärast ongi kõik Psalmid
luulevormis. Loen ette ühe lastelaulu:“Sära, sära, täheke, imetlen sind väheke, seal kus kõrgub
põhjanael, särab teemant taevalael!“ Võime siit kergesti hävitada lapseliku imetluse, kui
muudame teksti teaduslikumaks. Näiteks niimoodi:“Sära, sära, väike täht, ei ma mõtle, mis su
maht, oled jahtuv gaasipilv, tahkeks muutub särasilm.“ Lapselik imetlus on kadunud. Luule on
teadusliku teksti sisse ära kadunud. Proosa on teaduslik keel, mõistuse keel, aga poeesia on
imetleva südame keel. Niipalju luulest üldiselt. Luule puhul on ühtviisi oluline nii piltlik kui ka
sõnaline pool. Mõttetasandil loob see pidevalt kujutuspilte. Fantaasia on luuletuste puhul väga
vajalik, sest palju kasutatakse võrdlusi ja kujundeid. „…väike täht nagu teemant…“ Silma ette
tekib piltlik kujund. Või nagu Psalmides:“Nagu hirv igatseb veeoja järele, nii igatseb mu hing
Issandat!“ Siin on pilt janu käes vaevlevast loomast.
Senini käsitlesime inglise luulet, mis põhineb kreeka-rooma luulel ja mille põhirõhk on kõlal,
kuid heebrea poeesia puhul on põhirõhk sisul. Tuleb olla valvas, et kõla ei lämmataks mõtet.
Võib juhtuda, et kaunis kõla jätab mõtte varju. Seepärast ongi inglased tuntud „sisutute
luuletuste“ poolest. Edward Lear ja Lewis Carroll olid selle ala meistrid. Kas teate Jabberwocky
lugu? Kuulake selle rütmi…Kõlalt kaunis luuletus, kuid mingit sisu pole. Seepärast pannakse
heebrea luules rõhk mitte sõnade kõlale, vaid sõnade mõttele. See aitab keskenduda luuletuse
sisule. Riimi aga kasutatakse heebrea luules harva. Mingil määral kasutatakse rütmi, eriti 4-3
ja 3-3 rütmi, kuid peamiselt põhineb see kordustel. Just selles peitub heebrea luule võti. Meie
nimetame seda „parallelismiks“ ja see põhineb topelt-kordusel. Nagu enne ütlesin- kaks silma,
kätt, jalga- kaks annab tasakaalu. Nii ongi enamus heebrea poeesiast nn riimipaar-vormis. Tekib
kaks mõttekujundit, mis kuuluvad kokku. Need kaks kujundit on üksteisega ühendatud erineval
moel, et psalme varieteedi abil rikastada. Mõnikord läbib teisena kõlav kujund psalmi algusest
lõpuni. Näiteks esimesele lausele järgneb „Tema arm kestab igavesti!“ Ja teisele lausele järgneb
taas „Tema arm kestab igavesti!“ Selline on üks lihtne vorm heebrea luules. Teine lausekujund
kordub refräänina iga riimipaari järel. Hiljem proovime ühte psalmi valju häälega hüüda- hea
meetod, sest riimipaar võimaldab laulda kahel kooril vaheldumisi. Üks koor laulab ühe lause ja
teine teise. Tekib justkui kaja. Sel viisil lauldes või hüüdes tuleb psalmide mõte võimsalt esile.
Üks koor ütleb ühe rea ja teine koor teise rea. Soovitan proovida. Uues Testamendis kasutati
Psalme ülistuses. Meiegi peaks nii tegema. Tänapäeval paraku kasutatakse lauludes vaid
üksikuid psalmiridu ja seetõttu läheb kontekst kaduma. Oluline on käsitleda psalmi kui tervikut.
Julgustan teid selleks. Ja proovige kindlasti seda nö. vahelduvat meetodit. Psalmidel on kolm
sarnast tunnust. Esmalt parallelism ehk mõttekordus- justnagu kaja. Tüüpiline näide:“Kuhu
võiksin minna Su Vaimu eest, kuhu võiksin põgeneda Su eest?“ Selline on heebrea luule- sama
mõte edastatakse kaks korda järjest. Pooled teist ütlevad:“Kuhu võiksin minna Su Vaimu eest?“
Ja teised ütlevad:“Kuhu võiksin põgeneda Su eest?“…Panite tähele, et tekib kaja? Teine lause
kõlab justkui kaja esimese järel. See annab tasakaalu. Kuna mõte kordub kaks korda, jääb see
ühtlasi hästi meelde. Kui jutlustan mujal riikides, „varastab“ tõlk pool mu ajast. Need, kes
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inglise keelt mõistavad, saavad mõtte kahekordselt kätte. Nad saavad tõesti palju infot, kuulates
kõnet esmalt inglise keeles ja seejärel oma emakeeles. Seega kahekordselt. Kordamine on niisiis
hea meetod mõtte rõhutamiseks, kajakõla tekitamiseks ja samuti tasakaaluks. Kuid tegemist
pole lihtsalt mõtte kordamisega. Tavaliselt viib teine rida mõtte sammu võrra kaugemale. Ja
seda mitmel erineval viisil. Vaatame näidet Psalmist 6. „Issand, ära noomi mind oma vihas ja
ära karista mind oma vihaleegis!“ Noomimisele järgneb teises lauses „karistamine“, mis viib
sama mõtte edasi järgmisele tasandile. Ometi kuuluvad need kaks lauset kokku. Vaatame
järgmisi ridu:“Issand, ole mulle armuline, sest ma olen nõrkenud! Tee mind terveks, Issand,
sest mu luud-liikmed on vaevas!“ Esimene lause räägib nõrkemisest, aga teine juba agooniast,
palvega saada tervendatud. Taas näeme, et teine lause viib esimese sammu võrra edasi.
Loodetavasti ei riku kõik need selgitused teie luuletaju, sest luule analüüs on justkui lilleõie
tükkideks rebimine. See rikub luule. Luulet tuleb vastu võtta selle terviklikus ilus.
Kuid ma tahan siiski aidata teil Psalme sügavuti mõista. On kolm selgelt eristuvat riimipaari.
Esiteks sünonüümne, st sama mõte antakse edasi erinevate sõnadega. Seda olemegi siiani
käsitlenud. Teine on vastandlik, st et järgnev lause edastab vastandliku mõtte. Sel juhul tekib
tasakaal kontrasti abil. Näide:“Need, kes pisaratega külvavad, lõikavad hõisates!“ Tekib
kontrast: külv-lõikus; kurbus-rõõm. See on kontrastile üles ehitatud ehk vastandlik riimipaar,
mis sisaldab vastupidist mõtet. „Sünonüümne“ on seega sama mõtte edastamine erinevate
sõnade kaudu, kas lihtsalt sõnade korduse abil või mõtte viimisega sammu võrra edasi. Sama
mõte, aga erinev väljendusviis. „Vastandlik“ mõte aga antakse edasi ühtse tervikuna:“Kes
minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.“
Esimese lause mõte võtab teises lauses uue kuju: lõpus on hõiskamine-vihud, alguses nuttseemned. Kolmas on sünteetiline, st et järgnev lause lisab midagi eelmisele. Pole ei kordust ega
kontrasti, vaid hoopis lisandub uut teavet. „Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust!“
Teine lauseosa tuleneb esimesest: esimene on põhjus, teine on tulemus. Psalm 23 põhinebki
selsamal sünteetilisel mustril. „Haljale aasale paneb Ta mind lebama, hingamisveele saadab Ta
mind.“ Karjaseameti kontekstis Lähis-Ida tingimustes tuleb esile sügav mõte, sest seal pole
võimalik hõlpsasti rohelist karjamaad leida. Päevas tuleb selleks läbida kümneid kilomeetreid.
Hea karjane teab, kus rohumaad asuvad. Pealegi, kuna lamba ninasõõrmed on suule hästi
lähedal, saavad nad juua ainult siis, kui veepind on tasane. Kui lammas püüab juua voolavat
vett, upub ta kergesti, sest vesi satub hingetorusse. Seega karjane peab teadma, kus on roheline
karjamaa ja sobilik veesilm. See Psalm loob pildi karjasest, kes tunneb oma tööd ja hoolitseb
hästi lammaste eest. Niipalju sünteetilisest riimipaarist. Sellised need kolm põhilist riimipaari
on, kuid nende hulgas esineb palju eri versioone. Nendes riimimustrites märkame tihti erandeid,
mis hoiavad üleval lugejate huvi- vahel muutub rütm, vahel riim. Mõnikord leiame kahe rea
asemel kolm. Näiteks kolm rida Psalmis 29:“Andke Issandale, te jumalalapsed, andke Issandale
au ja võimus! Andke Issandale tema nime au!“ Siin näeme kolme salmirida, mis rida realt
võimenduvad. „Andke Issandale au“ on riimikolmik, millele lisandub teisi sõnu. Veel üks näide
Psalmist 3:“Issand, kui palju on mul vaenlasi, palju on neid, kes tõusevad mu vastu. Paljud
ütlevad mulle:“Ei ole temal päästet Jumalas!““Siin näeme sõna „paljud“ kordust, kuid sõnastus
on erinev ja iga järgnev lause toetub eelmisele. Mõnikord esineb ka sõna või rea ärajätmist.
Poeesia on ühtlasi rikas kujundite poolest. „Nagu isa halastab oma laste peale, nii halastab ka
Issand nende peale, kes Teda kardavad.“ Kujundlik pilt isa hellusest oma laste suhtes. Mõnikord
read hoopis ristuvad üksteisega, nii et esimese lause algus ühildub teise lause lõpuosaga.
Näiteks:“Issand juhib õigete teed, aga õelate tee lõpeb hävinguga.“ Siin ristub sõna „tee“. Need
selgitused peaksid aitama teil heebrea luulet paremini mõista. Mõnikord näib, nagu läheks mõte
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treppi mööda ülespoole. Näiteks:“Issanda hääl murrab seedreid, Issand murrab katki Liibanoni
seedrid.“ Teine rida lisab midagi uut juurde: Liibanoni seedrid. Mõnikord võib luuletus
põhineda ka tähestikul. Kuidas see tuntud laul kõlaski…“A, you are Adorable, B you are
Beautiful, C you are Cute…“ Väga mitmed psalmid põhinevad tähestikulisel järjestusel.
Esimene värss algab tähega „alef“, mis on heebrea A, jne. Psalm 119 on väga pikk, näib lausa
lõputu. Kõik selle Psalmi värsside algustähed on tähestiku järjekorras. See on muidugi kunstlik
stiil. Nii mõnigi arvab, et Jumalaga rääkides peaks olema loomulik, väljendama spontaanseid
mõtteid. Kuid sel juhul saaksime Jumalaga rääkida vaid proosas. Mina arvan, et peaksime
kasutama ka poeesiat. Sest siis peame hästi läbi mõtlema, mida öelda tahame. Just niimoodi
sündisidki mitmed laulud ja hümnid. Keegi istus maha ja mõtles:“Mida ma tahaksin Jumalale
öelda?“ Mõtles ja valmistas ette. Iga kord, kui koos ülistust laulame, kasutame ju tehisteksti.
Kuid just see võimaldab meil koos laulda. Kui igaüks hakkaks lauldes oma mõtteid ritta seadma,
tekiks kaos. Siis oleks see personaalne, mitte ühine ülistuslaul. Luule kasutamine ülistuses
võimaldab ühiselt laulda. Meie peres oli komme, et ühel kindlal päeval aastas tulid me kolm
last ja äratasid mu hommikul üles, seistes voodi ees rivis. Ja vägagi „kunstlikult“ lugesid mulle
üheskoos luuletuse. Seejärel ulatasid nad mulle kotitäie oma lemmikmaiustusi. Nii toimus see
kord igal aastal. Ja nad laulsid:“Palju õnne sulle!“ Mõnes mõttes oli see kunstlik- kolmekesi
samu sõnu ütlemas. Kas poleks toredam, kui igaüks väljendaks oma armastust eraldi? Ei, sest
siis poleks see perekond. Saate mu mõttest aru? Mulle oli olulisem see, et nad tulid koos, laulsid
koos. Sest nad on üksteisega seotud. Issandale meeldib, kui ütleme asju ühiselt välja. Kuid sel
juhul peame kasutama kunstlikku kõnet, sõnu, mida keegi teine on kirja pannud. Jumalale
meeldib meid koos näha, kui Talle ülistust laulame. Tuleme kokku, et Teda ülistada ja just
poeesia võimaldab seda teha. Mulle meeldib luulevorm. Ühtlasi on heebrea luulet teistesse
keeltesse lihtsam tõlkida. Pelgalt riimidel põhinevaid luuletusi on väga raske tõlkida, sest
erinevates keeltes riimuvad hoopis erinevad sõnad. Kui kasutan jutlustes luulenäiteid, on see
tõlgile paras pähkel. Heebrea luule eelis on, et seda saab tõlke läbi hästi edasi anda, ka inglise
keelde, sest riimipaaride tasakaal tuleb kenasti esile. Kas luule puudutab Jumala südant nii nagu
meiegi südant? Mina arvan, et jah. Nii kuningas Taavet kui ka prohvetid teadsid, et jõuavad
inimsüdameteni kergemini luule kui proosa läbi. Seepärast nad kasutasid luulekeelt. Nad
mõtlesid hoolega läbi, mida öelda tahtsid. Püha Vaim aitas need mõtted luulevormi seada. Nii
väljendusid mõtted luulekeeles ja jäid inimestele meelde. Kuid ma usun, et luule puudutab ka
Jumala südant. Jumalas on nii palju kõike seda, mis inimestes esile tuleb. Te ju teate, et Jumal
naerab? Psalmis 2 on see kirjas. Ja seega meiegi võime naerda. Jumal kõnnib. Seega on
kõndimine meilegi tervislikuim liikumisviis. Jumal laulab. Seda näeme prohvet Sefanja
raamatus, kus ta räägib, kuidas Jumal hakkas laulma- meile! Lauldes rõõmustas Ta meist.
Seetõttu meiegi laulame. Ja te ju teate, et Jumal vilistab? Kui paljud teist on seda Piiblist
lugenud? Kõigest kuus. Te ikka loete Piiblit…? Lugege Jesaja esimesi peatükke, kui te mind ei
usu. Seal on see kirjas. Kõigis tõlkeversioonides. Jumal vilistab ja nii võime meiegi vilistada.
Võib-olla proovime hetke pärast. Seega, me võime vilistada Jumala poole. Kuid ma usun, et
just luule puudutab Tema südant, sest see tähendab, et keegi on sõnu valides mõttetööd teinud.
Keegi on võtnud aega, et leida kauneim viis Jumalat kõnetada. Keegi on seejärel teinud
sõnadele muusika. Pärastpoole laulame ühe minu tehtud ülistuslaulu. Aga praegu laulame laulu
„Kuningas, ainus valitseja“. Teeme nii, et mehed vilistavad ja naised laulavad. See mees, kes
vilistada ei oska, võib samuti laulda, aga kindlasti paistad siis eriliselt silma. Ja kui mõni naine
tahab vilistada- palun väga. Kuid parim variant on see, et mehed vilistavad ja naised laulavad.
Klaverisaatjat pole vaja, ainult algusnooti. Proovime. Vilistame ja laulame Jumalale.
„Kuningas, Issand on kuningas. Jeesus Kristus on nüüd ja igavesti Kuningas. Issand on
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kuningas, Ta valitseb, Ta on võitja, Halleluuja. Tõstke Ta nimi üle kogu maa. Rõõmustage,
ülistage, palvetage…“

Psalmid
1. osa
Täna räägime psalmide raamatust. See on Piibli mahukaim raamat. Võib ka öelda, et lihtsaim
leida- avad Piibli keskelt ja seal see on. Pole vaja sisukorda piiluda. Ühtlasi lihtne kasutada,
sest ei vaja erilisi selgitusi ega tõlgendusi kultuurilises või sõnalises kontekstis. See on üsna
hämmastav, sest psalmid on väga vanad. Need kirjutati tuhande aasta jooksul ja nüüd juba 2500
aastat tagasi. Ometi on psalmid meile nii kõnekad nagu oleksid need eile kirja pandud. Kui teisi
Vana Testamendi osi peame tõlgendama uue lepingu alusel, siis psalmide puhul seda vajadust
pole. Uue Testamendi ajal kasutati psalme jumalateenistustel. Tegemist on niisiis heebrea
lauluraamatuga. Juudid ei nimeta seda psalmideks. See sõna tähendab heli ja viitab keelpilli
saatele. Palju vaieldakse ka psalmides tihti esineva sõna „sela“ üle. Keegi arvas, et Taavet
kasutas seda sõna siis, kui harfikeel katkes. Nii see kindlasti polnud, aga muusikalise terminiga
on tegu ja räägin sellest hiljem täpsemalt. Nende üksikute muusikaliste terminite kõrval ei vaja
me psalmide mõistmiseks lisaabi. Siiski tutvustan teile seda suurepärast raamatut lähemalt.
Juudid nimetavad seda raamatut „ülistuseks“, mis tõesti oleks sobivam nimi. Muide sõna „juut“
tähendab „ülistust“. See on lühend sõnast „judah“ ehk „ülistus“. Seega sõna „juut“ tähistab
inimest, kes ülistab- või vähemalt peaks. Psalmid koosnevad 150 luuletusest, millele on loodud
muusika. Neid võib nii lugeda kui laulda. Aga on veel üks esitamisviis. Kas teate, milline?
Psalme võib valjult hüüda. Mõne kohta on lausa kirjas „hüüda“. Ma ei tea, kas olete proovinud
neid valjult hüüda, aga kujutage ette, kui tuhanded inimesed tulid Jeruusalemma, täitsid templi
ja ümbritsevad mäed ning hüüdsid üheskoos valju häälega psalme. „Issand on kuningas!
Rõõmusta, maa!“ Kujutage ette, kuidas see kõlas! Niisiis võime psalme lugeda, laulda või
hüüda. Inglismaal me muidugi hüüdmisest väga ei innustu. Psalmid on mõeldud kasutamiseks
nii üksikisikule kui kogukonnale ja need jagunevad kahte ossa:
1. „mina-minu“- psalmid
2. „me-meie-psalmid
Suur osa psalmidest, mida laulame koos, peaks olema „me-meie“-psalmid. „Mina-minu“psalmid on kodus laulmiseks. Kui tuleme kokku, laulame „meie“ Isast. Muide Jeesus ütles:“Kui
palvetad üksi, mine oma tuppa, sulge uks ja palveta „meie Isa…“ Ehk isegi kui palvetad üksi,
palvetad osana Jumala rahvast. Võid palvetada kõigi eest, sest kõigil on sarnased vajadused.
Kogu palve ja ülistus on ühine- osa ühisest ihust. Kuid on neidki psalme, mis on väga isiklikud„mina,minu“. Enamuse neist kirjutas Taavet. Need katavad pea kõik teemad, mida iganes
tahaksid Jumalale öelda. Hiljem vaatame lähemalt kolme alajaotust, mida nimetan „palun“,
„tänan“ ja „andesta“ psalmideks. Nende kolme sõnaga peame pidevalt Jumala poole pöörduma.
Need psalmid pole mõeldud preestrite jaoks. Pea täielikult puuduvad altarid, preestrid,
preestrirüüd, viiruk. Need psalmid on „rahvausk“, mõeldud rahva jaoks, mõeldud kasutamiseks
tavalistele inimestele nagu teie ja mina. Need väljendavad seda, mida ma nimetan
„südameusuks“. Südameusk puudutab nii meie tundeid kui mõtteid. Need psalmid haaravad
enda alla kogu inimtunnete skaala. On sügavat kurbust. Mind puudutab väga üks rida:“Korja
mu pisarad oma pudelisse, oo Issand!“ Tol ajal oli nii, et kui keegi suri, ei saadetud matuste
puhul lilli ega kaastundeavaldusi. Olid hoopis umbes 10 cm kõrgused klaasist pudelid, mida
hoiti silma all ja pisarad nuteti nende sisse. Pisaratepudel saadeti kaastundeavaldusena
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leinavatele sugulastele. Psalmist ütleb:“Korja oma pisarad oma pudelisse, oo Issand!“
Psalmidest leiame nii rõõmu, tuska kui ka viha. Mõned viha-psalmid tekitavad inimestele
probleeme ja arvatakse, et kristlastele ei sobi neid laulda. Vaatame lähemalt. Õpetlased
nimetavad neid kättemaksulauludeks. Nendes kõlab kättemaksu hüüd. On vägagi verejanulisi
psalme:“Õnnis on, kes võtab su lapsed ja purustab nende pea vastu kivi!“ Kas kristlased peaksid
selliseid laule laulma? Peame vaatame mõningaid probleeme, mis psalmid on esile tõstnud.
Viha teema on suurim probleem, aga on veel teisigi. Luther on öelnud, et psalmid heidavad
pilgu iga püha inimese südamesse. Kalvin on öelnud, et psalmides vaatame otsekui peeglisse ja
näeme omaenda südant. Keegi on lisanud, et igal psalmil näikse olevat tema nimi ja aadress.
Psalmid on kõige inimlikum tekstiosa Vanas Testamendis. Need on meile mõistetavad, me
samastume nendega kergesti. Pole ime, et Psalmid on tuntuim ja armastatuim osa Vanas
Testamendis. See kajastub näiteks Psalmis 23, mis on laialt tuntud ja tsiteeritud. Isegi
jalgpallivõistlustel lauldakse seda. Kuigi just see psalm on ilmselt üks enim väärmõistetud,
väärkasutatud. Hiljem selgitan, miks. Luther on öelnud, et Psalmid on otsekui mini-Piibel. See
on ühtlasi enim tsiteeritud Vana Testamendi raamat Uues Testamendis. Uues Testamendis enim
tsiteeritud Psalm on 110:1:“Issand ütles mu Issandale: istu mu paremale käele, kuni ma panen
su vaenlased su jalgealuseks järiks!“ Mitte kõik psalmid pole kirjas Psalmide raamatus. Kui
tunned Piiblit, tead, et on teisigi laule ja laulukirjutajaid. Märkisin ära mulle teadaolevalt
vähemalt 11. Näiteks Mooses ja Mirjam, 2. Moosese 15; Deboora, Kohtumõistjate raamat 5;
Hanna, Saamueli 1. Kas märkate, et mitmed autorid on just naised? Naistele meeldib luule
tavaliselt rohkem kui meestele. See on kuidagi seotud selle ajupoolkeraga, mis juhib
intuitiivsust ja vaistu. Mehed peavad tavaliselt teadlikult pingutama, et luulet hinnata, samas
kui naised võtavad selle vastu vaistlikult, südamega. Iiob kirjutas kolm psalmi, Jesaja ühe,
samuti kuningas Hiskija. Edasi Jeremija, Joona. Joona kasutas psalme oma palvetes.
Meenutagem Joona kohta, et ta oli vaala kõhus surnud, mitte elus. Vaal neelas alla surnukeha.
Joona palvehüüd tõusis surnutemaailmast, sügavalt maa alt, mille riivid sulgusid ta kohal
igaveseks. Ta kasutas oma palves viit erinevat psalmi. Vastuseks palvele ühendas Jeesus taas
Joona hinge ja ihu hetkel, kui vaal mehe rannale oksendas. Joonast sai täiuslik võrdkuju Jeesuse
ülestõusmisele. Joona ime ei seisne ellujäämises, vaid ülestõusmises. Seepärast Jeesus ütleski,
et nii nagu Joona oli kolm päeva ja ööd kala kõhus, on Tema maa sügavuses. Tundub, et mõned
teist pole veel mu Joona loengus olnud…Ka Habakuk kirjutas psalme nagu hiljem näeme.
Kuid enamik psalmidest on siia koondatud hardushetkede jaoks. Kokku mitte ühte, vaid viide
raamatusse. Meie ingliskeelses Piiblis on see jaotus ära märgitud. Olete kindlasti märganud, 1.
raamat, 2. raamat jne. Seega on viis hümniraamatut, mis kokku moodustavad Psalmid. Tekstide
pikkus on väga erinev. Lühim on Psalm 117, vaid paar salmi. Kõige pikem on Psalm 119. Üks
mu sõber sattus kord ummikseisu, kui üritas kedagi tervendada, too aga suri. Siis lasi ta teistel
lugeda Psalmi 119, ise samal ajal palvetamist jätkates. See hoidis teised hõivatuna 20 minutit
kuni surnud mees palve peale üles tõusis. Tõsi see on, et Psalmi 119 lugemine hoiab inimesed
pikalt hõivatuna. Psalmide temaatika varieerub samuti, alates isiklikest kuni maailmaasjadeni
välja. Ning tasand varieerub rõõmujoovastusest sügava kurbuseni. On laule masenduse
aegadel:“Miks oled rõhutud, mu hing?“ Need read korduvad refräänina Psalmides 42 ja 43.
kõik need psalmid on heebrea luulevormis ja seetõttu on õigeim viis lugeda neid valju häälega
ja mitte analüüsida. Jutlustajatele meeldib psalme analüüsida, aga see ei toimi. Õige on nende
üle mõtiskleda, aga „tükeldamine“ rikub luule ilu. Üks psalm tuleb tervikuna läbi lugeda ja siis
selle üle mõtiskleda, lasta laagerduda ja kui vaja, uuesti üle korrata. Panin kõigi viie raamatu
psalmide numbrid siia kirja. On huvitav, et kõik raamatud lõpevad doksoloogiaga ehk
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ülistuslauluga. Iga raamat lõpeb au andmisega Jumalale. „Doksoloogia“ tähendabki „au
Jumalale“. Esimese raamatu viimane psalm on ülistuslaul- Psalm 41. Samuti Psalmid 72 (2.
raamat), 89 (3. raamat), 106 (4. raamat). Psalm 150 on aga tervikuna ülistuslaul ja sellega
Psalmid ka lõpevad. Iga raamat niisiis lõpeb ülistusega. Selles on sõnum, kuidas iganes sa end
tunned, milline iganes on su meeleolu, alati olgu lõpetuseks au andmine Jumalale. Raamatute
maht varieerub vastavalt psalmide pikkusele. Esimene ja viimane on kõige mahukamad, üle 40
psalmi. Teistes raamatutes on vastavalt 30, 16 ja 16 psalmi. Arvatavasti määras raamatute mahu
ära kirjarullide pikkus. Viies raamatus tuleb Jumala nime kasutamisel esile huvitav muster.
„Elohim“ ei ole otseselt nimi, vaid märgib sõna „Jumal“. Muuseas, väga huvitav sõna, sest see
on mitmuse vormis. Ühte jumalat märgib sõna „El“. Sarnaselt sõnale „Allah“. Kahte jumalat
tähistab sõna „Elohaa“. Kolme Jumalat märgib sõna „Elohim“ ja seda sõna ongi kasutatud läbi
kogu Vana Testamendi. Ometi on seda mitmuse sõna alati kasutatud koos ainsuse verbiga.
Huvitav, kas pole? Kolm ühes. Esimene lause Piiblis on:“Alguses lõi Jumalad taeva ja maa.“
„Lõi“ on ainsuses, aga „Jumalad“ kolmikmitmuses. Seega kolmainsus tuleb esile juba Piibli
esimesest lausest alates. Juudi mõttelaad pole seda veel tajunud, justkui loor oleks ees. Jumal
on kolm ühes. Kas mõistate, et kui Jumalat oleks vaid üks, ei saaks Ta olla armastus? Poleks
võimalik öelda, et Jumal on armastus, kui oleks vaid üks jumal. Samas ei usu me kolme jumalat,
vaid ühte Jumalat kolmes isikus. Seetõttu saamegi öelda, et Jumal on armastus- sest Ta pole
üksi. Niipalju siis Elohim sõnast, mida Psalmides kasutatakse. Jumala nimi on aga Jahve. Meie
Iisraeli külaline selgitas, et see nimi ühtlasi sisaldab kolme ajavormi: minevik, olevik ja tulevik.
See on „olema“ partitsiibivorm. Seda võiks tõlkida „olemine“. Jumal, kes oli, on ja tuleb. Kuid
mulle meeldib sõna „alati“. Nime „Jahve“ kasutatakse peamiselt 1. raamatus. Jahve esineb 272
korda, samas kui Elohim vaid 15 korda. 2. raamatus on vastupidi- Elohim esineb rohkem. 3.
raamatus esineb samuti Elohim kolm korda tihemini. 4. ja 5. raamatus on olukord taas vastupidi:
339 Jahve, 7 Elohim. Erinevused on tingitud nii Psalmide temaatikast kui autoritest. Pea kõik
kuningas Taaveti psalmid on 1. ja 2., mõned ka 5. raamatus. Elohim märgib meie jaoks
kaugelolevat Jumalat. Ta on eemalolev, meist erinev. Kõige kõrgem Jumal. Samas kui Jumala
nime tundmine tähendab Tema lähedalolu, lähedust, isiklikku suhet, mis meil Temaga olla võib.
Meil tuleb hoida tasakaalu mõlema vahel. Me vajame mõlemat. Peame meeles pidama, et Jumal
on ühtaegu kaugelolev ja lähedane. Ta on erinev, kauge ja ometi väga lähedal. Kui mõtled
Temast vaid ühekülgselt, lähed tasakaalust välja. Mõned muutuvad liiga familiaarseks,
unustades, et Ta on Jumal. Teised aga hoiavad Jumalast eemale ja väldivad kasutada Ta nime.
Sama on ka meie Issandaga. Mõned ütlevad vaid „Kristus“ Ja see pole nii isiklik kui „Jeesus“.
Jeesus on Tema nimi. Selle nime läbi on meil isiklik suhe Temaga. Kui inimesele on kergem
öelda Kristus kui Jeesus, peaks ta endalt küsima, milline ta suhe õigupoolest on. Meil tuleb
kasutada nii tiitleid kui ka lähedast suhet kinnitavat nime. Psalmid on kenasti tasakaalus. Need
algavad ja lõpevad nimega, mille Jumal on enda kohta teada andnud.
Edasi autoritest. Suurema osa psalmidest kirjutas Taavet ja need on koondunud peamiselt 1. ja
2. raamatusse ning mõned 5. raamatusse. On ka Korahi psalme. Korah oli mees, Jumala poolt
neetud, kes mässas Moosese vastu. Kuid tema poegadest said templi kooriliikmed. Nemad
kirjutasid palju psalme. Need on 2. ja 3. raamatus, Ps. 42-49. Aasafi pojad olid samuti
templikooris. Psalmid 73-83, 3. raamatus. On ka mitmeid tundmatuid autoreid. Nende psalmid
on 4. ja 5. raamatus. Me ei tea, kes need kirjutas, kuid võib-olla meid isegi aitab teadmine, et
anonüümseltki võib kirjutada laule, mis on teistele abiks. Mooses kirjutas ühe psalmi, 4.
raamatus. See on teile tuttav:“Issand, Sina oled meie abi põlvest põlve.“ See laul põhineb
Psalmil 90 ja selle autor on Mooses. Seda lauluviisi kuuldes lähen lausa turri.
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Lauldakse:“Toetume Su käsivarrele ja meie kaitse ei kõigu!“ Kui see nii on, miks me siis
kulutame kaitserelvastusele miljoneid? Juba Cromwelli ajast pärineb üks inglaste ütlus: looda
Jumalale, aga hoia püssirohi kuiv. Niipalju autoritest.
Vaatame nüüd Psalmide tekkelugu. Moosese psalm, Psalm 90, on vanim, ulatudes tagasi
Moosese aega. Kõige enam psalme kirjutas Taavet. 73 psalmil on tema nimi ja mitmed teisedki
on kindlalt tema sulest. Seega üle poole Psalmide raamatust on Taaveti kirjutatud. Surres
nimetas Taavet end ühe väga erilise nimega. Ta tänas Jumalat, et võis eluajal olla „Iisraeli
laulude lemmik“. Kuulsin kord toredat tunnistust pääste kohta. Vastpöördunu kirjeldas:“Kui
koju läksin, laulis kogu maailm! Läksin üle silla- oja laulis mulle! Ja linnud! Kõik laulis. Läksin
lauldes koju. Naine oli kodus, mina laulsin ja tema ka. Naine oli õmblusmasinaga ametis ja
seegi oli Singer (laulja ingl.k). Kogu maailm laulis!“ Mulle meenub üks kirurg, keda kohtasin
Ameerikas. Olime mõlemad samas telesaates. Mees ööbis kord ühes üsna kehvas Ameerika
hotellis. Ta seisis neljanda korruse rõdul ja nõjatus vastu piiret. Rõdu piire andis järele. Mees
kukkus pea ees vastu kõnnitee betoonserva. Ta kukkus pea lõhki ja suri. Ja viidi ära surnukuuri.
Kaks päeva hiljem äratas Issand ta surnuist üles. Ja mees rääkis oma loo. „Daily Mail“ leheski
kirjutatakse sarnastest lugudest. Samas peame hoolega kõik sellised lood läbi katsuma. Tol
kirurgil oli niisiis taevakogemus, koos Issandaga. Ta jalutas koos Issandaga taevases aias. Ta
kuulis kogu aeg muusikat. Ta otsis pilguga koori või orkestrit, kuid ei näinud kedagi. Mees
imestas, sest muusika kostis lähedalt. Korraga mõistis ta, et lilled ja puud laulsid. Ta ühtlasi
mõistis, et muusika on pandud kogu loodu sisse. Sellise teadmisega ta naases. Tänaseks on ka
teadus seda tõestanud. Lugesin hiljuti, et teaduslikult on võimalik salvestada puude muusikat.
Piiblis on see juba ammu kirjas. Kogu loodu on laulust tulvil, puudki laulavad Jumalale. Me
lihtsalt ei kuule sellist laulu, kuna me pole õigel lainel. Mul on kodus imeline inglite laulu
salvestus. Enamasti me inglite laulu ei kuule. Tänu taevale, sest muidu ei teeks me enam suudki
lahti. Nende laul on nii imeline, et me ise ei julgeks enam laulda. Kogu loodu on tulvil muusikat
ja Psalmid toovad selle esile. Taavet oli „Iisraeli laulude lemmik“. Tema taustaks oli
karjaseamet ja laulma õppis ta karja hoides. Iga päev käis ta karjas, pill kaasas. Niimoodi Taavet
laulma õppiski. Ja just tema kogeski, et loodu ta ümber laulis kaasa. Üks tõeliselt auline
laulukoor oli igal hetkel ta ümber. Saalomon olevat kirjutanud 1005 laulu, aga vaid pool tosinat
on Piiblis kirjas. Mis ülejäänud 999-ga juhtus? Mul on asjast oma teooria ja mõned teist on
sellega kursis. Saalomoni kirjeldatakse alati kui targimat meest Vanas Testamendis. Kas tõesti
see, kellel on 700 ämma, on tark mees? Tal oli 700 naist ja 300 liignaist. Mu teooria on, et
armudes kirjutas ta igaühele neist armastuslaulu. Aga kuna vaid üks neist naistest oli Jumala
valik tema jaoks, ongi vaid üks armastuslaul Piiblis kirjas. Selline on mu teooria. Jään selle
juurde, kuni küsin ta enda käest. Need mõned psalmid, mida Saalomon kirjutas, on väga kaunid.
Üks neist lauludest valmis templi ehitamise ajal. Taavet teatavasti ei tohtinud templit ehitada.
Ta küll ostis maad, kogus materjali, aga ei tohtinud ehitama hakata, sest tema oli verd valanud.
Saalomon aga, rahuaja valitseja, nagu ta nimigi tähendab (shalom ehk rahu), ehitas templi üles.
Psalm avab Saalomoni südamehoiaku. Tempel oli võimas, aga ta laulis:“Kui Issand koda ei
ehita, näevad ehitajad asjata vaeva.“ Milline mõte mehelt, kes ehitas Iisraeli võimsaima ehitise!
Kui Issand ise ei ehita, on kõik vaid aja ja raha raiskamine. Edasi Korah, Aasaf, Hermon ja
mitmed teised.
Miks ja kuidas üldse psalme kirjutati? Psalmid tõusid esile elust enesest ja seetõttu kõnelevadki
tavaelust. Iga laul sündis mingist olukorrast või kogemusest tingituna. Seetõttu leidubki siin
rikkalikult tundeid. Luuletusi kirjutavate inimeste tundeelu lööb tavaliselt lõkkele mingis
kindlas olukorras. Mitmete psalmide puhul annab nende pealkiri ajaloolise vihje mõistmaks,
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milliste sündmuste ajal Taavet need kirjutas. 14 psalmi seostuvad tema eluga- kogu ta elu on
meie ees avatud. Näiteks kord pidi Taavet põgenema oma poja Absalomi eest, kes oli võimu
haaranud. Taavet põgenes oma poja eest. Psalm 3 ongi sel ajal kirja pandud ja lugedes tajud
alandust, mida isa tundis oma poja eest põgenedes. Psalmi 7 pani Taavet kirja Kuusi-nimelisest
benjaminlasest. Psalmi 18 pani Taavet kirja pärast Sauli käest pääsemist. Ta jooksis elu eest ja
kui pääses vaenlaste käest, pani psalmi kirja. Taavet tegi pattu kahel korral. Kõik te teate lugu
Batsebaga, kus saatanal polnud mingit osa, sest see oli Taaveti enda idee. Peame olema
ettevaatlikud selles, mida saatana süüks ajame. Enamuse meie pattude puhul pole saatanal vaja
üldse vaeva näha. Pole mõtet teda süüdistada selles, kuhu ta otseselt ei sekku. Batsebaga seotud
patt oli lähtepunktiks järgnevale allakäigule. Tol pärastlõunal sai alguse kogu rahva allakäik.
Saatanal polnud sellega pistmist. See oli Taaveti idee. Aga kui prohvet Naatan teda
tähendamissõna läbi manitses, kirjutas Taavet Psalmi 51:“Jumal, ole mulle armuline! Loo mulle
puhas süda!“ Aga ennekõike ütles ta:“Ära võta minult ära oma Püha Vaimu. Ära kustuta mu
nime eluraamatust.“ Psalm 51 tõepoolest puudutab südant. Kuid Taaveti teises patus oli saatan
osaline. Aegu hiljem, kui Taavet oli võitnud kõik lahingud, küsis saatan:“Kui võimas kuningas
sa nüüd oled Taavet? Kui suur su sõjavägi on?“ Mees poleks pidanud sõjamehi üle lugema,
kuna lahingud olid võidetud. Ta tegi seda uhkusest. Loeme, et saatan ahvatles teda. Ja nii Taavet
lugeski kõik mehed üle. Kui ta mõistis, milline patt see oli, kirjutas ta Psalmi 30. Väga liigutav
psalm, kus ta ütleb, et kuni ta ei tunnistanud pattu, oli ta hääbumas ja katki, aga pattu tunnistades
ta tervis taastus. Temalt on mitmeid psalme. Mulle meeldib käia neis paigus, kus Taavet psalme
kirjutas. Nii on neid parem mõista. Surnumere ümbruses pole muud kui vaid sool ja liiv. Kuid
ühes paigas üleval mäekurus leidub koski ja veetiike. Koha nimi on En Gedi. Kui satud
surnumere äärde, mine vaatama. Ümberringi on kuiv kivikõrb, aga ühes mäekurus leiad toreda
tiigi. Tiigis saab lausa ujuda. Ja seal on ka kosed. Kas keegi on seal käinud? Just sealkandis
leidub koobas, kus Taavet end Sauli eest peitis. Kui Saul koopasse asjale tuli, hiilis Taavet
ligemale ja lõikas tüki Sauli kuuest. Kui Saul end minekule sättis, hüüdis Taavet:“Sa unustasid
midagi! Oleksin võinud su tappa…“ Sauli süda muutus hetkeks ja ta ütles:“Oled parem mees
kui mina. Mina oleksin su siin koopas maha löönud!“ Ja tookord jättis ta Taaveti rahule. Mitmed
psalmid on kirjutatud just sealkandis, kus Taavet end varjas. Värske vee lätteil. Veemotiivil on
Taaveti psalmides suur roll. Küllap ta värskendas end koskede all, kuna mainib palju
veevoogusid. On mitmeid veega seotud sõnakujundeid. Ühtlasi kirjeldab ta tihti Jumalat kui
„kaljut ja kindlust“. See on Masada. En Gedist lõunas asub kolmnurkse põhiplaaniga kõrge
kaljurünk, kus toimus õudusttekitav viimane võitlus roomlaste ja juutide vahel. Kindluse
vallutamiseks ehitasid roomlased 1,5 aastat teed üles mäkke, kuid üles jõudes avastasid, et kõik
juudid olid endalt elu võtnud. Roomlased tundis end petetuna. See Masada lugu on vapustav.
Seal ülal polnud mingit ohtu karta. Ma ei kahtle hetkekski, et kui Taavet kirjeldas Jumalat kalju
ja kindlusena, mõtles ta võrdkujuna Masada peale. Võime neis paigus ringi jalutada ja mõista
psalmide elulist konteksti. Taavet on oma lauludes väga aus. Ta n.ö paiskab kõik välja, kogu
oma siseelu. Mehe puhul on see üsna ebatavaline, sest meestel on väga raske oma tundeid
sõnadesse panna. See on üks põhjus, miks enamasti naised avalikult palvetavad. Meeste jaoks
pole see lihtne. Naistel on keeleline osa ajus rohkem arenenud. Seetõttu ongi enamus tõlkidest
naised, sest neil on palju kergem oma mõtted ja tunded sõnadesse panna. Meie, mehed, peame
seda õppima. Seega loodan, et homme hommikul kuuleme mitmeid mehi palvetamas ja
tunnistamas. Probleem on olemas, aga Püha Vaim saab selle ületada. Seepärast on ülioluline
saada Püha Vaimuga ristitud. Esimene asi, mida Ta puudutab, on su keel, vabastades sind oma
tundeid väljendama. Tean mehi, kes polnud poisikesepõlvest peale enam nutnud, kuid Püha
Vaimuga täitudes õppisid nad uuesti, mis on nutmine. Vaim saab taasvabastada nii meie tunded
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kui sõnad. Need psalmid on ilmselgelt kirja pannud mees, kelles on Püha Vaim. Taavet mõistab
seda. On vähelevinud, et mees kirjutab luuletusi, olles aus nii oma sisemiste hirmude kui
murede osas. Psalm 23 peegeldab otseselt Taaveti igapäevaelu karjaseametis. Meenub üks pime
mees, George Mattheson. Tal oli eriline pimedate käekell, mida ta hoidis oma vesti taskus. Kord
kella üles keerates ütles ta Jumalale nii:“Mu süda on nõrk ja vilets, kuni see tegutsema panna.
Sellel pole kindlat vedru, see sõltub üleskeeramisest. See ei saa vabalt tuksuda, kuni Sa pole
seda vabastanud ja armastusega pitseerinud, et igavesti valitseda.“ Teate seda laulu? See on
pimeda mehe tehtud ja sai alguse kella üleskeeramisest. Samamoodi on ka psalmidega. Need
on sündinud igapäevaelust. Üks psalmidest, Psalm 29, sündis tugeva äikesetormi tõttu. Taavet
oli tormi ajal lageda taeva all. Iga salm selles laulus räägib Jumala häälest, sest just niimoodi
Jumala hääl kõlab, kui Ta räägib. Kui Ta ütles peale Jeesuse ristimist:“See on mu armas Poeg,
kellest mul on hea meel,“ arvasid inimesed, et see oli kõuekõmin. Kui tahad teada, kuidas kõlab
Jumala hääl, mõtle kõuekõmina peale. Mitte kõik psalmid pole isiklikku laadi. On ka rahvusliku
alatooniga psalme, mõeldud kogu Jumala rahva jaoks. On suur erinevus kriisist sündinud
psalmide ja vaiksest tavaelust sündinud psalmide vahel. Mitmed psalmid on sündinud just
kriisiolukorras. Ja rahvuslikud psalmid ongi sündinud rahvuslikus kriisiolukorras. Mäletan,
kuidas II maailmasõja ajal olid meie maa kirikud puupüsti täis. Ühtäkki hüüdsid kõik Jumala
poole. Eriti Dunkirki lahingu ajal. Näib, et ilmastikuga seotud ime pööras selle lahingu brittide
kasuks. Rahvuslikes kriisiolukordades hüüavad inimesed Jumalat appi. Kriisi ajal
laulame:“Issand, Sina oled meie kaitse põlvest põlve!“ Mitmed psalmid seega seostuvad
rahvuslike kriisidega, kuid nii mõnedki sünnivad tavasündmuste ajel, näiteks kroonimisest.
Näiteks Psalm 2 kirjutas Taavet Saalomoni kroonimise ajaks. Lauluteksti lugedes tajud Taaveti
igatsevat soovi oma poja suhtes, et näha Jumala tõotuse täitumist. „Mina olen Isa su pojale tema
kuningaks olemise ajal.“ Psalmis öeldakse:“Täna ma sünnitasin sinu, sina oled mu Poeg.“
Mitmed psalmid õhutavad meid elama jumalakartlikku elu. Psalm 119 julgustab meid Piiblit
lugema. Siin leiame igast salmist Piibliga seotud sünonüümi. Näiteks:“Issanda seadused“,
„Issanda käsud“, „Issanda määrused“, „Issanda otsused“ jne. See psalm õhutab Piibli
tundmaõppimist. On psalme, mis julgustavad palvetama. Psalm 92 rõhutab
hingamispäevapidamist ehk sabatit. Siin öeldakse, et see peab kestma kogu päeva, mitte vaid
hommikuti. „Hea on hommikul kuulutada Sinu heldust ja öösel Su ustavust!“ Siit said alguse
pühapäevased hommiku- ja õhtujumalateenistused. Tänaseks on see enamasti hääbunud. Nüüd
kestab teenistus hommikuti 1,5 tundi ja ülejäänud päev kulub muude tegemiste peale. Nüüd
pole me teatavasti enam sabati-seaduse all, sest see on osa Moosese seadusest. Meile on iga
päev „Issanda päev“. Mõned psalmid annavad üldiseid käitumisjuhiseid.
Lõpetuseks vaatame psalmide liigitust. Psalmid 22-24 moodustavad kõige olulisema rühma.
Taas on tegemist n.ö kihilise ülesehitusega. Probleem on selles, et inimestele meeldib osad kihid
välja jätta. Kuid need psalmid kuuluvad kokku. Nimetan neid „risti-, saua- ja kroonipsalmideks“. Need räägivad Issandast esmalt kui päästjast, siis karjasest ja seejärel valitsejast.
Psalm 22 algab nii:“Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa mu maha jätsid?“ Edasi juba Psalm
23:“Issand on mu karjane.“ Enne, kui tuled risti juurde ja kohtad Issandat oma päästjana, pole
sul õigust nimetada Issandat oma karjaseks. Mõistate? Seetõttu ei peaks me niivõrd tihti laulma
Psalmi 23. Seda lauldakse nii uskmatute matustel kui jalgpallivõistlustel. Inimesed, kes pole
iial läbi elanud Psalmi 22, arvavad, et võivad Psalmi 23 enda omaks pidada. Need aga, kes
tunnevad Issandat oma karjasena, peavad meeles pidama Psalmi 24:“Kes on see Aukuningas?
Avanege, väravad!“ Siin näeme Issandat oma Aukuningana. Kuningate Kuningas. Isandate
Isand. Jeesus saab olla meie Hea Karjane vaid seetõttu, et on esmalt meie Päästja ja seejärel
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tulevane Kuningas. Kui tahame saada vaid Karjase osa ilma eelneva ja järgnevata, vääname
Jumala sõnu. Need psalmid moodustavad terviku. Ühes oma raamatukeses pealkirjaga
„Märkmeid Piiblist“ olen need kolm psalmi tänapäevakeelde ümber pannud. Loen paar lõiku
ümber. „Mu Jumal, mu Jumal, miks? Miks oled mu ihuüksi jätnud? Miks just minu? Miks näid
olevat nii kaugel? Liiga kaugel, et mind aidata või kuulda mu oigamist. Mu Jumal! Hüüan
päevavalges, aga ei saa Sinult vastust. Ulun ööpimeduses, aga kergendust ei leia. See pole
võimalik! Sa oled ju läbinisti hea! Esiisad lootsid täielikult Su peale ja Sa aitasid nad hädast
välja. Nad usaldasid Sind ja pääsesid. Kui nad lootsid Su peale, ei jätnud Sa neid kunagi maha.
Kuid mind koheldakse nagu ussikest, mitte inimest. Inimesed ei hooli minust, rahvas põlastab
mind. Kõik, kes mind näevad, pilkavad mind, näitavad keelt, kehitavad õlgu ja irvitavad: kui
Issand on tema õigus, eks toogu ta siis sellest olukorrast välja! Kui Issand teda nii väga
armastab, eks tulgu siis teda vabastama! Kui nad vaid teaksid…“ See psalm seostub ilmselgelt
Jeesusega enne Tema surma, sest see lõppeb nii:“see on lõpetatud.“ Edasi Psalm 23:“Ainus
tõeline Jumal, juutide Jumal hoolib minust kui üksikisikust, nii nagu karjane oma lambast. Ja
mul pole kunagi puudu millestki, mida tõeliselt vajan. Ta juhib mind puhkama sinna, kus on
külluslikult rooga, siis viib mu edasi, andes alati kosutust. Ta annab mulle uut elujõudu, kui
olen kurnatud, Ta hoiab mind õigel teel, et Tema hea maine säiliks. Ja isegi kui pean minema
läbi sügava ja pimeda kuristiku, kus kõikjal varitseb oht, ei karda ma viga saada, sest Sa oled
seal mu kõrval. Oma sauaga Sa juhid ja kaitsed mind.“ Psalm 24:“Tehke linnaväravad pärani
lahti! Avage vanad kindluseuksed! Vägev Majesteet on saabumas! Kes on see imeline
Kuningas? Ta on juutide võimas Jumal! Iisraeli võitmatu Jumal! Tehke linnaväravad pärani
lahti! Avage vanad kindluseuksed! Vägev Majesteet on sisenemas! Kes on see imeline
Kuningas? Jumal, kes käsutab kogu universumi kõiki jõude! Tema ongi see imeline Kuningas.
Jää hetkeks vaikseks ja mõtle Tema peale.“ Kui huvi on, saate siit lisa lugeda. Psalmid on väga
kõnekad ja need kolm psalmi kuuluvad kokku. Me ei tohiks võtta Psalmi 23 ümbritsevast
kontekstist välja, vaid peame käsitlema kõiki kolme koos. Järgmisel korral vaatame teisi
liigitusi.

2. osa
Jätkame psalmide teemal. Räägime psalmidest, mida tuleks konteksti mõistmiseks käsitleda
ühtse tervikuna. Eelnevalt oli juttu Psalmidest 22, 23 ja 24. järgmise rühma moodustavad
Psalmid 96-99. Neid seob ühtne teema: Jumal valitseb, Jumal on kuningas. Vanas Testamendis
on see kõige otsesem vihje Jumala kuningriigile. Need Psalmid kuuluvad kokku. Ühtse rühma
moodustavad ka Psalmid 113-118, tuntud kui kiituslaulud. Neid lauldakse paasapühade ajal
ühiselt. Üks neist, Psalm 118, on väga oluline ka meie jaoks, sest sellest leiame meile tuntud
laulusõnad:“See on päev, mille Issand teinud, ilutsegem ja rõõmustagem sellest!“ Ärge
unustage, et see viitab paasapühale Vanas Testamendis. Mitte pühapäevale ega mõnele muule
päevale, vaid paasapühale. Samast psalmist leiame appihüüde:“Oh, Issand, päästa meid!“ Ehk
sõna-sõnalt:“Vabasta meid!“ Heebrea keeles on selleks sõnaks „hoosianna“. Tihti arvatakse
ekslikult, et see on mingi taevane tervitushüüd, kuid tegelikult tähistab see nõuet vabaduselehoosianna! Just seda sõna hüüti Jeesusele, kui Ta paasapühade ajal eesli seljas linna ratsutas.
Inimesed uskusid siiralt, et Jeesus vabastab nad Rooma ikke alt. Ehmatusega nägid nad, et
väravast sisenedes pööras Jeesus vasakule, mitte paremale. Rahvahulk jäi vaikseks. Sest Jeesus
haaras piitsa ja nüpeldas templis juudi ärimehi, selle asemel, et roomlasi minema kihutada.
Roomlaste kindlus asus paremat, tempel vasakut kätt. Rahvas viskas Jeesuse jalge ette
palmioksi ja hüüdis:“Hoosianna!“ Ehk teisisõnu:“Vabasta meid!“ Rahva pettumus oli nii suur,
et vaid paar päeva hiljem kõlas:“Löö ta risti! Meil pole teda vaja!“ Rahvas eelistas hoopis
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vabadusvõitlejat. Kaldun teemast kõrvale…Kuid see temaatika kasvabki välja Psalmist 118,
hoosianna-psalmist ehk vabaduse ja paasapüha psalmist. Edasi Psalmid 120-134. Need on nn.
ülesminemise laulud. Jeruusalemm nimelt asetseb mäe otsas ja et sinna pääseda, pidid
palverändurid suunduma üles. „Üles minema“ kõlab heebrea keeles „aliyah“. Nii ühtlasi
nimetatakse tänapäeval Iisraeli immigreerujaid. Küsitakse, kas nad teevad „aliyahat“, ehk kas
nad lähevad üles Jeruusalemma. Niisiis, need psalmid on mõeldud laulmiseks teel üles
Jeruusalemma. Psalmil 121 on minu ja mu abikaasa jaoks eriline tähendus. Aastaid tagasi
diagnoositi mu naisel eluohtlik silmavähk. Asi oli kriitiline ja kirurgid võitlesid ta elu eest. Pidin
otsustama, millisel teemal jutlustada tol pühapäeval, kui mu naine haiglas viibis. Issand juhatas
mind Psalmi 121 juurde. Märkasin, et iga salm selles räägib silmadest. „Ma tõstan oma silmad
mägede poole!“ Kui oled teel üles Jeruusalemma, on ohtlik teed silmist lasta, muidu võid
kergesti näoli lennata. Teed on väga kivised ja pidevalt peab jälgima, kuhu astud. Psalmist
ütleb:“Mina tõstan oma silmad üles mägede poole. Issand, palun hoia Sina oma pilk mu
sammudel.“ Psalmis öeldakse ka, et Issand on „Iisraeli hoidja“, kuid heebrea keeles on siin
hoopis sõnad „silma laug“. Jumala rahvas on Tema silmatera ehk silma iiris, mis on silma
keskne osa. Silmatera on kõige tundlikum osa kehas ja vajadusel sulgub laug kiirelt selle
kaitseks. Mulle meeldib sellest Psalmist jutlustada. Igast selle värsireast. Muide, nii kuu kui
päike võivad inimest pimestada- kui magada lageda taeva all täiskuu ajal, on oht pimedaks
jääda. Issand on mu hoidja ja „hoiab mind päeval päikese, öösel kuu eest.“ Peale jutlust läksin
haiglasse. Haiglaõde, kes oli vaid paar kuud tagasi usule tulnud, jõudis minust ette ja oli juba
mu naise juures. Ta edastas sõna Issandalt:“Sa tõstad oma silmad mägede poole!“ Paar nädalat
hiljem olimegi naisega juba mägedel Kanadas. Jumala armu läbi paranes mu abikaasa täielikult.
See on niisiis „ülesminemise psalm“. „Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi
tuleb Issandalt, kes on teinud taeva ja maa!“ Need Psalmid niisiis moodustavad terviku.
Viimasesse rühma kuuluvad Psalmid 146-150. Need kõik on halleluuja (hallelujah) -laulud.
„Hallel“ tähendab ülistust, „Jah“ Jumalat. „Hallel Jah!“ ehk „Ülista Jumalat!“ Ismaeli versioon
Psalmist 150 on „Ülista kandlega“. Teate seda laulu? Väga elav ülistuslaul. Mulle meeldivad
psalmide kaasaegsed versioonid, sest neid on võimalik kenasti koos laulda.
Edasi vaatame, kuidas psalmid liigituvad. Olen need liigitanud „palun-, tänan- ja andestapsalmideks“, sest neis eristub teatud vorm, mis on vastavuses sisuga. „Palun-psalme“
nimetatakse tihti ka „nutulauludeks“. Need on kurvad laulud, karje südamepõhjast. On
toimunud midagi, mis teeb psalmisti väga õnnetuks ja sellest sünnib tema valuhüüd. Nendes
psalmides leidub palju enesehaletsust, kuid Jumala ette viiduna saab hing tervendatud ja ei jää
kibestust. „Anna andeks, Issand, olen segadusse aetud!“ Võis juhtuda, et psalmisti kimbutas
mingi haigus. Raske haigus teatavasti võib meid hingeliselt mõjutada. Operatsioonide tõttu olen
pidanud mitmel korral haiglas viibima ja olen alati kaasa võtnud hulgaliselt vaimulikku
kirjandust, kuid tegelikult ei loe ma suurt midagi. Me unustame, kuivõrd operatsioon inimest
ka vaimselt kurnab. Osad psalmid räägivadki segaduses olemisest kas haiguse või hoopis
ebaõigluse tõttu. Elu paraku on ebaõiglane, ebaaus. Peame seda tunnistama. Seepärast kaldume
tihti enesehaletsusse. Näiteks kui keegi saab sinu asemel teenimatult ametikõrgendust. Või kui
su laps sureb. Ebaõiglus viib meid segadusse. Psalmid kajastavad seda temaatikat. Kõikidel
nutulauludel on sarnane ülesehitus. Rütm on aeglane ja saatemuusika kurb, justkui
leinameeleolus. Rütm on ühtlasi raskepärane. On selge vahe rõõmsate ja raskepäraste psalmide
vahel. Igas psalmis eristub viis osa:
1. Appihüüe Jumala poole
2. Kaebus selle üle, mis on valesti
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3. Tunnistus Jumala usaldamisest, usk, et ta vabastab
4. Anumine, et Jumal sekkuks olukorda
5. Tõotus ülistada Jumalat, kui Ta kitsikusest vabastab
Kõik nutulaulud järgivad seda 5-osalist mustrit. Seepärast tulebki käsitleda psalmi tervikuna,
sest üksikud read ei too esile ei astmelist mustrit ega tasakaalu. Kui loed vaid esimesi ridu,
langed enesehaletsusse. Kuid lõpust leiad alati psalmisti tõotuse ülistada Issandat niipea, kui Ta
vabastab ahistavast olukorrast. Aus tunnistus! Me ei pea Jumalat ülistama mitte kõige „pärast“,
vaid kõige „sees“. On asju, mille pärast ei saa Jumalat ülistada. Kuid vähemalt saame lubada,
et kui asjad paranevad, hakkame ülistama. Sellise lubadusega nutulaulud tavaliselt lõppevad.
Mitmed nn. isiklikku laadi psalmid on tänulaulud, mis on kirja pandud pärast kitsikusest
vabanemist, mäletate lugu, kui Jeesus parandas kümme pidalitõbist, kuid ainult üks vaevus
tagasi pöörduma, et Teda tänada? Väga levinud on palvekoosoleku pidamine enne teenistust.
Kuid ühes koguduses Uus-Meremaal toimiti vastupidi. Küsisin, miks nii ja mulle vastati, et
tahetakse Jumalat tänada. Tihti palume Jumalat, et Ta õnnistaks meie koosolemisi, oleks meie
keskel ja tegutseks, kuid viimase laulu lõppedes tormame minema ja unustame tänada. Kuid
seal Uus-Meremaal koguduses jäid inimesed teenistuse lõppedes tänupalvesse. Minu jaoks oli
see väga kõnekas. Me oleme nii harjunud kõige eest eelnevalt palvetama, kuid pärast unustame
öelda:“Tänu Sulle, Jumal!“ Ka tänupsalmidel on oma kindel ülesehitus. Eristub neli tunnust: 1)
Kavatsus ülistada; 2) Ülistamise põhjus. „Kiida, mu hing Issandat ja ära unusta ühtki Tema
heategu!“ „Ta parandab kõik mu haigused ja hoiab mind hävingu eest.“ Nii antakse edasi
ülistuse põhjus; 3) Tunnistus vabanemisest. Tunnistamine on oluline. „Nii öelgu Issanda
lunastatud,“ on kirjas ühes psalmis. Kui Jumal on sind õnnistanud, ütle see välja, jaga teistega.
Seda tunnistamine tähendabki; 4) Tõotus jätkata Jumala ülistamist kõiges toimuvas. Selline on
muster, mis neis psalmides esile tuleb. Edasi patukahetsuspsalmid. Neid pole palju. Psalm 51
on hea näide. Ka siit leiame teatud mustri. Huvitav on jälgida, kuidas need psalmid on
ülesehituselt tasakaalus. Spontaanselt ülistades püüame olla vormist vabad, kuid vorm on hea
asi. Vabaduse ja vormi vahel peab valitsema tasakaal. Kui vormi on liiga palju, on tulemuseks
formaalsus, vabadusega liialdamine aga viib kaoseni. Vaja on mõlemat, aga tasakaalus. Olen
märganud, et Issand saab meid kasutada parimal viisil siis, kui oleme hoolikalt valmistunud,
aga valmis kogu eeltöö kõrvale heitma. Kuid tulla kohale käed taskus ja oodata, et las Püha
Vaim laseb ülistusel meile lihtsalt sülle kukkuda- nii see ei toimi. Mõnes hädaolukorras võib
toimida, kuid pideval praktiseerimisel viib see välja selleni, mida nimetan „karismaatiliseks
ritualismiks“. Te teate küll, mis see on. Niisiis, on olemas sobiv vorm Jumalat kõnetada.
Psalmid aitavad meil seda vormi alateadlikult täiustada. Nagu siis, kui hakkad klaverit õppimado, re, mi, fa…Kõik toimub hästi teadlikult ja mehhaaniliselt. Kuid mõne aja pärast märkad, et
mängid vabalt, ilma mõtlemata. Arvan, et ülistus on midagi sarnast. Esialgu lihtsalt õpid
mehhaanilist vormi tundma. Hea, et vorm on olemas, aga lõpuks märkad, et kasutad seda
alateadlikult. Vaevalt, et Taavet oli psalme kirjutades vormist teadlik. Kuid ometi andis vorm
psalmidele õige tasakaalu ja sümmeetria.
Edasi vaatame psalmide erikategooriaid, mida kokku on neli. Seni rääkisime jaotusest ja
liigitusest, nüüd vaatame erikategooriaid. Esiteks kuninglikud psalmid. Üsna ootuspärane, sest
Taavet teatavasti kirjutas tavaelust. Karjaseametis olles kirjutas ta karjaselaule, kuid hiljem,
kuningana, kirjutas ta kuninglikest asjadest. Psalm 2 on kroonimispsalm, mida eelnevalt ka
mainisin. Kuid on veel mitmeid teisi psalme, millele ühtlasi põhineb meie rahvushümn. Kui
kõik kuninglikud psalmid kokku panna, leiate sealt meie hümni sõnad. „Jumal kaitsku meie
kuningannat ja tehku ta võidukaks!“ Üks psalm räägib tervenisti sellest, et kuningale antakse
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võitlus ja võit. Siit ongi võetud võidutemaatika. Kogu meie hümn põhineb psalmidel. Erinevus
muidugi on selles, et meie kuninganna pole Jumala rahva kuninganna. Seetõttu on ebakohane
teatud asju tema kohta öelda. Paraku nii mõnigi rahvas, Iisraeli kõrval, peab end Jumala
rahvaks. Aegu tagasi oli Ameerika endast sellisel arvamusel. Ja kahjuks on inimesi, kes arvavad
sama Suurbritannia kohta. On isegi üks sekt nimega „British Israelitism“, mis peab britte
Jumala ees eriliseks rahvaks. Kuid see pole nii ja Jumal annab seda selgelt mõista. On ainult
üks Jumala poolt valitud rahvas- Iisrael. Seda tuleb alati meeles pidada. Ka lõuna-aafriklased
on end eriliseks pidanud, väites, et 2. Moosese raamat räägib neist. Sellest kujunes omaette
religioon. Rahvad usuvad kergekäeliselt, et just nemad on valitud rahvas. See pole nii. Meie
oleme paganad. Ärge seda kunagi unustage. Tänu Jumalale, et meid on liidetud juudi juurte
külge, kuid me oleme paganrahvad. Kuninglikud psalmid aga on mõeldud Iisraeli kuninga
kohta. Samas me kõik ju hakkame valitsema koos Kristusega ja selles mõttes on meil sobilik
kuninglikke psalme laulda. Üks kaunis psalm räägib kuningannast. Kas olete lugenud
kuningannast Psalmis 45? Sellest, kui väärikana tunneb end kuninga naine ehk kuninganna. Nii
peate ka teie end tundma, sest te olete Kristuse pruut. Teie olete Inglismaa kuninglikust soost.
Te hakkate istuma koos Jeesusega troonil. Seega elage kuningasoole kohaselt. Kuninglikkusega
seostavad inimesed kõrgtaset. Kuningasool pole selliseid tavaprobleeme nagu teistel inimestel.
Elage kuninglikult! Neil kuninglikel psalmidel on meile palju öelda. Kas teate, et lõvi ja ükssarv
tulenevad Psalmist 22? Ühes varasemas tõlkeversioonis oli see sõna valesti tõlgitud, sest
ükssarve pole teatavasti olemas. Aga just sellest Psalmist võetigi ükssarve kujund meie vapile.
Ka Kanada arvas kord, et on eriline rahvas. Kas teate, miks nimetatakse Kanadat ainsa riigina
maailmas dominiooniks? Psalmi 72 põhjal, mis ütleb, et „Jumala valitsus on merest mereni.“
Kuna Kanada ulatub Vaiksest ookeanist Atlandi ookeanini, nimetatigi see Kanada
dominiooniks (valitsusalaks). Kanada arvas end olevat Jumala valitsusala. Paljud rahvad on
pidanud end valitud rahvaks ja on seepärast psalme vääralt kasutanud. Taavet on ideaalse
kuninga võrdkuju. Tema oli mees „Jumala südame järgi“. Ta tegi küll suuri vigu, kuid sellest
hoolimata oli ta Jumala südamele meelepärane mees. Seepärast ootavadki juudid nii väga uut
Taaveti poega ja nende jaoks omandavad kuninglikud psalmid messiaanliku, prohvetliku
tähenduse.
Siit jõuamegi järgmise kategooria juurde. Sõna „Mashiyach“ ehk Messias tähendab „Võitu“.
Kõik Iisraeli kuningad võiti kroonimisel õliga ehk Püha Vaimu sümboliga. Meie maa kuningadkuningannad võitakse samuti ühe erilise õliga, mis on segu 24-st taimeõlist. Kuid see rituaal
kuulub tegelikult vaid Iisraeli kuningale. Sõna „Võitu“ on heebrea keeles „mashiyach“ ja Vanas
Testamendis esineb see vaid ühel korral- Psalmis 2. „Minu Võitu, minu Kuningas Siionis,“
ütleb Jumal ja naerab nende üle, kes arvavad end suutvat võita Tema valitsuse. Kui loeme
psalme prohvetlikust vaatenurgast- 20 neist tsiteerib Uus Testament. On hämmastav, mida
Taaveti Poja kohta prohveteeritakse. Vaatame vaid mõnda neist. Jumal kuulutab Ta enda
pojaks. Jumal paneb kõik Tema jalge alla. Jumal ei lase Tal hauas kõduneda. Ta hüljatakse
Jumala poolt, Teda pilgatakse ja Tema jalad-käed torgatakse läbi ja Tema riiete üle heidetakse
liisku, kuid ühtki tema luud ei murta. Valetunnistajad tõusevad Ta vastu, Teda vihatakse ilma
põhjuseta. Sõbrad reedavad Ta. Talle antakse juua äädikat ja sappi. Ta palvetab oma vaenlaste
eest. Tema reetja amet antakse teisele. Tema vaenlastest saab Tema jalgealune järi. Temast saab
preester Melkisedeki korra järgi. Temast saab nurgakivi ja Ta tuleb Issanda nimel. Kõik
tsiteeritu on võetud prohvetlikest messiaanlikest psalmidest. Taavet nimetas end prohvetiks,
sest ta nägi kedagi teist tulemas. Hämmastav, kuidas Taavet suutis samastuda Jeesuse
ristikannatusega, ilma, et oleks ise midagi sellist läbi elanud. Keegi ei torganud Taaveti käsi141

jalgu läbi ega heitnud liisku tema riiete pärast. Ometi algab Psalm 22 sõnadega:“Mu Jumal, mu
Jumal, miks oled Sa mu maha jätnud?!“ Siin tõuseb esile ka üks Jeesuse suurimaid „Mina olen“lauseid:“Mina olen ussike…“ Teisi „Mina olen“- lauseid teate te hästi: Mina olen ülestõusmine
ja elu, Mina olen eluleib jt. Siin aga „ussike“, sest „mind on koheldud kui ussikest.“ Püha Vaimu
läbi nägi Taavet prohvetlikult oma poega, järeltulijat, minemas läbi kohutavast kannatusest,
reedetuna sõprade poolt. Ja liisuheitmisest riiete pärast. Ja käte-jalgade läbitorkamisest. Ja
pilgetest ning naerust:“Las Jumal päästab ta nüüd!“ Kõik see on kirjas prohvetlikesmessiaanlikes psalmides, mis viitavad kellelegi tulevikus ja temaatikale, mis Taavetile endale
oli võõras.
Kolmas erikategooria on tarkusepsalmid. Need tõusevad esile tunduvalt rahulikumast eluolust
ja peegeldavad tasast mõtisklust. Neil on sarnasust Õpetussõnadega, kuna sealt leiame palju
praktilist elutarkust. Tarkuselaule tasub laulda. Need pole mõeldud kriisiaegadeks, vaid
täidavad meid tarkusesõnaga. Piibel ei tee sind mitte nutikaks, vaid teeb targaks. Kumba sa
eelistad? Nutikas oskab rohkem raha teenida, kuid tark võidab elust rohkem. Piibel tahab meid
teha targaks, mitte nutikaks. Palju leidub raamatuid, mis õpetavad nutikust, kuid vaid üks
raamat õpetab tarkust. Piiblis seostub tarkus peamiselt kahe teemaga: 1) elustiil, 2) vastuolud
elus. Tarkus mõtiskleb nende üle. Kõigepealt elustiili teemal. Psalmide raamat algab
tarkusepsalmiga, mis ütleb, et on kaks teed: võid valida jumalatu tee või tarkade tee. Võid olla
kas tark või rumal. Nii nagu Jeesus lõpetas Mäejutluse sõnadega, et on vaid kaks teed, lai tee
hukatusse ja kitsas tee ellu, nii algab Psalmide raamat kirjeldusega kahest teest. Kohe alguses
on kirjas, et see raamat on vaid nende jaoks, kes käivad õigel teel. Aga mitte nende jaoks, kes
istuvad, käivad, seisavad koos õelatega. Siin on kolm huvitavat tegusõna: „ära kõnni, seisa ega
istu pahategijate seas“. Verbid on reastatud astmeliselt. Kui kõnnid kellegagi koos, ajad juttu ja
võtad teiselt üht-teist üle. Kui juba jääd kellegi juurde seisma, läheb suhtlemine tihedamaks.
Kui aga istute koos maha, saavad teist sõbrad. Seepärast on kirjas, et „ära kõnni, seisa ega istu
patuste seltsis.“ Sest suhtlusringkonnal on suurim mõju su elu üle ja sõprade valik on ilmselt
tähtsaim valik su elus. Halb seltskond rikub head kombed. Edasi- elu vastuolude teemal. Psalm
73 on klassikaline tarkusepsalm sel teemal. Elu suurim vastuolu on see, et halvad pääsevad
puhtalt, aga head inimesed kannatavad. Psalm 73 lõikab otse sellesse teemasse sisse. Psalmist
ütleb:“Asjata olen oma südame puhta hoidnud. Õige elu elamine on ajaraiskamine.“ Miks? Sest
halvad inimesed surevad rahulikult oma voodis, nad teenivad palju raha, pääsevad kohtust
puhtalt ja elavad õnnelikult. On see teile tuttav teema? Näiteks mõni teie naaber, kes ei hooli
suurt midagi Jumalast ega üritagi Talle meelepäraselt elada, on õnnelik ja naudib elu. Üsna
raske oleks teda pöördumisele viia, kas pole? Nad on ju meist õnnelikumad. Psalmist ütleb, et
ta on vaevatud kogu päeva ega saa und öösel. Ta püüab elada õigesti, aga see on suur võitlus.
Uskmatud naabrid aga on õnnelikud, rahulolevad ja surevad kõrges eas. Keeruline probleem.
Kuid psalmist lahendab selle. Ta ütleb:“Aga siis läksin ma templisse. Ja nägin nende lõppu. Sa
oled nad pannud libedale pinnale, Issand, ja nad libisevad igavesse hukatusse. Kuid minu võtad
Sa vastu oma kirkusesse, Issand.“ Üks vähestest psalmidest, kus mainitakse teispoolsust. Usk
surmajärgsesse ellu polnud Vana Testamendi aegadel levinud. Kuid siin ütleb psalmist, et kui
ta mõtleb järgneva elu peale, ei kadesta ta neid enam põrmugi. Nii leiab see vastuolu lahenduse.
Siin peitub tarkus. Kui mõtled vaid selle elu peale, näib see väga ebaõiglane. Üks esimesi asju,
mida laps õpib ütlema, on „see pole õiglane!“Kui lähed läbi elu, need sõnad huulil, peegeldub
see su näos. Igaüks, kes on üle neljakümne, on vastutav oma näoilme eest. Mõned võivad ju
naerda, aga teised mõistavad küll. Ilu tuleb esile alles 40-selt. Enne seda on lihtsalt veetlus. Üks
metodisti pastor korraldas oma koguduses iludusvõistluse, mis muidugi kogudust jahmatas.
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Aga tingimuseks oli, et osalejad pidid olema vähemalt 60-aastased. Nii tahtis ta rõhutada, et
tõeline ilu kuulub teise elupoolde. Esimesel elupoolel on sul looduse poolt antud näoilme, aga
teisel elupoolel su enda loodud näoilme. Meenub, et kord paluti mul tulla haiglasse külastama
üht meest, kes kunagi oli olnud preester. Arvati, et mina kui pastor peaksin talle sobima küll.
Mees lebas haigevoodis. Küsisin, mida ta tahab pastoriga rääkida. Ta ütles:“Miks on Jumal
mulle nii teinud?“ Küsisin vastu, mida ta silmas peab. Ta vastas:“Et olen haiglas!“ Ta ütles, et
pole varem haiglas olnud. Et on elanud korralikku elu. Küsisin tema vanust. Ta oli 96-aastane.
Seal ta lebas, kenade hooldajate keskel. Mõni mees oleks selle eest oma parema käe loovutanud.
Kuid tema nõudis Jumalalt põhjust. Tõsi on, et paljud elavad kogu oma elu suhtumisega „see
pole õiglane“. Nad suhtuvad nii seetõttu, et nende nägemisvõime piirdub maise eluga. Aga kui
silme ees on tulevane elu, kas vahetaksid siis nendega koha? Kas tõesti ihaldaksid nende elu?
Nad on libedal pinnal. „…kuni mõistsin nende otsa.“ Psalmist hakkas seda mõistma alles siis,
kui läks templisse ja hakkas mõtisklema igavikulistel teemadel. Maise igapäevaelu keskel näis
palju asju talle ebaõiglasena. Aga templis, hoides pilku tulevikul, muutus kõik. Sellised on
tarkusepsalmid. Me vajame neid samavõrd kui kriisiaegade-psalme.
Viimasena käsitlen problemaatilisi psalme- needusepsalme. Märkisin need psalmid Piiblis
punasega. Neid on oi-oi kui palju! Osad on lausa üleni punased. Loen mõned ette. „Vihkan
neid, kes vihkavad Sind, Issand! Tulgu mured nende peale, kes mind piiravad! Sadagu nende
peale tulist süsi! Heidetagu nad auku, kust nad enam ei tõuse! Murtagu nende luud! Kistagu
nende hambad suust!“ Hirmsad sõnad! Üks tuntuim psalm on kirjutatud Babülonis, kuid seda
ei lauldud. „Babüloni jõgede kaldail me istusime ja nutsime, kui meenutasime Siionit. Pajude
külge riputasime oma kandled. Sest meie vangiviijad nõudsid meilt laule ja meie piinajad
rõõmulaule:“Laulge meile Siioni laule!“ Kuidas võiksime laulda Siioni laule võõral maal? Kui
unustan sinu, Jeruusalemm, siis unustagu mu parem käsi pillimängu. Jäägu mu keel suulae
külge kinni, kui unustan sinu, Jeruusalemm, mu ülim rõõm! Meenuta, Issand, mida edomlased
tegid Jeruusalemma hävingupäeval! „Lammutage see alusmüürini maha!“ Paabeli tütar, sa
laastatav! Õnnis on, kes maksab sulle kätte kõige eest, mis oled meile teinud! Õnnis on, kes
võtab sinu väikelapsed ja viskab nad vastu kive!“ Karmid sõnad, kas pole? Psalm psalmi järel
samas toonis. Needusepsalmid- vägagi ebakristlik. Ei mingit andestuseteemat. Psalmist ei palu
isegi oma sõnade pärast andeks. Kas kristlastel sobib selliseid psalme kasutada? Mida selle
kõige kohta öelda? Kavatsen öelda kuus asja. Esmalt- ärge unustage, et juutidel oli vaid Vana
Testament. Neil polnud Uut Testamenti ega selles sisalduvat tähendust. Ei saagi eeldada, et
Vana Testament kõlaks läbinisti kristlikult. Seda esiteks. Neil polnud teadmist Temast, kes
ütles:“Anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!“ Needusepsalmid on kirja pandud
enne Jeesust. Teiseks- vähemalt olid need ausad sõnad! See on palvetamisel oluline. Räägi
Jumalale kõigest, mida tunned. Palju hullem on hoida sellised tunded oma sisemuses, püüdes
neid Jumala eest varjata. Kui nii tunned, siis ütle ka välja! Meenub lugu naisest, kes sattus
raskesse autoavariisse ja veel 20 aastat hiljemgi kannatas suurte valude käes. Ta oli rängalt viga
saanud ja suutis karkude abil vaevu liikuda. Ühel õhtul sai ta mõõt nii täis, et magamistuppa
minnes needis ta Jumalat kõigi oma kannatuste pärast. Sõna otseses mõttes needis. Siis ta
komistas vaiba taha ja kukkus voodile. Kas ta minestas või mitte, aga igatahes oli ta mitu tundi
teadvuseta. Kui ta toibus, oli juba hommik. Aknast paistis ere päike talle otse silma. Ta oli
kindel, et on surnud, ja seisab nüüd Jumala ees. Õudusega meenus talle, et viimased sõnad
Jumalale olid needusesõnad. Ta arvas, et on nüüd teel põrgusse. Siis sai ta aru, et hoopis päike
paistab talle silma ja et ta on elus. Kergendustunne oli tohutu. Siis korraga tundis ta, et valu on
kadunud. Ta hüppas voodist üles. Ta oli täielikult paranenud. Ta tormas välja ja hõiskas igale
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vastutulijale tänaval ja kaupluses:“Ma needsin Jumalat, aga vaata, mis Ta mulle tegi!“ Me ei
tohi tema tegu korrata! Kuid vaadakem, milline on Jumala arm. See naine oli Jumala ees aus,
paisates oma tunded välja. Kui ma loen needusepsalme, tänan Jumalat psalmistide aususe eest.
Nad ütlesid Jumalale välja selle, mida sisimas tegelikult tundsid. Jumalaga tasub aus olla ja
mitte püüda tundeid varjata. Hoiatan siiski, et vaidlust Jumalaga ei võida te kunagi. Habakuk
on selle kohta hea näide. Jumalaga vaielda võite küll, Ta ei pane pahaks, aga te ei jää peale.
Kolmandaks- nende vaenlased olid ühtlasi Jumala vaenlased. Seda on oluline mõista. Nad ei
palunud vaenlastele lihtsalt mingit isiklikku laadi kättemaksu, vaid Taavet ütleb:“Minu
vaenlased on Sinu vaenlased, Issand. Nad on tegelikult Sinu vastu, sest Sina oled mind
kuningaks teinud ja Sinu vaenlasi ma vihkan!“ Meie mõistes pole Jumala vaenlased lihast ja
verest, vaid need on valitsused ja meelevallad. Ja ma loodan, et te vihkate neid. Ma loodan, et
te vihkate kuradit täiusliku vihaga. Sest kui te tõeliselt Jumalat armastate, vihkate te kurja. Vihal
on kristlase elus oma koht. Tavaliselt rõhutatakse armastust, kuid kas me vihkame neid, kes
vihkavad Jumalat? Psalmistid tegid nii. Neljandaks- mõelgem sellele, et neil inimestel polnud
selget arusaama surmajärgsest elust. Neil puudus teadmine kohtu, taeva ja põrgu kohta. Seetõttu
palvetasid nad õelatele karistust maises elus. Levinud arvamus surmajärgse elu kohta oli, et
kõik kogunevad Sheoli, varjuderiiki, justnagu ühisesse ootesaali, kus pole liikumist. Seepärast
palusid nad Jumalalt kättemaksu siinpoolses elus. Palusid füüsilist karistust kurjadele
inimestele siin elus. Nad hüüdsid õiglase Jumala poole. Viiendaks- väga oluline on mõista, et
nad iialgi ei võtnud kättemaksu enda kätesse, vaid jätsid selle Jumala hooleks. Samasuguse hea
õpetuse leiame ka Uuest Testamendist. Paulus ütleb Roomlastele 12:“Ärge makske ise kätte,
armsad, vaid andke maad Jumala vihale. Tema maksab kurjadele kätte, mitte teie.“ Mitte üheski
psalmis ei väljendata soovi ise õelatele kätte maksta, vaid alati öeldakse:“Jumal, tee Sina seda!“
Kui nõuad kättemaksu, jäta see Jumala hooleks. Tema ise tegeleb su vastastega, sest Tema teab
kõike. Sinul pole vaja kätte maksta.
Lõpetuseks tahan öelda, et Uus Testament ei erine Vanast. Uuest Testamendist leiad sarnaseid
palveid. Ilmutuse raamat ütleb, et märtrite hinged palvetavad taevas:“Oo Issand, kaua veel, enne
kui maksad kätte meie vere eest?“ See ei erine sugugi nendest psalmidest ja ometi kõlab see
hüüd taevas kristlastest märtrite suust. Ikka ja jälle hüüavad nad Jumala poole, kes mõistab
õiglaselt kohut. Nii ongi õige toimida. Ütlen siiralt, et mul pole needusepsalmidega probleeme.
Kasutan neid. Kuid kasutan neid just niimoodi, et rõhk pole isiklikul kättemaksul, vaid Jumala
õiglase kohtu esiletulemisel. Me ju teame, et ühel päeval Jumal mõistab kohut ja et kohtupäeval
seatakse õiglus jalule ja iga patt saab karistatud. Ning õiglased mõistetakse õigeks. Märtrid
hakkavad istuma troonidel, millelt neid surma mõisteti. Nii et jah, ma ei näe siin probleemi.
Moraalses universumis on oluline, et õiglus jalule seataks. Psalmides on nägemus Jumalast
kenasti tasakaalus- see, kes Ta on ja kuidas Ta tegutseb. Samuti Tema loomisprotsess ja
lunastus. Sellest tasakaalust tuleb meilgi kinni hoida. Kirjas on, et Jumal on Karjane, Sõdalane,
Kohtunik, Isa. Aga eelkõige Kuningas. Tasakaal on psalmides suurepäraselt paigas. Psalme
võib kasutada iseenda jaoks. Lugege üks psalm päevas, näiteks enne uinumist. Aga ennekõike
surma eelõhtul. Kui oled mõnegi suutnud meelde jätta, võivad need vägagi aidata. Siis kui oled
nõrk ja suremas, väljendavad need su tundeid. Psalme võib kasutada ka avalikult. Soovin, et
õpiksime neid kasutama terviklikult, mitte tükikeste kaupa. Iga psalm on mõeldud tervikliku
palve või ülistusena. Arvan, et kaasaegsed tõlkeversioonid aitavad meil psalme paremini tajuda.
Psalme lauldes õpime palju. Meie usk on psalmidega otseselt seotud. Psalmid teatavasti ongi
mõeldud laulmiseks ja nendega on kaasas muusikalised juhised. Kõikide juhiste tähendust ma
täpselt ei tea. Nagu mainisin, tähendab sõna „psalm“ keelpillil mängimist. Psalmid seostuvad
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nii keelpillide kui puhkpillidega. Koorijuhatajatele on üle 50 juhise. „Sela“ võib tähendada kas
pausi, kõrgemat helistikku, valjemat laulmist või hoopis spontaanset laulmist. Ma tõesti ei tea.
Uurin järele, kui kirkusesse jõuan, kuid siis on liiga hilja. Olete märganud, kui palju on lauludest
juttu Piibli viimases raamatus? Taevas pakatab muusikast ja lauludest! Aga ärge arvake, et see
on justkui igikestev pühapäevane koosolek. Paljud kristlased arvavad, et nii see välja näeb ja et
iga koor laulab 17 miljonit korda. Ütlen ausalt, et kui taevas oleks selline, ma sinna ei kipuks.
Kuid seal saab olema palju tegemist, uhiuue universumiga tutvumist jms. See saab olema
kordades parem ja huvitavam kui meie siinne maailm. Laulul ja taevasel muusikal on seal oma
imeline osa. Iga kord, kui laulame psalme, on see justkui eelmaik tulevasest kirkusest, justkui
tükike taevast. Alati, kui me laulame, ühinevad meiega inglid. Mul on kodus lindistus, kus
inglid ühinesid lauldes ühe noortegrupiga, kes parajasti laulis kiituslaulu. Inglid laulavad koos
meiega. Me liitume globaalse ülistusega, mis kogu maakeral pidevalt toimub. See on katkematu
ülistuskett, mille lüliks me lauldes muutume. See on katkematu kett mitte ainult maa peal, vaid
ka taevas, nagu ütleb Ilmutuse raamat. Au, kirkus, kuninglikkus, ülistus, meelevald, valitsus
Temale, kes istub troonil. Aamen.

Iiob
1. osa
Oleme jõudnud Iiobi raamatuni. Või peaksin ütlema „Jov“, sest heebrea keeles „b“ hääldub „v“.
Meie kasutame siiski nime „Iiob“. Mõned osad Iiobi raamatust on vägagi tuntud. Mõned meie
vanasõnadki põhinevad sellel. Eelkõige fraas, mida Jaakob kasutab oma kirjas Uues
Testamendis:“Iiobi kannatlikkus“- inglise keeleruumis tuntud väljend. Teame ka, mida
tähendab „Iiobi lohutaja“ ehk keegi, kes ütleb, et „võiks ka sootuks hullem olla“. „Iiobi
lohutaja“ on seega samuti meile mõistetav väljend. Prohvet Hesekiel seostab omavahel Iiobit,
Noad ja Taanieli kui kolme kõige õiglasemat meest, kes eales elanud. See on huvitav seos- Iiob,
Noa ja Taaniel. Kui olete pidanud sagedasti matustel viibima, teate, et matustel tsiteeritakse
tihti Iiobi raamatut:“Issand on andnud ja Issand on võtnud. Kiidetud olgu Issanda nimi.“ Neid
sõnu tsiteeritakse lausa üleliia. Selliste sõnade kasutamine nõuab tegelikult palju julgust ja usku.
Eriti, kui mõtled seda siiralt, kuigi oled just kaotanud kalli inimese. Händeli oratooriumis
„Messias“ leidub samuti katkeid Iiobist. Näiteks:“Tean, et mu Lunastaja elab!“ Väikeste
lõikude kaupa on Iiobi raamat meile üsna tuttav, kuid vähesed on raamatu korralikult läbi
lugenud ja terviklikku sõnumit mõistnud. Iiobi raamatu tsiteerimisega tuleb olla väga
ettevaatlik, sest võid kogemata tsiteerida ebaõiget teksti. Päris raamatu lõpus ütleb Jumal, et
Iiobi sõpradel polnud õigus. Kui aga rebid teksti kontekstist välja, võib juhtuda, et tsiteerid
mõnda Iiobi sõpra ehk tema väärarvamust. Piiblist ei saa salme lihtsalt välja noppida ja Jumala
tõena tsiteerida. Kõik on küll Jumala sõna, aga osa sellest pole tõene. Kõlab šokeerivalt, aga
usun, et mõistate, mida öelda tahan. Piibel kajastab ausalt ka neid asju, mis on väärad. Piibel
annab ausa pildi sellest, mida mõned inimesed on öelnud ja kuidas nende väljaütlemisi on
seejärel korrigeeritud. Seepärast ongi ülioluline uurida raamatut tervikuna. Võib-olla mõtlete
nüüd, et see kõlab veidralt. Kuid mina osalesin hiljuti ühes piiblikooli teoloogilises arutelus,
kus osalejad tsiteerisid salme mingi oma väite tõestamiseks. Keegi neist tsiteeris ühte Iiobit
lohutavatest sõpradest. Kirjakohti küll ei täpsustatud, kuid ma tundsin need salmid ära. Osaleja
tsiteeris Piibli kirjakohti, mis ei kajastanud tõde. Aga need aitasid tal oma seisukohta tõestada
igati piibellikul moel. Seepärast rõhutan ikka ja jälle: iga väljaütlemine Piiblis kuulub mingi
raamatu konteksti. Ja raamatu üldsõnum määratleb väljaöeldud sõnade tähenduse. Seega kui
oled konkreetse raamatuga tuttav, võid tsiteerida selle kirjakohti nende õiges tähenduses.
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Võimalik, et Iiobi raamat on üks vanimaid, mis meie käsutuses on. Ma ei pea silmas Piiblit,
vaid üleüldse. See on arvatavalt üks vanimaid kirjutisi inimkonna ajaloos. Kuigi täpset aega on
raske määratleda, on see ilmselt pärit patriarhide ehk Aabrahami ajastust. Arvamus põhineb
asjaolul, et raamatus mainitud kultuurilised vihjed viitavad Aabrahami ajastu sotsiaalsele
taustale. Veelgi enam- Iiob teab Aabrahami Jumala nime „Jahve“ ja kasutab seda. Samas pole
raamatus sõnagi väljarändest, lepingust Siinai mäel ega Moosese seadusest. See aga oli Vanas
Testamendis nii ülioluline, et ühel või teisel moel viitasid nendele teemadele kõik prohvetid.
Siin raamatus aga pole neist sõnagi. Niisiis, kultuuriliselt sobitub Iiobi raamat patriarhide
ajajärku. Selles puuduvad viited Egiptuse väljarändele ja Siinai lepingule, kuid selles kajastub
Aabrahami , Iisaki ja Jaakobi Jumala nimi ja seepärast paigutamegi Iiobi raamatu just sellesse
ajajärku. Ning seega on tõenäoliselt tegemist ühe vanima kui mitte kõige vanema raamatuga
kogu maailmas. Taolisi raamatuid hakati ilmselt kirja panema alles palju hilisemal ajal.
Tegemist on unikaalse dokumendiga.
Suur küsimärk on, kas tegu on väljamõeldud või tõsilooga. See on väga raske küsimus. On
kolm võimalust. Esiteks: lugu põhineb faktidel. Vana Testament esitleb Iiobit kui reaalset isikut
ja sama teeb Uus Testament. Seega- tegu oli reaalse isikuga. Meil on isegi tema aadress. Ilmselt
tuleks kiri siiski tagasi selgitusega „aadress tundmatu“. Kuid Uusimaa siiski asus kusagil ja
teadaolevalt peaks see olema Mesopotaamia kandis, kusagil Eufrati ja Tigrise aladel, sealpool
Damaskust. Ja tolle aja kultuurikontekstis olid kaamelid ja lambad tähtsal kohal. Iiob on igati
reaalne isik. Tema enda ja veel enam ta naise reageeringud on vägagi usutavad. Peaaegu
kuuldavalt mõjuvad nende vaidlused Iiobi olukorra üle. Ka tema sõprade kommentaarid
mõjuvad usutavalt, nende tundetasand on väga ehe. Miks peaks keegi üldse kahtlema, et tegu
on tõsilooga? Sest samas on siin ka ilukirjanduslikke elemente. Näib, nagu oleks siin midagi
kunstlikku, mis pole elust võetud. Näiteks mõned sündmused. Toimub neli katastroofi, üksteise
järel. Iga kord pääseb üks inimene, kes teatab:“Vaid mina jäin ellu!“Näib üsna ebausutav, et
neljas järjestikus õnnetuses jääb ellu vaid üks tunnistaja. Siin on tunda teatud kunstlikku
ülesehitust. Usun, et mõistate. Ja siis veel õnnelik lõpp. Iiob kaotab kõik oma lapsed, aga pole
hullu, sest ta saab ju uued asemele. Kas ta eelmisi taga ei igatse? Kogu loos on midagi omapärast
ja kummalist. Lisaks veel tekst ise, mis on tervenisti luulevormis. Nagu eelnevalt rääkisin, on
luule kunstlik kõnevorm. Inimesed ei suhtle üksteisega luulevormis. Luuleread tuleb esmalt läbi
mõelda ja kokku sobitada. Suurem osa Iiobist on luulevormis. Kõik Iiobi lohutajad kõnelevad
kaunis luulekeeles. Mõte sellest, et kõik kolm Iiobi sõpra olid suurepärased poeedid, on kuidagi
veider. Kõik see ei näi kuigivõrd eluline. Ja kes kõik need kõned üldse kirja pani? Lehekülgede
kaupa voolavat luulekeelt- kes selle üles märkis? Ütlen ausalt välja oma arvamuse, et siinkohal
on Piiblis tegemist ilukirjandusliku tõsielulooga. Pole kahtluski, et lugu põhineb reaalsel isikul,
kellega juhtusid õnnetused, mida tal oli raske seostada Jumalaga. Nimelt teatakse mujalgi
Lähis-Idas lugusid Iiobist. Ta pole tuntud mitte ainult Piibli järgi, vaid kogu Lähis-Idas on tema
kannatused ja suhtumine jätnud inimestesse sügava jälje, sest teisteski kultuurides leiate lugusid
Iiobist. Kuigi ta tundis Iisraeli Jumalat, teati teda ka kodust kaugemal. Nii et lool on tõepõhi
all. Kuid arvan, et keegi teine pani loo kirja, teemat laiendades. Tooksin võrdluse Shakespeare´i
ajalooliste näidenditega. Näiteks „Henry V“ põhineb ajaloolisel taustal. Henry V oli tõesti
olemas ja ta võitles Agincourt´i lahingus. Kuid Shakespeare on selle kaunis luulekeeles kirja
pannud ja toonud esile sündmustega seotud inimeste siseelu. Arvan, et keegi on sedasama
teinud ka Iiobi looga. Aluseks on võetud tõsilugu jumalakartlikust mehest ja tema
hämmastavast kannatlikkusest keset kannatusi. Teemat aga on laiendatud, pandud luulevormi,
tuues eriliselt esile sügav problemaatika, millega mees silmitsi oli. Eelmisel nädalal suri mees
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nimega Robert Bolt. Temalt pärinevad käsikirjad sellistele filmidele nagu „A Man for All
Seasons“- T. Moore´i elust ja „Lawrence of Arabia“. Nendest tõsielulugudest püüdis Robert
Bolt võimalikult ehedalt tuua esile olukordade tuuma, millega need mehed silmitsi seisid. Nii
pani ta kokku tõeliselt suurepärased käsikirjad. Neid filme vaadates jääb mulje, justnagu
tunneksid-teaksid neid inimesi ja nende katsumusi. Kuid hoopis Robert Bolt on need lood kirja
pannud. On kahesuguseid tõsielulugusid. On selliseid, mis moondavad inimese tegelikku eluja need on tänapäeval vägagi levinud. John Osborni film Martin Lutherist on tüüpiline näide.
Seda vaadates saame Osborne´ist endast oluliselt rohkem teada kui Martin Lutheri kohta.
Mõned tõsielulood kasutavad ära ajaloolisi tegelasi, levitamaks hoopis muid ideid. Kuid on ka
selliseid tõsielulugusid, mis toovad tõetruul, jõulisel ja arusaadaval moel esile selle, mis inimese
elus juhtus. Arvan, et antud lugu on just selline. Võite pärast mulle öelda, kui olete teist meelt.
Iiobi raamat on suurepärane luuleteos. Raamat on läbinisti tarkusest kantud ja olen kindel, et
need kolm meest, Iiobi lohutajad, ei kõnelenud luulekeeles. Kuid luuleread, mis kannavad sama
tarkusepitserit, toovad esile dialoogide tegeliku tuuma. See, kes selle raamatu kirjutas, oli
igatahes geenius. Thomas Carlyle ütles:“Auväärne raamat. Läbinisti meeste raamat.“ Tennyson
ütles:“See on nii muinasaja kui tänapäeva võimsaim luule.“ Tõeline tunnustus Alfred Lord
Tennysonilt. Lutheri sõnul on see imeliseim ja ülevaim raamat Piiblis. Seda on võrreldud
Homerose, Virgiliuse, Dante, Miltoni ja isegi Shakespeare´iga kui ühte kõigi aegade
kirjanduslikku suurteost. Nii see ongi. Kui hindate luulet ja kirjandust, mõistate, et see 4000
aasta tagune teos on läbi aegade üks ainulaadsemaid. Kuid see on palju enam kui vaid
kirjandusteos. Tegemist on heebrea luulega, mistõttu mõte on tähtsam kui kõla. Mõte kordub
paarisreana nagu eelnevalt juttu oli. Samas on see tõsiselt filosoofiline teos. Filosoofia esitab
küsimusi elu alustalade kohta:“Miks me siin oleme? Mis on elu mõte? Kust kurjus alguse sai?
Aga eelkõige- miks head inimesed kannatavad? Just selliste küsimustega filosoofia maadleb.
Iiobi raamat, draamaluule vormis, vastab nii mõnelegi põhiküsimusele: Miks on valu ja
kannatust? Miks kogeme seda nii ebaõiglaselt? Miks head inimesed kannatavad, aga halvad
mitte? Kui Jumal on olemas, kas Ta hoolib meie kannatustest? Selliste tõsiste küsimustega
murrab Iiob pead. See raamat kõnetab igat inimest igas kultuuris. Erakordne raamat. See on
ühtlasi teoloogiline raamat. Filosoofia võib neid küsimusi abstraktselt käsitleda, kuid teoloogia
peab need seostama Jumalaga.
Tahan nüüd midagi selgitada. Sul peab olema mingi ettekujutus Jumalast, enne kui
kannatuseteema sulle üleüldse probleemi tekitab. Üritan oma mõtet täpsustada. Kui usud, et
Jumal on halb, pole kannatused probleemiks. Halb Jumal ju põhjustab kannatusi. Probleemi
pole! Vaid sel juhul, kui usud, et Jumal on hea, tekib probleem. Kui usud, et Jumal on nõrk ega
saa sind aidata, ei tekita kannatuseteema samuti probleemi. Jumal lihtsalt tunneb sulle kaasa,
kuid ei saa kuidagi aidata. Ainult juhul, kui usud Jumala olevat kõikvõimsa ja hea, tekib
probleem. Saate mõttest aru? Kannatuseteema muutub probleemiks vaid juhul, kui juba
eelnevalt usud Jumala kõikvõimsust ja headust. Kaasaegne teoloogia üritab välja keerutada,
eitades emba-kumba omadust. Jumala headuse eitamine on tänapäeval väga levinud. Öeldakse,
et Ta on halb Jumal, kellele meeldib narritada. Vähihaigus on lihtsalt julm nali… Selline Jumal
ongi. Hämmastavalt paljud tänapäeva romaanid annavad pildi Jumalast kui kõikvõimsast
halvast olendist. Siis pole kannatus probleemiks. Nii on see kirikust väljaspool. Kiriku sees
levib uus teoloogia: Jumal on nõrk. Keegi piiskop TV-s…Vaatasime abikaasaga saadet
„Credo“, kus piiskop ütles, et Jumal on nõrk nagu vesi. Ja siis ta kordas öeldut. Toosama piiskop
on ühtlasi esimeheks nõukogus, mis vaatab läbi anglikaani kiriku õpetust. Tema sõnul on uus
arusaam selline, et Jumal on nõrk ega saa maailma probleemidega midagi peale hakata. Ta
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ootab hoopis meilt, et lahendaksime maailma valupunktid. Küsitleja uuris:“Arvate, et see toob
inimesed tagasi kirikusse?“ Piiskop vastas:“Muidugi! Kui inimesed mõistavad, kuivõrd Jumal
neid vajab, tulevad nad kirikusse.“ Küsitleja uuris edasi:“Milline on teie Jumala-pilt?“ Vastus
kõlas:“Käsitlen seda kui üht suurt peret, kus on vanaema, kes kõiki pereliikmeid armastab ja
tema armastus hoiab peret koos ajal, mil pereliikmed tööl on. Just niimoodi näen ma Jumalat.“
Küsitleja oli hämmingus:“Aga ma arvasin, et Jumal on Isa, mitte vanaema!“ Selline on vastus
probleemile- Jumal on samavõrd jõuetu kui meie. Peame kannatusi lihtsalt aktsepteerima ja
tegema kõik võimaliku, et olukordi kuidagi kergendada. Kuid vaid juhul, kui usud, et Jumal on
kõiki armastav, kaastundlik, läbinisti hea ja samas kõikvõimas, kerkib su ette suur probleem.
Sellise raamatu nagu Iiob, taga seisab teoloogia, mis väidab:“Usun, et on olemas Jumal ja et Ta
on hea ning kõikvõimas. Usun, et Ta hoolib. Seepärast ongi mul probleem!“ Teisisõnu, kui sul
on probleeme kannatuse teemaga, oled juba läbinud ¾ teest tõese Jumala suunas. Kuid ¼ on
siiski veel ees. Kui Ta on hea ja kõikvõimas- siis miks…?
Loodetavasti juhatas see teid sisse Iiobi raamatu põhiküsimustesse. Tõsi on, et selle raamatu
käsitlemisel on sees terav vahe juudi ja kristliku vaatenurga vahel. Puudutasin sama teemat
Psalmidega seoses. Vanas Testamendis pole selget käsitlust teispoolsusest. Alles Jeesuse
ülestõusmine tõi esiplaanile elu ja surematuse temaatika- evangeeliumide kaudu. Meie elame
Jeesuse ülestõusmisjärgsel ajal. Mingil moel on kannatuse teema oluliselt taandunud võrreldes
kõigega, mis ülestõusmisele järgnes. Paulus ütleb:“Praeguse hetke kannatused pole võrreldavad
kirkusega, mis meile osaks saab.“ See annab kristlastele täiesti teise vaatenurga kannatuste
suhtes. See on meile küll raske, kuid palju raskem on see juhul, kui puudub selge käsitlus
teispoolsusest ja sellest, kuidas korvatakse kõik see, millest siin elus peame läbi minema.
Seetõttu on Iiobi raamatus vaid aimatavad vihjed surmajärgsest elust. On hetki, mil Iiob on
selles veendunud, uskudes, et peale surma saab ta näha Jumalat. See väike lootus kerkib ikka
ja jälle pinnale. Kuid see pole piisav lahendamaks probleemi viisil, nagu kristlased seda
lahendaksid. Tuleme selle juurde hiljem tagasi. Ometi on Iiobi raamat kätketud Vanasse
Testamenti, olgu see siis läbinisti väljamõeldis või hoopis tõeline ilmutus. Selles loos nimelt ei
tule sõnad pelgalt inimeste suu kaudu. Kirjutaja on pannud sõnad nii inimeste suhu- Iiob,
Eliifas, Bildad, Soofar. Kuid ta on ühtlasi söandanud panna sõnu ka Jumala enda suhu. Need
on kas läbinisti väljamõeldud või on kirjutaja saanud ilmutuse otse taevast. Kogu raamatu võti
on selles, et Jumalal on kihlvedu saatanaga. On üsna julgustnõudev öelda, nagu oleks Jumal
mängur ja et Tal oli saatanaga kihlvedu, mis pidi ilmnema Iiobi läbi. Selline väide oleks selgelt
jumalapilge, juhul kui see poleks tõene. Ja nagu te teate, peitub raamatu saladus selles, et Iiobil
polnud kihlveost õrna aimugi. Ta ei saanudki sellest teada. Keegi ei öelnud talle, mis oli tema
kannatuste põhjus- kihlvedu Jumala ja saatana vahel. Kui see on pelgalt väljamõeldis, on see
juutide silmis äärmine jumalapilge ning väärib surmanuhtlust. Väita midagi, mida Jumal pole
öelnud, on valeprohvetlus ja selle karistuseks on surm. Seega, meie ees on valik. Usun, et
tegemist on suurepärase luuletajaga, kes toob esile selle tõsiloo tähenduse järgnevate põlvede
jaoks meisterlikus luulevormis. Ja et talle ilmutati, mis oli tegelikult selle maise loo taga. Väga
sageli on maised sündmused tagajärg millelegi, mis on taevas juba aset leidnud. Seetõttu ei
mõista me palju asju, mis maa peal juhtuvad- me ei tea, mis on eelnevalt toimunud ülal.
Ilmutuse raamat räägib sõjast, mis esmalt puhkeb taevas, siis maa peal. Sõda taevas põhjustab
sõja maa peal. See mis toimub ülal, mõjutab maist elu. Enamasti pole meile teada, mis ülal
toimub ning seepärast ei mõista me maiseid sündmusi. Kuid Iiobi raamat annab meile
topeltpildi. Esmalt valgustab see meile taevast nõupidamist. Jumal korraldab nõupidamisi. Aegajalt kutsub Jumal kokku ingleid, kel on oma vastutusalad ja nad peavad nõu. Kas olete iial
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selle peale mõelnud? Saatan oli ingel, kelle ülesanne oli teavitada pattude kohta. See pole lihtne
ülesanne. Võib kergesti küüniliseks muutuda. Politseinikutöö on kristlasele väga raske, kuna ta
näeb pidevalt inimloomuse pahupoolt ja raske on mitte küüniliseks muutuda. Nii küüniliseks,
et kaob võime uskuda kellegi headusesse. Nii saatan muutuski selliseks, nagu ta nüüd on. Ta
ühtlasi mässas Jumala vastu. Aga algselt oli ta süüdistaja-ingel ehk Jumala nõustaja süüasjade
alal. Ta rändas mööda maad ja andis Jumalale teada, kuidas inimesed end ülal pidasid. Iiobi loo
ajaks oli saatan muutunud nii küüniliseks, et ei uskunud kedagi armastavat Jumalat Tema enda
pärast, vaid ainult seetõttu, et Temalt midagi saada. Selline on raamatu taust, on see siis puhas
spekulatsioon või hoopis tõeline ilmutus.
Iiob kuulub tarkusekirjanduse valdkonda. Juutide mõistes kuulub see „Kirjutiste“ alla. Mitte
prohvetluse ega Seaduse, vaid Kirjutiste alla. Selliste kirjutiste alla, mis tõusid esile
prohvetlikul ajastul, aga pole siiski mitte prohvetlikud, vaid ilmutuslikud. Enamik meist õpib
läbi raskuste. On kaks viisi tarkust omandada: õppida teistelt inimestelt või kogeda ise. Paraku
läbib enamik meist karmi kogemustekooli. Mõistate, mida silmas pean? Kui vanemad keelavad
lapsi midagi tegemast, teades, et see pole hea, tuleks nende tarkust kuulda võtta. See oleks igati
tark tegu. Kogu Õpetussõnade raamat sisaldab tarkust isalt pojale. Isalt, kes ise oma isa kuulda
ei võtnud. Meenub, kuidas üks tüdruk küsis oma emalt:“Mida sa küll minuvanusena tegid, et
minu pärast niivõrd muretsed?“ Nagu Saalomon ütleb Õpetussõnades:“Poeg, ettevaatust
naistega!“ Ise ta ettevaatlik polnud. Tarkust saab õppida teistelt, uskudes, et nad teavad, mida
räägivad. Või siis tuleb õppida raskemat teed pidi- ise. Iiob paraku nii õppiski, minnes läbi
ränga kogemuse. Kogemus oli äärmiselt ränk, kuid ta õppis sellest. Nagu mainisin, pole
tarkusekirjanduses mitte kõik tõene. Piibel räägib väga ausalt, kuidas inimesed tarkuseni
jõudsid ja kuidas maadlesid valede mõtetega, mõistmaks tõeseid. Tarkusekirjandust tsiteerides
peame olema väga ettevaatlikud. Näitena toon teile väite otse Jumala sõnast. Vaatame, kui
mitmed sellega nõustuvad. „Leidsin tuhande mehe hulgast ühe, keda võisin austada, kuid ei
ühtki naist.“ Kui mitmed selle väitega nõus on? Üks, kaks…Mõlemad mehed. Eelarvamuslik
ja šovinistlik! Kes võiks seda Jumala sõnana jutlustada? Ometi on see Piiblis kirjas. Koguja
raamatus. See oli tõene mehe jaoks, kes nii väitis- Saalomonile. Kui sul oleks 700 naist, oleks
sinugi suhtumine selline. Mõistate? See oli tema jaoks tõene tema omaenda naistevaliku tõttu.
Kuid seda ei või edastada Jumala sõnana, kuigi nii on Piiblis kirjas. Tarkusekirjandus valgustab,
kuidas mehed probleemidega maadlesid ja sellest ausalt rääkisid. Kuid meie peame olema
ettevaatlikud nende mõtete edastamisel. See on küll Jumala sõnas kirjas, kuid pole siiski Jumala
enda sõna. Seda tuleb hoolikalt jälgida. Teine punkt tarkusekirjanduse kohta: tarkus on alati
üldine ja mitte kunagi eraldiseisev. Teisisõnu, isegi tarkusesõnad pole igas olukorras alati
tõesed. Üldiselt on need küll tõesed, aga ometi mitte alati. Kui palju kordi olen kuulnud
tsiteeritavat salme Õpetussõnadest otsekui tõotusi! Kuid see pole tõotuste raamat. See on
õpetussõnade raamat. Õpetussõnad on üldiselt tõde, kuid mitte alati, samas kui tõotused on alati
tõde. Tihti tsiteeritakse Õpetussõnad 3:6:“Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su
teerajad tasaseks.“ See on üldtõde, mis alati ei kehti. See on pärit Õpetussõnadest, mis ei ole
tõotuste raamat. Kui väidad seda tõe pähe igas olukorras, võid pettuda. Nii õpetussõnad kui
tarkus on mõlemad üldtõde. Tihti pannakse õpetussõnad kenasti lühiluulevormi, et need
paremini meelde jääksid. „Aeglaselt liigud kiiremini.“ „Kes kahtleb, ei jõua kaugele.“ Need
kaks on ju vastuolus! Kumba järgi siis toimida? Tarkus tähendab teada, kumb on mingis
olukorras õige. Saate mu mõttest aru? Õpetussõnu ei saa mehaaniliselt suruda igasse olukorda.
„Rumalad tormavad sisse, kui inglid on võõrsil.“ „Mitu kokka ei keeda head suppi.“ „Palju
nõuandjaid tagab tulemuse.“ Kumb neist siis õige on? Tarkus on üldtõde. „Ausus on parim
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strateegia.“ Alati pole see tõsi. Mõnikord võib ausus äritehingule kahjulikuks osutuda. Kuid
üldtõde on see kahtlemata. Näiteid on palju. „Mida inimene külvab, seda ka lõikab.“ Alati see
nii ei ole, aga üldiselt küll. „Võta, mida ihaldad, ja maksa.“ „Mida külvad, seda lõikad.“ „Kui
mängid tulega, saad kõrvetada.“ „Kes tuult külvab, see tormi lõikab.“ „Petukaup ei too head.“
„Su patud leiavad su ükskord ikka üles.“ Kõik see on tarkus. Tegu pole tõotustega, vaid üldise
tõega. Tarkusekirjandusest loeme, et elu on olemuselt moraalipõhine. Üldiselt öeldes- kui elad
õiget elu, oled õnnelikum ja tervem. Kui elad halba elu, oled õnnetu ja haige. Üldjoontes see
nii on, kuid tean ka erandeid. Ja Iiob püüabki selliste erandite keskel hakkama saada. Üldtõde
on, et halvasti elatud elu viib kannatusteni. Kas on nii? Mitte alati. Kuid üldiselt on tõepoolest
nii, et korralikku elu elades on inimesed õnnelikumad ja tervemad kui halba elustiili viljeledes.
Üldjuhul nii on. Kuid ainult üldjuhul. Probleem tekib siis, kui keegi väidab, et see on alati
ainutõde. Õpetussõna Iiobi raamatu taustal on:“Kui teed pattu, kannatad.“ Kui see oleks
ainutõde, siis on su kannatuse taga alati patt. Jäiga mõtlemisega inimene, kes teeb õpetussõnast
kivistunud väite, ütleb kannatajale:“Oled ilmselgelt pattu teinud.“
Vaatame üle Iiobi raamatu ülesehituse. Järgmisel korral räägime lahti sisu. Ülesehitus on
taaskord kihiline- proosa, luule, proosa. Proosaosad jutustavad meile loo tausta, alguse ja lõpu.
Kõik selle, mis vaese Iiobiga juhtus. Keskelt leiame pika keskustelu Iiobi ja tema kolme nn.
sõbra vahel. Kui sõbrad on sellised, pole vaenlasi vajagi...Eliifas, Bildad ja Soofar. Nende vahel
käib äge vaidlus. Seejärel astub esile uus tegelane, Eliihu. Tema pakub välja uue argumendi.
Seepeale Iiob vaikib ja kohe ka näeme, miks. Siin on niisiis tegemist inimlike väidetega Iiobi
kohta:“Patt toob kannatuse. Kui kannatad, järelikult oled teinud pattu.“ Ei midagi keerulist. Aga
kui surud selle väite igasse olukorda, lähed alt. Toon teile sellise jäiga suhtumise kohta
tänapäevase näite: kui sa ei parane, pole sul järelikult usku. Teatud olukordades on see tõsi.
Piiblis on juhtumeid, kus Jeesus ei saanud teha vägevaid tegusid inimeste ebausu tõttu. Vahel
on tõesti nii, et inimene ei parane oma usunappuse tõttu. Aga kui surud selle „õpetussõna“
tõotusevormi ja kasutad jäigalt igas olukorras, teed inimestele väga haiget. Sama juhtus Iiobi
puhul. Sõbrad väitsid:“Kuna sa ei parane, järelikult pole sul usku!“ See painas Iiobit väga, sest
ta teadis, et see polnud tõsi. „Kuna kannatad, oled kindlasti pattu teinud. Kui nüüd tunnistad
oma patu, saad kannatustest vabaks!“ See oli julm, sest see polnud tõsi. Iiob oli elanud Jumala
silmis head ja õiget elu. Kui julm oli talle niimoodi öelda. Nüüd hakkas ta oma
südametunnistust täiesti asjatult läbi kaevama. Usun, et selle abil mõistate, kuivõrd kerge on
sattuda ka tänapäeval „Iiobi lohutaja“ rolli, käänates üldise tõeprintsiibi mingis eriolukorras
ainutõeks. Meie ju ei tea teise inimese kogu eluolu. Kui hakkame jäigalt üldtõdedega vehkima,
haavame ligimesi. Edasi- Jumala ja Iiobi vaheline vaidlus. Nagu olen maininud, ei võida
inimene vaidlust Jumalaga. Iiob vaeseke saigi hullusti lüüa, nagu hiljem näeme. Aga ta jõudis
punktini, kus ta enam ei vajanud küsimustele vastuseid. See on tõeline rahusadam. Asi pole
oma küsimustele vastuste saamises, vaid suhtes Jumalaga sellisesse punkti jõudmises, kus
vastuseid pole enam vaja. Toon ühe tänapäevase näite. Minult küsitakse tihti, mis juhtub
beebidega peale surma. Aus vastus on, et ma ei tea. Kuid ma tunnen Jumalat piisavalt hästi,
teadmaks, et kuidas ta ka sureva beebiga ei toimiks, on see ainuõige. Mõned lähevad
kaugemale, kinnitades inimestele, et nende beebid on taevas. Kuid Piibel sellest ei räägi ja ma
ei saa seda kinnitada. Tahan juhatada inimesi lootma Jumalale ja tundma Teda piisavalt hästi,
teadmaks, et mida iganes Ta teeb, on õige. Ja kui nad saavad teada, mis nende beebiga toimus,
on nad täiesti sama meelt, et see on ainuõige. Tegelik vastus ei peitu mitte vastuses küsimusele,
vaid usalduses Jumalasse, kes teab, mida teeb. Selline on tõeline usk. On hetki, mil küsid:“Miks
ometi, Jumal? Miks Sa meile nii tegid?“ Kuid rahu saabub, kui ütled:“Jumal, meie ei peagi
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mõistma. Teame, et Sina tead, ja sellest piisab.“ Suurepärane raamat. Kihilise ülesehituse
keskelt leiame väitlused, kõik luulekeeles ehk kunstlikult loodud. Seejärel taas proosa. Nii
sissejuhatus kui lõpusõnad on proosas.
Jõuame veel veidi ka süžeest rääkida. tegelikult on lausa kaks süžeed, osavalt üksteisega
põimitud. On taevane süžee ja maine süžee. Põimumise tõttu on meil neid üsna raske mõista.
Kõik algab taevase süžeega ja vaidlusega seal üleval. Vaidlus toimub Jumala ja ühe Tema ingli,
saatana, vahel. Neil on lausa kaks vaidlusvooru, nagu proloogist selgub. Sellele järgnevad kõik
muud vaidluskõned ja siis lõppsõna. Kaks vaidlusvooru Jumala ja saatana vahel käib teemal, et
selleks ajaks küüniliseks muutunud saatan ei usu, et keegi võiks olla hea, saamata midagi vastu.
Ja et igaühel on peidus mingi motiiv. Saatan väidab:“Inimesed armastavad Sind, Issand, vaid
sellepärast, et hoolitsed nende eest. Nad hoiavad Su poole vaid seetõttu, et oled asjad ette
selgeks teinud. Ja kuna neile on kasulik uskuda Sinusse, siis seda nad ka teevad. Aga kui Sa
nende eest ei hoolitseks, ei armastaks nad Sind põrmugi.“ Tänapäevalgi leidub küünikuid, kes
väidavad sama:“Oled kristlane vaid sellepärast, et sellest on sulle kasu!“ Saatan niisiis väidab,
et inimesed ei armasta Jumalat mitte Tema enda pärast, vaid ainult iseendi pärast. Ja et nad
käivad kirikus, sest loodavad saada veidi lisaabi oma tervisele või heaolule. Teisisõnu- inimesed
on isekad ja kui Jumal ei õnnistaks neid, ei hooliks nad Jumalast põrmugi. See paraku võibki
paljude inimeste osas õige olla. Kuid mitte kõigi. Jumal kaitseb end, küsides:“Kas oled kohanud
Iiobit oma rännakul maad mööda?“ See kinnitab meile ühe väga olulise seiga: saatan ei saa olla
samal ajal mitmes eri kohas. Mõistate? Ta ei ole Jumal. Olen hämmingus, kui kuulen inimesi
ütlemas, et nad on saatana tõttu pahandustesse sattunud. Keegi mees tuli õhtul palvekoosolekule
ja teatas:“Küll saatan ikka täna räsis mind! Tõusin hilja, kugistasin hommikueine, tormasin
Guildfordi jaama, nägin rongi lahkumas, ei jõudnud tähtsale kohtumisele…Oi, kuidas saatan
täna räsis mind!“ Ütlesin vastu, et see pole nii. „Miks sa sisse magasid?“ „Unustasin äratuskella
panna.“ Et saatan ise sind kiusaks, peaksid küll olema maailma võtmeisik. Ta saab olla korraga
vaid ühes paigas. Loomulikult on tal kõikjal hulgaliselt agente, kuid ta ise peab ühest kohast
teise liikuma. Olles Jeesust kiusanud, lahkus ta seejärel. Ta liigub paigast paika. Ta on loodud
olend. Teemal „loomulik-üleloomulik“ kaldume kreeka mõtteviisi suunas. Aga kui jagame
reaalsuse sellisel moel, kummale poole siis saatan jääb? Nii paneme ta samale poolele
Jumalaga- üleloomulikule. Kui aga jagame reaalsuse Piibli alusel Looja ja loodu vahel,
kummale poole ta siis jääb? Samale poolele kui meie. Kuigi ta on kavalaim loodud olenditest,
on ta ometi loodu. Ta pole Jumal! Ja me ei peaks teda sarnaselt kohtlema. Saatan pole ei
kõikvõimas ega kõikjalolev. Ta on loodud olend. Kuigi inglina oli tal oma ülesanne ja nii ta
Jumalaga väitles. Jumal ütles:“Sul võib õigus olla paljude suhtes, kuid ühe mehe puhul pole see
tõsi- mu sulane Iiob. Ta armastab mind, sest ta armastab mind minu enda ja mitte õnnistuste
pärast, mida talle annan.“ Saatan vastas:“Veame kihla! Võta temalt ära õnnistused ja ta neab
Sind maapõhja. Lihtsalt anna veidi aega. Ta on samasugune kui kõik teised.“ Seepeale Jumal
ütleski:“Saatan, saad loa tegutseda.“ Siit selgub meile midagi saatana kohta- ta ei või puutuda
inimese külge, saamata esmalt Jumalalt luba. See peaks meid lohutama. Seepärast
palvetamegi:“Ära saada meid kiusatusse!“ Saatan ei saa meid kiusata, ilma et Jumal seda talle
lubaks. Seetõttu rängim distsipliinivorm koguduses on anda koguduse liige saatana kätte. See
on lubatud kui äärmine distsipliinimoodus. Saatan ei saa Jumala lapsele midagi teha, kui Jumal
ei luba. Seepärast andiski Jumal Uues Testamendis kõigile usklikele lubaduse, et meid ei
kiusata iial üle meie võimete. Sest Tema valitseb kiusaja üle. Saatan pole Jumala jaoks
probleem. Ta on Jumalal peos. Ta teeb, mida Jumal käsib. Jumalal pole saatanaga mingit muret.
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Meil võib küll olla, aga Temal pole. Selline oli kihlvedu. Järgmisel korral vaatame, mis juhtus
ja kes kihlveo võitis, kas Jumal või saatan- kellel oli Iiobi suhtes õigus?

2. osa
Tõdesime, et Iiobi loos on kaks süžeed, omavahel osavalt põimitud: üks taevas, teine maa peal.
Mõlemast süžeest leiame vaidlusi. Eelnevalt rääkisin taevasest vaidlusest Jumala ja saatana
vahel. Vaidlus käis teemal, kas on maa peal kedagi, kes armastab Jumalat Tema enda, aga mitte
Temalt saadud õnnistuste pärast. Selline on üks süžeedest, mille haripunkt- igas korralikus
draamas on haripunkt-, on see, et Iiob ja tema sõbrad ei tea taevasest kihlveost midagi. Ega
saagi kunagi teada. Isegi raamatu lõpus ei räägita neile midagi kihlveost Iiobi üle Jumala ja
saatana vahel. Iiob on omamoodi ohver nende kahe vahel, kuid ta ei saagi sellest midagi teada.
See tekitab meisse pinget, sest me tahaksime Iiobile selgitada, miks asjad niimoodi juhtusid.
Kohapeal olles oleksime kindlasti suud paotanud. Aga nemad seal ei teadnud ja pidid ise
vastused leidma. See viib meid teise ehk maise süžee juurde, kus Iiob ja tema sõbrad vaidlevad
teemal, miks ta kannatab niivõrd palju enam kui teised inimesed. Sõbrad on kindlad, et Iiob
teeb mingit hirmsat salapattu. Kuid Iiob omakorda on kindel, et see pole nii ja ta kaitseb end.
Meie teame, kellel õigus oli, kuid nemad mitte. Nii tekibki loosse pinget, sest meie teame
midagi, mida draamategelased ise ei tea. Ükskõik millise kannatuseloo puhul pole meil kunagi
tervikpilti. Iiobi raamatus kerkivad üles küsimused:“Kas kogu religioon ei põhinegi
materialismil? Ja kas kõik kannatused ei põhinegi moraalil? Kuid tegelik küsimus ei seisne
mitte väljateenimatus kannatuses, vaid puudutab hoopis usku. Tegelik küsimus kõlab nii:“Kas
suudad uskuda heasse Jumalasse ka siis, kui kõik läheb halvasti? Teisisõnu- kas sa ka tegelikult
usaldad Jumalat ja usud Temasse? Lihtne on Jumalat uskuda, kui Tema õnnistuse all kõik
kenasti sujub. Aga kas suudad uskuda heasse Jumalasse ka kohutavates oludes. Mis oli Iiobi
jaoks suurim piin, suurim valupunkt? Ta küll kannatas palju ihuliselt, kuid see polnud tema
tegelik mure. Ihulise valuga tuleb inimene toime. Oli see siis sotsiaalne surve? Iiob oli teistest
eraldunud, temaga ei suheldud. Sõbrad hülgasid ta. Ta istus tuhahunnikul, külatänava lõpus.
Inimesed vältisid teda, minnes teisele poole teed. Inimesed pelgavad vestelda nendega, kellel
on palju kannatust ja valu. Ei osata õigeid sõnu leida ja seetõttu välditakse kontakti. Sotsiaalne
eraldatus- kas see oli Iiobi rõhuvaim valupunkt? Avalik põlgus, teismeliste pilked ja irvitamine
tema suunas, kui ta tuhahunnikul istus. Oli põhjus selles? Ei. Kas küsimus oli hingepiinas?
Selles, et ta ei mõistnud juhtunu põhjust? Ei. Tema tegelik piin oli vaimset laadi, sest juhtunu
keskel oli ta kaotanud sideme Jumalaga. Selles peitus Iiobi tõeline valu. Ta hüüdis:“Kui ma
vaid teaksin, kuidas Teda leida! Kui ma vaid saaksin Temaga rääkida! Kui Ta ometi räägiks
minuga! Ma vaidleksin Temaga! Kuid ma ei pääse Temani.“ See oli Iiobile tõeline piin ja tema
sügavaim valu. Tihti just selles peitubki suurim ahastus, et läbi raskuste minnes kaotame
kontakti ja tundub, et Jumal on liiga kaugel. Ta justkui ei hooli enam, ei räägi midagi, ei tegele
enam sinuga. See ongi suurim väljakutse usule- valu kontakti kaotamisest Jumalaga.
Proloogist leiame viis tegelast. Esmalt Jumal, heebrea keeles Jahve. Tema käivitab
sündmustejada, esitades väljakutse saatanale. Edasi saatan, kes siin ongi konkreetselt „saatan“.
„Saatan“ teatavasti tähendab „süüdistaja“ ja siin ta seda ongi. Saatan pole veel muutunud
nimeks, vaid märgib tiitlit „süüdistaja“. Edasi Iiob- hea, veatu, aus. Mees, kes kardab Jumalat
ja hoiab eemale kurjast. Pange siin tähele seost: jumalakartus paneb meid eemalduma kurjast.
Ilma jumalakartuseta me patu pärast väga ei muretse. Kui kardame Jumalat, väldime kurja. Iiob
nii tegigi. Jumalal oli Iiobist hea meel, Ta oli temaga igati rahul. Iiob on jõukas mees, kel on
palju lapsi ja hea tervis. Kuid see kõik võetakse temalt ära. Edasi Iiobi naine. Temast rääkides
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on raske mitte olla šovinistlik. Teda nimetatakse „rumalaks naiseks“. Mitte seetõttu, et tal
poleks midagi kõrvade vahel, vaid seetõttu, et ta oli tundetu. Ja seda ta tõesti oli. Ta õhutab
Iiobit enesetappu sooritama, öeldes:“Nea Jumalat ja sure!“ Mees vajab tuge ja abi, kuid kas siis
selline on abistav kaasa! Naine oli esimene, kes Iiobile piina valmistas. Naine oli esimene „Iiobi
lohutaja“ sõnadega, et needku aga pealegi Jumalat ja mingu siis vabasurma, sest Jumal ju
nagunii ei hooli. Naine ei ütle:“Palvetan su eest, olen su kõrval.“ Vaid hoopis:“Nea Jumalat ja
sure!“ Naine ei samastu Iiobi olukorraga, vaid isoleerib end temast. Siin tuleb esile esimene
mõra inimsuhetes. „Jumal on sinu asi!“, annab naine mõista. Ta ei usu Iiobi Jumalat. Mehele
on väga raske, kui tema kaasa ei usu tema Jumalat. Lõpuks veel Iiobi sõbrad. Kolm neist on
vanemad mehed. Alles Eliihu näol lisandub loosse ka noormees. Niisiis kolm vanemat meest,
kuid ealt erinevad. Dialoogidesse on sisse lükitud väga huvitavaid nüansse. Esimene asi, mida
kolm sõpra tegid- kui vaid see oleks jäänudki nende ainsaks sammuks-, oli tulla ja istuda Iiobile
seltsiks. Kui nad vaid poleks suud avanud! See on ilmselt parim, mida kannatavale inimesele
pakkuda. Pole vaja kannatusest juttu teha, vaid lihtsalt olla talle seltsiks. Kui kõik teised Iiobit
vältisid, tulid vähemalt sõbrad ta juurde. Paraku avas Iiob ise suu. Kui ta oleks vait püsinud,
poleks järgnevat sündinudki. Iiob ilmselt ei talunud vaikust ja tahtis midagi öelda. Ta alustas
sellest, et needis oma sündimise päeva. „Kui vaid oleksin sündinud surnult! Kui vaid mu ema
poleks mind üldse eostanud! Kui oleksin surnud imikueas, oleksin kõigest pääsenud! Oleksin
ma ometi surnud!“ Enesetappu ta mõistagi ei sooritanud, sest see võrdunuks mõrvaga. Tal
polnud õigust endalt elu võtta. Kuid niimoodi ta sisemuses tundis. Ta ei neednud Jumalat, küll
aga oma sündimise päeva, oma eostamise hetke. Ja needis seda, et polnud surnud sündimisel
ega imikueas. See avaski kolmele sõbrale vaidlustemaatika.
Esimene sõpradest, Eliifas, oli vanim, leebeim ja tundlikuim. See tuleb ta ütlemistest esile.
Igaüks neist kolmest kõneles kolm korda, n.ö kõnevoorude kaupa. Kuid siin ma koondan kokku
kõik Eliifase poolt öeldu, samuti Bildadi ja Soofari sõnad, et tekiks taju nende meeste kohta.
Eliifase kolme kõne taustal tekib pilt vanemast riigimehest. Väga vaga, salapärane mees. Tema
lahendus probleemile on selle eitamine. Tema sõnul probleemi polegi. Õige õpetuse kohaselt
peab olema „tasu“ ja „karistus“. Ta sõnab:“Olen veendunud ajalooliste tõendite, iidsetel
aegadel kogutud tarkuse ning eelkõige ühe öise erilise ilmutuse põhjal- ja need kõik räägivad
sama-, et sind karistatakse patu pärast.“ Ta isegi viitab ilmutusele. Häbematu! Kuid ta ütleb
seda kõike väga leebel moel:“Tead, Iiob, inimloomus on olemuselt kuri. Keegi ei saa Jumala
ees end süütuks pidada. Kõik on pattu teinud. Oleme kõik patused. Tunnista lihtsalt üles.“ Igati
leebe jutt. Kõik on ju pattu teinud. „Sellest ka su kannatused. Tunnista üles ja Jumal aitab su
välja.“ Tema sõnul toob inimene ise endale häda kaela ning kannatused ja valu on osa elust.
Iiob küsib:“Aga miks ma kannatan teistest enam?“ Eliifas vastab:“Noh, kannatus aitab
distsipliini hoida. Selle abil teeb Jumal sinust parema inimese.“ Olete taolist juttu kuulnud? Ja
et see tuleb alandlikult vastu võtta. Kui nii teeme, saadab meid taas heaolu ja tervis. Igati õrnal
ja anuval toonil ütleb ta:“Palu lihtsalt andeks ja kõik on hästi.“ Õrn, rahustav, malbe nõuanne.
Kuid Iiob ei võta seda vastu. Seepeale muutub Eliifase jutt karmimaks:“Oma süütuse
kangekaelne rõhutamine on sul kinnisidee.“ Ta süüdistab Iiobit aukartusetuses ja usunappuses.
Talle ei meeldi, et Iiob ei vasta. Kaastunne muutub sarkasmiks. Sarkasm on ohtlik asi, see avab
ukse üleolekule. Ta kordab oma veendumust inimloomuse täielikust rikutusest. See selgitab
kõik. Oleme rikutud ega tohi kannatuste üle nuriseda. Õelate elu ei edene ja kui edenebki, pole
nad ometi õnnelikud. Mõistate tema mõttekäiku? Halbadel ei lähe hästi, aga isegi kui läheb,
pole nad oma rikkuse keskel õnnelikud. Eliifas surub oma kogemuse vägisi õpetuse raamidesse.
See pole meile võõras ka tänapäeval. Kui Iiob ikka veel ei vasta, käib Eliifas välja viimase
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trumbi- Jumal on kõrge ja mõistetamatu. „Jumal on liiga suur, et sinust hoolida, Iiob. Jumal on
liiga kaugel, et kõige sellega seotud olla. Miks sa üritad Teda sellesse mässida? Jumalat ei
huvita üldse, kas sa elad head või halba elu. Pead end tõesti nii tähtsaks? Meie mõistetamatu
Jumal ei saakski sekkuda iga inimese ellu!“ Nii rääkis esimene „lohutaja“. Näeme, kuidas ta
muutus Iiobi vastu üha karmimaks, kuid jäi siiski üsnagi leebeks. Edasi Bildad. Nimi tähendab
„Jumalale kallis“. Kust ta küll selle nime sai…Ta on pisut noorem, ilmselt viiekümnendates.
Kõige vanem räägib esimesena, nagu tarkuseteemadel ikka. Esmalt kuulatakse ära, mis vanimal
öelda on- iidne traditsioon. Vanimad ju teavad elust enim. Bildad on teoloog. Pisut ka
arheoloog. Ta ütleb:“Mis on uus, ei saa olla tõene.“ Tema on läbi ja lõhki traditsiooniusku:“Oleme alati uskunud traditsioone!“ Ta jutt kubiseb klišeedest ja tüüplausetest ning pole
sugugi eriti õrnatundeline. Ta on ärritunud, lausa vihane. Iiobi vastused solvavad teda. Tema
sõnades pole põrmugi kaastunnet vaese Iiobi vastu. Ta on üsna taktitu, öeldes:“No, kui sina
pole patus süüdi, siis su lapsed kindlasti olid! Nendega pidi ikka päris jube lugu olema, et nad
sult kõik ära võeti.“ Selline „lohutus“ kannatavale mehele. Ei teagi, kas naerda või nutta. Ta
lisab:“See on moraalne maailm, kus põhjus-tagajärg seadus toimib automaatselt. See kehtib nii
moraalses kui ka materiaalses elus. Kui teed pattu, siis ka kannatad. Sina näikse olevat üsna
jube patukott.“ Tema ja Iiobi dialoog muutub üha teravamaks. Lõpuks ütleb ta Iiobi kohta:“Kas
peame tõesti kõike seda kuulama?!“ Ta kannatus katkeb. Ta püüab peituda Jumala
kõikvõimsuse taha. „Kuula ometi! Oled unustanud, et Jumal on kõikvõimas. Tema vägevus on
õige ja mida iganes Ta teeb, on õige, sest Ta on kõikvõimas.“ Väide, et võim võrdub õigsusega,
on iidvana. Ta lõpetab sõnadega:“Jumal on meist suurem ja Temaga ei maksa vaielda. Lihtsalt
aktsepteeri olukorda.“ Kui Eliifas peitub vastust otsides Jumala mõistetamatuse taha, siis Bildad
omakorda Jumala kõikvõimsuse taha. Seegi on tänapäeval tuttav olukord. Sel teemal räägin
järgmisel nädalal pastoritele, kes nõnda õpetavad, uskudes, et kuna Jumal on suurem kui meie,
siis ei saa Temaga vaielda. Sel juhul oleksime kui hüpiknukud ja esikohale astuks ettemääratus.
Järgmine tegelane on veelgi noorem, kuigi samuti keskeas. Tema on kõige dogmaatilisem.
Huvitav märkida, et mida noorem, seda dogmaatilisem. Kui teismeline Eliihu esile astub, on tal
kõik vastused olemas. Tõeliselt eluline! Selle raamatu kirjapanija mõistis inimloomust.
Seepärast ongi Iiobi raamat ajatu- see räägib selget keelt. Soofar oli küll keskeas, kuid
dogmaatiline ja lausa häbematu. Ta räägib lausa rumalusi, süüdistades Iiobit venitamistaktikas.
Seda taktikat kasutatakse parlamendiistungil, kui keegi räägib pikalt, et otsusetegemist edasi
lükata. Soofar ütleb:“Iiob, sa lihtsalt üritad asju segaseks rääkida! Lõpeta juba oma jutt ja hakka
tegutsema!“ Justkui kogu vestlus olnuks vaid sõnamulin. „Kui vaid Jumal saaks sind korrale
kutsuda! Võimalik, et sa ei tee teadlikult pattu, kuid sel juhul teed alateadlikult, ise seda
mõistmata.“ Ta lausa solvab Iiobit:“Iiob, sul tuleb valida laia ja kitsa tee vahel. Emba-kumba,
sa kas kõnnid koos õelate või õigetega.“ Ta möönab, et õelate edukus paneb teda imestama,
kuid ta on kindel, et see ei jää püsima. Muidugi üritab ta siinkohal omi mõtteid propageerida.
Järelikult on Iiob eriliselt halb inimene, et kogu ta vara on läinud. Soofar otsib õigustust Jumala
kõiketeadvast loomusest. „Jumal teab kõike. Seega teab Ta ka neid patte, millest sa ise teadlik
pole.“ Kõik kolm meest toetuvad mingile Jumalat puudutavale doktriinile. Sama juhtub tihti ka
tänapäeva vaidlustes. Inimesed peituvad väidete taha, et Jumal on nii- või naa-sugune, järelikult
on vastus ette teada. See pole sugugi alati nii. Soofari sõnul teab Jumal asju, mida me isegi enda
kohta ei tea. Kuigi ta ise näikse kõike teadvat. Üsna naljakas, kuidas igaüks neist rõhub sellisele
Jumala omadusele, mida arvab endalgi olevat. Kõik nad väljendavad ühtsama põhiusku ning
püüavad suruda faktid omaenda usuraami. Ohtlik teguviis! Seepärast nad vajavadki kaitsvaid
doktriine. „See lihtsalt peab olema õige, sest õpetus väidab nii!“ Faktid surutakse usuraami.
Seda me nimetame „fanatismiks“. See juhtub, kui sunnime inimesi sobituma eri õpetustega.
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Muidugi peab meil olema selge õpetus ja sellest tuleb kinni hoida. Kuid tuleb olla väga
ettevaatlik, sobitades õpetust üksikjuhtumitesse. Mõnikord võib õpetus paika pidada, aga mitte
alati. Mõnikord võib olla tõsi, et inimene ei parane, sest tal pole usku. Vahel nii juhtub. Kuid
vaja on tarkust, teadmaks, millal see on tõsi ja millal mitte. Kui aga teeme sellest doktriini
„igaüks, kel on usku, on terve“…Tänapäeval on see levinud õpetus kõikjal maailmas. See on
muutunud fanatismiks, tehes haiget olukorras, kus see pole tõsi. Inimest sunnitakse fakte
usumõõdu sisse suruma, samas kui meil tuleks faktidele ka otsa vaadata. Tasapisi tulevad esile
vihjed vastuse kohta, mille Jumal annab.
Iiob kõneleb kokku kümnel korral. Avakõne, mis andis avalöögi, kolmel korral Eliifase, Bildadi
ja Soofariga. Kui kõik tema kõned kokku võtta ja neid analüüsida, tuleb jutust välja, et Jumal
on tema kannatuste eest vastutav. „Ma ei saa meelt parandada, sest ma ei tea endal mingit pattu.“
Ta ragistab ajusid, keeldudes välja ütlemast asju, mis pole tõsi. „Te üritate panna mind ütlema,
et olen patustanud, kuid ma ei ole pattu teinud! Olen tõemeeli püüdnud Jumala palge ees õigesti
elada. Ma pole hetkel teadlik millestki, mis oleks Jumala ees vale!“ Iiobi kümne kõne lõikes
toimub teatud areng. Ka tema muutub oma väljaütlemistes sõprade ees julgemaks. Kuid
eelkõige muutub ta julgemaks oma väljaütlemistes Jumalale. Vägagi julgeks! Samas vaheldub
ta meeleolu meeleheite ja lootusetuse ning kindlustunde ja lootuse vahel. Selline meeleolu
kõikumine on omane haigusseisundis. Üsna tuttav lugu- loodad, et asjad paranevad, ja siis
ühtäkki kardad, et need lähevad hoopis hullemaks. Siin on seda selgelt näha. Iiob kõnetab
Jumalat vahval moel:“Miks Sa ei või mind rahule jätta? Sul on küllalt teisi inimesi, keda
vaevata! Miks vaevad just mind?“ Ta kõneleb samal viisil kui Tevje filmis „Viiuldaja katusel“.
Kui olete filmi näinud, teate, kuidas Tevje Kõigekõrgemaga räägib. „Nüüd oleks küll hea aeg
saata Messias siia! Noh, olgu, ootan Teda siis kuskil mujal…“ Ja ta jätkab teed. Väga intiimne
ja aus jutuajamine Jumalaga. Tüüpiline ka Iiobi puhul. Iiob väitleb eelkõige Jumalaga, mitte
niivõrd oma kolme sõbraga. Ta vibutab rusikat Jumala poole:“Kui vaid saaksin Sinuga kohut
käia! Ja panna Sind kaitsja positsiooni! Sina oleksid kaitsja ja mina süüdistaja rollis! Lähme
kohtusse, Issand! Vaatame, kumb võidab!“ Väga julge kõne. Iiob ei nea Jumalat, vaid esitab
Talle väljakutse. Iiob annab Talle valida, kas olla süüdistaja või kaitsja rollis. „Räägime suu
puhtaks ja asjad sirgeks, Issand! Kui ometi saaksin Sind endaga rääkima panna! Siis saaksime
vaielda! Siis Sa ütleksid, kas teen pattu! Enda meelest ma ei tee. Ütle siis ometi, kas teen?“
Iiobit rõhub see, et Jumal vaikib, samas kui sõbrad muudkui räägivad. Aeg-ajalt tulevad esile
hetked, kus Iiob usub, et kõik siiski laheneb. Vähemalt peale surma. Ta ütleb:“Tean, et mu
Lunastaja elab. Isegi kui suren ja vaglad söövad mu liha- siiski…!“ Teisisõnu öeldes:“Isegi
ilma lihata luudel saan ma näha Jumalat! Siis saan tuua oma kohtuasja Tema kätte.“ Taas ja
taas kõlab veendumus, et kui ta ka ei pääse Jumalaga kohtusse enne surma, siis peale surma
kindlasti. Ja leiab siis õigeksmõistmist. Samas pole ta selles ka läbinisti kindel ja raskel hetkel
ta ütleb:“Kui inimene sureb, kas ta siis tõuseb taas elule?“ Märkate meeleolu kõikumist? Aegajalt on ta veendunud, et kohtab peale surma Jumalat ja saab asjad selgeks rääkida. Aga
sealsamas ta siiski kahtleb, kas inimene ikka elab peale surma edasi. Selline vankumine lootuse
ja meeleheite vahel on nii inimlik. Olukordi läbi elades on see nii reaalne. Meeleolu käib ülesalla. Sest sa ei tea, kus parasjagu asud. Milline imeline raamat! Iiobi kõnedest eristub kaks
peatükki. Ühes neist räägib ta tarkusest, peatükk 28. Peatselt laulame seda. Charles Wesley
kirjutas sellest peatükist laulu. „Õnnelik on mees, kes leiab armu, Jumala valitud rahva tarkuse.“
Kogu laul räägib tarkusest ja sellest, kust seda ometi leida. „Läheksin kuhu iganes! Inimesed
otsivad kulda ja hõbedat, aga mina ostsin tarkust. Vaid seda ma igatsen! Pigem olen tark kui
rikas.“ Peatükk 28 on imeline laul tarkusest. Iiob kirjeldab tarkust kui ihaldusväärset naist,
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täpselt nii nagu Saalomon seda Õpetussõnades teeb. Õpetussõnades räägitakse halvast ehk
„rumalast“ naisest ja heast ehk „targast“ naisest. Õpetussõna noorele mehele:“Otsi oma
kaaslaseks tarkust!“ Teine eristuv kõne on peatükis 31. Seda peaks küll iga mees lugema. Siin
kaitseb Iiob oma süütust. „Kui olen iial rikkunud mõnda Su seadust, Issand…“ Seda lugedes
tekib tunne, nagu oleks Iiob kuulnud mäejutlust. Näeme, kuivõrd sügav oli tema arusaam. „Kui
olen vaadanud himustades naise poole, karista mind, Issand. Kui olen teinud seda või teist…“
Ta võtab läbi peaaegu kogu mäejutluse, punkt-punktilt. „Issand, kui olen milleski taolises
eksinud, väärin karistust. Aga ma ei ole! Ei ole!“ See on tõsi. Ta oli vaga mees. Ta oleks võinud
mäejutluse kohta öelda:“Seda kõike olen järginud!“ Kui kolm sõpra olid oma jutu lõpetanud,
lahkusid nad. „Mõttetu!“ Paigale jääb vaid teismeline nooruk. Tema kui noore inimese jaoks
on muidugi kõik selge. Tema on ju uusimate suundadega kursis. Nooruk oli ilmselt kogu
vestlust kõrval seistes pealt kuulanud. Korraga astub ta esile, võtab sõna. Iiob ei vaevu talle
isegi vastama. Siis ta lahkub, tänu Jumalale. Tal on üsna erinev stiil. Ta on väga noor. Ta väidab
end olevat ebakindel. Tegelikult on asi vastupidi. „Olen muidugi väga noor ja kogenematu,“
alustab ta, „aga ma tean küll, milles su probleem seisneb!“ Üsna tüüpiline! Vanemate meeste
arvamused on ta kärsituks muutnud. „Jumal vajab kedagi, kes Teda mõistaks. Mina mõistan.
Nii et mul on vastus olemas.“ Ta käib läbi kõik eelnevad väited ja kummutab need. Tegelikult
pole tal midagi uut lisada. Oma kõne kokkuvõttes süüdistab ta Iiobit pattudes. Ta ütleb, et Jumal
kasutab erinevaid meetodeid päästmaks inimesi nende endi küüsist. Mõnikord nägemusi ja
unenägusid, mõnikord haigusi. Tema arvates just selles Iiobi probleem seisnebki. „Ta aitab sul
enne surma oma elutee korda seada.“ On vast lohutus! Iiob ei raiska tema peale sõnu ja lõpuks
Eliihu lahkub.
Tegelikult polnud kolm sõpra läbinisti valearvamusel. Väär oli taandada üksik tarkusetera
„mida inimene külvab, seda ta ka lõikab“ jäärapäiselt igale olukorrale. Kuid Eliifase viide
üleloomuliku Jumala suurusele, Bildadi viide Tema võimsusele, Soofari viide Tema
kõiketeadmisele- neil oli osaliselt õigus. Iiob hakkab seda mõistma. Lõpuks vaidleb Iiob Jumala
endaga. Jõuame viimase vooruni. Kõigepealt räägib Jumal Iiobiga kui Looja. Ta tuletab mehele
meelde, kelle vastu too üldse sõna võtab. Mulle meeldib neid salme lugeda, naudin seda. Võibolla on minus veidi sadismi, kuid ma siiralt naudin neid ridu. „Siis vastas Issand Iiobile.“ Iiob
oli 36 korda keelitanud Jumalat endaga rääkima. Nüüd siis Jumal räägib. Peagi Iiob soovib, et
parem, kui ei räägiks. Siin leidub mõnusat huumorinooti. Issand vastas tormituulest:“Kes on
see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina
küsin sinult ja sina seleta mulle! Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju
tarkust on! Kes määras selle mõõdud? Küllap sa tead. Või kes vedas selle üle mõõdunööri? Kui
hommikutähed üheskoos hõiskasid ja inglid tõstsid rõõmukisa. Kas sa taipad, kui avar on maa?“
Vaene Iiob oli madalam kui muru. Kui palud Jumalal endaga rääkida, siis Ta räägibki sinuga
kui Jumal. Ta on su Looja. Ja kogu universumi Looja. „Kes oled sina, et nõuad minult
vastuseid? Vasta sina minu küsimustele!“ Muidugi ei suutnud Iiob vastata. Jumal esitab enam
kui 36 küsimust. Need paiskuvad laviinina välja. „Kas sa võid tähekogumikke välja saata õigel
ajal? Kas sa tunned taeva seadusi? Või kehtestad sina maa peal tema kirja? Kas sina suudad
kõike seda? Ons vihmal isa? Kes on sünnitanud kastetilgad? Kelle üsast on välja tulnud jää?
Kas sa oled käinud lumeaitade juures?“ Küsimus küsimuse järel, tuletamaks Iiobile meelde, et
tema pole Jumal. See on liig, Iiob murdub:“Olen tühine. Mida on mul Sulle vastata? Ma panen
käe suu peale. Olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam. Koguni kaks korda ja enam ma seda ei
tee.“ Kuidas Jumal sellele reageerib? „Pane nüüd vöö vööle nagu mees! Mina küsin sinult! Kas
tahad minu õigust tühjaks teha? Kas süüdistad mind, et õigustada iseennast?“ Jumal vajutab
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sõrme otse hellale kohale. Iiobil on nõrk koht, mis on meil kõigil olemas. Me tahaksime väga,
et õigus on meil, mitte Jumalal. Milline uskumatu häbematus! Inimesed nurisevad:“Miks Jumal
lasi sel juhtuda? Miks Ta nii tegi?“ Teisisõnu:“Kui mina oleksin Jumal, teeksin paremini!
Saaksin universumi haldamisega edukamalt hakkama!“ Justnagu oleks õigus meil, aga mitte
Jumalal. Kuidas ometi julgeme Jumalale nii öelda! See on selge häbematus. Teises
vastusevoorus ei räägi Jumal endast kui Loojast, vaid räägib kahest oma loodud olendist. Siin
tajume Jumala huumorimeelt. „Iiob, oled sa kunagi mõtisklenud jõehobu üle? Või krokodilli
üle? Mis sa arvad, miks ma nad tegin?“ See kõlab tõesti naljakalt. Vastuseks elu
suurküsimustele on jõehobu. Kas olete jõehobu üle mõtisklenud? Ta on üks kummaline olevus.
Ja krokodill! Miks ometi Jumal ta lõi? Mina küll ei tea. Tema aju on pöidlaküüne suurune.
Seetõttu ta ei allu treenimisele, vaid tegutseb ainult instinktide ajel. Milleks küll Jumal
temasuguse lõi? Miks Jumal üldse jõehobust ja krokodillist nii pikalt juttu teeb? „Iiob, sa lihtsalt
ei mõista mind. Mina olen loonud jõehobu. Aga sina ei tea, miks. Ega ju?“ Mõnusalt
humoorikas! Iiob on juba nagunii rohujuuretasandil, aga see on viimane piisk. „Kas suudad
mõista, miks ma need olendid lõin? Sa ei taipa isegi loomariigi asju, veel vähem
moraaliteemasid. Miks sa üritad minuga vaielda, Iiob?“ Siis Iiob vastab Issandale:“Ma tean, et
Sina suudad kõike. Sinule ei ole ükski asi võimatu. Sa küsid, kes mõistmatult püüab varjata
Sinu nõu? Ma rääkisin asjadest, mida ma ei mõistnud. Asjadest, mis on liiga imelised minu
arusaamise jaoks. Ütlesid:“Kuula nüüd, mina räägin, mina küsin, sina vastad!“ Olin vaid
kõrvadega kuulnud Sinust, aga nüüd on mu silm Sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi
ning kahetsen põrmus ja tuhas.“ Mis tegelikult juhtus? Iiob sai tagasi kontakti Jumalaga. Just
see juhtuski! See oli olnud mehe tegelik valupunkt- Jumal oli olnud eemal ega rääkinud temaga.
Kuid nüüd on side taastatud ja ta soovib, et väitlust polekski olnud. „Olen taas Sinuga kontaktis
ja just see on peamine, Issand! Parandan meelt! Andesta kõik mu küsimused! Sina tead, mida
teed. Kõik, mida teed, on õige. Ma oleksin pidanud Sind usaldama.“ Siinkohal Jumal
ütlebki:“Õige Iiob! Annan sulle tagasi lapsed. Ja vara. Ja kõik kariloomad.“ Iiobist sai palju
jõukam ja õnnelikum mees kui iial varem. Ja ta elas õnnelikult oma elupäevade lõpuni. Kuid
tema kolme sõpra kritiseerib Jumal karmilt. Eliifasele ütleb Jumal lausa nii:“Mu viha on
süttinud sinu ja su kahe kaaslase vastu, sest te pole kõnelenud minust õigel moel nagu mu sulane
Iiob.“ See ütleb meile, et me ei tohiks neid kolme kõnet tsiteerida, kuigi need on Jumala sõnas
kirjas. Selline oli viimane kõnevoor Jumala ja Iiobi vahel.
Nagu märkate, ei andnud Jumal ühtegi vastust Iiobi küsimustele ega rääkinud talle midagi oma
kihlveost saatanaga. Sest see oleks kõik ära rikkunud. Iiobile polnud hea teada, mis taevas
toimunud oli, sest see oleks võinud häirida tema motivatsiooni. Oluline oli see, et Iiob tahtis
tagasi koosolemisse Jumalaga. Ta sai tagasi ühenduse Jumalaga ja see oli kõik, mida ta vajas.
Jumalal oli olnud väga eriline põhjus lasta sel kõigel juhtuda. Kuid kogu test oleks muutunud
mõttetuks, kui Iiob oleks asjast teadnud. Test seisnes selles, kas Iiob usaldab Jumalat oma
teadmatuses. „Kelle arvad end olevat, Iiob? Mina olen Looja, aga sina loodu. Kas arvad, et ma
ei tea, mida teen? Ja et ei oska universumit hallata? Kas tõesti arvad nii?“ Inimlik uhkus
väljendub nõudmises saada teada kõige toimuva põhjus. Kui ütled Jumalale:“Selgita, miks Sa
seda lubasid!“ ütled tegelikult:“Rahulda mu mõistuslikke vajadusi!“ Nii nõuame Jumalalt, et
Tema annaks meile aru. Me ei usalda Teda. Ütleme Jumalale:“Kui annad toimuvale hea
põhjenduse, aktsepteerin seda! Aga pead mulle aru andma. Mul on õigus teada, miks Sa midagi
teed.“ Kuid nii asetad ennast Jumalast kõrgemale. Jumal ootas, et Iiob ütleks:“Jumal, ma
usaldan Sind. Juhtunu ei mõjuta meie suhet. Usaldan Sind. Usun, et Sa tead, mida teed. Ja ma
ei pea teadma põhjuseid.“ Kristlased loevad Iiobi raamatut teistsuguse pilguga, sest meie näeme
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seda Jeesuse risti läbi. Jeesuse rist annab inimese kannatustele teistsuguse väärtuse. Selles
mõttes on Iiob kui Kristuse eelkuvand- süütu kannataja. Ta oli õige ja vaga mees, kuid ometi
kannatas, süütult. Risti läbi mõistame, et Jumal saab sellise olukorra pöörata heaks. Jumal lubas
saatanal viia lõpuni oma Poja surm ristipuul. Tema Poeg hüüdis ristil:“Mu Jumal, miks? Miks
oled mu üksi jätnud?“ Meie teame, miks. Ka Jeesus teadis, miks. Peale ülestõusmist selgitas Ta
seda ka jüngritele. Aga kui Jeesus ristil küsimuse esitas, ei vastanud Jumal. See tähendab, et
ristilöömise piinava surve all kaotas isegi Jumala Poeg selge taju sellest, miks Ta seda kõike
teeb. Paine tõttu kaotas Ta mõistmise sellest, miks see kõik toimub. Ketsemani aias Ta veel
teadis põhjust. Seda, et Inimese Poeg tuli otsima ja päästma kadunuid ja andma oma hinge
lunahinnaks paljude eest, et neid vabastada. Kuid ristil muutus eesmärk häguseks. See tunnistab
Jeesuse inimlikkusest. Ta ei mõistnud, mis toimub, kuid Jumal ei vastanud Talle. Meie
nüüdseks teame tõde. Iiobi kreekakeelsesse versiooni on lisatud üks salm. Kellegi teise kirjutaja
poolt, ilmselgelt palju aega hiljem. Kui heebrea teksti kreeka keelde tõlgiti, lisas keegi lõppu
ühe salmi. Kreeka tõlget nimetame Septuagintaks, kuna tõlkijateks oli 70 õpetlast. Vahel
öeldakse ka „LXX“ ehk viide 70-le tõlkijale, kes Aleksandria linnas tõlkisid Vana Testamendi
kreeka keelde. Sel ajal lisatigi salm, mis kreekakeelses vanas Testamendis kõlab nii:“Ja
kirjutatud on, et Iiob tõuseb taas üles koos nendega, keda Issand üles äratab.“ Siis leiab lõplikult
aset Iiobi süütuse tõestamine. Meie ju usume, et Jeesus tuleb tagasi kohut mõistma elavate ja
surnute üle. Ükskord jõuab kätte kohtuistung, kus Jeesus on kohtunikuks ning nii õiged kui
õelad seisavad Ta trooni ees. Ja saavad palga vastavalt sellele, mida maises ihus olles tegid.
Iiobi lootus saabki tõeks. Kord saabub õigeksmõistmise päev, kus kõik saab avalikuks ja kus
Jumala õigsus määratakse kogu inimkonna üle. Iiobki on siis kohal. Surnuist üles äratatud koos
teistega. Loodan, et see oli abiks Iiobi raamatu mõistmisel. Nüüd lugege see kodus üle. Lugege
valjult ette. Koguge inimesed kokku, lugege seda otsekui näidendit, eri rollidega, siis tajute
paremini teksti dünaamikat. Kuid tähtsaim osa on dialoog Jumala ja Iiobi vahel, kui Iiob saab
tagasi kontakti Jumalaga ja ütleb:“Ma ei pea põhjust teadma! Peaasi, et saan taas Sinuga
rääkida!“

1. ja 2. Kuningate raamat
1. osa
Ma pean teile natuke pihtima. Ma vihkasin ajalugu kooli ajal. Seda õpetas üks pensionile läinud
vikaar, kes suutis seda anda igavamalt ja tüütumalt kui teiste ainete õpetajad. Kuupäevad,
lahingud, kuningad ja kuningannad. Kas teil oli ka nii? See tundus kõik nii keeruline ja
elukauge. Mis asja mõte oli? Mis mõte selle õppimisel peale eksami sooritamise oli? Minu
ajalooteadmised päädisid nagu selles raamatus „10:66“, kus kõik oli kas hea või halb. On
naljakas, et Kuningate raamat on väga paljuski selline. Kuningad olid kas väga head või väga
halvad. Palju on Piiblis ajalugu, kuid see on lihtsalt ühe rahva ajalugu. See ei ole Hiina ega
India ajalugu. Ka mitte Ameerika ajalugu. See on lihtsalt ühe rahva ajalugu, sellepärast, et
nende ajalugu on Jumalale oluline. Muu ajalugu võib olla huvitav, kuid see ajalugu on
absoluutselt ülioluline kogu inimkonnale. Me oleme Iisraeli juhtimise teises faasis. Mul on
väike diagramm, mida ma tahan näidata. Siin on aasta 2000 eKr, siin on 1000 eKr, siin on 500
eKr. Aabrahamist Taavetini kulus 1000 aastat. Taaveti ajaks olid nad saanud kõik, mida Jumal
tahtis, et neil oleks. Neil oli tagasilööke. Näiteks olid nad orjad Egiptuses 400 aastat. Isegi peale
oma maale jõudmist oli neil palju rünnakuid midjanlaste poolt. Need olid tõelised tagasilöögid,
kuid nad läksid edasi ja lõpuks jõudsid nad kuningas Taaveti poolt juhitud impeeriumini. Sellest
räägib 1. Moosese raamat, seejärel ülejäänud 4 Moosese raamatut. Siis tulevad Joosua raamat,
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Kohtumõistjate raamat, Ruti raamat, 1. ja 2. Saamueli raamat. Kuningad käisid alla. Mõlemad
Kuningate raamatud räägivad, kuidas nad kaotasid kõik, mis nad 1000 aastaga olid saavutanud.
See allakäik oli väga kiire peale Saalomoni kodusõda ja seejärel lõhenemine 10. suguharu vahel
põhjas ja 2. suguharu vahel lõunas. Nad ei ühinenud enam kunagi. Nüüd ei olnud enam üks
Iisraeli rahvas. 10 põhjasuguharu hoidsid Iisraeli nime, sest neid oli 10. Kaks lõunasuguharu
võtsid endale nime Juuda, sest Juuda suguharu oli suur ja Benjamini suguharu oli väike. Seega
oli neil kodusõda. 10 põhjasuguharu käisid pidevalt alla, kuni kõik 10 võeti Assuri koosseisu.
Lõunas olid neil siiski mõned edusammud. Nad läksid ülesmäge Hiskija ajal, kes oli väga hea
kuningas ja lapskuninga ajal, kes hakkas valitsema 8-aastaselt. See oli Joosija, kuid see ei
peatanud pidevat allakäiku ja lõpuks need 2 suguharu allutati Paabeli poolt. Nad lõpetasid nagu
olid alustanud. Enne orjadena Egiptuses, nüüd olid nad Assuri-Paabeli alla võetud. See on
traagiline lugu. Üks peapõhjusi selle lugemisel on, et see võib juhtuda ka kogudusega. Ka seda
juhtub. Sa võid selle kõik saada ja võid selle kõik kaotada. Te tavaliselt kaotate selle kiiremini,
kui te selle saite. Täiendame natuke seda väikest diagrammi. Nad tulid tagasi pärast 70 aastat,
kuid nad ei saanud kunagi oma vabadust uuesti tagasi. Siis valitsesid neid preestrid prohvetite
ja kuningate asemel. Nad okupeeriti egiptlaste ja süürlaste poolt. Siis kreeklaste poolt. Siis oli
neil kohutav Antiokus Epifani aeg 3,5 aastat. Ta tegi kõige kohutavamaid asju. Ta ohverdas
sigu templialtarile. Ta ehitas Zeusi kuju templisse ja muutis templi käärkambri bordelliks. Ta
on Antikristuse võrdpilt. Tema oli kõige hullem, kes on kunagi olnud ja siis tulid roomlased.
Siis tuleb Taaveti poeg Jeesus, sest Joosepil ja Maarjal oli sugupuu. Nemad pärinesid kuningas
Taavetist. Ma näitan teile, kus me oleme, kui õpime Kuningate raamatut. Me õppisime
Saamueli ja see viis meid tippu. Nüüd Kuningate raamat hõlmab alates sellest kuni siia alla.
500 aastat kurba ajalugu.
Võtame mõned märksõnad uuesti. Ma rääkisin, et Iisraeli valitsus läks erinevatest etappidest
läbi. Esmalt olid patriarhid umbes 500 aastat, siis juhtisid neid prohvetid alates Moosesest kuni
Saamuelini. Siis kuningad alates Saulist kuni Sidkijani. Siis tulid preestrid alates Joosuast kuni
Kaifaseni. Seega vaatame me lugu Iisraeli kuningriigist Kuningate raamatus, kui neid juhtisid
kuningad. Heebrea keeles nimetatakse seda raamatut Iisraeli kuningriigiks. Inglise keeles on
see Kuningate raamat, kuid heebrea keeles Kuningriikide raamat. See on sellepärast, et sõnal
„kuningriik“ on eriline tähendus heebrea keeles. Inglise keeles seda ei ole. Inglise keeles
tähendab sõna „kuningriik“ maatükki, valdust. Meie oleme osa Ühendkuningriigist. Mul on
teile uudis- see ei ole ühendatud, see ei ole kuningriik. Samas ei ole see sellele halb nimi. Me
kaldume sellest mõtlema, kui millestki kaardil olevast. Heebrealastele on kuningriik pigem
valitsemine kui ala. Seda määratleti meelevalla terminites. Mitte territooriumi terminites. See
oli põhiliselt võimu määr, mitte varanduse hulk, mis kuningal oli. Kui me räägime Jumala
kuningriigist, ei räägi me kohast, vaid räägime võimust. Me räägime valitsemisest. Meil on see
keeruline konstitutsiooniline monarhia, kus kuninganna on võimul, kuid ta ei valitse. John
Major valitseb. Me oleme röövinud troonilt selle valitsemise võimu. Sellepärast on troonil väga
vähe võimu meie maal. Selle suur eelis on, et see hoiab võimu teiste inimeste kätte sattumast.
Seega sõjajõud ja kohtud ei ole otseselt valitsuse all, kuid nad on vastutavad kuninganna ees.
Ja see lihtsalt väldib poliitikute kätte liiga suure võimu sattumist. Seega meie monarhiat ei
hinnata mitte võimu põhjal, mis tal on, vaid võimu põhjal, mis hoiab teised eemal. Kas suudate
jälgida? Kuid tõelises kuningriigis on kuningal võim. Tema teeb seaduseid. Seal ei ole
parlamenti, ei ole hääletamist ega opositsiooniparteisid. Kuningas valitseb. Ta valitseb
määruste, mitte debati kaudu. Tema teeb seadusi. Igaüks peab neid järgima. Kas te tahaksite
elada kuningriigis? Kas te tahaksite, et üks mees valitseks Inglismaal ja teeks kõik seadused?
159

Ei ole parlamenti, valimisi ega hääletamist. Te ei ole kindlad. Ma võin teid kahe minutiga
veenda, kui meil oleks õige kuningas, kes oleks täiesti õiglane, kes paneks oma elu inimeste
pärast maha. Kes vaatab, et ei oleks vaeseid ega haigeid. Siis te tahaksite kuningriigis olla.
Kuningriik sõltub täielikult kuninga iseloomust. Kui teil on hea kuningas, siis kuningriik on
kaugelt parim valitsemise vorm. Kui teil on halb kuningas, on see kõige hullem. Sellepärast me
eelistame demokraatiat. Sellepärast et see hoiab ära liigse võimu sattumise ühe inimese kätte.
Churchill on öelnud, et demokraatia on kõige halvem valitsemise vorm, välja arvatud kõik
teised. Ta mõtles selle all, et see oli arvatavasti kõige turvalisem. Probleem on selles, kui sa
loed ajalugu, siis on olnud 10 korda rohkem halbu kui häid kuningaid. Lordi Acton
ütles:“Võimul on kalduvus täielikult korrumpeeruda. Kui annate kogu võimu ühe mehe kätte,
võite sattuda eksiteele, sest võim rikub inimesed. Nimetame seda nüüd diktatuuriks, kuningriik
oli selline. Seega mõistkem raamatute heebrea pealkirju- Iisraeli kuningriigid. Kuningriik oli
inimese valitsemine. Tema kuningriik lakkas, kui tema lakkas olemast. Siis sai järgmine alguse.
Kui me räägime Iisraeli kuningriigist, räägime kuningriikidest mitmuses. Üks järgnes teisele.
Ma mainisin seda, sest see on fraasi „Jumala kuningriik“ tagapõhi. Te ei saa siis aru fraasist
„ühendkuningriik“. Teil on vaja seda mõista Kuningate raamatuid lugedes. Kuninga iseloom ja
tema käitumine määras rahva saatuse. Kui Iisraelil oli kuningas, räägivad ajalooraamatud
sellest, mida inimesed tegid. Kuid kui neil oli kuningas, räägivad ajalooraamatud nagu Piibel
sellest, mida kuningad tegid. Te võite oletada, et seda, mida tegi kuningas, teeks iga teine. Nad
järgiksid teda. Tema ütleks:“See on minu seadus. Teie peate seda pidama.“ Seega nad järgisid
kuningat. Tema iseloom oli kõige olulisem tegur. Kui oli hea kuningas, siis elasid nad rahus.
Halva kuninga all leidsid nad end sõjast. Kuningate raamatus on rõhuasetus valitsemisel. Sellel,
mida tema tegi ja kas ta oli hea või halb kuningas. Seda mõõdeti väga lihtsalt ühe standardigaTaavetiga. Kui ta oli nagu Taavet, siis oli ta hea. Kui ta ei olnud nagu Taavet, siis ta oli halb.
Taavetist sai etalon peamiselt tema varasematel aastatel enne tema langust. Inimesed vaatasid,
kas ta on nagu Taavet. Kas ta elab nagu tema isa Taavet. Nii nad otsustasid, kuid selle taga oli
üks sügavam põhjus. Kui nad elasid nagu Taavet, siis nad tegid seda, mis oli Jumala silmis õige.
Kui nad seda ei teinud, siis nad tegid, mis oli Jumala silmis kuri. Kui te loete Kuningate
raamatut, siis on väga lihtne- olid kas head või halvad kuningad. Ma rääkisin, kuidas Saamuel
ütles, et kuningad saavad kulukad olema. Tegelikult ta ütles:“Teil juba on kuningas.“ Kui me
läheme tagasi kohtumõistjate aega, kui Gideon lõi midjanlasi, läksid nad Gideoni
juurde:“Gideon, me tahame, et sina oleksid meie kuningas ja alustaksid dünastiaga, et sinu poeg
valitseb.“ Gideon oli väga tark, öeldes:“Mina ei taha olla teie kuningas. Teil juba on üks. Jumal
on teie kuningas.“ Kahjuks nad muutsid meelt. See on väga huvitav. See ei ole päris
ajalooraamat tavatähenduses, sest lehekülgede proportsioon, mis on igale kuningale
pühendatud, varieerub suuresti. Näiteks oli põhjas üks kuningas nimega Omri, kellel oli
väljapaistev valitsemine. Ta oli poliitiline geenius. Majanduslikult ta viis nad tippu. Ta oli
väeline kuningas, kuid ikkagi on temast juttu vaid 7 salmi. Kui efektiivne ta ka kuningana ei
olnud, tegi ta halba, mis oli kuri Jumala silmis. Jumala pilgu läbi ei tähendanud tema mistahes
suured saavutused midagi. Nii mõistab Jumal peaministrite üle kohut. Nad võivad tohutult palju
saavutada, kuid Jumal ei vaata selle peale. Ta küsib:“Kuidas ta elas? Mida ta uskus? Kuidas ta
käitus? Sellepärast saad sa teise kuninga, kellele on terved peatükid pühendatud. See
proportsioon räägib teile palju Jumala vaatenurgast. See põhineb kindlasti ajalool, kuid see on
valik. Ajalugu ei ole kunagi objektiivne. Kui keegi istub maha, et kirjutada ajalugu, teevad nad
kolm asja. Esiteks nad teevad valiku. Esmalt tuleb teha valik, mis tähendab, et sa valid kõige
tähtsamad asjad välja. Järgmine samm ajaloolasel on seostamine. Siin peab ta näitama, kuidas
tema poolt valitud asjad omavahel seotud on. Kuidas see viis tolleni. Kolmas samm on selgitus.
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Miks see tolle põhjustas. Iga ajaloolane läbib need kolm sammu: valik, seostamine ja selgitus.
Sellepärast sõltub ta täielikult sellest, mis tema meelest on tähtis ja kuidas tema arvab, et need
sündmused omavahel seotud on. Miks ta arvab, et A viib B-ni ja see omakorda C-ni. See on
subjektiivne ajalugu, kuid see on kirjutamine Jumalast lähtuvalt. Sellepärast rääkisin ma teile,
et Vanas Testamendis Saamueli ja Kuningate raamatuid kutsutakse endiste prohvetite
raamatuiks Joosua ja Kohtumõistjate raamatute kõrval. Sellepärast, et see on prohvetite poolt
kirjutatud ajalugu. Jumal on see, kes valib, mis on oluline, Jumal seostab asju omavahel, Jumal
selgitab, miks asjad on juhtunud nii nagu on. Seega me ei loe ajalugu, vaid tegelikult loeme
prohveteeringut. See tuleb juudi Vana Testamendi teises osas. Neil on seadus, mis on esimesed
viis raamatut- Moosese raamatud. Prohvetid, nii endised kui viimased prohvetid ja muud
kirjutised nagu psalmid ja õpetussõnad. Neil on viimased prohvetid- Jesaja, Jeremija, Hesekiel
ja 12 väiksemat prohvetit. Meie kaldume nimetama neid raamatuid ajalooraamatuteks ja noid
prohveteeringuiks. Kuid juudid olid targemad öeldes: ei, need olid endised prohvetid ja need
viimased prohvetid.
Läheme edasi. Me õpime Iisraeli kuningriigi ajalugu. See on püha ajalugu. Selles on moraal,
sõnum. See ei ole lihtsalt õppetund ajaloo kohta, vaid see on õppetund ajaloost. Sellel on suur
erinevus. Mõni ütleb: ajalugu kordab ennast. See peab nii olema, sest keegi ei kuula. Teised on
öelnud, et kui unustad mineviku, pead sa seda uuesti läbi elama. Sellepärast on ajalugu oluline.
Muidu hakkame samu vigu tegema ja me ei õpi. Sellepärast õpime seda ajalugu. See on ajaloo
õppetund. Selles on nii selge muster. Kui liidate kokku valitused või iga kuninga kuningriigid,
leiad üllatava fakti. Liida aastate arv kokku ja jaga kuningate arvuga, siis te leiate, et iga hea
kuningas valitses keskmiselt 33 aastat. Kas pole põnev! Kuid iga halb kuningas valitses
keskmiselt 11 aastat. Nii kujuneb ajaloos. Tervikuna leiate te läbi ajaloo, et head valitsused
kestavad kauem kui halvad. Head valitsejad kestavad kauem kui halvad. Kui te võtate keskmise.
See näitab, et Jumal kontrollib ajalugu. Kui me elame moraalses universumis. Halvad valitsejad
valitsevad üldiselt lühemat aega. Antud juhul 1/3 võrra vähem. Kui head kuningad valitsevad
keskmiselt 33 ja halvad kuningad keskmiselt 11, siis see ütleb küllaltki lihtsalt, et Jumal hoiab
häid kuningaid troonil 3 korda kauem kui halbu. Sellepärast rääkisime nii põhjalikult, kui kaua
iga kuningas valitses. Seega saate kõik selle tuletada. Kui loete Kuningate raamatut, peate
tegema väikseid arvutusi, et paremini mõista, mida loete. Muidu te lihtsalt mõtlete:“Oh, tema
valitses 30 aastat ja tema 50 aastat. Kui igav.“ Ei, see ei ole igav. See on paeluv. Kui te selle
matemaatiliselt lahendate, leiate te, et Jumal juhib ajalugu. See kehtib läbi kogu ajaloo. Head
tsivilisatsioonid kestavad kauem kui halvad, sest Jumal on troonil. Iisraeli kuningriik tegi läbi
kolm etappi. Esimene oli ühendkuningriik. Kolm kuningat valitsesid üle kogu Iisraeli kõiki 12
suguharu, kuid ainult kolm kuningat. Esimene oli Saul, kuid tema oli kehv kuningas. Teine oli
Taavet. Tema oli hea kuningas. Kolmas oli Saalomon. Tema oli segu heast ja halvast. Jumal
andis ühendatud Iisraeli valitseda igaühele täpselt 40 aastat. See on tähelepanuväärne, sest 40
on alati, kui Jumal testib inimesi. 40 päeva kõrbes, 40 aastat kõrbes. 40 on Jumala katseaeg. 40
aastat on Jumala silmis prooviaeg. Kui kõik suguharud olid koos, andis Jumal neile kolmele
kuningale täieliku prooviaja. See oli kuningaks olemise test. Kahjuks kukkusid nad testimisel
läbi. Kõik nad alustasid hästi. Kõik nad lõpetasid halvasti. Siiski oli üks nendest mees Jumala
südame järele. Ükski neist ei olnud hea kõik need 40 aastat. Seega ühendkuningriik kukkus
läbi. 1. Saamueli raamat hõlmab Sauli 40 aastat. 2. Saamueli raamat hõlmab Taaveti 40 aastat.
1. Kuningate 1-10 hõlmab Saalomoni 40 aastat. Kohe pärast Saalomoni surma põhi ja lõuna
eraldusid teineteisest ja neil oli kodusõda. Seal oli olnud kasvav pinge. Ma teile juba rääkisin,
sest kogu rikkus oli lõunas pealinna ümber ja kogu vaesus oli tabanud põhja. Põhjas oli palju
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mürglit, kuid valitsus oli huvitatud ainult edelaosast. Kas saate aru, mida ma mõtlen? Me teame
seda liigagi hästi. See juhtub, sest seal kus on valitsus, on rohkem rikkust ja huvitavamad asjad
juhtuvad. Peale Saalomoni surma ei suutnud keegi 12 suguharu koos hoida. Kaks suguharu jäid
lõunasse ja nad säilitasid pealinna ja kuningliku liini. Kümme suguharu põhjas kaotasid
mõlemad. Seega ei olnud neil ülistuse paika. Neil ei olnud Taaveti kuninglikku liini. Seega
mida nad tegid? Nad asutasid omaenda ülistuse keskused. Kaks neist- Peetel ja Daan lõid
objektid inimeste tähelepanu tõmbamiseks. Nad püstitasid kaks tohutu suurt kuldvasikat
Peetelis ja Daanis. Nad valisid oma kuninga, kelle nimi oli Jerobeam. Mul on Jerobeami pitsat.
Sellel on lõvi. See on alati olnud Iisraeli sümbol. See on Jerobeami nimi. See on koopia. See
kaevati välja Megiddost. See on selle mehe tõeline pitsat. Jerobeam. Ta ei põlvnenud Taaveti
kuninglikust soost. Alates sellest oli neil põhjas üks dünastia teise järel. Neil oli mõrvu ja võimu
ülevõtmisi. See on väga kurb lugu. Neil olid ülistuskeskused kullast vasikatega ja neil olid
tavaliselt ise valitud kuningad, kes lihtsalt tapsid eelmise kuninga. Lugu põhjas on tõesti üsna
kurb. Veelgi enam, 80 aastat peale lõhenemist oli sõda põhja ja lõuna vahel. Tegelikult põhja
suguharud tegid lepingu Assuri ja Damaskusega, et kaks suguharu lõunas minema pühkida.
Jesaja päevil oli neil 80-aastane sõda. Siis oli neil väike rahuaeg. 80 aastat rahu. Pange tähele,
et need 80 on kaks korda 40. Selle rahu ajal saatis Jumal neile kaks prohvetit, kes mängivad
Kuningate raamatus tohutu suurt rolli. Eelija ja tema järgnes Eliisa. Need kaks prohvetit olid
kohutavalt tähtsad põhjas ajal, mil põhi ja lõuna võitlesid. Pärast Eelijat ja Eliisat läksid nad
sõtta tagasi ja võitlesid omavahel ja tegid jällegi räpaseid trikke. Ei läinud palju aega, kui tuli
Assur ja allutas 10 Iisraeli suguharu endale 721 eKr. Nendest said 10 kaotatud suguharu. Nad
ei olnud täiesti kadunud, sest Jumal teab, kus nad on. Nad olid laiali pillutatud. Ilmutuse raamat
tõotab, et Jumal toob need 12 suguharu tagasi. Kus iganes nad ka ei oleks. Seega Jumal teab.
Tema peab arvet. Nüüd oleme jäänud üksikusse kuningriiki. See on nüüd väga väike kuningriik.
Ainult Juuda ja väike Benjamini suguharu lõunas. Väike maatükk Jeruusalemma ümber, kuid
neil on ikka veel pealinn. Neil on ikka veel Taaveti kuninglik liin. Kas te ei arvaks, kui nad
näevad 10 oma kaassuguharu ära võetuna, et nad ütlevad:“Me peame selja sirgu lööma või
Jumal saadab ka meid minema.“ Kui kümme inimest teie perekonnast oleksid röövitud ja
kadunud ja Jumal ütleb teile:“Ka teie kaote, kui te korralikult käituma ei hakka.“ Kas te ei
parandaks oma käitumist? Tragöödia on selles, et ka nemad ei teinud seda. Jumal ei karista
kunagi kedagi ilma, et ta oleks enne hoiatanud. Jumal ütles prohvet Aamose kaudu:“Ma ei tee
kunagi midagi enne kui olen saatnud prohveti inimestele ütlema, mida ma tegema hakkan.“
Sellepärast saatis Jumal Eelija ja Eliisa põhja ja hiljem Aamose ja Hoosea, kes oli viimane.
Peale Hooseat ei saatnud kedagi. Peale seda saatis Jumal prohveti prohveti järel kahele
järelejäänud suguharule. Ta saatis Jesaja, Miika, Nahumi. Ta saatis nii paljusid. Ikkagi nad ei
kuulanud. Tragöödia on selles, et 587 eKr, 140 aastat hiljem, allutati väike Juuda Paabelile.
Sellega lugu lõpeb Kuningate raamatus. Kui te loete Kuningate raamatut, siis kõigepealt loete
te ühendkuningriigist Saalomoni all. Siis loete te jagatud kuningriigist. See on väga segav, sest
siis käib asi ühest kohast teise. Juuda kuningas tegi seda, Iisraeli kuningas tegi teist. Ta tahab
mõlemaga sammu pidada. See on üsna segadusse ajav. Meile meeldiks, kui räägitaks esmalt
kogu lugu põhja kohta ja seejärel lõuna kohta. Ta teeb seda, sest nad olid vastastikustes
sidemetes nii sõja kui rahu ajal. Seega esineb üheaegselt kaks lugu. Siis läheb lihtsamaks, kui
meile jäetakse vaid kaks Juuda suguharu, millest tuleb sõna „juut“. Enne seda nimetati neid
heebrealasteks või iisraeliitideks. Nüüd tuleb esmakordselt sõna „juut“. See sõna sai väga
tavaliseks evangeeliumi loos, kui tuli Jeesus. Sajandeid on inimesed Johannese evangeeliumi
valesti mõistnud, mis ütleb, et juudid tapsid Jeesuse. Kahjuks on kristlik kogudus kõik juudid
sellega seostanud, millega nad on juudi rahvale kohutavaid asju teinud 20 sajandit:“Teie juudid,
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tapsite Jeesuse.“ Kui Johannes oma evangeeliumit kirjutades ütleb, et juudid tapsid Jeesuse, ei
mõtle ta kõiki iisraeliite. Ta mõtleb Juuda rahvast. Teisisõnu Jeruusalemma inimesi lõunas. Ta
ei mõtle galilealasi. Galilealased armastasid Jeesust. Ainult kui ta läks lõunasse Juudas asuvasse
Jeruusalemma, siis juudalased vihkasid teda. Kas suudate jälgida? Kui te loete Johannese
evangeeliumis juudid, siis ärge mõelge kõike iisraeliite. Need on lõunahõimud, mitte
põhjahõimud. Ma tõin selle sisse, sest oleks saanud vältida sajandeid kestnud väärarusaama,
kui mõistaksime, et juut tähendab kedagi Juudast. Alates sellest, kui need kaks suguharu lõpuks
eksiilist tagasi tulid, olid nad lihtsalt juudid.
Lubage küsida mõned olulised küsimused:“Kes kirjutas need raamatud? Kuidas ja millal ta
need kirjutas ja miks ta need kirjutas? Me ei tea, kes. Enamik juutidest arvavad, et see oli
Jeremija. See on tema moodi. Mõned Kuningate raamatu osad on identsed Jeremija raamatu
peatükkidega. Me teame, et prohvetid kirjutasid ajalugu, sest nad nägid seda nii, nagu Jumal
näeb. Seega võib see olla Jeremija. Teised arvavad, et see on Hesekiel. Mina arvan, et see oli
Jeremija. Seda ühel põhjusel- teda ei ole mainitud. Kuid ta oli kõige selle keskel ja temast ei
ole sõnagi. Ma ei kujuta ette, et keegi võiks sellest ajaloo perioodist rääkida mitte kordagi
Jeremijat mainides. Kuid kui ta ise kirjutab, siis ta ei teeks seda. Ta on oma prohveteeringud
eraldi üles kirjutanud. Seega mina hääletan Jeremija poolt. Kuidas seda kirjutati? Kuningate
raamatus on kirjutatud:“Nagu see on kirjutatud Saalomoni tegudes, nagu see on kirjutatud
Iisraeli kuningate kroonikates. Nagu see on kirjutatud Juuda kuningate kroonikates.“ Ta kasutab
kindlasti rahvapärimust. Ta kasutab teiste inimeste ülestähendusi. Neid kokku põimides loob ta
ajaloo õppetunni. On isegi mõned Jesaja raamatu osad, mis on sõna-sõnalt samad kui Kuningate
raamatu mõned lõigud. Kas Jesaja kirjutas need osad ja Jeremija sai need Jesajalt, seda ma ei
tea. Ta kasutas tavalist ajaloolist meetodit- ta kasutas oma allikaid, kogudes materjali
raamatukogust ja siis ta pani selle sellisel viisil kokku, et me saame sügavamõttelise õppetunni
juhtunut jälgides. Millal see kirjutati? Palju sellest on kirjutatud enne Paabeli alla sattumist, sest
ta mainib, et tempel on ikka veel püsti. Ta kasutab sagedasti fraasi „Nagu see on selle päevani.“
Kui te loete Kuningate raamatut, siis leiate pidevalt:“Nagu see on selle päevani.“ See on ilmne,
et ta kirjutas enne, kui kogu see kupatus kokku kukkus. Siiski viimane väike osa Kuningate
raamatust lõpeb: Paabeli eksiili keskel. See on kõige ebatavalisem lühiuudis. Babüloonlased
olid tapnud viimase Juuda kuninga, keda hüüti Sidkijaks. See oli talle väga kohutav. Nad panid
ta ahelatesse. Siis rivistasid nad tema pojad tema ette ja nad tapsid kõik Sidkija pojad. Kui ta
oli näinud kõikide oma poegade suremist, torkasid nad tal silmad välja ja viisid ta ahelates
minema. See oli Sidkija. Eelmine kuningas Joojakin oli nõrk kuningas. Ta ei üritanud
babüloonlastele vastu astuda. Tegelikult võtsid nad ta vangi. Viimane asi Kuningate raamatus
on, et Paabeli kuningas vabastas eelviimase kuninga vangistusest ja kutsus ta sööma kuninga
lauda. See on väga huvitav uudis. Kuningate raamatus. See tähendab, et see oli lõpetatud eksiili
poolel teel. See on väga tähtis. See tähendab, et see Taaveti kuninglik liin tegelikult alustas oma
söögiaegadega kuninga lauas Paabelis. Te leiate selle mehe nime Jeesuse sugupuus. Sest
Taaveti kuninglik liin säilitati sellega Nebukadnetsari poolt. Ja kuninglik liin tuli tagasi
Serubbaabeli iskus. Me saame temast rohkem teada ühte teist raamatut õppides. Läbi kogu selle
lakkamatu katastroofi ja õuduse hoiti kuninglik liin alles. Nad kaotasid ka JeruusalemmaJumala nime linna. Sellega jõuame kõige tähtsama küsimuseni- miks see kirjutati? Me võime
nüüd selget põhjust näha. Siin on kogu rahvas, kes on kaotanud oma maa, pealinna, kes on
vägivaldselt ära viidud. See põlvkond ei näe enam kunagi kodu. Nad tõenäoliselt rääkisid
nii:“Jumal on meid maha jätnud. Jumal ei armasta meid enam. Miks Jumal laskis sellel meiega
sündida?“ Te küsiksite ka selliseid asju, kui see teie ja teie lastega juhtuks. Kui teid vägivaldselt
163

teie maalt minema viiakse ja te ei näe kunagi enam oma kodu. Te oleksite küsimustest tulvilmiks Jumal on lasknud sellel meiega juhtuda? Kogu Kuningate raamat on vastus sellele, miks
Jumal sellel sündida laskis. Õige oleks öelda: Nende oma süü tõttu. Jumal ei ole oma lubadusi
murdnud. Ta on neid pidanud. Ta lubab seda teiega teha, kui te valesti käitute. Seega ärge
süüdistage Jumalat. Jumal on oma lubadusi pidanud. Ta kasutab kõiki neid allikaid
kuningriikidest, nende allakäigust, et neile näidata: üks asi on kindel- Jumal on ustav oma
sõnale. See ei ole juhus. Te ise põhjustasite selle, sest te teadsite, mida Jumal teil teha käsib.
Siiski te ignoreerisite Teda. Kuid see on inimloomus. Me sügaval sisimas teame, et Jumal
mõistab ühel päeval kohut selle üle, kuidas me elasime. Mis me sellega peale hakkame?
Inimloomus on nii rikutud ja tõrges, kui kasutada Jumala omadussõna. Me jätkame elamist
viisil, millest me teame, et see vihastab Jumalat. Me kuritarvitame Tema kannatlikkust. Nagu
Saksa luuletaja Heine, kes oli ateistist juut. Ta lõpetas Pariisis ja suri pärast patust elu. Nad
kutsusid preestri, et ta oma patud tunnistaks, kuid ta keeldus sellest, öeldes lihtsalt surres:“Jumal
andestab mulle, see on Tema amet.“ Heine sõnad surres näitasid, et ta kasutas Jumala
kannatlikkust kurjasti. Ta ei mõistnud, et Jumala kannatus katkeb. See võttis sadu aastaid, kuid
pikemas perspektiivis Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, kuid kindlalt. Te peate meeles
pidama, et kohus tuleb varem või hiljem. Sellepärast on see raamat kirjutatud. Ta lihtsalt
kasutab ajalugu. See on sügavamõtteline õppetund neile inimestele. Siiski on olemas lootus.
Isegi selles tumedas raamatus on lootus, sest Jumal on lubanud, et Ta ei riku kunagi oma osa
lepingust. Ikka ja jälle olen ma alla jooninud, kui see Vanas Testamendis esineb. Jumal
ütleb:“Sina võid lepingut rikkuda, mina ei tee seda kunagi. Seepärast, kui teid on viidud teisele
maale, toon ma teie lapsed tagasi.“ Jumal peab oma lepingut. Ta ei murra kunagi oma sõna. Ta
lubas, et viib nad oma maalt minema ja lubas nende lapsed tagasi tuua. Seda Ta ka tegi. Nad
olid 70 aastat Paabelis. Kas teate, miks? Ma vist rääkisin teile varem. Sellepärast, et Jumal oli
kehtestanud seaduse, mille kohaselt nad pidid laskma maal iga seitsme aasta tagant puhata.
„Olgu sellel puhkus, et maa saaks uuendatud.“ Nad olid seda ignoreerinud kõik need 500 aastat
alates Saalomonist. Te võite selle välja arvutada, kui paljudest puhkuseaastatest oli maa ilma
jäänud. 70-est. Jumal ütles:“Kui teie ei anna maale puhkust, siis teen seda mina. Teie olete
maalt eemal, kuni see on oma puhkuse kätte saanud.“ See kõik on omavahel seotud. Sellepärast
on see kirjutatud. Kui see oli Jeremija, kes ütles:“Ma kirjutan viimase 500 aasta ajaloo, et
inimesed saaksid sõnumi: See katastroof on tulnud kõigi 12 suguharu peale, sest nad ei pidanud
lepingut. See ei ole lootusetu. Jumal on lubanud hoida Taaveti kuningliku liini alles.“ Ta lubas
oma lapsed tagasi tuua ja seda Ta tegi.

2. osa
Eelmisel korral andsin ma ülevaate mõlemaist Kuningate raamatutest, mis heebrea Vanas
Testamendis on üks raamat- Iisraeli kuningriigid. Ma tahan selle loo uuesti läbi võtta, vaadates
detailsemalt mõningaid kuningaid ja mõningaid kriise. Esimene kuningas, kellest tahan natuke
rohkem rääkida, on Saalomon. Temaga algab Kuningate raamat ja tema valitus tundub ühest
küljest nii hea ja teisest küljest nii halb. Saalomon oli hea inimene. Ta alustas hästi. Tema
valitsemise alguses ütles Jumal talle:“Ma annan sulle kõik, mida sa minult palud.“ See on
tõeline iseloomu test. Kui Jumal ütleb, et Ta annab sulle kõik, mida sa iganes palud- rikkus,
kuulsus, vägi- mida sa iganes palud, seda Ma annan. Saalomon ütles:“Palun tarkust!“ Ta
ütles:“Kuna ma olen kuningana kogenematu ja kui minust saab hea kuningas, pean ma olema
tark. Ma vajan tarkust, mida mul ei ole.“ Jumal ütles:“Kuna sa palusid tarkust, annan ma sulle
ka kõike seda, mida sa ei palunud. Ma annan sulle rikkust, kuulsust, võimu, kuid üle kõige
annan ma sulle tarkust.“ Kui ta ärkas, puutus ta kokku olukorraga, kus ta tõepoolest vajas
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tarkust. Kaks prostituuti vaidlesid ühe lapse pärast. Neil oli mõlemal olnud laps, kuid öösel oli
üks surnud. Mõlemad ütlesid, et see laps, kes suri, oli teise naise oma ja elus laps on tema oma.
Kas kujutate ette raskemat olukorda lahendamiseks? Kuid Saalomon oli tarkust küsinud ja seda
ta ka sai. Jumal ütles:“Lase neil see laps pooleks lõigata ja anna kummalegi pool.“ Kohe, kui
Saalomon seda öelnud oli, ütles tegelik ema:“Las laps jääb temale.“ See, kes ei olnud ema,
ütles:“Jah, lõikame ta pooleks!“, sest tema oli tapnud teise lapse. Nii lihtsalt see lahenes.
Tarkusesõna on kättesaadav kõigile, kes on Vaimuga ristitud. Üks noorpaar tuli Islingtonis
Londoni koosolekul minu juurde ja ütles:“Mr. Pawson, kui te meid aidata ei suuda, siis me
lahkume.“ Mul oli 5 minutit aega ja küsisin siis:“Kui kaua olete olnud abielus?“- „Kolm kuud.“
Ma küsisin:“Kuidas saate lahutada pärast kolme kuud? Kuidas te kohtusite?“ Siis see selgus.
Naine oli vanglamisjonär ja nad saatsid ta mehe kongi. See on mõistagi probleemi tekitamine.
Ta kohtas seda vintsket selli ja juhatas ta Issanda juurde. Mees sai päästetud. Naine õpetas talle
Piiblit ja juhendas teda ning mõne aasta möödudes sai ta välja, öeldes:“Mul ei ole peret ega
kodu, kuhu minna.“ Naine oli 30-le lähenev üksik tütarlaps, kes elas üksinda oma korteris. Ka
temal ei olnud peret. Mees ütles:“Ma olen sinusse armunud.“ Naine ütles:“Ka sina meeldid
mulle.“ Nad astusid vanglaväravast otse abiellu. Kolisid korterisse ja siis leidsid, et nad ei sobi
üldse omavahel. See, et mõlemad on kristlased, ei ole piisav. Mees ei kasutanud kunagi nuga ja
kahvlit. Ta sõi sõrmedega. Õhtul magama heites viskas ta lihtsalt oma riided maha ja hommikul
korjas üles. Naine oli üles kasvanud lillede ja pitskardinatega. Nad olid kõiges täiesti sobimatud.
Pärast kolme kuud ütles naine:“Me oleme teinud oma elu suurima vea. Kas te saate meid
aidata?“ Viis minutit ma palusin Issandalt tarkuse sõna. Siis Ta andis selle. Ma ütlesin:“Kuulake
hoolega! Te peate esimesel nädalal tegema mehe viisil. Naine peab oma riided põrandale
vedelema jätma ja sööb sõrmedega. Järgmisel nädalal tuleb teha naise kombel. Mees peab oma
riided ära koristama ja noa ja kahvliga sööma.“ Ma ütlesin, et nad peavad nii üle nädala tegema.
Naine ütles:“See on nii veider, et see vist on Issandalt.“ Nad küsisid:“Kas on veel midagi?“ Ma
vastasin:“Ei ole.“ Nad läksid ära. Kuus kuud hiljem sain ma toreda kirja:“Kallis David, me
poleks arvanud, et abielu võib nii imeline olla.“ Kahjuks nad ei öelnud, kas nad ikka veel
selliselt toimisid. Nüüd oli mul vastus. Ma võin kirjutada raamatu „Üle nädala“. Ma võin teile
öelda: Ma ei ole seda sõna kellelegi teisele öelnud, sest Jumal andis tarkusesõna nende jaoks.
Jaakobus ütleb:“Kui sul on tarkusest puudu, siis küsi seda.“ Ära kahtle selle saamises. Ka
Saalomon sai seda ja lahendas probleemi. Tark mees. Ta tahtis oma tarkust ka teistega jagada,
seega ta kogus 3000 vanasõna ja kirjutas 1005 laulu vastavalt Kuningate raamatule, kuid Jumal
avaldas vaid kuus neist. Mul on selle kohta teooria. Tal oli 700 naist ja 300 liignaist. Jumal
keeldus avaldamast 999 tema lauludest. Ma arvan, et ta kirjutas igale naisele ühe. See ainus,
kelle Jumal oli talle määranud, ongi see Saalomoni laulus olev. Seega, vaene vana Saalomon.
Kas te nimetaksite teda targaks, kui tal oli 700 ämma? Tegelikult Saalomon oli nagu paljud
meist- tal oli palju tarkust kõikide teiste jaoks, kuid enesele seda ei jätkunud. Selles oli
tragöödia. Ta kirjutas kolm raamatut. Õpetussõnad, Ülemlaulu, kui ta oli noor mees. Ta oli nii
armunud, et ta unustas Jumalat mainida. Siis tal oli juba 60 naist ja tal edenes karjäär hästi, kuid
ta kohtas seda õiget. Siis ta kirjutas õpetussõnad, kui ta oli keskealine- „Poeg, ole naistega
ettevaatlik.“ Ma kuulsin ühte teismelist tüdrukut oma emalt küsimas:“Mida sina minu vanuses
tegid, et sa minu pärast nii palju muretsed?“ Siis ta kirjutas Koguja raamatu. „Meenuta oma
Loojat oma nooruspäevil!“ Enne kui jalad tudisevad ja hambad on hõredad ja silmanägemine
on tuhm. Te võite näha kogu Saalomoni elu. Rahu ja õitsengu ajal tuli filosoofia. Siis tal oli
aega muusika vastu huvi tunda. Põllumajanduse ja arhitektuuri vastu. Ta tundis paljude asjade
vastu huvi, kuid miski ei rahuldanud teda. Koguja raamat on üks kurvemaid raamatuid Piiblis.
Kui ta oli vanaks saanud, siis ta avastas, et see kõik oli olnud mõttetu. See on Saalomon.
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Ta tegi nii palju häid asju ja ta ehitas Issandale templi oma isa Taaveti plaanide kohaselt ja
materjalidest. See oli võrratu tempel. Siin on Saalomoni palee ja see on tempel. Templi
ehitamiseks kulus 7 aastat. 12 aastat kulus tema palee ehitamiseks. Üks kõige võluvamaid asju
Kuningate raamatus templi ehitamise kohta oli see, et kuigi see ehitati tahutud kividest, ei olnud
kunagi kuulda haamrite ja peitlite heli. Palju aastaid ei saanud inimesed sellest aru. Kuidas saab
kõiki neid kive lõigata nii, et ei kuule kunagi haamri ega peitli heli? Siis leidis keegi augu
mägedes, Moorija tipus, Kolgata lähedal oli kaljus auk. Nad läksid sisse ja leidsid tohutusuure
koopa. Te võite sinna siseneda, kui möödute Damaskuse väravast ja otsite väikest ust
kaljuseinas. Koobas seal on tohutusuur ja põrand on kaetud miljonite väikeste kivikildudega.
Siin lõigati kive. See kulgeb jarde templi all. See kivi on nii pehme, et sa võid seda pliiatsinoaga
või küünega lõigata. Kui te võtate tüki välja õhu kätte, siis see oksüdeerub ja muutub üsna
tugevaks. Siin on tükk sellest. See on täiesti kõva kivim, kuid see on lõigatud pliiatsinoaga. See
on nii pehme, et te saate seda lihtsalt niimoodi lõigata. Siis ta oksüdeerub ja muutub kõvaks ja
valgeks. See on ilus puhas valge kivim. Teisisõnu kogu kivi saadi alt sellest suurest koopast
neid tükke parajaks lõigates ja üles saates. Kui te lähete nutumüüri juurde, nagu seda nimetati.
Nüüd nimetatakse seda läänemüüriks. Kui te küsite nüüd nutumüüri kohta, saadavad nad teid
maksuametisse. Kui te vaatate läänemüüri, siis seal on 13 meetrit pikad kiviplokid 1,5 korda
1,5 meetrit, mis kaaluvad 100 tonni. Nad lõikasid selle pehme kivi ja tõid kärudega üles ja panid
paika. Nii ehitas Saalomon templit. See on paeluv lugu. Kurb asi selle juures oli Saalomoni
nõrkus. Te teate, mis see oli. Tal oli liiga palju naisi. Ta abiellus vaarao tütrega. Kuna ta oli
egiptlanna, ei suutnud ta elada pühas linnas. Saalomon ehitas talle tegelikult palee templi
põhjapoolsele küljele linnamüürist väljapoole. See avastati eelmisel aastal. Kui te vaatasite
hiljuti olnud telesaadet, siis te nägite, et leiti egiptuse arhitektuuriga palee, mille sammaste
ümber olid lootose lehed- ainus Egiptuse artefakt kogu Iisraelis, mis on avastatud. See on kohe
Damaskuse väravast põhjas kloostri all. Nad avastasid palee, mille Saalomon oli vaarao tütrele
ehitanud. See on huvitav, kui palju asju kinnitavad Piiblit. Nii on Saalomonilt pärit see
suurepärane tempel. On öeldud, et see oli 480 aastat pärast Egiptusest väljarännet, kui ta selle
templi avas. Kui sa tahad lugeda kõige inspireerivamat palvet, on see palve, mida Saalomon
palvetas templi pühitsemisel. See avati seitsmendal kuul lehtmajade püha ajal ja Jumala kirkus
laskus alla, nagu see oli laskunud Kogudusetelgile. See on tore lugu. Tema paljud naised tõid
paganajumalaid paleesse Jumala nimelises linnas. Kõigel sellel oli äärmiselt suur mõju kõigile
inimestele. Veelgi enam, selle ehitamiseks oli ta kasutanud praktiliselt sunniviisilist tööjõudu
ja suurt maksustamist. See tegi põhja veel tõrksamaks, kui nad pidid makse maksma lõuna
jaoks. Te võite seda lugu lugedes näha, et Saalomon oli tegelikult katastroofile alust panemas.
Jumal ütles talle:“Et sa Mulle selle templi ehitasid, kaotab sinu poeg oma valitsuse ajal
kuningriigi.“ Kas pole huvitav. Tegelikult täpselt see ka juhtus. Need rahutused tema poja
valitsuse ajal viisid kuningriigi lõhenemisele.
Ma tahan rääkida natuke ülejäänud kuningatest. Kuna ta oli kasutanud erinevaid allikaid- ühte
põhja kohta, teist lõuna kohta, on iga kuninga kohta käiv info natuke erinev. Kui ta kirjutab
Iisraeli kuningaist, alustab ta nende võimule tuleku ajaga, pealinna nimega, kus nad valitsesid,
valitsuse pikkusega. Siis tuli kohtumõistmine, et ta oli Jumala silmis kurja teinud. Siis me saame
tema isa nime. Siis ta nimetab allika, kust ta oma andmed on saanud. Siis lõpetab surmaga ja
nimetab poega, kes valitsuse üle võttis, kui mitte keegi teine ei võtnud trooni üle. Igal juhul oli
põhja kuningaid sellisel viisil kirjeldatud. Neid on võrreldud esimese põhja kuningagaJerobeamiga, kes ei olnud väga hea kuningas. Tavaliselt öeldakse:“Ta tegi seda, mis oli kuri
Isanda silmis, nagu Jerobeam tegi.“ Lõunas kasutatakse erinevaid allikaid. Seal on kerge
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varieerumine: võimule saamise aeg, siis vanus, millal nad valitsema hakkasid. Mõned neist olid
lapskuningad. Võimuloleku kestus on sama. Siis antakse ema nimi, mitte isa nimi. Ma ei tea,
miks. Tänapäeval on sisse viidud huvitav muutus- sa oled juut, kui sinu ema oli juut. Piibli
aegadel olid sa juut, kui su isa oli juut. Siis on kohtuotsus- kas nad olid head või kurjad. Põhjas
oli iga kuningas kuri. Lõunas olid mõned head ja mõned olid kurjad. Siis on mainitud allikad,
siis tuleb surm ja mainitakse ka lõuna kuninga matmise koht, erinevalt põhjast. Mainitakse
hauda ja seejärel poega või järeltulijat. Lõuna kuningate headust võrreldakse Taavetiga. Põhja
kuningate kurjust võrreldakse Jerobeamiga. Vaatame heade ja halbade kuningate arvu. Mõned
neist olid väga head. Mõned neist olid head. Mõned olid halvad ja mõned olid väga halvad. Oli
ka üks kuninganna. Issand oli teinud Taavetiga lepingu, et tema staatus hoitakse alles- troonile
saab alati poeg, mitte tütar. Iisrael ei ole kunagi plaaninud endale kuningannat. Kuid me näeme,
et üks siiski oli. Ma olen värviliselt esitanud, et te näete väga kiiresti, mis juhtus. Vaatame
põhja. Te näete kohe, et enamus neist olid väga halvad ja mõned olid lihtsalt halvad. Ükski neist
ei olnud hea ja kohe kindlasti mitte väga hea. Intrigeeriv selle asja juures oli see, et kuigi põhjal
oli 20 kuningat ja lõunal oli 20 kuningat, valitses lõuna 140 aastat kauem, sest head kuningad
valitsesid pikemat aega. Vaadake kuningate arvu ja vaadake, kui kiiresti halvad kuningad
asendati. Mõned neist pidasid ainult mõne kuu vastu. Siis nad tapeti. See on tõesti üks kurb
lugu. Üks kõige hullemaid oli mees nimega Jehu. Ka Ahab oli üsna halb. Ta abiellus võõramaise
printsessiga, foiniiklasega. Tema foiniikia nimi oli nurmenukk. See oli üsna õnnetu, sest
heebrea keeles on see praht. Tema nimi oli Iisebel. Ta abiellus printsess Nurmenukuga, kes
heebrea keeles oli tuntud kui printsess Rämps. See on Iisebel ja ta oli kohutav. Te peate temast
teadma, sest isegi ühes seitsmest kirjast Aasia seitsmele kogudusele Ilmutuse raamatus oli
nimetatud Iisebeli ja Iisebeli vaim jäi alles. Iisebel keeras Ahabi oma sõrme ümber. Ahab nägi
ilusat väikest viinamarjaaeda ja selle omanik oli Naabot. Ahab ütles ühel päeval oma
naisele:“See väike viinamarjaaed võiks olla meie mõisas.“ Iisebel vastas:“Miks siis mitte?“
Ahab ütles:“See kuulub ju Naabotile.“ Ta ütles:“See on varsti meie oma.“ Iisebel laskis
viinamäe omaniku tappa. Nii sai Ahab selle väikese aia. Selline oli Iisebel.
Sellel päeval saadeti esimene suur prohvet Eelija selle olukorraga tegelema. Kui teil on
võimalus, peaksite ronima Karmeli mäele. See on 12 miili pikk. See ulatub mereni. Selle
idapoolsel küljel maismaapoolsel küljel on mäe tipus suur lõhe, mis on looduslik areen, kuhu
30 000 inimest saavad vaatama koguneda. See on see koht, kus Eelija esitas Baali prohvetitele,
kelled Iisebel oli ametisse kutsunud, väljakutse. Seal oli allikas, mis ei lähe kunagi kuivaks,
isegi mitte põua ajal. Seal ei olnud kolm ja pool aastat vihma olnud. See allikas voolas ikkagi.
Minu sõber Lennart, kes suri mõned aastad tagasi jõulupühal 90-aastasena, või oli ta 99aastane? Tema oli seal palju aastaid politseinikuna Briti volitusega. Tema hobi oli arheoloogia.
Ta läks sellele areenile ja veetis kolm päeva käpuli edasi-tagasi liikudes, et näha, kas on midagi
Eelija altarist järele jäänud. Kas te mäletate seda lugu? Kui Eelija ehitas altari ja laskis Baali
prohvetitel oma altari sinna kõrvale ehitada ja tule välja kutsuda. See oli väga tark üleskutse,
sest me teame nüüd, et Baali altaritel oli all tunnel, preester roomas seal ja süütas tule. Kui
inimesed kisendasid Baali poole, siis…tuli süttis põlema. Siis ütles Eelija:“Nüüd ehitage siia
avatud kohta.“ Eelija oli väga vapper mees. Ta ütles:“Nüüd ma ehitan Issandale altari. Kui ma
olen pannud puud ja ohvrianni, soovitan teil täita ämbrid ja valada vesi peale. Siis me näeme,
kes on Jumal.“ Tema vaprus viis ta preestrite pilkamiseni sellisel viisil, et kui tema katse oleks
ebaõnnestunud, oleks ta olnud kadunud. Nad karjusid:“Baali jumal!“ Ta ütles:“Karjuge natuke
valjemini. Võib-olla ta on puhkusel, võib-olla tualetis.“ Ta tegelikult ütles seda. Natuke
viisakam inglise Piibel ütleb:“Võib-olla läks ta kõrvale.“ Tegelikult on see eufemism tualetis
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käimisest. Ta tegi nad naerualuseks. Kas te kujutate nende viha? Siis kell 3 õhtul õhtuse
ohverdamise ajal ilmus Jumal välja. Minu sõber Lennart otsis ringi roomates. Ta leidis ühe
väikese hanemuna suuruse kivi. Ühel pool oli rohelise klaasi kiht. Ta ei teadnud, mis see oli.
Ta viis selle geoloogia professori juurde Jeruusalemma Ülikoolis ja küsis:“Kas te ütleksite, mis
see on.“ Professor ütles:“Sa pole leidnud seda Iisraelist.“ Ta vastas:“Jah, ma leidsin. Kas te
ütleksite, mis see on?“ Professor palus kivi kolmeks päevaks endale. „Ega te ei ole selle vastu,
kui ma sellest õhukese tüki lõikan ja seda mikroskoobis vaatan?“ „Hästi.“ Ta tuli kolme päeva
pärast tagasi. Professor ütles:“Te võite olla kohutavalt pettunud.“- „Miks?“- „See on lihtsalt
tavaline lubjakivi.“ Lennart küsis:“Mis see roheline klaas sellel küljel on? Ma ei suuda seda
kraapida oma naise teemantsõrmusega.“ Professor ütles:“Hästi, see on ka lubjakivi. See on
olnud kirjeldamatu kuumuse all. Selliseid asju leitakse peale tuumapommi plahvatust.“ Nüüd
teadis Lennart, et ta oli saanud tüki Eelija altarist. Ta kandis seda oma taskus kogu ülejäänud
elu. Sellel oli olnud Jumala tuli, mis seda oli sulatanud ja kristalliseerinud. See oli väljakutse.
Siis kuulis sellest Iisebel. Ta ähvardas teda ja Eelija põgenes elu eest. On hämmastav, et üks
naine võib kohutada Jumala prohvetit. Ta põgenes Negebisse ja oli pikast jooksust nii kurnatud,
et jäi magama. Siis tuli ingel ja tegi talle süüa. See on imetore! Kas teadsite, et inglid oskavad
süüa teha? Kui helde on Jumal! Selle asemel, et teda minemajooksmise pärast tümitada, ütles
ta:“Sa ei ole nii pikka aega söönud. Ma saadan ingli sulle süüa tegema.“ See on ilus. Peale teda
tuli Eliisa. Mõni sõna Eliisa kohta. Ta kündis, kui Eelija teda kutsus. Eliisa ütles:“Ma tahan sinu
vaimust topeltportsjonit.“ See ei tähenda seda, et ma olen kaks korda nii suur prohvet kui sina
oled. See tähendab lihtsalt, et kui mehel oli neli poega, siis tema mõis jagati peale tema surma
viieks ja topeltportsjon läks vanimale pojale, kellest siis sai pereäri pärija ja ta sai selle lisaraha
oma ülesannete täitmiseks. Seega, küsides Eelija vaimu topeltportsjonit- ta palus olla tema
pärija, et äri üle võtta. Eelija ütles:“Kui sa näed mind minemas, võid sa olla minu pärija.“ Eelija
oli üks vähestest inimestest, kes ei surnud kunagi nagu Eenok. Eenok kõndis taevasse, kuid
Eelija ratsutas. Eelija sõitis vankriga taevasse ja tema mantel langes alla. Eliisa võttis mantli
üles ja ta jalutas Jordani jõe äärde. Enne Jordani jõe ületamist lõi Eliisa mantliga jõe pihta ja
jõgi läks kahte lehte. Eliisa ütles:“Vaatame, kas Jumal on minuga!“, lehvitas mantliga ja vesi
läks kahte lehte. Need kaks on nii erinevad ja ma tahan, et te paneksite tähele, et Eelija oli
võitleja, jutlustaja, mees, kes esitas inimestele väljakutseid. Eliisa oli küllaltki erinev. Tema
äratas surnuid üles. Ühes väikeses külakeses lesknaise poja. Ta äratas Suunemis surnu üles.
Suunem on ainult poole miili kaugusel väikesest külast nimega Nain. Eliisa söötis 4000 inimest
mõne leivapätsiga. Kas sellega meenub midagi? Me võime näha, et Ristija Johannes ja Jeesus,
kes olid nõod, olid nagu Eelija ja Eliisa. Nad kuulutasid neid kahte nõbu ette. See on
tähelepanuväärne lugu. Te peaksite Eelijat ja Eliisat uurima. Te võite näha, et Jumal saatis
prohveti prohveti järel neid inimesi hoiatama- Ahija, Jehu, Eelija, Miika, Eliisa ja Joona, keda
mainitakse Kuningate raamatus. Joonat peetakse müüdiks. Miks on ta siis Kuningate raamatus?
Siis tuleb Aamos ja lõpuks Hoosea. Milline mees oli küll Hoosea? Jumal käskis tal tänavale
minna ja endale prostituut leida ning temaga abielluda. Siis pidi Hoosea temaga lapsed saama.
Jumal hoiatas teda, et naine armastab esimest last, kuid ei armasta teist. „Kolmas laps ei ole
isegi sinu oma.“ Need kolm last ka sündisid. Siis läks prostituut tänavale tagasi. Hoosea
küsis:“Mida teha nende kolme lapsega?“ Jumal vastas:“Sina pead teda otsima ja ta tagasi ostma
ja ta koju tagasi tooma ja teda armastama.“- „Ja mis siis Issand?“- „Siis pead minema ja iisraeli
lastele rääkima, et mina tunnen sama.“ Hoosea raamat on tohutult emotsionaalne. See on Jumala
viimane manitsus truudusetule naisele, kes jookseb teiste jumalate järel. See on hämmastav
manitsus.
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Kui me lõuna kuningaid vaatame, siis näeme, et siin ei olnud nii palju halbu kuningaid. Siin on
üks õudus- kuninganna Atalja. Kas te teate, kes ta oli? Ta oli Iisebeli tütar. Ta abiellus Juuda
kuningaga lõunas. Ta oli väga armukade. Ta tahtis saada esimeseks Iisraeli kuningannaks.
Seega, mida ta teha võis? Ta tappis süstemaatiliselt kõik Taaveti kuningliku liini lapsed üksteise
järel. Selleks, et tema saaks kuningannaks. Sellel ajal ülempreester nägi seda sündimas ja ta
röövis noorima poisi nimega Joas ja peitis ta ära. Siis tuli välja, et Atalja oli surnud ja Joas istus
troonile. Siin võite näha kahte head kuningat- Hiskija ja Joosija. Hiskija oli Jesaja kaasaegne ja
temast saab lugeda Jesaja raamatust. Hiskija oli hea kuningas, ta tegi paljusid häid asju. Tema
kaevas tunneli, toomaks vee Jeruusalemma ja tehes selle jälle vaenlase suhtes ohutuks. Ta tegi
ka palju muid häid asju. Siis oli ta kohutavalt haige. Kaks meest tulid üle Araabia kõrbe
väikesest linnast nimega Paabel, et tuua kaarti „Saa terveks!“ Paabeli kuningalt. Nad tulid ja
ütlesid:“Meie kuningas on sinu haigusest kuulnud ja ta loodab, et sa saad peagi terveks.“ Hiskija
oli meelitatud sellest, et keegi nii kaugelt teadis tema haigusest ja oli selle pärast mures. Ta
küsis:“Kas te soovite minu paleed vaadata?“ Ta näitas neile paleed ja küsis:“Kas te tahate ka
templit näha? Meie templis on aarded.“ Ta näitas neile kogu seda kulda ja hõbedat seal templis.
Hiskija ütles:“Minge tagasi ja tänage oma kuningat kaardi „Saa terveks!“ eest. Jesaja tuli
paleesse ja küsis:“Kes olid need mehed?“- „Nad olid külalised Paabelist ja tõid toreda sõnumi
kuningalt, kes loodab, et ma saan varsti terveks.“ -„Mida sa neile näitasid?“ -„Ma näitasin neile
kogu oma paleed ja näitasin ka templi kuld- ja hõbeaardeid.“- „Babüloonlased tulevad ja
võtavad ära kõik, mida neile näidati.“ Seda ei juhtunud pikka aega, kuid lõpuks see juhtus.
Seega Hiskija oli segu heast ja halvast, kuid ta tegi mõningaid väga häid asju. Teine kuningas,
kes palju head tegi, oli kuningas, kes 8-aastaselt troonile tuli. Joosija sündis samal ajal kui
Jeremija. Nad olid sõna otseses mõttes kaasaegsed. Kui Joosija oli 8-aastane, oli ka Jeremija 8aastane. Sellest allikast ei kuule me sõnagi Jeremijast. Joosija oli mures, et tempel näis olevat
hooletusse jäetud ja tolmune ning värv koorus. Ta korraldas templi puhastuse. Templi puhastuse
ajal avastasid nad vana kapi ja kui nad selle avasid, leidsid nad sellest 5. Moosese rullraamatu,
mida ei oldud aastaid loetud. Nad tõid selle kuningas Joosijale, kes selle needusi lugedes
ütles:“Kas olete aru saanud, et me oleme teinud kõike, mis toob needuse?“ Ta ütles:“Me peame
selle kiiresti korda seadma ja korraldama rahvusliku reformatsiooni.“ Nad hävitasid kõik
ohvriküngaste kojad ja kõik ebajumalad. Nad arvasid, et sellega nad löövad platsi puhtaks, kuid
seda nad ei teinud. Sa ei saa inimesi parlamendiseadusega heaks muuta. Ei ole võimalik sundida
inimesi nende südameid muutma. Seadusega saab nende käitumist muuta, kuid ei ole võimalik
muuta nende südameid. Joosija tegi suure vea- ta otsustas Egiptusele sõja kuulutada. Ta tapeti
Megiddos. Nad kaotasid selle hea kuninga. Kohe peale tema surma käis rahvas alla, sest peale
teda tuli halb kuningas. Hüppan ühest halvimast kuningast üle. Hiskijale, ühele heale kuningale
järgnes Manasse, kes oli väga halb kuningas. Manasse tegeles saatana kummardamisega. Ta
ohverdas isegi omaenda väikese poja saatanale Hinnomi orus, millest hiljem sai Gehennakohutav koht. Kõige hullem asi, mida Manasse tegi, oli see, et ta oli nii vihane prohvet Jesaja
kuulutuse peale, et ta laskis ta kinni siduda ja puutüve õõnsusesse panna ja siis laskis kahel
puusepal pika saega puu pooleks saagida. Nii suri Jesaja Manasse ajal. Kas olete lugenud
Heebrea 11, kus kirjutatakse:“Mõned saeti pooleks.“ See oli üks väga kurb lugu. Ma tõin välja
lihtsalt mõned märkimisväärsemad asjad. Jumal, olles Jumal, andis neile alati täieliku hoiatusenad ei või sellisel viisil jätkata. Ta teeb seda alati. Inimesed, kes arvavad, et nende üle
teadmatuse pärast kohut mõistetakse, eksivad. Kogu Piibli põhimõte on: Jumal mõistab ainult
selle üle kohut, mida me teame, et on vale. Inimesi, kes ei ole Jeesusest kuulnud, ei saadeta
põrgusse. Kuid kui nad on teadlikult valesti käitunud- igaüks teab vahet hea ja kurja vahel. Meil
on südametunnistus. Et saada Jumala ees õigeks, tuleb vaid öelda:“Jumal, ma olen alati järginud
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oma südametunnistust. Ma olen alati teinud seda, mida olen õigeks pidanud.“ Kes võiks seda
öelda? Selles ongi küsimus. Vaatame prohveteid, kelle Ta saatis. Vaadake neid lõunas ja neid
põhjas. Semaja, Obadja, Joel, Jesaja, Miika, Nahum, Jeremija, Sefanja, Habakuk ja lõpuks
Taaniel. Neil kõigil oli sama sõnum- nad kõik hoiatasid, kuid inimesed eelistasid
valeprohveteid. Me teame, kes on valeprohvetid- nad ütlevad:“Kõik saab hästi olema. Olge
rõõmsad, midagi hullu ei juhtu.“ Valeprohvetitel on alati rahusõnum. Rahu, rahu, kuid
tegelikult rahu ei ole. „Nad tahavad minu rahva haavu viisakalt parandada,“- Jeremija.
Valeprohvetid ei kuule Jumalalt. Nad räägivad inimestele seda, mida inimesed kuulda tahavad.
Selle kiusatusega puutub iga jutlustaja kokku. Ärge häirige inimesi, ärge rikkuge nende tuju,
lohutage neid! Rääkige neile seda, mida nad kuulda tahavad. Valeprohvetid teevad seda.
Tõelised prohvetid räägivad tõtt ja maksavad hinna. Prohvetite kaudu tuli Jumala sõna enne
Tema tegusid. Hoiatused tulid enne katastroofi. Seda sõnumit on korduvalt kirjutatud
Kuningate raamatus.
Need asjad olid kirjutatud meie jaoks, et meie võiksime õppida, mida Jumal meiega teeks, kui
me sama teed käime. Kogudus ei ole iseenesest turvaline paik. Tänapäeval toimub kaks asja
koguduses, mille üle siin kohut mõisteti. Esiteks sünkretism. See on ühe religiooni ühendamine
teisega. Kui Eelija esitas Iisraeli rahvale väljakutse, küsis ta:“Kui kaua hoiate te kinni kahest
arvamusest?“ Ma mõtlen selle all seda, kui keegi seisab mõeldes, millist teed minna. See ei
tähenda seda. See tähendab lonkamist. See tähendab käimist, kus üks jalg on Jahve ja teine jalg
on Baal. Kui kaua kavatsete te niimoodi käia- üks jalg ühes religioonis ja teine teises? Praegu
näeme me koguduses sünkretismi, usufestivale. Me näeme, et inimesed lähevad Canterbury
katedraali- budiste, hindusid ja moslemeid, kes sinna puude pärast palvetama tulevad. Sellised
asjad juhtuvad kristlikes kirikutes sellepärast, et Edinburgi hertsog avaldab survet. Tema õhutab
religioone ühinema, et planeet Maa päästa. Meil on prints Charles, kes tahab, et teda usu
kaitsjaks kutsutakse, kuid mitte konkreetse usu kaitsjaks. Me oleme astunud alale, kus on
saanud moeks öelda:“Kõik religioonid viivad Jumala juurde.“ See on sünkretism. Teiseks
oleme me sisenemas paganlikesse festivalidesse, viljakusefestivalidesse ja jõuludesse ning
õnnistame kõike alates lemmikloomadest, lilledest kuni kalaõngedeni. Selle kõigega
tegeletakse. Halloween- kui inimesed teevad kõrvitsatesse sisselõikeid, siis nad kujundavad
deemonite nägusid. Kui me ei ole ettevaatlikud, siis ka kristlased lähevad selliste asjade õnge.
Jõulud on kõige ilmsem näide- see on täiesti paganlik festival. See tuleb päevilt enne Kristust,
kui põletati jõuluhalge. Nad sõid ja jõid liiga palju, sest see oli kesktalve püha. Kui esimene
misjonär Inglismaale tuli, saatis ta sõna Rooma tagasi ja ütles:“Ma ei saa neid sellest
paganafestivalist eemale kesktalvel.“ Paavst Gregorius ütles, et kui neid selle juurest ära ei saa,
siis las pidutsevad. Tee sellest kristlik pidu.“ Nii see sai alguse. Ma arvan, et me oleme Kristuse
jõuludest välja ajanud, mitte Teda sellesse tagasi saanud. See on algselt paganlik ja kui see on
seesmiselt paganlik, siis see võtab üle. Nii see läheb. Me näeme Kuningate raamatust liigse
segunemisega kaasnevaid ohte. Teiste religioonidega, eluviisidega ja teise moraaliga. See
juhtub. Jumal, kes on universumi kuningas, on ka meie kohtunik. Varem või hiljem me kaotame
selle, mis meile on antud, kui me ei muutu. Selline on Kuningate raamatu õppetund. See on
sügavamõtteline õppetund. Kui see nendega juhtus, võib see ka meiega juhtuda. Nii annab
Jumal tarkust, et mõista õppetunde, mida ta üritab meile anda. Me võiksime õppida kergel viisil
teistelt õppides, selle asemel, et raskel viisil enda vigadest õppida. Te võite kas õppida tarkust,
sest seda antakse edasi, või võite õppida seda kogemuste koolis mustades ja sinistes värvides.
Kaks viisi tarkuse saamiseks. Sellepärast tahtis Saalomon seda oma pojale edasi anda. „Poeg,
võta minust õppust! Ära õpi ise raskel viisil!“ Piibel suudab meid elutargaks teha. Pääste ei tee
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meid kavalaks, vaid elutargaks. Hoiduge neist kohutavatest vigadest, mida need inimesed on
teinud. Aamen.

Õpetussõnad
1. osa
Õpetussõnad on üsna kummaline raamat sobitumaks Piiblisse, kuid ometi on Jumal selle sinna
pannud osana oma sõnast. Esmapilgul näib see rahvaütluste kogumikuna või üldiste
mõtteteradena. Ainult, et need mõtted polegi nii üldised. Seal leidub naljakaid inimlikke
tähelepanekuid, mis ei näi just vaimsed ega puuduta isiklikku või avalikku pühendumist. Mõned
on vägagi tavalise ütlemised. „Vaeste vaesus on nende häving.“ Igaüks oskaks nii öelda.
„Rõõmus süda kaunistab nägu.“ Selge see! „Parem on elada katusekambris kui riiaka naisega
ühises kojas.“ „Otsekui koera kõrvust haarab kinni see, kes möödaminnes vihastub riiu pärast,
millega tal pole pistmist.“ Sügavamõtteline tähelepanek. Nii mõnigi ütlus näib pigem
meelelahutuslik kui õpetuslik. Mõni lausa ebamoraalne. „Pistis teeb imet, see viib su rahva
koorekihile lähemale.“ Paraku ütleb laiendatud tõlge nii:“Kingitus teeb andjale ruumi.“ Sellele
mõttele antakse suur vaimulik tähendus, kuigi see viitab rahale, mis aitab inimesel kuhugi edasi
pääseda. See tähelepanek on igati tõene, aga on see ka moraalne? Mitmed õpetussõnad on
leidnud tee meie tavakõnepruuki. „Kes vitsa ei tarvita, rikub oma lapse.“ „Kui lootus viibib,
muutub süda kurvaks.“ „Uhkus on enne langust.“ „Valega saadud leib on magus.“ „Raud ihub
rauda.“ Tuttavad väljendid. Paljudel, kes neid kasutavad, pole nende päritolust aimugi.
Õpetussõnades tunneme ära ümbritsevaid inimesi: naine, kes liialt räägib; naine, kes pidevalt
näägutab; noored, kes sihitult tänavail jõlguvad; naaber, kes pidevalt külla kipub ega taipa
lahkuda; sõber, kes on juba varavalges tüütult rõõmsameelne. Tunned siin ära mitmeid
inimtüüpe, aga kas ka enda? Selles peitub Õpetussõnade lugemise võti. Jaakob ütleb, et Piiblit
tuleb lugeda nagu peegli ees seistes, aga kui unustad, mida nägid, pole sellest mingit kasu.
Vähemalt käsitleb see raamat elu sellisena, nagu elu tegelikult on. See ei peegelda kirikuelu,
vaid elu tänaval, kontoris, poes, kodus. Asja mõte on näidata, et jumalikkus peab ilmnema
tavaelus, mitte vaid pühapäeviti kirikus. Oluline on kogu meie elu, kirikust väljaspool, igas
olukorras. Õpetussõnu on kokku 900 ja need hõlmavad kõiki elu valdkondi. Kõikvõimalikud
teemad: tarkus ja rumalus, uhkus ja alandus, armastus ja himu, rikkus ja vaesus, töö ja puhkus,
isandad ja teenijad, mehed ja naised, sõbrad ja sugulased. Mulle teeb alati nalja, et
pulmanimistus on sõbrad/sugulased eraldi- ühed on need, keda pead kutsuma, teised need, keda
tahad kutsuda. Justkui sugulased ei võikski sõbrad olla. See raamat hõlmab nii elu kui surma.
Kõik teemad on esindatud. Seetõttu ongi raamat niivõrd ajakohane. Kuid see pole vaimulik.
Siin pole ei preestreid ega prohveteid. Mõned on kuningad, kuid see on ka kõik. Seda võiks ju
nimetada „ilmalikuks eluks“, kuid ettevaatust! „Ilmalik“ pole piibellik sõna ja seda ei tohiks
üldse kasutada. Mõned teie seast kasutavad vestlustes seda sõna. Jumala silmis pole midagi
ilmalikku peale patu. Kreeklased olid need, kes jagasid elu „pühaks ja ilmalikuks“. Ära kunagi
ütle, et sul on ilmalik töö. Piibli järgi tähendaks see, et sul on patune töö. Iga töö on Jumalale
püha. See on su püha kutsumus, oled sa siis IT-töötaja, taksojuht või jutlustaja. Jumal eelistab
head taksojuhti kehvale misjonärile. Kõik tööd on Jumala silmis võrdselt väärtuslikud. Saagem
lahti mõtteviisist lahterdada elu kaheks: püha ja ilmalik. Õpetussõnad räägivad pühast elust
ilmalikus keskkonnas- seda muutes. Jumalat huvitab iga osa meie elust. See raamat räägib,
kuidas elame enamuse oma ärkvelolekuajast, mis ei möödu sugugi kogudusekojas. Nimetan
raamatut „hea elu võtmeks“. Mis on „hea elu?“ TV-sarjad määratlevad seda omamoodi, kuid
Piibel annab sootuks teise pildi. Tavaliselt peetakse hea elu all silmas materiaalseid hüvesid.
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Piibel aga räägib sellest hoopis läbi moraalse aspekti. Piiblis ei mõelda „hulluse“ all mitte
vaimuhaigust, vaid see puudutab moraali. Ka „tarkus“ pole mitte vaimne, vaid moraalne aspekt.
Lihtsustatult- see raamat õpetab, kuidas elada täisväärtuslikku elu või kuidas elu maha mängida.
Ainult rumal teeks nii. Tark mees elab oma elu õigesti. Kas elu lõpul tagasi vaadates tundub, et
oled elu ära raisanud? Kas elasid täisväärtuslikku elu? See on ülioluline, sest niivõrd lihtne on
elu ära raisata. Meile on antud ainult üks võimalus. See ei kordu enam kunagi. Meil on ainult
üks elu. Ainult üks võimalus kasutada oma elupäevi neid raiskamata. Ühtegi päeva ei saa enam
tagasi. Kui olin laps, ütles isa meile tihtilugu:“Elu on liiga lühike, et ühtegi hetke raisata. Kuid
see on piisavalt pikk, et Jumala tahe esile tuleks.“ Õpetussõnad sellest räägivadki:“Ära ole
rumal ega raiska elu ära, mõistes elu lõpul, et oled alguspunktis tagasi ning tühjade kätega. Ela
nii, et vaatad elule tagasi sõnadega:“Mu elu on korda läinud. Jumala plaan selles on täitunud.“
Seetõttu ongi Piiblis mitu raamatut mõiste „tarkusekirjandus“ all. Piibli eesmärk on muuta meid
targaks. Mitte nutikaks, osavaks, populaarseks, kuulsaks, rikkaks. Kuid see võimaldab saada
targaks. Seetõttu see raamat meile antigi. Osad raamatud, näiteks Õpetussõnad või Jookobi kiri
Uues Testamendis aitavad meid teel tarkuse poole ja õpetavad õigesti elama. Sõna „pääste“
seisab väga lähedal sõnadele „hoiule võetud“. Teise maailmasõja päevil mõeldi selle all
„taastöötlemist“. Kui jutlustan pääste teemal, kasutan tihti sõna „taastöötlemine“. Kui minult
küsitakse mu töö kohta, siis vastan, et töötan taastöötlemises. Seepeale saan alati naeratuse
osaliseks- suurepärane ala ju! Küsimusele, kas töötlen metalli, paberit, plekki, vastan, et
inimesi. Just inimesed on meie maakera saastumise tegelik põhjus. Taastöötlemine on millegi
päästmine enne selle prügiks muutumist, taastades selle kasutuskõlblikkus algsel kujul.
Tänapäeval on taastöötlemine väga levinud- pudelid, ajalehed jne. Jeesuse sõnul on põrgu nagu
prügila. Nagu Gehenna org väljaspool Jeruusalemma, kuhu heideti kõik saast. Alati ütles Ta
„põrgusse heitma“, mitte „Jumal saadab põrgusse.“ „Põrgusse heitma“ just niisamuti nagu
heidetakse ära prügi. Kuid prügi võib veel päästa, enne kui on liiga hilja. Seda saab taastöödelda
algupärase eesmärgi tarbeks. Just seda pääste tähendabki. Jumal taastöötleb inimesi, et neid
saaks taaskasutada nende jaoks algselt loodud eesmärgil. Selles on asja iva. Pääste tähendab
prügi taastöötlemist, enne kui see lõplikult ära visatakse. Seetõttu Jumal tegelebki patuste
pühaks muutmisega. Samuti rumalate targaks muutmisega. Väga lihtsustatult öeldes pääste on
arutute muutmine mõistlikeks. Seepärast Jeesus surigi. Mitte vaid selleks, et meid põrgust
päästa, vaid et meid ümber töödelda. Ta sai patuseks meie eest, et meie võiksime saada Jumala
õigsuse Jeesuses. Ta ütleb:“Anna mulle oma patt, siis annan sulle oma õigsuse. Siis
taastöödeldakse sind, sa oled taas võimeline Jumalat teenima.“ Arutu raiskab oma elu ära,
mõistlik aga kasutab seda õigesti. Õpetussõnad räägivad, millisel eesmärgil on meid päästetud.
Mitte mil viisil päästetud, vaid mis eesmärgil. Tihti tsiteerime valesti Uue Testamendi
sõnu:“Jumal võib täielikult päästa…,“ mõeldes sellega, et Jumal võib päästa porimülkast. Mõte
pole selles. Ta on küll võimeline päästma äärmuslikest oludest, kuid oluline on see, mille jaoks
meid päästetakse. Jumal päästab meid olemaks arukad inimesed, kes elavad täiel rinnal ja on
Talle taas kasutuskõlblikud. Seepärast ma ei ütlegi kunagi, et olen päästetud, vaid et olen
päästeteel. Olen teel pääste poole, kuid ma pole veel lõplikult päästetud. Mu ihu pole veel
päästetud, vaid on teel prügila suunas. Kuid see ihu vabastatakse ja ma saan uue ihu. Pääste
pole seega mitte lihtsalt vabanemine patust või rumalusest, vaid on päästetee pühaduse ja
arukuse poole. Selle poole, et oma elu Jumala ees õigesti kasutada. Õpetussõnad seda
õpetavadki. Nii mõnigi võib vastu väita, et arukust leidub mujalgi kui Piiblis. Muidugi. Oleme
ju Jumala näo järgi loodud, igaühes on killuke arukust. Kuid meie loomuses pole seda piisavalt,
et mõtestatult elada. Meie arusaam jääb väga piiratuks ja seda kuni vabanemiseni. Alles siis,
kui Kristus on meid vabastanud, saame elada täisväärtuslikult nagu Jumal on ette näinud. Sellest
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vaatepunktist on kogu maailma tarkus rumalus ja viib pikas perspektiivis surma ning põrgusse.
Kuivõrd mõistlikud inimesed mõnes eluvaldkonnas ka poleks, elus tervikuna ollakse paraku
väga rumalad ja elu raisatakse ära. Jumal on kogu tarkuse algallikas. Piiblis nimetatakse Teda
„kõiketeadvaks Jumalaks“. Ja ühtlasi „ainsaks targaks Jumalaks“. Ta on ääretult tark. Tarkus
on Tema kingitus meile. Tihti juhtub, et see kingitus jõuab meieni ligimeste kaudu. Jumal on
heaks arvanud lasta tarkusel meieni jõuda teiste kaudu. Eriti vanemate ja vanavanemate kaudu.
Ning nende kaudu, kes on elu veidi enam näinud ja on seda õppinud karmil viisil. Meil on
võimalik nendelt õppida. See teeb meid targemaks. Paraku noored pahatihti ei taha oma
vanematelt suurt midagi õppida. Kord tuli mu juurde noorpaar, kes tahtis abielluda, kuigi nende
vanemad ei soosinud seda. Noored teatasid, et sel pole tähtsust, sest vanemad pole kristlased.
Vastasin, et rumal on neid mitte kuulda. Vanemad on elu näinud kauem ja pealegi tunnevad
nad oma lapsi paremini. Tuleb igati tähele panna, mis neil on öelda. Kuigi lihtne see pole.
Kristlastel on tihti kalduvus mitte õppida neilt, kes pole kristlased. Jeesus aga rääkis erakordse
tähendamissõna ebaõiglasest majapidajast. Kõik olid kuritahtlikud kelmid. Ometigi ütles Ta, et
mõnikord näitavad pimeduse lapsed üles suuremat arukus kui valguse lapsed. Kahjuks peab see
aeg-ajalt paika. Nii et taotlegem tarkust. Õpetussõnade kirjapanijast rääkisime Kuningate
raamatu kontekstis. See oli Saalomon. Kuningaks saades palus ta Jumalalt vaid üht, kuigi Jumal
lasi tal valida ükskõik mida. Ta palus tarkust ja saigi. Lisaks andis Jumal talle muudki: kuulsust,
võimu, rikkust. Tarkust vajas ta valitsemisel, suutmaks olla õiglane kohtunik. Tuntud on lugu
kahest prostituudist ja beebist. Vaidluses väitsid mõlemad naised oma õigust lapse üle.
Saalomon ütles, et lõigatagu laps pooleks. Jumal ütles:“Annan sulle targa ja mõistva südame,
kui…“. „Kui“ on Piibli tähtsaim sõna. Tõotused on alati tingimuslikud. „Ma annan sulle targa
ja mõistva südame, kui käid mu teedel ning täidad mu seadusi ja käske.“ Meil tuleb alati tähele
panna Jumala antud tingimust „kui“. Ta tahab ja tõotab õnnistada, aga „kui“ on ülioluline
tingimus. Saalomoni tarkus sai nii tuntuks, et Seeba kuninganna tuli mitte ainult vaatama tema
rikkust, vaid ka kuulama tema tarkust. Ta läbis selleks pika tee. Temagi vajas troonil olles
tarkust ja mõtles, kust seda leida. Nii otsustaski ta minna juudi kuninga Saalomoni juurde.
Kuninganna kuulis kindlasti mitmeid Õpetussõnade raamatu õpetusi. Saalomon kogus nii
õpetussõnu kui ka naisi: 900 õpetussõna, 700 naist. Rääkisime tema kolmest raamatust:
Ülemlaul, Õpetussõnad, Koguja. Esimese kirjutas ta noore mehena ja nimetan seda
„südameraamatuks“. Väga tundeline raamat, sest mees oli armunud. Nii armunud, et unustas
Jumala sootuks. Õpetussõnad on tema keskea raamat ehk olemuselt moraaliraamat. Koguja
seevastu on „mõistuseraamat“. See on mõistuslik, filosoofiline ning elu üle mõtisklev. Kas ja
mida on ta elus saavutanud? Niisiis- noor armastaja, keskealine isa, elatunud filosoof. Kõigis
raamatuis väljendub tarkus, tihti negatiivses vormis. Tema enda kogemustest, kuid siiski tarkus.
Võime õppida teiste vigadest. Ta pani ka ise õpetussõnu kokku ja tal oli selleks annet. Ta pani
mõtted väikeste ütluste vormi oma tähelepanekute põhjal ja moodustas neist tabavaid ütlusi.
Ühtlasi kogus ta tarkust ka teistelt. Üsna hämmastav tõsiasi, et paljud õpetussõnad on araabia
päritolu, mis kogutud araabia filosoofidelt. Teine mahukas osa on egiptlastelt. Need kogus ta
ilmselt oma naise, vaarao tütre kaudu. Saalomon mõistis, et ilmas leidub tarkust. Talle oli
oluline, et see on tarkus Jumala ees, mitte selle päritolu. Ta seostas selle Jumala kontekstiga.
Teised nii ei teinud. Siin on võti: kainet tavatarkust saab igati õppida mitte-usklikelt. Neil on
see küll jumalatus ja ebatõeses kontekstis, kuid seda saab seostada Jumala temaatikaga. Seetõttu
on Jumalat Õpetussõnades mainitud 90 korda. Alati esineb Ta nime all „Jahve“ ehk Iisraeli
Jumal. Mitte mõni ebamäärane jumala kuju, vaid konkreetselt Iisraeli Jumal. „Kui kummaline
Jumalast oli valida välja just juudid, kuid kummalisem veel on valida juutide Jumal, juute
tõrjudes.“ Juutide Jumal on ainus tõeline Jumal. Kaine mõistus peab toimima sellest lähtuvalt.
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Üks osa raamatust pärineb Hiskijalt, aastaid hiljem. Ta üritas kokku koguda võimalikult palju
Saalomoni õpetussõnu, mida inimesed veel mäletasid, kuid mida kirjas polnud. Osa Saalomoni
õpetussõnadest on seega Hiskija poolt kirja pandud. Raamat tervikuna on kogumik, mis
Saalomoni ajal lõplikult ei valminud. Materjale lisati hiljem juurde. Valmis sai raamat umbes
550 eKr. Raamatu enda kohta tuleb esmalt mainida kolme olulist asja. Esiteks: see on õpetuslik
raamat. Mida selle all silmas pean? See on õpetussõnade raamat, mitte tõotuste raamat.
Õpetussõna tähendabki õpetussõna ega ole kaugeltki mitte tõotus. Ometi kuulen tihti tsitaate
Õpetussõnadest kui jumalikke tõotusi. Kuid see pole sugugi nii. „Õpetussõna“ ladina keeles on
„pro“- millegi jaoks ning „verba“- sõna. „Proverba“ tähendab „sõna mingi olukorra jaoks“ ehk
sobilik sõna mingis kontekstis. Ajatu tõde, mida saab kasutada erinevates eluoludes.
Lühikokkuvõte inimlikest kogemustest. Heebrea keeles on see sõna „mashal“, mis tähendab
„millelegi sarnanema“. Jeesuse tähendamissõnade kohta kasutatakse sama sõna.
Tähendamissõna „mashal“ ehk „see on nii nagu…“. Kõnekeeles kasutatakse sama sõna
selgituste puhul „see on nii“. Just täpselt seda heebrea keeles sõna „mashal“ tähendab. Tihti
alustas Jeesus tähendamissõna:“Taevariik on nagu…“. Õpetussõnades anti sel viisil edasi
igapäevast inimtarkust. „Miks peab just nii tegema, ema?“ „Noh, sest nii see on!“ Nõnda
edastatakse tavatarkust: mida mitte süüa või puutuda jne. Õpetussõna on niisiis üleüldine
eluline tähelepanek. Samas kui tõotus on konkreetne kohustus. Jätke erinevus hästi meelde:
õpetussõna on üldine tähelepanek, tõotus on konkreetne kohustus. Püüan seda lihtsal viisil
illustreerida. Õpetussõna:“Pawson pooldab punktuaalsust.“ Nii see ongi. Ma ei salli hilinemist.
See on õpetussõna ehk üldine tähelepanek. Kes mind tunnevad, teavad, et see on tõsi. Kuid üks
asi on öelda, et Pawson pooldab täpsust ja hoopis teine asi on öelda, et Pawson lubas kell 9:15
kohal olla. Siis on tegu konkreetse kohustusega. Mind ei saa süüdistada üldise õpetussõna
alusel, kuid mind saab süüdistada, kui murran oma lubadust. Õpetussõna on niisiis vaid üldine
tõde ega kehti sugugi mitte alati. Seepärast on vale eeldada, et õpetussõnad toimivad igas
olukorras. Mõistate nüüd, mis juhtub, kui inimesed võtavad Õpetussõnadest salmi, muudavad
selle tõotuseks, taotlevad selle täitumist, aga seda ei juhtu. Siis tabab nende usku kriis. Kuid
nad on võtnud üldtähelepaneku ja muutnud selle konkreetseks Jumala tõotuseks. Seepärast
õpetussõnad alati ei toimigi. Üks näide:“Ausus on parim toimimisviis.“ Üldiselt on see tõsi.
Kuid tean inimesi, kes on aususe tõttu suuri varandusi kaotanud või jäänud ilma oma
äritegevusest. Nii et alati see ei toimi. Kuigi üldiselt küll. Seega üldiselt on ausus parim
toimimisviis, kuid mingis konkreetses olukorras võib osutuda halvimaks. Veelgi enam,
õpetussõnad võivad üksteisele vastu rääkida. Vaatame kahte neist. „Suurel kiirusel väiksema
hooga.“ „Kui kõhkled, jääd ilma.“ Need kaks on vasturääkivad. Kui olete juhuslikult käinud
antiikoksjonitel, siis kumba neist õpetussõnadest võtaksite tõotusena? „Suurel kiirusel
väiksema hooga“ või „Kui kõhkled, jääd ilma.“ Mõistate, mida ma silmas pean? Ühes
õpetussõnas öeldakse nii:“Ära vasta rumalale tema rumalust mööda.“ Järgnevas salmis
aga:“Vasta rumalale tema rumalust mööda.“ Täiesti vastuolulised. Tarkus on teada, mis
olukorda üks või teine neist sobib. Õpetussõnade tundmine on üleüldine teadmine, kuid vajad
tarkust konkreetses olukorras teadmaks, mida on õige kasutada just selles täpses olukorras.
Näitena toon Õpetussõnadest kaks salmi, mida olen kuulnud kasutatavat tõotustena laialdaselt
kõikjal kogudustes. „Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda.“
Inimesed rajavad kristlikke raamatupoode, puhkemaju ja mida kõike veel, kinnitades, et on
pühendanud oma plaanid Jumalale ning seetõttu on neil olemas Tema tõotus edu saavutamiseks.
Korraga tabab neid pankrott. Ma ei räägi teoreetilist juttu. Seda juhtub pidevalt ja kõikjal.
Inimesed võtavad selle salmi ja kuulutavad seda kui Jumala tõotust oma ettevõtte rajamisel.
Kuid see pole tõotus, vaid hoopis õpetussõna, mis on üldjoontes tõene. Kui annad oma tegevuse
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Jumala kätte, siis tavaliselt oled edukas. Üldiselt on see nii, kuid mitte alati. Kui võtad
õpetussõna kui tõotust, seod Jumala konkreetse kohustusega, millega Ta ise end sidunud ei ole.
Vaatame veel üht salmi, mis on paljudele tuttav. „Juhata laps teele, siis ta ei lahku sellelt ka
vanas eas.“ Vanemad, kelle lapsed pole usklikud, ütlevad:“Ma hoidsin kinni sellest tõotusest ja
suunasin oma last õigele teele, aga laps ei käi seda mööda.“ Kuid see pole tõotus. Alati on
naljakas näha noori, kes on olnud vanemate vastu ülimalt mässumeelsed ja muutuvad vanemate
koopiaks, kui nad kord ise abielluvad. Olete märganud? Vanemaks saades pöördub inimene
tagasi lapsepõlves õpitu juurde. Üldiselt nii on, et kui kasvatad last kristlikul moel, jääb ta selle
juurde ka vanas eas. Pange tähele- vanas eas! Üldiselt nii on, aga mitte alati. Sest lapsed pole
hüpiknukud, sa ei saa neid sundida käima oma teedel. Saabub aeg, kus nad teevad oma valikud.
Paljud vanemad on suures südamevalus, sest on pidanud seda salmi Jumala tõotuseks. Rõhutan
taaskord- tegu on õpetussõnade, mitte tõotuste raamatuga. Siinsed ütlused on üldjoontes tõesed
ning seetõttu peame neid teadma ja nende järgi elama. Kuid kasutada konkreetset salmi kui
Jumala tõotust igas võimalikus olukorras, on Piibli väärkasutamine. Just nõnda juhtubki, kui
nopime salmi kontekstist välja ja tsiteerime seda üldistatult kui osa Piiblist. Iga salmi konteksti
määrab raamat, millest see pärineb. Salmi ei tohiks tsiteerida teadmata, millises raamatus see
leidub ja miks see raamat üldse kirjutati. Muidu läheb asi viltu. Kuid nii on ju hõlbus, eriti tänu
nummerdatud salmidele, tirida salm kontekstist ehk vastavast raamatust välja. Jumal pole
nummerdanud ei Piibli salme ega peatükke. Seda tegid paar piiskoppi, rikkudes niimoodi asja
ära. Tuhat aastat kasutasid kristlased Piiblit ilma mingi numeratsioonita. Nad tundsid sõna
ülihästi. Piiblit peab hästi tundma, et ilma numbriteta orienteeruda. Nüüd aga nopime numbrite
abil salme kontekstist välja. Kui õpetussõnadega nii teeme, kõlavad need kui tõotused, kuigi
nad seda pole. Selline on esimene oluline võti selle raamatu lugemisel.
Teine oluline võti on, et tegu on poeesiaga. Õpetussõna on tabav ütlus. See on edasi antud
kergesti meeldejäävas vormis. Tavaliselt on see poeetiline ja omamoodi riimi seatud. „Pawson
pooldab punktuaalsust.“ Valisin selle lause meelega, sest P-P-P kannab algusriimi, see on
kirjanduslik. „Üheks korda mõõda, üks kord lõika.“ Lihtsam meelde jätta kui näiteks „Neliteist
korda mõõda, üks kord lõika.“ Märkame siin väikest luulevormi. Tõlgitsen teile nüüd ümber
ühe õpetussõna. „Enne kui hakkad tegutsema, mõtle olukord ja võimalused hästi läbi.“ Ehk
teatud detailid tuleb korraldada enne tegutsema hakkamist, vältimaks suurte probleemide
tekkimist. Lühitõlgendus on:“Enne mõtle, siis hüppa.“ Kui olete näinud TV-sarja „Jah, härra
minister“, teate, kui osav on Humphrey sellises sõnakasutuses. Aga kui tahate jagada tarkust
meeldejääval viisil, tuleb see sobitada poeetilisse, kergesti lausutavasse vormi. „Enne mõtle,
siis hüppa.“ Palju lihtsam kui:“Mõtle läbi, enne kui võtad riski.“ Heebrea luule on üsna
ainulaadne. See ei põhine riimil nagu oleme harjunud, vaid rütmil. Rütm aga ei põhine mitte
lihtsalt taktil, vaid mõtterütmil. Heebrea luule kulgeb paarisridadena, mis liituvad üksteisega
kolmel eri moel. Teise rea esimene sõna annab märku, mil moel. Kui teise rea esimene sõna on
„ja“, siis nimetatakse seda sünonüümseks riimiks- sama mõte väljendatakse erinevate
sõnadega. „Uhkus on enne hävingut ja ülbus enne langust.“ Sama mõte on erineval moel
edastatud. Heebrea keeles lisandub rütm, mis muudab lause hõlpsasti loetavaks. Selline on
sünonüümrütmi vorm. Kui teine rida algab sõnaga „aga“, nimetatakse seda antonüümriimiks.
„Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Jumalat.“ Nüüd
on paralleel edastatud vastandina, kus teine lause on esimese antitees. „Kes rõhub viletsat,
teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Jumalat.“ Kui aga teise rea alguses
seisab „sest“, on tegu sünteetilise riimiga. Sel juhul viiakse esimese lause mõte teises lauses
edasi. „Hoia eemale rumalast mehest, sest tema suust ei kuule tarkust.“ Mõte viiakse edasi ja
175

seletatakse selle põhjus. Kõik õpetussõnad vastavad sellele mallile:“ja“, „aga“, „sest“. Need kas
kordavad sama mõtet, vastandavad mõtte või arendavad mõtet edasi. Seda kõike rütmilisel
moel. Hõlpsasti meeldejääval moel, kuid mitte niivõrd inglise keeles, sest rütm läheb tõlkes
kaduma. Sel viisil andsid vanemad lastele elutarkust edasi. Sedasama teeme meie tänapäeval
oma riimuvate vanasõnade kaudu. Õpetussõnades leidub teisigi stiilivõtteid. Näiteks
esitäheluule: pikad õpetussõnad, kus kasutatakse tähestikulist järjestust. A,B,C,D ehk heebrea
keeles „alef“ jne. Õpetussõna iga uus rida algab uue tähega. Üks hästituntud näide on peatükis
31, ideaalnaise kirjeldus. Selles leidub noorele mehele vajalikku lugemisvara. Tegu on
esitäheluulega, kus read algavad tähestikulises järjestuses. Meenub üks iidvana laul mu
noorusaegadest:“K-oled kaunis, L-oled leebe, M-oled malbe mu silmis…“ Selline on näide
esitähepoeesiast. Tähtedele lisaks kasutatakse ka numbreid. Ühes peatükis korduvad tihti
„kolm“ ja „neli“, teises „kuus“. „Neid kuute asja vihkab Issand…“ Niisiis on erinevaid
stiililahendusi, olemuselt poeetilisi.
Kolmas võti seda raamatut mõista: tegu on patriarhaalse raamatuga. 1- õpetuslik, 2- poeetiline,
3- patriarhaalne. Kogu sisu on pandud nõuande vormi- isalt noorele mehele. Seega tegu on ühe
Piibli raamatuga, mis pole kohaldatud naistele. See raamat on meestele. Tegelikult on suur osa
Piiblist kirjutatud otseselt meestele. Olete märganud, et Uus Testament pole suunatud õdedelevendadele, vaid ainult vendadele? Olete kunagi mõtisklenud, miks? Sest üks Piibli põhieeldusi
on, et kui mehed elavad õigesti, lähevad naised-lapsed sellega kaasa. See eeldus läbib kogu
Piiblit. Kui pereisa elab õigesti, teeb sedasama kogu pere. Viimaste aastate jooksul olen pidanud
„Mehed Jumalale“ konverentse, kus paari nädala tagant toimuvad üritused meestele. Kõik
tänukirjad saabuvad muide naistelt. Hiljuti kirjutas keegi naine:“Eelistan tunduvalt enam seda
meest, kelle te mulle koju saatsite, kui seda, kelle mina koosolekule saatsin.“ Panite tähele?
„…kelle mina saatsin…“ Mina omakorda saadan mehed koju, olemaks perekonnapead. Piibel
sirutub isade, meeste poole, tahtes neid muuta jumalameesteks. Teie, naised, teate, et see on
tõsi. Nii on seegi raamat tugevasti meestele suunatud, noortele meestele. Tajume, kuidas isa
meeleheitlikult üritab takistada noort meest tegemast seda, mida ta ise tegi. Tegemast samu
meeletusi, sest ta ise pidi õppima valusal moel. Nüüd üritab ta oma teadmisi pojale edasi anda.
Saalomon oli seda raamatut kirjutades juba keskeas. Ta ei tahtnud, et tema poeg muutuks tema
sarnaseks. Tarkust võib õppida kahel viisil. Esiteks: võtta see vastu endast vanematelt inimestelt
ja õppida nii nende vigadest kui headest nõuannetest ehk nende kogemustekoolist. Nende kooli
motoks on olnud „Ela ja õpi“. Teistelt õppimine on lihte ja kiire viis- näidete varal. Õpid nii
head kui halba, punase ja rohelise tule abil. „Ära tee seda!“ või „Lase käia!“ Siis on su moto
„Kuula ja õpi“. Aeglane ja valuline moodus on ise õppida. Rumal moodus. Elukooli moto on
„Ela ja õpi“. Võid kas „kuulda ja õppida“ või „elada ja õppida“. Valida kas kiire või aeglase
meetodi. Hangi tarkust teistelt või ürita ise leida. Kuigi see on raamat isalt pojale ja suunatud
meestele, puudutab see ka naisi. Nõuandeid annavad nii isa kui ema. Viimane peatükk on emalt.
Seega- nii isalt kui emalt pojale. Isa keskendub halbadele naistele, keda tuleb vältida. Ema
omakorda headele naistele, keda tuleb otsida. Siin on üsnagi kõnekas tarkus peidus. Raamatu
ülesehitus on kihiline, selles on algus, keskosa ja lõpp, kõik tulvil nõuandeid noortele. Kaks
esimest osa on isalt ning viimane emalt. Nende vahelt leiame ka väiksemaid kihte. Praeguseks
lõpetame ja jätkame detailsemalt järgmisel korral.

2. osa
Õpetussõnad on niisiis eelkõige suunatud noortele meestele nõuannetena isalt ja emalt,
tulevaste põlvkondade jaoks. Ja kuna nõuanded on suunatud meestele, on teemaks naised.
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Halvad naised-head naised. Õigemini halvad naised-hea naine, sest ema nõuanne on leida üks
hea naine. Isa keelitab vältima halbu naisi, alates prostituutidest ja lõpetades kibestunud
abielunaistega. Ta räägib, kuidas nad oskavad meelitada mesimagusa jutuga. Ta räägib ka
keelatud suhte veetlusest, mis lõpuks endaga ometi hauda viib. Raiskad oma elu ära ja lõpetad
näljapajukiga. Halbade naiste lõks on kiireim viis oma karjäär ja elu untsu keerata. Väga
mõistlik nõuanne. 31 peatükis räägib ema heast naisest ja nimekiri on imetlusväärne. Aastaid
tagasi lugesime oma koguduses terve Piibli valjusti ette. Selleks kulus 82 tundi. Alustasime
pühapäeva hommikul kell 9 ja lõpetasime neljapäeva hommikul. 2000 inimest kogunes
kuulama. Müüsime pool tonni Piibleid. Igaüks luges 15 minutit ja andis siis Piibli järgmisele
edasi. Gilfordi linnapea, Aldomon Sparrow, kuulis sellest ja uuris, kas tema võiks ka lugeda.
Vastasime muidugi jaatavalt. Leidsime talle aja teisipäevaks kell 15:30. Ta oli väga innustunud
ja lubas ka abikaasa ühes võtta. Ta küsis, kas võib oma ametiketti riietuda. Vastasime ei, lootes,
et ehk ta paneb ikka midagi muud ka selga…Kord sain kutse linnapea juurde ja kutsel oli
märge:“Linnapea riietub ainult ametiketti, palume teil riietuda mitteformaalselt.“ Teisipäeval
oli ta kohal ja uuris, millist peatükki lugema hakkab. Vastasin, et ma ei tea, sest ta lihtsalt jätkab
lugemist kell 15:30. Küsisin, kuhu ta abikaasa jäi. Ta vabandas, et too ei saanud tulla. „Meile
tuleb õhtul külalisi ja ta tegeleb varavalgest saadik ettevalmistustega, seepärast ei saanud tulla.“
Seejärel ta tõusis ja hakkas lugema Õpetussõnade 31. peatükki heast naisest, kes tõuseb vara ja
hoolitseb majapidamise eest. Järgnesid salmid:“Tema mees on tuntud väravais, kui ta istub
maha vanemate hulgas.“ Linnapea potsatas pingile tagasi. „Hr Pawson, see käib ju minu kohta!“
Ta nimetas end katoliiklaseks, aga ei tundnud Piiblit. Sedamaid soovis ta Piibli osta. Ta ütles,
et läheb koju ja loeb selle salmi oma naisele ette. Ta oli Piiblist iseenda kohta lugenud. Halvad
naised ja hea naine pole pelgalt inimisikud. Tegu on isikustamisega ehk teisisõnu nad esindavad
kedagi teist. Nad pole lihtsalt isikud. Halvad naised kehastavad „rumalust“. Hea naine kehastab
„tarkust“. Rumalust ja tarkust on läbi kogu Piibli kujutatud naisterahvana. Rumalust kujutatakse
naisena ja tarkust kujutatakse naisena. Naine võib kiskuda hukatusse või ehitada üles. Nii et
siin on sügavam mõte kui lihtsalt „hea või halb naine“. Raamat paneb noore mehe valikute ette.
Mehe tuleprooviks on, milline naine teda veetleb, millise naisega ta abielluks. Need valikud kas
murravad mehe või ehitavad üles. Ja need valikud tuleb teha rumaluse ja tarkuse vahel.
Siinkohal meenub kuulus jutlustaja Parker, kes keset üht suurepärast jutlust tähendamissõnade
teemal osutas käega rõdu suunas sõnadega:“Teie seal, noored mehed! Kas te eelistaksite ollakas valguses tarkade neitsitega või pimeduses rumalatega?“ Rõdult kõlas üksmeelne vastus.
Sugugi mitte see, mida ta lootis. Valikud paraku paljastavad mehe loomuse.
Vaatame 8. ja 9. peatükki, mida peatselt ka laulame, John Wesley sõnadele. Need räägivad
imelisest naisest nimega Tarkus. „Pea teda kalliks kui oma armsamat. Kohtle teda kui oma
kallist pereliiget. Järgne talle, hoia teda.“ Kõike seda on öeldud tarkuse kohta. „Aga hoia eemale
naisest, keda hüütakse Rumaluseks. Muidu lõpetad halvasti. Ole valvel, kumb sind kätte saab!“
Huvitav märkida, et ka Piibli lõpuosas kujutatakse kahte naist: räpast prostituuti ja puhast
mõrsjat. Prostituudiks nimetatakse Babüloni ja mõrsjaks Jeruusalemma. See teema läbib kogu
Piiblit: kummast naisest saab su kaaslane? Rumalus või tarkus? Babülon või Jeruusalemm?
Huvitav metafoor. Piibel pakub pidevalt valikuid. Elu või surm? Valgus või pimedus? Taevas
või põrgu? Rumalus või tarkus? Sul on vaid üks elu, mille kas raiskad ära või elad õigesti. Nii
tarkus kui rumalus on moraalsed kategooriad, mitte vaimsed. Maailmas kasutatakse neid
mõistusliku määratlusega seoses ja rumalaks nimetatakse seda, kelle IQ on madal. Kuid Piiblis
võib kõrge IQ-ga mees osutuda tõeliseks rumalaks. Mõistuse poolest võib ta olla tipus, aga
moraalselt tobu. Tihti on nende mõistetega üks suur segapudru. Aastaid tagasi kuulsin ühest
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Somerseti kerjusest, kes oli kuulus selle poolest, et kui talle pakuti valida 6-pennise ja 5-naelase
vahel, valis ta alati pennid. Paljud turistid olid sellest kuulnud ja katsetasid seda tema peal.
Vaene tobike valis alati pennid, mitte paberraha. Rumal, eks? Üldse mitte! Ta korjas kokku
varanduse. Meie seostame rumalust ja tarkust mõistusega. Kuid see pole sugugi nii. Pole
oluline, kas saavutasid doktorikraadi ja läbisid eksamid. Nutikaim mees on ometi rumal, kui
raiskab ära oma elu. Psalmist ütleb:“Rumal lausub oma südames:“Jumalat pole!““ Selline on
tõeline rumalus. Maailmas paraku arvatakse, et tarkus on maailma tunda ning teada, mis on
tulus ja kasutoov tegevus. Mis on kasulik, millest saad endale rohkem tulu lõigata. Aga tarkus
on hoopis teada, mis on sulle parim. Parim su loomusele. See ei rajane mitte maailma, vaid
Jumala tundmisel. Õpetussõnades leidub üks laialdaselt valestimõistetud salm:“Ilmutuse
puudumisel rahvas hukkub.“ Seda tsiteeritakse alatihti, kui kellegi mõttes mõlgub suur idee.
Uus kirikuhoone või uus evangeliseerimis kampaania. Peab ju olema visioon, muidu inimesed
hukkuvad! Kuid sellel salmil pole midagi pistmist meie hiilgavate ideedega. Siin on jutt Jumala
ilmutusest, mille kaudu Ta räägib. Teisisõnu, kui Jumal ei ilmuta sulle teatud asju, siis sa
hukkud. Heebrea keeles tähendab see „sa kaotad oma jõu“. Sinust saab rumal mees, kui Jumal
sinuga ei räägi. Tegemist on niisiis väga sümmeetriliselt kihilise ülesehitusega: punane, sinineroheline, roheline-sinine. Joonistub tavatu muster. Mitmel pool Piiblis näeme sarnast
ülesehitust: seest-välja, üles-alla. Kaunil viisil kokku sobitatud sümmeetria. Selgelt eristub
kolm kihti. Erandiks on vaid kaks väikest osa- algussõnad ja araablase Aguri õpetussõnad
peatükis 30. Kuid üldjoontes on tegemist väga sümmeetrilise raamatuga, mis tuleks algusest
lõpuni läbi lugeda. Saalomoni õpetussõnad on siin, tema enda kogutud. Ja siin on tema teine
õpetussõnade kogumik, mille pani kirja Hiskija aastaid hiljem. Roheline märgib õpetussõnu,
mida Saalomon kogus mujalt. Siin on 30 ütlust ja siin 6. Selle tarkuse pani ta tallele maailma
eri paigust jutuajamistes teiste rahvaste esindajatega.
Vaatame nüüd detailsemalt eri osade õpetussõnu. Eriti nõuandeid noortele ja samuti tema enda
kogutud tarkust. Nõuanded noortele on antud käskude ja keeldude kaudu. Just seda nõuanne
tähendabki:“Tee!“ või „Ära tee!“ „Kuula oma vanemate sõna!“ „Otsi ja õpi tarkust!“ „Ole teiste
vastu kena!“ „Hoia oma südant!“ Teisisõnu jälgi, millesse su süda kiindub. „Ole ustav oma
kaaslasele.“ Head nõuanded noorele mehele, kasutab too siis neid või mitte. „Ära mine kaasa
halva seltskonnaga!“ Suurim meie loomust mõjutav valik on endale sõprade valimine. See on
meie enda valik. Olen kuulnud inimesi kohtusaalis ütlemas:“Härra kohtunik, sattusin halba
seltskonda.“ Justkui inimene libiseks millegi sisse. Ei, see oli ta enda valik. Inimene on vastutav
oma sõprussidemete valiku eest. „Ära riku abielu!“ seostub abikaasale ustav olemisega. „Ära
võta laenu!“ „Ära ole laisk!“ Üks enimkäsitletud patt selles raamatus on laiskus. Sellest me
jutlustes palju ei kuule, kõigest muust aga küll. Kuid laiskus tähendab raisata ära oma elu,
raisata ära Jumala ja iseenda aeg. „Ära sõbrusta rumalate naistega!“ Selline on kokkuvõte
esimese osa nõuannetest oma noorukitele. Saalomoni õpetussõnade esimeses kogumikus
vastandab ta pidevalt jumaliku elu ja jumalatu elu. Siin on mitmeid „vaid“-õpetussõnu. „Ära
ole jumalatu, vaid jumalik.“ Antitees. Edasi on kogumik positiivseid õpetussõnu jumaliku elu
kohta. Need on „ja“-õpetussõnad. Ta toob noore mehe silme ette pildi valikust: kas sinust saab
jumalamees või patune nooruk? Otsus on sinu. Iga valik määratleb su elu. Järgmine
õpetussõnade kogumik, peatükid 25-29, käsitleb enamjaolt inimsuhteid. Elus on need
üliolulised. Isa annab nõu, kuidas suhtuda kuningatesse, valitsejatesse, naabritesse ja oma
vaenlastesse. „Kui su vaenlasel on nälg, toida teda, kui janu, jooda teda. Nii tehes kuhjad
tuliseid süsi tema pea peale.“ Kõlab tuttavalt? See on ka kirjas roomlastele peatükis 12. Palju
õpetussõnu on ka suhtumisest iseendasse. Elus märkame, et paljud inimesed on enesest
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teadlikud. Nad teavad, millised nad on ja millised mitte ega püüa mängida kedagi teist. Nendega
on rõõm suhelda. Kui pead suhtlema nendega, kes püüavad meeleheitlikult maskeeruda
kellekski, kes nad tegelikult pole- nendega on raske. „Ole see, kes sa oled!“ Edasi- kuidas
suhtuda rumalatesse, kuidas laiskadesse, kuidas suhtuda tagarääkimisse. Keelepeksust on siin
palju juttu. Edasi peatükid 25-27 teemal „Kuidas elada head elu?“ Elu kõrgstandard. Mitte
materiaalne, vaid moraalne kõrgstandard. Kui vaatame lõpuosa, on huvitav märkida, et
nõuandeid jagab naine. Eelkõige kuidas olla kuningas. Meenutagem, et taustaks on siin
kuningliku pere nõuanded printsile, Saalomoni pojale. Head nõuanded, kuidas kuningana
valitseda. Kuid talle on vaja ka väärilist kuningannat. Siin leidub feministidele teavet, milline
naine sobib kuningannaks, olgu siis kodu või riigi tasandil. Selline naine pole mitte ainult hea
abikaasa, ema ja perenaine, vaid ka hea ärinaine. Ta on hea kinnisvaramaakler, olles mehele
kasumliku äriga abiks. Siin pole tegemist kodukana mentaliteediga, vaid naisega, kes osaleb
terviklikult kõigil elualadel. Kuid perekond on tema jaoks esikohal. Seda rõhutatakse siinkohal
eriliselt. Nii et igati põnev raamat. Rumalaid inimesi leidub maailmas erinevaid. Kirjeldan
mõningaid. Muide, alateemad on kõik üksteisega läbi põimunud. Nagu teisteski Piibli
raamatutes puudub selge süsteem. Näiteks Moosese seaduseski hüpleme ühelt elualalt teisele.
Näib et siin on tegemist ema nõuannete ja hüvastijätusõnadega pojale, kes lahkub kodust. „Ära
unusta vahetada pesu kord nädalas ja ära võta võlgu! Ja ole mõistlik ülemuse ees!“ Igasugu
nõuandeid, mis pole omavahel seotud. Kõik on läbisegi. Just niimoodi vanemad oma lastega
räägivadki. Nad ei teata:“Täna hommikul on mul sulle kolm teemat.“ Või:“Siin on kokkuvõte.“
Nii räägivad jutlustajad. Kuid vanemad ütlevad lastele esimese pähetuleva nõuande ja seejärel
kohe järgmise. Näen, et mõned emad naeratavad. Nii sünnibki omamoodi sigrimigri.
Koondame siiski mõned mõtted alateemadeks. Vaatame teemat „Rumalad“. Milline on rumal
inimene? Selle kohta on üle 70 õpetussõna. Rumal mees (mees, mitte naine) on võhiklik,
jäärapäine, ülbe, väärastunud, tüütu, sihitu, kogenematu, vastutustundetu, nõrgausuline,
hooletu, omakasupüüdlik, häbematu, ninakas, pahur, tülitseja. Täpne pilt. Olete kunagi sellist
noormeest kohanud? Kõlab ilmselt tuttavalt. Ta tahab kõik kandikul kätte saada ega mõtlegi
oma pead vaevata. Ta eelistab fantaasiat faktidele ja illusiooni tõele. Parimal juhul on ta
nuhtluseks ja halvimal juhul tüliõunaks. Ta toob muret oma vanemaile, samas ise neid
vanamoodsaks pidades. Kes saaks väita, et Piibel on aegunud? Loetelus tõuseb eriliselt esile
kaks kirjeldust rumala mehe kohta. Üks on pilkaja- küüniline ja arvustav kõigi teiste suhtes.
Teine on tühikargaja- laisk, kes oma asemel pöörleb. Kui äratuskell heliseb, pöörab ta teise
külje. Ja kordusäratuskella peale pöörab end tagasi. Sellisele kirjeldusele vastav mees on rumal.
Ta raiskab oma elu ära. Teine võtmeteema on „keel“. Keel on nii väike ja ometi nii võimas.
Kuulsin kirikumehest, kes kord kantslist teatas:“Näitan teile seda kehaosa, mis toob mulle enim
kiusatusi.“ Kogudus jahmus, aga tema tegi nii…(näitas keelt). Jaakob, kes kirjutas nn
tarkusekirja, ütleb, et keel on väike ihuliige nagu väike tüür suurel laeval, kuid võib kogu laeva
uppi ajada. Sellega võib inimesi nii needa kui ka õnnistada. Keele pattudest räägitakse läbi kogu
Õpetussõnade. Jumal jälestab seitset asja: üleolek, vale, mõrv, vandenõu, vägivald, valevanne,
keelepeks. Märkate, et kolm-neli neist on keelega seotud. Keel on võimas, lõikab sügavalt, võib
olla julm, taktitu, hoolimatu. See võib levitada riidu, lahkhelisid ja eraldumist. Keel on ühtaegu
võimas ja nõrk. Keel ei suuda muuta fakte ega saa sundida inimesi vastama. Eelõige- sõnad ei
asenda tegusid. Millised sõnad peaksid siis meie huultel olema? Nelja tüüpi sõnad: ausad sõnad,
vähesed sõnad, rahulikud sõnad, sobilikud sõnad. Pole ime, et Jaakob ütleb:“Kes ei tee keelega
pattu, on täiuslik mees.“ Isegi kui me iial poleks mingit pattu teinud, ütleb Jeesus, et
kohtupäeval mõistetakse meie üle koht iga hooletu sõna pärast. Sellest piisaks, et enamus meist
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needuse alla satuks. On veel üks ülioluline teema- inimsuhted. Siin on ohtralt tarkusesõnu, mis
puudutavad kõiki suhteid: mehed-naised, lapsed-vanemad. Siin öeldakse, et vanemad on
rumalad, kui ei karista oma lapsi. Õpetussõnad selgitavad, et lapsed on loomult rumalad ja et
vanemad peavad suutma rumaluse neist välja ajada. Lapsed õpivad esmalt ütlema „ei“, alles
siis „jah“. Neile ei pea õpetama julmust, headust aga küll. Neile ei pea õpetama valetamist,
tõerääkimist aga küll. Neile ei pea õpetama inetut käitumist, viisakust aga küll. Humanism
väidab, et laps on algolemuselt hea ja et õiges keskkonnas kasvab ta heaks inimeseks, ilma
vajadusteta karistada. See idee baseerub mõttel, et laps sünnib patuta, süütult, kuid meie
muudame ta halvaks tänu ümbritsevale keskkonnale. See pole tõsi. Piibel väidab vastupidi, et
laps on juba sündides halb. Jeesus ütles:“Kui isegi teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande
oma lastele.“ Täiesti erinev pilt inimloomusest. Siin öeldakse, et me oleme algolemuselt halvad,
aga võimelised tegema häid tegusid. Humanism väidab, et oleme olemuselt head, aga suudame
teha halba. Piibel õpetab, et kui sa koheselt peale pahategu last ei karista, siis sa ei armasta teda.
Teisisõnu ei taha sa lapsele parimat ega mõista armastuse olemust. Armastus ei tähenda himude
rahuldamist. Et annad lapsele raha, öeldes, et ostku endale kommi ja tehku, mida ise tahab.
Armastus pole selline. Armastus seostub distsipliiniga. Siin on juttu ka suhetest naabrite vahel.
Mulle see meeldib. „Ära sobita halba kokkulepet.“ „On aegu, mil pead vait olema.“ „Ära käi
liiga tihti naabril külas.“ Toredad nõuanded naabrite suhtes. Eelkõige räägivad Õpetussõnad
sellest, kuidas olla hea sõber. On sõpru, kes on lähedasemad kui vennad. Kui tihti olen kuulnud,
kuidas jutlustajad ütlevad, et see räägib Jeesusest. Ei räägi. See räägib, kuidas olla hea sõber.
Siin iseloomustatakse head sõpra neljal kaunil moel. Kõigepealt truudus. Hea sõber jääb
sõbraks igas olukorras, nii heas kui halvas. Avameelsus. Hea sõber on aus, ta räägib sulle tõtt.
Nõuandja. Hea sõber annab sulle nõu. Viisakus. Hea sõber kohtleb sind alati õigel moel. Kas
pole imeline! Selline sõber on lähedasem kui veresugulane. Lähedasem kui vend.
Mida Õpetussõnad meile, kristlastele õpetavad? Kõigepealt küsime, kas need saavutasid oma
eesmärgi? Iisrael oli tol ajastul rahu ja õitsengu tipul. Kunagi varem polnud asjad nii hästi
toiminud. Aga Saalomon mõistis, et nad võivad selle kõik kergesti kaotada. Samas ei mõistnud
ta, et põhjustab selle kaotuse ise. Siiski oli talle selge, et:“Õigsus ülendab rahvast, aga patt on
teotuseks rahvahõimudele.“ Ta pani selle kirja, säilitamaks rahvale rahu ja õitsengut, hoidmaks
neid tarkuseteel. Sest ilma tarkuseta läheb kõik viltu. Aga kas rahvas võttis raamatust õppust?
Vastus on ei. Patust sai nende häbiplekk. Nad kaotasid kõik. Inimesed ja rahvad, kes sellist
tarkust tähele ei pane, kaotavad selle, mille Jumal on neile andnud. Ka Saalomon ise ei elanud
oma tarkusesõnade kohaselt. Meenub üks šotlane, kes ütles oma pastorile:“Mul on suur
tahtmine ronida Siinai mäele ja hüüda sealt täiest kõrist välja kümme käsku!“ Pastor
vastas:“Tead, oleks parem, kui jääd koju ja neid pead!“ Üks asi on kirjutada tekst seinale, kuid
sel pole väärtust, kui südames seda tegelikult ei leidu. Iisraeliga nii juhtus, et nad kaotasid
paraku kõik. Uus Testament muide viitab palju Õpetussõnadele. Miks Ristija Johannes tuli?
„Ta tuli, et pöörata sõnakuulmatute südamed õigete tarkuse poole.“ See on kirjas Luuka
evangeeliumis. Olete tähele pannud? Jeesuse sõnadest õhkus sellist tarkust, et kuuljad
imestasid:“Kust küll selline tarkus pärit on?“ Sõna „tarkus“ läbib kogu Uut Testamenti. Jeesus
ütles:“Seeba kuninganna tuli kaugelt kuulama Saalomoni tarkust. Nüüd on siin suurem kui
Saalomon.“ Teisisõnu:“Tulge minu juurde tarkust koguma.“ Jeesus oli juba lapsena tulvil
tarkust. Tarkuse teema on pidevalt fookuses. Jumala tarkuse ülim väljendus ilmneb ristil. Aga
inimliku tarkuse mõõdupuu järgi on see ülim rumalus. Rist on maailma jaoks rumalus. „Kui
tahad päästa maailma, kuidas saaks ristisurm seda teha?! Äärmine rumalus!“ Kuid 1
Korintlastele 1 ütleb Paulus, et maailmale on see rumalus, kuid Jumalale tarkus. Jumal teadis,
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mida teeb. Kas sina paneksid maailma Vabastaja puusepatööle 18-ks aastaks ja laseksid siis tal
jutlustada vaid kolm aastat? Kuid selline on Jumala tarkus. Tema Poeg pidi õppima kannatuste
läbi. Ja Ta õppiski. Temast tuli erakordselt tark inimene. Paulus ütleb, et Kristusest on saanud
meile tarkus Jumalalt. Ta on meie õigsus, pühitsus ja lunastus. Ainsad targad inimesed
maailmas on need, kes hoolivad õigsusest, pühadusest ja lunastusest. Maailm ei hooli sellest
põrmugi. Maailma rumalus eirab Jumala tarkust. Uue Testamendi tarkusetemaatikas on
mitmeid otseseid tsitaate Õpetussõnadest. Eelnevalt mainisin Pauluse sõnu:“Kui su vaenlasel
on nälg, toida teda, kui janu, jooda teda. Nii kuhjad tema pea peale tuliseid süsi.“ Peetrus
tsiteerib tihti Õpetussõnu. Üks kuulsamaid on:“Nagu koer, kes pöördub tagasi oma okse juurde,
on rumal, kes pöördub tagasi oma rumaluse juurde.“ Teine Peetruse tsitaat:“Karda Jumalat ja
austa kuningat.“ Või Heebrea kiri 12, mida eelnevalt mainisin. Heebrea kiri tsiteerib
Õpetussõnu korduvalt. „Keda Issand armastab, seda Ta ka karistab.“ Kui Issand sind ei
distsiplineeri, pole sa tõeline Jumala laps, sest Tema armastus distsiplineerib sind. Nii on kirjas
Õpetussõnades. Uues Testamendis on Jaakobi kiri, mis on Õpetussõnadele sarnane. Ka Jaakob
hüpleb teemalt teemale ja ka tema rõhutab väga keelepatu teemat. On ilmselge, et mitmed tema
õpetused Uues Testamendis pärinevad Õpetussõnadest. Nii et Õpetussõnad on meie jaoks. Kui
Saalomon oskas õppida tarkust egiptlastelt ja araablastelt, peaksime meie oskama õppida
tarkust juutidelt. On tõsi, et juutidega vesteldes täheldan alati ainulaadset tarkust. See on neil
veres. Eriti, kui kuulata mõnda vana rabi. Olete te näinud filmi „Viiuldaja katuselt“? Milline
tõeliselt juudilik tarkus seal esile tuleb. Selles on kainet mõistust ja terast pilku. Üks mu sõber,
juudi nimega, kuigi tegelikult mittejuut vestles Jeruusalemmas Hadasi haiglas juhatajaga.
Juhataja ütles:“Ma ei suuda sind mõista. Sul on juudi nimi, aga kristlase silmad.“ Selline terane
tähelepanelikkus on juute aastasadu saatnud, kui nad pagesid maalt maale. Neil on lausa eraldi
inimrühm, keda hüütakse „targad mehed“. Nemad olidki need targad, kes Petlemma tähele
järgnesid. Need polnud paganad, vaid juudid, kes olid pagulusjärgselt Babüloni jäänud. Nemad
teadsid Bileami prohveteeringut, et Iisraelist tõuseb täht ja saab rahvaste Kuningaks. Nad olid
prohvetite poolt ettekuulutatud tähte otsinud ja kui nad seda nägid, asusidki nad Babülonist
teele, kuigi pidanuks sealt lahkuma varem nagu esiisad sajandeid tagasi. Kuid nad leidsid
Jeesuse. Olete näinud autodel jõulukleepse „Targad mehed Jeesust otsimas“? See on tõsi, sest
Kristus on saanud meile tarkuseks. Jumala tarkuseks, õigsuseks, pühitsuseks ja lunastuseks.
Selle mõistmine teeb sind targaks ja sa ei raiska oma elu ära. Aastaid tagasi prohveteeriti mulle
ja selle tulemusel alustasin oma rändteenistust. Prohveteering oli nii otsene, et ma poleks saanud
seda eirata. See lõppes sõnadega:“Tahan, et teeniksid mind nii, et kord vaatad mulle otsa ja
ütled:“Issand, me saime hakkama!“ Milline stiimul öelda elu lõpul:“Issand, me saime
hakkama!“ Elu pole maha visatud. Elada ei saa ükskõik mil moel, kõik sõltub valikutest.
Õpetussõnades räägitakse tarkadest valikutest, jõudmaks elupäevade lõppu sõnadega:“Issand,
me saime hakkama!“

Ülemlaul
Ülemlaulu sarnast raamatut lugedes on esimene reaktsioon:“Miks see raamat on Piiblis?“
Pühapäevakoolis ei räägitud sellest. Kogu raamatus ei mainita midagi vaimulikku. Pole juttugi
päästest, ei palvest ega taevast. Isegi Jumalat ei mainita ühtegi korda. Tegelikult Vanas
Testamendis on kaks raamatut, milles ei mainita kordagi Jumalat. Mõlemad juhtuvad olema
armulood. Üks on Estri raamat, mida hiljem vaatame. Selles raamatus puudub kõik vaimne ja
selles ei mainita Jumalat. Aastaid ei jutlustanud ma sellest kuna ma ei teadnud, mida sellest
peaks arvama. Tõesti ei teadnud. Usun, et mina pole ainuke. Aga alustame pealkirjast. Laulude
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laul (Ülemlaul). Heebrea keeles puuduvad omadussõnad. Ei saa öelda:“See on suurepärane
laul.“ Heebrea keeles kasutatakse nimisõnu. Ehk selle asemel, et öelda „kõige suurepärasem
laul“, öeldakse „laulude laul“. Samuti ei öelda „Kõrgeim Kuningas“, vaid „kuningate
Kuningas“. „Laulude laul“ tähendab siis, et see on parim, ilusaim. Ehk see ongi ilusaim laul,
aga miks see on Piiblis? See ei ole ainult mittevaimulik, vaid see on väga sensuaalne. See
puudutab meie kõiki viit meelt. Lõhnameelt- tunned õunte, rosinate ja lillede lõhna;
maitsemeelt- võid maitsta neid vilju. Millised on ülejäänud…kuulmine, nägemine, tundmine.
Need on kõik seal. See on sensuaalne laul, täis tundmusi. Kui selles minnakse noore naise ja
mehe keha intiimsete üksikasjade kirjeldamise juurde, liigub nende suhe üpris intiimsele
tasandile. Isegi stimuleerivale tasandile. Sellest ei räägitud pühapäevakoolis. Häälemurde ajal
hakkasin selle raamatu vastu huvi tundma. On väga sobilik õppida seda just kaks päeva enne
sõbrapäeva. Aastaid ma ei jutlustanud sellest. Ma ei suutnud seda käsitleda. See põhjustas
minus süütunnet. Mingil perioodil ostsin mitmeid selgitavaid raamatuid selle raamatu kohta,
üritasin midagi aru saada. Süütunne kasvas sellele vaatamata. Kõige järgi otsustades oli see
salajase koodiga kirjutatud. Ükski sõna ei tähendanud seda, mida arvasin, et see tähendab.
Vähemalt nende kommenteeritud väljaannete põhjal. Elu madalpunkti jõudsin siis, kui lugesin
ühte kommentaari 1. peatüki ühe salmi kohta. Selles neiu ütleb:“Kallim lebab mu rindade
vahel.“ Kommentaar väitis, et see tähendab Vana ja Uue Testamendi vahel olemist. Mäletan, et
mõtlesin:“Appi! Olen maailma kõige lihalikum kristlane!“ Kui ma neid sõnu loen, on Uus ja
Vana Testament viimane asi, millele mõtlen. Mõtlesin, et Jumal on pannud selle raamatu
Piiblisse, proovimaks, kas oleme vaimsed või lihalikud. Nii et jätsin selle kindlalt kõrvale.
Kuulsin, et rabide arvates on see väga püha raamat. Nad nimetavad seda pühamateks pühamaks.
Mõned rabid võtavad seda lugedes isegi kingad jalast ära. Minu arvates on see väga erakordne.
Mida nüüd siis sellise raamatuga peale hakata? Esmalt tahan öelda, et see ei ole allegooria.
Allegooriad on kirjutatud koodiga. Allegooria on fiktiivne lugu, mille keegi on välja mõelnud
ja põiminud sellesse peidetud sõnumi. Asjad ei ole nii, nagu need pealtnäha välja näevad. Nende
taga on peidetud tähendus. Üks klassikalistest allegooriatest on Bunyani Kristlase tee. Kõik
tähendab midagi muud. Kauni nimeline maja ja Raskuse nimeline küngas. See on ka väga
ebatõeline. Miski ei ole seda, millisena see välja paistab. Gulliveri reisid on teine allegooria.
Üks anglikaani kirikuõpetaja on kindel, on Karupoeg Puhh on allegooria. Ja isegi oikumeeniline
allegooria. Karupoeg Puhh on anglikaan. Karu, kellel on väike aju ja on kõikide tegevuste
keskmes. Notsu on metodist, kes jõlgub alati Puhhi sabas. Tiiger on nelipühilane, kes kargleb
üles ja alla ja ehmatab inimesi häältega, millest keegi teine ei saa aru. Nad kõik kuuluvad
Kristus Robinile ja satuvad koos temaga võlutud kohta. Minu arvates on see suurepäraselt
koostatud lugu anglikaani ajalehes. Selline on allegooria. Fiktiivne lugu, millesse on peidetud
tähendus. Sedasi on suurem osa inimestest Ülemlaulust aru saanud. Probleem on, et kui nad
seda koodi tahavad lahti murda, avaneb see erinevalt. Nad kõik saavad erineva tähenduse ja
kõik näevad seda, mida tahavad. See ei rahulda mind mitte sugugi. Miks me ei võiks seda selle
lihtsaimas tähenduses mõista? Kuna meie arvates pole see tore. Kreeka mõtteviis on meid palju
rohkem mõjutanud kui heebrea mõtlemine. Kreeklased ei pannud kunagi midagi kokku. Elu oli
alati jagunenud vaimse ja füüsilise, püha ja ilmaliku vahel. Kõik oli alati kaheks lõhenenud ning
vaimne ja füüsiline ei mahtunud kunagi sama pildi peale. Kreeklased olid sedasi kas väga
vaimsed või väga füüsilised. Kas väga naudingulembesed või väga askeetlikud. Heebrealastel
on üks Jumal, kes lõi nii vaimse kui füüsilise. Heebrea mõttemaailmas füüsiline on hea asi.
Kreeka mõttemaailmas aga on füüsilisel kalduvus olla paha. Kui hea Jumal lõi selle materiaalse
maailma, on materiaalsed asjad head ning Jumal lõi meid meesteks ja naisteks. Ta tegi
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võimalikuks armumise ja olla mees ja naine koos. Me ei räägi mitte allegooriast, vaid
kinnitusest. Keset Piiblit Jumal kinnitab mehe ja naise vahelise armastuse. Ta ütleb:“Mina tegin
selle. Mina planeerisin.“ Üks suurematest valedest, mida vaenlane levitab, on see, et Jumal on
seksi vastu ja saatan selle poolt. Tegelikult tõde on vastupidine. Vaenlane on paljud seda valet
uskuma pannud. Jumal lõi seksi ja saatan hävitab seda ja see on tõde. Keset Piiblit on inimliku
armastuse kinnitus. Sõna ütleb:“Ära nimeta ebapuhtaks seda, mille Jumal on puhastanud.“
Eriliselt sobib see siia. Kui laulatasin, lugesin alati lõigu Ülemlaulust. Ja kutsusin üles ülejäänut
mesinädalatel lugema. Kas see on kõik, mis Ülemlaul on? Kas see on lihtsalt inimliku
seksuaalsuse kinnitus? Ei, see on midagi palju rohkem. See on ka analoogia. Mitte allegooria,
vaid analoogia. Selgitan vahet. Allegooria on fiktiivne lugu, milles on peidetud tähendus.
Analoogia aga on fakt, tõeline, mis on samasugune kui teine fakt. See raamat, nagu mainisin,
on algusest lõpuni armastuslugu. Selle on sinule kirjutanud keegi, kes armastab sind rohkem
kui keegi teine. See on armastuskiri. Kui me naisega kolisime, leidsime paki armastuskirju,
mille üksteisele enne abiellumist olime saatnud. Tegin paki enda kirjutatud kirju lahti, lugesin
ühte ning kohkusin, et mees, täie mõistuse juures, on võinud sellist pahna kirjutada. Kas oled
kunagi ümbriku taha kirjutanud SAS? Kui te ei tea, siis pean ütlema. Suletud Armastavate
Suudlustega. Noor mees ütles sõbratarile:“Alati kui sinult armastuskirja saan, suudlen ümbriku
tagumist külge, kuna tean, et sinu huuled on seda puudutanud.“ Tüdruk punastas. Ta
ütles:“Tegelikult niisutan ümbriku tagumist külge koera ninaga.“ Kui leidsime oma
armastuskirjad, olid need tükkideks pudenemas. Mitte sellepärast, et oleksime abiellunud 300
aastat tagasi, vaid sellepärast, et kui saad armastuskirja, loed seda ikka ja jälle. Kandsin tema
kirju sõdurimundri rinnataskus ja alati kui avanes võimalus, võtsin kirja esile, et seda uuesti
lugeda. Kui saan pruuni ümbriku väikese luugiga nurgas, ei tee ma seda. Aga armastuskirja
loen üha uuesti. Vaadake oma suletud Piibli serva ja uurige, kust see on määrdunud. Teeb
tõsiseks. See on armastuskiri ja seda peab sellisena lugema. See on romanss ja jutustus sellest,
kuidas Jumal läks oma Pojale pruuti otsima. Selles on küsimus. Lugu lõpeb pulmadega. Kogu
raamat on armastuslugu, aga keset raamatut on armastuskiri. Romanss on võti tegelikkusesse.
Seda tahab see raamat öelda. Analoogia on see, kui ütled, et see, mis on fakt, on samasugune
nagu see, mis on teine fakt. Jeesus kasutas alati analoogiaid. „Jumalariik on nagu…“ See on
analoogia. Taevariik on selle ja selle sarnane. Alustab sellisega, mida inimesed tunnevad ja
millest aru saavad. Ja Ta ütleb, et see, mida te veel ei tea või tunne, on selle sarnane, mida
tunnete. Selle raamatu analoogia on siis väga lihtne. Mehe ja naise vaheline armastus on
samasugune nagu Jumala ja inimese vaheline armastus. Need kaks sarnanevad teineteisega.
Inimliku armastuse tunne on universaalne. 75% lööklauludest räägib poisi ja tüdruku vahelisest
armastusest. See on üks Ülemlaulu teema ja ühine kogemus terves maailmas. Piibel ütleb, et
sinu suhe Issandaga võib olla selle sarnane. Sul on võimalik Tema kohta öelda:“Minu armas on
minu ja mina olen Tema oma.“ Sellisena see on ette nähtud. See on analoogia. Kasutame seda
siis analoogiana. See on fakt, mis kirjeldab teist fakti. See on tegelik tõsiasi ja selle on Saalomon
kirjutanud, kelle ema oli Batseba ja kes päris oma isalt trooni, lossi, kitarri ja ande kirjutada
laulusõnu. Kuningate raamatud jutustavad, et ta kirjutas 1005 laulu. Nendest on meie Piiblis
alla poole tosina. Mis nendele ülejäänud 999-le juhtus? Mul on selle kohta teooria. See on ainult
teooria, aga vaadake, kas see sobib teie arvamusega. Pühapäevakoolis õpetati, et Saalomon oli
Vana Testamendi kõige targem mees. Kas te olete seda kuulnud? Alles palju hiljem sain teada,
et tal oli 700 naist ja 300 liignaist. 700 ämma. Kas see kõlab targalt? Selgus, et Saalomon oli
nagu paljud teisedki mehed. Tal oli teistele palju tarkust, kuid oma elu jaoks mitte eriti. Kahjuks
ta ei kuulanud ennast. Ta jutlustas, aga ei teinud oma jutluste järgi. See on minu teooria.
Kõikidest nendest tuhandetest naistest oli ainult üks Jumala poolt temale valitud. Ta kirjutas
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999 laulu, mida Piiblis pole avaldatud. Üks on. See on nüüd minu teooria. Ta kirjutas laule igale
naisele. Jumal ütles:“Avaldan ainult selle, mis on minu valitud naisele kirjutatud.“ Kas selles
on mõte sees? Oli kuidas oli, aga teisi meil pole. Need polnud avaldamiskõlbulikud. Aga selle
ühe Jumal avaldas. Laulude laulus öeldakse, et Saalomonil oli juba 60 kuningannat ja liignaisi
lugematul hulgal, kui ta selle laulu kirjutas. Tema karjääril oli hoog sees. Aga see oli see õige.
See maatüdruk põhjast. Teda Jumal tahtis, et ta saab ja teda ta oleks pidanud ootama. Jumal ei
avaldanud neid teisi laule üldse. Enne Ülemlaulu juurde minemist pean rääkima, et uurijad on
jagunenud kaheks selle teema suhtes. Sellel on sisu, mille kohta mõned ütlevad, et küsimus on
kolmest isikust. Kolme inimese võitlusest armastuse eest. Selles on karjane, kuningas ja tüdruk.
Tüdruk oli vaese karjase ja rikka kuninga risttules. Kumma ta valib? Kogu Ülemlaulu nähakse
kolmnurgana. Selle keskel on tüdruk, kes kaalub, millises suunas minna. See on üpris huvitav
joon ja sellest saab suurepärase jutluse. Jutluse saab lõpetada liigutava üleskutsega:“Sina oled
see tüdruk. Kas valid selle maailma printsi või Hea karjase?“ Hea jutlus, aga minu arvates jama.
Kui see oleks sisu, miks Saalomon selle laulu siis kirjutas? Ta oleks selles paha. On ka teisi
põhjuseid. Laulude atmosfäär on süütus, mitte süütunne. Mitte mingi paha kuningas, kes tavalist
tüdrukut meelitab. See on lihtne armastuslaul. Sellepärast me peame pöörduma tagasi kahe
inimese liini juurde. Peaksime seletama, miks poiss räägib nagu karjane ja kuningas. Noh,
paljud Iisraeli kuningad olid algul karjased. Iisraeli kuningate karjasetaust on ainulaadne ühend.
See ühendab sotsiaalse mõõdupuu kõige alumise ja ülemise taseme. Karjane oli kõige põhjas.
Jesse ütles Saamuelile, kui too küsis, ega poisse rohkem pole:“On ainult üks karjane.“ See on
redeli kõige madalam punkt. Mooses oli enne Jumala rahva juhiks saamist karjane. Taavet oli
enne kuningaks saamist karjane. See pole siis ebaharilik ühend. Aga sellega on seotud muudki.
Kogu see lugu on muinasjuturomanss, millisest võime ajakirjadest lugeda. Selles on vana hea
Tuhkatriinu ja Jane Eyre´i sündroom või Onu Pikksääre sündroom. Mitte eriti paljude nägudel
ei peegeldu vaimustus. Muud pole vaja kui Piiblit lugeda! Või Helisev muusika! Kõik oleme
seda näinud. Nagu ütlesin, see on tõeline Kathryn Cook´i, Barbara Carteri stiil vaesest
tüdrukust, kellesse prints armub ja king sobib jalga ja tüdruk kolib lossi. Selline on draama sisu
üldjoontes.
Aga vaadakem seda üksikasjalikumalt. Kui Ülemlaulu lugeda, on tunne, nagu teeks puslekarbi
lahti. Näed kõiki värvilisi tükikesi segamini. Mulle meeldib puslet kokku panna. Aga mulle
meeldib sohki teha. Tõstan pildi enese ette. Võtan tüki ja liigutan seda pilti mööda, kuni leian
õige koha, kuhu see kuulub ja panen selle kohale. See on sohitegemine. Tõelised puslemeistrid
nii ei tee. Sageli neile saadetakse pusle ilma pildita karbi kaanel. Kui Ülemlaulu lugeda, on see
nagu avaks puslekarbi ilma pildita kaanel. Näed ainult palju värvilisi tükke. Mina kavatsen täna
sohki teha ja anda teile selle kaanepildi. Kui te siis ise seda loete, sobivad kõik väikesed tükid
kohale. Tahan alustada sellest, mis on öeldud raamatu viimases 8. peatükis. Saalomonil oli maal
talu Hermoni nõlvakul põhjas. Kui ta oli väsinud kuningana olemisest, läks ta karjase tööd
tegema. Meie kuningapere teeb umbes samamoodi. Hea moodus puhata on minna maale
rohelistesse orgudesse ja muutuda maahärrasmeheks. Saalomon tegi just niimoodi. Ta võttis
krooni peast ära, pani teksad jalga ja läks põhja. Farmis viis ta mõne lamba karjamaale. Seal
saab lambaid tõesti rohelisele aasale juhtida. Seal pole selliseid aasasid nagu siin. See on kivine
mäestik, kus on siin-seal rohelisi laigukesi. Lammastele peab leidma tuulevaikse joogikoha.
Lamba sõõrmed on otse nina kõrval ja kui vesi liigub, lammas hukkub, kui vett läheb
sõõrmesse. Tasast vett on vaja leida. Hea karjane teab, kus on hea aas ja vesi ning viib lambad
sinna. Teekond on umbes paarkümmend kilomeetrit päevas. Päikese lõõmates taevas peab ta
sundima lambaid pikali. Ta teeb seda sidudes köie nende jalgade ümber. Mul on kodus pilt
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lammastest, kes lamavad jalad seotuna. Ta sunnib nad lamama niidul, et nad ei nõrkeks
kuumuse käes. Ka Hea Karjane teeb sedasi oma karjaga. Kas Ta on sind kunagi lamama
sundinud? Saalomoni farmis Hermoni mäe nõlval oli rentnik. Ta suri ning farmi pärisid ta
pojad, kelle hulka me ei tea. Neid oli kolm või neli, kaks tütart, üks oli väga väike, teine oli
täiskasvanud. Ta on selle laulu tüdruk. Tema elust kujunes pikk töörügamine. Vanemad jagasid
farmi ja ütlesid poegadele:“Need on teie viinamarjaaiad,“ ja tütrele:“See on sinu oma.“ Poisid
sundisid tüdrukut tegema kõiki kodutöid, ka palju farmitöid. Ta kurtis, et ta pidi hoolitsema
nende viinamarjaaedade eest nii palju, et ta ei saanud enda asjade eest hoolitseda. Peale selle
temaga juhtus midagi, mis viib selleni, et ta püsib elu lõpuni vendade orjana. Päike päevitas ta
ihu üha tumedamaks. Siin see oleks veetlev. Reisime Hispaaniasse veidi päikest võtma. Meile
meeldib päevitunud ihu ja tahame päikest võtta. Aga Lähis-Idas pruuti hoitakse enne pulmi
terve aasta päikese eest varjul, et ta oleks ilus ja kahvatu. Nii tehti kuninganna Ester´ile. Vaene
tüdruk siis päevitus päikese käes üha tumedamaks ja tumedamaks ning seega tema võimalused
abiellumiseks vähenesid päev-päevalt. Ta mõtles:“Mitte kunagi ei saa ma vendadest lahti, vaid
orjan neid elu lõpuni.“ Ühel päeval oli ta nurmel ja kohtus noore mehega. Nad vestlevad ja nad
meeldivad üksteisele ning lepivad järgmise päeva kohtumises kokku. Järgneva kahe nädala
jooksul on nad teineteisesse sügavalt armunud. Ja nad hakkavad igasugu rumalaid asju rääkima,
mida armastatule öeldakse. Nad ütlevad:“Ainus voodi, mida vajame, on roheline rohi.“
„Katuseks pea peale piisab küpressidest ja mändidest.“ Nii räägib ta enne pulmi. Pärast pulmi
räägitakse korralikust magamistoast ja paljust muust. Enne pulmi sobib ükskõik mis. Muru
sobib voodiks ja puud katuseks. Kummalisi asju võib rääkida, kas pole? Ja kõik see on selles
laulus. Üks asi vaevab tüdrukut. Ta ei tea, kes see mees on. Ta küsib mehelt, millisest farmist
ta tuleb. „Kus sa karjal lõunaajal lased lebada?“ Ta ütleb:“Mine lammaste jälgi mööda kitsede
jälgi mööda.“ Ta hoiab vastusest kõrvale, ega ütle, kes ta on. Nad on siiski mõlemad
teineteisesse armunud. Lõpuks mees küsib:“Kas tuled mulle naiseks?“ Tüdruk on seda aastaid
oodanud ja vastab rõõmsalt:“Jah, tulen!“ Mees ütleb:“Mul on halbu uudiseid. Pean homme
lahkuma. Elan ja töötan suures linnas lõunas. Aga tulen sulle järele. Sea end pulmade jaoks
valmis. Aga homme pean su jätma ja tulen pulmadeks tagasi.“ Järgmised kuud valmistab tüdruk
kaasavara. Ta mõtles, et seda ei juhtu mitte kunagi ja on nüüd elevil. Aga ta hakkas luupainajaid
nägema. Pole vaja tunda psühholoogiat tema unenägude tõlgendamiseks. Kõik uned
keskenduvad sellele, et „Olen ta kaotanud ja otsin teda.“ Ühel ööl näeb ta voodis olles und, et
ta jookseb mööda tänavaid teda otsides ja kohtub valvuriga. Ta küsib:“Kas olete näinud seda,
keda armastan?“ Ta pole. Ta jookseb mööda tänavaid. „Kuhu ta kadus?“ Tüdruk leiab, haarab
tast kinni, veab ta tagasi oma magamistuppa ja ütleb:“Ma ei lase enam kunagi sinust lahti!“
Ärkab, hoides patja süles. Teist korda nägi und, et mees oli uksel ja pani käe ukseaugust sisse,
et ust seestpoolt avada. Aga ei saa seda lahti, kuna uks oli seestpoolt haagis. Kas oled kunagi
näinud und, milles saad halvatuse, ega suuda enam liikuda? Temaga juhtus nii selles unes. Ta
ei pääse voodist üles. Mees proovib ust lahti teha, tüdruk frustreerub. Mehe käsi kaob. Alles
siis tüdruk suudab end taas liigutada. Teeb ukse lahti…mees on kadunud. Mis on nende
luupainajate seletus, mida ta oma unes näeb? Vastus on väga lihtne. Ta kardab, et mees ei tule
tagasi teda naiseks võtma. Hakkab mõtlema, et see oli ainult puhkuseflirt ja mees ei pea
lubadust. Siis, ühel päeval ta on aasal ja tee pealt tõuseb tolmupilv. Hobused ja vankrid
lähenevad mööda teed. Ta küsib oma vendade käest:“Kes see on?“ Vennad
vastavad:“Kuningas, maa isand. Kuningas Saalomon Jeruusalemmast. Ta tuleb meie farmi
külastama.“ Nad teevad ettevalmistusi, et kuninga ees sügavalt kummardada. Tüdruk ei ole teda
kunagi näinud ega julge vaadata. Imede ime, seal on see noor mees suure vankriga. See on tema
noor mees. Vapustatult saab ta aru…Nüüd ta peab jätma maa ja kolima lossi. Kui nii juhtub,
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abielluvad nad ja ta näeb enda auks organiseeritud peolauda ja istub pealauas kuninga
kõrval…Kui kõik 60 heledanahkset kuningannat teda ümbritsevad, ütleb ta:“Lõpetage
vahtimine. Minu ihu on nii tume, kuna pidin oma vendade viinamarjapõldude eest hoolitsema.
„Ma ei saa sinna midagi parata.“ Teda vaevab täielik alaväärsuskompleks. Siin on lisaks huvitav
kõrvalliin. Ta võrdleb ennast pidevalt teiste kuningannadega. Kui Saalomon vaid oleks oodanud
seda õiget…Kui mehel on rohkem kui üks naine, hakkavad nad kindlusetust tundma. Nad
hakkavad end võrdlema. „Armastad teda rohkem kui mind.“ Kogu lugu pole lihtsalt Jumala
tahe. Kui ta vaid oleks oodanud seda õiget, et olla ainus kuninganna. See oleks tema jaoks
Jumala tahe olnud. Aga ta oli isalt ja teistest õukondadest saanud halva eeskuju. Tüdruk
ütleb:“Saalomon, kas me ei võiks tagasi põhja minna ja lamada murul puude varjus ja elada
seal farmis?“ Ta vastab:“Ei. Olen kuningas ja sina pead kuninganna olema. Sina pead siin koos
minuga valitsema.“ Lõpuks tüdruk ütleb:“Vaata nüüd kõiki neid ilusaid naisi minu ümber.“
Tegelikult tüdruk ütleb tõeliselt alandatult:“Mina olen ainult Saaroni lill ja oru liilia.“ Meie
arvates on need ilusad lilled. Aga minge Iisraeli vaatama. Need on väikesed lilled, mida kunagi
ei nopita. Nende peale astutakse nagu karikakarde peale murul. Orgude liilia kasvab varjus ja
see on väike lill. Saaroni roos on väike krookus, mis kasvab Vahemere ranna lagendikel. Kõige
ilusam lill Iisraelis on liilia ja see sirgub kõrgele. See on valge ja ilusa kujuga. Kui tüdruk ütleb
tagasihoidlikult, et on ainult oru liilia ja Saaroni roos, ütleb mees:“Nagu liilia kibuvitsa keskel
on minu armas neidude seas.“ See lohutab teda väga, nii et ta laulab laulukese, et end
rõõmustada. See kõlab:“Ta on mind viinud viinakotta, armastus on ta lipp mu kohal.“ Kas
tunned seda? Seda laulis ta enesele. Ta pidi sellega harjuma, et oli armunud kuningasse. Selline
oli lugu üldjoontes. See on pilt siin kaanel.
Miks see siis on Piiblis? Sellele on kaks vastust ja nende pärast peaksime neid lugema. Esmalt,
meie usu keskmes on väga isiklik suhe. Kui seda pole, on inimene kogu loost valesti aru saanud.
Kristlasena olemine ei ole koguduses käimine ja Piibli lugemine või misjonitöö toetamine.
Kristlasena olemine tähendab seda, et oled armunud Issandasse. Ainus põhjus kirikulaule
laulda, on laulda neid armastuslauludena. Kui see on mõistmata jäänud, ei ole kogu loost aru
saadud. Piibli keskmes on see Saalomoni ja maatüdruku vaheline eriti lähedane armastussuhe.
Ja see kõneleb midagi väga sügavat Piibli südames. See on väga intiimne ja isiklik suhe. „Minu
armsam on minu ja mina olen tema oma.“ See ei ole kogemata Piibli keskel. Läbi Piibli Jumala
suhe oma rahvaga tuuakse esile seksuaalsete terminitega. Jumala ja Iisraeli vahel on Jumal
abielumees ja Iisrael Tema naine. Ta kosib Iisraeli ja abiellub Temaga Siinail. Jumal astub
temaga liitu. Kui Iisrael järgib teisi jumalaid, tuleb temast abielurikkuja. Ükskord prohvet küsib
Issandalt:“Mida tahad, et täna teen?“ Issand vastas:“Tahan, et lähed ja otsid tänavalt
prostituudi.“- „Mida tahad, et teen talle?“- „Abiellu!“- „Issand, mida siis teen?“- „Noh, siis te
saate kolm last. Ta armastab esimest, aga mitte teist. Ja kolmas pole isegi sinu oma.“- „Mida
siis teen, Issand?“- „Kardan, et ta läheb tagasi tänavale oma vana ametit pidama.“- „Ja jätab
mind kolme lapsega?“- „Just!“- „Mida selles olukorras teen?“- „Otsi ta üles ja osta ta tagasi
tema sutenöörilt. Too koju ja armasta teda uuesti.“- „Noh, aga pärast seda, Issand?“- „Siis mine
ja räägi minu rahvale Iisraelile, et selline tunne on minul teie suhtes olnud!“ See oli Hoosea.
Vanas Testamendis on küsimus Jumala ja Iisraeli vahelisest suhtest. Kaotada ta ja tagasi võita.
Ja jälle kaotada. Üha armastada teda ja teda jälle koju tahta. Väga isiklik suhe. Uue Testamendi
juurde minnes kordub seesama. Kristus ütleb:“Mina olen peig.“ Ta otsib pruuti. Ja sina oled see
pruut. Piibli viimasel leheküljel pruut ootab nii kärsitult pulmi, et ütleb:“Tule!“ Ta on end
valgesse linasesse riidesse valmis pannud. Mis on õndsus. Kõik. Armastuslugu algusest lõpuni.
Ülemlaul väljendab seda suhet. Seda, mida noor mees ütleb noorele tüdrukule Ülemlaulus, seda
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Issand ütleb sinule. Mida tüdruk ütleb mehele, seda võid sina Talle öelda. Sellepärast paljud
koraalid ja laulud meie lauluraamatus on sellest laulust pärit. See ei ole allegooria, täis peidetud
tähendusi. Granaatõun tähendab granaatõuna ja rind tähendab rinda. Jumal mõtleb seda, mida
ütleb. Aga see on analoogia sellest suhtest, mis meil võib olla. Teine asi: meie suhe Issandaga
ei ole erootiline, aga on emotsionaalne. Aga mitte erootiline. Selles laulus on teatud piirid ja
see ei lähe füüsiliste detailideni, milleni modernne kujutlus läheks. Taktitundelisuse piir on
tõmmatud. Kõigele vaatamata on küsimus emotsionaalsest suhtest. Issand ei küsi sinult, kui
mitu korda oled kirikus käinud või kui mitu peatükki oled sel nädalal Piiblit lugenud. Ta
küsib:“Kas sa armastad mind?“ Isegi seaduse kokkuvõte ütleb:“Armasta Issandat oma Jumalat
kogu südamest, meelest ja jõust. Ja ligimest nagu iseend.“ Armastus on tõesti tähtis asi. Teine
õpetus: meie suhe Issandaga pole ainult väga isiklik, vaid ka väga avalik. Paljud inimesed
armuvad Issandasse, kuna nad näevad Teda Karjasena. Sina, kes oled nendega surmavarju orus.
Kes juhatad nad rahulikele vetele ja rohelistele aasadele. Mingil hetkel Jeesusesse Karjasena
armudes, kes hoolitseb tema eest nagu lamba eest, inimene ärkab nägema, et Ta ongi Kuningas
ja et ise on Tema pruut, Tema kuninganna, et valitseb Temaga koos ja on väga nähtaval kohal.
See asetab meie peale erilise vastutuse, mis vahel on väga raske. Oled Tema pruut. Kuulud
kuninglikku perekonda. Kuulud Inglismaa kuningaperesse. Inglismaa tulevane Kuningas
abiellub sinuga. See mingil moel muudab kogu suhet. Kas poleks tore seda eraasjana pidada ja
lihtsalt Hermoni mäejalamile tagasi minna. Hoida suhe Issandaga saladuses. See säästaks meid
paljust ebameeldivast, või mis? Suure hulga kriitika eest, paljastumiste eest. Kui räägid
inimestele, et oled usklik, vahivad nad sind nagu raisakullid. Kas poleks palju parem pidada
suhe Jeesusega lihtsalt eraasjana? Nii ei saa teha. Ta on kuningate Kuningas ja isandate Issand.
Oled Kuningasse armunud. Kui oled kuninglik, kõik jälgivad sind. Nüüd sul on vastutus selle
järgi elada. Oli sünnipärane taust mis tahes. See vaene maatüdruk leidis end kuninga õukonnast
kõikide silmad tema poole pööratud. Aga see oli tema kutsumus. See on ka sinu kutsumus
Kristuses. Mitte ainult eraviisiline lähedane suhe Jeesusega, vaid väga avalik. Me peame selle
väärtuse järgi elama nagu kuninglikud elavad. Milline sõnum on Ülemlaulus! Lugege Psalmi
45 koos sellega. Need sobivad suurepäraselt kokku. Sellest on tehtud meie rahvuslaul. Selles
räägitakse kuninglikuks printsessiks olemisest. See on meie kutsumus. Loodan, et see tegi
Ülemlaulu teie jaoks veidi huvitavamaks.

Koguja raamat
Alustuseks väike mõistatusmäng. Loen ette mõned tsitaadid ega ütle, kust need pärit on. Kui
olete etteloetud väidetega nõus, andke käega märku. Kui olete eri meelt, hoidke käsi paigal.
„Põlvkonnad tulevad ja lähevad, aga maailm püsib muutumatu.“ Kas keegi nõustub sellega?
Pool tosinat kätt. „Inimene pole loomast parem, sest elu on mõlemale mõttetu.“ Keegi pole
sama meelt. „Parem rahulduda sellega, mis sul on, mitte pidevalt igatseda muud.“ Sellega olete
nõus. „Töötegijal on või ei ole piisavalt söögipoolist, kuid vähemalt on tal hea uni. Rikkal aga
on palju vara ja murelikult istub ta ööd läbi üleval.“ Olete sama meelt. „Ära ole liiga hea ega
liiga tark- milleks end tappa? Aga ära ole ka liiga halb ega rumal- milleks surra enneaegu?“ On
siin mõte sees? Ei? „Tuhande hulgast leidsin ühe mehe, keda austada, kuid ei ühtki naist.“ Mitte
keegi pole nõus? „Kiired jooksjad ei võida alati võistlust ega julged mehed lahingut.“ Sellega
nõustute. „Paiguta oma vara mitmesse, isegi paljudesse kohtadesse, sest iial ei tea, kui halvasti
sul elus minna võib.“ Selles te pole päris kindlad. Te pidanuks kõigega nõustuma, sest lugesin
need Jumala sõnast. Lugesin need Koguja raamatust. Kõik need on otse Piiblist. Ometigi ei
nõustunud te umbes pooltega. Üritan näidata, kuivõrd ohtlik on tekst väljaspool oma konteksti.
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Piibli abil võib tõestada mida tahes, kui tekst kontekstist eraldada. Tekst ilma kontekstita
muutub teatavasti ettekäändeks. Koguja on tõepoolest omapärane raamat Piiblis. Probleem pole
selle mõistmises, seda on vägagi lihtne mõista. Probleem tekib sisuga nõustumisel, sest seal on
kirjas uskumatuid asju. See ei kõla sugugi Jumala sõnana, vaid pigem väikeste mõttesedelitena
jõulukeeksis. See on üsna sarnane stiil Lord Alfred Tennysoniga, kelle sajandat surmaaastapäeva eelmisel aastal (1992) tähistati. Noppisin välja mõned tema luulekatked:“Parem olla
armunud ja südamevalus kui üldse mitte armastada.“ „Mehed erinevad üksteisest parimal juhul
kui taevas ja maa, kuid naised parimal ja halvimal juhul kui taevas ja põrgu.“ „Võim unustab
sureva kuninga.“ „Teadmised tulevad, aga tarkus jääb.“ „Õigel on õige järgida õiget, sest tarkus
surub tagajärjed nurka.“ Mis eristab Alfred Tennysoni ja Kogujat? Suurt midagi. Tegelikult on
Koguja raamat vägagi ajakohane. See on tulvil „-isme“. Olen nende suhtes ettevaatlik. Iga „ism“ lülitab mu ajus väikese ohutule põlema. Tunnistan vaid kahte „-ismi“: baptism ja
evangelism. Kõik ülejäänud võivad muutuda õõvastavateks kinnisideedeks. Mõned „-ismid“,
mida Kogujast leidsin: fatalism. „See, mis juhtub, see juhtub.“ Eksistentsialism. „Ela hetkele.
Keegi ei tea, mida tulevik toob.“ Šovinism. Lugesin just mõned näited. Hedonism. „Ela
naudingule. Söö, joo ja lõbutse.“ Küünilisus. Seda leidub Kogujas palju ja see kõlab väga
tänapäevaselt, sest elame küünilisel ajastul. Inimeste kohta ei usuta midagi head, ainult halba,
ning usutakse halbu motiive heade tegude taga. Oleme väga küüniline rahvas. Domineerib
üldine pessimism, sünge elunägemus. Koguja raamatut on omamoodi üsna masendav lugeda.
Siin on mees oma elu lõpusirgel- pettunud, illusioonideta ja lootusetu. Ütlen „elu lõpusirgel“,
sest kirjapandu põhjal on üsna lihtne arvata ära kirjutaja vanust. Hiljuti rääkisime Ülemlaulust
ja uurisime, kui vana oli Saalomon seda kirjutades. Selles ülistab ta armastust neiu vastu, olles
ise üsna nooruke. Õpetussõnade raamatus aga ütleb ta:“Poeg, ettevaatust naistega!“ Kui vana
ta siis võis olla? Keskeas, kuna ta üritas takistada oma poega tegemast samu asju, mida ise oli
korda saatnud. Mäletan üht neiut oma emalt küsimas:“Mida sa küll minu eas tegid, et mu pärast
nõnda muretsed?“ Koguja raamatus ütleb Saalomon:“Mõtle oma Loojale nooruspäevil, enne
kui su hambad lagunevad, pilk tuhmub ja jalad tudisevad.“ Kui vana ta on? Üsna oma elu
lõpusirgel. Ta vaatab elule tagasi ja on lohutamatult pettunud. Illusioonid on purunenud ja ta
on masendunud sellest, mida oma eluga on teinud. Mõtisklused siin raamatus on tema
tähelepanekute kogum. Kordub fraas:“Ma nägin. Ma nägin. Ma nägin.“ Ta vaatles elu ja inimesi
ning jõudis teatud järeldusteni, mille on siia kirja pannud. See ei tähenda sugugi, nagu näeks
Jumal elu samamoodi kui Saalomon. Seda on oluline mõista. Seetõttu ei tohi Kogujat tsiteerida
Jumala sõnadena. Võiks ju küsida, miks Jumal selle üldse Piiblisse pani. Siin raamatus annab
Saalomon endale tiitli, heebrea keeles „qohelet“. Mida see tähendab? Seda tõlgitakse nii
„jutlustaja“, „filosoof“ kui „lektor“. Arvan, et lähim tõlge võiks olla „kõneleja“. Eriti just
seetõttu, et kasutame sama sõna alamkoja debattide eesistuja kohta. Siin on tegemist vana
mehega, kes on eesistujaks väitlustes, mis toimuvad tema enda mõtetes. Hea tava kohaselt
annab ta võrdelt sõna nii poolt- kui vastuhäälele. Ta kuulab ära nii negatiivse kui positiivse
mõttekäigu. Väitlus käib teemal:“Elu on elamist väärt.“ Aga ta ei suuda otsustada, kas ta enda
elu on olnud elamist väärt või mitte. Ta kuulab ära poolt- ja vastuargumente ning püüab jõuda
arusaamisele, kumb peale jääb. Hirmus on jõuda elu lõpus sellise debatini, sest meile on antud
vaid üks elu. Eilne on minevik, seda ei saa enam tagasi. Kohutav on elu lõpus tõdeda, et elu on
maha mängitud. See selgitab keskeakriisi meeste elus. Tihti jõuavad nad oma eesmärkideni
neljakümnendates. Tipus olles vaatavad nad enda ümber ringi ja tajuvad ühtäkki tühjust. Mis
oli selle kõige mõte? Paljud keskealised mehed püüavad otsast alata, vahetades pereauto
sportauto ja abikaasa trendika modelli vastu. Nad otsekui hulluvad, tajudes, et midagi on vajaka
jäänud. Teise või kolmanda abielu kaudu püüavad nad elust kinni hoida, pigistades sellest välja
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kõik võimaliku, enne kui see otsa saab. See on väga levinud probleem. Saalomon niisiis väitleb
teemal, miks me siin olema? Mis on elu mõte? Kas elu on elamist väärt? Kuidas elu parimal
viisil kasutada? See on ilmselt tähtsaim küsimus, mida inimene endale esitada saab. On ju antud
vaid üks elu. Paljud paraku ei vaevugi seda küsimust esitama. Nad lihtsalt toidavad keha,
tegelevad tööasjadega- eksisteerivad. Kui kohutav on kulutada oma elu lihtsalt eksisteerimisele,
hoidmaks hinge keha sees. Paljud nii elavad, olles vägagi keskendunud eksisteerimisele. Aga
mille nimel? Elu jätkumisel pole ju mõtet.
Vaatame esmalt selle debati negatiivset poolt. „Kas olen elu ära raisanud? Mis see kõik üldse
on?“ Ta väide kõlab:“Tühisuste tühisus. Kõik on tühine.“ Kahjuks on tegemist kehva tõlkega,
sest tänapäeva inglise k. sõna „tühisus“ tähendab „edevust“. Paljudel autodel on päikesesirmi
küljes „edevusepeegel“. Küllap olete märganud, kummal pool see tavaliselt on. See pole muud
kui „edevusepeegel“. „Tühisus“ tähendabki „edevust“, ei midagi muud. Kuid vana-inglise
keeles tähendas see „tühjust“. Ehk tegutsemist asjatult, mõttetult, kasutult. Arvan, et
ligilähedaseim tõlge on „mõttetu“. Saalomon ütleb oma elu lõpul:“Mõttetu. Mõttetu. Kõik on
olnud mõttetu.“ Väga kurb kokkuvõte. „Kasutu. Kasutu. Täiesti kasutu!“ Nii ütleb üks moderne
tõlge. Saalomoni eluolu võimaldas talle kõike, mida ta iganes ihaldas, teha kõiki asju, mida
iganes tahtis. Kuningana oli tal võim teha kõike, mida süda igatses. Lisaks oli tal ka suur
varandus, ta oli erakordselt rikas mees. Tal oli kõik, mida raha eest võis saada. Ühtlasi oli ta
kuulus. Kõike seda ihaldab enamik mehi. Raha, võim, kuulsus- kõik, et leida elule mõtet, muuta
see elamisväärseks. Saalomon oli põhjatult rikas ja nii kuulus, et Seeba kuninganna asus teele,
et temaga kohtuda ja näha, mis mees see selline on ja kas poolgi kuuldust vastab tõele.
Saalomon ütleb, et on elus kõike proovinud, esitades lausa tähelepanuväärse loetelu. Kõigepealt
uuris ta teadust, eelkõige põllumajandust. Ta tegeles tõuaretusega. Ta võttis asja tõsiselt ja
tulemuseks oli suurepärane tõukari. Kuid see ei pakkunud talle rahuldust. Tema huvi püsis vaid
seni, kuni tulemus oli käes. Seejärel pöördus ta kunsti poole. Esmalt muusika.
Muusikaarmastuse päris ta loomulikult oma isalt. Ta pühendus muusikale, õppides erinevaid
pille ja tuues kuningakotta orkestrante. Kuid seegi muutus tüütavaks. Siis hakkas ta tegelema
arhitektuuriga, ehitamaks suuri hooneid, mis jäävad kauaks püsima. Igati rahuldustpakkuv.
Kuigi ka ehitusvigadega tuleb hiljem silmitsi seista. Seejärel hakkas Saalomon maale koguma
ja rajas galeriisid. See läks maksma terve varanduse, aga need kõik kuulusid nüüd talle. Kuid
seegi muutus igavaks ja siis sukeldus ta meelelahutusse. Televiisorit tol ajal polnud ja seetõttu
kutsuti kohale näitlejad, kes etendasid regulaarselt komöödiaid. Nõnda sai Saalomon õhtuti
enne magamaminekut südamest naerda. Esiplaanile tõusid naer ja komöödia. „Et saaks
südamest naerda! Selleks elu ongi!“ Kõlab teile tuttavalt? Saalomon tegi proovi. Kõik oli tore,
kuniks nalja jätkus, kuid see ei jäänud kestma. Siis siirdus ta ärimaailma ja osutus kõvaks
ärimeheks. Ta mõistis peagi, et oskas hästi raha teha, rohkem kui iial vajas. Ometi ei pakkunud
seegi talle rahuldust. Edasi sukeldus ta naudingutesse ja seda harjumuspärasel viisil- piduroad,
alkohol ja naised. Enda sõnul läks ta kõigi kolmega „põhjani välja“. Aga tühjusetunne ei
kadunud kuhugi. Siis pöördus ta filosoofia poole. Ta ostis suure raamatukogu ja otsis kõikjalt
tarkuseraamatuid. Palju tarkusekirjandust hankis ta Egiptusest. Ta täitis oma raamatukogu
tarkusekirjandusega, uuris kõiki suurmehi. Ja tõdes lõpuks:“Raamatute kirjutamisele ei tulegi
lõppu. Võimatu on kõike lugeda.“ Kõik need asjad valmistasid talle pettumuse. Need küll
kannustasid tegutsema, kuid ei toonud rahuldust. Paljud neist asjadest pole sugugi väärad, aga
kui neist saab elu ainueesmärk, veavad need alt ega anna elule mõtet. Kas me ei peaks siinkohal
tähelepanelikud olema? Selles on midagi väga tänapäevast. Saalomon ütleb:“Proovisin seda
kõike ja see oli mõttetu.“ Kui oled leidnud tõelise elu, võid kõike seda rõõmsalt nautida. Aga
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kui püüad nendes elu mõtet leida, siis kukud läbi. Probleem on ka selles, et inimene vananeb
ega suuda enam teha asju, mida tegi varasemalt. Või siis lihtsalt väsib nendest ära. Elame
kiirajastul, kus inimene ajab pidevalt midagi uut taga. Suurima osakonna raamatupoodides
hõlmavad kokaraamatud. Üritatakse endale leida mõnda uut gastronoomilist kogemust- ühel
õhtul tai restoran, teisel hiina, kolmandal india. Justkui yorkshire-puding meile ühtäkki enam
ei kõlbagi!? Pidevalt otsime uusi kogemusi, mis meid kuidagimoodi innustaks. Nagu suudaks
kogu maailma roogade maitsekogemus meid rahuldada. Kurb on näha inimesi niimoodi elu
mõtet otsimas, selle asemel, et leida õige elu mõte, suutmaks seejärel nautida kõike õigel moel.
Aga kui kõik muu asub esikohale, ütleb Saalomon selle kohta „vaimu närimine“ ja meie „tühi
töö“, sest inimesele nendest ei piisa.
Kas on võimalik seletada, miks ta oma otsinguil läbi kukkus? On küll. Ta nägemine oli piiratud.
Ta oli kõike väga palju uurinud, samas väga vähe näinud. Piiratud nägemisega näeb vaid üht
osa, mitte tervikut. Just selline nägemine oli Saalomonil ja see piiras teda kahel viisil. Esiteksta nägi vaid seda, mis oli päikese all. Tema lemmikfraas kõlab „Nägin päikese all…“ Kui sa
aga kunagi ei tõsta silmi päikesest ülespoole ja näed vaid seda, mis on päikese all, ei suuda sa
iial tabada elu mõtet. Õnnetuimad inimesed, keda abikaasaga hiljuti kohtasime, olid Costa del
Solil. Paar, kellel oli olnud tore puhkus Hispaanias ja kes seejärel müüsid siin kõik ära ja asusid
pensionipõlve veetma päikese all. Ega päikese all palju teha pole. Pole ime, et Eldorado oli
tõsine läbikukkumine, sest elu seal ongi läbikukkumine. Seesama õnnetu paar ei saa nüüd oma
villat müüdud ja neil pole raha tagasitulekuks. Nad on päikese all ummikseisus. Elu ei saa veeta
päikese all. Vaja on kõrgemat perspektiivi. Kui näed vaid seda, mis on päikese all, ei taipa sa
elu mõtet. Saalomoni teine piiratus oli, et ta nägi vaid siinpoolset elu. Kordagi ei maini ta
teispoolsust. Kui su nägemisvõime piirdub selle maailma ja selle eluga, ei suuda sa iial mõista,
mida elu tegelikult tähendab või mis muudab selle elamisväärseks. Vaja on Jumala perspektiivi
väljaspool mainitud piiranguid. Aja- ja ruumipiirangud annavad elule liiga kitsa vaatenurga.
Alles siis, kui hakkad nägema elu taeva all, taeva perspektiivist, ja näed maist elu igavese elu
valgusel, hakkad üldse taipama elu mõtet. Saalomonil aga oli piiratud elunägemus ja see viis ta
negatiivse mõttelaadini. Kuna meie elame teadusajastul, oleme omandanud elule teadusliku
vaatenurga. Kuid teadus paraku uurib vaid praegust maailma, praegust elu. Teadusajastul on
samasugune piiratud nägemine kui oli Saalomonil. Meid kõiki on selles vaimus kasvatatud, me
kõik kannatame selle all. Me ei suuda näha kaugemale. Tuleks seista eemal ja vaadata elule
väljastpoolt, nägemaks seda õigel viisil. Jumal on väljaspool, Tema näeb õigesti. On huvitav
märkida, et alati, kui Saalomon toob teemadesse sisse Jumala, muutub ta optimistlikuks. Kuid
alati, kui ta piirdub vaid inimliku eluvaatlusega, jättes Jumala täiesti välja, vaadeldes vaid
inimeste tegemisi päikese all, masendub ta üha enam. Aga niipea, kui ta kaasab Jumala, hakkab
ta muutuma positiivseks ja näeb elu teistsugusest vaatenurgast.
Koguja raamatus on kaks peatükki, kus Jumal otseselt teemasse siseneb ja elu võtab teise värvi.
Esmalt 3. peatükk. See on tuntuim ja enim tsiteeritud osa. Kõik teavad seda:“Aeg teha seda ja
aeg teha teist…“ Melvin Brag pani oma viimasele teosele pealkirjaks „Aeg tantsida“. Otseselt
selle peatüki eeskujul. Hämmastav, kui mitmed autorid on kasutanud sedasama fraasi Koguja
3 peatükist mõne oma romaani või filmi tarbeks. Muide, see on ainus osa Kogujast, mida
enamus oskab tsiteerida. See on vägagi oluline osa, kuid paraku ei tsiteerita seda terviklikult.
Tegemist on luulega- rütmiliselt kõlava luuletusega aja-teemal. Kuid tähtsaim koht selles on
peale luuleridu, kui algab proosa osa. Selles öeldakse, et Jumal määrab meie ajad. „Meie ajad
on Tema kätes.“ Kui usud, et su elu on Jumala kätes, ja et Tema teab, millal on sul õige aeg
tantsida või õige aeg nutta, siis sinu elus toimuvad sündmused pole juhus. Need on Jumala valik
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sinu jaoks. Tema joonistab su elumustri. Seetõttu polegi elu kui üks suur piknik või õnneulm
algusest lõpuni. See oleks meile halb. Kui meie tunded oleksid pidevalt samal nivool, polekski
meil tundeid. Olete selle üle mõelnud? Vaid seetõttu, et on madalseise, on ka kõrghetki. Kui
tunded ei võnguks, polekski tundeid. Tänu Jumalale tunnete eest. Vahel võiks tantsida, aga
vahel sugugi mitte. On aeg suudelda ja aeg lõpetada. Kirjutasin aja-teemalise laulu, kohe ka
laulame seda. Viis on tuttav, kõik saavad kaasa laulda. See räägib ajast, kuid algab-lõpeb samal
viisil kui Koguja 3. peatükk ehk Jumalaga, kes määrab sulle aja liikuda läbi mingi kogemuse.
Kas pole tore mõelda, et kui sinuga midagi toimub ja kuna su elu on Jumala kätes, siis toimub
sinuga igati õige asi. See pole fatalism, mis usub umbisikulisse saatusesse, millele keegi ei saa
vastu seista. Siin on tegemist Jumala vaba valikuga selles osas, mida Ta sulle juhtuda lubab. Ta
varieerib asju su elus, et Tema eesmärk täituks. Laulame koos! „Jumal on suveräänne, määrab
ajad, sünniaja, surmaaja, aja istutada, aja vilja korjata, aja tappa, aja terveneda, aja lõhkuda, aja
ehitada, aja kurbusele, aja rõõmule, aja murele, aja tantsule, aja suudelda, aja lõpetada, aja leida,
aja kaotada, aja säästa, aja kulutada, aja kiskuda maha, aja parandada, aja vaikusele, aja jutule,
aja armastusele, aja vihale, aja võitlusele, aja rahule. Pea siis lusti, aga jäta meelde:“Jumal on
suveräänne, Tema määrab.““ Seepärast Piibel tõdeb, et kui teed tulevikuplaane, ütle alati:“Kui
Jumal lubab.“ Mu isa lisas kirja kirjutades sulgudesse alati DV. Ladina keeles on see „Deo
velenti“ ehk „kui Jumal lubab“. Igasse kirja lisas ta DV. „Tulen su juurde järgmisel nädalal
(DV).“ Nõnda teeb inimene, kes teab, et meie ajad on Jumala kätes. Su enda plaanid võivad
liiva joosta, kuid Jumalal on sinu jaoks teistsugused plaanid. See on positiivne teadmine, mitte
sugugi fatalism stiilis:“Juhtub see, mis juhtuma peab.“ Sest Jumal võib oma plaane muuta. Pole
kahtlustki, et Jumalgi muudab meelt. Ta võib kahetseda. Piibel ütleb nii. Ta toimib vastastikku
meie suhtumisega Temasse ja kui meie muutume, muutub ka Tema. Kui meie kahetseme,
kahetseb ka Tema. On inimesi, näiteks Mooses, kes on pannud Jumala meelt muutma. Jumal
pole mingi mehaaniline jõud. Ta on isik, kes suhtleb meiega. Ja kui meie Temaga vastastikku
suhtleme, võib Ta aegu muuta. Ta võib anda sulle tantsuaja, kuigi ise kartsid nutu-aega. Või
vastupidi. Selles peatükis on Jumal teemasse kaasatud ja asjad muutuvad positiivseks.
Saalomon tajub elumustri olemasolu. Jumal suudab selle kujundada ja hoolitseb selle eest, et
Tema eesmärgid inimese elus täituksid. Üks mu isa lemmiklause oli:“Elu on piisavalt pikk,
elamaks Jumala eesmärgi kohaselt, kuid liiga lühike, et raisata ühtki hetke.“ Sama mõte on
Koguja 3. peatükis. Meie aeg on Tema kätes. Tema otsustab. Mitte meelevaldsel ettemääratud
viisil, vaid selle alusel, mis on meile parim järgnevatel aegadel. Järgneval eluetapil. Imeline, et
on keegi, kes meie eest nõnda hoolitseb! Nii teame, et kui järgnev teeosa ongi vaevaline ja
kurvastav, siis Tema on otsustanud, et nii on meile hea. Tema on selle esile kutsunud ja seega
viib meid sellest läbi. Ning meie iseloomu lihvitakse meie tulevaste õnnistuste jaoks. See annab
tulevase ajastu õnnele täiesti teise vaatenurga. Siinne maailm on lühiajaline ja kaduv. Mul on
teooria, miks nii on. Kui olin 20, hõlmas üks aasta 1/20 mu mälust. Kui olin 40, hõlmas üks
aasta 1/40 mu mälust. Kui olin 60, oli üks aasta 1/60 mu mälust. Lähiajal saan 63, nii et üks
aasta hõlmab 1/63 mu mälust. Mu teooria on, et elu surutakse meie mälus kokku ning aeg näib
mööduvat üha kiiremini ja kiiremini. Näib, kui oleks eelmise aasta salvestused olnud alles eile,
kuigi vahepeal olen siin saalis pidanud kaks meestekonverentsi. Elu kihutab edasi, kuid meil
on ees terve igavik nautida seda, mida oleme õppinud maises elus. Terve igavik nautida Jumala
häid asju, ilma mingi takistuseta. Maisel elul on mõte sees.
Teine peatükk, kus Jumala lähedalolu on ilmselge, on peatükk 12. Peatükk 12 on ettelugemist
väärt, sest selle on kirja pannud mees vanas eas. Tahan selle ette lugeda, sest siin on vanaduse
kohta hea kirjeldus. Kuna minulgi on juba üks jalg haua äärel ja teine banaani koorel, on see
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hea lugemisvara. Kui tülikas on see nummerdamine! Oleks meil ometi Piibel ilma numbriteta!
Siis tuleks Piiblit hästi tunda. Alustan 11. peatükist 7. salmist. „Kui imeline on olla elus! Kui
inimene elab vanaks, rõõmustagu ta igast oma elupäevast, kuid samas ärgu unustagu, et igavik
on palju pikem. Ja et sellega võrreldes on siin ilmas kõik tulutu. Noor mees! Imeline on olla
noor! Naudi sellest igat hetke. Tee kõike, mida igatsed ja võta kõik vastu, kuid pea meeles, et
annad Jumalale vastust kõige tehtu eest. Saada eemale mure ja valu, kuid tea, et nooruk, kel
terve elu ees, võib teha tõsiseid vigu. Ära lase nooruse võludel panna end unustama oma Loojat.
Austa Teda oma nooruspäevil, enne kui karmid ajad saabuvad ja sa lakkad elu nautimast. Liiga
hilja on Teda meenutada siis, kui päike, valgus, kuu ja tähed on ähmased su silmis ning pilvedes
pole enam hõbedaviirge. Tuleb aeg, mil su elatunud liikmed tudisevad, tugevad jalad muutuvad
nõrgaks ja hammaste rida hõreneb pidevalt. Pimedus võib katta su silmad. Siis suled süües
kramplikult oma huuled, sest hambaid on hõredalt. Siis ärkad hommikuti juba esimese
linnuhääle kõlades, kuid ise oled kurt ja su hääl on kaotanud jõu. Siis kardad sa kõrgust, kardad
kukkuda. Hallipäine vanur, kes end elurajal edasi veab. Ilma seksuaalse ihata seisad siis
surmauksel ja lähened igavesele kodule koos leinajatega. Jah! Pea meeles oma Loojat noores
eas, enne kui elu hõbeköis katkeb ja kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub,
kaevuratas laguneb, sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud ja vaim naaseb Jumala
juurde, kes tema on andnud. Tühisuste tühisus,“ ütleb Koguja, „kõik on tühine!“ Kuid kuna
Koguja oli tark, andis ta oma teadmised inimestele edasi. Ta kogus kokku õpetussõnu, sest ta
polnud lihtsalt tark mees, vaid oli ka hea õpetaja. Ta mitte ainult ei õpetanud inimestele oma
teadmisi, vaid tegi seda haaraval moel. „Targa mehe sõnad on kui kuld ja õhutavad tegudele,
need toovad esile tähtsaid tõdesid. Tark on see õpilane, kes teeb õpetaja sõnade järgi. Kuid
ettevaatust, mu poeg- arvamustel ei tule lõppu. Nende uurimine on lõputu tegevus. Ja väga
kurnav. Selline on minu kokkuvõte: karda Jumalat ja täida Tema käske, sest see on inimese
ainus kohustus. Jumal mõistab kohut kõigi meie tegude üle, ka kõigi salajaste tegude üle, nii
heade kui halbade.“ Milline sõnum noortele inimestele! Pange tähele, mida Koguja ütleb.
Esmalt ütleb ta:“Pea meeles Jumalat!“, mööndes sellega, et ta ise unustas Jumala. Seetõttu ei
mainitagi Ülemlaulus kordagi Jumalat. Kui ta oli noor ja kõrvuni armunud, unustas ta Jumala
täiesti ja mõtles vaid kallima peale. Nüüd ütleb ta noortele:“Pidage Jumalat meeles oma
nooruspäevil, enne kui on liiga hilja.“ Teiseks ütleb ta:“Karda Jumalat.“ Mitte ainult, et pea
Jumalat meeles, vaid ka karda Teda. Piibli tarkusekirjandus rõhutab, et Jumala kartus on tarkuse
algus. Piibel ei tee sind nutikaks, aga teeb targaks. Nutikas võib teenida rohkem raha, aga tark
võidab elust rohkem. Kas oleksid pigem nutikas või tark? Esimesi samme tarkuseteel on karta
Jumalat rohkem kui midagi muud. Mida kõike inimesed ei karda! AIDSi, töökoha kaotust jneigasuguseid asju. Kuid kui kardad Jumalat, ei karda sa enam kedagi ega midagi muud.
Jumalakartus on suur kartus. Suur kartus eemaldab väikesed. Miks Teda karta? Sest Ta pärib
meilt aru, mida oleme teinud eluga, mille Ta meile kinkis. Hirm kuulda Temalt sõnu:“Oled elu
ära raisanud“ on eluterve hirm. Jumalakartus on ülioluline. See on tähtsamaid motiive elada
õigesti. Olen saanud hämmastavalt palju kommentaare oma põrgu-raamatu kohta. Elame
ajastul, mil isegi osa koguduse inimesi ei taha põrgust midagi kuulda. Ometi ütles Jeesus just
uuestisündinud usklikele:“Ärge kartke neid, kes võivad tappa teie keha, vaid Teda, kes võib
teie keha ja hinge põrgusse visata.“ Inimesed kogudusest väljaspool ei karda Jumalat seepärast,
et inimesed koguduseski ei karda Teda. Hirm on nakkav. Aga kui inimesed siseringis ei karda
Jumalat, siis veel vähem väljaspool. Arvatakse, et Ta on leebe vanamees, kes ei tee kärbselegi
liiga. Absoluutselt vale! Niisiis- pea meeles Jumalat, karda Teda ja kuuletu Talle.
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Viibisin ühe miljonäri kodus Dallases, Texases. Pereisa oli ostnud tütrele kooliskäimise tarbeks
Toyota. Tüdruk oli sellega sõitnud 1,5 aastat. Olin ühe vahejuhtumi tunnistajaks, kui neiu
saabus koju teatega, et auto oli katki läinud. Ühtäkki, keset teed. Isa saatis mehaaniku asja
uurima. Too helistas neiu isale ja kuulsin isa tütrelt küsimas:“Kas oled autole õli lisanud?“ „Õli?
Sa pole seda maininud. Olen vaid bensiini tankinud.“ Poolteist aastat oli ta selle autoga sõitnud
ega olnud kordagi uurinud kindalaekas lebanud instruktsioone. Ta polnud vaevunud neid
lugema. Nii rikkuski ta mootori ära. Isa võttis Toyota esindusega ühendust ja talle lubati tasuta
uus mootor anda. Ta muidugi rääkis kõikidele sõpradele sellest toredast abist ja nii sai Toyota
vastutasuks tasuta reklaami. Neiu suhtumine autosse oli jabur. Tuliuus auto, aga tema eiras
täielikult tootja juhtnööre ja poolteist aastat hiljem oli auto katki. Inimesed on samavõrd
rumalad jättes Valmistaja juhtnöörid riiulile. Pea meeles Jumalat. Karda Teda. Uuri Tema
antud elujuhtnööre. Arvan, et seepärast ongi Koguja raamat Piiblisse kaasatud. See räägib, kuhu
välja jõuad, kui eirad Tema õpetust eluks. Kui sa ei mõista elu mõtet igavese elu taevasest
vaatenurgast, lõpetadki pettunud ja masendunud inimesena, kes ütleb:“Kõik on olnud mõttetu!
Kuhu see on mind välja viinud? Kui suren, unustavad inimesed mu otsemaid ja jäljetult kaovad
need 50-60-70 aastat, mil siin elasin.“ Kristlased seda tunnet ei jaga. Nad teavad, et mida iganes
nad teevad Issandas, see pole asjata vaev. Sel on igavikuline tagajärg nii heas kui halvas. Igal
hetkel võivad meile juhtuda asjad, mis jäävad kestma igavesti. Kaalul on igavik. Seepärast
Koguja ongi Piiblis. Aastaid tagasi pidasin jutluseid Koguja raamatu teemal. Selle käigus tuli
rohkem inimesi usule kui ühegi muu jutlustesarja jooksul. Ma poleks osanud Kogujat tõhusaks
evangeliseerimise sõnumiks pidada. Isegi juute tuli usule. Jutlustesarja käigus helistati mulle
teatega:“Chuck Colson on Inglismaal.“ Too Watergate-mees, kes oli seotud Nixoni afääriga.
„Ta otsib võimalust, et täna õhtul tunnistust anda. Võib ta sinu kogudusse tulla?“- „Muidugi.“
Siis tekkis minus siseheitlus. Olin ju ette valmistanud Koguja 5. osa. Miks peaksin ära jätma
Jumala sõna edastamise vaid seetõttu, et keegi staar on tulnud üle Atlandi ja tahab tunnistada?
Otsustasin jutluse kasuks Koguja 5. peatüki põhjal. Seejärel teatasin külalisest Chuck Colsonist,
Watergate-mehest. Too tõusis ja ütles:“Ma ei peagi tunnistama. Te just kuulsite seda. See 5.
peatükk Kogujast kirjeldab minu elu.“ Ta võttis peatüki salm-salmilt läbi, selgitades, kuidas ta
oli oma elu Nixoni alluvuses ära raisanud. Eriti kõneks salm oli:“Vaata ette, mida ütled. Iga
sõna salvestatakse.“ Selles on Koguja 5. peatüki tuum. Jumal ju teab su sõnu samavõrd kui su
tegusid, samuti su mõtteid ja tundeid. Too õhtu jäi mulle hästi meelde. Jumal õpetab meid
Piiblis positiivsel moel, kuidas elada. Ja samas negatiivsel moel, kuidas mitte elada. Ta annab
meile mõlemaid näiteid. Tekib terviklik pilt. Koguja on enamjaolt negatiivne:“Vaata, et sina nii
ei lõpeta! Kui jätad Jumala välja ja unustad Ta, ei karda Teda ega ela Tema juhtnööride
kohaselt, lõpetad elu tühjustundega hinges.“ Kas tahad sellist lõppu? Või tahad Jumala teid? Et
saaksid lõpus öelda:“Tänu Jumalale!“ Mäletan üht prohveteeringut enda kohta, otsest sõna
Issandalt:“Mu poeg, tahan, et elaksid ja töötaksid nii, et kui kord kohtud minuga, ütled:“Issand,
me saime hakkama!““ Siis on elu elamist väärt. Aamen.

Obadja ja Joel
1. osa
Järg on jõudnud väikeste prohvetiteni- väikesed võrreldes suurtega nagu Jesaja, Jeremija ja
Hesekiel. Mõned väikestest prohvetitest hõlmavad Piiblis vaid paar lehekülge, kuid ometi on
nad väga olulised. Räägime esmalt Obadjast ja Joelist. Kõik väikesed prohvetid on mingil viisil
seotud pagulusega. Nad kas räägivad hoiatavaid sõnu enne paguluse algust või selle ajal, vahel
ka paguluse järgselt, aidates rahval oma maad taastada. Näib, et kõik Vana Testamendi
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prohvetid seostuvad selle tragöödiaga, et Jumala rahvas kaotas maa, mille Jumal oli neile
andnud. Ja et neid veeti sõna otseses mõttes orjusesse tagasi. Nad viidi omaenda kodust
minema. Kes üldse on prohvet? Keegi, kes räägib Jumala sõnu. See aga tähendab, et ta esmalt
kuuleb sõnumit Jumalalt. Prohvetit iseloomustab kaks tunnust: 1) tundlikkus kuulda Jumala
häält; 2) julgus kuuldud sõnumit edasi anda. Prohvetid võtavad Jumalalt sõnumeid vastu
erineval viisil. Üks levinumaid viise on piltide kaudu. Nad näevad sündmusi juhtumas enne
nende reaalset toimumist. Vanas Testamendis nimetatakse prohveteid tihti „nägijateks“. Vahel
näevad nad kujundlikke pilte päeval ärkvel olles. Sel juhul on tegemist nägemusega. Vahel
tulevad pildid hoopis öise une ajal ja siis nimetatakse neid unenägudeks. Püha Vaim annab
mõlemad- nii nägemused päeval kui unenäod öösel. Prohvetid näevad sündmusi ette enne nende
tegelikku toimumist. Nad kirjeldavad nähtut tavaliselt mineviku ajavormis, justkui oleksid
sündmused juba aset leidnud. Meil tuleb harjuda selle spetsiifilise prohvetluse nüansiga. Meie
kasutaksime tuleviku kirjeldamiseks tuleviku ajavormi. Prohvet aga ütleb „näen seda juhtumas“
või „nägin seda juhtumas“. Tema kirjeldab oma eelnevalt saadud nägemust ja teeb seda
mineviku ajavormis, justkui oleks see juba toimunud. Mõned naiivsed piiblilugejad arvavad, et
sündmused on kirja pandud peale nende toimumist. Nad viitavad, et need pole ettekuulutused,
vaid järelraportid. Neid ajab segadusse asjaolu, et prohvetid kasutavad ajavormina nn
prohvetlikku täisminevikku, mis näib kirjeldavat toimunud sündmusi. Kuid prohvetid
kirjeldavad seda, mida nägid eelnevalt toimumas. Nad näevad lausa detaile. Näiteks nägi üks
väike prohvet Babüloni hävitajate mundrite värvi. „Nägin punakuubedes sõjamehi liginemas.“
Ta poleks saanud ette teada, et Babüloni hävitanud pärslased kandsid punaseid kuubesid. Kuid
ta nägi seda ja kirjeldas nii, nagu oleks see juba toimunud. Meil tuleb harjuda selle nn
prohvetliku täismineviku ajavormiga, kus tulevikusündmusi kirjeldatakse viisil, nagu oleksid
need toimunud minevikus, sest enda seisukohalt nägigi prohvet neid justkui minevikus. Eenok
oli Vanas Testamendis esimene Jumala prohvet. Esimene, kes tõi sõnumi Jumalalt- hoiatuse
saabuva kohtu kohta. See on prohvetitele väga iseloomulik. Neid kutsutakse tihti kohtupäeva
pasunateks, sest tavaliselt lähetab Jumal prohveti, kui asjalood on üsna halvasti. Igati mõistetav.
Tavaliselt ei näe sa oma ülemust enne, kui oled millegi vastu eksinud. Kui näed ülemust
lähenemas, siis mõtled, et mis nüüd valesti läks. Kui kooli direktor ütleb aulas:“Üks poistest…“
Kui me koolis neid sõnu kuulsime, tõmbusime kõik kössi ja nuputasime, kes nüüd siis vahele
jäi. Prohvetid alustasid sõnadega:“Üks rahvas on teinud nii…“ Neid lähetati siis, kui asjad olid
viltu kiskumas. Nagu rääkisin, õitses Iisraeli riik Taaveti valitsusajal. Kuid peale seda läksid
olukorrad kiirelt allamäge. See sai alguse päeval, mil Taavet rikkus Batsebaga abielu. Sealt
alates veeres rahva ajalugu allamäge. Jumal saatis hoiatama ühe prohveti teise järel, et kui
allakäik jätkub, siis peab Ta nad kõik maalt pagendama ja nad kaotavad tõotatud maa. Kuid
rahval käis üle mõistuse sellise katastroofi ettekujutamine. Nad ei uskunud, et midagi sellist
võiks iial juhtuda. „Kuidas võiks Jumal lasta oma templi hävitada? Oleme kaitstud, kui püsime
vähegi templi lähistel.“ Kuid tempel hävitati. Jumal lasi sel juhtuda. Samas Jumal ei karista iial
oma rahvast ilma eelneva hoiatuseta. See on osa Tema headusest. Ta ei ilmu lihtsalt kohale
teatega:“Nüüd aitab!“ Ta saadab üksteise järel prohveteid sõnumitega:“Kui jätkate sama rada,
juhtub see ja see.“ Seetõttu ongi nii mitmed prohvetid sundpaguluse teemaga seotud. Prohvetid,
kes hoiatasid ette, kes kõnelesid paguluse ajal või peale seda.
Vaatame kahte pagulusajaeelset prohvetit. Üks neist on Obadja ja teine Joel. Nemad olid muide
esimesed prohvetid, kes hoiatasid paguluse eest. Obadja oli esimene, talle järgnes Joel. Paraku
pole väikesed prohvetid meie Piiblis õiges järjestuses ja seetõttu on küllalt keeruline neid
õigesse ajajärku paigutada. Obadja oli igatahes esimene, kelle kirjapandud sõnum jõudis Vana
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Testamendi kirjutiste hulka. Joel oli teine. Vaatame Obadja ehk Vana Testamendi lühima
raamatu ülesehitust. Selle kõik 21 salmi mahuvad ühele leheküljele. Võimalik, et ta kõneles
vaid üks kord elu jooksul, kuid ometi on tema sõnum talletatud aastasadadeks. Obadja seostub
aastaga 845 eKr. See alustas 300 aastast ajajärku, mil tõusis prohvet prohveti järel hoiatama
Jumala rahvast, et nad ei jätkaks sama rida. Talle järgnes Joel aastal 835 eKr ehk kümmekond
aastat hiljem. Teame, et ta tuli hiljem, kuna tsiteerib Obadjat viitega, et Jumal on oma sõnumi
juba saatnud. Selle abil saame neid õigesti järjestada. Prohveteeringutes leidub teisigi abistavaid
viiteid ajastule. Joel toetus Obadja prohveteeringutele. Eriliselt rõhutas ta üht Obadja poolt
öeldud lauset. See oli täiesti uudne mõtteviis:“Issanda päev on ligidal!“ Sama rõhuasetus läbib
ka kõiki hilisemaid prohveteeringuid ja samuti kogu Uut Testamenti. See fraas „Issanda päev“
on väga oluline fraas, mida käsitleme hiljem detailsemalt. Sel päeval tuleb Issand valesid asju
õigeks muutma. Prohvetid kandsid kaht sõnumit. Üks puudutas Jumala rahvast- Iisraeli. Teine
oli mõeldud Iisraeli ümbritsevatele rahvastele. Seega ei rääkinud prohvetid mitte ainult Jumala
rahvale, vaid ühtlasi ka kõigile teistele ümbritsevatele rahvastele. Obadja, muide, ei rääkinud
üldse Iisraelile, vaid ühele Iisraeli naabrile- Edomile, mis paiknes Surnumere kagukaldal.
Obadja sõnum puudutab täielikult vaid Edomit. Huvitav märkida, et esmane prohveteering
polnud mitte Iisraelile, vaid Edomile. Obadja kohta on vähe teavet. Teame tema nime, mis
tähendab „Jahve ülistaja“ ehk „Jumala sulane“. Ülistada tähendabki teenida. Meiegi ütleme, et
peame pühapäeviti ülistusteenistusi. Piiblis on sama tähendus Jumala ülistamisel ja teenimisel.
Teda kutsutakse Jumala ülistajaks. Rohkem me temast ei tea. Suurim osa tema sõnumist
puudutab tulevikku. Ta sai sõnumi nägemusena ehk siis ärkveloleku ajal. Silme ees nägi ta
sündmusi piltlikult toimumas ning kirjeldab nähtut väga detailselt. Tegu on seega pigem piltliku
kui verbaalse sõnumiga. Obadja on üks Iisraeli „nägijatest“, kes nägi sündmuste toimumist ette.
Edomi riik asus Trans-Jordaanias, teispool sügavat maalõhet, ehk siis Jordani ja Arabahi orgu.
Vaatame kaarti. Siin asub tõotatud maa, kuid Jumal tõotas ka selle maatüki Iisraelile. Samas ei
võtnud Iisrael seda piirkonda kunagi täielikult üle. Taaveti ajal muutus Edom omamoodi
satelliidiks. Nagu Poola või Läti olid Venemaa satelliidid. Taavet küll vallutas Edomi ja see
muutus kuningriigi osaks, kuid edomlased elasid seal edasi. Niipea kui Taaveti kuningriik
hakkas allamäge veerema, nägi Edom otsekohe võimalust alustada mässu Jumala kuningriigi
vastu, mida esindas Iisrael. Siin Edom asus- Surnumere kagukaldal. Edomis oli kaks linna,
Bosra ja Sela. Meie teame Bosrat Petra nime all. Te kindlasti teate seda nime ja sealseid
hämmastavaid ehitisi, millest hiljem pilte näitan. Teine linn, Sela, asus otse ühe Lähis-Ida
tähtsaima tee ääres. Siin (Surnumere loodekallas) on kontinentide teede ristumispunkt.
Ühendusteed Aafrika-Aasia ja Euroopa-Araabia vahel. Seda teed (Surnumere idakallas) Jordani
orus kutsuti „Kuninga maanteeks“. Seda teed mööda juhtis Mooses Iisraeli rahvast. Bosra ja
Sela linnad on sama tee ääres. Tänapäevase nimega Petra on üks eriskummaline paik.
Külastasin seda aastaid tagasi. Läksime Ammanist liikvele ja sõitsime piki Kuningate
maanteed. Kõrval kulges raudtee, mida Arabia-Lawrence järjekindlalt lõhkus. Möödusime
Bosrast ja jõudsime üsna Petra lähedale. Kuid siis pidime auto maha jätma ja jätkama teed
hobustel. Istusime hobuste selga ja läbisime kitsa kaljuprao. Aeg-ajalt võis lausa mõlemat
kaljuseina puudutada. Seda kaljulõhet mööda ratsutasime miilide kaupa, meie kohal kõrgus 3040 meetrine kaljusein. Väga ohtlik paik veetulvade tõttu, mis tekkisid peale vihmasadusid.
Inimesi on seal surma saanud. Kaljulõhet tohib läbida vaid kuiva ilmaga. Korraga avanes vaade
suurele katedraali mõõtu templile, mis on kaljust välja raiutud. Hämmastav vaatepilt. Läbid
kaljuprao ja ees kõrgub tempel, mis on välja nikerdatud punasest liivakivist. Paremal pool
avaneb avar ringikujuline plats, kus paikneb tuhat templit. Kõik need on kaljust välja raiutud,
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ääristamas suurt platsi. Kõige selle kohal kõrgub suur mägi, umbes 700 meetrit kõrge, järskude
kaljuservadega. See on Seiri mägi, iidne Sela linna, kus edomlased elasid. Obadja prohveteering
ongi tervenisti selle mäe kohta. Näitan paari pilti, nii saate teiegi „nägijad“ olla. Siin näete
kitsast kaljulõhet ja inimesi hobustel. Siin on üks paljudest templitest. Joonistasin siia inimkuju,
et tajuksite templi võimsust. Kogu ehitis on raiutud kõvast kaljurahnust välja. Hämmastav
tulemus ja suurepärane arhitektuurisaavutus. Siia üles on võimalik ronida, ja seal paistab ühelt
poolt Surnumeri ning teiselt poolt Punane meri. Kõikjal ümberringi on sarnased templid. Need
on seest sama suured kui väljast. Lagedel pole mingeid tugesid ja seintelt kumab imelist punase,
purpurse ning rohelise liivakivi tonaalsus. See mahajäetud paik on fantastiline ja vaatamist
väärt. Kõige selle kohal kõrgub Seiri mägi. See on ligipääsmatu. Siin edomlased elasidki. Ülal
leidub altareid inimohvrite tarbeks, kus jumalatele ohverdati inimesi. Allpool on näha kaljusse
uuristatud eluruume ja väiksemaid templeid. Edomlased olid n-ö koopaelanikud. Aga millistes
koobastes! Need templid ei pärine edomlaste ajastust, vaid ehitati sajandeid hiljem nabatealaste
poolt. Räägin sellest pärastpoole. Edomlased elasid siin kaljulael kui alistamatus kindluses. Nad
olid uhked, öeldes:“Keegi ei suuda meid alla kiskuda!“ Obadja tsiteerib seda. Nad olid uhked
oma alistamatuse üle. Siinkohal meenub Titanicu kapten Smith. Kapten Smith väitis, et isegi
Jumal ei saa Titanicut uputada. Oi, kui ohtlikud sõnad! Edom väitis:“Isegi Jumal ei suuda meid
alla kiskuda!“ Kuid Obadja sõnum kõlab:“Teid kistakse alla! Oh, uhke Seiri mägi, sind kistakse
maha!“ Niipalju taustast. Hämmastav paik ja sõnum. Tähelepanuväärne, et Iisraeli Jumal on
samuti teiste rahvaste Jumal. Tol ajal oli see radikaalne väide, sest igal rahval olid oma jumalad.
Iisraeli Jumalat peeti pelgalt Iisraeli Jumalaks, kellega teistel rahvastel polnud midagi pistmist.
Nii arvati. Kuid Israeli Jumal on ainus olemasolev Jumal, kes mõistab kohut nii Iisraeli kui ka
kõigi teiste rahvaste üle. Selline on sõnum. Kristlaste Jumal on ainus Jumal ja Tema mõistab
kohut ka kõigi teiste religioonide üle. Kas usute seda? Seda pole lihtne uskuda pluralistlikus
ühiskonnas, kus igaühel on oma jumal. Kui on vaid üks Jumal, universumite Looja, kes on
Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, siis on Iisraeli Jumal see, kellega igal rahval tuleb kord
tegemist teha ja kellele aru anda. Selline oli prohvetite revolutsiooniline sõnum, mis puudutas
kõiki rahvaid. „Meie Jumal on ka teie kohtunik!“ Obadja radikaalne sõnum oli: kõik on Jumala
kontrolli all. Uue Testamendi sõnum on sama. Paulus kõneles Ateenas:“Jumal määrab igale
rahvale tema aja ja koha.“ Jumal joonistab kaardile riikide piirjooned. Jumal tegi lõpu Briti
impeeriumile. Minu poisikesepõlves oli kooliatlase kaart teistsugune. Võis rännata ümber
maakera, lahkumata hetkekski Briti impeeriumi territooriumilt. Impeerium, mille kohal päike
iial ei loojunud. Mis juhtus siis selle hiiglasliku impeeriumiga? Vastus on, et me n-ö pesime
oma käed Jumala rahvast Iisraelist puhtaks. Jumal ütles:“Kui te ei suuda hoolt kanda minu rahva
eest, ei suuda te hoolitseda kellegi eest.“ Ja vaid viie aastaga sai impeeriumist minevik. See oli
üks selgemaid näiteid Jumala käehaardest. Neis prohveteeringutes kerkib esile teinegi
põhimõte: Jumal mõistab kohut teistele rahvastele selle järgi, kuidas nood on suhtunud Tema
rahvasse. See on Tema silmis kõige tähtsam. „Kuidas sa kohtlesid minu rahvast?“ Vana
Testamendi päevil tähendas see Iisraeli kohtlemist, tänapäeval lisaks ka koguduse kohtlemist.
Jumal mõistab maailma üle kohut selle järgi, kuidas koheldakse Tema rahvast. Ajalugu kubiseb
näidetest. Edom oli esimene rahvas, kes sel viisil kohtu alla langes. Vastavalt nende käitumisele
Iisraeliga. Tähelepanuväärne põhimõte. Mida teeme Jumala rahvale, seda teeme Jumalale
endale. Jeesus tõi selle sama põhimõtte:“Mida olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest
vendadest, seda olete teinud mulle.“ „Minu vend“ all peab Ta silmas kristlasi, mitte ükskõik
keda. Sõna „vend“ kasutatakse ainult Matteuses, Jeesuse järgijate kohta. Jeesus ütles:“Kui
puutud mu jüngrisse, siis puutud minusse. Kui pilkad neid, siis pilkad mind.“ Saulus Tarsosest
sai valusa õppetunni Damaskuse teel. Hääl küsis:“Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?“- „Kes
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sa oled, isand?“- „Olen Jeesus Naatsaretlane.“ Saul ei vastanud:“Ega ma Sind taga kiusa, vaid
kristlasi.“ Ta mõistis hetkega, et mida teed kristlastele, teed ühtlasi Naatsareti Jeesusele. Siin
on sügav põhimõte. Mida teed Jumala rahvale, seda teed Jumalale. Nad on Tema silmatera,
Jumala kõige õrnem koht. Nagu ka su enda silmaiiris on su keha õrneim koht. „Kui puutud mu
rahvasse, puutud otsejoones minusse.“ Selle põhimõtte alusel satuvad kohtu alla kõik rahvad.
Nüüd, kus Jumala inimesi on kõigi rahvaste seas, peab iga rahvas valima, mil viisil ta suhtub
Jumala rahvasse. Kohtupäeval on see oluliseim punkt. Päris alguses, kui Jumal kutsus
Aabrahami, ütles Ta:“Aabraham, kes iganes sind õnnistab, seda õnnistan mina ja kes iganes
sind neab, seda nean mina.“ Sama põhimõte kordub kõigi prohvetite sõnumites, kui nad
pöörduvad teiste rahvaste poole. Enamik prohveteeringutest puudutab rahvaid, kel oli kontakt
Iisraeliga, kes elasid lähinaabruses ja seega oli neil Iisraeli suhtes võetud teatud hoiak. Hoiak,
mis maksis neile nende tuleviku. Nii hakkame mõistma, kuivõrd sügav on Obadja sõnum.
Vaatame raamatu ülesehitust. Raamat jaguneb kahte ossa. Esimene osa, peatükid 1-14,
keskendub kohtuotsusele ühe rahva, Edomi üle. Teises osas laieneb kohtuteema ka kõigile
teistele rahvastele. Nägemus laieneb. Vaatame neid osi lähemalt. Esmalt- kohtuotsus ühe rahva
üle. Edom tähendab „punane“. Linn oli tõesti punasest liivakivist ehitatud, nagu fotol nägite,
kuid mitte sellest polnud nimi tingitud. Edom oma kahe linnaga asus Arabahi oru idaosas. Sela
ehk Seiri mägi oli hiiglaslik kaljurahn keset Petrat, tänu millele oli linna lihtne kaitsta. Meenub
Hitleri „kotkapesa“ Berchtesgadenis. Ta oli lasknud ehitada maja Berchtesgadeni mäe tippu.
Maja seinad olid graniidist ja poolteist meetrit paksud. See oli ligipääsmatu paik ja seda nimetati
„kotkapesaks“. Mäe tipust avanes vaade Münchenile. Hämmastav paik. Ometi, 20 aastat hiljem
sooritas Hitler enesetapu. Kummaline, kuivõrd inimene püüdleb ehitama üha kõrgemale, ise
selle üle uhkeldades. Paabelist alates ihaleb inimene pidevalt selle poole. Praegu käib maailmas
võistlus kõrgeima pilvelõhkuja ehitamise üle. Olete kuulnud? Mul on pildid kõigist
planeeritavatest pilvelõhkujatest, samuti olemasolevaist, millest kõrgeim on Sears Building
Chicagos. Kuid nüüd planeeritakse Vaikse ookeani rannikule kolme 1000-meetrist
pilvelõhkujat. Maavärinapiirkonda! Milline inimlik uhkus! „Just meil on kõrgeim hoone!“ Järkjärgult kasvab see kõrguseiha edasi. Ka Edomis valitses uhkus. Kuid seal oli veel muudki
peidus. Aga sellest hiljem. Obadja ütles:“Rahvad teevad teid maatasa! Mitte nagu murdvargad,
kes võtavad vaid huvipakkuvaid asju, vaid teid röövitakse paljaks! Kui viinamarjakorjajad
jätavad midagi järelnoppeks, siis teist ei jää midagi järele. Teid alandatakse, kistakse maha, te
kaotate oma maa ja tuleviku!“ Sest Jumal vihkab inimese uhkust. See patt vihastab Jumalat
põhjalikult- kui inimene on uhke ning peab end kõrgeks ja haavamatuks. Oma uhkusega esitab
inimene kui väljakutse Jumalale. Miks siis just Edom? Seetõttu, et Edom põlgas Iisraeli.
Uhkusel on kaks poolt. Üks on inimese kõrge enesehinnang. Kuid samas tingib see madala
hinnangu kõigi teiste suhtes. Võimatu on omada kõrget enesehinnangut teisi alandamata. Kui
sätid end ülespoole, siis tõukad teised allapoole. Kui Edom tõstis end uhkelt Seiri mäe
kõrgustesse, siis ühtlasi vaatas ta Iisraeli peale ülevalt alla. Edom põlgas Iisraeli. Sel vihal olid
sügavad juured nagu enamike konfliktide puhul. Konflikt Põhja-Iirimaal algas 300 aastat tagasi.
Lähis-Ida konflikt araablaste ja juutide vahel sai alguse konfliktist Iisaki ja Ismaeli vahel. Näib,
et mida lähemalt on inimesed omavahel seotud, seda enam on nad võimelised üksteist vihkama.
Kui pole oldud lähedased, siis pole ka tõelist viha. Seetõttu võib ka abielude purunemisel
täheldada rohkem viha ja halvakspanu, kui tekiks võhivõõraste vahel. Edom on tegelikult
Eesav. Seepärast ongi ta nimi „punane“. Eesav oli punapea. Edomlased põlvnevad otseselt
Eesavist. Jaakobi-Eesavi lugu on teile teada. Kui seda lugu loete, siis saab teile arusaadavaks
hilisem Edomi uhkus ja rahulolematus- nemad olid Eesavi järglased. Eesavi järglased olid
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elama asunud oru idakaldale, Jaakobi järglased aga läänekaldale. Nii nad seal üksteist
põrnitsesid. Huvitav fakt, et Jumal keelas Iisraelil Edomisse vääralt suhtuda. 5. Moosese
raamatus ütleb Jumal:“Te peate edomlasi alati õigesti kohtlema, sest te ei tohi unustada, et
Eesav oli Jaakobi vend.“ Jumal andis Iisraelile käsu vennaarmastuseks Edomi vastu. Seepärast
ütleb Obadja Edomile:“Sa poleks tohtinud kohelda oma venda viisil, nagu oled teinud.“
Edomlased tõusid esile hetkel, mil Taaveti kuningriik hakkas lagunema. Ja kes tahes
Jeruusalemma või Iisraeli ründas- vilistid, araablased, babüloonlased- edomlased lõid
ründajatega alati kampa. Nad ei vaadanud lihtsalt kõrvalt, vaid ühinesid vaenuvägedega.
Babüloonlased olid väga julmad, barbaarne rahvas. Lastest jalgupidi kinni haarates tagusid nad
nende päid vastu kive. Sellise rahvaga olid edomlased liidus. Edomlased lausa õhutasid
tagant:“Laske käia! Näidake neile!“ Kogu sajanditepikkune viha, vaen ja kadedus purskus neist
välja. Kui vilistid Jeruusalemma ründasid, liitusid edomlased nendega. Sama lugu oli ka
araablastega ja babüloonlastega. Edom kasutas ära iga juhust, sest ta ise polnud piisavalt tugev.
Nähes Iisraeli vaenlasi lähenemas, olid nad kohe nendega mestis. Nad ei hoidnud kunagi Iisraeli
poolele. Ometi olid nad vennad- Jaakob ja Eesav. Jumal mõistab kohut Edomi üle
vennaarmastuse puudumise pärast. „Sa poleks tohtinud niimoodi oma venda Iisraeli suhtuda
ega vaenlaste leeris tema nõrkust ära kasutada! Sa poleks tohtinud nii teha! Jumal karistab sind
selle eest.“ Tekib küsimus, kas Edom kuulis Obadja sõnumit? Ja kui kuulis, kas pööras sellele
ka tähelepanu? Esimene osa niisiis räägib tervenisti Edomist, aga siis vahetab Obadja kõnestiili,
kolmandalt isikult teisele. Enam ei ütle ta Edomi kohta „tema“, vaid „sina“. Tundub, et Obadjal
jätkus julgust minna Petrasse ja öelda rahvale otse näkku:“Te poleks tohtinud nii käituda!“ Kui
ta tõesti nii tegi…Pole ime, et prohveteid tapeti. Paljud prohvetid tapeti. Arvatavasti läks
Obadja sõnumiga Edomisse. Mis edomlastega seejärel juhtus? Edomlaste ajalugu on üsna kirju,
kuid 6. sajandil eKr ründasid neid araablased. Nad pidid oma linnast põgenema ja siirdusid oru
teisele poolele, Negevi kõrbe. Negev nimetati ümber Idumeaks- edomlaste järgi. Kaotanud oma
linnad, pidid nad elama kõrbes kui beduiinid. Kuid nad said oma elu kõrbes käima. Siis saabus
päev, mil üks Negevi edomlane, Eesavi järeltulija, läks Rooma ja ütles Julius Caesarile:“Müü
mulle Jeruusalemmas Iisraeli kuninglik troon!“ Roomlased müüsidki. Tema nimi oli Heroodes.
Heroodes idumealane, edomlane. Nüüd sai temast Iisraeli kuningas. Edomlane, Heroodes Suur,
oli Iisraeli kuningas. Ta teatas:“Nüüd ehitan ma võimsamaid ehitisi kui nabatealased vanas
Petras.“ Selleks ajaks olid sealsed uhked kivitemplid juba valmis. Seepärast Heroodes taastaski
Jeruusalemma templi ja ehitas kõikjale paleesid, ühtlasi Massadasse. Edomlane oli nüüd
tõusnud juutide kuningaks. Kui hommikumaa targad küsisid, kus on äsjasündinud juutide
kuningas, siis võite ette kujutada tema viha. „Siia troonile ei istu ükski juut! Edom on võitja!
Mina olen Heroodes Suur!“ Ja ta tappis kõik Petlemma poisslapsed. Tema poeg oli see
Heroodes, kes tappis Ristija Johannese. Ja kellele Jeesus sõnagi ei lausunud kohtupidamise ajal.
Tema pojapoeg oli see Heroodes, kelle sõid ussid Apostlite tegudes. Tema pojapojapoeg oli
mees nimega Agrippa, kes suri järglasteta aastal 100 pKr. Nii edomlased hääbusid. Tänapäeval
pole maailmas enam ühtegi edomlast. Kõik juhtus nõnda nagu Obadja ette nägi ja kuulutas.
Hämmastav lugu! Jaakobi ja Eesevi vaheline konflikt peaaegu tappis Jeesuse. Jeesus ise seisis
õigusemõistmisel edomlase ees. Siit näeme, et Jumal on inimeste üle kohut mõistes kannatlik.
Obadja sõnumist kuni edomlaste täieliku hääbumiseni läks tervelt 910 aastat. Jumala
kohtumõistmised toimuvad aeglaselt, kuid vankumatult. Aastal 1653 ütles üks saksa poeet
huvitavad sõnad. Mu saksa keele oskus pole just kiita, aga nii see kõlab…Küllap te saite aru!
Longfellow inglisekeelne tõlge kõlab nii:“Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, aga see-eest
ülipeeneks. Ta ootab kannatlikult, kuni iga tera on läbi jahvatatud.“ Jumal ei kiirusta. Ta on
aeglane vihastuma. Kuid kui Ta on lubanud midagi teha, siis Ta seda ka teeb, kasvõi tuhat aastat
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hiljem. Kus on Edom täna? Jäljetult kadunud. Kus on Iisrael täna? Tagasi omal maal. Kuidas
seda seletada ilma Iisraeli Jumalasse uskumata? Edomiga seotult nägi Obadja, et kord on sama
kohus üle iga rahva. Iisraeli Jumala ees kannavad vastutust kõik rahvad ja eelkõige suhtumise
eest Tema rahvasse. Seejärel lisab Obadja midagi eriti hämmastavat. Tuleb päev, mil Iisrael
võtab Edomis võimu. Sest see maa-ala on eraldi välja toodud kui osa maast, mille Jumal oma
rahvale tõotas. Ühel päeval saavad nad selle kätte. Obadja nägi seda ette nüüdseks juba üle 2500
aasta tagasi, kuid see pole veel aset leidnud. Jumala tõotus haaras enda alla kogu nn viljaka
poolkuu ala Gaza ja Eufrati vahel, Edomi piirkond sealhulgas. Ta nägi ette, et Eesavi järeltulijad
hääbuvad täielikult ja nende maa läheb selle tegelikule omanikule. Viimases osas, peatükid 1721, näeb ta Iisraeli laienemas põhjas Samaariani, lõunas Negevini, idas Edomi mägedeni ja
läänes Vahemereni välja. Ta nägi ja kirjeldas seda viisil, nagu oleks see juba toimunud, sest ta
nägi seda niivõrd selgelt.
Kuidas on see meiega seotud? Igaühes meis peitub „Jaakob ja Eesav“. Heebrea kiri ütleb
kristlastele:“Ärge olge nii nagu Eesav, kes müüs oma esmasünniõiguse kausitäie supi eest.“
Hiljem nuttis ta valusaid pisaraid ja kahetses üliväga, kuid talle ei avanenud iial võimalust meelt
parandada. Uus Testament ütleb:“Ära ole Eesav. Ole Jaakob.“ Jaakob maadles Jumalaga, kuni
Jumal ta lombakaks lõi, kuid ta sai kätte õnnistuse. Temast põlvneb Jumala rahvas Iisrael.
Edomlasi pole enam. Eesav elas ühes hetkes füüsiliste hetkenaudingute nimel ja kaotas seetõttu
oma tuleviku. Samasugune oli ka Heroodes Suure poja suhtumine. Selle Heroodese, kelle ees
Jeesus seisis. Ta oli niivõrd suunatud oma ihade rahuldamisele, et andis ära pool kuningriiki
ühele tantsutüdrukule. Oli valmis andma. Aga tüdruk vastas:“Ma ei taha poolt kuningriiki, anna
mulle Ristija Johannese pea.“ Ja Heroodes andiski. Tantsutüdrukule. Selline on Eesavisündroom. Selle maailma „eesavid“ elavad vaid selle maailma nimel. Nad ei hooli tulevikust.
Neid huvitab vaid ihade rahuldamine käesoleval hetkel. Meist igaühe sees on Eesav, aga ärgem
laskem teda laiutada. Olgem Jaakob, kelle Jumal murdis ning kellest sai prints ja kelle riik on
2000 aastat hiljem taas maailmakaardil. Kui Jumal midagi ütleb, siis Ta peab oma sõna. Kui ta
lubab midagi teha, ei tee Ta seda ilmtingimata otsekohe. Meie aga muutume kärsituks:“Issand,
millal see siis toimub?“ Võib-olla peame ootama tuhat aastat, aga kui Jumal on lubanud midagi
teha, siis Ta seda ka teeb. Seepärast võimegi Tema sõnale loota. Obadja oli küll väike prohvet,
aga kõik, mis ta ütles, saab tõeks.

2. osa
Eelmisel korral rääkisime Obadjast, esimesest prohvetist, kes seostub pagulusega. Kui Obadja
sõnum oli peamiselt suunatud teistele rahvastele, kuulutades Iisraeli kohta vaid head, siis nüüd
ilmneb kontrast. Joel järgnes Obadjale kümme aastat hiljem. Ta tõi taas esile Obadja algse
sõnumi sellest, et on saabumas Issanda päev, mil Tema õiendab arved. Kuid erinevus sõnumis
on, et sama kohtupäev puudutab ka Iisraeli. See oli rahvale šokk. Nagu koguduseliikmetele on
šokk kuulda, et nad polegi lõplikult pääsenud enne, kui taevasse pärale jõuavad. See võib ka
mõnda siinset kohalviibijat ehmatada. On šokeeriv mõista, et nime on võimalik Eluraamatust
ära kustutada. Arvatakse, et nimi on lõplikult kirjas. Ei! See püsib kirjas, kui jääd Jeesusele
usaldavaks ja kuulekaks kuni lõpuni. Iisraelile oli šokeeriv kuulda, et Issanda päev ei tõota neile
head. Sest Jumal on läbinisti õiglane ja patt Tema rahva keskel on samavõrd taunitav kui
väljaspool. Paulus ütleb Rooma kirja 2. peatükis usklikele:“Kui teete samu tegusid, mida
kritiseerite uskmatute puhul, kas arvate siis pääsevat Jumala viha eest?“ Jumalal pole
lemmikuid. Patt on Talle ühtviisi jälk, ka oma rahva seas. Arvamus, et kui oled Jumala oma,
võid julgelt patustada, on Piibliga täiesti vastuolus. Patt on Jumala silmis tõsine asi, ükskõik,
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kes seda viljeleb. Jumal oleks täiesti ebaõiglane, kui saadaks uskmatu abielurikkumise pärast
põrgusse, kuid usklikule ütleks:“Pole hullu, sul on taevapilet taskus.“ Prohvetid pidid sellist
mõtteviisi Iisraelis korrigeerima, sest Iisrael arvas, et Jumal karistab teisi, aga neid mitte.
Prohvetid pidid neid hoiatama. Joel oli esimene, kes seda tegi. Eelijal oli samuti olnud karm
sõnum, kuid Joel ütles esimesena, et Issanda päev võib tähendada pimedust. Aamosel oli sama
sõnum- Issanda päev on karm. Mis vallandas Joeli prohveteeringu? Looduskatastroof.
Rohutirtsude nuhtlus laastas maad. Olen kord oma elus rändrohutirtsude parve näinud. Siin on
neid pildil näha. Halvasti näha, sulanduvad taustaga. Nad on ritsikate sarnased. Rohutirtsude
parves võib olla ligi 600 miljonit isendit. Neil on meeletu isu. Nende pea sarnaneb hobuse
peaga. Nägin taolist parve Kanos, Põhja-Nigeerias. Oli keskpäev. Ühtäkki ilm pimenes.
Arvasin, et tegu on päikesevarjutusega. Siis aga märkasin üht hiigelparve meie poole liikumas
ja see varjutaski päikesevalguse. Justkui pime kesköö oleks saabunud. Parv liikus kiirusega 20
km/h. Kulus 1,5 tundi, kuniks parv möödus. Inimesed üritasid rohutirtse kapsataimedelt ära
peletada. Kui rändrohutirtsud kapsa peale laskusid, hävis see hetkega. Puudelt kadusid nii lehed
kui koor. Kõik taimed hävisid hetkega, taustaks krõmpsumise heli. Kõik kohad olid rohutirtse
täis. See oli kohutav elamus. Kensingtonis, Harrodsi kaubamaja kõrval võib näha
rändrohutirtse. Huvitav on neid puuris vaadelda, aga kui tegemist on 600 miljoniga, kes söövad
oma teelt kõik rohelise- see on katastroof. Neist jääb maha otsekui kõrb, ei kübetki rohelust.
Parv võib enda alla matta 1024 km2 ehk 64 korda 16 km. Parves võib olla kokku ligi 600
miljonit isendit ja nad võivad õgida ligi 80 000 tonni toitu päevas. Nende teelt hävib kõik. Nad
läbivad 3200 km kuus. Nad munevad kõrbealadele, 5000 muna ruutsentimeetrile. Koorudes on
nad hüppevõimelised, seejärel arenevad neil tiivad. Tavaliselt läbivad nad hüpates 3-16 km
päevas kuue nädala vältel. Seejärel lähevad nad liikvele lendparvedena. See tabaski Iisraeli. See
oli üks kümnest Egiptuse nuhtlusest. Samas jäi Goosen neist puutumata, Jumal varjas tookord
oma rahvast. Kuid nüüd ründasid rohutirtsud Iisraeli. Seda juhtub üsna harva, neid esineb pigem
Põhja-Aafrikas. Kui aga hädaoht Iisraeli jõudis, mõistis Joel, et selle taga on Jumal. „See on
Jumala esimene hoiatus teile! Kui jätkate sama rada, juhtub midagi hullemat.“ Prohvetina
tõlgitses ta olukorra:“See ei juhtunud kogemata, vaid juhtus Jumala rahvale hoiatusena.“
Rohutirtsudest ei jäänud järele isegi viljateri roaohvri tarbeks. Templis peatati teenistus, sest
ohvriande polnud. Järgnesid põud, metsatulekahjud ja näljahäda. Hävisid viinamarjaistandused,
viljapõllud, aiad, oliivisalud. Majandustegevus seiskus. Joel ütles:“Seda tegi teile Jumal.“
Kuidas aru saada, kas katastroof on Jumala saadetud? Mäletate, kui York´i toomkirik maha
põles? Jumal tegi seda. Veendumus põhineb sündmuse ebaharilikul ilmingul. Tulekahju
põhjustanud välk tekkis peopesasuurusest pilvest. Pilv keerles kiriku kohal 20 minutit, sinitaeva
taustal. See oli vihmapilvestki väiksem, ometi lajatas sellest laastav välk. Kirik oli värskelt
remonditud, varustatud moodsate tuleanduritega. Kooripoisid kiriku lähedal nägid välgulööki,
aga kõuemürinat polnud. 16 uskmatut meteoroloogi ütles toimunu kohta, et see pidi olema
Jumal. Midagi nii veidrat polnud nad pikka aega näinud. Minult küsiti, kas see oli Jumala
karistus. Ei, see oli Tema arm. Vahetule enne pühitseti kirikus piiskopiks mees, kes eitas usku.
Jumal oleks võinud välgu saata siis, kui kirik oli rahvast täis. Armust ei teinud Ta seda. See
polnud karistus, hoiatus aga küll. Samas mitte iga välgulöök pole Jumala hoiatus. Tuleb vahet
teha. Üks üleloomulikkusele viitav märk on sündmuse ebaharilik olemus. Teine märk on see,
et Jumala omad suudavad eristada. Mitmed prohvetlikud inimesed nägid sündmuses Jumala
kätt. Tihti on sündmus ette prohveteeritud. Tol korral mitte. Kuid paljud olid eelnevalt hirmul
Jumala reageeringu pärast. Kas katastroof tuleb otse Jumalalt või mitte, igatahes on see alati
meeldetuletus Jumala karistusest. See on oluline. Jeesuselt küsiti, kas Siiloahi torni
kokkuvarisemisel hukkunud oli patusemad kui ülejäänud inimesed. Jeesus vastas:“Ei. Aga kui
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teie ei paranda meelt, hukkute samuti.“ Iga maavärin, taifuun, tulvavesi on meile
meeldetuletuseks. Me ei tohi põikpäiselt väita, et viimane kui üks neist on Jumalalt, sest see
oleks faktide väänamine, mahutamaks neid oma usuraami. Mõned on tõesti Jumalalt, aga
meeldetuletused on need küll kõik. See (rohutirtsud) aga oli enamat- otseselt Jumala tegu.
Eelnevalt tegi Ta seda egiptlastele, nüüd aga oma rahvale. See õhutas üles Joeli
prohveteeringuid.
Alati tasub uurida raamatu ülesehitust. Siin on peatükkide jaotus paigas. Sellega sai hakkama
Lyoni piiskop, olles teel Pariisist Lyoni. Jaotus sai valmis ühe õhtuga. Osa on õigesti, osa väga
valesti. 1.-3. peatükk puudutab prohvetliku sõnumi eri osi. Kas need saabusid samaaegselt või
mitte, me ei tea. 1:1-12 on elav, lausa bioloogiliselt täpne rohutirtsude kirjeldus: kuidas nad
liiguvad kui sõdurid ja söövad kõik oma teelt ning nende krõmpsutamist on lausa kuulda. 1:1320 kutsub Joel üles rahvuslikule meeleparandusele. „Kui te meelt ei paranda, toimub taas
midagi kohutavat. Jumal annab teile võimaluse pattudest meelt parandada, muidu juhtub midagi
veel hullemat.“ Joel ei maini, millest on vaja meelt parandada ja seetõttu peame tegema veidi
uurimistööd Kuningate raamatust. Mis siis tol ajal juhtus, et kogu rahvas valesti käitus ja sellist
karistust vääris? Leidsin selle kohta ühe huvitava infokillu. Muide, Joel kutsub
meeleparandusele sõnadega:“Muidu leinate nagu vanapiiga, kelle peig enne pulmi suri.“ Mis
siis valesti oli? Üks asi oli ilmselge. Joelis on viide preestritele, kuningatele aga mitte, ja ometi
süüdistab ta rahvast milleski väga halvas. Kuningate raamatust selgub, et troonil on hoopis
kuninganna mitte kuningas. See polnud Jumala tahe. Jumal oli Taavetile tõotanud, et troonilt ei
puudu iial meesliin, kuniks kuningad peavad kinni Jumala seadustest. Jumal oli Iisraelile
otsesõnu tõotanud kuningaid, mitte kuninganna. Kes siis oli see kuninganna? Atalja. Ta oli
kuninga ema. Kui kuningas suri, haaras ta võimu ja lasi tappa kõik kuninga pojad, saamaks ise
troonile. Ja keegi ei takistanud teda. Ta lasi mõrvata kõik kuningliku liini poisslapsed ja istus
ise troonile. Tema enda ema oli Iisebel. See ütleb mõndagi. Tema tõttu oli põhjaaladel palju
segadust, kui ta sealse kuningaga abiellus. Nüüd oli tema tütar tapnud kõik kuninga pojad- välja
arvatud ühe. Selle ühe poisi päästis ülempreester, peites ta templisse ja kasvatas poisi salaja
üles. Selline oli hetkeolukord. Kuninglik sugu oleks peaaegu hääbunud. Kui Atalja plaan oleks
õnnestunud, oleks Taaveti sugu hääbunud. Usun, et selle taga peitus saatan, nii nagu ka
Heroodese plaani taga tappa Taaveti poeg. Iisebel oli mõrvar, aga Iisrael tunnustas teda oma
kuningannana. Isegi ülempreester ei pannud vastu, kuid vähemalt päästis ta poisi. Varsti peale
Joeli sõnumit julges rahvas Atalja troonilt tõugata. Troonile tõsteti Joas, kes oli vaid 7-aastane,
noorim prints. Kõik teised kroonprintsid olid mõrvatud. See kohutav olukord on ainus, mis
minu meelest seletab hetkeseisu ja mida võib pidada rahvuslikuks patuks- rahvas tunnustas
Ataljat. Te võite ise ajalugu uurida, kuid sellise tulemuseni jõudsin mina. Joel nõudis, et rahvas
parandaks meelt ja teeks asjad korda. Võib-olla Joel ise ei söandanud kuningannat mainida.
Igatahes ei täpsustanud ta patu põhjust, aga nõudis meeleparandust.
2. peatüki alguses kirjeldab Joel rohutirtsude nuhtluse kordumist. Aga kui uurida salme
põhjalikumalt, tekib küsimus, kas on ikka taaskord tegu rohutirtsunuhtlusega? Arvan, et pigem
näeb Joel lähenemas armeed, mis sarnaneb rohutirtsudele. See on tõesti üsna sarnane- kõik need
hobupeaga olendid, kes marsivad rivis ja söövad maa puhtaks. Joel tahab ilmselt öelda, et
rohutirtsuparv on kui eelkujund armeest, kus tuhanded sõdurid hobuste seljas tulevad ja
hävitavad kõik. Arvan, et ta nägi ette babüloonlaste rünnakut. Just neid tunti selle poolest, et
nad põletasid kõik elava kogu maal. Nad mitte ainult ei tapnud suuri ja väikeseid, vaid hävitasid
kõik elava. Ka kõik puud ning lamba- ja lehmakarjad. Babüloni armee ei jätnud enda järel ühtki
elumärki alles. Ja see oli üsna sarnane rohutirtsuparve tegevusele. Ma ei arva, et 2. peatükk
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räägib uuesti rohutirtsunuhtlusest. Rahvas oli juba seda jubedust näinud. Küsimus oli hoopis
armees. Muide, Ilmutuse raamatus, ajastu lõpul, rohutirtsu-teema kordub. Kohe seejärel on juttu
200-miljonilisest armeest, mis tuleb idast. Siin on tegemist võrdlusega hävitava inimarmee ja
putukaarmee vahel. Joel ütleb, et ühel päeval kuuleb rahvas pasunahüüdu, sofarit, mis tähistab
uut nuhtlust. Seejärel lisab ta:“Jumal ootab teilt tõelist meeleparandust!“ Esmasele
meeleparandussõnumile järgnes see, et inimesed jõid end täis. Neil oli veel piisavalt veini järele
jäänud ja nad ei vaevunud meelt parandama, vaid jõid end pildituks. Inimesed teatavasti
reageerivad katastroofiohule kahel eri viisil. Osad valmistuvad ette, parandavad meelt, teised
joovad end täis. Joel pöördus veelkord rahva poole sõnumiga tõelisest
meeleparandusest:“Rebige lõhki oma südamed, mitte riided!“ Seisin kord Õlimäel ühel väikeste
prohvetite haudadest. Haual nägin juudi ärimeest, kallis ülikonnas. Mees oli ilmselgelt jõukas,
kullast mansetinööbid ja lipsunõel. Ta seisis seal haual ja nuttis. Jälgisin teda eemalt. Siis võttis
ta oma pintsaku reväärist kinni ja rebis selle lõhki. Ta rebis oma hinnalise pintsaku ribadeks,
ise üha nuttes. Ma nägin esimest korda kedagi oma riideid lõhki käristamas. Selline oli mehe
sügav lein prohveti haual. Pintsakust jäid järele vaid ribad. Seda oli raske vaadata. Ometi ütles
Joel:“Sellest ei piisa Jumalale! Rebige lõhki oma südamed, mitte riided!“ Sellega tavaliselt
väljendati sügavat kurbust: riided rebiti lõhki ja liiguti räbalates ringi. Meie väljendame oma
leina musta värvi kaudu, kuid juudid käristasid oma riided lõhki. Jumal aga nõudis enamattõelist meeleparandust inimsüdameis. Joel ütles, et kui rahvas tõesti kogu südamest meelt
parandab, korvab Jumal need aastad, mille rohutirtsud olid hävitanud. Olete kindlasti kuulnud
seda imelist lubadust! Jumal korvab aastad, mille rohutirtsud on ära söönud. Mu vanaisa
koguduses oli vana mees, kes käis igal võimalikul koosolekul: hommikustel-õhtustel
koosolekutel,
palvekoosolekutel,
piiblitunnis,
nädalakogunemistel,
poisteja
tüdrukutegruppides jne. Inimesi ärritas, et ta oli kõikjal kohal, isegi naisteüritustel. Vanaisalt
küsiti:“Miks sa käid kõigil koguduse üritustel? Jumal ei eelda, et sa igal pool kohal oled.“ Mees
vastas:“Kohtusin Kristusega 67-aastaselt. Üritan tasa teha kaotatud aega.“ Ei tea, kas naerda
või nutta, kui mõelda neile kaotatud aastatele, mille rohutirtsud on ära söönud. Kuid Jumal
tõotab korvata need kaotatud aastad. Milline arm! Olen näinud, kuidas Jumal kasutas kedagi
viimastel eluaastatel enam, kui teisi kogu eluajal. Jumal saab kaotatud aastad korvata, aga vaid
tõelise meeleparandusega.
Seejärel edastab Joel imelise tõotuse:“Kui te südamest kahetsete, ei tee ma teile iial midagi
taolist.“ Fraas „ei iial enam“ kordub mitmeid kordi. Lisaks tõotab Ta täielikku taastumist. Mitte
ainult füüsilises mõttes ehk hävitatud saagi korvamist, vaid ka vaimset taastumist. Selles annab
Ta imelisi tõotusi, millest meiegi osa saame. Üks imeline tõotus, mis järgneb tõelisele
meeleparandusele, on:“Ma valan oma Vaimu kõiksuguste inimeste peale!“ Tõlge ütleb mitte
„kõigi“, vaid „kõiksuguste inimeste“ peale, vaatamata soole, positsioonile või eale. „Teie
noorukid näevad nägemusi ja vanad mehed unenägusid!“ „Ning teie teenijannad ja teenijad
prohveteerivad!“ Vaatamata eale, soole, positsioonile. „Panen oma prohvetliku Vaimu
kõiksuguste inimeste üle, kui te meelt parandate.“ Peetrus toob selle tõotuse taas esile. See oli
aastasadu täitumata. Kuni päevani, mil palju inimesi oli koos ühes paigas. Peetrus ütles:“Just
sellest Joel kõneleski!“ Palju on juttu kõigi usklike preesterlusest, mina usun prohvetlust.
Teisisõnu iga usklik, kelle üle tuleb Vaim, saab prohveteerida. See viitab prohvetluse tõusule,
mitte vähenemisele. Nelipühi tähendab „kõikide usklikke prohvetlust“. Peetrus kinnitas:“Joeli
läbi antud tõotus on lõpuks täitunud.“ Nelipühipäeval olid kõik 120 kohalolijat juudid. Esmalt
toimus see juutidega, enne paganaid. Nelipühi on juudi sündmus. Esimesel korral, kui juudid
tähistasid Seadust, suri 3000 inimest. Nüüd valas Jumal välja oma Vaimu, päästes 3000 inimest.
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Kõik sobitub täpselt kokku. Selline oli esimene imeline tõotus taastamise kohta. Teine tõotus
ütleb, et taevas on näha tunnustähti. Et isegi taevas pööratakse tähelepanu neile maistele
sündmustele. Joel mainib kahte asja: päike pimeneb ja kuu muutub veripunaseks. Kas midagi
sellist on toimunud? On küll. Kui Jeesus suri, pimenes päike kolmeks tunniks. Muide, lugesin
üht hämmastavat artiklit täheteaduse vallast. Selles oli juttu, kuidas üks astronoom uuris välja,
et just sel ajahetkel toimus päikesevarjutus. Lisaks uuris ta välja, et samal ajal oli ka
kuuvarjutus. Mina nägin viimati kuuvarjutust Windermere järve ääres. Kuu muutus
veripunaseks. Kuuvarjutuse puhul harilikult nii ongi. Selles teadusartiklis väidetigi, et Jeesuse
surmahetkel päike pimenes ning kuu muutus veripunaseks. Piibli järgi on sellist tunnustähte
enne maailma lõppu taevas näha. Ühel päeval see juhtub. Joel niisiis ütles, et Vaim valatakse
kõige liha üle ja taevas on tunnustähti- taevas reageerib maistele sündmustele. Seepärast ilmus
taevasse täht, kui Jeesus sündis. Osa inimesi püüab rumalalt väita, et see õigustab astroloogiat.
Ei! Astroloogia usub, et tähtede seis mõjutab last tema sünnihetkel. Kuid Petlemmas oli hoopis
lapse sünd see, mis mõjutas tähtede seisu. Vastupidi astroloogiale. Kui Jeesus suri, pimenes
päike ja kogu universum reageeris suursündmusele maa peal. Tähed ei valitse meie üle, hoopis
Jumal valitseb neid. „Põhjus, kulla Brutus, pole mitte tähtedes, vaid meis endis.“ See fraas on
näidendist „Julius Caesar“. Kolmas Joeli kaudu antud tõotus oli pääste igaühele, keda Issand
kutsub ja kes hüüab appi Issanda nime. Topeltkutse: Jumal kutsub inimest päästele, inimene
hüüab Teda appi. „Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse!“ Mulle ei meeldi õhutada
inimesi patusepalvele. Õhutan neid ise hüüdma Issanda poole. Piisab, kui hüüda Jeesuse nime.
„Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.“ Meil on nimi Jeesus. Ma ei lase inimesel lauseid
järgi korrata, sellest on vähe kasu. Õhutan inimesi ise Issanda poole hüüdma, ise Temaga
rääkima ja oma patte andeks paluma. On oluline, et inimene ise hüüab Tema nime- iseenda eest.
Kes nii teeb, see pääseb. Peetrus tõi selle esile nelipühipäeval. 3000 inimest hüüdis siis Issanda
poole ja sai päästetud. Selline on Joeli tõotus täielikust taastamisest. Mitte vaid rahva
viinamarja- ja viljasaagi, vaid südamete ning elude taastamisest Jumala Vaimu väljavalamise
läbi. Kuid tõotuse täitumine võttis kaua aega. Joel ütleb, et see kõik täitub Jumala päeval. Ta
kordab pidevalt sõna „päev“. Uus Testament toob selle esile. Siin pole tegemist 24-tunnise
ööpäevaga. Heebrea sõna „jom“ tähendus on lai, ajastuni välja. Mõte on selles, et saatanal oli
oma päev, aga Issandal on oma. Näiteks väljend „hobuvankrite päev on möödas“ ei räägi
ööpäevast. Nende ajastu on lihtsalt möödas, nüüd elame autoajastul. Just selline on Piiblis
„päeva“ tähendus. Tulemas on Issanda päev, mil Tema hakkab valitsema maa peal. Inimesel on
olnud oma päev, saatanal oma päev ning kord saabub Jumala päev. Ja see on ühtlasi Jeesuse
päev. See päev kestab kaua aega, kui Ilmutuse raamatu sõnu uskuda. Kõik teised on oma päeva
kätte saanud, nüüd saabub Tema päev. Püüdke mõista Issanda päeva laia mõistet. See pole mõni
nädalapäev. See on Issanda päev, mil Tema tuleb asju õigeks tegema, korda seadma. Sellest on
väga palju juttu ka Uues Testamendis, kirjakohtade nimekiri on pikk. Sellele viitavad nii
prohvetid kui apostlid. Nüüd on tulemas Issanda päev! Ja sellest saab viimane päev. Meie aga
elame viimseil päevil. Need algasid, kui Joeli prohveteering täitus ja Vaim valati välja. Sellest
päevast alates elame viimseil päevil, nüüd juba 2000 aastat. Järgmine sündmus on Jeesuse
naasmine planeedile Maa. Meie elame ajaloo viimasel ajastul. Peame seda meeles hoidma.
Joeli 3. peatükk kirjeldab Otsuseorgu. See org on reaalselt olemas, Jeruusalemmast ida suunasKidroni org. Pilte pole mul hetkel käepärast, vaatame seda hiljem. Jeruusalemmas on kolm
orgu: Kidroni org idas, Tiropioni org keskel ja Hinnomi org läänes. Jeruusalemm paikneb kahe
oru vahel. Kidroni org asub linna ja Õlimäe vahel. Tänapäevalgi kutsutakse seda
Kohtumõistmiseoruks. Seal on palju haudu. Juutide, kristlaste, moslemite omi. Seda peetakse
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ülestõusmispaigaks, kus Jumal otsustab meie igaviku. Seda nimetatakse Otsuseoruks. Joel
ütleb:“Rahvahulgad, rahvahulgad Otsuseorus!“ Kontekstiväliselt arvatakse vääralt, et siis
teevad rahvahulgad otsuse Jeesuse kasuks. Sellega õhutatakse evangeliseerimisel inimesi
usuotsust tegema. Kuid otsus pole sugugi inimese teha. Otsuseorus otsustab Jumal, kes läheb
taevasse, kes põrgusse. See on Tema otsuse org. Jumalal on viimane otsustav sõna öelda meie
igaviku kohta. Joel näeb rahvahulki seismas selles Otsuseorus, kus Jumal otsustab iga inimese
igavikulise saatuse. Taas on küsimus viimsest kohtust ja sedakorda rahvaste üle. Jumal maksab
kätte nendele, kes on vastu seisnud Tema rahvale, eesmärgile, tahtele siin maailmas. Tema
otsused on ainumääravad. Viimaseks räägib Joel Iisraeli õigeksmõistmisest. Jumal mõistab oma
rahva õigeks ja annab neile maa tagasi. Sellest kerkib väga suur küsimus, mis tänapäeval
kahjuks eraldab kogudused eri arvamuste baasil. Ometi nii Joel, Obadja kui ka enamik teisi
prohveteid viitavad oma sõnumi lõpus Iisraeli puudutavatele tulevikutõotustele. Küsimus on,
millal need tõotused täituvad. Ja kas üldse täituvad? Kogudustel on selles osas paraku neli
erinevat arvamust. Seda, mida teiega nüüd jagan, enamus ei toeta, kuid olen harjunud olema
vähemuse ridades. Mind ei huvita enamuse arvamus, vaid tõde Piibli alusel. Palju on
prohveteeringuid Iisraeli maa-ala täieliku taastamise kohta, kuid need pole täitunud. Veel mitte.
Küsimus on, kas need iial üldse täituvad. Koguduse arvamused jagunevad vastavalt sellele, kas
prohveteeringuid tõlgendada sõna-sõnalt või hoopis vaimselt. Tõotusi saab võtta otseselt või
muuta need vaimseks. Kui võtta tõotusi sõna-sõnalt, kohanduvad need Iisraelile. Kui aga
vaimselt, kohanduvad tõotused kogudusele. Teisisõnu kogudus on uus Iisrael ja tõotused
kanduvad edasi vaimselt. Kuigi meil näiteks puudub oma maa, õnnistab Jumal meid vaimselt,
sest oleme nüüd uus Iisrael, oleme üle võtnud vana Iisraeli koha. Seda nimetatakse
asendusteoloogiaks: kogudus Iisraeli asemel. Ilmselt enamik Inglismaa pastoritest toetab seda
arvamust: kogudus kui uus Iisrael ja tõotused täituvad meis, vaimselt. Kuid edasi läheb asi pisut
viltu, sest kogudusele võetakse üle tõotused, Iisraelile aga jäetakse kõik needused. See näib
mulle pisut ebaõiglane. Mõnedes vanades Inglise piiblitõlgetes on igale Jesaja peatükile
lisatud:“Õnnistused kogudusele! Needused Iisraelile!“ Kui tõesti tahate Iisraeli
prohveteeringud kogudusele üle kanda, siis võtke üle kõik, terviklikult. Mitte et needused
jäävad Iisraelile ja kogudus saab kõik õnnistused. Kuid just nii tehakse. Minu meelest väga
ebaaus. Niisiis needused justkui kuuluvad Iisraelile, mis lõpuks hääbub, igavikulised õnnistused
aga uuele Iisraelile ehk kogudusele. Need, kes tõotusi sõna-sõnalt käsitlevad, jagunevad kahte
leeri. Ühed arvavad, et tõotused on tingimuslikud, seega nüüdseks kaotatud. Teisisõnu Iisraelil
pole tulevikku, sest ta on oma koha kaotanud ja jäänud Jumala algsest plaanist eemale. Võime
küll Iisraeli evangeliseerida, kuid samavõrd kui paganrahvaid. Nad pole enam Jumala rahvas.
Teised arvavad, et Jumala tõotused Iisraelile on tingimusteta. Ta lubas neile maa igaveseks
ajaks. Ta ütles:“Võite küll maa kaotada, kuid annan selle alati teile tagasi, sest olen vandunud,
et see maa on teie oma.“ Sel juhul on Iisraelil tulevikku. Mõned arvavad, et tõotus täitus juutide
Babüloni pagulusest naasmisel ja nüüd pole nende hääbumisel enam tähtsust. Kõik kolm
arvamust viitavad Iisraeli hääbumisele. Juudid said oma maa tagasi ja seega tõotus on täitunud.
Samas on neid, kes väidavad, et tõotused pole veel täitunud, sest Jumal pole neile tagasi andnud
kogu tõotatud maa-ala, igavikuks. Mina jagan seda arvamust. Usun, et ka Paulus, kui
ütles:“Nemad võivad küll hüljata Jumala, aga Tema ei hülga neid.“ Ja kui paganrahvaste arv on
täis, pääseb kogu Iisrael. Jumal ei lahuta end inimestest, Ta hoiab neist kinni ja viib pärale.
Usun samuti tuhandeaastast kuningriiki. Taaskord vähemuse arvamus. Selgitan seda lähemalt
oma raamatus. Usun, et Jeesus naaseb valitsema. Siis on nii juudid kui kristlased ühe karjana
ühe Karjase käe all. Ja kuningriik taastatakse Iisraelis. Jüngrid küsisid:“Kas Sa juba nüüd
taastad Iisraelis kuningriigi?“ Jeesus ei pidanud küsimust vääraks, vastates:“Teile pole antud
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teada aegu, mis Isa on paika pannud.“ Küsimus oli seega igati õige, lihtsalt ajastus oli vale.
Jeesuse vastus oli ilmselge:“Jah, kuningriik taastatakse, aga mitte veel. Seniks minge, kuulutage
evangeeliumi kõigile.“ Usun, et Jumala tõotusi pole võimalik murda. Vastasel juhul saaks ka
kogudust lõplikult murda. Kui Jumal ei suuda kinni hoida Iisraelist, kehtib sama ka sinu kohta.
Joel ütleb, et sel päeval tilguvad mäed veini. „Sel päeval tilguvad Iisraelis mäed värsket veini.“
Usun, et Jumal just nii mõtles. Ja kõik Joeli prohveteeringud täituvad Jumala silmis õigel ajal.
Aamen.

Joona
Eelnevalt juba rääkisime ühest Vana Testamendi seaduseraamatust. Samuti ühest
ajalooraamatust selles kogumikus nimega Piibel. Õpetussõnade raames kõnelesime ka
tarkusekirjandusest. Järgnevalt käsitleme prohvetlusega seotud raamatuid. Esmalt Joona ja
Nahumi raamatud. Seejärel räägime Aamose ja Hoosea raamatutest. Ning edasi suured
prohvetid: Jesaja, seejärel Hesekiel. Mida prohvetlus tähendab? Esmalt- prohvetid olid täiesti
tavalised mehed ja naised. Prohvetiand on antud mõlemale sugupoolele. Täiesti tavalised
inimesed, aga väga ebatavalise ülesandega. Nad pidid edastama Jumala sõnumit, mille Ta neile
teada andis. Kõigepealt tuleb sõnum saada ja alles siis saad seda edasi anda. Kuidas prohvetid
Jumalat kuulsid? Nii sõnade kui ka piltide kaudu. Sõnad nende sisemuses muutusid otsekui
raskeks koormaks. Ma mõistan igati seda tunnet. Sisemine koorem kergeneb vaid siis, kui selle
välja räägid ja sõnad teistele edasi annad. Prohvetil on raske olla Jumala sõnumit kandes, seda
kuni ta edastab selle, mille Jumal on talle teada andnud. Kuid sõnum võib ilmuda ka piltlikult
ja seda kahel viisil: ärkvel olles nägemuse kaudu ja magades unenäo kaudu. Nii et Jumal edastab
oma sõnu erineval moel. Diagramm all vasakul näitab, kuivõrd varieeruvad on Ta meetodid.
Jumal võib rääkida näiteks keha kaudu- kõrvale kuuldava häälega. Jumal võib panna õhu
liikuma nii, et tekib kõrvale kuuldav heli. Jumal rääkis sel viisil harva ja kui rääkis, peeti seda
kõuekõminaks. Jumal saab toimida kõrvale kuuldava hääle abil. Kui Ta ütles Jeesuse kohta
pärast ristimist „See on minu armas Poeg“, rääkis Ta ihulikule kõrvale kuuldavalt. Samas võib
Jumal anda oma sõnad meie teadvusesse, ja need on täiesti selged, kuigi ei sisenenud kuulmise
kaudu. Jumal võib rääkida ka meie vaimu läbi, ilma et mõistus aru saaks. Kui palvetad keeltes,
räägib Jumal su vaimuga ja paneb su kõnelema mõistusele arusaamatuid sõnu. Jumal võib seega
anda sõnu nii vaimule, mõistusele kui kehale. Sõnu saab edastada keha või vaimu kaudu
mõistusesse, kuid lõpuks peavad need ikkagi suu kaudu välja pääsema. Jumal võib rääkida
kehale ka nii, et sõnad väljuvad otseteed suust, jättes vaimu ja mõistuse täiesti kõrvale. Kord
toimis Ta niimoodi eesliga, rääkides läbi Bileami eesli suu. Loomulikult polnud eeslil vaimu
ega mõistust, mida kaasata. Seega erinevaid kanaleid on palju: keha-suu kaudu, mõistuse-suu
kaudu, vaimu-suu kaudu, vaimu-mõistuse-suu kaudu jne. Meetodeid on mitmeid, aga lõpuks
tulevad sõnad ikkagi suust välja. Niimoodi võtsidki prohvetid sõnumid vastu ja seejärel andsid
edasi. Eristus kaks põhisõnumit: hoiatuse-sõnum, kui rahvas tegi valesid tegusid; lohutusesõnum, kui rahvas tegi õigeid tegusid. Kuna Iisraeli rahvas tegi enamjaolt valesid tegusid,
edastab enamik sõnumeid pigem hoiatust kui lohutust. Jesaja puhul näeme, et tema sõnumi
esimene pool on hoiatus, kuid teine pool on „lohuta, lohuta mu rahvast.“ Seega
prohveteeringute kaudu saame teavet rahva hetkeolukorra kohta. Kui asjad olid halvasti, sai
rahvas hoiatusi, kui hästi, siis lohutust. Muide, vale-prohvet edastab vaid ühte osa ehk lohutust.
Õige prohvet kõneleb mõlemat osa vastavalt olukorrale, kuid vale-prohvet räägib vaid seda,
mida inimesed kuulda tahavad. Ta muudkui lohutab, samas kui õige prohvet enamasti manitseb.
Sest kui asjad sujuvad, siis Jumal palju ei kõnele. Kui teed oma tööd korralikult ega siis ülemus
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sinuga pikalt räägi. Ülemus võtab sõna siis, kui oled milleski mööda pannud. Jumal rääkis
prohvetite läbi tihemini, kui asjad viltu olid. Nii saidki prohvetid külge „kohtupäevapasuna“
maine, sest nad muudkui hoiatasid, kuulutades hävingut. Üks prohvet tõepoolest oli
kohtupäevapasun- Jeremija. Jeremijal aga oli tegelikult ka imelisi lohutussõnu:“Mul on teie
kohta rahu, mitte hävingumõtted.“ Kuid enamjaolt oli sõnum tõepoolest karm, sest rahvas oli
halval teel. Selline on lühike taustainfo prohvetite kohta.
Vaatame lähemalt kaht prohvetit- Joonat ja Nahumi. Kõigepealt pisut geograafiast ja ajaloost.
Esmalt geograafiast. Miks ma käsitlen koos Joonat ja Nahumi? Nad olid pärit samast
piirkonnast ja neil oli ühine sihtpunkt. Neil oli ka üsna sarnane sõnum. Joona sündis Naatsareti
lähedal. Ta oli kohalik sangar, kellest räägiti Jeesusele ilmselt juba poisikesepõlves lugusid.
Huvitav on, et Joona oli ainus prohvet, kellega Jeesus end võrdles. Ja nad mõlemad olid pärit
samast külast. Nahum oli pärit üsna Naatsareti lähedalt, Kapernaumast. „Caper“ tähendab
„küla“. Caper-Nahum. Saite aru? Paljud teist seda ilmselt ei teadnud. Araabia keeles on küla
„kufa“ ja see on tulnud sõnast „caper“. Caper-Nahum tähendab „Nahumi küla“. Jeesusele oli
oluline Galilea järve ümbrus ja seetõttu oli tal nende kahe prohvetiga lähedane side. Prohvetid
olid seega pärit põhjast ehk Iisraeli rahvusvaheliselt alalt. Lõunapoolne ala oli seevastu väga
rahvuslik piirkond. Põhi oli rahvusvaheline ja seda hüüti „rahvaste Galileaks“. Põhjus oli selles,
et Galileas ristusid suured põhiteed. Euroopast viis tee piki rannikut alla, siis risti üle, Araabia
suunas. Aafrikast viis tee mööda Egiptuse rannikut üles, ristus siin ja jätkus siis Damaskusega
ning edasi India ja Hiina suunas. Seega kõik, kes olid teel Aasiast Aafrikasse või Euroopast
Araabiasse, läbisid need ristumiskohad. Ristumiskohas oli väike mägi, Megiddo, heebrea
keeles Armagedon. See on kuulus ja kõigile tuttav nimi- ajaloo viimase lahingu paik. Naatsaret
asub mäekünkal ja vaatab otse alla ristumisteedele. Poisikesena nägi Jeesus inimesi tulemas ja
minemas, justnagu lennujaama ootesaalis, kus sagib kõikvõimalikke rahvusi. Galilea oli niisiis
rahvusvaheline piirkond, samas kui Juudea oli rahvuslik, üsna eraldunud ala, põhiteedest
eemal. Seetõttu olid ka mõjutused erinevad. Huvitav on märkida, et Jeesus oli rahvusvaheliselt
väga populaarne, kuid väga ebapopulaarne rahvuslikult meelestatud piirkonnas, kus Ta lõpuks
ka risti löödi. Selline on üldine taust. Joona ja Nahum olid pärit põhjast, Naatsaretist ja olid
seetõttu igati kursis rahvusvahelise temaatikaga. Mõlema mehe teekonnal oli sama sihtpunktAssüüria. Suure ala võtab enda alla Araabia kõrb. Lähis-Ida viljakad alad on Eufrati ja Tigrise
ning Niiluse ümbruses, samuti Jordani lähistel. Seda maa-ala nimetatakse „viljakaks
poolkuuks“. Seetõttu kõik, kes olid teel mis tahes suunal, pidid läbima tõotatud maa, mis oli nö kontinentide kokkupuutepunkt. Kõik pidid läbima kitsa koridori kõrbe ja mere vahel. Seetõttu
ohustasidki püha maad suurvõimud nii läänest kui idast. Väike maa oli surutud kahe suurvõimu
vahele, mis mõlemad püüdsid üksteist alistada. Egiptus üritas alistada Mesopotaamiat ja
vastupidi. Mõlemad pidid selleks kasutama ristumisteedeala. Keegi on Iisraeli kohta öelnud, et
kui kord juba elad keset ristteed, siis pole võimalustki, et keegi sinust üle ei sõidaks. Ja nii ongi.
Antud juhul huvitab meid suurvõim, mis kerkis praeguse Iraagi aladelt. Saddam Husseini
aladelt, mida tol ajal kutsuti Assüüriaks ja mille pealinn oli Niinive. Teekond sinna oli päris
pikk. Seega, kui Assüüria plaanis vallutada Egiptust, mindi läbi püha maa. Kuigi Assüüria asus
idas ja Egiptus läänes, tuli vastastel läbida põhja-lõuna suund ja püha maa jäi nende teele. Miks
siis mõlemad prohvetid Niinivesse suundusid? Nende teekondi lahutas 150 aastat. Räägime
nüüd ajaloolisest taustast. Joona oli esimene ja Nahum viimane prohvet, kes Assüüriat hoiatas.
Nende ajavahe oli 770-620, seega 150 aastat. Mõlemad saadeti Niinivesse Assüüria rahva suure
kurjuse tõttu. Assüüria impeerium oli võimul umbes 750 aastat. Vallutuste abil laienes see
pidevalt. Kord alistati ka Egiptus. Vallutusretkele mindi „viljaka poolkuu“ kaudu ja Egiptuses
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jõuti välja Teebani. See oli tõeliselt vägev impeerium paljude kuulsate nimedega. Räägime üsna
palju Sanheribist, kui jõuame prohvet Jesajani. Riik sai alguse 1354. aastal. Esialgu oli see
väike, aga laienes pidevalt. Kuid riigi laienemine toimus väga julmade meetodite abil. Tegemist
oli ühe julmema ja jõhkrama rahvaga kogu ajaloos. Üks neile omane eriti julm meetod oli
vaenlaste teibasseajamine. Teravikuga vai kinnitati maasse ja inimene torgati sellest läbi. Ja
niimoodi, vai kehas, jäeti ohver surema. Nii toimiti tuhandete inimestega. See rahvas valitses
hirmu abil. Assüürlasi kardeti kohutavalt, nad olid „verine rahvas“. Nii nimetas neid Nahum,
öeldes:“Häda Niinivele, verisele linnale!“ Tegemist oli tõesti väga julma, verejanulise ja
vägivaldse rahvaga. Kui mõni naaberrahvas mõistis, et Assüüria on ta sihikule võtnud, olid
inimesed surmahirmul tulevaste sündmuste ees. Niipalju taustast. Ka Sefanja mainib Niinivet,
aga lõpuks jäävad kõlama Nahumi sõnad:“Teiega on lõpp! Jumal pühib teid maa pealt
minema.“ Ja tõepoolest, Niinive hävis aastal 612 eKr. Kogu Assüüria impeerium lagunes viis
aastat hiljem, aastal 607 eKr. See juhtus kohe pärast Nahumi, mitte pärast Joonat. Just see oligi
Joonale probleemiks nagu kohe lähemalt näeme. Niipalju üldinfot.
Lähme nüüd Joona loo juurde. See on üks tõeline „kalalugu“! Loo ümber on paraku palju
arutelu, kas see ikka on tõsi. Kas see on ajalugu või müüt? On see mingi saaga? Kas see
tõepoolest toimus? Ehk on see muinasjutt nagu Pinokkio? Disney filmis teatavasti elas Pinokkio
vaala kõhus. Kaasaegne haritlaskond on üsna ühisel meelel, et see pole tõsilugu. Pigem peetakse
seda tähendamissõnaks, moraaliõpetuseks, kangelaslikkust rõhutavaks fantaasialooks.
Eelkõige aga misjonitöö traktaadiks, mis peab võrdkujundina Iisraelile meenutama tema
misjoniülesannet teiste rahvaste seas. Joona pagemine oma ülesande eest olevat moraalne
õppetund Iisraelile. Teisisõnu, Iisrael oli pööranud oma pilgu sissepoole, selle asemel, et
vaadata väljapoole ja teenida teisi rahvaid. Joona lugu pidi rahvale nende missiooni meelde
tuletama. Kui Piiblis leidub tähendamissõna, siis on see üsna selgelt välja toodud.
Tähendamissõnades polnud kunagi juttu imedest, samas kui Joona loost leiame kaheksa imet.
On välistatud, et tähendamissõnas räägitakse imedest. Tähendamissõna on lihtsalt üks lugu. On
ka neid, kes peavad Joona lugu allegooriaks. Üldjuhul ei tohi Piibli tekste käsitleda
allegooriana, kui seda just eraldi ei mainita. Joona loo kohta pole nii mainitud. Seega osad
koolkonnad peavad lugu allegooriaks ja Joonat Iisraeli võrdkujuks. Nii nagu John Bull või
Britannia oma meie maa võrdkujud. Nagu Onu Sam on USA võrdkuju. Ehk müütiline isik,
kelles rahvas kehastub. Nii arvataksegi, et vaala poolt allaneelamine on pigem nagu metafoor,
mis tähistab Iisraeli „allaneelamist“ pagulusperioodil. Võib tunduda usutav, kuid mina neid
arvamusi ei jaga. Esineb rida vastuväiteid Joona loo kui väljamõeldise kohta. Kuid on mitu
kaalukat argumenti, pidamaks seda tõsilooks. Esiteks, raamat on stiililt täpselt sama kui teised
ajalooraamatud. Keelekasutus, stiil, grammatika on täpselt sama kui Kuningate raamatus.
Teiseks, lugu viitab reaalsetele paikadele ja inimestele, keda mainitakse mujalgi- Joonat
mainitakse Kuningate raamatus. Selle järgi saame paigutada loo Jerobeam II valitsusaega.
Joona isa oli Amittai. Seega Piibli ajalooraamat peab Joonat reaalseks isikuks. Kolmandaks,
Jeesus rääkis Joonast kui reaalsest isikust. Tema uskus Joona kohta ja vaala ehk suure kala
kohta. Jeesus ütles:“Nüüd on siin suurem kui Joona!“ Jeesus kasvas üles Naatsaretis, kus oli ka
Joona sünnikodu. Aga eelkõige- kumbki teooria, ei tähendamissõna ega allegooria ei suuda
selgitada 4. peatükki. Siin peitub loo tähtsaim küsimus:“Miks Joona põgenes? Kui sellele
vastuse leiad, mõistad Joona lugu tervikuna. Kahjuks paljud ei vaeva oma pead selle
küsimusega. Miks püütakse nii innukalt suhtuda Joonasse kui väljamõeldisse? Miks on nii
vastumeelt seda lugu tõeks pidada? Sellele vastamiseks peame käsitlema kaht argumenti.
Esiteks: Joonaga juhtunu on füüsiliselt võimatu. Teiseks: psühholoogiliselt on see
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ebatõenäoline, et üks juudist jutlustaja suudab ümber veenda terve suurlinna, olles ise linnas
täiesti võhivõõras isik. Kui üks juut jutlustaks Londoni keskväljakul, on psühholoogiliselt
ebatõenäoline, et kogu London meelt parandaks. Neid kahte probleemi peamegi lahkama.
Esmalt teemal „füüsiliselt võimatu“. 1) Kas see sai juhtuda? 2) Kas Jumal sai lasta sel juhtuda?
Niisiis, kas on võimalik, et suur kala neelab alla inimese? Või vaal, juhul kui see oli vaal.
Chalfont St Peteris, kus ma olin kunagi pastor, oli ühel sepal poeg, Howard Brown nimi, kes
elas USA-s. Ta tegeles Kalifornia veepargis vaalade treenimisega. Ühes suures basseinis elasid
vaal ja delfiin sõpruses. Kui delfiin suri, ei lasknud vaal oma surnud sõbra lähedale kedagi. Vaal
hoidis elutut delfiini kolm päeva oma lõugade vahel ja muudkui hüpitas delfiini veepinna poole,
et too hingama hakkaks. Nii üritas vaal delfiini omal moel elustada. Howard Brown oli need
kolm päeva filmilindile võtnud ja näitas meile. Delfiin oli pea-aegu inimese mõõtu. See lugu
oli tõesti ebatavaline. See pani mu mõtted liikuma. Muide, mul on siin üks väga vana
ajaleheväljalõige. See peaks olema aastast 1921, aga hetkel ma daatumit ei leia. Lugu räägib
James Bartley´st, vaalapüüdjast Falklandi saarte lähistel. Vaalapüüdjad panid jahile minnes
harpuunid sõudepaati. Vaal aga ilmus otse sõudepaadi alla ja lükkas selle ümber, nii et kõik neli
vaalapüüdjat kukkusid vette. Neist kolm õnnestus päästa, aga ühte ei leitud. Kapten kirjutas
logiraamatusse:“Mees üle parda, ilmselt hukkunud: James Bartley.“ Vaal saadi lõpuks kätte ja
kui teda hakati tükeldama, kuuldi häälitsust ja vaala kõhus nähti mingit liikumist. Kõht lõigati
lahti ja sealt leiti James Bartley. Mees oli sügavas koomas, kuid hingas veel. Paar päeva hiljem
tuli ta kapteni kajutis teadvusele. Ta elas tavalisel viisil kuni oma elu lõpuni. Kuid ühe
eripäraga. See osa mehe nahapinnast, mis polnud riietega kaetud, oli söövitunud vaala
seedemahlade toimel. Nahk jäigi krobeliseks ja valkjaks. Mees nägi elu lõpuni veider välja.
Talle oli siiski hing sisse jäänud. Nii et võimalik on ellu jääda. Kuid mulle näib, et oleme sellest
liiga suure probleemi tõstatanud ja see on meist lihtsalt rumal. Üks Päästearmee ohvitser ütles
kord:“Kui Piibel väidaks, et Joona neelas alla vaala, usuksin seda.“ Taoline pime usk näib
maailmale naeruväärne, kuigi Jumal suudab kõike.
Nüüd aga teistlaadi mõtlemisainet: kas Joona oli vaala kõhus elus või surnud? Ma polnud seda
küsimust esitanud hetkeni, mil nägin filmi vaalast, kes hoidis delfiini oma suus ja püüdis talle
hinge sisse saada. Lugesin Joona raamatu uuesti läbi ja oma hämmastuseks leidsin kõik
tunnusmärgid vihjamas sellele, et vaal korjas üles elutu keha. Kui lugeda hoolikalt 2. peatükki,
on selge, et Joona uppus. Seal öeldakse, et kui meremehed ta vette viskasid, vajus ta Vahemere
põhja ja lebas seal, mägede jalamil, pea mererohus. Uppumiseks kulub umbes 1,5 minutit.
Samapalju läheb aega mere põhja vajumiseks. Olin arvanud, et vaal ootas suu lahti, kui Joona
üle parda visati. Nii nagu kujutatakse pühapäevakooli piltidel. Ükski pilt aga ei kujutanud
Joonat lebamas mererohus Vahemere põhjas. Ilmselgelt korjas vaal Joona surnukeha üles.
Ühtlasi kinnitab seda ka Joona palve:“Olen varjuderiigis. Vajusin maa sügavusse ja maa riivid
sulgusid mu kohal igaveseks.“ Ta kirjeldab oma viimast teadvusehetke:“Kui mu elu hakkas
kustuma ja vesi juba tungis kurku, mõtlesin Su peale, oo Issand.“ Teisisõnu, kõik tõendid
annavad tunnistust sellest, et Joona mitte ei pääsenud eluga, vaid hoopis äratati surnuist üles.
Kui vaal Joona välja oksendas, ühendas Jumal ta vaimu ja keha. Nii muutuvad arusaadavaks ka
Jeesuse sõnad:“Nii nagu Joona oli vaala kõhus, nii olen ka mina maa sügavuses.“ Kõlab see
loogiliselt? Ma ei ürita kergendada maailma skeptikute elu, sest tegelikult on neil lihtsam
uskuda ellujäämist kui elluäratamist. Ma lihtsalt üritan selgitada seda, mida Piibel tegelikult
ütleb. Tihti on meil lihtsalt mingi ettekujutus Piiblis öeldu kohta, kas siis pühapäevakoolist või
mujalt kuuldu põhjal. Kui aga lõpuks teksti ise üle loeme, võib kuuldu üsna vääraks osutuda.
Arvan, et Joona on arusaadavaim näide ülestõusmisest Vanas Testamendis- pärast kolme päeva
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ja kolme ööd. Jeesus samastab end automaatselt Joona kogemusega, öeldes:“Teile ei anta muud
märki kui Joona märk.“ See oli vastuseks skeptikutest juutide soovile saada tunnusmärki. Kas
Joona oli elus või surnud? Mõlemad on täiesti võimalikud, kui Jumal tegutseb. Tegelikult
kerkib siin üles hoopis küsimus imede kohta, sest Joona raamatus ei juhtu mitte üks, vaid
kaheksa füüsilist imet. Tavaliselt teatakse vaid üht- vaalaga seonduvat. Vaalast palju suurema
ime leiame viimasest peatükist, kus Jumal käsutas üht ussikest ja too kuuletus. Vaat see on ime!
Mu sõber Brown treenib vaalasid ja see pole keeruline ülesanne, sest vaalad on väga targad
imetajad. Kuid ma pole kunagi näinud ussikeste tsirkust. Kas teie olete? Inimesel pole võimalik
treenida ussikesi, kuid Jumal saab ussikest käsutada ja see juba on suur ime. Kui minult
küsitakse, ega ma ometi Joona vaalalugu usu, siis vastan:“See pole midagi! Ma usun isegi
ussikese kohta!“ Tavaliselt lööb see tummaks, sest küsijal pole aimugi, millest jutt. Siin on pilt
Jumalast, kes kogu oma loodut täielikult valitseb.
Vaatame neid kaheksat imet:
1. Jumal kutsub esile tuule, mis tekitab tormi. Laev satub ohtu.
2. Mehed heidavad liisku, et leida Jumala viha põhjustaja. Jumal valitseb liisuheitmise üle.
Näeme seda Apostlite 1. peatükis. Vanas Testamendis heideti liisku, sest Jumal valitses
selle üle. Jumal võib lasta mündil õhus pöörelda õige arv kordi, sest Tema valitseb selle
üle.
3. Kui Joona heideti üle parda, lasi Jumal tormil vaibuda.
4. Siis saatis Ta suure kala Joona surnukeha alla neelama.
5. Siis käskis Ta kalal surnukeha välja oksendada.
6. Siis lasi Ta üleöö kasvada riitsinusetaimel.
7. Siis saatis Ta ussikese taime juuri läbi närima ja taim kuivas ära.
8. Siis lasi Ta tõusta kõrvetaval idatuulel.
Kaheksal korral siin lühikeses loos näeme Jumala kontrolli loodu üle. Teil tuleb valida kolme
filosoofia vahel. Piibelliku arusaama kõrval on veel teisi, millest mainin kolme „-ismi“. Need
kolm filosoofiat on meie maal laialt levinud kui põhiarusaamad. Erinevused seisnevad
uskumises, kas Jumal on maailma loonud või mitte ja kas Ta seda jätkuvalt valitseb. Ateism
ütleb, et Jumal pole maailma loonud ja seega ei valitse seda. Selline ateistlik arusaam on väga
levinud. Kuid kõige levinum filosoofia Inglismaal on deism. Deism usub, et Jumal on küll
maailmale aluse pannud, aga ei suuda seda enam kontrollida. Valdav osa kirikuskäijatest on
deistid. Minult on küsitud, mis on suurim uuendus, mida karismaatiline liikumine on meie maa
kristlastele kaasa toonud. Suurim muutus oli deistide pöördumine teistideks. See tähendab
imedesse uskumise taastamist, sest deistid ei suuda imedesse uskuda. Nad käivad kirikus, kiites
Jumalat taeva ja maa loomise eest, kuid nad ei palveta ilma pärast, sest ilma Jumal enam ei
halda. Nad ei eelda imesid, sest Jumal ei saa enam asjadesse sekkuda. Jumal, vaeseke, pole
enam tüüri juures, nüüd valitsevad loodusjõud. Teism aga on piibellik arusaam, mille kohaselt
Jumal mitte ainult ei loonud maailma, vaid valitseb selle üle jätkuvalt. Esineb terve hulk
inimesi, kes Piiblit lugedes on teistid, aga esmaspäevast laupäevani hoopis deistid. Olen
kohanud usklikke, kes on valmis uskuma mistahes imet, kuniks see jääb nahkkaante vahele.
Tänapäeval nad imedesse ei usu. Seega praktikas on nad deistid, teoorias aga teistid. Piibli
arusaam on teistlik. Jumal, kes on kõik loonud, valitseb jätkuvalt kõige üle. Kuidas aga on lood
psühholoogilise võimalusega, et kogu linn pöördus? Siin näete, milline linn see oli. Nii nägi
Niinive välja Joona ajal. Selline oli linna keskus. Linn oli tohutult suur ja muljetavaldav. Siin
on näha, mis sellest paleest järele jäi. Rusuhunnik. Seesama suurlinn parandas meelt, kui Joona
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neile jutlustas. Joona kui võõramaalane tundmatult maalt. Linnarahvas oli ebausklik ja usuti
jumalustesse. Seda esiteks. Teiseks: nad olid süüdi ja süüdiolek muudab kartlikuks. Kui rahvale
nende tegusid ette loeti, teadsid nad, et on süüdi. Kolmandaks: ärkamine algas altpoolt,
tavainimeste hulgast ja jõudis paleeni välja. Neljandaks: neil oli Joona märk. „Mis su kehal viga
on? Mis sinuga juhtus?“ Joona jutustas neile kogu loo. „On olemas Jumal ülal taevas, kelle eest
ma ei pääsenud põgenema.“ Seega oli neil nähtav märk Jumalalt. Aga eelkõige- kui Püha Vaim
tegutseb, siis asjad juhtuvad. Mul pole raske uskuda, et kogu linn parandas meelt. Ka Jeesus
uskus seda, öeldes:“Niinive rahvas tõuseb kohtupäeval, sest nemad parandasid meelt, kui
kuulsid minust, aga teie mitte.“
Suur küsimärk on see, miks Joona oma ülesande eest põgenes. See on kõige olulisem küsimus.
Vastuse leiame 4. peatükist, millest harva jutlustatakse, kuigi siin just ongi selle lühikese loo
tuum. Miks Joona niimoodi vastu hakkas? Millele ta esmalt mõtles, kui keeldus minemast
jutlustama? Põgenemismõtetega suundus ta Jaafosse, leides sealt laeva. Selline on Yafo (Vanas
Testamendis Jaafo, Uues Testamendis Joppe) sadam tänapäeval. Sealt leidiski Joona
Hispaaniasse suunduva laeva. Siin pildil on riitsinusetaim- see, mis kasvas üleöö. Miks siis
Joona põgenes? Mis oli talle nii vastumeelt? Mõned ütlevad, et ta mõtles eelkõige enda peale.
Ta lihtsalt kartis minna. Kartis, et ta aetakse teiba otsa. Ma kardaksin ka. Ta teadis selle rahva
kurjust ja seepärast ta põgeneski, et ei tahtnud teibasseaetuna lõpetada. Selline on üks teooria.
Siiski väär. Ta ju tahtis, et teda üle parda heidetaks! Surma ta ei kartnud. Mõned arvavad, et ta
põgenes paganate tõttu: miks peaksid paganad kuulma midagi Iisraeli Jumalast? Kuid ta ju
tahtis põgeneda just paganate juurde- Tarsisesse. Seega küsimus polnud paganate juurde
minemises. Mõned arvavad, et põhjus oli just assüürlastes, selles julmas rahvas, kellele ta
lihtsalt ei kavatsenud jutlustada. Kahtlen selles. Arvatakse ka, et ta mõtles Iisraeli peale, kuna
Assüüria oli väikese iisraeli jaoks suurim oht. Assüüria oli pidevalt kasvav suurvõim ning väike
Iisrael tõotas olla järgmine ohver. „Ma ei lähe nende juurde! Nad on vaenlased!“ Arvan, et
ükski neist põhjustest ei sobi. Las Joona räägib ise enda eest. Tema jutluse tulemusena parandas
kogu linn meelt ja häving jäi ära. Ta ütles:“Kuue nädala pärast pühib Jumal Niinive minema,
kui te meelt ei paranda!“ Ja rahvas parandas meelt. Billy Graham oleks vaimustuses, kui mõni
linn tervikuna meelt parandaks. Joona suhtumine oli vastupidine. Ta oli üsna vihane. Joona läks
linnast välja, istus künkale ja hüüdis Jumalale:“Ma ju ütlesin, et nii läheb! Ma tean, milline Sa
oled. Ma teadsin, et Sa ei karista neid. Ma teadsin, et Sa ei tee seda, ainult ähvardad neid!“ Miks
Joona niimoodi räägib? Ta teadis, et antud hoiatus oli tegelikult üleskutse. Kas siis Joona ei
tahtnud, et inimesed pääseksid? Kas ta oli tõesti nii piiratud ja sõge, et ei soovinud inimestele
meeleparandust? Ma ei arva nii. Ta ütleb:“Kas mitte sedasama ei rääkinud ma omal maal, et
Sina oled Jumal täis armu? Ma rääkisin seda ka omal maal.“ Mida see võiks tähendada? Vastust
peame otsima Kuningate raamatust, uurides, mis Joonaga kodumaal oli juhtunud. Siin raamatus
seda kirjas pole, aga Kuningate raamatus on. Kuningate raamat ütleb, et Joona kutsuti
prohvetiametisse ja saadeti Iisraeli kuninga juurde. See oli halb kuningas, kes tegi kurja Issanda
silmis. Jumal ütles:“Joona, mine kuninga juurde! Ta on halb valitseja ja ma tahan, et sa viid
talle sõnumi.“ Joona vastas ilmselt nii:“Viimane aeg, Issand! Viimane aeg on see kuningas ette
võtta! Mis sõnum see on?“ Jumal vastas:“Mine ja ütle, et tahan teda õnnistada. Tahan laiendada
tema maa piire ja teha ta vägevaks.“- „Aga ta on ju halb kuningas! Vale sõnum, Issand! Talle
on hoopis vaja sõnumit õiglusest ja karistusest!“- „Mine ja ütle, et ma õnnistan teda.“ Joona
läkski ja ütles:“Nii ütleb Issand:“Sa õel kuningas, tahan sind õnnistada.“ Joona ütles oma
südames:“Nii see ei toimi, Issand. Kui õnnistad õelaid, muutuvad nad veel halvemaks.“ Mis
kuningast sai? Ta muutus halvemaks. Üha halvemaks ja halvemaks. Mida rohkem Jumal
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õnnistas, seda halvemaks kuningas muutus. Joona jõudis järeldusele, et arm ei aita halbu
inimesi. Saate mõttest aru? „Issand, ma tean Sinust paremini, et kui jätkad samamoodi,
muutuvad nad üha hullemaks, küll Sa seda näed!“ Seepärast Joona ütleski Niinive
kohta:“Vaatame, mis juhtub, Issand! Ma nüüd jälgin hoolega, kas see rahvas muutub paremaks
või halvemaks, kui Sa neid ei karista!“ Siis kasvas varjuandev taim ja Joona oli igati tänulik.
Aga siis sõi uss selle juured ära ja taim lõpuks närtsis. Joona sai taas vihaseks:“Issand, miks Sa
seda tegid?“ Jumal ütles:“Joona, kas taime pärast vihastuda on õige? Kas arvad, et sul on õigus
olla vihane Niinive pärast? Kuula nüüd! Siin linnas on pool miljonit last ja palju kariloomi ning
mu süda nutab nende pärast.“ Joona tundis Jumala pärast armukadedust. Ma mõistan seda
tunnet. Näha, kuidas inimesed Jumala armu ära kasutavad- kas ei aja vihale? Ja siis Jumal
õnnistab neid ning nad muutuvad veel halvemaks. Seetõttu ütlemegi:“Jumal, halbu inimesi peab
teistmoodi kohtlema!“ Aga me unustame, kui kannatlik on Jumal, kui armuline. Kui mitmeid
võimalusi Ta tahab inimestele anda. Selle peale Joona ei mõelnud. Kuid ma tõesti mõistan
Joona tundeid Issanda pärast. Teeb ju viha, kui inimesed Jumala armu ära kasutavad ning
võtavad enesestmõistetavalt karistusest pääsemist. Nagu surev prantslane Heiner, kelle
viimased sõnad oma patuelu lõpus olid:“Küll Jumal mulle andestab, see on ju Tema töö!“ Teeb
ju viha, kui inimesed suhtuvad Jumalasse nii kergekäeliselt. See oligi Joona probleem- ta
armastas Jumalat nii palju, et oli Tema pärast liiga armukade. Ta ei mõistnud, kui tohutult palju
on Jumalas armu ja kaastunnet ja et Ta annab halbadele nii palju võimalusi, kui vähegi saab.
Vaene Joona! Kuigi ma mõistan teda. Samas võime sattuda teise äärmusesse ja arvata, et Jumal
ei vihastu ega karista kunagi. Sel teemal astub esile prohvet Nahum.

Nahum
…Selle saksakeelse luuletuse tõlkis Longfellow:“Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, kuid seeeest ülipeeneks. Ta ootab väga kannatlikult kuni iga tera on läbi jahvatatud.“ Saabub aeg, mil
Jumala kannatus katkeb. Ta on ülimalt kannatlik, äärmiselt armuline, kuid saabub aeg, mil
Jumalal saab mõõt täis. Selline on prohvetite sõnum. Joona pani lihtsalt ajastusega mööda, sest
Niineve osas kestis veel Jumala kannatlikkus ja arm. Joona arvates poleks aga pidanud kestma.
Kuid 150 aastat hiljem, Nahumi päevil, sai aeg täis. Nahum sai linna hävitamise kohta sama
sõnumi, kuid seekord lõpliku. Sel korral polnud enam mingit võimalust asja heaks teha.
Eksisteerib äärmuslik arvamus, et Jumal iial ei vihastu, karista või pühi maa pealt mõnda linna
või rahvast. Ta teeb seda. Ta võib küll olla aeglane vihastama, kuid see ei tähenda sugugi, et Ta
kunagi ei vihastu. Jumala viha on kui piim tulel, mis kerkib küll aeglaselt, kuid siis ühtäkki
keeb üle. Kui hoiad silmad lahti, siis näed, kuidas see podiseb. Tema viha on praegu kerkimas
meie rahva üle. Märkad seda, kui hoiad silmad lahti. Küsimus on vaid hetkes, millal see üle
keeb. Kes ei jälgi või märka podisemist, siis keeb piim äkitselt üle. Mu naine jookseb vahel
kööki, kui piim hakkab üle keema. Seda jälgides ei juhtu see äkitselt. 150 aastat hiljem astub
esile Nahum. Nagu mainisin, oli ka tema pärit põhjaaladelt. Teatavasti peale Saalomoni surma
jäid hõimud eraldatuks ja toimusid kodusõjad. Kümme põhjahõimu olid kahest lõunahõimust
eraldatud. Põhjahõimud säilitasid nime „Iisrael“ ja kaks lõunahõimu- Juuda ja Benjamin võtsid
ühise nime „Juuda“. Eristus oli selgelt paigas. Joona pärines põhjaaladelt, samuti nagu Nahum.
Veidi ajaloost. Siin on põhjahõimude kuningad. Olete kindlasti kuulnud Ahabist ja halvast
kuningannast Iisebelist. Seejärel oli võimul Jerobeam II. Ajal, mil Joona siirdus Niinevesse.
Edasi Pekahja ja Hoosea. Samal ajal hakkas Assüüria laienema. Assüüria üritas juba Ahabi ajal
tungida põhjahõimude aladele, aga sai siiski lüüa, kuid ründas uuesti. See toimus Tiglat-Pileser
III ajal ja siis vallutati Naftali ehk üks hõimudest. Hiljem toimus suur rünnak Salmaneseri ajal.
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Vallutati kõik kümme hõimu. Kõik kümme Iisraeli hõimu pagendati oma maalt. Järele jäi vaid
väike Juuda lõunas. Hiskija valitsusel ründas Sanherib ja piiras Jeruusalemma. Sellest
dramaatilisest sündmusest räägime Jesaja kontekstis. Tol korral võitis üksainus ingel 185 000
assüürlast. Vaat, mida ingel suudab teha! Hiljem näitan teile fotot 185 000 luukerest, mis
kaevati välja Jeruusalemma lähistel. Assurbanipali ajal vallutati Teebes ja Põhja-Egiptus.
Assüüriast oli saanud võimas impeerium. Sel ajal astusid esile kaks väikest prohvetit. Sefanjast
räägin hiljem, kuid loen ette tema sõnad Niineve kohta:“Jumal hävitab Assüüria ja muudab
selle vägeva pealinna Niineve tühermaaks sarnaselt kõrbele. Kunagisest uhkest linnast saab
lammaste karjamaa. Igasugu metselukad hakkavad seal pesitsema, siilid, raisakotkad, öökullid,
elutsevad kunagiste paleede rusudel, huikavad tontlikel akendel. Häving on ukselävedel,
seedrivooderdis on avatud tuultele.“ Seda kõneles Sefanja muude teemade hulgas. Kuid mees,
kes lõpuks Niinevesse kohale läks ja teada andis, et nende päevad on loetud, oli Nahum. Sefanja
edastas sõnumi kodumaal. Nii Joona kui Nahum siirdusid oma sõnumiga otse Niinevesse ja
andsid seal viimase hoiatuse. Suur vahe Joona ja Nahumi vahel on teadupärast see, et seekord
Jumal ei andnud enam järele. Mõlemad muide kirjeldavad, et Jumala viha kerkib aeglaselt.
Vahe on selles, et Nahumi päevil sai ajamõõt täis. Kui Jumala viha on kord süttinud, ei saa seda
enam summutada. Kui Tema viha hakkab üle keema, nimetab Piibel seda tihti „Jumala viha
päevaks“. Sel hetkel on otsus vankumatu. Kuniks Tema viha alles kerkib, saab seda veel eemal
hoida, aga kui viha juba üle keeb, ei peata seda enam miski. Eri rahvaste ja eri inimeste jaoks
keeb see üle eri aegadel. Maailmale tervikuna on tulemas „viha päev“. Sel hetkel anuvad
inimesed, et pigem maa neid neelaks, kui et nad vaataksid viha Jumala ja Tema Poja palgel. Nii
ütleb Ilmutuse 6. peatükk. Jumala viha kees lõpuks üle. Niineve kuningas proovis taaskord
palvetada ja paastuda. Ta üritab korrata sama, mis tehti Joona ajal, kuid nüüd see ei toimi. Jumal
ei aktsepteeri seda. Käes on aeg, mil enam ei saa asju muuta. Nahumi viimane salm ütleb, et
haavale pole enam rohtu:“Ei ole paranemist su vigastusel.“ Üllatuslikult kõlab see kui hea
uudis, kuid mitte Assüüriale, vaid Iisraelile. Nahum nimelt sündis ajal, mil kümme hõimu olid
Assüüria poolt okupeeritud. Ta sündis okupeeritud pühal maal. Ta kasvas üles Assüüria
ülemvõimu all. Seetõttu kõlabki hea uudisena tema prohveteering Niineve hävingust. Selles on
imelised sõnad:“Kui kaunid on mägedel rõõmusõnumitooja jalad.“ Jalad pole just väga kaunid.
Kas teie jalgu on pildistatud? Hea, kui näostki foto saab, aga jalgadest küll mitte. Ainult teatud
kontekstis on jalad kaunid, kui need joostes toovad hea sõnumi. Lausa suudleksid neid jalgu,
mis toovad sõnumi sinu maa vabanemisest, mis on kogu su eluaja olnud julma vaenlase
meelevallas. Sama reaktsioon toimus Ida-Euroopas. Nahum ütleb lausa nii:“Igaüks, kes kuuleb
uudist su kohta, plaksutab käsi su hävingu pärast. Kes poleks kogenud su lõputut julmust!“
Väga piltlik prohveteering. Taas tuleb esitada küsimus: Kas Jumal valitseb ajaloo üle samuti
kui looduse üle? Joona küsib, kas Jumal valitseb looduse üle, kuid Nahum küsib sama ajaloo
kohta. Piibel on olemuselt teistlik, see ütleb, et Jumal kujundab ajaloo atlase. Paulus ütles
Ateenas Marsi väljakul kreeklastele:“Jumal on seadnud rahvastele nende koha ajas ja ruumis.“
Seega Jumal laseb rahval tõusta impeeriumiks ja viib selle hiljem langemiseni. Usun, et Jumal
tegi sedasama Briti impeeriumiga. Impeerium, millel päike ei loojunud kunagi. Pesime 1947.
aastal oma käed juudi rahvast puhtaks, tahtmata nendega tegemist teha. Jumal ütles, et siis ei
või me hoolitseda ka kellegi teise eest. Viis aastat hiljem oli Briti impeeriumil lõpp. Nii mõistan
mina ajalugu. Jumal ei valitse ainult looduse, vaid ka ajaloo üle. Tema tõstab ja langetab
valitsejaid. Tema laseb rahval piire laiendada ning surub need taas kokku. Kaks aastat enne
Berliini müüri langemist kuulutasid saksa kristlased, et Jumal lõhub selle müüri. Nad uskusid,
et Jumal valitseb ajaloo üle. Seetõttu on ajalugu ettearvatav. Osa prohvetite tegevusest oligi
ajaloo etteteavitamine ja selle kirjeldamine enne toimumist. Kui Nahum ütles, et Niinevega on
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lõpp, näis see võimatu Niineve võimsuse ja hiilguse juures. Ometi hävis linn lühikese aja
jooksul. Nahumi sõnum on läbinisti ettekuulutus.
Vaatame lähemalt. Nahumis on vaid kolm peatükki, mida on lihtne liigitada. Kõik kolm
räägivad Niineve hävingust. Esmalt teavitus sellest, kelle külge Jumala käsi puutub. Jumalik
sekkumine toob kaasa hävingu Jumala vaenlastele ja vabaduse Tema sõpradele. Kui Jumal
asjasse sekkub, ilmneb see alati kahel moel. Kui Jumal sekkub ajaloo kulgu, toob see hävingu
Tema vaenlastele, kes heidavad Jumala kõrvale ning usaldavad iseendid. Jumala vaenlased on
need, kes usaldavad iseennast. Kui Ta sekkub, siis on see neile hävinguks. Põhjus on selles,
nagu Nahum selgelt sõnastab, et Jumal on armukade, mis on osa Tema loomusest. Mitte kade.
Jumal ei kadesta kedagi ega midagi, sest kõik kuulub nagunii Talle. Mulle meeldib Psalm 50,
kus Jumal ütleb:“Kui mul oleks nälg, ei ütleks ma seda sulle.“ Tore väike meeldetuletus Jumala
kõikvõimsusest. „Kariloomad tuhandeil mägedel ning kuld ja hõbe on Tema oma. Kui Tal oleks
nälg, ei ütleks Ta seda sulle. Ta võtaks lihtsalt seda, mis ongi Tema oma.“ Kuid Jumal on
armukade ja see on midagi muud. „Kade“ tähendab tahta midagi, mis on teistel. „Armukade“
tähendab seda, et keegi tahab ära võtta midagi, mis talle ei kuulu. Võid kadestada teist meest
tema naise pärast, aga oled armukade enda naise pärast. Jumal on armukade oma nime pärast,
oma maine, rahva ja maailma pärast. Ta ütleb:“See on minu nimi, minu maine ja minu maailm!
Ma ei lase inimestel sel viisil minu maailmas käituda!“ Selline on armukadedus, mis viib
kättemaksuni. See on Nahumi teine sõnum. Ei tohi unustada, et Jumal on kättemaksja, sest Ta
on armukade Jumal. Ta ei tee pahatahtlikult tagasi, vaid maksab õiglaselt kätte. Seepärast
õhutab Piibel:“Ära kunagi maksa kurja kurjaga!“ Andke asi Jumala kätte. „Kättemaks on
minu!“ ütleb Issand. Millal viimati kuulsite jutlust Jumala kättemaksu või armukadeduse
teemal? Ometi on see osa Tema olemusest, sest Ta on püha Jumal. Nahum keskendub pea
tervenisti Jumala armukadedusele ja kättemaksule nende vastu, kes Teda eiravad ja iseendile
loodavad. Aga kõik, kes Temale lootsid läbi Assüüria julma ajastu ja uskusid, et ühel päeval
seab Jumal asjad paika, saavad vabaks. Esimene peatükk on esitähtluuletus. Teisisõnu algab iga
salm tähestikulises järjestuses. Heebrea keeles on see väga meisterlik luulevorm. Kergesti
meeldejääv tänu tähestikulisele järjestusele. See luulevorm aitab öeldut meelde jätta.
Meeldejääv ei pidanud olema niinevelaste jaoks, vaid iisraellaste jaoks, sest see oli hea uudis.
Talletage see oma südamesse, jätke see meelde, korrake seda endile ja rääkige oma lastele:
Niinevega on lõpp, sest Jumal on armukade oma nime pärast. See on 1. peatükis, kus vaheldub
sõnum Niinevele ja Iisraelile: halb uudis Niinevele, hea uudis aga Iisraelile. Suurepärane
kirjutis! Prohvetid oskasid sõnu ritta seada Püha Vaimu juhtimisel.
Edasi 2. peatükk. Kui 1. peatükk on teavitus Niineve hävingu kohta, siis 2. peatükk räägib,
kuidas see juhtub. See on hämmastavalt detailne kirjeldus. Vaatasin TV-s, kuidas CBN reporter
Bagdadis teavitas esimestest pommiplahvatustest. Uskumatu, et televisiooni kaudu võib lausa
näha sõja algusminuteid! Esimest korda ajaloos nägid miljonid inimesed maailmas
sõjategevuse algust reaalajas. Kuid Nahum nägi sündmusi ette veel enne nende toimumist ja
kirjeldas neid nagu TV-reporter, kelle silme ees need toimuvad. Detailid on värvikalt edasi
antud, tulvil poeetilist tundepuhangut ja meeldejäävaid kujundeid. Mulle meenutas see stiil
Alfred Lord Tennysoni, kelle surma-aastapäeva hiljuti tähistati. „Pool miili, pool miili, pool
miili veel, ratsutas kuussada surmaorus. Kahurid paremal, kahurid vasakul, kahurid otse ees
kõmmutavad kõmina saatel…“ Kas õppisite seda koolis? Tänapäeval ei õpetata enam neid
tekste. Loeme nüüd veidi Nahumit:“Niineve, sinuga on lõpp! Pillutaja tuleb su vastu! Ole
valvel! Pea silmas teed! Kinnita vööd! Võta jõud hästi kokku! Sest Issand taastab Jaakobi
suuruse nagu Iisraeli suuruse, kuigi rüüstajad on rüüstanud neid ja on hävitanud nende võsud.
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Tema kangelaste kilbid on punased, sõjamehed ise purpurpunases rüüs; ta määratud päeval on
sõjavankrid otsekui tõrvikute tuli. Vankrid kihutavad tänavail, tormavad turgudel sinna-tänna;
need paistavad tõrvikuina, sähvivad otsekui välgud. Tema vägevad kutsutakse kokku. Nad
komistavad teel, tõttavad müürile, kuid on liiga hilja! Jõeväravad avatakse ja palee hakkab
vankuma.“ Karmid sõnad, kas pole? Hämmastav, et rahvas, kes tuli Niineve kallale, oli riietatud
purpurpunasesse. Nahumi päevil polnud sellise riietusega armeed. Ta nägi ette rõivaste värvi ja
et nad sisenevad jõeväravate kaudu. Nad juhtisid jõevee kõrvale ja pääsesid linna sisse.
Nahumil on väga värvikas kirjeldus. Kuulake, milline luulelisus:“Häda veresüüga linnale,
kuhjaga täis valet ja röövimist! Ei lakka mahamurdmine. Kuule! Piitsaplaks ja rattamürin,
kihutavad hobused ja rapuvad vankrid. Ratsud ajavad end püsti, mõõgad sähvivad ja piigid
välguvad. Mahalööduid on palju, laipu on määratu hulk, korjustel pole lõppu, korjuste otsa
komistatakse. Kõik seepärast, et Niineve müüs end Jumala vaenlastele.“ Elav kirjeldus.
Kujutage ette, et mees jutlustas seda. Esmalt kirjeldab ta sõjasaagi äraviimist. Ta näeb, kuidas
linn rüüstatakse ja kõik väärtuslik viiakse kaasa. Edasi ütleb ta, et näeb lõvide pesapaika, kuid
lõvid on nõrgad ja suremas. Keegi nimetas kord Suurbritanniat „hambutuks lõviks“. Sarnaselt
nagu Nahum Niineved. Siin on oluline tähendus, sest lõvi oli Assüüria sümbol. Nad nägid endid
lõvidena. Neist saavad aga hambutud lõvid. Nad pole enam kellelegi ohtlikud, vaid on ise hirmu
küüsis. Poeetiline kujund õigusemõistmisest.
3. peatükis liigub Nahum edasi hävingu põhjuse juurde. Esmalt, niisiis teavitab ta, et Jumal
sekkub oma sõprade asemel oma vaenlaste vastu. Seejärel järgneb kirjeldus, kuidas see
toimuma hakkab: üks vägevam jõud tungib linnale kallale ja võtab lõvide pesapaiga üle. Lõpuks
aga selgitus küsimusele, miks see juhtus. Vastus on: Assüüria tohutu ebainimlikkuse tõttu. See
rahvas ei tundnud kümmet käsku ja Jumal ei mõista neile selle alusel kohut. Kui Jumal saadab
prohveti neile , kes pole Jumala rahvas, siis ei heida Ta neile ette kümne käsu mittetäitmist.
Näeme seda Aamoses. Kuid Ta heidab neile ette ebainimlikkust. Igaüks teab, et tuleb olla
heatahtlik, mitte julm. Needki, kes pole iial kuulnud kümnest käsust, teavad, et on väär olla
barbaarne, julm ning piinata inimesi. Kõik teavad seda! Jumal mõistab kohust selle järgi, mida
inimene teeb. See põhimõte läbib kogu Piiblit. Kui inimene ei tea kümmet käsku, siis teda selle
alusel ei karistata. Kui inimene pole kuulnud Kristusest, siis selle alusel teda ei mõõdeta.
Igaühel on mingi teadmine Jumalast. Välise loodu ja sisemise südametunnistuse põhjal. Jumal
mõistab kohut inimese südametunnistuse teadlikkuse alusel. Me kõik teame, et ebainimlikkus
on väär. ÜRO dokument U144 käsitleb inimõigusi. Seda pole kristlased kirja pannud. Me kõik
teame inimõigusi. Karistus tabas Niineved, sest seal tallati inimõigused maha. Nad vallutasid
vägivalla abil ja laiendasid nii oma piire. Sõjavankritel kihutati maast üle, tapeti kõik asukad ja
võeti maa vägivaldselt üle. Jumal saab laiendada maa-alade piire ilma vägivallata. Laiendada
võib õigel ja valel moel. Lisaks rõhutab Nahum Niineve majanduslikku korruptsiooni. Eriliselt
tõusis esile asjaolu, et rikkusega kaasnes korruptsioon. Altkäemaks muutus tavapäraseks. Neid
kaht rõhutab Nahum, sest rahvas teadis, et see on väär. Seepärast Jumal linna hävitaski. Minu
meelest on need kaks fakti väga tähelepanuväärsed, sest tänapäeval pole kumbki neist meile
võõras. Samas inimesed teavad, et nii pole õige toimida. Jumalale tänu, et meie maal pole
altkäemaks veel väga levinud, aga see saab pidevalt hoogu juurde. Kui satud maale, kus ei saa
sammugi astuda ametnikele altkäemaksu andmata, tekib paratamatult koduigatsus. Seda kogeb
reisides. Sama toimus ka Niineves. Nad vallutasid vägivalla abil ja korrumpeerusid
finantsvallas. Nii Nahum kirjutaski:“Häda veresüüga linnale!“ Sõna „häda“ on paraku kaotanud
oma algse tähenduse. See viitab needusele. Kohutav sõna. Seda ei tohiks kõnes üldse kasutada.
Tihti kuuleme vanemaid ütlemas:“Häda sulle, kui veelkord nii teed!“ Ära ütle lapsele nii, sest
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see on needmine. Tänapäeval Galilea järve ääres imetlevad inimesed selle ilu. See on väga
kaunis paik, mida paljud naudivad. Kuid Jeesuse päevil oli olukord täiesti teistsugune. Tol ajal
elas järve ümbruses ligi 250 000 inimest. Asustus oli tihe. Kapernaum oli suur kalasadamalinn.
Samuti Betsaida ja Korasin. Kus on need linnad nüüd? Miks on tänapäeval seal vaid Tibeeria
säilinud? See on ainus linn Galilea järvel. Sellepärast, et Jeesus needis kõik muud linnad. „Häda
sulle Kapernaum! Häda sulle, Betsaida! Häda sulle, Korasin! Kui need võimsad teod, mida teie
nägite, oleksid toimunud Tüüroses või Siidonis, siis oleksid nad juba ammu meelt parandanud!“
Ainus linn, mida Ta ei neednud, oli Tibeeria. Seetõttu on Tibeeria endiselt alles, teised linnad
mitte. „Häda! Häda sellele veresüüga linnale!“ Selline kohutav needus kõlas Nahumi suust.
Niinevega juhtunu ilmnes vähem kui kümmekond aastat hiljem peale Nahumi sõnumit. See
läks viimase kui detailini täide. Hiljem pole linna enam asustatud. Vaatame veelkord pilte. Siin
näete võimast paleed, aga nii näeb see välja tänapäeval (rusuhunnik). Siin pesitsevad öökullid,
siilid ja igasugu metsloomad. Täpselt nagu Sefanja ette kuulutas. Niineve hävis ja seda ei
asustatud enam kunagi. Aastasadu oli see lausa kadunud. Kaheldi, kas linn oli üldse kunagi
olemas. Kuniks 1820. aastal inglane Layard oli sealkandis retkel, siis peatus Tigrise
läänerannikul asuvas linnas. Vastassuunda vaadates märkas ta varemeküngast. Ta uuris, mis
see on, aga keegi ei teadnud. Ta lasi teha väljakaevamisi, uskudes, et oli leidnud Niineve. Nii
oligi. Mis sai aga Nahumist? Koju tagasi ta enam ei jõudnud. Tema haua leiame Tigrise
läänekaldalt viitega:“Siin puhkab Nahum.“ Tema haud on niisiis Niineve vastaskaldal.
Araablaste silmis on ta üks prohvetitest.
Kokkuvõtteks Aamose, Nahumi ja teiste prohvetite kohta küsime: miks üldse prohveteid
uurida, kui see pole meie ajalugu? See pole ju meie rahvas, sest me pole juudid. Miks uurida
teise rahva nii kauget ajalugu? Mis on meil sellega pistmist? Vastus on lihtne: et õpiksime
Jumalat paremini tundma. Jumal pole põrmugi muutunud. Nende prohvetite kaudu näeme,
milline on Jumal. Nad avavad meile Jumala, Jahve, ehk tõlgituna „Mina Olen“. Kuigi nime
puhul on tegemist partitsiibiga, mitte niivõrd verbiga. Pigem „Alati“ nagu olen maininud. See
puudutab mind sügavalt. Jumal, kes on alati seesama. Prohvetid rõhusid kolmele põhiteemale.
Esiteks: Jumala teod. See mida Ta on teinud, mida teeb ja mida hakkab tegema. Saame selge
pildi kõikvõimsast Jumalast. Kui loeme Apostlite usutunnistust kirikus, algab see:“Ma usun
Jumalasse, kõikvõimsasse isasse.“ Mitte ainult Isa, vaid kõikvõimas Isa, taeva ja maa Looja.
Teda tuuakse esile nii võimsana, et Ta valitseb täiuslikult nii looduse kui ajaloo üle. Seepärast
võib Jumal teha imesid looduses ja muuta ajaloo kulgu. Meil tuleb seda teadmist Jumala kohta
meeles pidada. Kuna meie teaduslikul ajastul, kus loodust peetakse suletud süsteemiks ja
ajalugu vaid majanduslike jõujoonte tulemuseks, pole lihtne meeles pidada, et Jumal valitseb
mõlema üle. Prohveteid uurides hoiame silme ees pilti kõikvõimsast Jumalast, kes võib teha,
mida tahes nii looduses kui ajaloos. Seda filosoofiat nimetame teismiks ja see ongi Piibli
filosoofia. Selline on esmane suur põhjus lugeda prohveteid. Teiseks: Jumala terviklikkus.
Jumal on terviklik ja on alati seesama. Tema loomus ei muutu. Jumal on ainulaadne
kombinatsioon õiglusest ja armust. Kui keskendud liialt ühele neist ning unustades teise, kaob
tasakaalustatud pilt Jumalast. Kui mõtled vaid Jumala õiglusest, siis muutub pilt Jumalast liiga
karmiks. Kui mõtled vaid armust, muutub pilt liiga leebeks. Ühel juhul on hirm ilma
armastuseta, teisel juhul vastupidi. Vajame mõlemat ja prohvetid edastavad imelise tasakaalu.
Järgmisel kahel korral on meil teemaks Aamos ja Hoosea. Prohvet Aamos keskendub täielikult
Jumala õigusemõistmisele, Hoosea seevastu keskendub Jumala armule. Jumal lähetas need
kaks meest samasse paika, samal ajal, edastama kahte erinevat sõnumit, et säilitada tasakaalu.
Tema õigusemõistmine tähendab, et Ta peab karistama pattu. Tema arm tähendab, et Ta igatseb
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andeks anda. Nende kahe vahel tekib pinge. Küllap on see Jumalalegi pingestav. Ainsaks
lahenduseks oli rist. Ainult ristil saavad kohus ja arm kohtuda. Patud saavad karistuse ja
andestuse samas paigas, samal ajal. Ainult et Jeesus on see, kes kannab karistuse, meie saame
andestuse. Selline on Jumala terviklikkus ja seega võib ette arvate, kuidas Jumal käitub. Ta
kasutab armu nii palju kui võimalik. Kui seda kangekaelselt eiratakse, siis peab Ta kasutama
karistust. Selline on Joona ja Nahumi sõnum. Kolmandaks: prohvetid tõstavad Jumala
paindlikkust esile. Mulle on see tähtsaim ilmutus Jumala olemusest- Jumal võib oma plaane
muuta. Need pole fikseeritud igaveseks. Ta võib muuta oma plaane inimeste suhtes sedavõrd,
kuidas nemad Talle reageerivad. See tuleb eriti hästi esile Jeremijas, kui mees pidi minema
pottsepa juurde vaatama, kuidas too üritas savist kena vaasi vormida. Kui savi ei võtnud
pottsepa käes õiget kuju, siis mätsis pottsepp savi kokku ja tegi hoopis tahumatu poti. Jumal
küsis:“Jeremija, kas mõistad pottsepa ja savi näidet?“ Enamik jutlustajaid, keda olen sel teemal
kuulnud, käsitlevad seda valesti. Justkui pottsepp otsustaks savinõu kuju. See oleks
ettemääratus. Sel juhul Tema otsustab kõik ja meie ei saaks midagi parata. Tegelikult otsustab
savi, kas temast tuleb kena vaas või tahumatu pott. Vastavalt sellele, kuidas ta tegija käes
vormub. See on ülioluline! Siis küsis Jumal Jeremijalt:“Kas taipad seda õppetükki? Tahtsin teha
Iisraelist oma armu anuma, kuid nad ei lasknud. Seepärast teen neist anuma oma kohtu jaoks.
Aga kui nad meelt parandavad, annan ma järele ja teen neist siiski kauni vaasi.“ Selline on
Jumala paindlikkus- Ta ootab meie reageeringut. Imeline! Ta tahab, et Talle vastaksime. Kui
seda teeme, võime muuta Tema plaane. Halb plaan asendub heaga. Kui me ei vasta Tema
armule, on Ta sunnitud muutuma ja käivitama halva plaani. Jumal on elav isik ja meil on
Temaga elavalt toimiv suhe. Asjad pole lõplikult lukus. See oleks fatalism, saatus. Asjad pole
lõplikud. Jumal on paindlik. Ta kohandub oma rahvaga. Kui rahvas vastab õigel viisil, kujundab
Ta meist kauni anuma. Kui valel viisil, teeb Ta meist siiski mingisuguse anuma. See on Ta
õigus, aga sel juhul anuma õigusemõistmiseks. Jumal näitab siis meie läbi maailmale oma
kohut, mitte armu. Valik on sinu: milline savi tahad olla? Kas tahad näidata maailmale Tema
armu või kohut? Mitte Jumal ei otsusta seda valikut. Sina otsustad, kas vastad Talle. Mõistate?
Jumala paindlikkus on mulle väga kallis tõde. Tulevik pole lukus ega ette määratud. See on
avatud, sest see on isiklik. Ühte asja ei saa isegi Jumal muuta- minevikku. Tulevikku aga küll
ja seda Ta muudabki. Seda osa Jumala olemusest pole paljud kristlased veel mõistnud. Jumal
on paindlik. Ta on olemuselt muutumatu ja Tema terviklikkus ei muutu. Tema plaanid meie
suhtes võivad muutuda, sest suhe Temaga on isiklik ja elav. Ta tahab, et Talle vastame. Sellele
vastab ka Tema. Piibel julgeb isegi väita, et Jumal kahetseb, kui meie kahetseme. „Kahetsema“
tähendab „meelt muutma“. Kui meie muudame meelt, muudab ka Jumal meelt. Kas pole
imeline? Kuid Tema olemus ei muutu. Seepärast võib Temale alati loota. Nendel põhjustel
julgustan inimesi prohveteid lugema. Nii õpivad nad Jumalat paremini tundma, et lõpuks
mõistmaks, kui vägev Jumal Ta on. Ta võib kõike teha nii looduses kui ajaloos. Ta on
etteaimatav Jumal, kes toimib oma tervikliku olemuse kohaselt. Ta on ka isikliku suhte Jumal,
kes tahab olla meiega elavas suhtes, nii et Tema võiks vastata meile ja meie Talle. Sellist
Jumalat me teenime. Ülistus Tema nimele!

Aamos
Räägime kahest prohvetist, Aamosest ja Hooseast, kelle ajastu jäi Joona ja Nahumi vahele.
Seega pole kronoloogiline järjestus päris õige. Tegemist on 8. sajandiga eKr ja tihti
nimetataksegi neid „8. sajandi prohvetiteks“. Mis 8. sajandil üldse toimus? Uurime veidi
ajaloolist tausta. Esile tõusid kaks nime: Rooma ja Kreeka. Nii Roomale kui Kartaagole pandi
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alus 8. sajandil eKr. Ajaloost teame, et nende vahel käis äge võitlus, mis viis Puunia sõdadeni,
kus Rooma lõpuks peale jäi. Rooma kehtestas seaduse Vahemere-äärsetes riikides. Hiljem
ehitas teedevõrgustiku, mis oli omakorda abiks evangeeliumi levimisel. Mida Kreeka korda
saatis? Kreeka pani aluse tänapäeva spordikultusele. Meie maal on see „meestereligioon“.
Olümpiamängud said alguse 8. sajandil eKr. Kreeka keel levis kõikjale. Rooma ehitas teed, aga
evangeelium levis kreeka keeles. Homeros kirjutas „Iliase“ 8. sajandil eKr. Kreeklased panid
aluse kunstile ja arhitektuurile. Nad rajasid kõikjale linnriike, mille kaudu tutvustasid
maailmale demokraatiat. Piiblis pole sõnagi demokraatiast. See on pärit Kreekast ega ole sugugi
piibellik valitsuskord. Kaugemal idas arenes jõudsalt Hiina tsivilisatsioon. Samuti India.
Teisisõnu, inimkond oli 8. sajandil eKr igati toimekas. Sellest ajastust on pärit mitmed
tänapäeva alustalad. Aga mida Jumal tol sajandil tegi? Vastus on, et Tal oli suuri probleeme
oma rahvaga. Tema vägev plaan oli võita maailm tagasi oma rahva kaudu, kuid Ta ei saanud
oma rahvast õigesti paika. Selle suure probleemi tõttu saidki nii Hoosea kui Aamos sõnumi.
Kogu plaan oli liiva jooksmas. Jumal oli teinud liidu selle rahvaga ja pannud nad elama
kontinentide ristteele, kus kõik neid näeksid. „Kuuletuge mulle ja ma õnnistan teid rohkem kui
kedagi teist. Aga kui te ei kuuletu, pean teid needma enam kui teisi.“ Selline oli Jumala rahva
eesõigus ja vastutus. Meenutuseks, et 800 eKr elas kaks Jumala rahvast ja nende vahel oli
puhkenud kodusõda. Neist oli saanud kuningriik, kel oli oma soovi kohaselt nii nähtav kui
nähtamatu kuningas, Saamueli protestist hoolimata. Jumal lasi tal rahvale edasi öelda, et
kuninga ülalpidamine on kallis. „Nad nõuavad makse, võtavad teie pojad armeesse ja tütred
paleede haaremitesse. Nad võtavad, võtavad, võtavad…Maailma kuningad lähevad kalliks
maksma.“ Kuid rahvas nõudis jätkuvalt kuningat- ja saigi. Saul oli rahva valik. Kena
välimusega ja pikka kasvu, kuid pärit Benjamini hõimust, kus oli tõsiseid iseloomunõrkusi. Siis
andis Jumal rahvale kuninga oma südame järgi- Taaveti. Ühel pärastlõunal aga rikkus too viit
käsku kümnest, ega olnud enam iial endine. Kogu ta pere kannatas. Tema poeg Saalomon tõi
Iisraelile palju kuulsust, kuid seda läbi kõrgete maksude ja sunnitöö. Ta ehitas vägeva templi,
kuid suur maksukoorem ja sunnitöö pole populaarsed ning kohe peale tema surma tõstis põhi
mässu lõuna vastu, kuhu kogu varandus oli koondunud. Kõlab tuttavalt? Iisraeli hõimudele ei
meeldinud hüvede koondumine lõunasse. Koheselt peale Saalomoni surma toimus kodusõda,
kus 10-st põhjahõimust sai Iisrael, aga kaks lõunahõimu jäid truuks Jeruusalemmale ning
kuninglikule sugupuule. Kuna nüüd jäi põhi ilma templist ja kuninglikust sugupuust, tegid nad
endile uue templi. Koguni kaks templit. Kaks pühamut- ühe Peetelisse ning teise Samaariasse.
„Beit El“ oli koht, kus Jaakob nägi unenäo redelist ja see tähendab „Jumala koda“. Seetõttu
otsustati püstitada üks tempel sinna ja teine põhja ehk Samaariasse. Mäletate, kui Samaaria
naine küsis Jeesuselt, kas Jumalat saab teenida ka seal paigas või ainult Jeruusalemmas? Niisiis
rajati endile tempel ja ühtlasi algatati oma kuninglik sugupuu. Kuningate raamatust loeme, et
põhjahõimude valitsejate võimuperioodid olid lühikesed, kestes keskmiselt kolm aastat. Paljud
valitsejad mõrvati. Esines võimuvõitlusi. Põhjaalade valitsus oli väga ebakindel. Kuid see ju ei
seisnudki Jumala valitud kuningliku soo alustalal. Lõunas oli valitsus püsivam. Keskmiselt
valitses üks kuningas 33 aastat. Tegelikult polnud asi niivõrd piirkonnas. Head kuningad, kes
toimisid Jumalale meelepäraselt, valitsesid keskmiselt 33 aastat. Halvad kuningad seevastu vaid
paar aastat. 33 aastat, hea kuningas- kas tekib mingi seos?
Vaatame nüüd põhjahõimude sotsiaalset konteksti. Nende olukord oli tõsine. Iisrael oli suurtes
raskustes, sest nad olid vastuolus Jumalaga. Sotsiaalses mõttes oli tegemist rahu ja õitsengu
ajastuga. Joona käik Niinivesse oli Assüüria ohu mõneks ajaks edasi lükanud. Too assüürlaste
põlvkond tegi meeleparanduse ja seetõttu hirm Assüüria ees võis lühikeseks ajaks taanduda.
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Valitses rahu ning otsest välisohtu polnud ja kasvav sugupõlv ei teadnud sõjast midagi. See
mõjutab inimesi. Alguse sai õitsenguajastu, eelkõige kuningas Jerobeam II ajal. Märkisin üles
üht-teist tolle ajastu kohta põhjaaladel. Siin paiknes ristuv kaubatee Euroopa-Araabia ja
Egiptuse-Aasia vahel. See tegi kauplemise igati hõlpsaks. Eksport-import oli väga tulus ja
kaubavahetus arenes jõudsalt. Tekkis tugev kaupmeeste klass. Pangandus õitses. Rahvuslik
koguprodukt kasvas pidevalt koos elatustasemega. Rahvas elas tarbimisühiskonnas.
Luksustooteid leidus kõikjal. Lisandus staatus-sümboleid. Üks neist oli teise eluaseme
hankimine. Seda nimetati suvemajaks, kuhu võis kolida kuumal suveperioodil. Puhkemaja
ehitati mägedesse ja see näitas staatust. Valitsema hakkas materiaalne elukäsitlus. Sündis uus
aristokraatia- „jetset“ ehk kiirelt rikastunute kiht, mis asendas vanade aristokraatide liinid.
Kokkuvõtvalt öeldes oli sündinud jõukas ühiskond, kus kinnisvara oli üks õitsvamaid
valdkondi. Suvemajad ja muu kinnisvara viisid hinnad lakke. Arendused, monopolid,
ülevõtmised…Kõlab tuttavalt? Just selline oli Jerobeam II valitsusaeg. Tekkis probleem
eluasemetega. Rikkad rikastusid, vaesed vaesusid ja kui rikastel oli kaks eluaset, siis paljudel
polnud ühtegi. See viis rahutusteni. Midagi sarnast toimus paari aasta eest Walesis. Ühiskonna
keskklass hääbus. Järele jäid vaid väga rikkad ja väga vaesed. Nii on juhtunud paljudes riikides
ja sotsiaalses mõttes on see väga ohtlik situatsioon. Kõige selle moraalne mõju väljendus
majandusskandaalide, pististe ja korruptsiooni näol. Kohtusüsteemgi oli korrumpeerunud. Ilma
altkäemaksuta ei saanud kohtus õigust. Need, kes andsid pistist teistele, olid ka ise
korrumpeerunud. Peagi laiendati äritegevust seitsmele päevale nädalas, sest nii sai rohkem raha
teenida. Ahnus omakorda viis ebaõigluseni ja jõukus vabameelsuseni. Valitses seksuaalne
lodevus ja alkoholi tarbimine tõusis järsult. Kes väidab, et Piibel on aegunud? Nii juhtub
põlvkonnaga, kes pole iial sõda näinud. Ainult rahu ja õitsengut. Nii oli ka 1920-ndail, samuti
1960-70-ndail.
Mis toimus samal ajal usuelus? Üllatav küll, aga seegi oli tõusuteel. Usk oli igati soositud, kuid
see polnud rahva esiisade usk. Hiilis sisse kõikvõimalik uuenduslik usukäsitlus. Õpetuslik osa
puudus, oli vaid segunemine igasugu paganlike uskude ja kommetega. Kõik see võeti üle
ümbritsevatelt rahvastelt. Suurt huvi äratasid nii idas kui läänes levinud religioonid, mis
paiknesid väljaspool Jumala rahvast. Eriliselt keskendus usk siiski loodule, Looja asemel:
emake-maa, mitte Isa Jumal. Suurt rõhku pandi emakese-maa viljakusele ja nii hiilisid sisse
viljakuskultused. Emake-maa tõusis keskpunkti ja usk feminiseerus, eriti Baal-nimelise jumala
kaudu, kes ise oli küll meessoost, kuid kelle naine oli Astarte. Taanieliga seoses räägime Ishtari
väravatest Babülonis- sama sõnatüvi. Tegemist oli jumalannaga. Kui jumalannad mängu
tulevad, muutuvad usulised teenistused õige pea seksuaalseks. Nii Peeteli kui Samaaria
templites oli nii mees- kui naisprostituute. Jumalat teeniti seksuaalakti kaudu. Küll see
populariseerib usutegevuse. Inimesed voorisid templisse, teenimaks suguühte kaudu ja lisades
nii maale viljakust. Seesama kordub tänapäeval igati salakavalal moel. Kui nägemus Jumalast
kui Isast hajub, astub asemele emake-maa. Tänapäeval levib vale, et meie käes on emakesemaa tulevik ja meie tulevik seega tema käes. Vale! Nii meie kui maa tulevik on hoopis Jumala
kätes. Pealegi pole maa naissoost- maal pole sugu. Paraku õpetatakse seda isegi lastele. Lapsed
on rohkem kursis keskkonnateemadega kui Piibliga. Kui jälgite teadmistepõhiseid telesaateid,
siis märkate varsti, millist ala lapsed paremini tunnevad. Niisiis, ebajumalateenistus viis
moraalituseni. Peetelisse püstitati kuldvasikas. Olin hiljuti Frankfurt-am-Mainis, millest saab
EU majanduskeskus. Sinna on ehitatud uus börsihoone ja selle ette on püstitatud hiiglaslik
kuldvasikas. Mammona kummardamine on uue Euroopa finantskeskuse tuumaks. Niisiis,
esmalt püstitati Egiptusest väljaminekul kuldvasikas ja seejärel Peetelisse. Paraku suhtus rahvas
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soosivalt asjade järk-järgulisse arengusse. Kui asjad oleksid toimunud kiirelt, oleks see
tekitanud õõvastust. Aga muutus toimus tasahilju ja inimesed võtsid selle omaks, kuna ei
tahtnud näida vanamoelised ega liiga kombekad. Kõik see hiilis nende ellu sisse ja nii nad
aktsepteerisid seda, mida poleks omaks võtnud veel paarkümmend aastat varem. Kas pole
ajakohane? Tegemist oli Jumala püha rahvaga. Nemad pidid ju olema kuninglik preesterkond,
püha rahvas, kuid nad muutusid teistega samasuguseks.
Niisiis, kas Jumalal oli probleeme? Ta oleks võinud oma käed n-ö puhtaks pesta, rahva kõrvale
heita ja otsida mõni muu rahvas. Kuid Jumal pole selline. Jumal vihkab lahutust. Kui Ta sõlmib
liidu, siis püsib Ta lõpuni ustavana. Kuid Ta distsiplineeris oma rahvast. Aamos loetleb üles
kõik, millega Jumal põhjahõime distsiplineeris. Toidunappus. Paljud saagid hävisid. Jumala
märguanne:“Ärgake! Te olete minust sõltuvad, mitte viljakusjumalannadest ega maast. Peate
minu poole pöörduma!“ Toidunappus oli esimene distsipliinivõte. Kui Aamos loetleb kõiki
korralekutsumise märke, tuleb refräänina esile kurb tõsiasi:“Siiski ei pöördunud te tagasi mu
juurde.“ „Tõin teie peale toidunappuse, aga te ei pöördunud tagasi mu juurde.“ Järgneva
märgina saatis Jumal joogiveenappuse. Huvitav. Ta ütleb:“Proovisin teile aru pähe panna
veepuuduse kaudu.“ Maailmas muide hakkab peagi nappima vett kui toitu. Kuid inimesed ei
mõtle jätkuvalt Jumala peale. Kolmandaks saatis ta haigusi nii viljale kui kariloomadele.
Rohutirtsude rünnak ja muud hädad…“Kuid ikkagi ei pöördunud te tagasi minu juurde.“ Siin
on selge sõnum: kui rahvas on silmitsi raskustega, peab ta pöörduma Issanda poole ja küsima
selle põhjuse kohta. Kuid nad ei teinud seda. Järgnevaks saatis Jumal katku inimeste kallale.
Märkate, kuidas hoiatus jõudis inimestele järjest ligemale? Nüüd oli juba tegemist AIDSilaadse haigusega. Kuid ikka veel ei pöördunud inimesed Jumala poole. Seejärel lasi ta
naaberrahvastel kallaletunge sooritada. Kuid rahvas ei pöördunud. Seejärel süütas Jumal
põlema mõned nende linnadest. Välgunooled tabasid puumaju ja süütasid need põlema. Kuid
vaatamata suurtele hävingutele rahvas ei pöördunud Jumala poole. Ükski hoiatus ei mõjunud
mingilgi moel rahvale. Kuniks inimesed said oma raha ja majadega hakkama, siis olid nad
rahul. Miski muu neid ei heidutanud. Kaks rängimat katastroofi oli veel enne lõppu ees. Aamose
esimeses salmis öeldakse:“Aamose prohveteering kaks aastat enne maavärinat.“ Võimas
maavärin tabas kümmet põhjahõimu peatselt pärast Aamose sõnumit. See oli nii võimas, et
prohvet Sakarja räägib sellest veel 250 aastat hiljemgi- maavärin Aamose päevil. See oli väga
ränk. Kuid midagi veelgi hullemat ootas ees: sundpagulus. „Kui te kõike seda eirate,“ ütleb
Aamos, „kaotate te oma kodu. Kümme hõimu pagendatakse oma maalt.“ Ja nagu teame, nii
läkski. Aamos 3:7 ütleb:“Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulastele
prohvetitele.“ Jumal on nii ääretult armuline, et Ta iial ei karista, saatmata esmalt prohvetit
sõnumiga:“Nii juhtub, kui…“ Selline on Tema paindlikkus. Ta ei tegutse enne, kui on saatnud
hoiatava sõnumi. Jumal hoiatab alati ette. Ilmutuse raamat on läbinisti hoiatus maailmale
sellest, mida Jumal maailmaga teha kavatseb. Ometi inimesed eiravad Teda. Mida enamat
Jumal teha saakski? Jumal saatis kümne põhjahõimu juurde viimased kaks prohvetit, Aamose
ja Hoosea, kes olid väga erinevad inimesed. Aamos oli karm aga Hoosea leebe. Aamosel oli
karm süüdistav sõnum sellest, mida rahvas valesti tegi. Hoosea palus tungivalt rahval Issanda
juurde tagasi pöörduda. Aamos rääkis rahvale mõistuslikult, Hoosea aga südamekeeles. Aamos
keskendus Jumala kohtule, Hoosea Tema armule. Aamos vahendas rahvale jumalikku
mõttetasandit, Hoosea aga jumalikku tundetasandit. See kontrast pole absoluutne, sest ka
Aamosest leiame armusõnumit ja Hooseast kohtusõnumit, kuid põhifookus on erinev. Jumala
viimane sõnum oli üleskutse, väga leebe ja tundeline üleskutse:“Te ju ometi ei tee seda! Te ju
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ometi ei sunni mind niimoodi tegutsema!“ Siin on tunda Jumala suurt südamevalu. Ta poleks
iial tahtnud seda oma rahvale teha, aga valikut polnud. Rahvas ei jätnud Talle valikut.
Räägime nüüd Aamosest lähemalt. Aasta oli 753 eKr, 8. sajandi keskpaik. Ühel päeval ilmus
üks mees Peeteli templi uksele jutlustama. Kuid ta oli pärit lõunast! Sama hea kui inglane läheks
Austraaliasse jutlustama teemal, kui halb seal kõik on. Olen selle ise läbi elanud. Kas pole
veider, et Jumal saatis põhjapiirkonda mehe lõunast? See oli Aamosele algusest peale
takistuseks. Kuid Jumal ei leidnud põhjahõimudest kedagi kasutamisväärset. Aamos polnud
mingi prohvet. Ta oli hoopis vaene maamees. Kõige vaesemad maaharijad tegelesid
metsviigipuudega. Metsviigipuu kannab väikeseid vilju, mida nimetatakse „vaese mehe
viigimarjadeks“. Tol vaesel mehel oli väike metsviigipuusalu ja ta tegeles viljade müügiga.
Kõigi inimeste hulgast valida just tema…Kuid 1. Kor 1:28 ütleb, et Jumalale meeldib häbistada
vägevaid, valides välja just nõrgad, nii nagu oli Aamos. 12 miili Jeruusalemmast lõunas,
väikeses paigas nimega Tekoa, oma rahva lõunahõimude keskel rääkis Jumal Aamosega.
Sotsiaalses mõttes madalaimal astmel mehele ütles Ta:“Sina lähed põhjahõimudele teatama,
mis neid ees ootab.“ Mehel polnud ei usulist koolitust ega ametisse kuulutamist. Jumal valis ta
selle põhjal, mida tal polnud. See on nii Jumala moodi. Kas teate, miks jumal valis Iisraeli? Sest
nad olid ei-keegi. Ta ise ütleb nii:“Ma ei valinud teid võimsuse, toreduse või tarkuse alusel,
vaid et armastan teid.“ Jumala valikud põhinevad Temas, mitte meis. Vaadake endid! Paulus
ütleb 1. Kor 26 nii:“Vaadake endid! Mitte palju tarku ega vägevaid maailma silmis.“ Jumal
valib välja tähtsusetud. Aamos oligi ei-keegi. Miks Jumal nii teeb? Sest siis läheb kogu au
Temale. Kui Ta valiks targad, rikkad või vägevad, siis läheks au neile. Seega valibki ta
tähtsusetud, et Tema saaks austatud. Jumal niisiis valis selle julge mehe. Minna lõunast põhja
ja seista avalikult templis, mõistes kohut Jumala nimel- see oli tõeliselt konfliktne olukord.
Loomulikult koges ta vihameelt ja vastuseisu. Aamose raamatu 7. peatükist leiate suurepärase
kirjelduse tema enda elu ja üleelamiste kohta. Selle põhjal ütleksin Aamose kohta kaks imelist
tõsiasja. Esmalt- tema palved mõjutasid Jumalat. Teiseks- tema jutlustamine vihastas inimesi.
Jätke need kaks asja meelde. Oli üks olukord, kus Aamos pani Jumala meelt muutma. Jumal
näitas talle kaht pilti: rohutirtsud, kes söövad maapiirkonna paljaks ja tuli, mis hävitab linnad.
Ta nägi kahte sündmust silme ees: rohutirtsud hävitamas rohelust ja linnu põlemas tuhakskõikjal vaid lage maa ja varemed. Ta ütles:“Kõikvõimas Issand, palun ära tee seda! Kuidas
Jaakob ellu jääks? Ta on ju nii väike!“ Ta anus Jumalat, et Ta seda ei teeks. Jumal vastas:“Hästi,
ma ei tee.“ Jumalat võib panna meelt muutma! Hämmastav! Märkate, et ta ei nimetanud Iisraeli,
vaid Jaakobit. Mõlemad nimed tähistavad küll sama inimest, aga Jaakob oli korrumpeerunud
intrigant, kellest sai Iisrael, lonkav prints. Mäletate seda lugu? Huvitav, et Aamos ei palunud
Iisraeli, vaid Jaakobi pärast. Viidates, et too on tagasi oma endise olemuse juures. Iisrael pole
enam Iisrael, vaid on muutunud taas Jaakobiks. Intrigant, kaubitseja, kes tahtis kiirelt rikastuda.
Mees, kes oli valmis petma oma isa, saamaks õnnistust. See on parim viis selgitada, mis
põhjaaladel oli juhtunud: Iisrael oli taas muutunud Jaakobiks, kes ta oli olnud enne Jumalaga
kohtumist ja maadlust ingliga. Aamos ütleb:“Jaakob on nii väike! Palun ära tee seda!“ Tema
palve pani Jumala järele andma. Moosesel oli sama kogemus. Jeesus omakorda ütles ristil:“Isa,
anna neile andeks, sest nad ei tea, mida teevad!“ Sinu palve võib panna Jumala meelt muutma.
Mitte muutma Tema olemust, küll aga Tema plaane. Minu jaoks on see hämmastav tõde. Meil
pole tegemist mingi ebaisikulise Jumalaga, kes justkui määrab saatust. Ta on Jumal, kes meid
kuuleb, kes tahab, et Teda veenaksime. Seepärast ütles Jeesus:“Koputage, kui palvetate!
Koputage, kuniks Ta tõuseb ja annab teile leiba.“ Te võite palvete kaudu Jumalat mõjutada.
Teine pool Aamosel oli see, et tema jutlus vihastas inimesi, eriti religioosseid liidreid. Paraku
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pole prohvetid preestrite ega pastorite hulgas soositud. Nende vahel valitseb alati vaenulikkus,
sest prohvetid on kehtivate olude vastu. Nad on ohuks ja see ei meeldi inimestele. Kuidas sai
Aamos oma sõnumi? Ta sai nägemusi, samuti unenägusid ning pilte oma mõtetesse. Tihti
öeldakse:“Sõnad, mida Aamos nägi.“ Pidevalt kordub:“Ma näen.“ Vana testament nimetab
prohvetit ühtlasi „nägijaks“, sest ta nägi asju, mida teised ei näinud. Ta nägi nii olevikku kui
tulevikku. Mulle meeldib sõna „nägija“. Jumal vajab inimesi, kes näevad, mis toimub. Aamoses
on mitmeid pilte, mis on sõnadesse pandud. Üks kõnekamaid, ühtlasi tema prohveteeringu
haripunkt, on pilt korvitäiest küpsetest viljadest. Need on nii küpsed, et hakkavad juba
roiskuma. Üleküpsenud puuvilju ei saa peaaegu puudutadagi. Need muutuvad koheselt
pruuniks. Selline oli pilt- ta nägi Iisraeli üleküpsenuna, mädanemas. Väga värvikas kujund.
Millisena ta nägi Jumalat? Lõvina. Tol ajal oli sealkandis palju lõvisid. Enam mitte. Lõvid
elasid džunglis Jordani jõe ümbruses. Öösiti tulid nad mäeveergudele lambaid jahtima. Aamos
ütleb Jumala kohta:“Lõvi möirgas- kes ei väriseks?“ Värvikas kujund.
Edasi räägib ta tulevikusündmustest. Nagu karjane, kelle lamba lõvi haarab ja kes päästab lõvi
lõugade vahelt vaid kõrva ning mõne koiva. See on kõik, mis Iisraelist järele jääb- kõrv ja paar
koiba. Väga elavad kujundid! Niimoodi saab köita inimeste tähelepanu, äratamaks huvi. Andke
rahvale näha pilte! Kui mõistame midagi, ütleme tihti:“Näen, mida sa mõtled.“ Mitte:“Ma
mõtlen…“ Vaid:“No, nüüd ma näen…!“ Nägemine on suureks abiks. Aamose raamat on
jutluste kogum. Siin pole ülesehitust. Seda on väga raske terviklikult analüüsida, sest tegemist
on erinevate prohveteeringute ja sõnumitega. Need varieeruvad mahult, kuid on meeldejäävad.
Ta justkui poetaks viitsütikuga pomme rahva südamesse. Nii juhtub tihti Jumala sõna
jutlustamisel. Sisestad viitsütikuga pomme, mida Püha Vaim hiljem meelde tuletab ja siis need
plahvatavad. Enamus Aamose prohveteeringust on luulevormis. Piiblis on luule eristatav
lühiridadena, muidu on tekst ühtlane. Proosa on mõttekeel, luule on südamekeel. Kui näed
Piiblis proosat, siis mõtle Jumala mõtteid, aga kui luulet, siis tunne Jumala tundeid. Piibel on
tulvil Jumala tundeid. Jumal on kirglik, Tal on palju tundeid. Jumalal on tunded. Me peame
seda mõistma. Mõistma, mis Teda vihastab või kurvastab, mida Ta jälestab, mis Teda
õnnelikuks teeb. Kas oled Jumalalt küsinud:“Mida Sa täna minust arvad?“ Inimestel on
kinnisideeks see, mida nad Jumala suhtes tunnevad, aga tegelikult sõltub meie tulevik Tema
tunnetest meie suhtes. Aamose luulekeele vormi nimetatakse „nutulauluks“. See on rõhuvalt
raske. Luule võib olla rõõmus ja kerge, kuid võib olla ka rõhuva alatooniga. Näiteks nagu Dylan
Thomas, too purjutajast Walesi poeet. „Ärgu lahkumisöö olgu sulle leebe. Elatud aastad põlegu
raevus päeva loojudes. Raev, raev hääbuva valguse vastu.“ Selle kirjutas ta vahetult enne surma
ja siin on rõhuv alatoon, sünge kõla. Aamose luulekeel on midagi sarnast. Muidugi algupärases
heebrea keeles. Jumala Vaim õhutas teda kasutama veel teistki luulevormi- kordust. See on
väga mõjuv. „Sõbrad! Roomlased! Kaasmaalased! Kuulake mind! Tulin keisrit matma, mitte
teda ülistama. Aga Brutus ütles, et ta oli ambitsioonikas. Ja Brutus on auväärne mees. Ja Brutus
on auväärne mees.“ Mäletate seda kõnet? Väga mõjuv! Või Martin Luther King:“Mul on
unistus! Mul on unistus!“ Sellised kõned jäävad meelde. Aamoses leidub neid palju. Üht juba
tsiteerisin:“Aga te ei pöördunud mu poole.“ See kordub seitse korda. Vaatame nüüd Aamosele
tüüpilist prohveteeringut. Meisterlik kordus:“Kolme patu, isegi nelja pärast…“ Vaadake,
kuidas ta keerutab oma sõnumit ümber Iisraeli. Ta alustab kaugelt, Iisraeli naabritest ja tuleb
siis veidi lähemale, Iisraeli nõbudeni. Siis veel lähemale, Iisraeli õe Juudani. Ja kogudus
kordab:“Aamen! Halleluuja! Kohutavad inimesed! Need damasklased on Issanda karistuse ära
teeninud!“ Nii lihtne on teistes halba näha. Küsimuse taga „Miks Jumal ei korista maailmast
kõiki halbu inimesi?“ peitub arvamus, et küsija ise ei puutu asjasse. Ikka näeme vaid teiste vigu.
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Aamose prohveteering on väga meisterlik. Ta alustab Damaskusest:“Kolme, isegi nelja patu
pärast karistab Jumal Damaskust!“ Damaskus ei kuulu Jumala rahvale. Seda karistati
ebainimliku julmuse tõttu. Edasi Gaza, mis oli tuntud brutaalsuse poolest. Siis Tüüros- pettuste
tõttu. Ja rahvas hüüab:“Õige jutt, Aamos! Nad saavad, mida väärivad!“ Nagu mees, kes tänas
kirikuisa jutluse eest sõnadega:“Kõik, millest rääkisite, käib ühe mu tuttava kohta.“ Nii köitis
Aamos rahva tähelepanu. Edasi jõuab järg nõbudeni: Edom, Ammon ja Moab. „Jumal karistab
Edomit kolme, isegi nelja patu pärast.“ Edomit jõhkruse pärast. Ammonit barbaarsuse pärast.
Moabi pühaduseteotuse pärast, sest seal teotati kõike, mis oli püha. Ikka veel hüüab
rahvas:“Lase edasi, vend, jutlusta edasi!“ Aamos jõuab veel lähemale:“Teie õde Juuda. Jumal
karistab Juudat, sest too on hüljanud Jumala seadused ja omaks võtnud inimeste valed.“ „Õige!
Seepärast eraldusimegi! Juuda on vilets.“ Siis järgneb šokk. Kogu rahva tähelepanu on
Aamosele koondunud. Ta ütleb:“Kolme, isegi nelja patu pärast karistan ma teid!“ Märkate, kui
meisterlikult ta jutlustab? Seejärel kõneleb ta Iisraeli laste tundetusest. Naabermaade
ebainimlikkus, nõbude häbematus, õe truudusetus ja lõpuks nende endi tundetus. „Te ei oska
isegi enam punastada! Olete täiesti tundetud selle suhtes, mis toimub. Kurnate vaeseid, aga
endid nuumate Jumala ees. Ja te isegi ei näi seda mõistvat!“ Põhisõnum Iisraelile oli, et
eelnenud lunastus tähendab tulevast karistust. „Vaid teid olen ma kutsunud kõigist maailma
suguharudest, seepärast pean teid karmimalt kohtlema. Teil on olnud rohkem eesõigusi kui
ühelgi teisel rahval, seepärast on teil ka rohkem vastutust.“ Sama põhimõte läbib ka Uut
Testamenti. Meie oleme nende seas, kes on kuulnud evangeeliumi ja 10 käsku. Seepärast
kohtleb Jumal meid karmimalt. Ta hindab meid kõrgemate standardite alusel, sest meie oleme
teadnud seda, mida teised pole. Siin on teine jutlus, tulvil hädaennustusi. Needuste jada:“Häda!
Häda! Häda!“ Ühe oma teise jutluse ehitas Aamos sõna „otsima“ ümber. „Otsige mind ja te
elate! Otsige Issandat! Otsige head, mitte halba!“ Kogu jutlus on üles ehitatud selle sõna ümber.
„Otsimine“ tähendab pingutust.
Aeg on lõpukorral. Teen kokkuvõtte ta viimasest sõnumist ehk korvitäiest üleküpsenud
viljadest. Võtmesõna selles prohveteeringus on „ei iial“. „Ma ei unusta iial, mida te olete
teinud.“ Jumal mäletab kõike. Ta unustab vaid selle, mille on andestanud. Muud ei unusta Ta
iial. Ta ütleb, et Iisraeli 10 hõimu langevad ega tõuse enam iial. Aga ühtäkki, keset seda hirmsat
kohtuotsust näib, nagu oleks päike pilve tagant välja ilmunud. Ta ütleb nii:“Aga mitte kõik teie
seast. Ainult patutegijad Iisraelis hävivad, kuid jääk jääb alles. Ma ehitan taas üles Taaveti
seadusetelgi. Toon sinna sisse paganaid, teie asemele, Jumala rahva sekka, Taaveti soost
sündinud Kuninga alamateks.“ Lõpuks kõlab hea uudis:“Siiski ei hävita ma Taaveti koda
täielikult.“ Siin on mõte ustavana püsinud inimestest- kõige selle keskel jääb püsima Jumalale
ustav jääk. Nendest saab osa suurest Jumala rahvast, kuhu kuuluvad ka paganad. Seda Aamose
prohveteeringut tsiteerib Jaakob Apostlite tegudes. „Taastan Taaveti koja ja toon paganad sinna
sisse.“ Meid on seega pandud truudusetute juutide asemele. Mitte kõikide, sest alati on juutide
hulgas säilinud ustav jääk, nagu ütleb Paulus Rooma kirja 11. peatükis. Meid on toodud Taaveti
kotta. Viimane „ei iial“ Aamoses kõlab:“Ma istutan Iisraeli tema maale ja teda ei rebita enam
iial välja maalt, mille ma olen talle andnud.“ Seega viimane võtmesõna kõlab:“Ei iial!“ Jumal
on „ei iial“- Jumal. Aamen.

Hoosea
Kümme aastat pärast Aamose jutlusi Peetelis tõusis esile prohvet, kellest sai Jumala viimane
prohvet Iisraeli kümnele põhjahõimule. Jumala viimane sõnum, viimane hoiatus ja viimane
üleskutse. See sõnum vastandub täielikult prohvet Aamose sõnumile. See on pigem tundeline
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kui süüdistav. Pigem kutse tagasi enda juurde kui hoiatus. Pigem hell kui karm. Pigem arm kui
kohus. See on Jumala viimane ja lõplik üleskutse, enne kui kümme hõimu kaovad. Üleskutsega
seostub võtmesõna, mis avab kogu prohveteeringu: heebreakeelne sõna „chesed“. Nagu šoti
hääldus sõnas „loch“. Sellele sõnale pole täpset ingliskeelset vastet. Meie käsutuses on algteksti
asemel Piibli tõlge. See seab teatud piirangud. Pole võimalik leida täpset vastet sõnale „chesed“
Vanas Testamendis või sõnale „agape“ Uues Testamendis. Inglise keeles on väga keeruline
edastada neid erilisi ja väga kauneid sõnu. Püüan mõtte teile edasi anda. „Chesed“ seostub
peamiselt lepinguga. Seda kasutatakse vaid liidus olevate poolte vahel. Levinuim liit on abielu,
kuid on ka teisi liidusuhteid, kus valitseb kahepoolne lepe. Selle sõnaga seostub pühendumine.
See tähistab armastust, kuid samuti suurel määral lojaalsust. Tõeline armastus ei saa olla tõeline
ilma lojaalsuseta. Teised Vanas Testamendis kasutatud sünonüümid on „headus“ ja isegi
„truudus“. „Truudust“ on kasutatud 60 korda meie ingliskeelses Piiblis. Sõna „headust“ aga
kümmekond korda. See tähendab meeletut armastust, hääbumatut pühendumist. Selline
pühendumine tähendab tingimusteta armastust. Vanas inglise keeles on sõna, mida enam ei
kasutata, aga mille sugemed on säilinud sõnas „kihluma“, mis seostub kohustusega. Samuti
lojaalsusega. Tähelepanuväärne, et see sõna on hääbunud, sest ka taoline lojaalsus on hääbunud.
Tänapäeval ei seostata lojaalsusega enam armastust. Armastus on vaid hetkenauding, mille võib
kergesti kõrvale heita. See pole „chesed“, lepinguarmastus. Vastandsõnaks on „truudusetus“.
Kiriklikul laulatusel öeldakse:“Hoia end ainult oma kaasa jaoks, kuni surmani.“ Just selline on
„chesed“. Nii heas kui halvas, nii rikkuses kui vaesuses. Miski ei mõjuta pühendumist. Jumala
ja Iisraeli vaheline suhe on armastusleping. „Chesed-lepingust“ hoitakse kinni. PõhjaInglismaal oli mees, kelle naine lahkus varsti pärast pulmi. Naine elas üsna patust elu ning
lõpuks haigestus. Üks sõber küsis mehelt, miks ta ei lahuta oma naisest, kui too põrmugi
abikaasast ei huvitu. Mees vastas:“Ära kunagi räägi mu naisest sel viisil. Armastan teda viimse
hingetõmbeni.“ Kui naine oli suremas patuelust üleskorjatud haigusesse, olid mehe palvekäed
naise üle, kui ta tema eest hoolitses. Selline on „chesed“. Selline on Jumala armastus. Sellest
pidigi Hoosea rääkima rahvale, kes ei hoolinud Jumala armastusest põrmugi. Iisraeli poolt pidi
leping kaasama ustavuse Jumala käskudele. Kuulekus oli lepingu osa. Jumala osa oli nende eest
hoolitseda, neid kaitsta ja täita nende vajadused. Rahvas pidi Jumalale kuuletuma. Jumal ootas
rõõmsat ja innukat kuulekust, tahtmist elada Tema korralduste järgi, kuid seda Ta ei leidnud.
Tänapäeval on olemas grupp juute, kes rõõmustavad Jumala seadusest. Need juudid on kõige
õnnelikumad, keda tean. Neid nimetatakse „chasidim“, mis tuleb sõnast „chesed“. Nad
rõõmustavad Jumala seadusest ja neile on kuuletumine suur õnn. Kuuletumine mitte
kohusetundest, vaid rõõmu pärast. Piibli pikim koht, Psalm 119, räägib tervenisti neist, kes
rõõmustavad Jumala seadusest ja selle olemasolust. Milline suhtumine! Hoosea sõnumi
valupunkt on igati lihtne. Issand küsib:“Mis on juhtunud meie abieluga?“ „Minu poolt on
endiselt chesed, aga teie poolt enam mitte. Mis on läinud valesti?“ Lihtne sõnum, mis tõuseb
esile vastamata armastusest. Valusaim kogemus maailmas on, kui armastus ei leia
vastuarmastust. Tahe armastada ja aidata, kuid seda ei võeta vastu. Võib-olla mõned on siin
kogenud valu vastuseta jäänud armastusest. Kuidas suutis Hoosea nii hästi mõista Jumala
tundeid? Jumal õpetas teda läbi raskete elukogemuste. Tihti valmistas Jumal prohveteid ette
läbi abielu, andes neile isikliku kogemuse Jumala tunnete kohta. Näiteks Jeremijal käskis Jumal
mitte abielluda, jääda poissmeheks, sest tema sõnum oli Iisraelile, et ka Jumalgi on
„poissmees“, kuna Tal pole enam naist. Jeremija pidi õppima üksinduse kaudu, ilma naiseta,
mis tunne oli Jumalal Iisraelita. See oli Jeremija sõnum. Või näiteks Hesekiel. Hesekielile ütles
Jumal, et tema naine sureb, kuid ta ei tohi nutta. Selle kogemuse kaudu pidi Hesekiel rääkima
Iisraelile, et ka Jumal on oma naise kaotanud.
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Kuid Hoosea sai Jumalalt kõige veidramad juhised abieluks. Rääkisime sellest Ülemlauluga
seoses. See on kirjas 1.- 3. peatükis, mis on autobiograafilised. Hooseast on mitmeid tõlgendusi,
millel on huvitavad pealkirjad. Mul endal on kodus kaks raamatut. Üks on „Prohvet ja
prostituut“, teine „Armastus nende suhtes, kes seda ei vääri“. Mõlemad viitavad selgelt selle
mehega juhtunule. Taaskord väitlevad uurijad, kas tegemist ikka on faktidega. Kas sündmuste
järjekord ikka on õige või on 3. ja 1. peatükk vahetuses? Kas Hoosea ikka teadis sündmuste
kulgu ette? Kõige selle üle käib vaidlus, millesse on lihtne takerduda ja mis minu meelest on
puhas spekulatsioon. Käsitlegem seda kui lihtsat ja selget tähendust. Hoosea abiellus
prostituudiga ning neil oli kolm last. Vähemalt üks neist polnud Hoosea oma. Naine sukeldus
tagasi bordelli. Mees otsis ta üles, tõi koju, ja hoidis temast seejärel kui naisest eemale, et teda
distsiplineerida. Seejärel alustas ta suhtest otsast peale kui armastav mees. Sellised on faktid.
Kolme lapse nimed olid igati tähelepanuväärsed. Esimese nimi oli Jisreel, mis tähendab „Jumal
külvab“. Suurimaks probleemiks selle lapse juures oli distsipliin. Ta oli väga mässumeelne
poiss, keda pidi tihtilugu ohjeldama. Teine laps oli tüdruk nimega Lo-Ruhama. See tähendab
„ei ole halastust“. Ta oli eemaletõugatud laps. Ta ei saanud tunda ema armastust. Kolmanda
lapse nimi oli Lo-Ammi, mis tähendab „ei ole minu rahvas“. Hoosea polnud selle lapse isa.
Naisel oli siis juba teine mees. Seda last ei tunnistatud omaks. Need kolm sõna- distsipliin,
ilmajäetud, eemaletõugatud- näitavad kokkuvõtvalt, kuidas Jumal oma rahvaga toimis. Laste
nimed olid väga olulised. Ma pole kuulnud, et ükski kristlasest vanem oleks neid nimesid oma
lastele pannud. Veel vähem Jesaja raamatust, näiteks Maher-Saalal Haas-Bas. Piiblist pannakse
meeleldi nimesid, aga siiski mitte neid. Lastest räägib 1. peatükk. 2. peatükk räägib naisest ning
sealt leiame kolm huvitavat seika. Ta enda lapsed noomisid teda halbade tegude pärast. „Ema,
sa ei tohiks nii teha!“ Isegi lapsed said aru, mis valesti oli. Ta sai karistada oma tegude mõõtu
mööda, kuid hiljem siiski taastus. Niisiis- süüdistus, karistus ja taastamine. 3. peatükk
keskendub mehele. Tema kohta on kirjas kolm asja. Esiteks- ta oli oma naisele ustav. Kui naine
talle ustav polnud, siis püsis mees ikka truu. Mees läks naist otsima, kui too oma pere maha
jättis. Teiseks- ta oli naise suhtes väga kindlameelne. Mingil ajaperioodil ei kohelnud ta naist
abikaasana. Tõi ta küll koju, aga ei jaganud temaga voodit. See tähistas distsipliiniaega
sundpaguluses, millest Jumal juudid läbi viis, enne kui nad uuesti taastas. Kolmandaks- naine
tundis elutervet hirmu mehe ees. Ta kartis oma meest. See polnud foobia ega kabuhirm, vaid
eluterve hirm. See tõi tagasi tema ellu austuse ja lojaalsuse. Kogu see lugu on kirjas peatükkides
1-3.
Alates 4. peatükist tuleb esile sõnum. Jumal ütleb:“Nüüd Hoosea, on sul sõnum olemas. Nüüd
oled valmis minema ja ütlema Iisraelile, millised on minu tunded tema vastu.“ Nii saamegi teha
Hoosea sõnumist kokkuvõtte. See ehitub üles eri jutlustest ja prohveteeringutest. Seda pole
lihtne analüüsida, kuid siiski on see võimalik koondada eri alapealkirjade alla, mis moodustavad
struktuuri ja aitavad loetut mõista. Kõik koondub kahte alajaotusse: inimlik truudusetus ja
jumalik truudus. Kontrast „chesed“ ja inimloomuse vahel ning see moodustabki kogu sõnumi
temaatika. Neid kahte sõna kasutab Hoosea:“Jumala vastuolu Iisraeliga, kuid samas ka
kaastunne rahva vastu. Jumala probleemiks on see, mida teha rahvaga, keda Ta armastab, aga
kes on truudusetu. Raske probleem. Taaskord segunevad siinkohal jumalik kohus ja arm.
Põhirõhk on siin armul, aga vaatame esmalt kohtu poolt. See tähistab detailsust, mitte
prohveteeringute hulka. Esmalt keskendub Hoosea seitsmele patule, milles oli rahvas süüdi.
Neid võib nimetada „Iisraeli seitsmeks surmapatuks“ ja see ühtlasi näitab Jumala detailset
teavet juhtunu kohta:
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1. Truudusetus. Inimesed olid abieludes kaotanud oma truuduse ning selle tulemusena ka
suhtumises Jumalasse. Nad olid ühtlasi süüdi hooramises, järgides teisi jumalaid. Just
nagu Hoosea naine läks kaasa teiste meestega.
2. Sõltumatus. Jumala väljavalitud valitsus asus Jeruusalemmas, kuid Iisrael oli
kehtestanud endale eraldi kuningliku sugupuu ja asutanud endale sõltumatu kuningriigi.
Patu tuumaks oli:“Me ei taha, et Sa meid valitsed! Kehtestame oma kuningriigi.“ Nad
mässasid lõunas Jumala valitud kuninga vastu. Sõltumatus oli suur patt.
3. Intriigid. Oli valesid, pettust. Inimesed sõlmisid kokkuleppeid väljaspool Jumala
rahvast, minnes sama ikke alla uskmatutega. Oli mitmeid salaliite, inimesed rääkisid ja
tegutsesid üksteise selja taga ning sepitsesid salatehinguid.
4. Ebajumalakummardamine. Samaaria kuldvasikas tõuseb Hoosea prohveteeringutes
esile. Pull oli viljakuse sümbol ja on seda seniajani.
5. Teadmatus. Nad oleksid pidanud teadma Jumala kohta, aga nad ei teadnud. Piibel ei
huvitanud neid põrmugi. Nad ei tahtnud midagi teada Jumala kohta. Seesama toimub ka
meie maal. Kristlus on meil levinud ligi 2000 aastat, kuid inimesed ei taha midagi teada.
Kui teles algab mõni usuteemaline telesaade, siis suletakse tuhanded telerid. Toimub
lausa võitlus, hoidmaks usuasju telest eemal. Tihti tehakse seda usuteema halvustamise
abil. Muide, pühapäeva hommikuti on teles üks huvitav saade. Mõni teist on seda võibolla näinud. Seal räägitakse rahvale Piiblist igati arusaadaval moel. Kuid paraku teeb
seda inimene, kes rikub Jumala seadusi. Ta elab naisega, kellega pole abielus. Samas
kõneleb ta rahvale Piiblist. Me elame sellises segipaisatud maailmas. Mees, kes elab
abielurikkumises ehk Jumala silmis hooruses, valitakse edastama Jumala sõna
inimestele.
6. Moraalitus. Joomarlus, seksuaalne lodevus, vägivald- need kolm asja tõi Hoosea esile.
See muutis omakorda ohtlikuks õhtuti tänaval liikumise.
7. Tänamatus. „Ma päästsin teid, aga teie olete nii tänamatud! Teil pole raasugi
tänumeelt!“
Väga meeldejäävate piltide abil kirjeldas Hoosea rahvale, et nad on kui segutaigen. Kui segada
jahu oliiviõliga, siis sobib see küpsetamiseks, aga kui taigen lihtsalt seisma jätta, see rääsub.
Hoosea ütleb:“Just sellised te oletegi!“ Ta ütleb ka:“Te olete kui kuumutatud ahi, teie himud
on otsekui kuum ahi!“ „Te olete kui kook, külg ülespoole, mis ühelt poolt kõrbeb ära ja teiselt
poolt jääb tooreks.“ Tol ajal oli tavaks kooke kahelt poolt küpsetada. Ta ütleb:“Te olete kui
rabelev tuvi, kes on võrku kinni jäänud.“ Värvikad kujundid. Seejärel süüdistab ta olukorra eest
vastutavat nelja inimgruppi. Preestrid kannavad vastutust. Nemad peaksid tundma Jumalat. Aga
nad ei tunne. Nemad peaksid rääkima rahvale Jumalast. Samuti prohvetid. Iisraelis oli neid tol
ajal palju, kuid nad kõik olid valeprohvetid, kes õhutasid rahvast mitte muretsema, sest Jumal
ei teeks hirmsaid asju. See meeldis rahvale. Valeprohvet hüüab „Rahu! Rahu!“, kuigi rahu
tegelikult pole. „Ärge muretsege! Midagi sellist ei juhtu!“ Palju valeprohveteid väidavad end
rääkivat Jumala nimel, kuid samas räägivad inimeste kõrvadele meeldivat juttu. Olen kursis,
sest olen sel teemal mitmeid võitlusi maha pidanud. Pidevalt tuleb valvel olla. Jutlustajal on
väga lihtne rääkida, mida rahvas kuulda tahab. Meeldiv on kuulda oma jutluse kohta kiitvat
hinnangut. Kuid Jumal vajab neid, kes räägivad asju, mida rahvas kuulda ei taha. Kuid sellel
on kõrge hind eelkõige prohveti jaoks. Edasi- printsid. Kehtestatud kuninglik sugupuu oli
samuti vastutav. Inimgrupp, kellele Hoosea eriliselt kohut mõistab, on spekulandid. Need, kes
kinnisvaraga sahkerdavad, üritades rikastuda vaesemate arvelt. Nii on see ka tänapäeval. On
vägagi küsitav, kui kristlane spekuleerib rahadega, hangeldades turgudel miljonitega. Iga kord
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kaotavad just vaesed, sest see toimub kolmanda maailma riikide arvelt. Teisisõnu, kui teenime
raha, peaks kaasnema vastavalt õiglane kaupade või teenuste vahetus. Nii et mõlemad pooled
saaksid kasu. Kuid tihti toimus rikastumine teiste arvelt. Teine pool ei saanud midagi vastu.
Ainus eesmärk oli raha teha. Hoosea toob need inimesed esile kui ühiskonna korrumpeerijad.
Ta ütleb:“Kannatus ootab teid kolme erineva mõõga läbi.“ Esmalt viljatus. Saab olema
nurisünnitusi. Naised ei jää lapseootele või kaotavad oma lapse. Väga karm, aga Jumal võib nii
teha. Järgmiseks- veri hakkab voolama. Surm, rünnakud. Lõpuks, nagu ütles ka Aamos, toimub
maalt pagendamine. Selline on Hoosea sõnumi karm osa, kuid see pole siiski peamine. Põhirõhk
on sellel, et Jumal on jätkuvalt truu. Timoteose kirjas räägitakse meie suhte kohta Jeesusega, et
kui Temast lahti ütleme, peab Ta ka meist lahti ütlema. Kui meie pole Talle ustavad, jääb Tema
ometi ustavaks. Sama mõte on Hooseas.
Vaatame nüüd viimast osa. Siin on hea uudis: Tema kaastunne rahva vastu. Teisiti kui Aamoses,
v.a päris viimased read, selles on kogu Hoosea sõnumi tuum. Mind puudutavad need peatükid
Jumala ustavusest väga sügavalt. Kasutan kolme tähte:“GOD (ing.k Jumal), kuid erinevas
järjestuses. Kasutan neid Hooseaga samas järjestuses. Jumala armastus sinu vastu ei saa lasta
sinust lahti. Ega sind maha jätta. Loen teile ette mõned salmid. Esmalt sellest, kuidas Jumal
rahvast karistab. Jumal ei talu meeleparandusega mängimist. Ta ütleb:“Rebin Efraimi ja Juuda
otsekui lõvi rebib oma saaki. Ma viin nad minema ega lase neil pääseda. Hülgan nad ja püsin
eemal, kuni nad tunnistavad oma süüd ja pöörduvad taas mu poole abi saama. Niipea kui häda
on käes, siis ütlevad nad taas:“Tulge, pöördugem Issanda poole, sest Tema on meid murdnud
ja Tema parandab meid. Tema on meid löönud ja Tema seob meie haavad. Paar päeva, kõige
rohkem kolm, ja Ta tõstab meid jalule, et elada Tema headuses. Et võiksime tunda Issandat!
Pürgigem edasi Tema tundmises ja Ta vastab meile sama kindlalt kui tuleb koidupuna või
varajane kevadvihm.“ Lugesin seda sarkastilises toonis, sest nii peabki seda lugema. Need on
Jumala sõnad inimeste ütlemiste kohta. „Oh Efraim ja Juuda! Mis ma küll teiega peale hakkan?
Sinu armastus hääbub kui hommikune udu ja kaob kui kaste. Olen saatnud oma prohvetid sind
hoiatama hävingu eest. Olen rookinud teid oma suu sõnadega ja ähvardanud surmaga. Ma ei
taha teie ohvreid! Tahan teie armastust. Ma ei taha teie ohvriande! Tahan, et te tunneksite
mind.“ Kas tajute Jumala südant nendes sõnades? See on armastus, mis ei lase neist lahti, vaid
peab neid karistama. Kuulake edasi:“Kui Iisrael oli laps, armastasin teda kui poega ja tõin ta
välja Egiptusest. Aga mida rohkem teda kutsusin, seda rohkem ta mässas, ohverdades Baalile
ja suitsutades Astartele. Ma kasvatasin teda vastsündinust peale. Mina õpetasin ta käima.
Hoidsin teda oma süles. Aga ta ei tea ega isegi huvitu sellest, et mina kasvatasin teda. Kuidas
võiksin sinust loobuda, mu Efraim, või lasta sul minna? Mu süda kisendab mu sees! Kuidas
tahaksin sind aidata! Ei! Ma ei karista sind nii, nagu mu viha mind õhutab, sest olen Jumal,
mitte inimene! Olen püha, kes teie keskel elab ja ma pole tulnud hävitama.“ Kas tajute neid
sõnu? Võimatu on seda ilma emotsioonita lugeda. Lõpuks Jumala viimane üleskutse:“Oh
Iisrael, pöördu tagasi Issanda oma Jumala juurde, sest su patud on su lömastanud. Too oma
palve, tule mu juurde ja ütle:“Oo, Issand, võta ära me patud!“ Sellist palvet ootas Jumal, aga
mitte stiilis:“Küllap Ta meid sellest päästab.“ Vaid „Issand, võta ära meie patud!“ Paljud
hüüavad Jumalat appi, kuid satuvad probleemidesse, aga nad ei palu, et Ta kõrvaldaks
probleemide põhjused. „Ole meile armuline! Vaid Sinus, oo Issand, leiavad orvud armu.“ „Siis
tervendan teid ebajumalateenistusest ja truudusetusest. Mu armastus ei tunne piire! Oh Efraim!
Püsi eemal ebajumalaist! Mina olen elav ja vägev! Mina hoolitsen su eest ja hoolin sinust. Olen
kui igihaljas puu, mis annab sulle vilja läbi aasta. Mu arm ei lõpe iial.“ Lõpuks ütleb Ta:“Kes
on tark, mõistab neid asju. Kes on arukas, kuulgu. Issanda teed on tõesed ja õiged ning õndsad
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käivad neil teedel, aga patused komistavad.“ See on üks võimsamaid üleskutseid inimestele
Piiblis, keda Jumala armastus põrmugi ei huvita.
Lõpuks vaatame loo kaasaegset poolt. Kuidas sobitada Aamost ja Hooseat tänapäeva? Meie ja
tolleaegse olukorra vahel on üks suur erinevus, mida peab hoolega tähele panema. Iisraelis oli
kogudus ja riik omavahel täielikult seotud. Seda nimetatakse „teokraatiaks“. Sündida riigi
kodanikuks tähendas sündida kiriku liikmeks ja vastupidi. Jumala rahvas oli sama mis riik ise.
Uues Testamendis pole see enam nii. Siis olid riik ja kogudus juba eraldi. Sellele viitavad
Jeesuse sõnad:“Andke keisrile see, mis keisrile kuulub ja Jumalale see, mis Jumalale kuulub.“
Seega meie elame nüüd kahes kuningriigis korraga. Oma passi järgi olen Suurbritannia kodanik,
kuid samas olen ka Jumala kuningriigi kodanik. Need on kaks eri asja. Seetõttu peame olema
ettevaatlikud, sobitades Vana Testamendi prohveteeringuid tänapäeva sekulaarsele
riigikorraldusele. Kannatame keiser Konstantinuse kehtestatud komplikatsioonide all: Euroopa
on pürginud ühendama kirikut ja riiki, püüdes nii luua kristlikku riiki, kus Jumala kuningriik ja
inimeste kuningriik on üks ja seesama asi. Teisisõnu, sündides Inglismaal, sünniksid ühtlasi
kiriku liikmeks. Meie kristlus on aastasadu vana. Lähitulevikus see ilmselt hääbub. Ilmselt
saame näha riigi ja kiriku eraldumist lähima 10-20 aasta pärast. Siis oleme tagasi Uue
Testamendi kontekstis. Aga neid prohveteeringuid, mida Aamos ja Hoosea suunasid
kogudusele ja riigile üheskoos, ei saa me lihtsalt paisata oma valitsuse peale. Oluline on seda
mõista. Arvan mustri olevat selline, et mida Jumal räägib prohvetite kaudu teistele rahvastele,
võib kasutada sõnumina valitsusele: ebainimlikkus, inimõiguste eiramine, seadused, mis teevad
rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. On mitmeid asju, mida saame vastavalt kohaldada.
Kuid me ei saa eeldada, et valitsus muudaks inimesi kristlasteks seaduse kaudu. Jumalal on
oma rahvale kõrgemad standardid kui teistele. Piir on siin õhuke. Arvan, et klassikaline näide
on pühapäevane äritegevus. Võime õhutada pidama pühapäeva erilisena humanitaarsel
põhimõttel, aga mitte sabati põhimõttel. Saate aru? Paraku on nii mõnigi liiga innukas, heites
Aamose hoiatused John Majori õlule. Siin tuleb olla ettevaatlik. Pealegi pole ta usklik. Praegu
on meil kristlikest liidritest suur puudus. Me ei saa eeldada liidritelt kristlikke standardeid. Kuid
on olemas moraalistandardid, mis on teada südametunnistusele ja neid võime eeldada küll.
Seega need prohveteeringud kohalduvad eelkõige kogudusele. Just sel viisil peaks neid
sõnumeid käsitlema. Paraku on palju lihtsam näidata sõrmega maailma peale, öeldes:“Millised
halvad inimesed te olete!“ Seda on väga mugav teha. Kuid prohvetlikku sõna on tänapäeval
vaja ennekõike koguduse sees, mitte sellest väljaspool. Kui kogudus oleks selline, nagu peab,
puhastuks kogu rahvas. Paraku teatakse meid üha enam kui kogudust, mis on seest sassis, aga
üritab sellegipoolest väljaspool asju paika panna. Olgem prohveteid lugedes ettevaatlikud.
Näeme seal peegeldusi oma ühiskonnast, kuid kohus algab Jumala kojast. Asjad tuleb korda
seada esmalt seestpoolt, enne kui hakata maailma korrastama. Naeruväärne, kui mees, kes ise
ei ela Piibli kohaselt, õhutab maailma Piiblit lugema. Maailm näeb siin silmakirjalikkust.
Inimesed näevad sellest läbi ja ütlevad:“Naeruväärne!“ Nad halvustavad Jumala inimesi, kes ei
tee oma sõnade kohaselt. Seepärast kohaldagem prohvetite sõnu esmalt Jumala rahvale, seades
kõigepealt oma maja korda. Alles siis on meil võimalik öelda ühiskonnale:“Jumal karistab teid
ebainimlikkuse ja kõva südame pärast inimolendite vastu, kes on loodud Tema näo järgi.“ Minu
meelest on parim prohvetlik laul Graham Kendricksil. Tänu Jumalale tänapäeva laulukirjutajate
eest. Laulukirjutajaid on palju, aga tema kirjutab sisukaid hümne. Tema parim prohvetlik hümn
algab nii:“Oo Issand, pilved kogunevad.“ Teate seda laulu? See kõlab Jumala rahvale. See
meenutab mulle Aamose sõnu:“Minge ära oma lauludega, ma ei kuule teie muusikat. Aga las
õiglus voolab kui jõgi ja õigsus kui katkematu oja.“ Nii lihtne on kõike maailmale näkku visata,
227

kuid las õiglus ja õigsus voolavad jõena koguduse sees. Jumala rahva hulgast peab see ikkagi
algama. Me vajame prohveteid. Tänu Jumalale Aamose ja Hoosea eest, kes läksid võõrale
maale, mis neid vastu ei võtnud ja jutlustasid seal tõde, kartmatult ja armastusega. Aamen.

Miika
Miika on üks 12-st lühiraamatust Vana Testamendi lõpuosas. Neid nimetatakse „väikesteks“
võrreldes „suurte“ prohvetitega nagu Jeremija, Jesaja, Hesekiel ja Taaniel. Samas on Miika
sõnumid meeldejäävad. Mõned tsitaadid tema raamatu lõpuosast on tuntud kogu maailmas. Üks
peatükk, muide, on identne peatükiga Jesajas. Miika 4. ja Jesaja 2. peatükk on sõna-sõnalt
samad. Selles on kirjas, et „mõõgad taotakse sahkadeks ja piigid sirpideks.“ „Rahvas ei tõsta
mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima.“ „Aegade lõpus seisab Issanda templi mägi
kindlana ja paljud paganrahvad voorivad sinna üles.“ Sõna-sõnalt sama. Aga kes siis kellelt
sõnumi üle võttis? Miika Jesajalt või Jesaja Miikalt? Või andis Püha Vaim neile sama sõnumi?
Ma ei tea. Kuna nad olid kaasaegsed, jutlustasid nad samas olustikus. Igatahes oli tegemist
üliolulise Issanda sõnumiga oma rahvale, sest see tuli samaaegselt kahe tunnistaja kaudu. Edasi
salmid, mida loetakse igal jõulujutlusel:“Aga sina, Petlemm, kes oled vähim Juuda printside
seas, sinust tuleb valitseja…“ See pandi kirja 700 aastat enne Jeesuse sündi. Hämmastav! See
täitus peamaksu tõttu. Kui olete maksustamiste vastu, siis teadke, et keiser Augustuse
kehtestatud peamaks aitas Petlemma-prohveteeringul täituda. Sel põhjusel asusid Joosep ja
Maarja Naatsaretist teele. Edasi kõige klassikalisem salm. Mulle meeldib see väga. Selles on
midagi eriliselt sügavat, kuigi see on väga lihtne. „Ta on ilmutanud sulle, inimene, mis on hea;
ja mida muud Issand sinult nõuab, kui et teed seda, mis õige on, armastad halastust ja käid
alandlikult koos oma Jumalaga.“ See on kõik, mida Jumal palub. Kui kaunilt on see öeldud!
Tegutseda õiglaselt, armastada halastust ja kõndida alandlikult koos Jumalaga. Kaunid sõnad!
Raamatu lõpust leiame salmi, mille põhjal on tehtud mitmeid laule. „Kes on andeksandev
Jumal, nii nagu Sina oled?“ Meeldejäävad salmid, kuid tavaliselt eraldatakse need kontekstist
ja kasutatakse lihtsalt nummerdatud tekstilõiguna. Tagasi kontekstis muutub nende mõte
tunduvalt. Üksikutele salmidele lisaks peame taastama kogu raamatu konteksti ajas ja ruumis.
Ajalugu ja geograafia on Piiblis väga olulised. Jumal lähetas oma sõna alati kindla aja ja koha
konteksti. Seetõttu Piibel, erinevalt kõigist teistest pühadest raamatutest, on tulvil ajalugu ja
geograafiat. Koraanist ja pühadest vedadest leiad vaid mõtteid ja sõnu, kuid Piibel seostub
ajaloo ja geograafiaga, sest Jumal avaldab oma ilmutusi teatud ajal ja teatud paigas. Miikale on
see väga oluline. Küsime esmalt, kus. Kui lõigata mõtteliselt pühast maast ida-lääne suunal
tükikese, tuleb esile väga huvitab profiil. Püha maa on kitsas maariba Vahemere ja Araabia
kõrbe vahel. Läbi selle „koridori“ toimus kogu kaubavahetus Euroopa, Aasia ja Aafrika vahel.
Tavaliselt kulges see mööda rannaäärt ehk nn mereteed. Kogu maailma kaubandus kulges seda
mööda. Muide, kontinentide ristumispaik asub siit veidi põhjapool. Euroopa ja Araabia
vaheline tee ristub Aasia-Aafrika ühendusteega. Kõik need ristuvad Megiddos. Megiddo
kõrgendik on heebrea keeles Harmagedon. See on maailma teede ristumispaik. Kõrgendikul
asub väike küla- Naatsaret. Seetõttu nimetatigi Iisraeli põhjaala rahvaste galileaks, sest sealt
kulges läbi rahvusvaheline kaubandus. Lõunaala oli seevastu läbinisti juudilik, sest seal polnud
mingit rahvusvahelist kaubandust. Jeruusalemm oli teistest eraldatud ja asus üleval mäe otsas.
Põhi seevastu oli otsekui rahvusvaheline lennujaam, kust kogu maailm läbi kulges. Kõik
maksukogujad koondusid muidugi põhjaalale.
Vaatame läbilõiget lõunast. Siin on näha profiil läbi Jeruusalemma. Ühel pool on Vahemeri ja
teisel pool Surnumeri. Surnumere tase on oluliselt allpool kui Vahemere oma. Iisraellased
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plaanivad ehitada siia tunnelit, et juhtida Surnumerre värske veevool. Kahe mere vahele jääb
kitsas kolmeks jagunev maismaaosa. Siin (Vahemere ääres) on tasane ala, heebrea keeles
„sharon“. See ongi Sharoni tasandik. Ilus tüdruku nimi, aga tähendab „tasandikku“. Tasandiku
äärealal on liivadüünid. Tel Aviv on ehitatud liivale. Mere-äärne tee kulges liivariba äärt
mööda. Seejärel umbes 300-meetrine kõrgendik (Surnumere poole). Neid madalaid künkaid
nimetatakse heebrea keeles „shephelah“. Edasi juba palju kõrgemad mäed (Surnumere ääres)Juudea mäed. Jeruusalemm ei asu mäe tipul, vaid mägedevahelises nõos. Paganate pühapaigad
asuvad tavaliselt mägede tippudel, kummardamaks tähti, aga Jumal tahtis oma templit asetada
nii, et Teda kummardades näeksid inimesed nii tähti kui mägesid. Nõnda kummardaksid
Jumalat, kes tegi nii taeva ja maa. Mäed on väga olulised. Paljud Psalmid räägivad mägedest
Jeruusalemma ümber. Jeruusalemm on nagu „öölamp taldrikul“, väikeses toredas süvendis. Siin
aga on väga järskude nõlvadega ala- Juudea kõrb. Vihm sinna ei ulatu, sest sademed tulevad
vaid Vahemere suunalt kuni mägedeni. Teine pool Juudea mägedest on kõrb. Seega vaid 10
minuti kaugusel Jeruusalemmast ongi juba kõrbeala. Seal toimuski Jeesuse kõrbekiusatus. Siin
allpool oli Jeeriko. Jesaja ja Miika olid kaasaegsed ning jutlustasid ühel ja samal ajastul. Kuid
Jesaja sündis kuninga palees, olles kuningas Ussija sugulane. Sestap elas ta otse võimu
keskmes. Ta oli tõeline riigimees. Miika seevastu elas Sephelahis. Sellelt kõrgendikult oli näha
nii Jeruusalemma kui Gazat. Vilistid olid asustanud tasandiku, Gat asus sisemaal. See
(Sephelahi osa) oli konfliktipiirkond juutide ja nende vaenlaste vahel. Kõik nende vaenlased
kulgesid seda läbikäiguteed mööda. Kui vaenlane tahtis rünnata Jeruusalemma, pidi ta tulema
läbi Sephelahi üles Jeruusalemmani. Simson elas ka Sephelahis ja tal oli tihti tegemist
vilistidega. See oli nagu sõjatander tasandikul kulgeva rahvusvahelise kiirtee ja juudiliku
mentaliteediga mägipiirkonna vahel. Pealegi oli Sephelah üsna vaene piirkond. Rikkus koondus
pealinna. Jesaja kuulus sünnipäraselt jõuka kõrgklassi hulka. Miika seevastu oli lihtne
maamees. Tema süda kuulus lihtinimestele ning eriti vaestele. Seetõttu oligi ta nii tundlik
sotsiaalse ebaõigluse suhtes, nõrkade ja vaeste ärakasutamise suhtes. Jesaja polnud tuttav selle
temaatikaga. Nad täiendavad teineteist. Nende sõnum oli täpselt sama, samal ajal ja samale
rahvale, kuid eri vaatevinklist. Lihtne maamees ja kõrgklassi esindaja kuningakojast. Nende
erinev taust on nende kirjutistes selgesti tajutav. Sõnumid on pärit umbes 735 eKr, kui võimul
oli halb kuningas Aahas. Vahetult enne hea kuninga Hiskija troonile tõusu. Vägagi võimalik,
et üks Miika ja Jesaja töö vili oli, et hea kuningas Hiskija sai võimule ja tegi asjad korda. Kuid
Aahase valitsuse all olid asjalood kehvad. Selleks ajaks oli kodusõda juba lõppenud. Kümme
põhjahõimu olid eraldunud nime all Iisrael ja kaks lõunahõimu nimetasid end Juudaks. Samal
ajal, kui Miika ja Jesaja kõnelesid kahele lõunahõimule, kõneles Hoosea kümnele põhjahõimule
just enne Assüüria sissetungi. Nii Hoosea kui Jesaja olid n-ö linnainimesed ja seega vägagi hea
taustaga. Miika on seega kontrastiks nii Jesajale lõunas kui Hooseale põhjas. Lihtne maamees,
ei-keegi. Kuid Jumal saab asutada sellist inimest samavõrd kui kuningakojas kasvanud Jesajat.
Miks Miika kõneleb? Halb kuningas Aahas oli maa kreeni viinud. Patt levis kümnelt
põhjahõimult kahele lõunahõimule. See levis ühtlasi linnast maale. Nii patt levibki- halvast
riigist paremasse riiki ja linnast maapiirkonda. Piiblis seostuvad linnad alati halvaga, sest neisse
koondub inimesi ja seetõttu patustajaid ning nendega koos ka patt. Pahed ja kuriteod on linnades
tavaliselt hullemad ja see mõju levib edasi maale. Jeruusalemma rikutus hakkas mõjutama
shephelahi alasid. See puudutas Miika südant. Ta nägi põhjahõimude halba mõju lõunahõimude
üle ja linna halba mõju lõunapoolsete külade üle. See tegi mehele väga haiget. Ta loetleb ette
terve nimekirja kohutavast sotsiaalsest ebaõiglusest. Oli äraostmist kohtunike, prohvetite ja
preestrite hulgas. Neile maksti, et nad räägiksid rahvale meeldivaid sõnu. Oli abitute
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ärakasutamist, kadedust, ahnust, pettust, vägivalda ja julmust. Maaomanikud riisusid vaestelt
ning heitsid orvud ja lesed tänavale. Kaupmehed kasutasid ebatäpseid kaale, ärielu oli
korrumpeerunud, patt tungis ühiskonna igale tasandile. Eelkõige- rikkad ja vägevad
ekspluateerisid vaeseid. Sotsiaalset ja poliitilist võimu kasutati enda huvides ära. Oli
korrumpeerunud valitsejaid, valeprohveteid, jumalatuid preestreid ja altkäemaksulembelisi
kohtunikke. Täielik autunde ja usalduse allakäik. Kõigele lisaks lagunesid peresuhted. Taaskord
kuidagi tuttav…meil on aeg lugeda neid prohveteid, siin on sõnum meie maale. Miika süda
valutas väga sotsiaalse ebaõigluse pärast. Halvim osa oli see, et kõik see toimus Jumala rahva,
mitte paganate keskel. Jumala enda linnas, Tema maal. Nii saigi Miika nägemuse, kuidas Jumal
võtab asja käsile ja võtab rahvalt ära isegi selle tillukese maatüki lõunas. Miika valu mõjutas
teda sügavalt. Oli kaks tegurit, mis lasid tal seda valu tunda: üks oli Püha Vaim ja teine ta enda
vaim. Püha Vaim andis talle selle koorma. See ongi kogu prohvetluse saladus, sest Püha Vaim
on prohveti Vaim. Igal prohvetil oli Püha Vaimuga dünaamiline kohtumine. See juhtis ta
jutlustama. Kuid ka ta enda inimlik vaim tundis valu:“Ma ulun nagu šaakal ja leinan nagu
jaanalind ja rebin lõhki oma riided…“ Prohvetid kaeblesid ja oigasid nuttes. See oli nende
inimlik reaktsioon nähtule. Olen näinud, et kui Püha Vaim meesteni sirutub, siis võivad nad
nutma puhkeda esimest korda peale poisikesepõlve, nuttes koos Jumalaga mingi olukorra
pärast. Selline mees oli Miika. Ta tundis suurt valu kolme probleemi pärast rahva hulgas:
1. ebajumalateenistus
2. ebamoraalsus
3. ebaõiglus
Aga ebaõiglus rõhus ta südant eriti. Ta ei suutnud vaadata, mida usklikud üksteisele tegid oma
jõupositsioone kasutades. Ebajumalateenistusega solvavad inimesed Jumalat. Ebamoraalsuse
kaudu hellitavad inimesed iseendid. Aga ebaõigluse kaudu teevad inimesed kahju üksteisele.
See oligi suurim koorem Miika südamel. See, mida inimesed üksteisele tegid. Näha leski ja
orbusid tänavale heidetuna, sest nad ei suutnud tasuda üüri. Peab olema pärit vaeste hulgast, et
suuta seda tajuda. Miika oligi. Ja tema südames oli suur karje sotsiaalse õigluse poole läbi oma
prohveteeringute. Niisiis, patt levis põhjast lõunasse ja linnast maale. Miika sai nägemuse, mis
laienes justkui ringiti. Esimene nägemus oli Juuda hõimule. Seejärel ulatus nägemus
kaugemale, puudutades kogu rahvast. Isegi kümmet põhjahõimu, kuigi neil polnud lõunaga
enam pistmist. Kuid tal oli mure nende pärast. Kõige lõpuks oli ta südamel koorem kogu
maailma olukorra pärast. Mul oli hiljuti meeldiv võimalus tutvuda Chris Lambrianoga.
Kohtusime ühes Londoni raadiostuudios. Ta oli Crain-vendade parem käsi Ida-Londoni tuntud
kambas. Ta aitas laipasid hävitada. Veetis 15 aastat range režiimiga vanglas. Sattusin mingil
hetkel isegi sellisesse üksikkongi, kus magamisasemeks oli tsementeeritud põrand. Kuid Jeesus
kohtus temaga selles kongis ja mehe elu muutus. Ta hakkas pisaraid valama kogu maailma
pärast. Mitte ainult enda kaotatud eluaastate pärast, vaid kogu maailma pärast, tol ajal eriti
Vietnami pärast. Ta süda tajus kogu maailma. Väga eriline mees. Võib-olla sattusite teda hiljuti
teles nägema? Midagi sarnast toimus ka Miikaga. Temagi süda avardus kandma koormat
kaotatud maailma pärast, kuid alguse sai see koormast oma rahva pärast. Niipalju tagataustast.
Vaatame raamatu ülesehitust. Mulle on alati abiks arusaam raamatu ülesehitusest. Eriti kui see
on selges järjestuses- ja Miika seda on. Raamat jaguneb kolmeks eri osaks. Olen pannud neile
selgitavad alapealkirjad. Peatükid 1-3 räägivad kuritegevusest ja karistusest. Kõigest sellest
halvast, mille pärast Jumal karistab. Peatükkides 4-5 meeleolu ja temaatika muutuvad: rahu ja
turvalisus. Täiesti erinev pilt. Aga nüüd ta vaatabki juba kaugemale tulevikku. Lähitulevik toob
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halbu uudiseid, kuid kaugem tulevik häid uudiseid. Tihti on nii, et esimene sõnum on halb, kuid
hilisem aga hea. Jumal peab esmalt kohut mõistma, et hiljem armu osutada. Miika raamatus on
see läbiv teema. Kõigepealt õiglus, seejärel arm. Ta ütleb:“Ka meil tuleb nii teha- teha õiglust
ja anda armu.“ Miika esimene osa puudutabki Jumala õigusemõistmist. Jumal peab tehtut
karistama. Kuid seejärel liigub ta edasi Jumala armuni. Ja viimases osas võtab ta sõnumi kokku.
1.- 3. peatüki alapealkiri on „Kuritöö ja karistus“, 4.-5. peatükk „Rahu ja turvalisus“, 6.-7.
peatükk „Õiglus ja arm“. Vaatame nüüd neid peatükke veidi lähemalt. Miika ütleb, et patt on
nüüdseks juba levinud küladesse shephelahi aladel. Targal viisil nimetab ta kohtuotsust teatades
iga küla nimepidi. See tagab, et inimesed ei unusta iial öeldut. Vaatame näitlikult. Oletame, et
Miika jutlustab varsti Londonis. See kõlaks umbes nii:“Hackney hakitakse tükkideks.“
„Hammersmithi lüüakse haamriga.“ „Battersea paisatakse merre.“ „Shoreditch vajub
veevoogu.“ „Crouch End võbiseb hirmust lõpu eel.“ „Ealingile pole tervenemist.“ „Harrow
küntakse üles ja Church End näeb koguduse lõppu.“ „Barkingi vallutavad metsikud koerad.“
„Lambakari liigub üle Shepherd´s Bushi.“ „Peckhami laipu nokivad raisakullid.“ Teile tundub
see veider, aga just sel viisil Miika kõneles. Ta nimetab eraldi iga küla shephelahi alal ja
sõnakujundite kaudu teatab selle kohtuotsuse. Kuidas saaks midagi sellist iial unustada? Kui
elaksite Shoreditchis, ei unustaks te, mida just ütlesin. Suurepärane jutlustamisviis! Ta kasutas
külade nimesid kohtuotsuse kujundlikul edastamisel ja ütles, et nad ei pääse Jumala käest.
Varem või hiljem Jumal sekkub. Ma ei unusta iial Billy Grahami sõnu aastaid tagasi Wembleys.
See oli tõeliselt prohvetlik sõna. Ta ütles:“Kui Jumal ei sekkuks Londoni elu olusse, peaks Ta
Soodomalt ja Gomorralt andestust paluma.“ Millised sõnad! Jumal sekkub linnade ja külade
elu olusse, kus levivad halvad asjad ning kus vaesed ja abitud kannatavad. Neile küladele Miika
kõneles. Vastutuse pani ta spekulantidele. Nende ainsaks eesmärgiks oli raha saamine. Üsna
selgelt vihjab see olukorrale, kus rikkad rikastuvad ja vaesed jäävad üha vaesemaks. Kui meil
oleks Miika tundlik süda, reageeriksime samal viisil. Selline oli esimese osa sõnum. Teine osa
üllatab- siin on peamiselt head uudised, kuigi 3. peatükk lõpeb varemetes Jeruusalemmaga. Ta
ütleb, et suurest linnast, millest patt levib, saavad varemed. Samas on siiski 4. ja 5. peatükis
hoopis erinev pilt, sest tema sõnul pole korrumpeerunud linn siiski loo lõpp. Midagi muud on
tulemas. Esmalt räägib ta tulevasest kuningriigist, kus rahvad ei relvastu enam ja kus tülid
lahendab kuningas Siionis. Olen juba varemalt kirjeldanud, kuidas külastasin ÜRO peakorterit
New Yorgis. Kena noor giid tutvustas meile hoonet ning näitas mitmeid erinevaid ruume ja
inimeste poolt kingitud kunstiteoseid. Hoone kõrval lebas suur graniitplokk, millele oli kirja
pandud pool Miika salmist:“Nad taovad mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks.“ 2,5-tunnise
tuuri lõppedes ütles giid:“Daamid ja härrad, kena päeva jätku!“ Vastasin:“Aga üks saal jäi meil
veel nägemata!“ Selgitasin milline ja ta teatas, et seda ei saagi külastada. Seepeale ütlesin, et
tahtsin just seda näha ja rõhusin sellele, et tulin pika tee kaugelt Inglismaalt. Tavaliselt see
mõjub, aga too giid ei andnud järele. Siis soovitas ta küsida turvameestelt. Palusin sissepääsu
juures valvanud relvastatud mehelt luba sellesse saali siseneda. Mees teatas, et see on
avalikkusele suletud. Jätkasin siiski, et soovin seda väga näha, olen sellest kuulnud, aga
tahaksin oma silmaga näha. Ta uuris, kaua mul seal aega läheb. Vastasin, et paar minutit. Ta jäi
nõusse ja lasi mind ÜRO palvesaali sisse, kus nägin jumalat, kelle poole palvetatakse rahu
pärast. See on umbes kirstu suurune ja kujuline mustaks värvitud malmplokk, mille ümber on
palvematid. Selle kamaka ette põlvitatakse palvetama maailma rahu eest. Mul läks süda pahaks.
Olin sellest kuulnud, kuid ei suutnud uskuda. Nüüd olen seda oma silmaga näinud. Palvesaal
peaks tegelikult asuma Jeruusalemmas. Sellest saab ÜRO peakorter ja seal lahendatakse kõik
tülid. Graniitplokile kirjutatud Miika poolikust salmist on välja jäetud selle algusosa:“Kui
Issand valitseb Siionis…“ Siis lahendab Ta tülid Põhja-Iirimaal ja Bosnias, nõnda, et relvi pole
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enam vaja. Siis ei kulu enam raha tankidele ja relvadele, vaid toidule ja rõivastele. Nii saab see
olema. Miika ja Jesaja kinnitasid seda. Ometi on kristlasi, kes seda ei usu. Kuid see juhtub.
Kuningriik rajatakse maa peale. Iga päev palvetame:“Sinu riik tulgu maa peale, nii nagu see on
taevas!“ Kuid see juhtub siis, kui Kuningas tuleb. Kuningriiki ei saa ju olla ilma Kuningata.
Miika sõnul tuleb Kuningas Petlemmast. Väikesest külast, Petlemmast, mis tähendab „leiva
maja“:“beth“-maja, „lehem“- leib. Too väike küla varustas Jeruusalemma viljaga. Samuti ka
veel muuga. Petlemmas oli palju karjaseid, aga nad ei tapnud lambaid toiduks. Nad kasvatasid
ohvritallesid Jeruusalemma jaoks. Petlemmast tuli ka Jumala ohvritall, kellest sai Kuningas ja
Valitseja. Miika vaatab kaugele tulevikku. Mitte ainult Jeesuse esimesele, vaid ka teisele
tulemisele. Siin on kirjeldus Tema teisest tulemisest, siis kui Ta tuleb valitsema maa peale
rahvaste Kuningana. Nii et Miika teises osas on läbinisti head uudised. Taaveti linnast
Petlemmast tuleb Kuningas maailma valitsema ja toob rahu ning õitsengu. Nüüd jõuame Miika
viimase osani, mis on kohtuistungi stiilis. Me oleks justkui suures kohtusaalis, kus Jumala
inimesed on süüpingis. Jumal ise on prokurör ja Miika kaitsja osas. Vägev stseen! Jumala
inimesed seisavad süüpingis olles patust korrumpeerunud. Jumal taastab oma nime, rääkides
mina-vormis. Sama teeb Miika. Nad vaidlevad süüdistatute üle. Jumal õigustab karistuse
määramist:“Teen õigesti, et seda rahvast karistan.“ Siis ütleb Ta tuntud sõnad. Ta ei tahtnud
nende ohvreid ega tuhandete loomade verd. Jumalat ei huvitanud rituaalid, vaid õigsus. Siis
Jumal ilmutab, mida Ta ootab: õiglast tegutsemist, armuandmist ja alandlikkuses kõndimist.
See on kõik. Aga seda Jumal ei leidnud. Te ju teate, mis on õiglus ja arm. Õiglus tähendab anda
inimestele seda, mida nad väärivad. Arm tähendab anda inimestele seda, mida nad ei vääri.
Nagu too mees, kes ütles oma portreekunstnikule:“Loodetavasti on see pilt minu suhtes
õiglane.“ Kunstnik vastas:“Teil pole vaja õiglust, vaid armu.“ Kui näen end piltidel või videos,
ütlen ikka, et see on selgelt arm. Õiglus ja arm pole vastuolus, vaid kulgevad käsikäes. Vahe on
selles, et õiglus läheb vaid teatud piirini. Arm läheb kaugemale edasi. Õiglus annab sulle, mida
väärid, aga arm seda, mida ei vääri. Jumal on ülim meister mõlemas. Jumal toimib alati
õiglaselt. Ta annab igaühele, mida too väärib. Ta pole iial ebaõiglane. Kuid tänu Jumalale, et
Ta läheb kaugemale kui õiglus. Ta annab inimestele seda, mida nad ei vääri- armu. Armastusest.
Seda Jumal otsis, aga ei leidnud. Ta sai tuhandete tallede verd, sest rahvas hoidis kinni
rituaalsest poolest. Kuid Jumal ootas rohkemat. Keegi on kenasti öelnud:“Oluline on see, kuidas
inimene seisab Jumala ees. Seda tõestab tema käitumine suhetes teiste inimestega.“ Teisisõnu
su suhted inimestega peegeldavad su suhet Jumalaga. Kui oled tõesti Jumala leidnud ja tunned
Teda, siis käitud ise teistega õiglaselt ja näitad üles armu. Sest just sellisena oled Teda kohanud.
Seepärast ootab Jumal meilt sama suhtumist kaasinimestesse. Inimsuhetes peegeldame seda,
mida oleme leidnud Temas. Peame olema ülitänulikud, et Jumal ulatub kaugemale kui õiglus.
Sest kui Ta kohtleks meid pelgalt õigluse alusel, poleks kedagi meist täna siin. Kuid Ta ulatub
kaugemale, andes meile seda, mida me ei vääri. Miika on kohtusaalis üsna õnnetu. Siis aga
asendub kurbus rõõmuga, sest ta mõistab, et kohtunik kavatseb õiglusemõistmisel ka armu
osutada. Arm tähendab andestamist. Nii paiskuvadki temast sõnad:“Kes on andestav Jumal
nagu sina!“ Andestamine on ime! Ime, et Jumal üldse ütleb nii:“Annan sulle andeks. Annan
sulle armu.“ Kuigi oleme süüdi.
Nii tulebki raamatu lõpus esile imeline tasakaal lepingus, mille Jumal teeb ja mis on
armuleping. Jumal teeb õiglust ja samas osutab armu oma rahvale. Selles on meie jaoks tõeline
pinge. Meie jaoks valitseb õigluse ja armu vahel alati teatud pinge. See tuleb meil esile näiteks
oma laste karistamisel. Kas karistada või mitte? Kui laps teeb pahandust, tekib vanemal alati
probleem: kas teha õiglust nagu lapse tegu väärt on, või anda armu, andestada? Vanem püüab
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kuidagi tasakaalu leida, kuid see on väga raske. Mõlemat samaaegselt teha on väga raske.
Julgen väita, et ka Jumala jaoks on väga raske olla samaaegselt õiglane ning armuline. Välja
arvatud vaid ühel juhul: kui süütu olend on valmis kannatama kohut süüdlase asemel. Sel juhul
saab Jumal teha korraga mõlemat- karistada ja armu anda. Kui süütu inimene on valmis kandma
karistuse, siis saab süüdlasele armu anda. Seetõttu oligi rist vältimatu. Kas teate laulu „Seisan
Jeesuse risti all“? Tänapäeval on sealt paraku üks risti puudutav salm välja jäetud:“Turvaline ja
õnnelik varjupaik, kindel ja imeline kaitse. Paik, kus taevalik armastus ja taevalik õiglus
kohtuvad.“ Ristil tuleb ilmsiks Jumala täiuslik õiglus: surmaotsus patule. Ristil ilmneb ka
Jumala täiuslik arm: süüdlane pääseb vabaks, sest süütu on maksnud hinna. Rist oli vältimatu.
Inimesed arvavad, et armastav Jumal võib andestada ka ilma ristita. Ei või! Kui Jumal oleks
meile andestanud ilma ristita, oleks Ta küll armuline, aga mitte õiglane Jumal. Kui Ta aga
keelduks pattu andestamast ja ainult karistaks, oleks Ta küll õiglane, aga mitte armuline Jumal.
Sestap oli Vana Testamendi ajal võimatu, et ükski iisraellane võinuks saada andeks enne, kui
süütu ohvriveri polnud valatud. Ilma verevalamiseta ei saa olla patu andeksandmist. Sest kui
verd ei valata, ei saa Jumal olla ühtaegu õiglane ja armuline. Rooma kirja 3. peatükis on selgelt
öeldud, et Jumal on ühtlasi õige kui ka õigekstegev neile, kes usuvad Jeesusesse. Ta on ühtaegu
nii õiglane kui ka armuline ja seda vaid seetõttu, et veatu Jeesus oli valmis võtma enda peale
kohtuotsuse, et meie saaksime armu. Miika keskendubki neile kahele teemale: Jumala õiglus ja
arm. See valmistab meid ette mõistmaks risti tähendust. Kui meie oleme vastu võtnud õigluse
ja armu risti kaudu, peegeldub see meie elus- meiegi peame toimima õiglaselt, olema armulised
ja elama alandlikult. Too kolmas on samavõrd oluline kui kaks esimest, sest on võimalik teha
kahte esimest ning tunda seepeale uhkust. Kuid kõike seda tegi Jumal esmalt sulle, sestap
kõnnid nüüd alandlikult koos Temaga.
Uus Testament tsiteerib samuti prohvet Miikat. Sealt loeme:“Valitseja tuleb Petlemmast.“
Näeme, kuidas see ettekuulutus täitus Rooma keisri otsusega, kui too lasi kehtestada peamaksu.
See omakorda tõi Joosepi ja Maarja Petlemma. Ja sündis Jeesus. Uues Testament tsiteerib ka,
et kui Kuningas tuleb, võtab Ta üle maailma valitsemise ning toob kogu maailmale rahu. See
on veel täitumata, aga täitub Kristuse naasmisega. On palju prohveteeringuid Messia tulekuga
seoses, mis ei täitunud Jeesuse tulemisega. Suur pettumus juutidele, sest Messias pidi ju tulema
maailma valitsema. Ta pidi tooma rahu maailmale, aga Jeesus seda ei teinud ja järelikult ei saa
Ta olla Messias. Nii nad väitlevad. See aga oli saladus, peidetud kõigi Vana Testamendi
prohvetite eest, mis avanes alles Uues Testamendis: Messias tuleb kahel korral. Esimesel korral
surema meie pattude eest ja teisel korral võtma üle võimu maailmas. Vahepealsel perioodil
tunnevad lunastuse leidnud kristlased end sotsiaalses mõttes Miikale sarnaselt. Osad väidavad,
et meie töö on võita hingi, n-ö Titanicult päästepaatidesse, enne kui maailm upub. Ei. On veel
muudki. Sotsiaalne valdkond kuulub koguduse töö juurde. Kui meis on Vana Testamendi
prohvetite tundlikkust, siis pole küsimus pelgalt patuste päästmises, vaid ühtlasi tuleb teha kõik
võimalik reageerimaks ebaõiglusele ühiskonnas. Mõned minu Lõuna-Aafrika koosolekud jäeti
ära, sest 1982. aastal süüdistati mind kommunismis. Seda ühe mu väljaöeldud lause
põhjal:“Õigsuse Jumal on võrdselt mures nii ebaõigluse kui ebamoraalsuse pärast.“ Poliitiline
probleem on, et parempoolsed muretsevad ebamoraalsuse ja vasakpoolsed ebaõigluse pärast.
Jumal aga on mures mõlema pärast, sest õigsus puudutab kõike, mis on väär Jumala silmis.
Tänu Jumalale Miika taoliste inimese eest. Neid on tänapäevalgi ning nad tõstavad oma hääle
nõrkade ja rõhutute eest sõnadega:“Jumal on vihane seda nähes!“ Olgu meil samasugune
meelsus. Aamen.
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Jesaja
1. osa
Alustuseks räägin kolmest põnevast faktist, mida Piiblis kirjas pole. Esmalt- 1948.a. juhtus nii,
et Surnumere lähedal Qumranis loopis üks beduiini kitsekarjus huupi kivikesi. Üks kivi lendas
lähedal asuvast koopasuust sisse. Poiss kuulis savinõu purunemise raksatust ja tormas minema,
arvates, et on kellegi varale kahju teinud. Aga kuna midagi ei järgnenud, läks ta tagasi ja ronis
koopasse. Koopast leidis ta 1,5 m savianumad. Siin on väike koopia. Anumate sisse olid
peidetud iidsed kirjarullid. Nii jõutigi Surnumere rullraamatuteni. See oli võimas leid. Mitmete
Vana Testamendi tekstifragmentide hulgast leiti Jesaja raamatu terviklik koopia. Parasjagu oli
käsil Piibli tõlkeuuendus Jesaja raamatu osas. Tõlketöö peatati, et uut koopiat uurida.
Tähelepanu vääris fakt, et leitud koopia oli 1000 aastat vanem kui eelnevad käsikirjad. Vanim
Jesaja käsikiri pärines 900 pKr, aga uus leid oli 100 eKr. Seega viis uus leid 1000 aastat
algversioonile lähemale. Arvati, et nüüd tuleb tõlkes teha mitmeid muudatusi ja seetõttu tõlge
peatati. Kuid tegelikkuses oli vaja teha vaid üksikuid tõlkeparandusi. Niivõrd hoolikalt oli
algmaterjal tuhande aasta jooksul edasi antud. Eelmisel aastal tähistati Händeli oratooriumi
„Messias“ 250. juubeliaastat. Te olete kursis, sellest oli palju juttu. Ilmselt teate ka, et
oratooriumile kirjutas sõnad üks vaimulik. Too viis teksti Händeli kätte ja palus sellele muusika
kirjutada. 24 päeva hiljem oli Händelil muusika valmis. Vaimulik oli väga häiritud, väites, et
nii lühikese ajaga on võimatu head muusikat luua. Pärast seda ta Händeliga õieti enam ei
suhelnudki. Kuid tegelikult oli Händel väga innukas ja tulemust me teame. Suur osa oratooriumi
tekstist on pärit otse Jesaja raamatust. Nii et taas jõudis Jesaja avalikkuse huviorbiiti.
Peatükkide pealkirjad Piiblis pole Püha Vaimu poolt antud. Soovin, et meie Piiblis poleks
mingit numeratsiooni, nii et me tõeliselt võiksime oma Piiblit tunda. Ligi 1100 aastat oli
kristlastel Piibel ilma numeratsioonita ja nad pidid tundma õppima igat konteksti. Need, kes
Jesaja raamatu peatükkideks jagasid, tegid huvitava lükke. Ei oska öelda, kas nad ise olid sellest
üldse teadlikud. Raamat jaotati 66-ks peatükiks. Piiblis muide on 66 raamatut. Ühtlasi jagati
Jesaja raamat kaheks eraldi osaks: 39 peatükki ja 27 peatükki. Juhtumisi on Vanas Testamendis
39 raamatut ja Uues Testamendis 27 raamatut. Lisaks, esimese osa 39 peatükki on kokkuvõte
Vana Testamendi sõnumist ja teise osa 27 peatükki edastavad Uue Testamendi sõnumit. Sest
see algab hüüdja häälega kõrbes:“Valmistage Issandale tee!“ Ristija Johannes. Edasi on jutt
Issanda sulasest, kes on võitud Püha Vaimuga, kes sureb rahva pattude pärast, seejärel tõuseb
üles ja kroonitakse. See jätkub nii:“Teist saavad minu tunnistajad maailma äärteni.“ Lõpuks
Jumala sõnad:“Teen kõik uueks! Loon uue taeva ja uue maa.“ Ja sealsamas on sõnad ühe teise
paiga kohta, kus „teie tuli iial ei kustu ja uss ei sure.“ Teisisõnu, kui keegi võtaks Piibli ja suruks
kokku ühte raamatusse, olekski tulemuseks prohvet Jesaja. Jesaja on justkui mini-Piibel. Kui
tahate teada Piibli kokkuvõtet, piisab lugeda Jesajat. Hämmastav, kas pole? Kindel see, et
nummerdajad ei aimanud, mida nad teevad. Veel hämmastavam on, et peatükid 40-66, mis
vastavad Uuele Testamendile, on sisu järgi selgelt jagatud kolme ossa, igas osas üheksa
peatükki: 40-48 peatükid on Jumala rahva lohutamine; 49-57 peatükkide teema on Issanda
sulane, Tema surm ja ülestõus; 58-66 peatükid räägivad tulevasest kirkusest. Lisaks jagunevad
üheksa peatükki omakorda kolmeks alateemaks. Seega 27 peatükki jagunevad 9-ks osaks; iga
osa omakorda jaguneb kolmeks ja moodustub kolmest peatükist. Keskmises osas eristuvad
kolmik-peatükid: 49-51, 52-54, 55-57. Ka nende keskmine osa jaguneb omakorda kolmeks
teemaks ehk peatükkideks 52, 53 ja 54. Üks salm siiski eristub teistest. Kui aga võtame järjest
keskmise osa keskmise peatüki keskmise salmi, jõuame sõnadeni:“Teda haavati meie
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üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli Tema peal, et meil oleks rahu, ja
Tema vermete läbi on meile tervis tulnud.“ Sõnumi tuum tuleb imeliselt esile. Arvan, et see
jaotus pole Vaimu antud, aga põnev on see küll. Jesaja raamat on hästi tuntud just üksikute
salmide poolest. Meenub, kuidas keegi ütles Shakespeare kohta, et talle ei meeldi tema teosed
liigsete tsitaatide tõttu. Ta arvas, et Shakespeare on lõviosa oma tekstidest teistelt näpanud,
mõistmata, et Shakespeare ise ongi nende tuntud tsitaatide autor. Sama kehtib ka Jesaja kohta.
Tema sõnad lausa voolavad üle me huulte. Kui oled koguduses üles kasvanud, tunned hästi
kõiki tema tsitaate. „Kuigi teie patud on veripunased, saavad need lumivalgeks.“ Te kõik teate
seda tsitaati. Ja on veel palju teisi tsitaate, mida oleme harjunud kuulma. „Nad taovad oma
mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks.“ Need read on New Yorgi ÜRO peamaja ees lausa
graniiti raiutud. Kurb küll, et seal tervet salmi ei tsiteerita:“Tema valitseb rahvaste üle!“ Ilma
Tema kui Kohtunikuta on meil võimatu midagi saavutada. „neitsi jääb lapseootele…Ja Talle
antakse nimi Immaanuel.“ Kõik need tsitaadid on tuttavad kas jõuludest või Händeli
„Messiast“. „Laps on meile sündinud, Poeg on meile antud.“ „Õigele Sa annad rahu, ta leiab
pelgupaiga Sinus.“ „Need, kes Issandat ootavad, saavad uut jõudu ja tõusevad kotkastena üles.“
„Kui kallid on mägedel nende sammud, kes toovad rõõmusõnumeid.“ „Oh, et Sa käristaksid
taevad ja astuksid alla!“ Kui palju olen palvekoosolekutel seda tsitaati kuulnud. On mõned väga
tuntud tsitaadid, mida kirikus pidevalt tsiteeritakse. Loen ette mõned neist, mis on kogudustes
n-ö ületsiteeritud: 6. peatükk, väga tuntud, Jesaja kutsumine:“Aastal, mil kuningas Ussija suri,
nägin ma Issandat. Püha! Püha!“ See on üks lemmiksalmidest. Kuid paraku need, kes seda
tsiteerivad, peatuvad alati valel real. „Siin ma olen! Saada mind!“ Ja sellega piirdutaksegi, ilma
et mindaks edasi olulise reaga sellest, milleks teda lähetati. Sellest on väga kahju. Räägin sel
teemal hetke pärast. 35 peatükk räägib kõrbest, mis õitseb kui roos ja kuhu rajatakse suur tee.
Edasi peatükk 40:“Trööstige, trööstige mu rahvast!“ Hüüdja hääl kõrbes. Veel edasi peatükk
53. Kes seda ei teaks! Piisab mõnest kuust koguduses ja kuuled kindlasti neid ridu:“Teda
haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu.“ Samuti peatükk 55:“Kuulge,
kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu!“ Peatükist 61
leiame me Issanda esimese jutluse Naatsaretis:“Issanda Vaim on minu peal…kuulutama
vabadust vangidele.“ Niisiis, Jesajat tuntakse väga hästi, kuid vaid salmide kaupa. Siin
seisnebki probleem. Kuna peatükid ja salmid on nummerdatud, nopime me salme lihtsalt välja.
Üksiksalme tuntakse ülihästi, kuid kahjuks ei tunta Jesajat tervikuna. Jesaja raamat on kõige
paremini tuntud Vana Testamendi raamat, kuid vaid salmide kaupa. Raamatut ennast tegelikult
ei tunta. Püüangi teid nüüd selles aidata. Uues Testamendis on palju tsitaate Jesaja raamatu
teisest poolest. „Surm neelatakse võidusse.“ Siin kajastub ka Püha Vaimu kurvastamise
temaatika. „Jumal pühib ära kõik pisarad.“ „Hüüdja hääl kõrbes.“ „Teist saavad mu tunnistajad
maailma otsteni välja.“ „Iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab.“ Kõik need read on pärit Jesaja
raamatu teisest poolest. See oli Jeesuse lemmikraamat. Sellele viitas Ta tihemini kui ühelegi
teisele Piibli raamatule. See oli ühtlasi Pauluse lemmikraamat, ka tema viitas sellele tihti. Seega,
kui te tõesti tahate Piiblit tundma õppida, lugege Jesajat. See annab teile arusaama nii Uue kui
Vana Testamendi kohta. See on Piibel kokkuvõtlikul kujul.
Edasi tahan rääkida Jesaja isikust. Nagu mitmete Piibli kirjutajate puhul, ei tea me temast palju.
Ta oli pigem Jumala-keskne mees, kes endast pikalt ei rääkinud. Teadmised tema kohta
pärinevad osaliselt tema kirjutistest, kuid samuti teistest juudi ajaloo allikatest. Ajalookirjutaja
Josephus kirjutas päris palju Jesajast. Samuti juudi pärimused. Jesajal olid tõenäoliselt
jumalakartlikud vanemad. Tal on väga eriline nimi. Sama kui Jeesus ja Joosua. Kahju, et me
kasutame nime Jesaja, sest seetõttu ei taju me seost. Heebrea keeles kõlab ta Yesayahu. „Yahu“235

see on Jumala nimi „Yesa“- „pääste“, „lunastus“. Teisisõnu- „Jumal päästab“. Meie küla
postiljoni nimi muide on hr. Godsave (Jumal päästab). „Jumal päästab“ heebrea keeles on
Jesaja, „Yesayahu“. Täpselt sama nimi kui Joosua või Jeesus. Prohvetlik nimi, sest teda peeti
Vana Testamendi evangelistiks. Just tema edastad evangeeliumit ehk head sõnumit. Sõna „uus“
Vanas Testamendis peaaegu ei esinegi. Välja arvatud Koguja lauses „pole midagi uut päikese
all“. Samas aga esineb sõna „uus“ üsna mitmel korral Jesaja teises pooles. Pea ainus raamat,
kus seda sõna Vanas Testamendis esineb. „Uus taevas. Uus maa. Uus loodu. Teen kõik uueks.“
Selline on hea sõnum Vanas Testamendis. Jesajast sai kõikide aegade suurim prohvet. Teist
sellist prohvetit pole. Juudid paigutavad ta samale astmele Moosese ja Eelijaga. Kes olid suured
prohvetid tegudes, samas kui Jesaja oli suurim sõnas. Inimlikult võttes oli ta elu alguskäik
paljutõotav. Jesaja sündis palees, kasvas üles õukonnas. Ta oli kuningas Ussija sugulane.
Seetõttu kuningas Ussija surm teda väga valusalt puudutaski. Jesaja oli kuningliku perekonna
liige. Ta oli jõukas, tal oli positsioon ja hea haridus. Mis te arvate, kas sellise taustaga on kergem
või raskem prohvet olla? Arvan, et see oli talle väga raske. Kuid tal polnud muud valikut, sest
niivõrd võimas oli olnud templis ta kohtumine Jumalaga. Õukonnas oli tal tee lahti ja ta oli
ühtlasi kuninga nõunik. Seetõttu paljud prohveteeringud puudutavad poliitilist temaatikat. Eriti
just valeturvalisust liitude sõlmimisest maailmajõududega, olgu siis Assüüriaga põhjas või
Egiptusega lõunas. Tema sõnumite poliitiline hõng tulenebki valitsuskontekstist. Tema eraelu
kohta niipalju, et ta naine oli naisprohvet. Kuid temalt pole meil ainsatki prohveteeringut.
Arvan, et Jesaja katsus oma sõnumid tema abil läbi. Naisprohvetina võis abikaasa oma mehele
kinnitada, kui tegemist oli Jumala sõnumiga, mis tuli edastada. Abielupaar- mõlemad prohvetid,
kes koos kuulsid Jumala häält. Kuid Jesaja niisiis oli see, kes kõneles. Tal oli kaks poega.
Võimalik, et isegi kolm, kuid kaks kindlasti. Ühe nimi oli Maher-Saalal Haas-Bas. Väga
keeruline nimi. Mis see nimi võiks tähendada? „Põgene, saak, röövija läheneb.“ See osutus
prohvetlikuks nimeks Jeruusalemma rüüstamispäeval, kui vaenlane tuli ja viis kaasa kõik linna
aarded. Seega, selle poisi nimi seostus halva nimega. Teise poisi nimi oli Sear-Jaasub. See
tähistab head sõnumit ehk „jääk pöördub tagasi“. Siin näemegi Jesaja kahte põhisõnumit: halb
sõnum raamatu esimeses pooles on Jeruusalemma rüüstamine, hea sõnum aga võtab kokku
raamatu teise poole- „jääk tuleb tagasi“. Iisraelil oli lootust isegi peale seda, kui kõik on
kaotatud. Ka Jesaja kutsumine oli eriline. Muide tema kolmas laps…On puhas oletus, et
kolmanda lapse nimi oli Immanuel. Sel ajal tõepoolest sündis poiss, kel on seos
prohveteeringuga, kuid arvan, et see polnud Jesaja poeg. On neid, kes siiski nii usuvad.
Immanuel tähendab „Jumal meiega“ ja selle väikese poisi sünd viitas kuningale. See oli
kahekordne märk, mis täitus sajandeid hiljem Jeesuse isikus. Jesaja kutsumine- templisse
sisenedes nägi ta Issandat ja pühadus tuli tema üle. Sellest alates nimetas ta Issandat nimega,
mida keegi polnud kasutanud. See nimi kordub tema raamatus ligi 50 korda ja seda mõlemas
osas. Ta nimetas Issandat „Iisraeli Pühaks“. See on ainulaadne tiitel, Jesaja poolt esile toodud.
Sest Jumala pühadus oli ta endasse haaranud. Sel hetkel, kui Jumala pühadus tema üle tuli,
tundis ta end rüvedana. Tundis, et ta ei tohiks isegi templis viibida. Huvitav märkida, et ta tajus
oma huulte rüvedust. Rüve jutt teatavasti saastab meid. Piibel räägib palju meie kõnest,
sõnadest. Siis juhtus Jesajaga midagi võimast, sest ingel lendas ta juurde, tulikuum süsi käes ja
puudutas ta huuli. Sellest jäid ta huultele armid. Loodetavasti mõistate, et see juhtus päriselt.
See polnud nägemus. Temalt küsiti:“Mis su huultega juhtus?“ Ja ta vastas:“Jumal pidi mu huuli
põletama.“ Kogu oma ülejäänud elu tulid ta sõnad üle armistunud huulte. See oli reaalne
sündmus. Arvan, et see pani inimesi ta sõnumit uskuma. Selline oli tema prohvetiks olemise
hind. Siis küsis Jumal temalt:“Kelle peaksin MA lähetama? Ja kes läheb MEIE eest?“ Milline
erakordne viide kolmainsusele! Üks, ja ometi rohkem kui üks. Seejärel saabus muserdav
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sõnum:“Sa lähed ja jutlustad, aga rahvas ei kuula. Su jutlus kalgistab neid, nad ei võta midagi
vastu!“ Hämmastav! Issanda sõnad Jesajale:“Ära arva, et sinust saab edukas jutlustaja. Mida
rohkem jutlustad, seda rohkem nende südamed kalgistuvad. Ja ma kasutan su jutlusi, tegemaks
neid kurdiks ja pimedaks, et nad ei pöörduks ega saaks tervendatud!“ Erakordne sõnum! Jumala
sõna mitte ainult ei ava inimsüdameid, vaid ka suleb neid. Ja võib inimesi eemale tõugata.
Jumala sõna kuuldes sa kas kalgistud või pehmened. Neutraalseks jääda ei saa. Üsnagi ehmatav,
kas pole? Muutud Jumala sõnale avatumaks või hoopis sulgud, kuid täna siit lahkudes oled sa
muutunud. Jesaja kaudu kuuldud sõnad pidid muutma rahva kalgiks ja kurdiks. Just see salm
Jesajast on Uues Testamendis enim tsiteeritud. Jeesus kasutas seda oma teenimistöös,
öeldes:“Räägin tähendamissõnadega, et nad kuuldes ei kuuleks ja nähes ei näeks ning et nad ei
pöörduks ega terveneks.“ Teisisõnu, Ta rääkis tähendamissõnade kaudu, et peita tõde ja muuta
kõvaks nende süda, kes tegelikult ei huvitunudki. Ka Paulus tsiteeris sama. Kui ta jutlustas
juutidele, kes ei kuulanud- ta tsiteeris sama salmi. Me ei tohi unustada, et Jumala sõnal on
kahekordne mõju. Pole ime, et Jesaja küsis:“Kui kaua veel pean neile jutlustama ja neid
kalgistama ilma mingi vastukajata?“ Issand vastas:“Kuni maa muutub tühermaaks ja linnad
inimtühjaks. Siiski jääb kümnendik alles. Ja puu hakkab taas kasvama.“ 40 aastat teenimistööd
teadmisega, et inimesed ei võta sõnumit vastu. Tahan, et mõistaksite, kui raske see ülesanne
Jesajale oli. Aga kui ta poleks läbi murdnud, poleks meil seda imelist raamatut. Ta ei teadnud,
et sajandeid hiljem innustab see raamat paljusid. Tema eluajal näis, nagu oleks ta läbi
kukkunud, sest keegi ei pannud tema sõnu tähele.
Heidame nüüd pilgu geograafiale ja ajaloole, sest oluline on mõista prohveti ajastu konteksti.
Kõigepealt geograafiast. Siin näete juba tuttavat Lähis-Ida kaarti ja „viljakat poolkuud“. Pärsia
laht, Eufrat, Tigris, Vahemeri, Punane meri, Küpros, Niilus. Siin on Iisraeli 10 põhjahõimu,
pealinnaga Samaaria. Ja siin Juuda 2 lõunahõimu, pealinnaga Jeruusalemm. Neid ümbritsevad
väikerahvad, kaugemal aga valitsevad suurvõimud. Jesaja raamatust loeme, kuidas Jumal pidi
taas ja taas kasutama väikerahvaid oma rahva korralekutsumiseks. Aga kui nad ka siis ei
kuuletunud, pidi Ta kasutama suurrahvaid. Põhjapoolne väikeriik oli Süüria, pealinnaga
Damaskus. Edasi ammonlased, moabiidid ja edomlased teispool Jordanit ja Surnumerd,
Transjordaania aladel. Rannikualal elasid vilistid, keda Jumal oli sinna toonud Kreetalt.
Kõrbealad aga olid hõivanud araablased. Jesaja päevil oli Juuda vastu sõlmitud mitmeid liite.
Näiteks Iisraeli 10 hõimu olid liidus süürlastega, et rünnata väikest Juudat. Tõsine oht. Just sel
ajal juhtuski, et Jesaja läks kuninga juurde sõnumiga, et kõik on hästi ja võit on nende poolel.
Kuningas vastas:“Aga meid on ju vaid kaks väikest hõimu kümne hõimu ja süürlaste vastu!“
Seepeale ütles Jesaja:“Vaata, neitsi jääb lapseootele, toob ilmale poja ja paneb Talle nimeks
Immaanuel.“ Mida „Immaanuel tähendab? „Jumal meiega“? Annan teile neli varianti. Pakkuge
välja, milline neist:“JUMAL on koos meiega!“, „Jumal ON koos meiega!“, „Jumal on KOOS
meiega!“ või Jumal on koos MEIEGA!“ Milline neist? Hääletuseks meil aega pole. Õige on
neljas. Rõhk on sõnal „meie“- Jumal on koos MEIEGA, mitte nendega. Teisisõnu, Jumal on
meie poolel. Kui too poiss eostati ja talle anti see nimi, teadis kuningas, et kümne hõimu ja
süürlaste liit ei jää peale, sest Jumal on „meiega“. Kuigi Iisraeli 10 hõimu olid vastaspoolel,
polnud Jumal nendega. „Jumal on meiega“, ütles Jesaja. Vilistid omakorda sõlmisid liidu
araablastega ja see oli väikese Juuda jaoks tõsine oht. Kuid taaskord oli Jumal nende poolel.
Siin asus Assüüria, pealinnaga Niinive, Tigrise kaldal. Assüüria oli suurvõim kirdesuunal,
Egiptus seevastu suurvõim edelas. Siin aga, Bagdadi lähistel, oli üks väikeriik pead tõstmas.
Väike Babüloni-nimeline riik, millest räägime rohkem Hesekieli ja Taanieliga seoses.
Babülonist hakkas kujunema suur oht, aga mitte veel Jesaja päevil. Assüüria oli suurvõimuna
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oma lõpufaasis, olles tol ajal suurim oht Jeruusalemma vastu. Jesaja prohvetiteenistus kattis
neli valitsusaega. Kuningas Manasse ajal ta hukati. Jesaja alustas kuningas Ussija surma-aastal,
kuid tema peamine jutlusteaeg jääb Jootami, Aahase, Hiskija ja Manasse ajajärku.
Vaatame nüüd lähemalt tolle ajastu n-ö poliitilist mustrit. Vasakul on kirjas kuningad: Ussija,
Jootam, Aahas, Hiskija, Manasse. Olid nad head või halvad kuningad? Head on märgitud
rohelisega (Ussija, Jootam, Hiskija). Ussija oli alguses hea kuningas. Ta valitses pikalt, 52
aastat. Paraku sai temast viimastel aastatel halb kuningas. Ta tegi kurja Issanda silmis ja suri
pidalitõppe. Selline oli tema karistus halvaks muutumise pärast. Huvitav fakt, et heade
kuningate ajal oldi lahinguis alati võidukad. Aga halbade kuningate ajal saadi lüüa. See pole
kokkusattumus. Kui rahvas oli hea, oli Jumal nende poolel ja keegi ei võitnud neid. Aga halva
kuninga ajal polnud Jumal nendega ja lahingud kaotati. Esimene rünnak tuli vilistide ja
araablaste poolt. Ussija valitsuse algusaastail. Võimas vastane alistati, sest tol ajal oli kuningas
hea. Kui aga kuningas muutus halvaks, vägagi halvaks, siis ei suudetud vastu seista Assüüria
rünnakule ja kaotati. Assüüria ei jäänud küll paigale ja pöördus tagasi oma maale, kuid võitlus
oli väga ränk ja lahing kaotati. Siis kuningas Ussija suri. Muide, arheoloogid on leidnud Ussija
haua. Hauakivil on sõnad:“Siin lebavad Ussija luud.“ Minu jaoks on see huvitav fakt, kuigi see
pole Piiblis kirjas. Siin aga on Assüüria kuninga Sanheribi bareljeef. Temast tuleb hiljem päris
palju juttu. Siin istub ta troonil, võtmas vastu vaenlaste auavaldust. Jootam oli hea kuningas.
Kõik, kes tema vastu tulid, said lüüa. Nii ammonlased kui ka Süüria-Iisraeli vaenuvägi. See
peaks tegelikult olema Aahase all…See toimus ajal, kui võim läks Jootamilt Aahasele. Kuid
Jootami mõju oli veel olemas ja vaenlane sai lüüa. Edasi tuli võimule Aahas, läbinisti halb
kuningas. Edomlased ründasid- lahing kaotati. Vilistid ründasid- lahing kaotati. Assüürlased
ründasid taas- lahing kaotati. Assüürlaste poolt tulenev oht kasvas pidevalt. Seejärel valitses
hea kuningas Hiskija. Vilistide rünnak löödi tagasi. Tulid assüürlased ja piirasid Jeruusalemma
185 000- mehelise sõjaväega. Muide, samal ajal jutlustasid Aamos ja Hoosea põhjaaladel. Nad
olid Jesaja kaasaegsed. Kui assüürlased Aahase ajal ründasid, ei vallutanud nad küll
Jeruusalemma, kuid vallutasid Samaaria ja nii kadusidki pildilt 10 Iisraeli hõimu, aastal 721
eKr. Mida Hiskija tegi? Kui Jeruusalemm oli ümber piiratud, tekkis tõsine probleem
veevarudega. Hiskija lasi kaevata tunneli, mille kaudu toodi linna allikavett. Kui külastate
Jeruusalemma, minge kindlasti ka tunnelisse. Kui ma esimest korda tunnelist läbi läksin, oli
vesi rinnuli ja pea puudutas lage. Kõik küünlad kustusid ära ja meie liikusime täielikus
pimeduses, üleni vees, ainult pea väljas. Läbisime 700 m kaljutunnelit. Oli vast kogemus. Aegu
hiljem, kui olime seal oma kogudusega, tegi üks meie grupi liige nalja ja jättis mulje, et vesi
läheb üha sügavamaks. Lõpuks paistis veest ainult tema käsi, mis tõrvikut hoidis. Tunneli
keskosast leiti kivikirjutis. Siin on kirjas, kuidas Hiskija kaevas tunneli, et varustada
Jeruusalemma veega. Salajase veetunneli mõte oli päästa sissepiiratud linnaelanikud. Linna
piiras 185 000 assüürlast. See lugu on kirjas Jesaja raamatus, peatükkides 36-39. See on Jesaja
raamatu ainus proosaosa. Siin näete Assüüria sõjaväge. Sanheribi väed viimas vange
Assüüriasse. Vange kujutatakse väiksena. Sõjamehed on kaks korda suuremad. Justkui
rõhutades, et vallutati üks „väike rahvas“. 185 000 sõdalast Jeruusalemma ümber. Ja Jumal
ütles:“Ma võidan nad.“ Järgmisel hommikul olidki kõik 185 000 meest surnud. Piibel ütleb, et
üks ingel lõi nad kõik maha. Veel hiljuti peeti seda väljamõeldud looks, kuniks üks briti
arheoloog leidis luukered üles. Siin on pilt pealuudest lebamas linnamüüri jalamil. Assüürlaste
skeletid olid leitud. Pilt on kehva kvaliteediga, aga vähemalt on see tunnistus, kuidas tuhanded
pealuud lebavad Jeruusalemma müüri ääres. Hiskija oli niisiis hea kuningas ja Assüüria sai
lüüa. Kuid Hiskija tegi ühe ränga vea. Kord, kui kuningas oli haigestunud, saabus talle väikesest
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Babülonist „head paranemist!“- tervituskaart. Kõik sai alguse sellest kaardist. Hiskija oli väga
haige. Ta ei tahtnud surra ja hüüdis Jumala poole. Issand andiski talle 15 eluaastat lisaks. Kuid
sõnumitooja oli juba tollasest väikelinnast Babülonist teel, tervitussoovidega Babüloni
kuningalt. Hiskija oli meelitatud, et keegi nii kaugelt maalt temast huvitub. Ta näitas külalisele
kõiki oma aardeid, paleed, templit. „Minge nüüd tagasi oma maa kuninga juurde ja rääkige
talle, kui suursugune kuningas mina olen!“ Jesaja tuli Hiskija juurde ja küsis:“Mida sa sellele
mehele näitasid?“ Too vastas:“Kõiki oma aardeid!“ Jesaja ütles:“Ühel päeval viib Babüloni
kuningas sinult kõik, mida tollele mehele näitasid.“ Selle dramaatilise loo leiate Jesaja raamatu
keskelt. Manasse oli kohutav kuningas, seotud saatana kummardamisega. Isegi oma lihase poja
ohverdas ta saatanale, ehk Moolokile, deemon-jumalale, kes oli selle teenistuse keskmes.
Manasse vihkas Jesajat sedavõrd, et keelas tal igasuguse kõnelemise. Seepärast hakkas Jesaja
kirjutama. Tänu Jumalale, et ta kirjutas, tulemus lebab nüüd meie ees. Lõpuks ei kannatanud
Manasse enam välja ja otsustas prohveti hukata. Kas teate, mil viisil? Ta käskis tuua seest õõnsa
puutüve, lasi Jesaja kinni siduda ja puutüve sisse toppida. Seejärel käskis ta kahel mehel
puutüve pooleks saagida. Seda mainitakse Heebrea kirjas, peatükk 11:“…neid on pooleks
saetud.“ Ja juudi ajalugu tõdeb, et üks poolekssaetutest oli Jesaja. Selline on niisiis ajalooline
ja geograafiline taust.
Jesaja raamatu puhul hämmastab eelkõige tõik, et see on kahes osas ja et osade vahel on suur
kontrast. Nagu teistegi prohvetite puhul, sisaldab Jesaja raamat sõnumeid eri ajajärkudest.
Kronoloogilist järjestust pole. Vahel esineb sisulist järjestust, kuid tihti järjestus üldse puudub.
See on omamoodi segu. Üht tüüpi prohveteeringud on kogutud raamatu ühte ossa, teist tüüpi
teise ossa. Seda raamatut pole lihtne lugeda, sest puudub lineaarne ülesehitus. Me oleme
harjunud lineaarstiilis raamatutega, kus on algus ja lõpp. Jesajas pole nii. Siin raamatus on
niisiis selgelt eristuvad osad: esimesed 39 peatükki on vägagi erinevad viimasest 27-st. Isegi
niivõrd, et koolis õpetatakse lastele, nagu oleks raamatu teise osa kirja pannud hoopis teine
mees- „deutero Jesaja“. „Deutero“ tähendab „teine“ ehk teine Jesaja. Raamatu esimene osa
rõhutab peamiselt halbu, teine osa häid uudiseid. Esimeses osas on rõhk inimeste valedel
tegudel, teises osas Jumala tegudel. Esimeses osas on rõhk patul ja karistusel, teises osas päästel
ja lunastusel. Esimene osa suunab pilgu kohtule, teine osa armule. Jesaja oli prohvet, kes
keskendus mõlemale. Näiteks Joona rõhutas armu, Nahum aga kohut, Aamos kohut, Hoosea
armu. Siin aga on meil prohvet, kes ühendab mõlemad pooled. Esimeses osas seab ta Iisraeli
silmitsi patuga, teises osas lohutab Iisraeli heade tuleviku-uudistega. Esimene osa räägib
Jumalast kui „Iisraeli Jumalast“, aga teine osa avardab võimsalt Jumala-pilti ja räägib
universumi Loojast. Esimeses osas on temaatika rahvuslik, teises osas rahvusvaheline. Esimene
osa suunab pilgu Iisraelile ja väikerahvastest lähinaabritele, teine osa käsitleb Iisraeli koos kõigi
maailma rahvastega. Meidki on teises osas mainutud. „Kauged saared“ on viide
Suurbritanniale. Jesaja päevil saabusid foiniiklased siia tina otsinguile. Nad arvasid, et
Suurbritannia ongi maailma äär. Nii et kui jutt oli „maailma äärest ja kaugetest saartest“, viitab
see meile. Esimeses osas kujutatakse Jumalat alati tulena ja see seostub kohtuga, kuid teises
osas on Teda kujutatud Isana. Esimeses osas tõstab Jumal oma käsivarre löömiseks, teises osas
päästmiseks. Esimene osa rõhutab needusi, teine osa õnnistusi. Esimene osa kirjeldab Jumala
„kummalisi tegusid“ ehk neid, mida Ta pigemini ei teeks, sest Ta ei taha karistada. Teine osa
aga on täis „häid uudiseid“. Esimene osa keskendub juutidele, teine osa paganatele ehk
„rahvastele“. Esimeses osas kujutatakse vaenlasena Assüüriat, teine osa aga räägib
esiletõusvast Babülonist, millest saab peamine karistusvahend Jumala käes. Esimene osa on
kirjutatud enne pagulusaega, seostudes sündmusega, mis selleni viivad. Teine osa räägib
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sündmustest peale pagulust. Need sündmused on edasi antud nii detailselt, et sunnivad
skeptikuid uskuma, nagu oleks sellel osal teine autor. Sa kas usud, et Jumal teab tulevikku, või
siis ei usu. Kui mitte, siis ei saa ka uskuda, et Jesaja on saanud kirja panna, et Babüloni vallutab
mees nimega Küüros. Sest see sündmus leidis aset 100 aastat peale Jesaja surma. Sa kas usud,
et Jumal teab tulevikku ja et prohvetid panid sõnumid kirja või sa siis ei usu seda. Selles on
küsimus. Suurim arutelu Jesaja ümber just sel teemal käibki. Arvatakse, et „proto“ ehk esimene
Jesaja kirjutas peatükid 1-39 ja „deutero“ ehk teine Jesaja kirjutas peatükid 40-66. Viimasel ajal
on veel üks koolkond esile tõusnud, kes jagab ka teise osa kaheks, nii et „kolmas Jesaja“ olla
kirjutanud 10 viimast peatükki. Kokku siis kolm Jesajat. Ja seda õpetatakse koolides tõe pähe.
See on saanud laia kandepinna. Tuuakse esile erinevused stiilis, sisus ja sõnavaras. Ärge
unustage, et Jesaja edastas mitme aasta jooksul palju sõnumeid erineva eesmärgiga- kord
karistuseks, kord lohutuseks. Ning loomulikult oli ta stiil ja sõnavara erinev. Sellegipoolest
hoitakse kinni arvamusest, et teises osas kirjeldatud üksikasju oli võimatu ette näha. Siin ongi
asja tuum: Kas Jumal teab tulevikku? Kas Ta on tuleviku paika pannud ja valitseb selle üle?
Kas Ta saab selle käivitada? Küsimus on usus Jumala isikusse. Kuid ühtlasi on ka fakte, mis
tõendavad mulle, et prohvet Jesaja on kirja pannud kogu raamatu. Toon esile kolm neist.
Esiteks, mõlemas osas on väga palju ühist. Näiteks Jesaja lemmikfraas Jumala kohta- „Iisraeli
Püha“. Seda esineb 50 korda- 25 korda esimeses, 25 korda teises osas. Muidugi võidakse öelda,
et tegemist on lihtsalt matkimisega. Teiseks, kas pole veider, et teise osa ehk kogu Piibli
suurima prohvetiraamatu puhul on prohveti tegelik nimi unustusse jäänud? Väga kummaline!
Et suurim prohvet on tundmatuks jäänud, samas kui kõigi teiste prohvetite nimed on teada. Ma
ei saa uskuda, et selline suur Jumala prohvet on anonüümne. Loomulikult on tegemist Jesajaga.
Aga eelkõige, nii Jeesus kui Paulus ütlevad teise osa tsiteerides:“Nagu prohvet Jesaja ütles…“
Minu jaoks on see piisav. Ei Jeesus ega Paulus poleks saanud valetada. Ja nemad tunnistasid
Jesajat. Mainisin seda teemat, sest see on vägagi aktuaalne. Sedakorda on aeg paraku otsas.
Tahtsin veel ühtteist esimese ja teise osa kohta lisada, aga teeme seda järgmisel korral.

2. osa
Jesaja on niisiis kogum erinevatest prohveteeringutest 40. aasta jooksul. Selget järjestust siin
pole, kuid meile on oluline mõista raamatu ülesehitust ja tajuda selle hõngu. Vaatame esmalt
esimest osa. Enamjaolt sisaldab see halbu uudiseid. Peatükid 1-10 räägivad nuhtlusest Juudale
ja eelkõige Jeruusalemmale. Eriti just Jeruusalemma naistele ja nende ehtelembusele. Naised
kulutasid ehetele väga palju raha. Siin on mõned väljakaevamistel leitud näited tollest ajast.
Need võivad meeldida või mitte, aga kallihinnalised olid need küll ja naised kulutasid nendele
ohtralt raha. Peatükkides 13-23 on väike viide teisi rahvaid puudutavale kohtule. Need on
rahvad, keda Jumal oli kasutanud oma rahva korralekutsumiseks, kuid kes läksid üle Jumala
poolt lubatud piiri. Nad olid muutunud õelaks, julmaks ning tegid Iisraelile rohkem halba, kui
oli Jumala plaan ning Ta karistas neid selle eest. Jumal kasutab teisi rahvaid oma rahva
distsiplineerimiseks, aga kui neil võim pähe lööb ja nad piiri ületavad, järgneb karistus.
Peatükid 24-34 räägivad Samaaria ja Juuda kohtuotsusest. Kuid pange tähele, et siia vahele
paigutub ka kaks heade uudiste osa. Teisisõnu on esimeses osas head ja halvad sõnumid justkui
kihiti. Tulevane au leiab äramärkimist kahel korral, et nii leevendada raskeid sõnumeid ja et
inimesed saaksid heita pilgu helgemasse tulevikku. Peatükid 36-39 jutustavad kuningas Hiskija
haigusest. Siit leiame ajaloolise viite, kuidas Assüüria asemel kasvas suurimaks ohuks BabülonHiskija rumaluse tõttu. Babülon polnud veel suurvõim, kui Hiskija nende saadiku vastu võttis
ja uhkelt talle kõiki Jeruusalemma aardeid näitas. Esimeses osas on seega nii häid kui halbu
sõnumeid. Halvad sõnumid on samalaadsed kui Aamosel: rahva sõnakuulmatus; distsipliin,
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mida Jumal üritas teiste rahvaste kaudu rakendada, et tuua oma rahvas tagasi enda juurde;
vältimatu häving; lõpuks sundpagulus ja maalt lahkumine. Jumala rahvana Iisrael hüljatakse,
rahvas satub suurde masendusse. Esimese osa hea sõnum aga ütleb, et rahva jääk naaseb
pagulusest. Nagu mäletate, väljendas seda Jesaja teise poja nimi. Sellele aga lisandub tõeliselt
hea ja ülioluline sõnum: sõnum kuningast, kelle õlgadele pannakse valitsus. Sünnib kuningas,
kes toob rahvastele rahu. Händeli oratoorium „Messias“ edastab kogu Jesaja algusosa: Taaveti
sarnane tulevane kuningas, kes on Igavene Isa, Nõuandja, Rahuvürst; valitsus on antud Talle;
neitsist sündinud. Kõik see on esimeses osas, edastades pildi tulevasest Kuningast, kes Iisraelis
valitsema tõuseb. See muidugi annab põhjust suurt rõõmu tunda. Jesajas on palju hõiskamist ja
rõõmupidu, isegi esimeses osas.
Nüüd aga räägin teisest osast. Algusest lõpuni avaneb siin meile imeline pilt Jumalast.
Kirjutasin välja mõned Jesaja ütlemised Jumala kohta. Esmalt, Ta on „ainuke Jumal“, kes üldse
olemas on. See rõhuasetus on teises osas ülioluline. „Ei ole kedagi teist minu kõrval!“ „Ei ole
teist minusarnast!“ „Olen ainuke Jumal!“ Väga oluline on mõista, et pole olemas teisi jumalaid.
Jesaja lausa pilkab neid teisi jumalaid, öeldes, et neil on kõrvad, aga nad ei kuule, silmad, aga
nad ei näe, jalad, aga nad ei kõnni. Mõtisklesin selle salmi üle, kui külastasin „tuhande buddha
templit“ Bangkokis, Tais. Neil on jalad, aga nad ei saa kõndida. „Pole teisi jumalaid minu
kõrval!“ See muidugi on vägagi solvav väide meie tänapäeva ühiskonnas, kus nõutakse kõikide
religioonide tunnustamist. Kuid pole olemas teisi jumalaid Iisraeli Jumala kõrval. Teiseks, Ta
on Kõikvõimas Looja. Rahvad on kui tolmukübe Tema ees. Tema andis nimed tähtedele. See
polnud inimese teha ja seetõttu ongi nii palju probleeme tekkinud. Mina ei tea oma tähtkuju ega
tahagi teada. Seepärast ei ütle ma teile ka oma sünnikuupäeva. Paraku kui inimesed andsid
tähtedele nimed, algasid probleemid. Kuus meest ja seitse naist kümnest loeb iga päev
horoskoopi. Jesaja ütleb, et Jumal on tähtedele nimed andnud. Inimene andis nimed loomadele,
sest nad anti inimese meelevalla alla. Kuid me ületame oma piirid, kui läheme tähtede kallale
ja nii saavad meist astroloogid. Jesaja lemmikväljend Jumala kohta läbi kogu teise osa on
„Iisraeli Püha“. Samuti nimetab Jesaja Jumalat „suguvõsa lunastajaks“. Ruti raamat aitab meil
selle tähendust mõista. Samuti „rahvaste Vabastaja“, aga eelkõige on Ta ajaloo Jumal.
„Rahvas“ on kreeka keeles „ethnos“ ja sellest tuleb „etniline grupp“. Seega „rahvas“ ei seostu
poliitikaga, vaid „etniliste gruppidega“. Jeesus käskis meil teha jüngreid kõigist etnilistest
gruppidest, mitte kõigist riikidest poliitilises mõttes. Seda on oluline mõista. Teine osa niisiis
keskendub palju Jumalale. Kuid siia lisandub veel keegi, eriti just poeetilistes lauludes. Jutt on
„Jumala sulasest“. Juudid ei tea tänapäevani, kes see on. See salapärane isik ilmub vaid teises
osas:“Vaata, mu sulane…“ Mingil hetkel tundub, et jutt on kogu Iisraeli rahvast, kuid siis
selgub, et tegemist on isikuga. Lugu on pisut keeruline, sest „sulaseid“ mainitakse mujalgi.
Ussijat, Hiskijat ja Serubbaabelit nimetatakse Jumala sulasteks, samuti Jeremijat ja Hesekieli.
Kuid siin mainitud sulasel on miski teisiti. Esiteks, Tema veatu olemus. See sulane on täiuslik.
Temas pole ühtegi viga, ühtegi pattu. Teiste kohta ei saa nii väita. Teiseks, Ta on sügavalt
õnnetu mees „valude mees ja haigustega tuttav“. Sügavalt õnnetu. Kolmandaks, Ta läheb läbi
hukkamise ja surma. Ta tapetakse kui kurjategija, ometi on Ta süütu. Ta tapetakse teiste, mitte
enda pattude pärast. Ta saab valesüüdistuse. Tema haud on jõukate inimeste haudade seas.
Eelkõige, peale hukkamist äratatakse see sulane surnuist üles ja ülendatakse väga kõrgele
kohale. Meile on selge, kellest jutt. Aga juutidele mitte. Nad ei suuda sobitada teises osas
kirjeldatud sulast esimeses osas tõotatud kuningaga. Nende jaoks see kokku ei klapi. Me peame
suutma mõista probleemi, mille ees juudid seisavad. Ka Jesaja ise ei osanud seostada teise osa
sulasekujundit kuninga isikuga esimeses osas. Esimene juut, kes need kaks seostas, oli Jeesus.
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See seos tuli esile Jeesuse ristimisel, kui Jumal ütles:“See on minu armas Poeg, kellest mul on
hea meel.“ Jumal viis kokku sõnad kuningas ehk „minu armas Poeg“ ja sulane ehk „kellest mul
on hea meel“. Seega, esimesena lõi seose tegelikult Jumal ise, Jeesuse ristimisel. Ja Jeesus
teadis, et need kaks isikut ühendatakse Temas. Kuid juudid arvavad seniajani, et tegemist on
kahe erineva isikuga ja vaidlevad ikka veel sulase teemal. Kas pole hämmastav, et just Iisraeli
riigi taastamise aastal leiti Surnumere äärest Jesaja raamatu terviklik käsikiri? Raamatut
säilitatakse suurepärases muuseumis „The Shrine of the Book“, Knesseti lähedal. Seal
muuseumis on Jesaja raamat eksponeeritud- seesama „kannatav sulane“ otse tänapäeva Iisraeli
südames. Ja ometi ei tea juudid ikka veel, kes see on. Jeesusele lisaks tegi ka Peetrus oma
jutlustes ikka ja jälle seoseid kuninga ja sulase isiku vahel. Tänu sellele tuli nii mõnigi preester
varakristlikul ajal usule. Ka Filippus oskas neid kahte seostada. Mäletate lugu, kui ta kohtas
etiooplasest eunuhhi? Too oli huvitatud juudi Jumalast ja uuris, kellest Jesaja peatükk 35 räägib.
Ta oli kõikjalt järele küsinud, aga inimesed ei osanud vastata. Nii ta siis küsiski Filippuselt.
Filippus vastas:“Tean küll! Tema nimi on Jeesus.“ Just selle Piibli kirjakoha alusel hakkas ta
tunnistama Jeesusest. Ei läinud kaua, kui etiooplane sai ristitud. Ta oli esimene aafriklane, kes
tuli usule Jeesusesse. Ta oli kuninganna varahoidja. Tema viiski evangeeliumi Etioopiasse. Ka
Paulus ühendas need kaks isikut. Kirjas filiplastele räägib ta Temast, kes ei pidanud õiguseks
olla Jumala sarnane, vaid võttis sulase kuju. Meie mõistame kogu seda suurt saladust, aga
juudid mitte. Nad lihtsalt ei suuda mõista, et kuningas võiks selliselt kannatada ja et teda võiks
hukata kui kurjategijat. Siin on nagu müür ees, sest rist on juutidele solvav. Nad ei taha sellist
kuningat, kes ristile naelutatakse. Selline ei saa ju olla kuningas, kelle õlgadel on valitsus.
Juudid ootavad võidukat kuningat, kes tuleb valitsema, mitte surema. Selles ongi probleem. On
veel üks isik, kes teises osas väga olulisel kohal on- Püha Vaim. Siin on ühtlasi sõnad
„kurvastama Püha vaimu“. Püha Vaim läbib kogu teise osa ja ühtlasi võiab sulase ametisse.
Jumala Püha Vaimu kohalolu tuleb siin võimsalt esile. „Valan oma Vaimu teie järglaste peale!“
See on Jesaja teisest osast. „Te olete mässanud ja kurvastanud Tema Püha Vaimu.“ Aga Jesaja
meelislause on:“Tema Vaim valatakse välja!“ Meie teame, et sellega viidati nelipühi
sündmustele. Näete, kuivõrd selgelt väljendub teises osas Jumala kolmainsus. See selgitab ka
mitmuse vormi „meie“ Jesaja 6. peatükis:“Kelle ma läkitan? Kes meie poolt läheks?“
Kolmainsus on Vanas Testamendis olemas- neile, kel silmad on. Siin on võimas Jumal, kes lõi
maailma; siin on kannatav sulane; ja siin on Püha Vaim. Kõik kolm isikut on teises osas selgelt
kujutatud.
Nüüd tahan teile selgitada midagi, mis on prohvetlusega seotud. See siin kujutab inimsilma
ning see teleskoopi. Vabandan oma kunstioskuse pärast. Ja seda (kahte mäetippu) me näeme,
kui vaatame läbi teleskoobi. Prohveteeringud moodustavad 1/3 Piiblist- Jesajast Malakini,
kokku 16 raamatut, suured prohvetid eespool. „Suured“ seetõttu, et kõnelesid palju. Vähemalt
teame neist rohkem. „Väikesed“ prohvetid ehk lühemad tekstid on paigutatud nende järele.
Igaüks neist prohvetitest nägi oma ajast ettepoole. Nende käsutuses oli justkui kaks vahendit:
mikroskoop hetkeolukorra ja teleskoop tuleviku jaoks. Mikroskoop aitas mõista
hetkesündmuste põhjuseid oma rahva keskel, oli oma rahva tarbeks. Tulevikku aga nägid nad
otsekui teleskoobi läbi. Siin lähebki asi keeruliseks. Kui vaatad läbi teleskoobi kahte mäetippu,
ei erista sa nendevahelist vahemaad. Teatud ilmaoludes võib tunduda, et näed ühe ja sama mäe
kahte tippu. Saate aru? Sarnane piiratus tekib ka prohveteeringute puhul. See, mida mitmed
vana-Testamendi prohvetid pidasid ühe mäe kaheks tipuks, oli tegelikult kaks eri mäge,
üksteisest kaugel. Alumisel pildil on näha, et läbi teleskoobi näeme kahte mäge, kuid tundub,
et tegemist on ühe mäe kahe tipuga. Me ei taju suurt vahemaad kahe mäe vahel ehk prohvetlikus
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mõttes suurt ajavahet kahe sündmuse vahel. Meie elame kahe mäetipu vahel- üks tipp on
minevik, teine tulevik. Sest meie teame midagi, mida prohvetid veel ei teadnud. Nemad ootasid
kuninga tulekut. Aga meie teame, et kuningas tuleb kaks korda. Selles seisnebki kuningriigi
suur saladus, mille Jeesus teada andis. Seepärast on kuninga tulek jagatud kaheks sündmuseks.
Jesaja prohveteering kuninga kohta sisaldab kahekordset täitumist. Kahekordne täitumine ei
seisne mitte ainult kuninga esimeses ja teises tulemises, vaid on veelgi keerulisem. Jesaja
nägemused vahetavad kohad: Jesaja raamatu teise osa „kannatav sulane“ täitub enne kui
esimese osa „valitsev kuningas“. Püüdkem juute mõista- nad tunnevad väga hästi Jesajat ja
seetõttu ootavad esmalt kuninga tulekut. Kuid nii see ei juhtunud. Seepärast nad ei võtnudki
vastu Jeesust kui Messiat. Nad ootasid hoopis kuningat. Meie teame Püha Vaimu läbi, et esmalt
tuli Ta kannatava sulasena ja alles teisel korral tuleb Ta kuningana valitsema. Seega Vana
Testamendi prohvetlus tekitab juutidele kaks sõlmpunkti: 1) nähakse vaid ühe kuninga tulekut
ehk kahetipulist mäge, tajumata suurt distantsi kahe tipu vahel; 2) oodatakse teise sündmuse
toimumist esmajärjekorras, kuigi Jumal on ilmutanud, et need toimuvad vastupidi. Jeesus pidi
kõigepealt tulema selleks, et surra meie pattude eest ja alles siis saab Ta valitseda kuningana.
Tema kahe tulemise vahel leiavad aset väga mitmed sündmused ja meid tuleb Kuninga
valitsemisajaks ette valmistada. Meie mõistame neid kahte punkti, kuna meie alustasime
Kristusest. Kuid juutidel on seda väga raske mõista. Selles seisneb Jesaja prohvetikõne suur
müsteerium: kannatav sulane ja valitsev kuningas on üks ja sama isik, kuid Ta peab kõigepealt
tulema sulasena ja alles siis kuningana. Põhjus on väga lihtne, sest juudid on iseenda suurimad
vaenlased. Nad arvavad, et neid tuleb päästa ümbritsevate vaenlaste käest, kuid tegelikult
vajavad nad päästet sisevaenlase küüsist. On lihtne arvata, et kõik hädad on teiste põhjustatud,
kuid tegelik põhjus oli nende enda patt. See selgitab palju kogu evangeeliumi kohta. Ristija
Johannes hüüdis:“Valmistage Issandale tee! Parandage meelt! Kuningriik on lähedal! Olge
valmis! Tunnistage oma patud! Saage ristitud! Puhastuge!“ Mida ta sellega öelda tahtis?
„Arvate, et olete kuninga jaoks valmis, aga tegelikult pole nii! Olete patused alamad. Te pole
kuningriigi jaoks piisavalt puhtad.“ Jeesus ütles sama:“Parandage meelt ja uskuge. Kuningriik
on lähedal.“ See selgitab suurepäraselt palmipuudepüha sündmuseid, kui Jeesus ratsutas
Jeruusalemma. Viimaks ometi said inimesed oma tahtmise- Jeesus saabus kuningana.
Rahvahulk juubeldas. Nad tõesti arvasid, et Ta saabub kuningana ja seda tunnistavad nende
hüüded:“Hosanna! Hosanna!“ See pole mingi taevane tervitushüüd nagu tänapäeva lauludest
mulje jääb. „Hosanna“ tähendab:“Tee meid otsekohe vabaks!“ Rahvahulk ei pannud tähele, et
Jeesus ratsutas eeslil. Oma teisel tulemisel ratsutab Ta hobusel. See on hoopis midagi muud.
Kuid tookord ratsutas Jeesus eeslil. Ta ei tulnud võitlema. Teisel korral tuleb Jeesus võitlema,
tuleb sõdalasena valgel hobusel. Kuid tol korral ei pööranud rahvas eeslile tähelepanu. Inimesed
viskasid oma kuued tee peale, lehvitasid palmiokstega ja hüüdsid:“Taaveti poeg!“ Nad uskusid
siiralt, et Ta tuli Jesaja esimest ettekuulutust täitma. Ta sisenes läbi linnavärava ja pöördus
vasakule, mitte paremale. Rahvahulk jäi vaikseks. Jeesus nägi piitsaga meest ja käskis piitsa
enda kätte anda. Inimesed mõtisklesid, mida Ta kavatseb teha. Kuid Ta oli ju pöördunud
vasakule, mitte paremale. Jeruusalemma peab tundma, et mõista selle sammu tähendust.
Paremat kätt asub roomlaste Antoniuse kindlus, okupeeriva võimu kants. Jeesus pöördus hoopis
vasakule templi suunas ja nüpeldas juute. Saate nüüd aru, miks paar päeva hiljem seesama
rahvahulk nõudis:“Löö ta risti!“ Ja miks nad valisid Tema asemel hoopis Jeesus Barabase.
Sissisõdalase Barabase, kelle nimi tähendab „päästja, isa poeg“. Just sellist sissisõdalast rahvas
eelistas- meest, kes võitleb. Kuid meest, kes nüpeldab juute templist välja…Ei! Mõistate rahva
kriisi, kes lootis, et ta tuleb trooni üle võtma? Kuid oh pettumust, Ta tuli selleks, et tempel
puhtaks lüüa. Kui Pilaatus lasi sureva kurjategija ristile panna sõnad „Juutide kuningas“, ei
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suutnud rahvas seda uskuda. Vaid üks mees kogu rahva hulgast uskus, öeldes:“Mõtle mu peale,
kui oma kuningriiki jõuad!“ Vaid tema üksi nägi kannatavas, surevas mehes tulevast kuningat.
Nii kirjutaski ristil surev varas end ajalikku. Jesaja nägi kõike seda ette, kuid ei mõistnud nähtut
ega osanud pilti kokku panna. Meie nüüd oskame. Meie teame, et ühel päeval naaseb Ta hobuse
seljas ja võtab kogu maailma valitsemise enda kätte. Temast saab Inglismaa kuningas. Ja
Ameerika, Hiina, Venemaa kuningas. Jeesus tuleb valitsema! Kõik maailma kuningriigid
saavad meie Jumala ja Tema Võitu omaks. Võite „Halleluuja!“ hüüda. See on vägev uudis!
Kuid Ta pidi ka eelnevalt tulema, sest keegi polnud tõeliselt valmis Tema valitsuse all elama.
Kuningas võib ju olla täiuslik, kuid kui pole häid alamaid, pole see õige kuningriik. Oma
uhkuses arvasid juudid, et on valmis kuninga tulekuks, et kuningas vabastaks rahva ja võtaks
valitsuse üle. Ristija Johannese sõnum oli:“Te pole valmis! Teid tuleb puhastada.“ Meie
valmistamegi inimesi ette kuninga tulekuks. Valmistame ette alamaid kõigi maailma rahvaste
hulgast Ta tuleku eel. Ja kui hea sõnum jõuab kõigi rahvasteni, tuleb lõpp. Sest Jumal tahab
esindajaid kõigist etnilistest gruppidest. Seetõttu Jesaja teise osa tulevikunägemus ühendabki
rahvusliku ja rahvusvahelise. Viimastes peatükkides vaheldub pidevalt Jeruusalemma tuleviku
ja rahvaste tuleviku temaatika.
Jesaja 4. peatükist leiame suurepärase pildi lõpuaegade kohta, kus Issanda asupaik on mägedel
ja kõik rahvad kogunevad sinna. Kui külastasin ÜRO hoonet New Yorgis, tahtsin näha kahte
asja. Esmalt hoone ette paigaldatud graniitplokki sõnadega „nad taovad mõõgad sahkadeks ja
piigid sirpideks“. Mõtlesin, et tore ju, kui piibliread on niimoodi hoone ees kirjas, kuid kirjas
peaks olema kogu salm:“Ta mõistab kohut rahvaste vahel“. Kui Jeesus valitseb, seatakse õiglus
jalule. Ilma õigluseta on võimatu rahu saavutada. Vaid siis saab toimuda mitme poole
võidurelvastumise lõpetamine- siis, kui kõik rahvad tunnistavad ühte kohtunikku. Tuleb päev,
mil kõik Jugoslaavia probleemid antakse Jeesuse kätte otsustamiseks. Mitte ameeriklaste või
brittide, vaid Jeesuse kätte. Kujutage ette, mis maailmas juhtub, kui sellised tüliküsimused nagu
Bosnia või Horvaatia…“Jeesus, mis on õige lahendus?“ Ainult Tema oskab taolisi probleeme
lahendada. Ja nii saabki olema. Külastasime kogu ÜRO hoonet ja tuuri lõppedes ütles giid:“Noo
nii, külastus on lõppenud, kena päeva!“ Ütlesin:“Aga on veel üks ruum, mida me ei näinud.“
Ta küsis, milline ja ma selgitasin. Giid vastas, et sinna külastajaid ei lubata. Ütlesin, et olen
tulnud pika tee, et seda näha. Giid keeldus järjekindlalt. Siis manasin näole oma kõige anuvama
ilme, „spanjel-ilme“ ja ütlesin, et ma väga-väga tahaksin seda näha. Lõpuks soovitas giid
turvameeste juurde minna, äkki lubavad sisse. Nii ma tegingi. Relvastatud turvamehed seisid
sissepääsu ees. Palusin näha ühte kindlat ruumi. Nad keeldusid. Palusin väga, öeldes, et olen
sellest ruumist kuulnud ega suuda kuuldut uskuda. Lõpuks andis üks meestest järele ja küsis,
palju mul seal aega läheb. „Kaks minutit“, vastasin. „Hea küll, saate kaks minutit.“ Ta juhatas
mind ruumi, mis oli väiksem kui see saal siin. V-kujuline ruum, ilma akendeta. Valgusallikat
laes ei olnud näha ja see tekitas sünge hämaruse. Ruumi keskel oli ÜRO jumal. Olin sellest
kuulnud, suutmata uskuda. See oli raudplokk, umbes kirstu mõõtu, mustaks värvitud.
Raudploki ümber on jalapingid ja palvematid, et inimesed saaksid selle poole palvetada. Ma ei
suutnud uskuda! Kui olete näinud filmi „2001“, olete seda plokki näinud. Kas teate, kuidas see
sinna sattus? Kui ÜRO hoone valmis sai, tekkis äge vaidlus palveruumi teemal ja peasekretär
lasi selle juurde lisada. Õnnestus leida väike V-kujuline ruum kahe hoonetiiva vahel. Siis
vaieldi selle üle, mida sinna ruumi panna. Ühed tahtsid risti, aga teised olid vastu. Ühed tahtsid
lilli, teised mitte. Lõpuks tekkis kellelgi idee mattmustast raudplokist, mille „sisse“ vaadates
võib igaüks ette kujutada oma jumalat. Inimesed põlvitavad raudploki ette ja palvetavad
maailmarahu eest. Olen seda nüüd oma silmaga näinud! Ja nad arvavad, et rahvad hakkavad
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oma „mõõku sahkadeks ja piike sirpideks“ taguma, kui nemad palvetavad raudkirstu poole!
Muide, kogu see hoone asub üleüldse vales kohas. Kui Issand valitseb Siionis ja lahendab tülid
rahvaste vahel, siis võime loobuda relvastumisest ja kasutada relvaraha riiete, toidu ja kõige
selle peale, mida inimesed tegelikult vajavad. Kas pole imeline! Just seda Jesaja tulevikuks ette
kuulutabki. Tulevik ühinenud rahvastele, kuid keskusega Jeruusalemmas. Kas te ikka usute
seda? Mulle on see tulevikulootus. Jesaja ennustab seda ette ja ma usun, et see juhtub.
„Kannatava sulase sündmused“ on toimunud, see on nüüdseks minevik. „Valitsev Kuningas“
pole veel ilmunud, see on ikka veel tulevik. Kuid kui üks osa prohveteeringust on täitunud, siis
täitub ka teine. Jesaja kirjeldab maailma tulevikku. Siin on lootus kõigi jaoks.
Niisiis, miks lugeda ja uurida Jesajat? Loetlen kuus põhjust:
1. See on osa Jumala sõnast. See on esmapõhjus. Läbi kogu Pühakirja saame tarkust pääste
teemal, kuid Jesaja võtmesõnad on „päästa, pääste“, mis on ühtlasi ta nimi. Yesayahu
ehk „Jumal päästab“. See on niisiis esmapõhjus.
2. Jesaja on suurepärane sissejuhatus Piiblisse, nii Uude kui Vanasse Testamenti, sest siin
võetakse kokku mõlema temaatika- imeliselt, ühes raamatus, Püha Vaimu poolt. Leiame
siit enamiku Piibli teemadest. See on Piibli miniversioon. Kui Piibel tundub teile
lugemiseks liiga mahukas- kuigi loodan, et loete selle siiski läbi, alustage Jesajast. See
viib teid hämmastaval moel läbi kogu Piibli.
3. See on suurepärane sissejuhatus prohvetlusse. Jesaja on üks kolmest suurest prohvetist,
järjestuses esimene. Prohvetlus moodustab 1/3 Piiblist. Nimetaksin prohvetlust
kombinatsiooniks protestist ja ennustusest. Protest hetkeolukorra pärast ja ennustus
tuleviku kohta. Just neid kahte asja rõhutavad prohvetid pidevalt. Nad polnud lihtsalt
protestijad, vaid olid ettekuulutajad. Aga nad polnud lihtsalt ettekuulutajad, vaid ühtlasi
ka protestijad.
4. Jesaja aitab meil seostada Vana ja Uut Testamenti, osutades, mil viisil need üksteisele
valgust heidavad. Jesaja tundmine aitab meil mõista Uut Testamenti, see on otsetee Uue
Testamendi juurde. Ja ühtlasi ühendab mõlemad Testamendid Jumala igavikulises
eesmärgis. Just seda raamatut tsiteerisid nii Jeesus kui Paulus kõige enam.
5. Et tunda Jeesust. Ta ütles:“Uurige Kirju, sest need tunnistavad minust.“ Sellega pidas
Ta silmas Vana Testamenti. Arvan, et Jesaja aitab teil kõige paremini Issandat mõista.
Näiteks Jesaja peatükk 53. Lugege seda ja te leiate end risti alt. „Tema vermete kaudu
oleme tervenenud.“ Tervenemine toimub risti läbi nagu ka andeksandmine. Kõik selle
leiate Jesajast.
6. Et saada Jumalast parem pilt. „Ülendage Issandat koos minuga!“ tähendabki just seda.
Avardage oma pilti Jumalast! Jesaja teine osa annab avarama pildi Jumalast, Iisraeli
Pühast, kogu maailma Loojast. „Kas te siis ei tea? kas te pole kuulnud? Meil on suur
Jumal!“ Tema suuruse-võimsuse mõistmiseks on vaja tohutut suurendusklaasi. Rahvad
on kui tolmukübe. Tema ees ei jää midagi püsima. Kui ootad Teda, saad uut jõudu ja
tõused kotkana taevasse. Jumalast rääkides pilt kuidagi avardub ja muud teemad ei
pääse üldse segama. Siinkohal lõpetame Jesajaga. See, millest rääkisime, on piisav, et
mõista seda imelist prohvetit, kes on kätkenud terve Piibli ühte väikesesse raamatusse.
Aamen.
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Sefania ja Habakuk
1. osa
Nüüd vaatame veel kahte nn väikest prohvetit, sest need raamatud on suhteliselt lühikesed. Kuid
Jumala silmis pole need prohvetid väikesed, vaid olulised persoonid. Oleme jõudnud üheksanda
prohvetini 12. lühikesemast raamatust. Sefanja. Teame Sefanja kohta väga vähe. Mujal Piiblis
teda ei mainita. Sefanja raamat keskendub rohkem sõnumile ja mitte sõnumitoojale. Ainus
Sefanja kohta käiv biograafiline info on 1. peatüki 1. salm, kus meile öeldakse tema nimi ning
genealoogia. Sefanja nimi on heebrea keeles Sefan-yah, mis tähendab peidetud või varjul olev
Jumal. See ei tähenda seda, et Jumal oleks end ära peitnud. Kuid Ta polnud Iisraeliga 70 aastat
rääkinud. Või tähendab see, et Sefanja ise oli Jumala poolt peidetud. Tõenäolisemalt tähendas
Sefanja nimi hoopis seda. Selgitan peagi, miks. Sefanja genealoogia on huvitav. Ta on ainus
prohvet, kes mainib oma nelja sugupõlvetaguseid esivanemaid. Poeg, pojapoeg, pojapojapoeg
ning pojapojapojapoeg. Kui vaadata Sefanja nelja esivanemate sugupõlve, on ta kuningas
Hiskija sugulane ning seega kõrgest soost. Ta on Hiskija järeltulija, kes oli viimane hea
kuningas, kes valitses kahe Lõuna-Iisraeli suguharu üle. Ülejäänud Põhja-Iisraeli suguharud
olid viidud Assüüriasse. Lõunas olevad suguharud olid sama ohuga silmitsi, kui nad ei õpi teiste
suguharude õppetundi ära. Hiskija oli viimane hea kuningas, kes meeldis Jumalale. Ta tegi, mis
õige oli Issanda silmis. Ta kartis Jumalat, olles Jumala ees alandlik. Need on hea kuninga
„koostisosad“. Mis siis peale kuningas Hiskijat juhtus? Vastus on: valitsesid kurjad kuningad.
Hiskija-järgne kuningas oli igati Hiskija vastand. Ta nimi oli Manasse ja ta oli väga kuri
kuningas. Seda on paha lugedagi. Manasse ehitas uuesti üles kõik paganlikud altarid mägedel.
Ta püstitas fallosekujulised viljakustulbad maale ning taastas Ašera viljakustulbad. Manasse
õhutas Iisraeli rahvast pöörduma viljakuskultuse juurde, millest loomulikult ei puudunud ka
seksuaalsed üritused. Ta tutvustas rahvale ka Mooloki kummardamist, mille hulka kuulus laste
ohverdamine Moolokile. Manasse ohverdas oma pojad Moolokile, tappes nad Hinnomi ehk
Gehenna orus Jeruusalemmast lõunas. Prohvet Jeremija needis seda orgu ning Jeesus viitas
sellele kui põrgule. Hinnomi orust sai prügi ja kanalisatsiooni org. Läbi Manasse valitsuse
algaastate püüdis prohvet Jesaja teda peatada. Mida Manasse selle peale tegi? Kõigepealt keelas
ta Jesajal jutlustamise ehk kõnelemise. Seega kirjutas Jesaja oma prohveteeringu üles ning need
kirjutised levisid. Tänu sellele on meil täna Jesaja raamat. Kui Manasse kuulis, et Jesaja ikkagi
kirjutas prohveteeringuid, siis ta vihastas nii metsikult, et lasi Jesaja kinni siduda ning pista ühe
õõnsa puu sisse ning seejärel puu pooleks saagida. Nii suri prohvet Jesaja. Ta saeti sõna otseses
mõttes pooleks. Jesajat mainitakse ka kirjas heebrealastele, kus on väljend „neid on pooleks
saetud…“ See kõik viitab otseselt prohvet Jesaja surmale. Manasse tegeles astroloogia ja
spiritismiga, meediumitega suhtlemisega. Selline vaimne korralagedus viib alati moraalse
kaoseni. Ebajumalakummardamine viib alati immoraalsuseni. Jumal ütles Manasse kohta
Ajaraamatus, et tema oli kurjem kui kaananlased. Kas te kujutate ette, mis tunne oli Jumalal,
kes ajas õelad kaananlased püha rahva Iisraeli eest minema ja nüüd selgub, et iisraellased on
veel hullemad oma kurjuses? See oli väga ohtlik olukord. Manasse suri, olles valitsenud
Iisraelis 55 aastat. Tema troonipärijaks sai Aamon, kes oli väga nõrk tegelane ega teinud
olukorra parandamiseks midagi. Juuda suguharu muutus järjest kurjemaks. Aamoni
kuningakojas oli palju intriige ja reeturlikkust. Peale kaht valitsemisaastat reedeti Aamon ning
ta mõrvati. Selleks ajaks oli terve rahvas moraalses kaoses. Kui Aamon mõrvati, tähendas see
seda, et üks väike 8-aastane poiss nimega Joosija sai kuningaks. Küsimus oli suures osas selles,
milliseks kasvas Joosija. Kuna ta oli nii noor, oli poisi asemel tõeliseks valitsejaks ülempreester
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Hilkija. Põletavaks küsimuseks oli see, kelle jälgedes Joosija käib: kas oma vanavanaisa Hiskija
või oma vanaisa Manasse jälgedes.
Siis saatis Jumal prohvet Sefanja mängu. Sefanja ülesandeks oli tuua rahvas lapskuninga Joosija
ajal tagasi õigesse jumalateenimisse, enne kui ka neid viidaks võõrale maale eksiili sarnaselt
ülejäänud Iisraeli 10 suguharuga. See paneb meie jaoks tausta paika. Usun, et Sefanjat varjati
väikese poisina just nagu Moosestki. Sellepärast pani tema ema talle sellise nime- Sefan-yah
ehk Jumala poolt peidetu. See on minu teooria. Sest väikseid poisse ohverdati ebajumal
Moolokile. Sefanja ema päästis väikse prints Sefanja ning kasvatas ta üles. Jumala prohvetlik
hääl oli 70 aastat vaikinud. Alates Hiskija ja Jesaja surmast polnud keegi kuulnud Jumalalt sõna.
Kuid nüüd tuli Sefanja, kellel oli väga tugev sõnum. Kogu Sefanja sõnum keerleb ümber
Issanda päeva. Olen teile juba selgitanud, et Issanda päeva all ei mõelda meile tuttavat 24tunnist ööpäeva, vaid Jumala kohtumõistmise, karistuse ning asjade õigeks seadmise päeva.
Päeva, mil kurjus saab karistatud ning õiglus seatakse jalule. See päev läheneb. Kogu Sefanja
raamat räägibki Issanda päevast, mil Jumal klaarib inimestega arved. Kui päev läheneb, peab
Jumala rahvas selleks valmistuma. Usun, et valmistumegi. Teate vast, et inglise kalandris on
neli püha arvete klaarimiseks: naistepäev 25. märts, Ristija Johannese ehk jaanipäev 24. juuni,
29. september ehk peaingel Miikaeli päev ning esimene jõulupüha ehk 25. detsember. Kõik
võla- ja tüliküsimused pidid nendeks päevadeks olema lahendatud. Ning rahalised asjad korda
aetud. Sel päeval tegutses ka kohus ning mõistis õigust. Kõik need neli päeva illustreerivad
Issanda päeva tulekut, mil kõik arved klaaritakse ning seatakse korda ja pettus saab karistatud.
Ma pole küll laulja, kuid laul kohe tahab tulla minust välja. Max, kas sa läheksid klaveri taha?
Laulan teile kolm laulu, kui õpetan Sefanja raamatut. Prohvetluse ja muusika vahel on otsene
seos. Prohvetite raamatus on palju laulu. Usun, et Sefanja tahaks, et laulaksime sellist refrääni.
Palun anna mulle lihtsalt esimese laulu esimene noot:“See on see päev, see on see päev, mil
Issand mõistab kohut, mil Issand mõistab kohut. Me kahetseme, me kahetseme ning
kurvastume. See on see päev, mil Issand mõistab kohut. Meie kahetseme ning kurvastume. See
on see päev, see on see päev, mil Issand mõistab kohut.“ Sellist laulu oleks Sefanja tahtnud:
mitte rõõmsat, vaid kurba, meeleparandusest ja pisaraist tulvil olevat laulu. Mitte aga rõõmu.
Vaatame Sefanja raamatu läbilõiget. Jaotasin selle kolmeks teemalõiguks, kuid kahjuks on
alapealkirjad täiesti vales kohas. Sageli rikuvad Piiblis olevad hiljem lisatud alapealkirjad asja
ära, lahutades selle, mida Jumal on sidunud tervikuks. Sefanja 1. teema juures on prohvet mures
teiste religioonide pärast, mis on Juudasse imbunud. Sefanja kuulutab Jumala kohut
ebajumalateenistuse üle, jaotades kohtumõistmise neljaks etapiks:
1.
2.
3.
4.

Kohtumõistmine on välja teenitud
Kuulutatud ehk ette teada antud
Prohvet kirjeldab täpselt, mis saab kohtumõistmise ajal toimuma
Sefanja rõhutab isegi selles faasis võimalust Jumala karistuse ära pööramist
meeleparanduse korral.

Sefanja sõnum ei erine kõigi teiste prohvetite sõnumist. Meile, kes me loeme prohvetite
raamatuid järjest, tundub, et seesama sõnum kordub järgmist raamatut lugedes uuesti. Muidugi,
sest Jumal kordabki ennast siis, kui seda vaja on. Kuid pidage meeles, et kui praeguses Piiblis
on sarnased prohveteeringud sisuliselt kõrvuti, oli tegelikkuses nende vahel sageli 70 aastat
ajavahet. Seetõttu pidigi nende mõtet kordama. Sefanja ütles: See on päev, mil Issand mõistab
kohut ja see päev läheneb! Ja ikka pöördute te valele teele! Vaadake, mis Iisraeli rahvale on
247

juhtunud! Rahvas nägi väga selgelt, mis 10 suguharuga oli sündinud. Selline on Sefanja
prohveteeringute üldloogika. Esimene teemalõik räägib teistest religioonidest. Teise teemana
viskab Sefanja Jumala kohtumõistmise võrgu ka teiste rahvaste üle. Ümbritsevate rahvasteni,
öeldes, et Iisraeli Jumal ei mõista vaid meie üle, vaid ka teie üle kohut. Sefanja seab üles ka
ajaloolise kompassi: Juudast läänes oli vilistide maa, kust muide väidavad palestiinlased end
pärinevat. Sõna „palestiinlane“ ongi sõna „vilist“ otsene tuletis. Juudast idas asusid Moab ja
Ammon. Lõunas asus Egiptus ning allpool ka Etioopia. Ning Juudast otse põhjas asus
tolleaegne maailmaimpeerium Assüüria, paiknendes Eufrati ja Tigrise alal. Babüloonia aeg
polnud veel tulnud. Assüüria viis vangi Iisraeli 10 põhjas asuvat suguharu. Enamus inimesi
viidi ära, alles jäi vaid väike Juuda suguharu. Sefanjal jagus julgust öelda, et ka Juuda
ümberkaudsed rahvad langevad Jumala kohtu alla, kes on kogu maailma Kohtunik. Ning eriti
oluline on mõista, et ümberkaudsete rahvaste üle mõistetakse kohut selle alusel, kuidas nad on
suhtunud Iisraeli. Huvitav seik vilistide kohta: kui Jumal tõi iisraellased idast üle Jordani
tõotatud maale, tõi Jumal samal ajal lääne poolt üle Vahemere samasse paika ka vilistid. Nad
olid Kreeta saarel elav rahvas, kelled Jumal tõi Kaananimaale samaaegselt heebrea orjadega.
See on alles müsteerium! Prohvet Aamos mainib seda Aamose 9:7:“Eks ole mina toonud
Iisraeli Egiptusemaalt, vilistid Kaftoorist,“ Jumal liigutab rahvaid, Jumal joonistab riigipiirid.
Miks siis tõi Jumal vilistid samasse paika täpselt samal ajal, kuigi Ta kavatses kaananlased
maalt minema ajada? Sest vilistid said Iisraelile okkaks silmis. See kestis kuni kuningas
Taavetini, kes nad lõpuks lahingus võitis. Kuid nad sõdisid ka pärast seda Iisraeli vastu. Simson
võitles vilistidega. Inglise keeles tähendab sõna „vilist“ kedagi, kes toob hävitust. Me kasutame
seda sõimusõnana:“On alles vilist!“ Miks Jumal seda tegi? 5. Moosese raamatus seletab Jumal
selle küsimuse lahti, öeldes:“Ma tõin nad teie läbikatsumiseks, et teada saada, kas te täidate mu
sõna. Kui te täidate mu sõna, siis ma hoian nad eemal. Kui te aga olete sõnakuulmatud, siis
saavad nemad teile distsiplineerivaks instrumendiks. Kui te teete kurja, saavad nemad teie üle
võimust.“ Jumalal on omad viisid oma rahva distsiplineerimiseks. Jumal on oma rahva Isa, kes
distsiplineerib oma eksivaid lapsi. Heebrealastele 12. peatükk ütleb, et kui Jumal sind ei
distsiplineeriks, poleks sa õige laps, vaid sohilaps. Üks Jumala lapseks olemise tunnuseks on
see, et Jumal karistab meid. Kohe näeme seda, et tegelik valik seisneb selles, kas tahame Jumala
karistust nüüd, või hiljem igavikus. Kui saad Jumala lapseks nüüd, siis Ta ka karistab sind, kui
eksid. Elu ei saa olema kerge. Tema tegeleb sinuga. „Sest Issand karistab igaüht, keda ta
armastab…“ Kuid Ta teeb seda selleks, et sind ei peaks enam hiljem karistama. Kas mõistad?
Nii et Jumala lapseks saamine ei päästa meid karistusest, pigem nihutab seda veidi ettepoole.
Kuid palju parem on saada nüüd karistada, kui oleme eksinud ning jääda Jumala perekonda kui
üldse mitte saada karistatud ning kogeda seda hiljem korraga. Selles seisnebki valik. Paljud ei
mõista, et selles valik seisnebki. Mina valin küll pigem saada nüüd karistada, kui hiljem.
Selletõttu on kristlaste elu siin maailmas üsna raske. Sellepärast ei saa ma uskuda selliseid
tunnistusi, kus öeldakse: tulin Jeesuse juurde ning mu mured lõppesid otsa. Uskusin neid kunagi
ja see masendas mind. Nüüd ma tean, et see polegi tõsi. Minu tunnistus kõlab umbes nii: tulin
Jeesuse juurde ning mu mured alles algasid. Siis sain Püha Vaimuga ristitud ning mu
probleemid läksid hullemaks. Viimased 5 aastat olen olnud rohkem plindris kui eelmised 40.
See on minu tunnistus. Kuid ma olen rõõmus, sest see läheb kokku Jeesuse tõotusega, mis Ta
ütles Johannese 16:32:“Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära
võitnud.“ Küsisin hiljuti oma sõbralt:“Kuidas läheb?“Ta vastas:“Olen kõrge kaarega üle oma
olukordade.“ Mõtlesin: nii vastab kristlane. Jeesus lubaski meile pahandusi selles maailmas.
Maailmas, kes meid vihkab, on meil pahandusi. Samuti Jumalaga, kes armastab meid liiga
palju, et meie patule läbi sõrmede vaadata. Kui tüürime Jumala teelt kõrvale, siis on oodata
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pahandusi. See on Jumala armastav hool, mis toob meid tagasi Tema teele. Kuna Ta armastab
meid juba nüüd, siis Ta karistab meid kohe, selle asemel, et karistada meid ühekorraga, nagu
maailma. Suures plaanis tähendab see seda, et Jumala rahval saab olema siin elus raskem kui
teistel inimestel. Kuid mitte järgmises maailmas. Olen jooksnud endast ette, öeldes ära mõtted,
millega plaanisin lõpetada.
Liigume aga edasi Sefanja kolmandasse ossa. Esimese raamatu osas lööb Sefanja kõiksugu teisi
usundeid, kultusi, spiritismi ning astroloogiat, laste Moolokile ohverdamist jne. Sefanja
kuulutab väga jõuliselt, et Jumal on sellest kõigest äärmiselt ärritatud. Sõna „ärritatud“ on väga
huvitav. Sellest sõnast sündis laul, mida keskajal palju lauldi-„Dieis Irai“ Ladinakeelsest sõnast
„irai“ tuleneb meie sõna „irriteeritud olema“ ehk ärritatud olema, vihastama. Seda lauldi
keskajal palju- Jumala viha laulu, päeva, mil Jumalal saab mõõt täis, Tema viha keeb üle. Piiblis
on kahte sorti viha. Uues Testamendis ning kreeka keeles on viha jaoks kaks sõna. Üks on
sisemise viha jaoks, mida sa ei väljenda avalikult, kuid mis pulbitseb sinu sees. Inimesed ei
teagi siis, kui vihane sa oled. Abikaasa tuleb hilja öösel koju ning leiab köögi laualt naise
kirja:“Su sussid on külmikus, toidu andsin koerale ja läksin peavaluga magama.“ Mees ei
teadnudki, et naine oli tema peale terve päev vihane kuna ta ei väljendanud seda. Teist tüüpi
viha on selline, mis keeb üle. Ma ei küsi, kumma vihatüübiga sina hädas oled, kuna ilmselt
jaotume siin ruumis mõlemasse gruppi. Nii et Piibel räägib meile sisemisest n-ö podisevast
vihast ning tugevalt n-ö ülekeevast vihast. Kumb neist on siis Jumala viha? Mõlemad. Kas teie,
naised, olete kunagi piima keetnud, unustades seda jälgida? Kui seda jälgida, tabad ärakeemise
hetke ning saad õige kuuma piima, kuid kui sa ei jälgi seda, siis on äkki maja paksu suitsu täis.
Sa ehmatad ja hüüad:“Piim keeb üle!“ ning jooksed kööki. Kui me ei jälgi seda nn aeglase tule
viha, siis me ei märka hetke, mil viha üle keeb. Täpselt seda ütlebki Sefanja ning ka Piibel.
Piibel ütleb, et Jumala viha kuumeneb praegu. Usun, et Jumala viha kuumeneb ka
Ühendkuningriikide üle. Kui tõesti silmad lahti teha, siis on võimalik seda näha. Jumala viha
kuumeneb ebaloomulike seksuaalsuhete, antisotsiaalse käitumise ning normaalse pereelu
lagunemise ja inimese naudingute-isude orjaks muutumise suhtes. Kõike seda on meie
ühiskonnas näha. Sefanja ütleb: kas te ei näe, et Jumala viha juba keeb ning saabub päev, mil
see viha keeb üle. Just seda mõeldakse Piiblis väljendi „viha päev“ all. Jumal hoiab enda viha
endas, kuid see viha kasvab Tema sees, kui inimühiskond käib alla. Ka meie riigis on nii.
Ütleksin, et terves lääne tsivilisatsioonis. Kuid ühel päeval keeb Jumala viha üle. Sel päeval
peame me kindlasti meeleparandusega Jumala viha võimalusel ära hoidma ning leidma Tema
ees halastust. Kas näete suurt pilti? Jumala viha on kui tulel olev piimapott, keedes vaikselt.
Kuid ühel otsustaval hetkel keeb see viha üle ning saabub viha päev. Siis Jumala viha plahvatab.
Kui oled kellegi peale vihane, siis kõigepealt see kasvab su sees, kuni see viha tuleb lõpuks sinu
seest üsna kiiresti välja. Sageli tuleb see viha ka üllatusena, kui me pole teadlikud sellise viha
järk-järgulisest kasvamisest.
Viimases lõigus ehk 3. peatüki salmides 1-20 on alapealkiri täiesti õigustatud. Kuid siin on üks
kummaline mitmetähenduslikkus õnnistuse ja needmise vahel, Jumala õigluse ning Jumala
armu vahel. Justkui Sefanja ütleks: valige ise! Mida te tahate? Kas Jumala õiglust, mis keeb üle
Tema tulises vihas? Kas Jumala ärritatust? Te ärritate Jumalat äärmiselt tugevalt! Ning see
ärritus kasvab ja keeb ühel hetkel üle. Ja kui Jumala viha üle keeb, siis ei tule midagi muud kui
õigsus ja kohus ning kohtumõistmine. Ja samas on Jumal väga armuline ning Ta soovib sulle
armu anda. Seda Ta tahabki, kuid Ta ei saa seda ilma inimese koostööta teha. Kuningas annab
armu vaid neile, kes seda paluvad. Jumalale meeldib armu anda, kuid inimesed ei palu eriti tihti
armu. Kas olete seda tähele pannud? Inimesed paluvad Jumalalt kõiksugu asju: abi, jõudu,
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tarkust, edu jne. Kuid mind rõõmustas tänase teenistuse palves just see, et te palusite, et Jumal
oleks armuline:“Jumal, anna armu!“ Palvet „anna armu“ kasutab inimene siis, kui ta on
veendunud selles, et ta on patune. Kui inimesed arvavad, et nad on head, siis nad paluvad
juhtimist, tervist, jõudu ja kõiksugu muid asju. Kuid armu paluvad vaid pahad inimesed. Ja me
oleme kõik pahad. Tema armu tõttu pole me veel otsa lõppenud. Ja Tema arm on igal hommikul
uus! Kui meil igal hommikul käib piimamees, siis mõtlen sellele. Mõni hommik, kui tunnen
end kristlasena, teen ise teed. Seda vist ei juhtu väga tihti, ega ju, kallis? Ei juhtu jah. Kuid siis
toon ukse tagant piimapudelid sisse ja mõtlen alati selle Nutulaulude salmi peale:“Tema arm
on uus iga hommik!“ Kuid Jumala armu peale mõeldakse siis, kui inimene tunneb end nii
patusena, et ta ei vääri mitte midagi head. Tublid ja korralikud kirikuinimesed sageli Jumala
armu ei palu. Nad peavad end nii headeks. Kuid samal ajal toimub meie riigi vanglates suur
ärkamine kuna halvad inimesed paluvad tõeliselt armu. Ja nad saavad seda, sest Jumal on
armuline neile, kes Ta armu paluvad. Nii et Sefanja 3. peatüki algus räägib kohtu ja armu
vahekorrast.
3. peatüki esimeses pooles seab Sefanja iisraellaste ette Jumala kohtupäeva, rõhutades rahva
kangekaelsust. Rahvas on mässanud Jumala vastu ning eirab Jumala süüdistusi. Sefanja
süüdistab iisraellasi mässus ning vastuhakus. Nad on kangekaelne rahvas. Tunnen, et nüüd
tahan jälle laulda. Kui lugesin Sefanja raamatust ühe väikse lõigu, Sefanja 3:5:“tema toob igal
hommikul valguse ette oma õiguse,“ avastasin, et laulan nii:“Suur on Su õigsus Jumal Sa Püha,
eksimuse varju Su kohtus ei leidu. Sa ei muutu iialgi, Su käsud ei tuhmu. Nii nagu need on
olnud, saavad need igavesti olema. Suur on Su õigsus, suur on Su õigsus. Mulle Su õigsus igal
hommikul suur, kõik teenimatu soosingu oled Sa kinkinud. Suur on Su õigsus, Issand, kuule
me anumist.“ Selgitan, miks ma seda laulsin. Sest meile meeldib laulda neid ilusaid laule
nagu:“See on see päev, mille Issand on teinud…rõõmusta nüüd…Meile see meeldib. Kuid
Jumalal on ka teine pool ja Jumala tasakaalu mõistmine on ülioluline. Paulus ju ütles
roomlastele 11:22:“Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on
langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse,“ õige tõlge oleks „Jumala headust
neile, kes jätkuvalt usuvad ning karmust nende suhtes, kes ei jätka uskumist.“ Jutt on jätkuvast
usust. Mitte alguse usk ei päästa, vaid see usk, millega teekond lõpetatakse. Jätkuv usk.
Johannese 3:16 täpne tõlge on selline:“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse jätkuvalt usub, ei hukku iialgi, vaid saab
minema igavesse ellu.“ Kas see muudab kirjakoha tähendust? Edasi minev ehk jätkuv usk
päästab. Sefanja hoiatab, et mäss ja vastuhakk lõpeb rahvusliku katastroofiga. Jumala viha keeb
ühel päeval üle ja see päev saabub. Sefanja rõhutab, et seesama Jumala viha keeb üle teiste
rahvaste jaoks, mõistes nende üle kohut. Kuid siis, kui tihti ütlevad karmid prohveteeringud
hirmsate salmide lõpus, et on veel lootust. Nagu Jumal sooviks viimase asjana tuua häid
uudiseid. Aamos oli väga karm prohvet, kes kuulutas eelviimasena Iisraeli 10-le suguharule,
enne kui need viidi Assüüriasse. Aamose sõnumid olid rasked, kuid tema viimased sõnad
pärinevad prohvet Hoosealt ning räägivad Jumala armust ja armastusest. Justkui oleks Jumala
viimane lause meile:“Kas sa ei tahaks mu armu?“ Huvitav, kas pole? Ta igatseb armu anda. Ta
ei rõõmutse õelate surmast. Seepärast lõpevad paljud Vana Testamendi prohveteeringud lootuse
noodiga- armuga. Sefanja õigsuse rõhutamine oli siis nii Iisraeli kui teiste jaoks. Sefanja armu
rõhutamine on aga vastupidi, kõigepealt teistele rahvastele ja siis Iisraelile. Sefanja rääkis
armust, öeldes, et kõigist rahvastest leidub inimesi, kes armastavad Jumalat. Igast rahvast,
keelest ja hõimust. Jumal ei taha, et ükski rahvas jääks välja. Seetõttu on meil evangeeliumi
kuulutamise käsk antud kõikidele etnilistele gruppidele, tehes neid jüngriteks. See on oluline.
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Praegu on Ühendkuningriikide mustlaskogukonna seas suur Jumala liikumine. Mustlased, kes
on kirjaoskamatud ega saa Piiblit lugeda, kuulavad minu õpetusvideosid. Paar kuud tagasi
viibisin koos 160 mustlasest pastoriga, kes ütlesid, et Ühendkuningriikides pole ühtegi
mustlaste perekonda, kus poleks ühte kristlast. Võib olla, et mustlased on esimene etniline
grupp Ühendkuningriikides, kes saavad täielikult kristlasteks. Jumal soovib kõiki etnilisi
gruppe oma perekonda. Ning Tema arm kindlustab selle, et on osad igast etnilisest grupist, kes
on jumalakartlikud. Meil on tõotus Jumala armu kohta. Kas pole põnev? Taevas on
multikultuurne, kuid meie oleme värvipimedad. Kas pole mitte põnev!
Sefanja lõpetab rahvusliku õnnistuse võimalusega. Iisraeli õnnistuse võimalusega. Jumal ütleb
Sefanja 3. peatüki lõpus üheksa korda „Mina teen seda!“ Iisrael võib rikkuda lepingut Jumalaga,
kuid Jumal ei riku seda iialgi. Sefanja räägib imelisest tulevikust, mil Jumal vaigistab oma rahva
oma armastusega. Kas pole imeline väljend? Ta vaigistab meid oma armastusega, rahustades
meid peale selle maailma suuri stresse ja pingeid. Ma vaigistan nad oma armastusega. Seejärel
ütleb Sefanja, et Jumal laulab heameelest oma rahva üle, rõõmutsedes oma rahva üle lauldes.
Ma tunnen, et tahan meie kõigi eest laulda. Mine tagasi klaveri taha, Max! Laulame koos.
Kuidas see nüüd oligi? „Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab…“ Kui sõnu
tead, laula kaasa. See laul on otse Sefanja raamatust. Püüan sulle mõista anda, et muusika ja
prohvetlus käivad koos. Jumal tahab üle meie laulda ning laulda koos meiega! Laulgem koos.
Võite istuda:“Issand, sinu Jumal su keskel on vägev, on vägev. Issand, sinu Jumal su keskel, on
vägev, on vägev. Tema puhkab oma armastuses, Tema tunneb sinust lauldes rõõmu. Issand,
sinu Jumal su keskel, on vägev, on vägev, on vägev.“
Püüame siis seda kõike kokku võtta. Sefanja püüab kokkuvõtlikult öelda: võta vastu Jumala
karistus nüüd, mil see veel podiseb. Ära jäta seda hilisemaks, kui see juba üle keeb. Sefanja
ütleb seda: Jumala rahval on võimalus tulla kohtusse nüüd, kui maailmal on vaid üks võimalus
viimsel kohtupäeval. See printsiip läheb otse Uude Testamenti, kus Peetrus kirjutab:“Sest käes
on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast, aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis
neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi?“ (1 Peetruse 4:17). Näete? Võta kohus vastu
nüüd. Õhku jääb vaid üks küsimus: kas lapskuningas Joosija pani seda hoiatust tähele? Joosija
sai kuningaks 8-aastaselt 640 eKr, valitsedes 31 aastat. Esialgu oli ta tugevalt mõjutatud
ülempreester Hilkijast. Preestrid armastavad hoida status quod. Kuid siis mõjutas Sefanja
kuningas Joosijat, nõnda, et ta 20-aastaselt hävitas kõik Jeruusalemma paganlikud ebajumalate
altarid. 28-aastaselt märkas ta, et Jumala tempel vajas korrastust. Kui Joosija lasi templit
korrastada, leidis keegi vanast kapist Moosese seaduse. Joosija mõistis, et keegi polnud seda
aastaid lugenud. Nagu leiaks vana tolmuse Piibli. Moosese raamat toodi kuningas Joosijale ja
loeti ette. Kui kuningas neid sõnu kuulis, oli ta väga ehmatanud. Joosija reageeris nii:“Pole ime,
et Jumal meid hoiatab! Me peame selle asja korda ajama!“ Ning 28-aastaselt korraldas kuningas
Joosija Moosese seaduse ette lugemise tervele rahvale ning selle täitmise. Armas poiss Joosija
otsis Jumalat. Kuid oli juba liiga hilja. Kuid sa ei saa õigsust seaduse abil peale suruda. Paljud
tahaksid, et Ühendkuningriikide valitsus võtaks vastu seadused, mis sunniksid inimesi
kristlikult käituma, kuid see ei tööta niimoodi. See peab tulema inimese südamest. Kuigi Joosija
tegi oma parima, et oma maad vaimulikult puhastada, siis kukkus see suures plaanis läbi. Ja siis
tegi ta suure vea- otsustas minna sõtta Egiptuse vastu. Jumal polnud selle otsuse algataja.
Egiptus tahtis hoopis minna läbi Iisraeli, et rünnata Assüüriat. Joosija oleks pidanud Egiptuse
armee lihtsalt oma riigist läbi laskma. Kuid kahjuks ta ütles:“Üle minu maa te ei tule!“ Joosija
kohtus Egiptuse armeega Megiddos. Joosija suri lahingus. See on kurb lugu. Kuid oli üks
noormees, kes oli sama vana kui Joosija, 28-aastane. Kui Joosija suri, siis öeldi sellele
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noormehele, et sina pead võtma selle prohvetliku koorma ja rahvale kuulutama, sest kuningas
Joosija reform ei toiminud. Sa pead inimestele kuulutama. Selle noormehe nimi oli Jeremija
ning siit algab tema teenistus. Nii et prohvet Sefanja kuulutus polnud edukas. Joosija püüdis,
kuid inimesed ei kuulanud. Räägime sel teemal ka prohvet Habakuki puhul. Kuna Habakuk
nägi 20 aastat hiljem, et olukord vaid halveneb. Viimase asjana ütlen veel seda, et Sefanja ja
Uue Testamendi vahel on märkimisväärne seos. Näitan teile seda visuaalselt. Sefanja sõnumi
sisu on täpselt sama sisuga nagu Ilmutuse raamatu sisu. Mõlemad raamatud algavad kohtuga
Jumala kojast. Siis tuleb kohtumõistmise teema rahvaste üle. Järgmiseks teemaks on suur
kohtupäev ehk Issanda päev. Kuid mõlemad raamatud lõpevad igavese õndsusega. Sefanja
puhul on tegu muidugi vana ehk maise Jeruusalemma, kuid Ilmutuse raamatus uue taevase
Jeruusalemmaga. Sefanja raamatus ilmub Jumal Kuningana, Ilmutuse raamatus aga Jeesus, kui
Ta tuleb teist korda. Kas pole hämmastav! Vana Testamendi ja Ilmutuse raamatu vahel on üle
400 vihje, kuid kõige lähedasem seos on prohvet Sefanjaga. Vahest mõjutas Sefanja ka
Johannest, kui ta pani kirja ilmutuse Jeesusest Kristusest.

2. osa
20 aastat peale Sefanjat tuleb esile prohvet Habakuk. Tema nimi tähendab „Jumalast kinni
haarama“. Vahel nimetan teda „klammerdujaks“. Ta klammerdus Jumala külge, julges Temaga
vaielda. Käis peale, et vastuseid saada, kuid vastused ei meeldinud talle. Siin on taaskord
teemaks olulised põhiküsimused: usu ja faktide vaheline vastuolu. See, mida usume, ei näi
mõnikord tõene, sest faktid nagu räägiksid meie vastu. Kui Jumal on hea ja kõikvõimas, miks
siis süütud kannatavad ja süüdlased mitte? Miks Jumal ei tegutse kiiremini? Miks Ta ei tee
midagi korralagedusega meie maailmas? Paljud maadlevad nende küsimustega, aga pigem
omaette, oma mõtetes või siis teiste inimestega väideldes. Aga õigem on nende probleemide
pärast maadelda Jumalaga ja klammerduda Tema külge, kuni vastuse saad. Habakuk nii tegigi.
Habakuki julgus ja ausus tuleb tema raamatus hästi esile. Mulle on Jumalaga väitlev Habakuk
südamelähedane. Vastupidiselt Sefanjale on siin hulgaliselt tsiteeritavaid salme. Ma ei arva, et
võiksite Sefanjast salme tsiteerida, välja arvatud laul „Ta rõõmustab teie rõõmust“- ta on
Habakukist väga erinev. Olete kindlasti kuulnud inimesi palvetamas:“Oo Issand, Sinu silmad
on liiga puhtad, et vaadata kurja!“ See on võetud Habakukist. Kuigi seda ei öelnud Jumal, vaid
Habakuk ise. Ja tal ei pruukinud õigus olla, nagu hiljem näeme. Kuid on muid sõnu, mida Jumal
ise ütles ja mida me julgelt tsiteerime. „Sest maa saab täis Jehoova au tundmist, otsekui veed
katavad mere põhja!“ Või:“Aga Jehoova on oma pühas templis, Tema palge ees vaikigu kogu
maa.“ Või:“Vihas mõtle halastusele!“ Seda olete kindlasti kuulnud. Või:“Kuigi viigipuu ei õitse
ja viinapuudel pole vilja, ometi rõõmutsen mina Jehoovas, hõiskan oma pääste Jumalas!“ Kuid
kõige kuulsam Habakuki salm, millest peale reformatsiooni sai protestantide Magna Carta,
on:“Õige elab oma usust.“ Martin Luther lasi salmil 2:4 kõlada kogu Põhja-Euroopas, tehes
sellest reformatsiooni marseljeesi. Kuid salmist saadi valesti aru, tõlgendati valesti. Tuleb
hoolega uurida, mida see õieti tähendab.
Vaatame Habakuki raamatu ülesehitust. See jaguneb selgelt kahte ossa. Peatükid 1 ja 2
kuuluvad kokku ja moodustavad ühe osa. Teise osa moodustab peatükk 3. kontrast kahe osa
vahel on tohutu. Esimeses Habakuk maadleb Jumalaga, toimub tõeline võitlus. Teises osas ta
puhkab Jumalas, tema üle on rahu. Esimeses on Habakuk meeleheitel. Teises aga taas õnnelik.
Esimeses ta otsesõnu karjub Jumala peale. Teises laulab Jumalale. Esimeses ta palvetab. Teises
ta ülistab. Esimeses on ta kannatamatu:“Jumal, miks? Miks Sa nii tegid?“ Teises on ta kannatlik
ja ütleb:“Ma ootan Jumalat.“ Esimeses ta nõuab taga õiglust:“Jumal, miks Sa viivitad
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õiglusega?“ Aga teises osas ta ütleb:“Issand, oma vihas ole armuline!“ Esimeses osas on ta
sügavas augus, teises osas kõrgel tipus. Mis Habakukiga siis juhtus? Midagi väga olulist pidi
vahepeal aset leidma. Ta on muutunud mees. Mis selle muutuse põhjustas? Vaatame
prohveteeringut üksikasjalikult, et muutust mõista. Esimese osa nimetasin „Etteheitepalveks“.
Kui iganes keegi on Jumalaga riielnud, siis on see Habakuk. Ta oli oma etteheidetes aus ja ütles
Jumalale täpselt seda, mida mõtles- ehe ausus palvetamisel. Alguses ta heitis ette, et Jumal tegi
liiga vähe. Seejärel heitis ette, et Jumal tegi liiga palju. Osad inimesed pole kunagi millegagi
rahul. Osadele inimestele ei meeldi kunagi viis, kuidas Jumal tegutseb. Habakuk muudab oma
väiteid isegi keset etteheidet sõnadest:“Jumal, Sa ei tee piisavalt!“ sõnadeks „Jumal, teed liiga
palju!“ See oli Habakukile tõsine probleem. Teise osa nimetasin „Rahulik ülistus“, sest see on
tegelikult laul. Siin on kirjas:“Habakuki palve kaebelaulude kujul.“ Habakuk soovis oma
laulule keelpillisaadet. Laulame seda hiljem. Laulame Beethoveni 5. sümfoonia „Ood rõõmule“
viisil. Sellega on omakorda pikk lugu…Aga niisiis- ülesehitus. Vaatame seda osa, mis on
Habakuki prohveteeringu keskmes. Ta uskus sellesse, mida mina nimetan „küsitlev palve“. On
see teile tuttav? See on väga tähtis palvevorm ja mind on see palju aidanud. Olete kuulnud
eestpalvest- selles palutakse Jumalalt midagi. Aga küsitlevas palves esitatakse Jumalale
küsimusi. Tihti juhtub, et Ta räägib minuga, kui küsimusi esitan. Ma ei taotle vastust, vaid
lihtsalt esitan küsimuse. Kui midagi tuleb mu mõttesse, eriti kui see on väga ootamatu ja minu
enda mõtteviisist erinev, üllatab see mind. Usun siis, et see on Jumalalt, ja 9 korral 10-st see nii
ongi. Kui meie armas tütar suri, saime alles tagantjärele teada, kui palju oli ta Jumalale teinud.
Olime hämmastunud. Ta ei rääkinud sellest kunagi, kuid ta oli olnud pidevalt kontaktis
misjonäridega Hiinas, Aafrikas, Haitil ja mujal. Ta oli ülistusjuht koguduses. Kõik leinasid teda.
Ütlesin Jumalale:“Issand, olen väga uhke oma tütre üle, aga mida Sina temast mõtled? Milline
on Sinu arvamus?“ Hetkega tulid mu mõttesse sõnad:“Ta oli üks Minu õnnestujatest.“ Sellest
jutlustasingi tütre matusel. Kas oled üks Jumala õnnestujatest või üks läbikukkujatest? Tal on
olnud mitmeid läbikukkujaid pärast Juudas Iskarioti. Esitage Talle küsimusi! Küsige, mida
Tema arvab. Kui sa pole kunagi oma elus kuulnud Jumalat kõnelemas, proovi küsida nii:“Kas
mu elus on midagi, mis Sulle ei meeldi?“ Kui sa tõesti tahad kuulda Jumalat rääkimas, esita
Talle see küsimus. Kui soovitasin seda ühele naisele, ütles ta:“Ma tean, mis see oleks!“
Ütlesin:“Ei, sa ei tea. See võib olla hoopis midagi muud. Küsi Temalt!“ Ta küsis:“Ja järgmisel
pühapäeval teatas:“Nii oligi!“. Habakuk esitas Jumalale küsimusi. Meenutagem, et Habakuk
tuli 20 aastat peale Sefanjat. Kuningas Joosija polnud reformidega loodetud tulemusi
saavutanud. Aastal 608 eKr suri Joosija Megiddos. Peale teda tuli võimule väga jumalakartmatu
ja isekas elunautlejast kuningas Joojakim. Seadus kaotas jõu. Õiglust väänati. Levis
pistiseandmine, korruptsioon. Seadusetus ja rõhumine täitis Jeruusalemma, Jumala linna kuni
polnud enam ohutu õhtuti ükski linnatänavail kõndida. Linn oli täis vägivalda. Olukord läks
järjest hullemaks. Habakuk pidi seda kõike pealt vaatama. Suutmata seda taluda, pöördus ta
Jumala poole. Meenutame korraks ka rahvusvahelist olukorda. Assüürlased, kes olid kaasa
viinud 10 suguharu, olid nüüd ise hääbumas. Tugevat maailmavõimu polnud enam. Seega
Habakuk teadis, et Jumal ei saa tuua assüürlasi Juudat karistama, kuna nemad olid allakäigul.
Ja ta ei näinud poliitilisel maastikul mingit muudatust. Näis, et midagi ei juhtu ja Jeruusalemm
läheb aina allamäge. Selline oli olukorra taust. Habakuk tegi Jumalale etteheiteid:“Kuidas Sa
võid tegevusetult pealt vaadata?“ „Sinu pühas linnas lokkab vägivald, pistis, rikutus, hirm!“
„See on kohutav! Ja Sa ei võta midagi ette!“ „Miks Sa lased mul kõike seda pealt vaadata?“
„Oled avanud mu silmad, aga sulgenud mu kõrvad. Ma ei kuule Sind!“ Ta paiskas kõik
Jumalale välja. Ta tahtis, et Jumal oma sekkumisega muudaks ühiskonda ning taastaks seaduse
ja korra. Kõlab tuttavalt? Usklikud paluvad nii ka tänapäeval. „Jumal, miks Sa ei too
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Inglismaale suunamuutust?“ „Miks Sa ei pane jalule seadust ja korda, et tänavail võiks taas
ohutult liikuda?“ „Miks Sa ei muuda ühiskonda?“ Habakuk rääkis Jumalale samu asju. Ja siis
Jumal vastas. Võid küll Jumalaga väidelda, aga hoiatan juba ette, et sa seda väitlust kunagi ei
võida. Jumal andis viis vastust Habakuki küsimustele „Miks Sa ei tee midagi?“ „Miks
kriminaalid ja vägivaldsed inimesed ei pea kannatama?“ Jumal andis viis vastuväidet. Ta
ütles:“Sa ei vaata piisavalt kaugele.“ „Ava silmad, et näha kaugemale.“ Teiseks Ta ütles:“Sind
ootab ees suur üllatus, Habakuk.“ Kolmandaks:“Olen plaaninud midagi, mis juhtub sinu
eluajal.“ Neljandaks:“Ma pole sulle rääkinud, mida teen, sest sa ei usuks.“ Viiendaks:“Olen
sellega juba alustanud, kuid sa pole märganud.“ Päris hea vastus, kas pole? Nii Jumal vastas
Habakukile, kes end seejärel ilmselt üsna tühisena tundis:“Mida Sa siis teed, et mina pole
märganud?“ Jumal vastas:“Toon esile babüloonlased.“
Babülon oli senini olnud lihtsalt üks linnake Tigrise jõe ääres. Keegi polnud sellest õieti
kuulnudki, peale Hiskija. Hea kuningas Hiskija oli teinud ühe suure vea. Kord oli ta väga haige.
Jumal lubas, et ta paraneb, andes „40 minuti tunnustähe“- päikesekell liikus 10 kraadi võrra
tagasi. Niisiis, Babülon oli sel ajal väike linn vähetähtsa kuningaga. Too tähtsusetu kuningas
saatis Hiskijale tervituskaardi „Parane hästi!“, et näidata oma head suhtumist. Ta saatis teele
kaks sõdurit, kes tulid Hiskija juurde, öeldes:“Babüloni kuningas soovib sulle kiiret paranemist!
Ja saadab selle kaardi su kaminapealsele.“ Hiskija oli väga meelitatud, et keegi nii kaugelt maalt
huvitub tema tervisest ja see hakkas talle pähe. Ta ütles:“Kui te siin juba olete, kas tahaksite
näha mu paleed?“ Ta näitas neile paleed, öeldes:“Minu varandus pole midagi võrreldes templi
aaretega! Kas tahaksite ka neid näha?“ Ta viis külalised templisse ja näitas kõiki selle aardeid.
Prohvet Jesaja tuli järgmisel päeval Hiskija paleesse ja küsis:“Kes need mehed olid, kellele sa
kõike näitasid?“- „Oo, nad tulid kaugelt Babüloni-nimelisest linnast. Babüloni kuningas saatis
mulle tervituskaardi. Ma ei arvanudki, et olen nii kuulus!“ Jesaja ütles:“Babülon viib ära kõik,
mida sa neile kahele mehele näitasid. Nii paleest kui templist.“ Isegi Jesaja nägi, mis oli
tulemas, kuid Habakuk mitte. Sel ajal oli Babülon tõusmas ja kuninga võim kasvamas. Nad
vallutasid Assüüria ja neist oli saamas võimas riik idas, Tigrise ja Eufrati aladel. Babülonist sai
Jeruusalemma kõikide aegade suurim vaenlane. Isegi Ilmutuseraamatu lõpus on Babüloni ja
Jeruusalemma kujutatud kui räpast prostituuti ja veatut pruuti. Lõpu eel on need kaks naist
vastamisi. Babülon tuleb sõnast Paabel. Seal ehitatigi Paabeli torn. Sama Babülon, mida Hiskija
pidas vaid väikeseks linnaks sealpool ilmamaad, oli tõusmas suurvõimuks, karistamaks
Jeruusalemma. „Seda ma teen! Toon esile babüloonlased, aga sina pole märganud!“ „Näed vaid
seda, mis toimub Jeruusalemmas, aga vaata kaugemale!“ „Kas sa ei näe, mis on toimumas?
Võim on tõusmas idast!“ „See on minu ülekeeva viha vahend selle linna vastu!“ „Nad peavad
sellega silmitsi seisma.“ Habakuk oli täiesti šokis. Umbes samamoodi, kui Jumal ütleks, et toob
põhja-korealased karistama lõuna-korealasi. See oleks samasugune šokk. Või Natsi-Saksamaa
karistama Inglismaad. Sellisel viisil tegutseb Jumal rahvaste keskel. Ta toob esile võimu,
millega karistab mõnda teist võimu. Ajaloos näeme seda korduvalt. Nüüd hakkab Habakuk
hoopis vastupidi väitlema, öeldes:“See on liig, Issand! Ilmselge liig!“ Babüloonlaste maine oli
juba saanud hullemaks kui assüürlastel, keda teati kui väga julma rahvast. Assüürlased mõtlesid
välja ühe jubedatest tapmisviisidest: nad teritasid puust vaia, pistsid ühe otsa maasse, võtsid
inimese jalgupidi kinni ja torkasid vaiast läbi. Nad nimetasid seda julma meetodit
„läbitorkamiseks“. Assüürlased olid julmad, kuid see polnud võrreldavgi babüloonlastega.
Rääkisin juba, et babüloonlased kasutasid nö põletatud maa taktikat. Kui nad vallutasid mõne
maa, siis nad sõna-sõnalt hävitasid sellelt maalt kõik elumärgid. Isegi kõik puud raiuti maha ja
kõik loomad tapeti. Kui babüloonlased maast üle käisid, hävis kõik elav. Nad olid julm rahvas.
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Habakuk mõistis, et kui nemad Jeruusalemma tulevad, ei jää sellest midagi järele. Mitte midagi.
See selgitab sõnu:“Kui viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja…“ Ja lambad ja veised kaovad
tarast. Seda need sõnad tähendavad. Me lausume või laulame neidsamu sõnu ja meil pole
aimugi, mis nende taga tegelikult peitub. Nende taga on mõte:“Kõik elusolev hävib!“ „Jumal,
see on liig! Kui Sa tood need babüloonlased…“ „Saa aru, et siin linnas elab siiski veel mõni
hea inimene!“ Ta ei öelnud:“Mina sealhulgas!“, aga seda ta mõtles. „Siin linnas on ka õigeid
inimesi ja nemad hukkuvad koos õelatega. See on liiga ränk karistus, Issand!“ „Su rahvast ei
jää midagi järele!“ „Ma lihtsalt ei suuda seda aktsepteerida! See on liig!“ „Pealegi kasutad meist
halvemat rahvast meie karistamisest.“ „See on moraalitu tegu!“ Edasi ütles ta:“Sinu silmad on
puhtad, Sa ei või vaadata kurja.“ See oli Habakuki enda väide, millega ta tahtis Jumalat
mõjutada. Need pole Jumala sõnad. Need pole Tema kohta tõesed. Jumala silmad pole sellised,
et Ta ei saaks vaadata kurja. Ta peab vaatama kurja iga päev. Ta näeb igat vägistamist, igat
kallaletungi…Meie ei pea neid nägema, aga Tema peab. Prohvet üritab väita.“Jumal, Sa ei
saaks ju olla kõrvaltvaataja.“ „Su silmad on liiga puhtad, et kurja pealt vaadata.“ „Sa ei saa
vaadata õiget suremas nagu õelat!“ See on Habakuki väide. Olgem ettevaatlikud, tsiteerides
inimeste väiteid Jumala sõnadena. Mõelge selle üle hoolikalt järele. Siin ütleb Habakuk, et
Jumal ei või nii teha, aga Jumal teeb siiski. Teises peatükis on Habakuk Jumala peale väga
ärritunud. Ta küsib:“Miks kasutad meist veel kurjemaid inimesi halbade karistamiseks? See on
moraalitu!“ Kuid Jumal on sageli niimoodi teinud. Ta kasutab väga halbu inimesi karistamaks
halbu inimesi. Mis siis headest inimestest saab? Jeruusalemmas on veel mõned head inimesed
alles! Kui babüloonlased tulevad, siis nad ei tee heal ega halval vahet. Nemad tapavad kõik ära.
Habakuk läks müüri vahitorni ja istus seal justnagu Joona Niinives. Istus ja ütles:“Ma nüüd
vaatan, kas Ta tõepoolest teeb nii.“ Istus vahitornis, et näha, kas babüloonlased tõesti tulevad.
Peaaegu nagu öeldes:“Eks katsu nad siia tuua, Issand!“ Habakuk käitub Jumalaga vaieldes väga
inimlikult. Jumal ütleb:“Habakuk! Sinust pole siin üleval istudes mingit kasu.“ „Mine alla
tänavatele ja kirjuta kõik need sõnad seintele, nii et möödujad saaksid neid lugeda!“ „Sina
peaksid neid hoiatama, mitte istuma ja vaatama, mida mina teen. Sa peaksid sellest inimestele
rääkima.“ „Mine alla, kirjuta sõnad seintele, nii et see, kes jookseb, saaks neid lugeda.“ Jumal
annab meile teada oma kavatsustest selleks, et saaksime teistele rääkida ja et nemad saaksid
valmistuda. Mitte et me istume ja vaatame, kas Ta ikka teeb nii. Mõnedele meeldib uurida
prohveteid ja lõpuaegu lihtsalt selleks, et ise kursis olla. Kuid ainus põhjus uurida
Ilmutuseraamatut on inimesi ette valmistada ja rääkida neile, mis on tulemas. „Habakuk, tule
vahitornist alla. Mine, kirjuta sõnad seintele.“ Seda salmi on tõlgitud kahel viisil. Kas: see, kes
jookseb, võiks lugeda või see, kes loeb, võiks joosta. Ma ei tea, kuidas on õige tõlkida. Heebrea
keeles sobivad mõlemad, mõlemas on mõte sees. „Peaksid inimesi ette valmistama, mitte
ootama, kas teen nii või ei!“
Siis Jumal lausus sõnad, millest sai Habakuki kuulsaim salm:“Õige elab oma usust!“ Mida see
tähendab? See ei tähenda seda, mida protestandid reformatsiooni käigus ütlesid. Vaatame
konteksti. Habakuk väidab, et babüloonlased tapavad nii head kui halvad. Jumal aga ütleb:“Ei.
Mina kaitsen õigeid.“ „Nad jäävad elama, kui püsivad mulle ustavana.“ Seda tähendabki salm
„Õige elab oma usust.“ „Head inimesed Jeruusalemmas jäävad ellu, kui nende usk minusse
püsib.“ Babüloonlaste tulles võis nii mõnigi usu kaotada. Öeldi:“Kus on Jumal? Ta on meid
maha jätnud!“ Jumal ütles:“Inimesed, kes jätkavad minusse uskumist ja minu peale lootmist,
jäävad tulevases karistuses ellu.“ „Sa ei pea muretsema. Olen õiglane Jumal.“ „Ja luban sulle,
Habakuk, et head inimesed jäävad ellu, kui püsivad mulle ustavana selles hirmsas katsumuses.“
See on selle salmi tõeline tähendus. „Usk“ ja „ustavus“ on nii heebrea kui kreeka keeles sama
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sõna. Rõhutan seda väga tugevalt! Olen viidanud sellele ka 4. Moosese raamatu ja Sefenja
kontekstis. USTAVUS on see, mis päästab. Tuleb JÄTKUVALT uskuda. Usu SÄILITAMINE
päästab su. Mitte nii, et üks kord usud ja saadki pileti taevasse. Tuleb jääda ustavaks. Ka siis,
kui babüloonlased tulevad, kui tundub, et maailm kukub kokku ja kõik läheb halvasti. Kui siis
ütled:“Loodan ikkagi Tema peale!“, oled ellujääja. Sõna „usk“ nimisõnana esineb Vanas
Testamendis vaid kolmel korral. Ühel korral siin raamatus. Siis kontekstis, kus räägitakse
ustavusest abielus. „Usk“ abielus tähendab jääda kokku kuni surmani. Teleintervjuus küsiti
vanapaarilt nende 70. pulma-aastapäeval, kas ta nende 70 aasta jooksul vahel ka lahutusele
mõtles. Ta vastas:“Lahutusele- ei iialgi! Mõrvale- tihti!“ Oli olnud tülisid ja erimeelsusi, aga
nad jäid kokku. See on usk. Usust räägitakse ka Moosesege seoses, kui ta palvetas ning Aaron
ja Huur hoidsid ta käsivarsi üleval. Ta palvetas, kuni lahing oli võidetud. „Usk“ ja „ustavus“
tähendavad täpselt ühte ja sama. Sama sõna nii heebrea kui kreeka keeles. Kui loed sõna „usk“,
pead samas lugema ka „ustavus“. Mõistate? Sa ei saa uskuda Jeesust, kui sa seda JÄTKUVALT
ei tee. Temasse üks kord uskuda ei tähenda veel uskumist. Usk on see, kui jätkad uskumist igas
olukorras. Ustavus tähendab, et säilitad usu. Usu säilitamine Jumalasse päästab õiged. Juhtugu
tulevikus mis tahes, pääseb see, kes säilitab usu Jumalasse. Kohtupäevani välja. Seetõttu ongi
kolmes evangeeliumis ühtmoodi öeldud:“See, kes on ustav kuni lõpuni, pääseb.“ Need, kes
jätkuvalt usuvad! On huvitav, et Habakukile öeldakse, et head inimesed pääsevad
Jeruusalemma karistusest „säilitades usu Minusse.“ Ja sama salmi kasutavad kolm erinevat
kirjutajat Uues Testamendis, kus see alati tähendab „ustavalt jätkama“. Paulus ütleb
Roomlastele 1:16, et ta ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes
püsib usus. Püsib algusest lõpuni. Sõna-sõnalt ütleb ta:“…usust usku, nõnda nagu on
kirjutatud:“Õige elab usust!“ Ta tsiteerib Habakukki. Teisisõnu- pääste algab usuga ja lõpeb
usuga. Pääste tuleb jätkuvast usust ehk ustavusest. Usust, mis jääb püsima mistahes olukorras.
Heebrealastele 10 ütleb, et me pole need, kes kõhklevad ja hukkuvad, vaid need, kes jätkuvalt
usuvad ja pääsevad. Nii nagu on kirjutatud:“Õige elab usust!“ Alati, kui seda salmi Uues
Testamendis tsiteeritakse, on rõhk „usus jätkamisel“ ehk usul algusest lõpuni. Et me ei
kõhkleks, vaid läheks usaldades edasi. Siin on oluline punkt, sest seda salmi kasutatakse
kahjuks väitena, nagu piisaks inimesele elus kasvõi minutiks Jumalat uskuda, kui juba ongi ta
päästetud. See on nende sõnade ränk vääritikasutamine. „Õige elab, kui säilitab usu Jumalasse.“
Rõhutan seda väga tugevalt, sest kristlased on sageli enesega rahul ja piibellikke lauseid
kasutatakse oma arusaamade toetamiseks. „Kord päästetud, alatiseks päästetud.“ Kohutav
lause. Vaid need, kes usu Jumalasse säilitavad, pääsevad ka kõige hullemast. Jätkake uskumist
ja te pääsete. Vabandan, et olen siin sellele teemale nii palju aega pühendanud, aga see on
ülioluline. Eriti, kuna sellest on tehtud protestantliku reformatsiooni Magna Carta. Parim tõlge
salmile oleks:“Õige elab usus püsides!“ Jumal ütleb, et õiged mitte ainult ei pääse usus püsides,
vaid et ka babüloonlastele tuleb kohus, Jumal tegeleb ka nendega.
2. peatüki teises osas leiame mitmeid „Häda!“ lauseid. Piiblis tähistavad need needusesõnu.
Ärge seda sõna kunagi kasutage! Võpatan, kui kuulen vanemat lapsele ütlemas:“Häda sulle, kui
veel nii teed!“ See on lapsele needuse lausumine. Kui Jeesus kasutas sõna „Häda!“, oli tulemus
alati kohutav. Kas teadsite, et Ta kasutas sõna „Häda!“ samapalju kui „Õnnistust“? „Õnnistatud
olete te vaesed. Häda teile, rikkad.“ „Õnnistatud on, kes leinavad. Häda teile, kes te praegu
naerate.“ Sellest just tihti ei jutlustata…Aga nii Ta ütles. Muide, Galilea järve ümbritsenud
linnades elas Jeesuse päevil kokku ligi 250 000 inimest, viies suures linnas. Jeesus kuulutas
„Häda!“ neljale neist linnadest. „Häda sulle, Kapernaum! Häda sulle, Betsaida! Häda sulle,
Korasin!“ Aga Ta ei öelnud „Häda!“ Tibeeriale ja kui lähete tänapäeval Galilea äärde, peate
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peatuma Tibeerias, sest rohkem linnu seal pole. Kõik need linnad, millele Jeesus ütles „Häda!“,
on kaardilt kadunud. Kapernaumast on järel varemed, Korasinist mõned kivitükid. Habakuk
kuulutab:“Häda teile, babüloonlased!“ „Teiegi tund tuleb! Jumal kasutab teid meie
karistamiseks, aga häda teile!“ Ta nimetab viis põhjust, miks Jumal babüloonlasi karistab:
1. Ebaõiglus: varastamine, röövimine ja rüüstamine
2. Imperialism: diktatuuri kehtestamine teiste rahvaste üle
3. Ebainimlikkus: verevalamine, orjatöö, mille abil ehitati Babülon, üks seitsmest
maailmaimest.
4. Liialdamine: nad jõid ohtralt, olid alkohoolikud ja tegid purjuspäi koledaid tegusid.
Hävitasid loomi ja isegi puid. Muide, kui Iisrael läks sõjakäigule, siis Jumal keelas neil
ühtainustki puud maha võtta, kui see polnud sõjas vajalik. Ta ütles:“Te ei sõdi puude
vastu. Need kuuluvad minule.“ Kui lugesin, kuidas Vietnami sõja ajal metsi
kemikaalidega hävitati, mõtlesin, kuivõrd Jumal seda ei salli. „Te ei sõdi puude
vastu!“Babüloonlased aga tegid nii.
5. Suurim põhjus: ebajumalakummardamine. Nad kummardasid elutuid puit-, kivi- ja
metallesemeid.
Seega viiel põhjusel: ebaõiglus, imperialism, ebainimlikkus, liialdamine, ebajumalateenimine,
ütles Jumal:“Häda teile!“ Habakuk kuulutas Babüloni langemist veel enne selle vägevaks
riigiks saamist. Niisiis Jumal vastas Habakukile: head pääsevad, halvad kannatavad. Siis tuleb
tore lause:“Tema palge ees vaikigu kogu maa.“ Sellega ütleb Jumal talle:“Jää vait!“ Ja kui ta
vait jäi, nägi ta valgust. See muutis teda. Ta lõpetas vaidluse Jumalaga ja jäi vaikseks. Ta
mõtiskles, mida Jumal oli öelnud ja kogu ta meeleolu muutus. Ja ta hakkas laulma.
Siit algab 3. peatükk. See on Tema mõtiskluse kokkuvõte. Võimas laul, mille ta mõttes
komponeeris ja oma käega kirja pani, andes ise ka muusikalised juhised. Kogu tema mõtlemine
muutus. Tema väited olid põhinenud mõistusele ja keskendunud hetkele. Nüüd vaatab ta
minevikku ja näeb, et Jumal on alati sekkunud. Siis vaatab tulevikku ja mõistab, et Jumal
sekkub ka seekord. Loen teile ette luuleread, mille kirjutasin sooviga muuta 3. peatükk
tänapäevasemaks. Üsna pikk luuletus, aga peatükk ise on ka pikk. See kõlab niimoodi:“Issand,
kuuldus Sinu paljastatud käsivarrest käib Su eel ja sõnumid nii vägevatest tegudest, et ainuüksi
jutud nendest kohutavad mind. Issand, korda neid tegusid taas, tõesta, et oled ikka endine. Aga
oma vihas ära unusta halastust. Oma nime auks. Vaadake! Püha Jumal laskub alla ja täidab
taeva kirka säraga. Tema vägevast käest voolab ülistus üle kogu maa. Aga süüdlastest rahvad
värisevad, kardavad katku ja nuhtlusi. Isegi ürgsed mäed vajuvad kokku, kui ilmub igavene
Jumal. Kas oled vihane jõgede peale? Või vihastud ojade pärast? Kas saadad hobused ja vankrid
oma raevus ookeani vastu? Sõidad mägede peal, orud täituvad veega, päike ja kuu tarduvad
hirmunult paigale Su vihisevate noolte helgi ja piikide sära ees. Liigud mööda maad
kättemaksus ja purustad rahvaid, kõik selleks, et päästa oma valitud rahvas, päästa oma võitud.
Oled murdnud nende kurja juhi, riisunud ta paljaks ja purustanud ta pea, nii et ta ülbed ja
raevukad sõjamehed pillutatakse tuulde. Olles lõpuks kõike kuulnud, teades nüüd kõike, vägev
tunne valdab mind- mu huuled värisevad, süda peksleb, jalad vabisevad, põlved lähevad
nõrgaks. Siiski ootan kannatlikult, millal vaenlane tungib mu peale, teades kindlalt tema hirmsat
lõppu. Kuigi viigipuu ei õitse enam ja viinapuudel pole vilju, kuigi oliivipuud on tühjad ja maa
ei anna saaki, kuigi lambaid pole aedikus ega karja laudas, siiski rõõmustan oma Päästjast,
hõiskan, et Jumal on kõik kõiges. Rõõmsalt vaatan tulevikku! Mu hääbunud jõud on taastatud
ja vihased küsimused saanud vastused imeliselt ja kõikvõimsalt Jumalalt. Näed, mu jalad ja
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süda hüppavad otsekui hirv mägedel! Tee mu sõnadele püha muusika, viis keelpillide saatel!“
Vast aitab luuletus mõista selle mehe südamehoiakut. Milline muutus! Rahutuna vaidles ja
maadles ta Jumalaga, kuid nüüd on tal rahu. Ja ta ootab, mida Jumal tegema hakkab.

Jeremija
1. osa
Järg on jõudnud suure prohvetini. Teda nimetatakse „suureks“ väga mahuka raamatu tõttu, aga
ta oli ka suur isiksus Iisraeli ajaloos. On kolm põhjust, miks Jeremija pole inimestele kuigi
köitev. Esiteks: see on sünge ja samas mahukas raamat, mis koosneb 52-st salmist. Mahukam
on vaid Jesaja, 66 salmi. Hesekiel on lühem, 48 salmi. Suurte prohvetite raamatud on järjestatud
ajastu ja mahu järgi. Jesaja on seega esimene ja suurim, Jeremija keskmine ja Hesekiel lühim,
kuigi samuti üsna mahukas. Legendi järgi käis Jeremija Lõuna-saarel ja suudles Blarney-kivi.
Nagu oleks ta kõnelemisanni sealt saanud…Ta oli tõesti viljaks prohvet. Ta kõneles pika
ajaperioodi jooksul ning seetõttu on temalt pärit palju prohveteeringuid. See viibki meid
keerukuse teise põhjuseni. Kui esimene oli, et üle 40. aasta jutlustamisi on kokku surutud ühte
raamatusse, siis teine on, et need pole järjestuses. Ei kronoloogilises ega temaatilises. Kõik on
otsekui ühtekokku paisatud. See on tõeline kogumik- meil on kõik oluline, mida ta tegi ja ütles.
Kuna ta jutlustas rohkem kui 40. aasta vältel, siis ta suhtumine olukordadesse mõneti muutus,
kui olukorrad muutusid. Seetõttu mõnele meeldib leida raamatus vastuolusid. Näiteks oli ta
algusaastail suur Babüloni vastane, nimetades seda kõikvõimalike jubedate nimedega. Hiljem
aga soovitas inimestel Babülonile alistuda, öeldes, et nii on neile hea. Seetõttu on teda ka
poliitiliseks reeturiks nimetatud. Kolmas põhjus, miks Jeremija pole just inimeste
lemmikraamat Piiblis, on selle raske ja rõhuv alatoon. Jeremija on muide inglise keelt
rikastanud vähemalt kahe väljendiga. Üks neist kõlab „olla Jeremija.“ See tähendab
depressiivset inimest, kes toob nö kohtupäevameeleolu. Teine, vähemkasutatud ja pigem
kirjanduslik sõna on „jeremijaad“, mis tähistab kurba luuletust või kaebelaulu. Jeremija
vaeseke, on külge saanud kehva maine. Teda peeti õnnetuks meheks, kes tõi alati halbu
uudiseid. Aga see pole sugugi tõsi. Tal oli suurepäraseid uudiseid, alati paistis pilvede vahelt
ka päikesekiir. Aga maine paraku jäi. Ometi on Jeremija kummaliselt ligitõmbav raamat Vanas
Testamendis. Jeremija on piiblitegelane, kellega end kõige enam samastan. Mõned teie hulgast
olid kohal, kui pidasin jutlusi Jeremija teemal. Pidin paar korda katkestama, sest muutusin liiga
emotsionaalseks. Ja just selle jutlustesarja järel saingi prohveteeringu, et pean jätma oma
koguduse ja siirduma jutlusreisidele. Mulle on see raamat väga kallis. Ootan kohtumist
Jeremijaga. Raamatus leidub palju inimlikku. Jeremija avab oma südame ja siseheitlused
rohkem kui ükski teine prohvet. Näeme kogu tema olemust, mõistame, mida ta tunneb või mis
teda innustab. Kuid ka jumalik pool on sügav, sest siin on palju infot Jumala kohta. Kui uurid
Jeremijat põhjalikult, mõistad Jumalat oluliselt paremini.
Tõin siin kaardil välja need osad, millest tahan rääkida. kõigepealt üldine olukord, millest ta
kõneles ja kus elas, tema koht ajalookontekstis. Seejärel vaatame isikut ennast ja räägime
taustast, mis teda vormis. Meil kõigil on oma taust. Me pole nö isoleeritud olendid, vaid
peegeldame oma tausta ja esivanemaid, kes on meid vorminud selliseks, nagu täna oleme. Edasi
vaatame tema meetodit Jumala sõnade edastamisel. Ta polnud lihtsalt kõnelev prohvet, vaid
kasutas ka muid meetodeid. Ta oli asjatundja draama alal, näitles prohveteeringuid, esitas
pantomiime, nii et tema näitlikud sõnumid jäid inimestele meelde. Ta oli ka kirjutav prohvet.
Ajal, mil tal keelati kõneleda, otsustas ta kirjutada. Tal oli andekas sulemeistrist sõber nimega
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Baaruk, kes kõik prohveteeringud kirja pani. Ja kuigi kuningas lõikas rullraamatu tükkideks ja
viskas tulle, kirjutas Baaruk kõik uuesti üles. Tänu Jumalale Baaruki eest! Muidu meil polekski
Jeremija raamatut. Edasi vaatame Tema sõnumit, mille jagasin kahte ossa. Üks osa on teiste
prohvetitega sarnane ja selles räägib ta üsna samu sõnu kui Miika või Jesaja. Kuid samas oli ta
sõnum kolmel viisil kaasprohvetitest erinev, muutes ta üsnagi ainulaadseks. Viiendaks vaatame
talle osaks saanud halba kohtlemist. Teda koheldi hirmsal viisil ja ta kannatas väga oma sõnumi
tõttu. See muutis ta hinge väga kurvaks. Juudid nimetavad teda „halavaks prohvetiks“. See
viibki meid otsejoones Nutulaulude juurde, sest sinna on kirja pandud tema pisarad. Nutulaulud
on Jeremija hala Jeruusalemma pärast. Need on põhiteemad, millest tahan rääkida.
Vaatame nüüd kõike lähemalt. Ajaperiood oli 7 sajandit eKr, mil kaks lõuna-suguharu olid
lõpufaasis. 10 põhja-suguharu oli juba kadunud, assüürlaste poolt kaasa viidud. Seega vaid kaks
väikest Jumala rahva hõimu oligi veel Jeruusalemma lähistel alles jäänud. Jesajat polnud enam,
Miikat ka mitte. Jeremija on muide viimane prohvet, kes nendele inimestele kõneleb, öeldes, et
isegi nüüd veel pole liiga hilja katastroofist pääseda. „Aga kui te end ei muuda, on see
vältimatu.“ Ta oli õige mees, õigel ajal ja õiges kohas. Põhja-hõimud olid kadunud, lõunat ootas
ees sama saatus. Võimul oli olnud nii häid kui halbu kuningaid. Jeremija eluajal vahetus mitu
kuningat, sest halbu oli nüüd rohkem kui häid ja seetõttu vahetusid nad kiiremas tempos. Oma
eluajal nägi ta seitset kuningat valitsemas. Ta sündis, kui valitses Manasse, kes oli lasknud
Jesaja õõnsa puutüve sees pooleks saagida. Julm kuningas, kes ohverdad omaenda lapsed
saatanale ja kelle ajal voolas Jeruusalemma tänavatel süütu veri. Manasse valitsuse ajal sündis
samal aastal kaks poisslast: Joosija, tulevane kuningas ja Jeremija. Nad kasvasid koos üles.
Edasi tuli võimule Aamon, kelle lühikese valitsusaja jooksul olid Jeremija ja Joosija
poisikeseeas. Joosija sattus troonile juba 8-aastaselt. Temast sai tubli kuningas. Ta võttis ette
templi suurpuhastuse ning leidis ühest vanast tolmusest kapist 5. Moosese raamatu ja mõistis
siis, et Jumala needused olid nende maa ja rahva üle. Ta üritas seetõttu reforme ellu viia, aga
paraku ebaõnnestus. Jeremija oli küll tema kaasaegne, kuid vaikis kogu ta valitsusaja. Ta ei
maini oma raamatus Joosijat. Ta justkui mõistis, et kuninga reformid ei saa muuta rahva südant.
Kuigi väliselt näis kõik kena, polnud sisemist muutust toimunud. Kinnitust leidis see hiljem,
kui Joosija üritas võidelda Egiptuse vastu ja sai Megiddos surma. Edasi tulid järjest kõik halvad
ning nõrgad kuningad. Neljal viimasel halbade kuningate valitsusajal jutlustaski Jeremija
suurema osa oma sõnumist. Ajal, kui ta andis rahvale veel viimase lootusekiire, rääkis põhiosa
tema prohveteeringust siiski sellest, et Joosija reformid olid liiga nõrgad ja viidi ellu liiga hilja.
Olukord oli lootusetu. Nii ta vangubki lootusetuse ja õhkõrna lootuse vahel. „Kui nad vaid
muutuksid! Veel nüüdki muudaks Jumal olukorra!“
Lähen edasi ühe tema väga olulise näitliku tähendamissõna juurde. Ta pidi minema potissepa
majja, et vaadata teda tööd tegemas. Neid salme kasutatakse lauludes ja jutlustes täiesti valesti.
Laulame:“Sina oled potissepp, mina olen savi. Tee, mida ise tahad!“ Justnagu potissepp
otsustaks, mida savist teha. Jeremija õppetund oli sootuks teistsugune. Peatükk 18 ütleb, et ta
läks potissepa majja, nagu Jumal käskis ja vaatas, kuidas potissepp tallas kedral. Pani siis
savitüki selle peale ja tahtis voolida ilusa vaasi. Kuid savi ta käes ei võtnud kuju. Polnud sobilik
savi vaasi jaoks. Siis võttis potissepp vaasi, mätsis savi jälle kokku, pani uuesti kedrale ja tegi
sellest krobelise kruusi. Jumal küsis:“Jeremija, said õppetunnist aru?“ „Miks ei saanud savist
teha kaunist vaasi?“ „Oli see potissepa või savi viga?“ „Kes otsustas, mida savist teha?“
Ilmselge vastus on, et selle otsustas savi, sest savi ei võtnud vormi, mis potissepal algselt mõttes
oli. Selline on sõnum. Täiesti vastupidine mõttele, et Jumal on potissepp, kes võtab savitüki ja
vormib, mida tahab. Kaugel sellest. Jumal on potissepp, kes tahtis voolida savist kauni kuju,
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kuid savi ei allunud ja Ta pidi tegema koleda kuju. Jumal ütleb:“Näed nüüd, Jeremija! Isegi nii
viimasel minutil, kui rahvas parandaks meelt ja muutuks, võiksin teist teha kauni anuma, et täita
see oma armuga.“ „Aga kuna rahvas ei taha muutuda, teen neist tahumatu astja ja täidan oma
karistusega.“ Siin on võimas avaldus Jumalalt:“Kui nemad parandavad meelt, siis parandan ka
mina.“ Jumal ei paranda meelt patust, sest Temas pole pattu, küll aga võib Ta meelt muuta oma
plaanide suhtes. Ta ütleb seega:“Kui teie end muudate, siis muudan ka mina.“ „Kui teie
muudate meelt, muudan ka mina ega too teile hävingut.“ Selline on dünaamiline suhe Jumala
ja Tema rahva vahel Piiblis. Mitte potissepp ei dikteeri, mida ta savitükist teeb. Jumal tahab
teha savist midagi kaunist, aga kui savi Ta käes keeldub, siis teeb Ta sellest midagi inetut. Ta
küll kasutab seda, aga näitamaks karistust armu asemel. See käib ka meie kohta. Jah, Jumal on
potissepp ja meie oleme savi, aga savil on oma sõna öelda, mis kuju temast lõpuks tuleb. Selline
on loo tegelik tuum. Tegemist pole meelevaldse Jumalaga, kes liigutab meid nagu marionette
ja otsustab meie saatuse. Jumal teeb koostööd ja tahab, et me Talle vastaksime. Ta vormib meid
selliseks, nagu Ta tahab meid näha, juhul kui meie ise seda tahame. Aga kui me ei taha, näitab
Ta meie peal oma karistust. Valiku teeb savi. Selline oli näitlik sõnum Jeremijale. Siis tuli teine
näide. Seesama krobeline savikruus põletati ahjus kõvaks, nii et selle kuju ei saanud enam
muuta. Siis pidi ta viima kruusi Ben-Hinnomi orgu, kuhu visati prügi, seal selle puruks lööma
ja killud Gehennasse viskama, öeldes:“Kui muudate oma südamed kõvaks, saabub hetk, mil te
ei saa enam ilusaks vaasiks muutuda ja siis Jumal purustab teid.“ Mõistate sõnumit? See on
kirjas peatükis 18 ja 19. Siin on väga sügav arusaam Jumala suhtumisest meisse. Ta tahab teha
su elu kauniks ja kui vastad Talle, siis Ta teebki. Kui mitte, siis Ta põletab su, kuni muutud
kõvaks ja koledaks ning siis murrab Ta su katki ja heidab ära. Siin on meile põhjalik õppetund!
Edasi. Kuningad olid nõrgad ja asjad läksid üha halvemas suunas. Lootusekübe Jeremijalt
kõlas:“Isegi nii viimasel hetkel- kui te parandate meelt, muudab Jumal oma hävinguplaani.“
Seega pole Jeremija ainult sünge prohvet- ta vähemalt ütleb, et väike lootus on olemas. Kuigi
tõtt öelda rahvale jutlustades ja nende reaktsiooni nähes mõistis ta, et lootust polnud enam.
Tema jutlustamisperiood näitab ühtlasi ära ajaloolise tausta. Sidkija oli viimane kuningas.
Babüloonlased viisid ta hiljem kaasa. Teda sunniti pealt vaatama oma poegade tapmist, seejärel
torgati tal silmad välja ja viidi pimedana kaasa. Traagiline lõpp Jumala rahvale. Aga see polnud
siiski lõplik.
Edasi räägime Jeremija isikust. Ta sündis niisiis Manasse valitsemisajal ja talle pandi
ebatavaline nimi- Jeremija. Nime esimene pool tähendab nii „ehitada üles“ kui „lõhkuda maha“.
See on heebrea sõna, mida võib kasutada mõlemal puhul, sest sõnal on
kaksiktähendus:“hävitada“ või „ehitada“. Just selliseks kujuneski Jeremija teenistustöö. Jumal
ütles:“Kutsun sind üles ehitama ja maha lammutama.“ Nime lõpuosa „yah“- Jerem´yahtähendab „Jumal“. Seega tema nimi on „Jumal ehitab üles ja lõhub maha“. See oligi põhisõnum,
mida ta kuulutas 40 aastat: Jumal tõmbab maha sõnakuulmatud ja ehitab üles sõnakuulelikud.
Ta on potissepp, kelle käes on savi. Jeremija sündis Anatotis. Kord ööbisin selles väikeses külas
ja lugesin öömaja avatud katuseterrassil Jeremijat. Oli vast elamus! Edasi asusin teele Jeeriko
suunas. Mulle öeldi, et parem on mitte minna, liiga ohtlik. Oli poliitiliselt rahutu aeg, kõikjal
püssimehed. Räägin nüüd oma õpetusele vastu, aga tookord Jeremijat lugedes üks salm avanes
mulle ja Jumal ütles, et tuleb minuga, kaitseb mind. Nii ma tol hommikul teele asusin. Jumal
kutsus Jeremija ametisse veel enne sündi, emaüsas. Justnagu Ristija Johannesegi. Emaüsas
polnud ta vormitu loode, vaid elav inimolend. Muide, Ristija Johannese teenistus algas juba
kolm kuud enne tema sündi. Tema ülesandeks oli kuulutada Messia tulekut ja kui ta oli
kuuendat kuud Eliisabeti üsas, hüppas ta rõõmust, kui Messia ema tuppa astus. Siin on
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mõtteainet abordi teemal…Jeremijast kujunes tundlik ja uje noormees. Sündinud Eeli
järglasena teadis ta, et ei ela vanaks. Eeli perekonna üle valitses põlvest põlve needus, et ükski
meessoost pereliige ei elanud vanaks, kõik surid keskeas. Seepärast pidi Jumal ta varakult
prohvetiametisse kutsuma, et 40 aastat ära katta. Ta pidi alustama juba teismelisena. Ta
alustaski umbes 17-aastasena. Ta oli üsna ärevil. Kas sina poleks, kui peaksid 17-aastasena
Trafalgari väljakul Londoni pattude üle hukkamõistu kuulutama? Tõsi, paljud noored ei
pabistakski. Aga Jeremija polnud selline. Jumal ütles:“Ära karda nende nägusid!“ Kui jutlustaja
kardab, jutlustab ta lakke või suleb silmad. Aga tõeline jutlustaja peab vaatama inimestele otsa.
„Ära karda nende nägusid!“ „Mine ja vaata neile otsa!“ „Teen su lauba vase sarnaseks, nende
pilgud ei pääse läbi.“ Väga ilmeks kutsumine. Hiljem pidi ta kodust lahkuma, sest pere ähvardas
teda mõrvata. Ta kolis kolme miili kaugusele Jeruusalemma. Talle meeldis loodus. Muide, kord
bussireisil Kaisareasse nägime, kuidas taevas toonekureparvedest mustaks läks. Ma polnud elus
nii palju toonekurgi näinud. Nende rännutee Euroopa ja Aafrika vahel kulgeb üle Iisraeli.
Toonekured teadsid, et on aeg suunduda põhja poole ja olid teel. Sellega seostub Jeremija 8.
peatükk:“Toonekured taeva all teavad oma aega, aga minu rahvas ei tea!“ Ta armastas loodust
ja kasutas tihti näiteid loodusest, eriti lindudest. Arvan, et ta oli ornitoloog. Ta prohveteeris 40
aastat, koos kaasaegsete Habakuki, Sefanja, Hesekieli ja lõpuks ka Taanieliga. Kui
babüloonlased tulid, siis nad suhtusid temasse hästi, kuna ta oli rahvale soovitanud võitluseta
alistuda ja kaasa minna. Juudid aga vihkasid teda, sest järeleandmispoliitika rahvale tavaliselt
ei meeldi. Babüloonlased andsid Jeremijale valida:“Võid tulla koos oma rahvaga Babüloni või
jääda siia.“ Milline valik! See näitab, kui eraldatud ta oma rahvast oli. Talle ei meeldinud
babüloonlased, aga tema ei meeldinud oma rahvale. Lõpuks sattus ta juutide poolt röövituna
Egiptusesse ja viidi Niilust mööda Elephantine´i saarele, kuhu muide oli varemalt viidud
lepingulaegas. Nüüd asub see arvatavalt Etioopias, aga oli mõnda aega sellel saarel. Seal
Jeremija ka suri. Üksi. Selline kurb lugu.
Vaatame nüüd tema meetodit. Ta oli kõneleja, kes enamjaolt kõneles luulevormis. Loodetavasti
on teil Piibel, kus luule ja proosa on eristatud: luules on read lühemad ja liigendatud, aga proosa
on nagu ajalehetekst- täisridadega. Kui Jumal räägib proosas, annab Ta edasi oma mõtteid meie
mõtetesse. Aga kui luulevormis, kõneleb Ta oma südamest meie südamesse. Luule on tunnete
keel, südame keel. Suurem osa Jeremija prohveteeringutest on luulevormis. Ja alati on
tähenduslik, kui ta vahetab luule proosa vastu. Kui loete Piiblis luuleridu, küsige, mida Jumal
siin tunneb. Ja kui loete proosat, küsige, mida Ta mõtleb. Kahjuks käsitlevad paljud Piiblit vaid
Jumala mõtete väljendusena, mõttetasandile suunatuna. Kuid Piibel on väga tunneterohke.
Parim heebrea-inglise tõlge, mis annab edasi heebreakeelset rikkalikku tundemaailma, on
ekspertide sõnul „The Living Bible“. See tõlge annab kõige ehedamalt edasi Jumala tundeid.
Pole just parim tõlge proosa ehk Jumala mõtete osas, aga kindlasti parim tõlge tunnete
väljendamisel. Seetõttu kasutasimegi seda tõlget, kui korraldasime Piibli lugemist, et puudutada
nii inimeste südant kui ka mõistust. Me peame aru saama, et Jumalal on tunded. Jeremija
kõneles niisiis luulekeeles. See aitas sõnumit meelde jätta, aga eelkõige näitas Jumala tundeid.
„Niimoodi ma tunnen!“, ütles Issand. Ta oli pettunud nagu potissepp, kui savist ei tulnud ilusat
vaasi. Jumala pettumus ja kurbus tulevad selgelt esile, sest Ta oli tahtnud teha Iisraeli kauniks.
Jeremija esitas oma prohvetlikku sõnumit lausa tänavateatri stiilis. Näiteks kaevas ta augu ja
viskas sinna määrdunud aluspesu. „Miks sa musta pesu maha matad?“ Ta vastas:“See on teie
aluspesu, mille räpasust keegi ei näe!“ Siis käis ta mööda tänavaid, kaelas härjaike. Muide,
Jesaja tegi sarnaseid asju. Kord jooksis ta alasti mööda Jeruusalemma tänavaid, hüüdes:“Jumal
riisub teid paljaks!“ Ajal, mil kõik linnaelanikud püüdsid oma vara müüa, teades, et
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babüloonlaste tulles pole sel enam väärtust, siis tema vastupidi ostis. Nagu nutikad ärimehed.
Nagu president Kennedy isa ostis aktsiaid kohe peale börsikrahhi, või juudi pankur Barren
Rothchild. Mõned on teadlikult julged ostma, kui kõik teised müüvad. Nii toimus ka
Jeruusalemmas. Ta ostis põllumaa oma sugulaselt, kes seda meeleheitlikult müüa üritas. Too
ütles:“Ära osta! Varsti pole sel enam väärtust!“ Jeremija vastas:“On küll. See on investeering
tulevikuks.“ „Sest rahvas tuleb Babülooniast tagasi. Jumal ütles mulle, nii et teen hea
investeeringu.“ Sel viisil ta näitles sõnumit. Mulle meenub üks araabia pere Põhja-Iisraelis
1948. aastal sõja ajal. Araablased müüsid oma vara, võtsid raha pankadest välja, põgenesid.
Too mees aga vastupidi läks ja pani raha juudi panka arvele, öeldes:“Jumal annab maa sellele
rahvale ja mina tahan oma rahale turvalist paika.“ Tore mees! Olen olnud ta juures külas. Tal
on viis poega, kõik evangeelsed jutlustajad. Mees pani oma raha sinna, kus oli ta usk. Nagu
Jeremijagi. Veel peitis Jeremija kive, viskas raamatu Eufrati jõkke, kandis tänaval anumaid pea
peal, mida muidu tegid naised. Inimesed olid hämmingus. Ta oli niisiis kõneleja, näitleja ja
kirjutaja. Tema kirjutised on meieni jõudnud pärast kõiki neid aastaid. Kirjutaja Baaruk oli üks
neist Jumala kuningriigi nö tagatoa-inimestest, kes ise ei teinud suuri asju, kuid kes andis
teistele võimaluse Jumala sõna kuulda. Jumal annab suurema tasu neile, kes töötavad
„tagatoas“, kui neile, kes on esiplaanil. Niimoodi Jumal tegutseb. Jeremija ütles Baarukile:“Ära
taotle endale suuri asju.“ Ja too ei taotlenudki, vaid oli rahul sellega, et pani Jeremija sõnad
kirja ja levitas nii sõnumit. Vastasel juhul oleksid Jeremija sõnad kaotsi läinud. Imeline! Olen
Jumalale nii tänulik firma Anchor Recordings eest, kes neid salvestusi ustavalt maailmale laiali
saadab. Nad töötavad kulisside taga, nagu tänagi, nähtamatuna, aga nende töö kaudu jõuab
Jumala sõna nii paljude inimesteni. Jumal, kes näeb salajasse, tasub avalikult.
Vaatame nüüd sõnumit. Suur osa sõnumist on sama, mis teistel prohvetitel. Kui lugeda
prohveteeringud üksteise järel läbi, tekib küllastus. Üks ja sama lugu: ebajumalateenimine,
moraalitus, ebaõiglus. Sama allakäik. Kõik prohvetid nägid ühtviisi selle väikerahva rikutust.
Kaks väikest suguharu oli kõik, mis Jumala rahvast oli järele jäänud ja nägid vägivalda
Jeruusalemmas, kus lapsed ei julgenud tänaval mängida ega vanurid toast väljagi tulla. Jeremija
sõnumis on neli põhiteemat nagu teistelgi prohvetitel. Küllap nii mõnigi ütles:“Mida uut siin
on?“ „Ennegi kuuldud! Vana prohvet rääkis seda juba aastaid tagasi!“ Jeremija vastas:“Aga te
ju ei kuulanud teda!“ Huvitav on, et miski, mida Miika oli öelnud, päästis kord Jeremija elu.
Lugege, saate täpsemalt teada, mis see oli. Jeremija kordas tihti teiste prohvetite sõnu ja kord,
kui teda taheti tappa, meenus kellelegi:“Mäletate, Miika rääkis aastate eest sama. Oleks pidanud
kuulama!“ See päästis Jeremija elu. Niisiis, esimene neljast teemast on rahva allakäik. Rahvas
oli üdini korrumpeerunud. Ebajumalateenistus ja moraalitus olid kaks põhipunkti. BenHinnomi orus ohverdati lapsi, valitses sünkretism ja Jumala templisse toodi ebajumalakujusid,
kuigi Jumal oli neile keelanud kõik nikerdatud kujud. Valitses rüve ja valelik eluviis, abielud
purunesid. Kuid peapõhjus, millele Jeremija osutas, oli:“Ennekõike prohvetid on vastutavad!“
Jeremijal oli väga valus näha enda ümber inimesi väitmas, et nemadki on prohvetid, kuigi
kuulutasid vastupidist sõnumit. See on tõsine probleem. Peatükis 23 ta lausa ründab
valeprohveteid, öeldes:“Te pole olnud Jumalaga koos ega kuulanud Teda!“ „Kordate üksteise
sõnumeid või mõtlete neid ise välja!“ „Räägite inimestele seda, mida nad kuulda tahavad!“
„Ütlete „Rahu, rahu!“, kuigi mingit rahu ei ole!“ „Ütlete, et ärgu nad asjatult muretsegu, midagi
ei juhtu, sest Jeruusalemm on ju Jumala linn!“ „Kuidas te julgete siduda turvatunde
templiehitisega, mille ise olete muutnud röövliauguks!“ Mõte oli:“Ärge lootke pääseda
karistusest seetõttu, et olete Jumala rahvas.“ Sellest teemast on mul ka kaasaegsem versioon.
Oma raamatus „Tee põrgusse“ näitan, et suurim osa Jeesuse hoiatustest põrgu kohta oli
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suunatud uuestisündinud usklikele. Tean paraku mitmeid uuestisündinud usklikke, kel puudub
igasugune hirm põrgu ees. Nad ei usu, et see võiks juhtuda Jumala inimestega. Täpselt sama
teema, millega Jeremija silmitsi seisis. „Meiega ei saa nii juhtuda, oleme ju Jumala rahvas!“
„Karistus käib kõigi teiste, aga mitte meie kohta.“ Paulus tuletab uuestisündinud kristlastele
meelde, et me kõik peame seisma Kristuse kohtujärje ees. Oleme õigeks saanud usu kaudu, aga
kohtu all oma tegudega. Jeremija niisiis ütleb, et valeprohvetid on vastutavad. Ja preestrid on
vastutavad, kuna soosivad võõraid usutalitusi. Templis peeti erinevate religioonide teenistusi.
Tolerantsi nimel. Täpselt sama toimub tänapäeval- igal pool valitseb uskude võrdsus ja kõik
erinevad teed pidavat viima sama Jumala juurde. Nii õpetatakse meie lastele. Sama toimus ka
tookord, preestrite soosingul. Ta ütles ka, et kõik kuningad on valel teel. „Joojakim sureb, teda
ei leinata, vaid maetakse nagu eeslit.“ Nii juhtuski. Kui Joojakim suri, polnud kellelgi kahju ja
tema keha viidi ära nagu surnud looma raibe. Karm kõne, kas pole? Sidkija oli Jeremija sõnul
nõrk ja ebakindel, poliitiline hüpiknukk, mitte valitseja. Mida rohkem neid prohveteeringuid
uurin, seda enam tekib tunne, nagu loeksin eilset ajalehte. Oi, kuidas vajame siin maal
prohvetlikku sõnumit Jumalalt! Niisiis, rahvas oli allakäigul. Palju on seksuaalset kõlvatust,
rüvedat käitumist. Jeremija võrdles Jumalast eemaldunud rahvast abielurikkujast naisega, kes
jookseb teiste meeste järel nagu rahvas võõraste jumalate järel. Siin jõuabki ta tegeliku tuumani.
Hoosea kasutas sama metafoori esimesena, aga samuti Jeremija, öeldes:“Te olete Jumala pruut,
Jumala naine.“ „Ja jooksete nüüd teiste jumalate järel.“ „Te pole paremad truudusetust
abielunaisest!“ „Mis tunne Jumalal on, kui Ta naine on truudusetu?“, küsib ta. Kellel juhtumisi
on selline kurb kogemus, see teab, mis tunne Jumalal on. Üks hirmsamatest asjadest, mida ta
rahvale ütles, oli:“Te pole enam võimelised isegi punastama.“ „Teil pole enam häbitunnet.“ „Ja
see ei häiri teid põrmugi.“ Jumal oli varem öelnud, et lahutas end 10-st suguharust. „Kas tahate,
et lahutan ka teist, viimasest kahest?“ Seda ju truudusetu naine vääriks. Teine peateema
Jeremija sõnumis on samuti kaasprohvetitega ühine: lähenev häving. Ta ütleb:“Jumal peab
kinni lubadusest teid karistada.“ Jumal oli andnud Iisraelile kaks lubadust: lubaduse õnnistada
sõnakuulelikkust ja karistada sõnakuulmatust. Ja nüüd, karistades, hoiab Jumal oma lubadusest
kinni. See on Tema ustavus. Paljud peavad Tema ustavuseks vaid seda, kui Ta meile head teeb.
Ei! Tema ustavus ilmneb nii karistamises kui andestamises. „Ta on ustav Jumal, ilma
ebaõigluseta“, laulab Mooses. Seega Jumal peab oma sõna ja karistus läheneb. Jeremija
kuulutab väga detailselt, et oht tuleb põhjast, aga mitte Assüüriast, vaid Babülooniast, kes
samuti ründab põhja poolt. Ja oht on väga lähedal. Ta sai nägemuse mandlipuu oksast, mis
kiiresti õide puhkes. Ta ütles:“See toimub väga kähku! Babüloonlased tulevad kiiresti.“
Järgmine teema on rahva lõplik taastamine. Kohutava karistuse keskel näeb ta ometi rahva
taastamist. Eelkõige nägi ta, et neile on vaja uut lepingut Jumalaga. Eelmine, Moosese leping
ei toiminud. Ta mõistis ka, miks: käsud olid kirjutatud inimestest väljaspoole, mitte nende sisse.
Olid kirjutatud kivisse, kuid tuli nüüd kirjutada südamesse. Peatükis 31 leiame ühe imeliseima
ettekuulutuse Vanas Testamendis:“Tuleb päev, mil teen uue lepingu Iisraeli sooga ja Juuda
sooga.“ „Ja selles uues lepingus kirjutan ma oma seaduse nende südamesse.“ „Nad kõik
hakkavad mind tundma!“ „Neid pole vaja õpetada mind tundma, sest nad tunnevad mind!“
„Lepingu aluseks on andeksandmine. Nende patte ei meenuta ma enam.“ Minu meelest on nii
võimas, mida Jumal siin lubab, sest ise me ei suuda oma patte unustada. Meil on need meeles.
Me ei suuda endale andestada, sest me ei suuda oma patte unustada. Aga kui Jumal sulle
andestab, siis ta ühtlasi unustab su patud. Ta on kõikvõimas oma mäletamiste ja unustamiste
üle. Kui Jumal midagi andestab, siis Ta ei meenuta seda enam. Ühel õhtul Guilfordis, kui tulin
tükk aega peale teenistuse lõppu kirikusse tagasi, nägin pingis vana daami lohutamatult nutmas.
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Läksin juurde ja küsisin, mis talle muret teeb. Ta vastas:“30 aastat tagasi tegin midagi väga
hirmsat. Kui mu pere sellest teaks, ütleks ta minust lahti. Kui sõbrad teaksid, kaotaksin nad
kõik. 30 aastat olen anunud Jumalat, et Ta mulle andestaks, aga Ta pole seda teinud.“
Ütlesin:“Oi, vaeseke! 30 aastat tagasi, kui palusid Temalt andeks, andis ta andeks ja unustas
selle! Juba 30 aastat ei tea Ta, millest sa üldse räägid.“ Ta vastas, et ei suuda seda uskuda.
Seletasin talle mitmeid kirjakohti, eriti Jeremija peatükk 31:“Sinu patte ei meenuta ma enam.“
Ütlesin, et Jumal unustas kogu loo 30 aastat tagasi. Probleem on selles, et me ise ei suuda endale
andestada, kuna me ei suuda unustada, aga Jumal suudab unustada. Kui see naine lõpuks
mõistis, tõusis ta ja hakkas tantsima. Selline tants meeldib mulle! Oluliselt sisukam kui
karismaatiline seltskonnatants. Sellist rõõmutantsu on ilus vaadata. Ta oli umbes 70-aastane.
Aga muudkui tantsis mööda kirikut ringi. Vaatasin ja mõtlesin- rõõmutants tänu sellele, et
Jumal oli unustanud. Teisisõnu, ühel päeval, kui kohtud Jumalaga ja ütled:“Oi, Jumal, vaatan
tagasi ja mul on nii piinlik, et seda tegin.“ Siis Jumal vastab:“Tegid mida? Ma ei mäleta seda!“
Kas pole imeline! Selline on andestus. Selline oli uus leping, mille Jumal lubas teha Iisraeli ja
Juuda sooga: unustada eelnev ja kirjutada oma seadus inimeste südamesse. Ta teeb võimalikuks
igale inimesele tunda Teda nii lähedalt, et enam pole vaja meile Tema tundmist õpetada. Milline
võrratu lubadus Jumala rahva lõpliku taastamise kohta. See täitus tol õhtul, kui Jeesus
ütles:“Võtke ja jooge. See on uue lepingu veri.“ Jätame siinkohal pooleli.

2. osa
Jätkame Jeremija lugu sealt, kus eelmisel korral poolele jäime. Vaatame tema sõnumit ja selle
sarnasust kaasprohvetite omaga. Kõigepealt rääkis ta rahva taganemisest, sellest, kuidas nad
Jumalast eemaldusid. Kui eemaldud Jumalast, eemaldud samas ka headusest. Kui kaotad Tema,
kaotad elu hea poole ja halb tõuseb pinnale, sest oleme oma põhiolemuselt halvad, kuigi oskama
ka head teha. Paulus kirjutas roomlastele, et kui inimene loobub Jumalast, loobub Jumal
inimesest. Ja kui Jumal eemaldub inimesest, tuleb halvim pool esile inimeses ja sealt edasi kogu
ühiskonnas. Me kõik teame, et ilma Jumala armuta oleksime palju halvemad kui oleme.
Lugedes ajalehest kõiksugu koledustest, mida inimesed teevad, annan endale aru, minagi
võiksin olla samasugune mingis olukorras või surve all. Pole olemas „inimesi“ ja „koletisi“.
Kõik võime muutuda koletiseks, kui Jumal oma käe meie pealt ära võtab. Niisiis, rahvas oli
Jumalast eemaldunud ja seepärast oli Jumal rahvast eemale tõmbunud, lastes nii halvimal poolel
pinnale tõusta. Jeremija teine peateema, samuti kaasprohvetitega ühine, kuulutab sellise
eluviisiga kaasnevat kindlat hävingut. Seepärast pidigi Jumal tooma babüloonlased. Need, kes
väidavad, nagu oleks Jeremija kuulutanud vaid halba, pole tema raamatut korralikult lugenud.
Kui ta vaatab kaugemale tulevikku, õhkub temast suurt optimismi rahva lõpliku taastamise
kohta. Piiblilugemiseks pole meie saadetes tavaliselt aega, seepärast loodan, et teete seda kodus.
Loeme kõigepealt uue lepingu kohta:“Vaata, päevad tulevad, ütleb Jehoova, mil ma teen Iisraeli
sooga ja Juuda sooga uue lepingu.“ „Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende
vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusest ja millise mu
lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Jehoova, vaid lepingu, mille
ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jehoova, on niisugune: ma panen nende sisse
oma käsuõpetuse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on
mulle rahvaks!“ „Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes:“Tunne Jehoovat!“, sest
nad kõik tunnevad mind, niihästi pisukesed kui suured, ütleb Jehoova, sest ma annan andeks
nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu!“ Siin lugemine tavaliselt katkestatakse, aga ma
tahan jätkata:“Nõnda ütleb Jehoova, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede
korrad valguseks öösel, kes liigutab merd, selle lained kohama, vägede Jehoova on tema
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nimi:“Kui need korrad nihkuksid mu palge ees, ütleb Jehoova, siis lakkaks ka Iisraeli sugu
alatiseks olemast rahvas mu palge ees!““Nõnda ütleb Jehoova: kui peaks saama mõõta taevaid
ülal ja uurida maa aluseid all, siis hülgaksin ka mina kogu Iisraeli soo kõige selle pärast, mis
nad on teinud, ütleb Jehoova!“ Ta annab omapoolse lepingust kinnipidamise garantii, nõnda et
Iisrael on ja jääb alatiseks. Tõsiasi, et Iisraeli riik on tagasi maailma kaardil, tõestab, et Jumal
peab oma lubadusest kinni. Iisrael on ja jääb. Laul ütleb:“Inglismaa on ja jääb!“ See paraku
pole sugugi kindel. Aga Iisrael jääb, sest Jumal lubas neile, et kuniks päike, kuu ja tähed on ülal
taevas, on nemad all maa peal. See räägib Tema rahva lõplikust taastamisest. Eelnev salm
kirjeldab, kuidas Jumal rahva tagasi koju toob ja kuidas rahvas pöördub koju rõõmsalt lauldes
ja tantsides. Olen olnud Iisraelis nende iseseisvuspäeval mai alguses ja tantsinud tänavatel koos
40 000 noorega. Kaasavõetud sülelapsed pannakse südamerahuga tänava äärde maha, sest
midagi kurja sel ajal ei juhtu ja siis tantsitakse mööda tänavaid. Sest nad on taas ühtne rahvas.
Jumal tõotas neile muudki peale kodumaale tagasitoomise. Jeremija oli kuulutanud „70 aastat!“
Aegu hiljem, paguluses, luges Taaniel seda ja mõistis rõõmsalt, et need 70 määratud aastat olid
peaaegu läbi saanud. Määratud aeg kindlustas põllumaale puhkeperioodi ja too põlvkond, kes
pagulusse viidi, oli surnud ega saanud maale tagasi pöörduda. Jumal oli tõotanud tagasi tuua
vaid nende lapsed. Lapsed, kes olid sündinud Babüloonias ega olnud kunagi kodumaad näinud.
Salm 30 rõhutab:“Toon nad koju!“ See kajab kui võlusõna- koju! Tagasi sinna, kuhu nad
kuuluvad. Ning Ta lubas neile anda ka uue juhi, uue kuninga, kelle pärjas mitmete tiitlitega.
Hea Karjane, Õiglane Võsu, Võitud Vürst, Taaveti Soo Võsu, Eluallikas. Selliste kaunite
sõnadega kirjeldas Ta tulevast kuningat. Ta lubas ka, et too mees taastab nende trooni. Seda
tähendabki rahva lõplik taastamine. Neljas ja viimane punkt, samuti kaasprohvetitega ühine,
ütleb: vaenlased saavad karistada. Babüloonlasi karistatakse. Kõik, kes tulevad Iisraeli vastu,
saavad karistada. Jumal on küll lasknud babüloonlastel rahva kaasa viia, aga kuulutas ka neile
karistust. Eriti rõhutab seda prohvet Habakuk. Jumal maksab kätte oma rahva eest kõigile tema
vaenlastele. Jeremija loetleb: Egiptus, Vilistide maa, Moab, Ammon, Edom, Damaskus ehk
Süüria, Keedar, Haasor, Eelam ja lõpuks Babüloonia. Jeremija ütleb, et kord vallutab üks teine
suurvõim Babüloonia. Tänapäeval teame, et see oli Pärsia. Pärsia võit Babüloonia üle
võimaldas juutidel koju tagasi pöörduda. Küüros (Koores) oli heatahtlik valitseja ja saatis kõik
Babülooniasse kokkutoodud rahvad tagasi nende kodumaale. Küürosel oli omapärane poliitika.
Tulen nüüd ajas ettepoole- Jeremija ei räägi sellest, aga olen mujalt lugenud, et Babüloonia
vallutanud Küüros tahtis olla väga humanistlik valitseja ja teatas:“Kõik, kes te siin paguluses
olete, minge tagasi koju.“ „Aga kodus ehitage oma jumalale tempel, et minu eest palvetada!“
Ta lausus samad sõnad kõigile vangistuses elanud rahvastele, aga see andis ühtlasi juutidele
volituse templi ülesehitamiseks. Teised rahvad pöördusid koju ja ehitasid paganjumalatele
templeid, nagu Küüros oli neid käskinud- et tema eest palvetataks. Sellises üldises olukorras
pöördusid juudid koju ja taastasid templi. Jeremija oli rahvaste prohvet. Tema raamatu lõpus
on eraldi osa, kus ta ennustab, mis juhtub rahvastega, kes on rünnanud Iisraeli või teinud rahvale
halba: Jumal maksab kätte. Mitte Iisrael. Seetõttu pididki juudid Babülooniast ära tulema. Nad
ei tohtinud jääda, kui said võimaluse tagasi koju pöörduda. Aga enamus paraku jäi. Vaid 50 000
inimest miljonist pöördus koju. Ja tänapäevani on Iraagis ja Iraanis elavatel juutidel väga raske
põli. Aga kui sünnitakse kusagil maal ja seatakse seal elu sisse, siis pole sugugi lihtne jätta kõik
maha ja korrata Aabrahami tegu, asudes teele tundmatu maa poole. Jumal aga rõhutas Jeremija
kaudu:“Peate kindlasti koju pöörduma!“ Lähme selle teemaga hiljem edasi. Vaatame enne
Jeremija raamatu ülesehitust ja kaasprohvetitega sarnaste sõnumite paigutust selles.
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Nagu ütlesin, on Jeremija raamat üsna süsteemitu. Siin pole kronoloogilist ega temaatilist
järjestust. Siiski leiame teatud lihtsa mustri. Kõigepealt proloog peatükis 1, kus Jumal kutsub
Jeremija noorukieas ning kus uje noormees pelgab avalikku kõnelemist. Üsna keeruline
kutsumine avalikkust kartva inimese jaoks! Peatükid 2-45 räägivad kõik Juuda rahva
patususest. Ta ütleb kohtupäeva ja karistuse väga lähedal olevat. Need peatükid hõlmavad
aastaid 627-605 eKr ja on peamiselt luulevormis, mis tähendab, et ta vahendab rahvale Jumala
tundeid. Jumala kahetsust ja viha. Jumala vastuolulisi tundeid, sest Ta armastab oma rahvast,
aga ei saa lasta neil samamoodi jätkata. Iga vanem mõistab seda vastuolulist tunnet. Ta ütleb
selgelt:“Babülon hävitab Assüüria ja vallutab Egiptuse.“ Hävingu eel ütlesid Juuda nõrgad
kuningad:“Kui teeme lepingu suure ja vägeva Egiptusega, kaitseb see meid Assüüria vastu.“
„Või Babüloonia vastu.“ Jeremija ütles:“Ei. Babüloonia vallutab Egiptuse.“ „Pole mõtet
nendega liitu astuda.“ „Te peate lootma Jumala peale.“ Juudid on ikka lootnud rahu saavutada
rahulepingute abil. Kuid läbi kogu Vana Testamendi ütleb Jumal, et sel viisil rahu ei saavuta.
Väga ajakohane ka praegu! Iisrael peab vaatama Jumala poole, et rahu saavutada, mitte
sõlmima rahulepinguid vaenlastega. Jeremija ütleb, et nii see ei toimi ja vägivald tuleb ringiga
tagasi. Kas mitte seda ei näegi me praegu Lähis-Idas? Nii on kirjas peatükis 2-20. Peatükis 2145 tuleb aga esile hea uudis, sest Jeremija vaatab kaugemale ja näeb rahva lõplikku taastamist.
Kui ta mõistis, et olukord oli lootusetu ja ees ootas häving, andis ta kaugema visiooni rahva
lõplikust taastamisest. Siin on tekst proosas ehk Jumala mõtte-, mitte tundekeeles. Vahe on
selles, et kui Jumal räägib vahetust sündmusest, tulevad esile Ta süda ja tunded. Kui aga vaatab
kaugemale, jagab Ta oma mõtteid tuleviku kavatsustest ja pole seetõttu nii emotsionaalne.
Kaugemas tulevikus, peale seda, kui Babüloonia on Juuda kaasa viinud ja Jeruusalemma
hävitanud, tuleb osa rahvast siiski tagasi. Kõik pole lõplikult kadunud. Peatükid 36-51 raamatu
lõpuosas räägivad neist Iisraeli naabritest, kes olid talle kurja teinud- ühel päeval võtab Jumal
nad käsile. Iisraeli taastamine on nende rahvaste karistamisega seotud. Niimoodi tegutseb
õiglane Jumal ajaloos. Salm 52 on nö epiloog koledast katastroofist, mis rahvale osaks sai. See
kirjeldab sündmusi nende toimumise ajal, Jeremija viimist Egiptusesse ja Jeruusalemma
rüüstamist.
Senini oleme vaadanud ainult neid Jeremija sõnumeid, mis olid tal kaasprohvetitega ühised.
Aga on kolm teemat, millest rääkis tema üksi. Õigemini uued vaatenurgad, mitte niivõrd uued
teemad, kuid selgitatud Jeremijale omasel ainulaadsel viisil. Esimene neist keskendub vaimsele
elule. Teda on nimetatud ka „vaimseks prohvetiks“, sest ta ütleb, et usurituaalid on täiesti
mõttetud, kui süda pole asjaga kaasas. Mõned arvasid, et Jeremija pidas kogu ohvriteenistust
ajaraiskamiseks. Ta ei väitnud seda, vaid ütles, et väline rituaal pole niivõrd oluline ja et selle
varjust otsib Jumal tegelikult inimese südant. Teisisõnu, pole oluline, kas ihu on ümber
lõigatud, vaid kas süda on ümber lõigatud. Rõhk on südamehoiakul ja Jumala Püha Vaimu
saamisel. Preestrid soosisid mõtet, et usurituaalid on jumalikkuse aseaine. Kui pastorite ja
kirikutegelaste suurimaks mureks saab kirikuliikmete arv, on olukord sama. Mitte seda ei oota
Jumal. Jumal ootab inimeselt jumalikku eluviisi. Kirikus käimine ei asenda jumalikku elu ega
korjandused uue kirikuhoone jaoks asenda vaeste aitamist. Jeremija rõhutab väga usuelu
vaimset külge. Olles ise sügavalt vaimne inimene, oli vaimuga seonduv talle oluline. Ühtlasi
valmistab ta rahvast ette päevaks, mil neil pole enam templit ning ohvriteenistusi ei saa enam
läbi viia. Babülonis on neil vaid sünagoog, templit pole. Kreeka sõna „synagoge“ tähendab
„kokku tulla“: „syn“- „kokku“, „agoge“- „tulla“. Seega, sünagoog tähendab, et palju inimesi
tuleb kokku. Aga milleks kokku tulla? Mitte selleks, et preester ohvriteenistust läbi viiks.
Preestrid jäid Babülonis töötuks, sest nende amet oli otseselt seotud templi, altari ja
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ohvriteenistusega. Vaatame korraks ajas kaugemale ettepoole. See muudatus- olla ilma
preestrite, ohverdamiste ja templita ning tulla kokku kolmel põhjusel: Jumalat ülistama,
palvetama, Sõna lugema- pani aluse hilisema Uue Testamendi koguduseelu mudelile. Meilgi
pole ei templit, ei altarit, ei teenistusrõivaid, ei viirukit, ei preestreid ega ohverdamist. Meil on
vaid lihtne laud. Tuleme kokku palvetama, ülistama ja Piiblit uurima. Seega, sünagoogi
jumalateenistusest sai eeskuju hilisemale kristlikule jumalateenistusele. Algkogudused olidki
lihtsalt kristlikud sünagoogid. Me ei vaja enam ülempreestrit ega ohvrit. Meil on Jeesus.
Rituaalid on üleliigsed. Templi eesriie on kaheks rebenenud. Eesriie on ära võetud, sest paik on
tühi. Nii et enam pole ohvrirituaale vaja. Õigemini- ei peaks olema. Paraku võivad need taas
sisse hiilida, kui me hoolikad pole. Kõik preesterlusega seonduvad rekvisiidid on jäänud
seljataha nagu on kirjas heebrealastele. Kuid meiegi peame kokku tulema, et teha omapoolselt
kõik võimalik: palvetada, ülistada ja Piiblit uurida. See on kristliku jumalateenistuse põhiliin.
See, mida juudid tegid tookord Babülonis, teeme meie praegu, sest meiegi oleme paguluses.
Mõistate? Oleme siin võõrad ja majalised. Oleme hajutatud, oleme läbikäigul. Tõeline tempel
on seal üleval, mitte enam all maa peal. Jeesus, meie ülempreester, on sisenenud teisele poole
eesriiet ja viinud iseenda kui ohvri kõige pühamasse paika. Seega- iga kogudus täna on nagu
Babüloonia sünagoog. Siin on teile kõvasti mõtlemisainet. Seda on oluline mõista, sest juba
üsna algusest peale on kristlikul kogudusel olnud kiusatus pöörduda tagasi templi rituaalide
juurde ja taastada preestrid, altarid, rõivad, viiruk…See oleks tagasiminek. Jeremija oli üks
neist, kes vabastas isegi juudid kõigist rituaalidest, et nad saaksid hiljem ilma hakkama. Ja et
nad saaksid Babülonis koguneda sünagoogi palvetama, ülistama ja Kirju lugema. See on
Jeremija ainulaadne sõnum ja seepärast nimetataksegi teda „vaimseks prohvetiks“. Ta vabastas
rahva kõigist välistest rituaalidest, nii et kui nad need kaotasid, jäid nad ometi Jumala rahvaks.
Võimas mõte, kas pole? Ta oli ainus prohvet, kes oli võimeline ette nägema, et rahvas pidi
leidma teenistuse viisi ilma templi ja rekvisiitideta.
Oma teise ainulaadse teemaga rõhutas Jeremija, et uue lepinguga pöördub Jumal üksikisiku
poole. Ta teeb lepingu iga üksikisikuga eraldi, mitte enam kogu rahvaga. Just see ongi uue
lepingu oluline erinevus Uues testamendis: rõhk on indiviidil. Jumal armastas maailma ja saatis
oma ainusündinud Poja, nii et IGAÜKS, kes usub…Jeesus ütleb pidevalt:“See, kes järgib
mind…“Rõhuasetus on üksikisikul. Enne seda inimesed arvasid, et Jumal vaatas neid kui
rahvahulka. „Minu rahvas.“ Aga see oli muutumas. Kuigi Jumal karistas rahvast tervikuna, siis
peale pagulusest naasmist kohtleb ta neid indiviididena. Loen teile, mida Ta ütleb vahetult enne
uue lepingu kirjeldamist:“Neil päevil (st kui tulete tagasi) ei öelda enam:“Isad sõid tooreid
viinamarju ja laste hambad on hellad!“ „Vaid igaüks sureb oma pattude pärast.“ „Igaühel, kes
sööb tooreid viinamarju, on enda hambad hellad.“ Täielik muudatus! Olete kindlasti märganud,
kui tihti Vanas Testamendis Jumal käsitleb inimesi hulgana. Ta ütleb, et ühe põlvkonna patud
mõjutavad veel kolmandat ja neljandatki põlvkonda. Isa patud mõjutavad lapsi, ehk kui isa sööb
tooreid viinamarju, siis laste hambad on hellad. Enam mitte! Uues lepingus tegeleb Jumal iga
inimese ja tema patuga eraldi. Uus Testament rõhutab, et uus leping on individuaalne leping.
Eraldi iga põlvkonnaga. Seetõttu olengi öelnud, et Jumalal pole lapselapsi. Uus leping kinnitab
seda. Elukohta kuningriigis pole võimalik pärida. Isegi kui su vanemad on kuningriigis, tegeleb
Jumal sinuga individuaalselt- pead ise sinna sisse saama. Selles on sügav mõte. Ka ristimise
suhtes. Uues lepingus kehtib kõik üksikisiku kohta: igaüks eraldi peab vastu võtma usu
Jumalasse, et siseneda kuningriiki. Kuningriiki ei saa sündida. Sinna saab ainult uuestisünni
läbi. Kõik sellega seonduv on laiaulatuslik. Hesekiel, kes tuli peale Jeremijat, rõhutab sama
mõtet. „Igaühele mõistetakse kohut tema enda, mitte teiste pattude pärast.“ Nii et uue lepingu
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kohtupäeval ei saa me seista rühma, pere või kogudusena, vaid igaüks seisab üksi. Igaüks annab
vastust ainult enda ja mitte kellegi teise pattude eest. See oluline muudatus- Jumal pöördub
rahva juurest üksikisiku poole- kõlab esmalt Jeremija ja seejärel Hesekieli kaudu. Ja kogu Uus
Testament põhineb just sellel arusaamal.
Jeremija kolmas ainulaadne rõhuasetus puudutab poliitikat. Isegi rohkem kui Jesaja annab ta
Iisraeli valitsejatele poliitilist nõu. Kui Iisrael oli riigina hääbumas, püüti kokku mängida kord
ühe, kord teise suurriigiga. Ikka ja jälle ütleb Jeremija, et pole mingit mõtet otsida tuge võimsalt
Egiptuselt, sest see ei suuda neid kaitsta. Babüloonia vallutab ka Egiptuse. Ja ütleb ka, et pole
mõtet võidelda Babüloonia vastu, sest siis nad hukkuvad, kuna Jumal ise on babüloonlased siia
toonud. „Minu poliitiline nõuanne on Babülooniale alistuda.“ „Tehke nendega koostööd, et
saada parimad alistumistingimused.“ Iisraeli viimaste kuningate silmis oli see muidugi
riigireetmine- alistuda ja isegi mitte kaitsta Jeruusalemma. Ta ütles:“Alistuge, sellega võite
linna säästa.“ „Kui üritate vastu võidelda, hävib kogu linn, muutub varemeiks.“ „Nii et võtke
babüloonlased vastu, tehke koostööd.“ „Öelge, et võite nende võimu all elada, aga leppige
tingimustes kokku!“ Kuid keegi ei kuulanud teda. Üksteise järel eirasid nõrgad kuningad tema
nõuandeid. Ta nimetati reeturiks. Ta ütles koguni, et Babüloonia kuningas Nebukadnetsar tuleb
kui Jumala teener. Kujutlege, et keegi oleks 1939. aastal nimetanud Hitlerit Jumala teenriks,
soovitanud koostööd teha ja parimaid tingimusi välja kaubelda…Peaminister Churchill oleks
olnud sellest täiesti jahmunud. Aga sellised sõnad pidi Jeremija edastama. Raske ülesanne, sest
tundus, nagu olnuks ta babüloonlaste poolel. Ajal, mil ta rääkis babüloonlastele alistumisest,
käis ta ise mööda Jeruusalemma, härjaike kaelas:“Te peate Babüloonia ikke vastu võtma.“ See
kohutav sõnum kõlas enne babüloonlaste tulekut. Sõnumi mõte oli nõustuda okupatsiooniga.
Nii nagu Channel Islands pidi nõustuma saksa okupatsiooniga. See polnud neile kerge. Need
olid niisiis tema ainulaadsed sõnumid.
Kui Babüloonia kuningas lõpuks tuli, soovis ta Jeremijat oma aukülaliste nimekirja. Kujutage
ette, mida teised juudid sellest arvasid, kui Nebukadnetsar ütles:“Tule, Jeremija! Sina aitasid
meid.“ See paraku viiski välja Jeremija väärkohtlemiseni. Võib ju mõista…Kõik sai alguse
tema kodukohast. Esimesed katsed Jeremijat tappa tegid ta oma sugulased Anatoti külas.
Seetõttu ta pidigi lahkuma. Nad plaanisid teda salaja mõrvata, sest ta riivas perekonna uhkustteismeline poiss, kes käis ringi ja häiris kogu Jeruusalemma. Perekond oli noormehe peale väga
vihane. „Satume niimoodi kuningaga pahuksisse!“ Seetõttu nad plaanisid ta tappa. Jumalal oli
neile sõna öelda:“Ma lihtsalt harjutan teid millekski palju hullemaks!“ On vast lohutusvalmistuge hullemaks! Sealt edasi kandis Jeremija reeturi pitserit. Teised prohvetid põlgasid
teda, sest nad olid valeprohvetid. Preestrid põlgasid teda, sest ta rääkis preesterluse, templi ja
ohvriteenistuse vastu. Kuningad põlgasid teda, sest poliitiliselt oli ta reetur. Ja rahvas põlgas
teda. Salamõrvakatsed tema vastu tehti järjepanu, kuid ükski ei õnnestunud. Mitmel korral
pääses ta hädavaevu eluga. Teda peksti ja heideti pimedasse vangikongi preester Pashur´i käsul.
Teisel korral pandi ta käed-jalad pakku. Siis seisis ta häbipostis, raudne võru ümber kaela.
Lõpuks heideti ta sügavasse pudelikujulisse kaevu. Kaevu kitsas suu takistas vee aurustumist
ja kui vesi kaevust välja võeti, jäi põhja pehme mudakiht. Sellise pudelikujulise kaevu kitsas
suu on maapinnaga tasa ja selle põhja koguneb muda. Selliseid kaevusid leidub tänapäevalgi,
eriti Masadas. Nende põhjas on veel nüüdki näha mudakihi jälgi. Jeremija heideti taolisse
kaevu, kus ta oli kaelani mudas. Kujutage ette seda pimedat paika, kuhu päevavalgus paistab
vaid väikesest august pea kohal. Seal ta oli, püstijalu. Istuda ei saanud, ta pidi kogu aeg seisma,
muidu oleks ta mudas lämbunud. Üks võõramaalane, mitte iisraellane, lasi köie alla ja
ütles:“Seo köis ümber keha, tõmban su välja.“ Võõramaalasel hakkas hale ja ta aitas mehe
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kaevust välja. Tihti pidi Jeremija end teiste eest varjama…Vaid vähesed inimesed
Jeruusalemmas tundsid huvi tema sõnumite vastu. Lõpuks viisid babüloonlaste eest Egiptusesse
põgenenud juudid ta vägisi kaasa. Ja seal Jeremija suri. Tema surmast Piiblis ei räägita. Ta suri
unustusse jäetuna, aimamata, et saab maailmakuulsaks ja temast räägitakse veel 2000 aastat
hiljem. Milline lugu! Kõige selle tõttu nimetataksegi teda „halvaks prohvetiks“, Ta polnud
õnnelik mees, aga kas teie tema asemel oleksite? Tema hingevalu tuleb ikka ja jälle esile.
Järgmisel korral räägin raamatust, mis on tervenisti täis tema valu, mis on pisaratega kirjutatud
ja mille nimi on Nutulaulud. Kuid juba siingi raamatus mõistame tema rasket elu. Ta ei kartnud
näidata, kuidas ta olukordades palvetas, kuidas paljastas oma hinge ja tunded ning oli sügavalt
haavatud. Ta polnud tuim mees, kes ei hooli teiste jutust. Ta oli väga tundlik inimene, oli
sügavalt haavatud, sest ta pere ja sõbrad pidasid teda reeturiks. Ja kõik prohvetid, preestrid ning
kuningad olid tema vastu. See mees kannatas üksinduse all. Juba ta füüsilised kannatused olid
piisavalt jubedad, kuid ta tundis end ka lõksu aetuna ja mitte ainult inimeste, vaid ka Jumala
poolt. See oli tema valu tegelik põhjus. Talle tundus, et Jumal polnud jätnud talle
valikuvõimalust. Jumal oli ta noorelt kutsunud ja siis sellesse teenistusse justnagu lõksu
püüdnud. Talle ei meeldinud see sugugi ning Ta hüüdis Jumala poole. Hingeline ja
emotsionaalne kannatus saidki alguse üksindusest. Üks raskematest asjadest oli, et Jumal keelas
tal abielluda. „Sest kui nii teed, näed oma lapsi nälgimas babüloonlaste tulles.“ See oli ka üks
viisidest, millega ta oma sõnumit pidi edasi andma, öeldes:“Ma pole abiellunud ja mul pole
lapsi, sest ma ei taha neid praegu siia maailma tuua ja näha nende kannatusi.“ See oli võimas
sõnum, aga see tähendas, et ta oli üksik. On huvitav, kuidas Jumal kasutas prohveteid ja nende
abielusid. Näiteks lasi Ta Hooseal abielluda prostituudiga, et ta jutlustaks oma kogemusest, mis
tunne on elada truudusetu naisega. Hesekielile ütles Ta:“Su naine sureb homme, aga sa ei tohi
nutta.“ „Sest minugi naine sureb, aga ma ei nuta.“ Hesekiel pidigi nii tegema. Ja Jeremija pidi
jääma poissmeheks. Neile meestele öeldi, et nende elu peab peegeldama nende sõnumit.
Niimoodi sai Jumal väljendada rahvale oma tundeid. Ja Jeremija tundis end üksi ning
ummikseisus. Väga rõhuvatel hetkedel ütles ta:“Tean, oo Jumal, et inimese elu ei ole ta enda
oma.“ „Ja mitte inimene ise ei juhi oma samme.“ Ning ühes südantlõhestavas salmis hüüab
ta:“Jumal, oled andnud mulle lootusetu ülesande!“ Ühte tema valuhetkedest tsiteeritakse
tihti:“Kui otsustan, et ei räägi enam kunagi Jumalast, põleb mu luudes salaleek.“ „Ja väsimuseni
proovisin seda taluda, kuid ei suutnud.“ Vaeseke ütleb:“Ma ei jutlusta enam kunagi!“ Ja siis
lisab:“Aga ma ei saa lõpetada!“ „Mu sees põleb ja ma pean selle välja saama!“ Seepärast ta
tundiski end lõksus olevat. Tal polnud valikut, sest ta süda põles Jumalale. Niipea, kui ta
otsustas kõnelemise lõpetada, oli ta ometi juba järgmisel hetkel tänaval jutlustamas. Jumal ei
sundinud teda. Jumal ei sunni inimesi kunagi. Aga prohveti lõksusolemise tunnet võime mõista
küll. Olen kindel, et nüüd taevas ütleb ta:“See kõik oli seda väärt.“ Kuid hetkes elades see nii
ei tundu. Tundub hoopis, nagu oleks Jumal su lõksu püüdnud ja nurka ajanud ning sunnib
midagi tegema.
Tema palveelu on üsna ainulaadne. Meil pole aega sellest rääkida, aga kokku on kirjas seitse
palvet. Näeme, kuidas ta rääkis Jumalaga- täiesti ausalt. Ta ütles Jumalale täpselt seda, mida
tundis. Meiegi peame nii tegema! Jumal nagunii teab meie tundeid. Miks siis rääkida Talle seda,
mis pole tõsi? Palve peab olema aus. Kord sain kirja ühelt naiselt Lõuna-Aafrikast. Ta oli
sattunud väga raskesse autoavariisse ja aastaid vaevles ta suurtes valudes, mis läksid üha
hullemaks. Ühel õhtul suundus ta parasjagu oma magamistuppa. Kolm tundi polnud ta suutnud
uinuda. Ja kõik need kolm tundi järjest needis ta Jumalat. Pikad avarii-järgsed aastad, valu ja
vaev…Ta jalg jäi vaiba taha kinni, ta kukkus voodisse ja kaotas teadvuse. Hommikul ärgates
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paistis päike talle otse silma ja ta arvas end olevat taevas. Oi, kuidas ta kartis! Oli ta ju veetnud
viimased tunnid maa peal Jumalat needes! Siis ta sai aru, et hoopis päike paistis tuppa. Ta katsus
oma käsi ja jalgu- kõik oli olemas. Ta mõtles:“Kummaline!“ Siis tõusis voodist, valu tundmata.
Esialgu kepsles ta mööda magamistuba, siis jooksis tänavale ja peatas inimesi, et neile juhtunust
rääkida. Edasi läks ta arsti juurde ja too ütles:“Küll te olete täna hommikul heas meeleolus!“
Naine vastas:“Jah! Jeesus on mu terveks teinud.“ Arst ütles:“Kiitus Jumalale!“ Ta oli samuti
kristlane. Naine lisas:“Ta parandas mu peale kolme tundi needmist!“ Küll Jumal juba suudab
väljakutseid vastu võtta! Me ei võida väitlust, aga Talle meeldib, kui me Temaga vaidleme. Ta
tahab teada, mida sa tegelikult tunned ja mõtled- siis saab Ta sind kannatlikult ja õrnalt edasi
juhtida. Uurige Jeremija elulugu ja tema muremõtteid, uurige tema üksindust ja seda, kuidas
kõik olid ta vastu ning kuidas tal ei tohtinud isegi naist kõrval olla. Kõige selle keskel mees
ometi ülistas Jumalat. Ta oli õnnetu, kuid ta ütles selle Jumalale välja, tõi kõik Tema ette. Kui
teil on tunne, et olete lõksus, või kui jutlustajale tundub, et ei taha enam iial kõneleda, nähes
inimeste suhtumist, lugege Jeremija palveid ja märkate, et saate taas innustust. Niisugune oli
see prohvet.

Nutulaulud
Peale Jeremija käsitlemist vaatame Nutulaule. Need on teie Piiblis kokku pandud, sest siin
Jeremija nutab. See on üks kõige kurvematest raamatutest kogu Piiblis. Kui võrrelda Iiobi
raamatuga, Iiob kurvastab isikliku tragöödia tõttu, siis Jeremija nutab rahvusliku katastroofi
pärast. Eriti linna pärast, mida ta armastab. See on Jeruusalemm. See on kirjutatud pisaratega.
Mäletan, et sain kirja mehelt, kes pärast seda, kui temast sai kristlane, elas riigis, kus kristlaseks
olemine oli ränk katsumus. Nad põletasid ta maja koos naise ja lastega maha. Nad kõik
hukkusid tules. Ta kirjutas, et mulle sellest rääkida. Ma näen seda kirja praegu ja pisaraid sellel,
sest tint voolas. Siiski suutis ta öelda:“Ma annan neile andeks, sest Kristus andis mulle andeks.“
Selles riigis maksis Jeesusesse uskumine sinu perekonna elu. Lugedes nutulaulu, näen ma
pisaraid lehekülgedele kukkumas ja tinti laiali ajamas. Siin nutab mees kogu südamest. VT
kreeka keele tõlkes nimetatakse seda lihtsalt „Pisarad“. Heebrea keeles nimetatakse seda lihtsalt
„Kuidas“, sest see on esimene sõna rullraamatus. Kreeka keeles nimetatakse seda „Pisarad“ ja
ladina keeles, kust oleme saanud sõna „lamentation“ (nutulaul), on ka sõna „Pisarad“. Seega
siin on üks väga kurb raamat. Võite leida selles vaid mõned grammid lohutust. See on kirjutatud
nähes Jeruusalemma täiesti laastatuna. Kujutage ette pilti Hiroshimast. Nii võis Jeremija näha
Jeruusalemma. Kõik, mida ta nägi, oli mahakistud, põletatud ja laastatud linn. Kohutav. Emad
sõid omaenda lapsi, isegi kohe peale sündimist. Siin ta nutab. Me teame, et Jeremija oli poeet.
Enamik tema prohveteeringutest olid luule vormis. Ta oli ka musikaalne. Ta kirjutas laule.
Prohvetluse ja muusika vahel on hämmastav seos. Prohvetluse vaim inspireerib luuletama ja
muusikat tegema. Kui Sakarja prohveteeris, siis ta palus inimestel endale muusikat mängida ja
siis ta prohveteeris. Taavet oli Vana Testamendi prohvetitest suurim Moosese ja Eelija järel.
Taavet tänas surres Jumalat selle eest, et oli olnud prohvet ja Iisraeli armas laulik. Mil iganes
ta viitas laulujuhatajale, osutas ta prohvetile, kes pidi koori juhatama. Seda peab tegema.
Kirikuringkondades, kus mina üles kasvasin, oli ütlus:“Kui kurat tahab teie kogudusse tulla,
siis ta tuleb koori.“ Kui muusika läheb käest ära ja muutub professionaalseks, siis ei teeni see
enam Jumalat. Sellepärast oli Taavet ettevaatlik, öeldes: Ma tahan lauljaid, kes on nägijad.
Aasafi sugused inimesed pani ta laulujuhatajaks, sest ta oli prohvetlik. Ta nägi asju Jumala
viisil. Te olete õnnega koos, kui teie koguduses on muusikud prohvetlikud ja näevad asju
Jumala vaatevinklist. Mul on kahju, kui paneme noored ja kogenematud kristlased muusikat
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tegema. See on äärmiselt vale. Nad ei ole piisavalt küpsed nägemaks, mida Jumal tahab
muusika kaudu teha. Seega lõi Jeremija laule ja ta tegi ühe teise nutulaulu, mis on tegelikult
mainitud Ajaraamatus, kui lapskuningas ekslikult Jumala sõna vastaselt arvas, et ta suudab
egiptlased võita ja ta tapeti Megiddo all. Kui Taavet nuttis Sauli ja Joonatani pärast, kui nad
tapeti võitluses vilistide vastu, koostas Jeremija nutulaulu kogu rahvale laulmiseks, kui
lapskuningas sai surma. Seega oli Jeremijal kombeks selliseid laule kirjutada. Siin on meil laul,
mis on kirjutatud kellegi poolt, kes seal viibis. See on kirjutatud tunnistaja poolt. Need laulud
on Jeremija kirjutanud seistes, vaadates varemetes hoonetele ja mahajäetud tänavatele. Kõik on
ära viidud. Seal ta ütleb: Kas see ei lähe teile korda, teile, kes siit möödute? Kas see kohutav
pilt teid ei puuduta? Seal oli ikka veel inimesi, keda ta möödumas nägi. „Kas see vaatepilt, mis
avaneb, ei lähe teile korda?“ Ta ütleb:“Vaata, kas see ei puuduta sinu sügavaid südamesoppe!?“
Ikkagi on kõik see kunstlikult kokku pandud. See on komponeeritud, see ei ole lihtsalt välja
valatud. See on väga hoolsalt struktureeritud. Peatükid jagunevad õigesti. Halleluuja!
Tegelikult koosneb see 5 laulust, 5 nutulaulust. Nad on väga kaunilt ja hoolsalt kokku pandud.
Siin on teatav vastuolu. Ühelt poolt valab ta oma tunded linnale välja, kuid samas paneb ta neid
üsna kunstipärasel viisil kokku ja kasutab esitäht-luuletuse vormi tähestiku tähti, kasutades
teatud luuletuse või laulu raamistikuna. Vähemalt neli neist viiest laulust on esitähtluuletused.
Sellepärast on neis kas 22 salmi või 22 salmi korrutatuna, sest heebrea tähestikus on ainult 22
tähte, samas kui meie tähestikus on 26 tähte. Juhuslikult ei ole heebrea keeles mingeid
täishäälikuid, mille asemel kasutavad nad kaashäälikuid. Seega „rabbit“ kirjutatakse rbt.
Esimeses luuletuses on 22 salmi- üks iga tähe jaoks ja 3 rida iga salmi jaoks. Seega esimene
rida esimeses salmis selles kolmikus algab a-tähega. Järgmises salmis on kolm rida, millest
esimene algab b-tähega jne. Seda mõtleme me esitähtluuletuse all. Järgmine luuletus on ka 22
salmist koosnev esitähtluuletus, kus igas salmis on 3 rida ja iga salm algab sama tähega. Kolmas
on palju pikem ja siin on 66 salmi, kolm salmi iga tähe jaoks ja iga salm koosneb kolmest reast.
Neljas koosneb jälle 22 salmist, kus iga salm koosneb 2 reast. Esimene rida algab tähestiku
järgmise tähega. Ainus, mis ei järgi tähestiku tähti, on viimane ja see ei ole esitähtluuletus, kuid
tegelikult koosneb see ikkagi 22 salmist. Seega on siin teatud kunstipärane ülesehitus. Midagi,
mis on läbimõeldud. Ma tahaksin temalt küsida, miks ta sellise kummalise vormina kasutas
tähestikku oma tunnete väljendamiseks. Ma mõtlesin, et kas see tegi meelespidamise
kergemaks. Võimalik. Siis ma mõtlesin, et kas selline totaalse kurbuse väljendamine, öeldes
alates alfast kuni oomegani. See oli lihtsalt lõpuni minev totaalne kurbus. Ma mõtlesin, et see
ei saa olla loogiline. Siis ma tegin väikese eksperimendi. Ma ei tea, mida te sellest arvate. Ma
võtsin lehe paberit ja ma kirjutasin a, b, c, d, e, f, g…26 tähte meie tähestikus. Ma mõtlesin, et
ehk see aitab mul Nutulaulude õpetust välja valada. Ma juurdlesin, kas tähestik aitab ennast
väljendada, kui sa ei suuda asju sõnades väljendada. Siis ma avastasin, et nii see täpselt on. Mul
võttis see vähem kui kaks minutit, et kirjutada üles Jeremija Nutulaul inglise tähestiku kohaselt.
Siis ma arvasin, et arvatavasti ta kasutas seda sellepärast, et tal oli nii raske oma tundeid
sõnadesse panna ja ta lihtsalt kirjutas tähestiku üles. Ma leidsin, et nutulaulu koostamine on
palju kergem, kui sul on hakatuseks täht olemas. Kas suudate jälgida? See limiteerib sõnu, mida
võid kasutada. Ma võin öelda, et mul võttis selle kirjutamine vaid poolteist minutit aega, kuid
ma olin voolamises, sest täht andis minu mõtetele pidepunkti. Ma lihtsalt lugesin selle läbi, kuid
siis ma avastasin, et see võttis kokku Nutulaulude raamatu. „Kohutav on vaade varemeis
linnale, veri voolab tänavail, katastroof on tabanud minu inimesi. Kohutav on nende saatus. Iga
maja on maha lõhutud. Perekonnad on igaveseks lagunenud. Jumal lubas seda teha. Püha on
Tema nimi. Ma olen nutust kurnatud. Minu vaim on murtud. Laske mul surra nagu teised. Minu
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elul ei ole mõtet. Ma ei saa enam kunagi naerda või tantsida rõõmust. Palun lohuta mind, Isand!
Vaigista minu vaimu. Meenuta mulle oma tulevikuplaane. Päästa oma rahvas meeleheitest.
Ütle, et sa neid ikka veel armastad. Mõista nende tundeid. Pööra oma viha nende hävitajate
peale. Hävita meie vaenlased. Me tõstame sinu nime jälle kõrgeks. Päästa meid oma maine
pärast.“ Ma avastasin, et olen kajastanud igat märget nutulaulus. Tähestiku üleskirjutamine
aitas mul seda teha. Siis ma mõistsin, miks ta tähestikku kasutas. Ta tahtis oma tunded paberile
panna, mitte teades, kuidas alustada. Seega kirjutas ta tähestiku üles ja nii hakkas see minema.
Mulle lihtsalt tundub nii. Võib-olla ma eksin. See aitas tal lihtsalt kõike seda väljendada. Peame
minevikku meenutama, et sellest õppida. Siis tekkis küsimus, miks ta pidi seda kõike kirjutama.
Ta tahtis, et teised koos temaga nutaksid ja neid laule laulaksid. Ta tahtis neid saata
deporteeritud inimestele eksiilis, et ka nemad saaksid oma tundeid väljendada. Üks tähtsamaid
asju, kui lähed katastroofist läbi, on oma tunnete väljendamine, leinamine. On julm öelda: Ta
oli nii vapper, et ta ei poetanud ainsatki pisarat. See on nii vale. Me peame aitama inimestel see
välja lasta. Nii juudid kui katoliiklased on parimad selle käsitlemisel, sest neil on
traditsioonilised nädalad, kui nad julgustavad nutma. Läbi kogu Piibli on nutmist julgustatud:
Lase see välja! Ära suru seda alla! Inglise kooli stoilisus on üle võetud kreeka stoismist. „Ära
lase sellel vallanduda.“ Lääne tsivilisatsioonis me imetleme inimesi, kes ei nuta. See tuleb
kreeka mõtlemisest, kuid mitte heebrea mõtlemisest. Ameerika asepresident puhkes nutma ühel
oma valijatega kohtumisel ja tema nimi kustutati kohe nimekirjast. Me ei taha endale presidenti,
kes nutab. Sama asi juhtus Bob Hawke´ga Austraalias. Televisioonis küsiti temalt ta
narkosõltlasest tütre kohta. Ta puhkes nutma. Kahjuks vaatasid vintsked austraallased talle
sellest ajast ülevalt alla. Iisraelis ei saa inimene kunagi peaministriks, kui ta ei suuda nutta
Iisraeli sõduri haual. Iisraelis heebrea mõtlemise kohaselt valitakse mees, kes nutab. Kas pole
huvitav. Sellepärast nuttis Jeesus avalikult Jeruusalemma pärast, samuti nagu Jeremija siin.
Võime nutta on mehelik.
Vaatame luuletusi. Siis ma märkasin, et isikuline asesõna muutub igas peatükis. Esimene isik
on tema naissoost, viidates linnale ja selle inimestele, keda Jeruusalemma tütardeks kutsutakse.
Linnu ja nende inimesi peetakse naissoost olevateks. Sama traditsioon on ka inglise keeles.
Linnad on naissoost. Ilmutuse raamatu lõpus on Babülon naissoost- see räpane prostituut.
Jeruusalemm on naissoost- pruut, kes tuleb taevast alla. Seega on see linnast ja selle elanikest.
Teises luuletuses on tema meessoost. See on isikust, kes kogu selle katastroofi on põhjustanud.
See on Jumalast. Kolmas, kõige pikem luuletus on Jeremijast isiklikult- mina. Siis läheb tema
vaade rahvaste peale ja ta räägib nendest. Seal räägitakse neist, kes on linna rünnanud. Lõpuks
räägib ta inimestest eksiilis, kes kunagi tagasi pöörduvad. Siis ta räägib meie-vormis. Kui te
Piiblit hoolega uurite, märkate isikulisi asesõnu ja selles peituvat võtit, mis näitab, millest see
kõik räägib. Kui te Nutulaulud lihtsalt läbi loete, siis te ei pruugi märgata, et siin on 5 väga
erinevat teemat. Esimest luuletust nimetan ma katastroofiks. Vaadake varemeis linna ja selle
tütreid. Teist luuletust nimetan ma tagajärjeks. Tema tegi seda. Jumal tegi seda. Ta tegi seda
meie patu pärast. Kolmandat nimetan ma tervendamiseks. Ta saab ise aru, et Jumala arm ja
ustavus on ikka veel saadaval. Ta kisendab selle poole. Järgmisena tagajärjed. Mis kõige selle
tagajärjel juhtub. Lõpuks nutt kogu südamest- meie. Väga liigutav.
Vaatame neid lähemalt. Ma ei arva, et ma peaksin midagi enamat ütlema esimese kohtakatastroof, te teate, mis see oli. Kogu linn oli ümber piiratud ja seejärel hävitatud. Poldud kivi
kivi peale jäetud. Kõik oli läinud- majad, inimesed. Olid vaid varemed. Paljas, hüljatud. Selle
kirjeldus esimeses luuletuses on ilmekas. Teises luuletuses pannakse ta fakti ette, et see poleks
kunagi juhtuma pidanud. See teeb ta väga kurvaks. Seda oleks saanud vältida. Kui tema
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nõuannet babüloonlastele alistuda oleks kuulda võetud, oleks linn ikka veel püsti olnud. See
kõik oli täiesti mittevajalik. Kui te näete inimesi ruineerituna, sest nad ei võtnud teie nõu kuulda,
on see väga valus. See teine luuletus toob välja Jeremija ängi, et Jumal pidi seda tegema, sest
Ta oli seda lubanud. Ta oleks aga võinud Jumala meelt muuta, kui nad oleksid meelt
parandanud. Masendus sellest tühjakslastud võimalusest, mille ta oleks võinud neile anda, tuleb
sellest teisest luuletusest välja. Igas luuletuses on Jumala viha mainitud viiel korral. Tuleb aeg,
kui Jumala viha keeb üle. Piiblis on kahte liiki viha: sissetulev viha ja teine on väljaminev viha.
Millise vihaga teil probleeme on? Kui see tuleb sisse, siis te lihtsalt jääte vaikseks. See on
aeglane viha, mis keeb aeglasel tulel. Siis on selline kiire vihasööst, mis tuleb välja ja põleb ära
ja siis on see möödas. Ma ei tea, millise vihaga te eelistate elada. Ma olen kindel, et teil on üks
neist probleemidest. Mõnel võivad ka mõlemad olla. Milline neist on teie arvates Jumala viha?
Vastus on mõlemad. Naised, kui te olete kunagi pannud piimapoti pliidi peale ja selle unustanud
ja äkitselt jooksete kööki ja võtate poti ära, siis kõik kõrbeb. Kui te oleksite seal olnud ja seda
vaadanud, siis seda ei oleks juhtunud, sest te oleksite näinud seda keema hakkamas ja oleksite
suutnud olukorra päästa. Kogu rõhuasetus Piiblis Jumala viha kohta on: Kui sa näed, et see
hakkab keema, saate vältida selle ülekeemist. Kui te Jumalat hoolega ei jälgi ja te ei näe, et viha
hakkab keema, te ei märka seda enne, kui see üle keeb. Roomlastele 1. peatükis räägitakse, et
Jumala viha hakkab kohe keema ja see annab märgid, mille suhtes tuleb valvel olla. Üks neist
on kasvav homoseksuaalsus. Mõistate, et see on asi, mis paneb Jumala viha keema. Inimesed
vahetavad loomulikud suhted ebaloomulike vastu. Teine märk on ebasotsiaalne käitumine ja
perede purunemine. Need on kõik sümptomid, mis ajavad Jumala viha keema. Kõik see võib
jätkuda kuni viha keeb üle. Ka Ilmutuse raamat räägib samal teemal. Kõigis neis 5. luuletuses
on Jumala viha. Jeremija probleemiks oli, et kui viha hakkas keema, siis keegi ei võtnud seda
tõsiselt. Sellepärast see kees üle ja tuli kriis. Me peame oleme teadlikud Jumala tunnetest.
Peame oleme teadlikud, kui oleme põhjustanud Jumala viha, et see ei keeks üle. Kolmas
luuletus on isiklik ja selles on üks tore fraas. Ta saab aru, et Jumal oleks võinud oma vihas kõik
inimesed minema pühkida, kuid Ta ei teinud seda. Ta saatis nad Babülooniasse, kuid nad jäid
siiski ellu. Inimesed ei olnud välja surnud. Rahvus oli ikka veel alles. Ta ütleb: See on Sinu
arm, et meid veel allaneelatud (täielikult hävitatud) ei ole. Jumala viha on ikka veel kohal, kuid
Jeremija kiidab Tema armu.
Vahest hommikul ärgates tunnen end kristlasena, kuid mitte alati. Ma ei tunne end kristlasena
keskööl, kui austraallastele meeldib mind helistades äratada. Siis nad ei saa just mitte eriti
kristlikku vastust. Üks mees, kes mind äratas, ütles, et ta arvas, et saab mind kätte, enne kui ma
voodisse lähen. Kell oli 3 öösel. Ta ütles, et tal on uus kell, mis näitab, mis on kell üle kogu
maailma. Siiski vahest tunnen ma end hommikul ärgates kristlasena. Ma lähen alla, et teed
keeta. Minu naisel oli ka päevane kord. Mul seda ei olnud kuni abiellumiseni, kuid nüüd on
minul ka see päevane teejoomine, et ennast käimas hoida. Ma lähen alla majast välja, kui
külmikus ei ole piima, toon kaks pudelit. Tulen nendega tagasi. Väljas on külm ja ma ei tee
seda kunagi ilma Nutulaulu kolmanda peatüki luuletusele mõtlemiseta. „Sinu arm on värske
igal hommikul.“ Siis tulevad mulle kiiresti meelde Jumala õnnistused. Ma olen üsna terve, saan
pensionit. See on arm, mitte õigus. Mul on töö. See ei ole õigus, vaid on arm. Meil on maja,
kus me elame, katus pea kohal. See ei ole õigus, vaid on arm, sest ma ei vääri neist ühtegi. Te
võite öelda: Isa, sinu arm on uus igal hommikul. Maailm elab selle järgi, mida nad on ära
teeninud. Sa saad seda, mille oled tööga välja teeninud. Taeva kuningriik põhineb armul.
Maailm räägib õigustest ja hoiab rusikat püsti: ma nõuan oma õigusi. Kristlane ütleb: mul ei
ole õigusi. Ma ei vääri midagi. Seetõttu kõik, mis ma saan, on arm. „Sinu arm on uus igal
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hommikul.“ See on ilus fraas. See on kirjutatud selle väga isikliku luuletuse keskele. Tal
õnnestub kurvastusest üle saada, mõistes, et Jumal ei ole kõiki hävitanud. Oma armu läbi on ta
mõnesid elus hoidnud. See arm on uus igal hommikul. Mulle meeldib see luuletus.
Siis ta läheb edasi. Nüüd on nemad- ta räägib teistest inimestest. Ta kutsub tagasi, kui inimesed
parandavad meelt, siis Jumal saab selle probleemi lahendada. Kui nad seda ei tee, siis Ta peab
karistama. Meeleparandusest hoidumise tagajärjed on näha. Viimane luuletus on lihtsalt palve,
see on palve, et Jumal annaks armu ja taastaks ühel päeval kogu rahva ja paneb nad nende maale
tagasi. Teine teema, mis Jumala viha kõrval läbib kõiki luuletusi, on Jumala arm. On veel üks
teema, mis punase niidina läbib. See on sõna „patt“. Ma lugesin ühte väidet hiljuti. Ma ei
suutnud seda uskuda, kuid kontrollisin järgi ja see on tõde. Peaaegu igal leheküljel Vanas
Testamendis on patust juttu. Mõnikord on lihtsalt sõna, mõnikord tegu. Vana Testament on
pattu täis. Uus Testament on päästet täis. Peaaegu igal leheküljel on juttu päästest. Vanas
Testamendis on aga patt. Jeremija tunnistab ausalt, et kõike seda on teinud patud. Ta kisendab
Jumala poole, et Ta armu annaks. Patt väärib karistust. Ta hüüab Jumala poole millegi enama
pärast, kui nad väärivad, see on arm, mis nad taastab. Sellepärast nimetame seda raamatut
Nutulauludeks mitmuses. Seal on tõesti 5 erinevat laulu itkust ja kurbusest. Tänase päevani
lauldakse kõiki Nutulaule igal aastal igas sünagoogis. Seda lauldakse teatud kuupäeval- 9 aviv,
mis on meie kalendris 9 juuli. Seda lauldakse igal aastal. Täpselt sellel kuupäeval hävitasid
babüloonlased templi. Igal aastal sellel päeval juudid, kes meenutavad Egiptusest põgenemist,
meenutavad ka templi hävitamist. Igal aastal juulis võid sa minna sünagoogi ja kuulda neid
laulmas. Nad laulavad seda sellise leinava häälega. Kui te kuulete rabi nutulaulu laulmas, läheb
see teile südamesse. Kord pidin rääkima väljaspool Jeruusalemma. Seal on Holokausti
mälestusmärk. Selle siseõues oli sadu juute ja kristlasi puude rea vastas, mis mälestas õigeid
paganaid. Seal olid puud ka neile, kes juute päästsid. Ma seisin seal ja see algas ühe Kanada
laulja etteastega, kes nutulaulu laulis. Mervin Watson lihtsalt seisis selle viiuliga ja mängis
nutulaulu. Habemega rabi tõusis püsti ja laulis nutulaulu. Ma polnud kunagi midagi sellist
kuulnud. Siis pidin ma peale seda rääkima. Me pidime seda tegema kahel järjestikusel päeval.
Jumal oli nii väeliselt kohal esimesel päeval, et me ei suutnud ennast korrata. See nutulaul oli
nii väeline. Kogu ajalugu paistis taas kord üles kerkivat. Te kuulete, kui külastate juulis
sünagoogi. On hämmastav, et 9. abib või aviv, nagu me seda kutsuma peame, ei ole ainult päev,
mil nad oma esimesest templist ilma jäid. See on täpselt sama päev, kui Titus tuli 70 pKr ja
purustas teise templi. Täpselt samal kuupäeval jäid nad ka teisest templist ilma. Jeesus ennustas
seda ette.
Sellega jõuan ma väga huvitavasse punkti. Jeremija tuli ja hoiatas neid esimese templi hävimise
eest. Jeesus tuli, et neid teise templi pärast hoiatada. Sellepärast pannakse Jeesus ja Jeremija
kokku. Kui Jeesus küsis jüngritelt: Kelleks te mind peate? Mõned ütlesid, et Jeremija on tagasi
tulnud. Sa oled Jeremija reinkarnatsioon. Miks neil selline seos tekkis? Jeesus tekitas selle ise.
Tema oli hea karjane, kellest Jeremija oli ennustanud. Tema oli see kuningas, lunastaja ja arst.
Jeremija elu oli täiuslik paralleel Jeesuse elust. Esimesel korral, kui Teda taheti tappa, juhtus
see Naatsareti linnas, kui nad tahtsid Ta kaljult alla visata. Paralleel on tähelepanuväärne. Jeesus
pääses 5. tapmiskatsest. Nagu Jeremijalgi, oli ka Tema elu rohkem kui ühel korral ohus. Nad
püüdsid Teda kividega surnuks loopida, siis kaljult alla visata. Oli viis katset, kuid Jeesus pääses
alati vabadusse, öeldes: Minu aeg ei ole veel tulnud. Kui Jeesus templi puhastab ja kasutab
piitsa juutide vastu, kes templi rahavahetajate urkaks on muutnud, tsiteerib Ta Jeremija sõnu:
Te olete muutnud mu Isa koja röövlite auguks. Jeesus oli Jeremija. Nad nägid seda. Jeremija on
ka ise öelnud: Ma tunnen end tallena, keda tapale viiakse. Keda see teile meenutab? Kõige
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hämmastavam kokkusattumus on järgmine. Jeruusalemma põhjaosas on koobas, millega seoses
on väga tugev juuditraditsioon, mille kohaselt seda kutsutakse Jeremija koopaks. Nad usuvad,
et sinna läks Jeremija palvetama, kui ta oli üksinda, murtud ja valudes. Te võite seda vaatama
minna. See on koobas mäe sees, mida nimetatakse Kolgataks. See on aiast ümber nurga, kuhu
me arvame, et Jeesus viidi, kui Ta ristil suri. Kord veetsin ma terve öö sellel mäel ja magasin
terve öö selles koopas haua kõrval. Ma ei maganud silmatäitki. See oli üks kõige
ebaharilikumaid kogemusi, lebada koopas, kus Jeremija palvetas ja kus oli rist. Tühja haua
kõrval. Jeremija on kogu aeg Jeesusega seotud. Üks asi, mida Jeesus ütles, kui Ta üles Kolgatale
läks… See on üks test, mida ma tihti teen. Ma annan teile ühe teksti ja teie ütlete, kas see on
pärit Uuest Testamendist, Vanast Testamendist või William Shakespearilt. Väide on järgmine:
Kui nad selliseid asju teevad rohepuu all, mida tuleks teha kuival. Seda ütles Jeesus, kui Ta oma
risti kandis. Ta ütles siis: Jeruusalemma tütred ei nuta minu pärast, nad nutavad endi pärast
tulevastel päevadel. Ta viitas 70 pKr, lihtsalt ajale 40 aasta pärast. 40 aastat oli läbikatsumise
aeg. Jumal andis juutidele 40 aastat oma ristilöödud ja ülestõusnud Pojale vastamiseks. Nad ei
teinud seda ja 40 aastat hiljem tehti tempel jälle maatasa. See on hämmastav paralleel.
Nüüd tahan lõpetada. Miks on Nutulaulud Piiblis? Selleks on kaks põhjust. Üks on see, et
kogudus võib sama saatust kannatada. Usklikel on kaks saatust Uues Testamendis. Üks on
ulgumine ja hammastekiristamine. Mil iganes Jeesus seda rääkis, ütles Ta seda usklikele,
omaenese jüngritele. Teine saatus meile usklikele on: Jumal pühib minema kõik pisarad meie
silmist. Seega on meil kaks saatust: nutta igavesti või Jumal pühib ära meie pisarad. Mulle see
salm meeldib. Ma näen, kuidas Jumal võtab suure taskurätiku ja ütleb: Sul ei tarvitse enam
nutta. Tule, ma pühin ära sinu pisarad. Nii teeb hea isa. See fraas esineb kahel korral Ilmutuse
raamatus. Jumal pühib ära kõik sinu pisarad. Te kas jääte alatiseks nutma või teie pisarad
pühitakse ära. Ka maailm seisab sellega silmitsi. Raamat, mis Jeremijat ja Nutulaule rohkem
kui ükski teine tsiteerib, on Ilmutuse raamat. Pooled Jeremija tsitaatidest on Ilmutuse raamatus.
Nad viitavad Babüloni linnale, mis on viimane maailma rahanduskeskus. See on linn, mis
hävitatakse. Kui Babülon hävitatakse, siis maailm nutab selle pärast. Kristlased laulavad
halleluuja. Sellega tähistatakse maailma börsi lõppu. Maailmapangad lähevad kõik pankrotti.
Kogu süsteem, mille inimene on üles ehitanud, kukub kokku. Ainsad inimesed, kes laulavad,
on kristlased. Kõik teised leinavad ja nutavad. Nii Ilmutuse 18 lõpeb Jeremija tsitaatidega ja
nutulauluga. Oh kuidas see suursugune linn on ühe tunniga varemeiks muudetud! Seega on see
kohane laul, mida maailm laulma hakkab. Kui maailm seda laulab, laulame meie Händeli
„Halleluujat“, sest Jumal toob uue linna taevast maa peale- uue Jeruusalemma, nagu pruudi
oma abikaasa jaoks ehituna. Seal uuel maal hakkame me elama, uues Jeruusalemmas igavesti
koos meie Isa, Tema Poja ja Püha vaimuga. Aamen.

Hesekiel
1. osa
Alustuseks küsin, kas kellegi jaoks on Hesekiel lemmikraamat Vanas Testamendis? (keegi ei
anna märku) Olete tavaline kuulajaskond. Kui minult küsitakse, milline on mu lemmikraamat
Piiblis, vastan ikka:“Viimane, mida uurisin.“ Nii ongi. Ja kui uurin järgmist, muutub hoopis see
lemmikuks. Siis veel järgmist- ja seegi muutub lemmikuks. Piibel on ainus raamat, mida
inimene võib lugeda kogu elu, leides pidevalt uusi üksikasju, mida varem pole märganud.
Hesekiel on arvatavasti enim unarusse jäetud raamat Vanas Testamendis. Käsitlen seda
raamatut pikemalt just seetõttu, et see on inimestele võõras ja ühtlasi keeruline mõista. Raamatu
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esimene osa on peaaegu tervenisti sünges kohtupäevameeleolus. Esimest 24 peatükki on üsna
masendav lugeda. Paljud ei jõuagi kaugemale, annavad alla ja hakkavad mujalt edasi lugema.
Raamat on mahukas, palju on kordusi. Tuleb meeles pidada, et 20 aastat jutlusi on surutud ühte
raamatusse. Tookord ei pidanud inimesed neid korraga lugema või kuulama. Need olid
hajutatud 20-le aastale ja tulid kolmes osas, vahepeal pikad pausid. Palju kirjapandust ei suhestu
meie olukorraga. See on teine maailm ja teine olustik, meile võõras. Ka on siin rämedat
keelekasutust, mis riivab tänapäeva inimese kõrva. Kuid eelkõige väljendub Hesekielis Jumala
selline külg, millest me meelsasti ei mõtle. Kuigi meile on oluline tunda Jumalat tervikuna. Siin
tuleb esile üks Tema omadus, mis toob meelde Pauluse sõnad Roomlastele 11:“Vaata Jumala
heldust ja valjust.“ Inimestele meeldib kuulda heldusest, rangusest aga mitte. Kui kuulata
tüüpilisi tele- või raadiojutlusi, räägitakse seal palju Jumala heldusest, rangusest väga vähe. Nii
jääb inimestele Jumalast ühekülgne pilt. Ja kui lugeda ainult Hesekieli, jääb samuti ühekülgne
pilt, ainult et teise külje pealt. Kord peale jutlusi Hesekieli teemal sain postkaardi pildiga
hõbedakaevandusest Ladina-Ameerikas. Saatja oli seda külastanud ja kirjutas:“Hesekiel on
nagu hõbedakaevandus. Hõbe on olemas, kuid peab tublisti kaevama, et see üles leida. Aga kui
lõpuks leiad, on see kogu vaeva väärt!“ Päris hea võrdlus raamatu sissejuhatuseks.
Hesekieli raamat paneb meid otsima vastust kahele küsimusele. Miks sa Piiblit loed? Ja kuidas
sa seda loed? Need küsimused on omavahel seotud. Põhjus, miks Piiblit loed, määrab ära
lugemise meetodi: meetod järgneb motiivile. Piibli lugemiseks on mitmeid eri meetodeid. Ühte
neist nimetan meditsiiniliseks. Kas teate, milline see on? „Kümme salmi päevas hoiab saatana
eemal!“ See on nagu päevane ravimidoos. On üsna võimatu mõista Piibli sõnumit, kui lugeda
seda üksikute salmide kaupa. Seetõttu julgustan teid lugema Piiblit raamatute kaupa. Kes teist
loeks Agatha Christie´t lõik-lõigult. Nii oleks lõppu jõudes algus juba meelest läinud ja kogu
mõte läheks kaduma. Nõnda ei saagi inimesed Piibli sõnumist aru, kui loevad seda väikeste
päevadooside kaupa. Kõigepealt tuleb läbi lugeda terve raamat ja alles seejärel uurida
väiksemaid osi. On kolm varianti käsitleda sellist raamatut nagu Hesekiel. Üks on nö
salmilugemine. Sel juhul otsitakse endale sobivat sõna. Mul on kiusatus nimetada seda
„horoskoop-meetodiks“: loed seni, kuni mingi salm sobitub su olukorraga. Just nagu
päevahoroskoop, mille järgi elu sätitakse. Jumal ei mõelnud Piiblit niimoodi käsitleda. Kuigi
paljud just nii teevad. Hesekielis peab kaua otsima, enne kui sobiv salm silma
hakkab…Otsitakse endale sõna konkreetse päeva jaoks. Teatud mõttes see toimib, kuigi pole
õige viis Piiblit lugeda. Aeg-ajalt võib tõesti leida lohutuse või juhtimise sõna, kuid see jääb
enesekeskseks. On neid, kes loevad Piiblit teistele suunatult, eriti jutlustajad ja õpetajad, otsides
teemasid jutluste jaoks. Nemad ei keskendu salmidele, vaid peatükkidele. Hesekielis on neli
peatükki, mida jutlustajad eelistavad ja millest tavaliselt kõnelevad. Soosituim on peatükk
37:“Surnuluud, kuivad luud!“ Paljud armastavad jutlustada kuivanud luudest, mis kilinalkolinal taas kokku sobituvad. See on ilmselt soosituim peatükk, kuid on veel kolm, mida olen
jutlustes tihti kuulnud. Peatükki 34 armastatakse uue pastori ametisse kinnitamise puhul. Olen
olnud väga paljude ametisse pühitsemiste juures, mis toimuvad Hesekieli peatüki 34 saatel. See
räägib headest karjastest ja halbadest karjastest: head karjased lähevad otsima kadunud
lammast, halvad karjased aga hoolivad vaid endast. Seda kasutatakse tihti sündmuste puhul,
mille keskmes on pastorid. Edasi peatükk 47, mis tavaliselt rebitakse kontekstist välja ja
kasutatakse allegooriliselt. See on lugu, kus mees leiab jõe ja astub vette algul pahkluudeni,
edasi põlvini, siis puusani, kuni lõpuks ujub vees. Paljud jutlustajad toovad siin sisse võrdluse
Vaimus olemisega: kas juba ujud või alles kahlad Vaimus? Seda peatükki tõlgendatakse vääralt
ja ometi on see käsitlusviis väga levinud. Lõpuks peatükk 18, mis räägib iga inimese isiklikust
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vastutusest oma pattude eest. Enam pole laste hambad hellad isade pärast, kes tooreid
viinamarju sõid. Ja enam ei maksa Jumal kätte pattude eest järgmistele põlvedele. Hesekiel toob
sisse selle üliolulise põhimõtte, et kohtupäeval vastutad vaid enda eest. Igaüks vastutab ise enda
eest. See on jutlustajate meelisteema Hesekielis. Ja need neli peatükki ongi kogu loetelu.
Teemasid otsides valivad jutlustajad tavaliselt nende nelja vahel ning jätavad ülejäänu
sinnapaika. Julgustan inimesi läbi lugema kogu Hesekieli raamatu. Mitte iseenda jaoks või
leidmaks sõnumeid teistele, vaid et õppida tundma Jumalat. Just see ongi Piibli lugemise
peamine eesmärk- õppida tundma Jumalat. Et mõista, milline Ta on, mida tunneb, kuidas Ta
meisse suhtub ja mida meiega teha tahab. Kui loed Piiblit, õppimaks tundma Jumalat, kõneleb
sinuga iga osa Piiblist. Otsides Piiblist sõnumeid iseendale, võivad siit-sealt leitud salmid
tõepoolest elavaks muutuda. Samuti võivad üksikud peatükid elavaks muutuda. Aga kui loed,
et õppida tunda Jumalat, muutub kogu Piibel elavaks. See oli sissejuhatuseks. Neile, kes loevad
Piiblit raamatu kaupa esimest korda, soovitan „The Living Bible“ versiooni, mida on lihtne
lugeda. Kord oma kirikus lugesime selle katkestamatult läbi- 84 tunniga. Kohale tuli umbes
2000 inimest ja me müüsime pool tonni Piibeid. Tuldi pooleks tunniks, aga jäädi tundideks,
sest inimesed polnud kuulnud Piibli lugusid nii sujuvas tekstis. Öeldi:“Veel üks raamat!“ Ja
seejärel:“Noh, vast veel üks!“ Inimesed olid kui lummatud. „The Living Bible“ on ühtlasi parim
tõlge, andmaks edasi Piibli tundemaailma. See pole alati päris täpne tõlge mõtete edastamisel,
kuid vaieldamatult täpseim tunnete edasiandmisel. On tähtis tunnetada Piiblit, tunnetada
Jumalat ja mõista Jumala tundeid. Niisiis, Piibel on Jumala sõna, kuid Tema ei pannud seda
kirja. Kirja panid selle inimesed- ja ühtlasi suunasid inimestele. Seepärast peamegi silmas
pidama mitte ainult inspiratsiooni, vaid ka kirjutamise põhjust. Siin loengutes tahan õpetada
teid nägema mõlemat. Minu jaoks on inimlik pool Piiblis väga huvitav. Inspiratsioon tuleb selle
üle. Räägin teile oma loengutes üsna palju inimlikust taustast. Need olid reaalsed inimesed,
reaalsetes olukordades, reaalsete tunnetega. Ja kui see pool Piiblist teile kohale jõuab, tuleb
jumalik pool veel võimsamalt esile. Seepärast tulebki uurida teksti kontekstiga seotult, selle
sees. Kontekstiks on inimlikud olukorrad, mitte lihtsalt üksikud salmid siin ja seal. Liiga tihti
eraldame jumalikud sõnad inimlikust olukorrast. See omakorda viib välja igava
õpetamisvormini. Inimlik pool Piiblis on see, mis mind innustab. Tihti on selles ka huumorit.
Naljakaim salm Piiblis on:“Hommikul ta nägi, et see oli Lea!“Jaakobi mesinädalate esimene
hommik. Ta ärkab ja siis…Ta oli saanud inetuma õe. Te ei naeraks, kui see oleks juhtunud
teiega. Aga kui parima sõbraga…Tõesti naljaks! Selline on inimlik situatsioon. Te tajusite
inimlikku olukorda ja naersite, sest see jõudis teieni, puudutas teie tundeid. Aga nüüd vaatame
jumalikku poolt selles. Jaakob oli mees, kes pettis teisi, isegi oma isa. Piibel ütleb:“Mida
inimene külvab, seda ta ka lõikab.“ Kes viimasena naerab…Ja ühtäkki tajume siin Jumala tõsist
kõnet. Arvan, et sellisel viisil peaksimegi Piiblit lugema. See muudab Piibli inimestele elavaks.
Kui lihtsalt nopime välja salme ja katkeid, nii ei juhtu, vaid peame läbi lugema kogu raamatu
ja uurima, kes selle kirjutas ja mis põhjusel, mis üldse toimus ja mida kirjutaja kõigest sellest
arvas.
Niisiis, vaatame olukorda sadakond aastat peale seda, kui Iisraeli 10 suguharu olid ära viidud
Assüüriasse. Need 10 suguharu olid eiranud prohveteid Aamost ja Hooseat ning olid nüüdseks
kadunud. Keskendume kahele järelejäänud hõimule lõunas, kes olid veel halvemad. Kas usute,
et inimesed, kes olid näinud oma rahva 10 hõimu kadumist patususe tõttu, jätkasid ise
samamoodi? Usute seda? Inimloomuses on midagi nii kangekaelset, et me kuidagi ei taha
õppida. Öeldakse, et ajalugu kordab ennast. Aga mis parata, keegi ju ei võta õppust! See, mida
ajaloost õpime, on, et inimesed ei õpi ajaloost…Oli ju selge, et nii nagu 10 suguharu põhjas, nii
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kaovad ka nemad, kui ei pane tähele prohvetite sõnu. Kaks lõunasuguharu- väike Benjamin ja
suurem Juuda, ühise nimega Juuda ja keskusega Jeruusalemm, eirasid järjest kõiki prohveteid,
ka Jesajat. Tegelikult muutus nende süda hoopis kangemaks. „Meil on sellest mehest kõrini!“
Nad eirasid ühtlasi prohvet Miikat, samuti prohvet Jeremijat. Jeremija elu oli väga raske. „Ei
noh, jälle see Jeremija!“ Tema nimestki sai kõnekujund depressiivsete inimeste kohta. Väga
traagiline! Ta lihtsalt heideti kõrvale. Rahvas eiras ka jõulist prohvetit nimega Habakuk. Ja nii
lõpuks juhtuski halvim. Kõik polnud läbinisti mäda, olid mõned helged hetked. Näiteks
kuningas Joosija, kes sattus võimule 8-aastaselt. Tema valitsuse ajal tuli päevavalgele
hämmastav leid. Ta korraldas suurpuhastuse templis, mis oli räämas ja kehvas seisus. Ta
ütles:“Säästame raha ja renoveerime templi.“ Renoveerimise käigus leiti vanast kapist viis
Moosese raamatut. Hämmastav, kas pole? Tolleaegne jumalateenistus põhines peamiselt
muusikal. Piibel oli kappi ununenud. Seda juhtub ka tänapäeval. Jah, ülistati ja tantsiti, aga
Moosese seadus vedeles tolmuses kapis. Keegi leidis selle ja viis kuningale. „Lugege ette!“ Ja
kui kõik viis Moosese raamatut olid ette loetud, ei uskunud Joosija oma kõrvu ning hüüdis:“Kas
saate aru, et põrutame otse hävingusse!“ „Maa tuleb kiiresti puhastada!“ Toimus igasuguseid
jubedusi, eriti Ben-Hinnomi orus väljaspool Jeruusalemma, kus ohverdati lapsi Moolokile.
Joosija kuulutas Ben-Hinnomi oru rüvedaks ja seda hakati nimetama Gehennaks. Jeesus kasutas
hiljem seda nime võrdkujuna põrgust. Sellised olid helged hetked, aga nendest ei piisanud.
Joosija tegi paraku ühe suure vea. Ta otsustas minna Megiddo lahingusse, kus ta egiptlase poolt
tapeti. Nii hea poiss-kuningas suri. Edasi tuli mees nimega Jooahas. Ta valitses vaid kolm kuud.
Ja ta oli halb kuningas. Lõpuks viis vaarao ta Riblasse ja pani seal vangi. Nii ta lühike
valitsusaeg lõppes. Tema järel tuli Joojakim, kes samuti oli halb. Kuigi Joosija pojana oleks
võinud temast rohkemat eeldada. Ta oli muide vaarao valik. Jooahas oli olnud rahva valik, aga
Joojakim oli vaid marionett-kuningas, kelle egiptlased panid eelmise asemele pärast tolle
vangistamist. Üldine kontekst oli, et ida ja lääne suurvõimud mängisid üksteise vastu. Nende
vahele jäi väike Juuda rahvas, kes lausa korjas endale probleeme. Nad olid nüüd seotud
Egiptusega, aga kirdes kasvas suurvõim Babüloonia, kes marssis Egiptuse vastu. Ja väike Juuda
jäi kahe maailmavõimu vahele lõksu. Aga see oli nende endi süü, sest Jumal oleks võinud
suurvõime eemal hoida, kuid Ta ei teinud seda. Jumal ei olnud enam nendega, Ta polnud enam
Immanuel. Nebukadnetsar tungis maale, valitses seal kolm aastat ja lahkus. Edasi tuli lööke
igast suunast: babüloonlased tulid uuesti sisse, seejärel aramealased, moabiidid ja ammonlased.
Kõige selle tagajärjena jäi lõpuks järele vaid linnajagu rahvast. Juuda suguharu oli kadunud,
Benjamin samuti. Jumala rahvast oli järele jäänud vaid üks linn- Jeruusalemm. Ja seegi
täielikult võõra võimu all. Peale Joojakimi valitsust tuli linnale ränk piiramine Babüloonia
poolt. Sel ajal toimus ka rahva küüditamise esimene laine. Babüloonlased piirasid
Jeruusalemma, oli kohutav aeg. See nälja- ja haigusteperiood kestis 2,5 aastat. Kui linn lõpuks
alistati, viidi ära kõik selle aarded. Mäletate, kuidas kuningas Hiskija näitas Babüloni kuninga
saadikutele kõiki aardeid ja Jesaja kuulutas tookord, et sama mees viib ära kõik, mida kuningas
oli näidanud. Ja nüüd see siis juhtuski, nii nagu Jesaja oli öelnud. Kõige tipuks viidi kaasa rahva
koorekiht. See oli levinud viis vaenlast nõrgestada ja allutada. Esimese küüditamise käigus viidi
kaasa 7000 sõjaväelast, umbes 1000 oskustöölist ja 10 000 käsitöölist. Maha jäeti vaid kõige
vaesem ühiskonnakiht. Sel ajal viidi pagendusse ka Taaniel. See oli niisiis esimene
väljasaatmislaine, mille tulemusena jäi järgi üks linn, Jeruusalemm, oma kõige vaesemate
elanikega. See oli kõik, mis Jumalale oma rahvast oli jäänud. Peaaegu tundus, et kogu Jumala
eesmärk oli liiva jooksnud. Lõpuks veel Sidkija, viimane marionett-kuningas, kellele anti luba
jääda Jeruusalemmas sõltumatuks. Sidkijal oli isegi väike armee. Siis aga tuli uus ja väga ränk
piiramine. Ja see oli ühtlasi viimane. Kuningas Sidkija koos paari sõjamehega üritas põgeneda.
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Kõik väravad olid ümber piiratud. Nad tegid müüri sisse augu ja ronisid öösel ükshaaval välja,
põgenedes läbi Kidroni oru Surnumere suunas. Nad jõudsid välja Jeeriko tasandikule. Selleks
ajaks oli Nebukadnetsari armee toimunut mõistnud. Nad ajasid neid taga ja said Jeerikos kätte.
Seejärel tapeti Sidkija silme all ta pojad, et ta näeks kuningliku sugupuu hääbumist. Siis torgati
ta silmad peast välja. Nii et viimane, mida ta nägi, oli oma poegade tapmine. Seejärel viidi ta
kaasa. Nebukadnetsar käskis Jeruusalemma täielikult hävitada- kõik majad põletati, kõik
müürid kisti maha…Jeruusalemmaga oli lõpp. Kogu see ajaperiood oli ühtlasi Hesekieli elu
ajalooline taust. Ta nägi kõike seda toimumas, kuid mitte alati seetõttu, et viibis kohapeal, vaid
seetõttu, et nägi sündmusi nägemuste kaudu. Jeruusalemma lõplik häving oli tema elu taustaks.
Seega pole ju imestada, et suur osa tema raamatust on masendav- kuid ainult algusosa. Edasi
muutub ta palju innukamaks ja positiivsemaks. Peale Jeruusalemma langemist muutus tema
prohvetlik sõnum täielikult: hävingu-hoiatusest sai tulevikulootus. Seetõttu enamik jutlustajaid
räägivadki raamatu teisest osast, mis on palju optimistlikum.
Vaatame nüüd Hesekieli elu kõige selle taustal. Ajaloo kohta saate täpsemalt uurida 2.
Kuningate raamatust, peatükid 22-25. Prohveteid tulebki lugeda Kuningate raamatutega
paralleelselt, sest see annab ajaloolise üldtausta. Ajalugu võib tunduda igav. Koolis oli see üks
mu kehvemaid aineid. Aga nüüd see huvitab mind. Tõepoolest! Sest ajaloo kaudu toob Jumal
esile oma plaani. Koolis seda muidugi ei mainitud…Tookord tuupisime pähe lahinguid ja
valitsejaid- jube igav. Hesekiel oli Habakuki ja Taanieli kaasaegne. Muide, Taaniel kehastas
tema jaoks ühte suurtest kangelastest. Läbi kogu oma raamatu räägib ta Taanielist kui ühest
suurimast ja õiglasemast mehest nende ajaloos. Ka Noa ja Iiob olid Hesekieli jaoks kangelased.
Ta mainib tihti neid kolme nime: Noa, Iiob ja Taaniel. Tagasi Hesekieli juurde. Nimi Hesekiel
tähendab „Jumal tugevdab“. Ja tugevust oli talle tõesti vaja. Lisaks on Piiblis 83 korral tema
kohta kasutatud väljendit, mida Jeesus aastaid hiljem kasutas enda kohta: Inimese Poeg. Ühtegi
teist prohvetit Jumal nii ei nimeta. Ja ometi ütleb Jumal Hesekieli kohta 83 korral „Inimese
poeg“. Mujal Piiblis kasutatakse seda väljendit ainult Jeesuse kohta. Kas pole kummaline?
Hiljem vaatame, miks nii on. Hesekiel sündis umbes 622-623 aastal eKr, kui võimul oli 8aastaselt troonile tõusnud hea poiss-kuningas Joosija. Ta oli ühtlasi Jeremija kaasaegne.
Jeremija ja Joosija olid lausa eakaaslased, kuigi teadaolevalt nad üksteisega ei suhelnud.
Jeremija eiras Joosija reforme arvatavasti seetõttu, et nägi läbi nende pinnapealsuse. Ülalt
ettekirjutatud reformid paraku ei toimi, sest inimeste südameid ei saa valitsuse otsusega muuta.
Jeremija nägi, et inimesed polnud muutunud. Kuigi kuningas oli keelanud paganlikud riitused,
tahtsid inimesed endistviisi jätkata. Seepärast Jeremija oligi pessimistlik, kuigi elas valitsuse
reformide ajastul. Siin on õppetund ka kristlastele. Küsimus pole õigete seaduste läbisurumises.
Lõpuks jääb ikkagi peale rahva tahe. Võib ju seadusega keelata pühapäevase kaubitsemise, aga
kui inimesed tahavad kaubitseda, siis nii jääb. Muutus võib alata ülalt alla, kuid parim muutus
algab alt üles, saades siis seaduseks. Kui inimesed muutuvad, muutub ka seadus, teisiti see
lihtsalt ei toimi. Hesekiel oli seega Habakuki ja Taanieli kaasaegne. Ta viidi oma kodumaalt
ära ja ta ei näinud seda enam kunagi. Ta oli siis 25-aastane. Ta viidi kaasa esimese küüditamislainega nagu ka Taaniel, koos ühiskonna kõrgklassiga. Hesekiel oli sündinud preestrite
perekonnas. Ta on ainulaadne isik, kelles põimuvad nii preestri kui prohveti ametid. Vast
seetõttu nimetataksegi teda „Inimese pojaks“. Vana Testamendi ajalugu jaotub kolme ossa:
ajastu, mil rahvast juhtisid prohvetid Moosesest Saamuelini; siis kuningad Saulist Sidkijani; ja
edasi preestrid Joosuast Hananiase ja Kaifaseni. Selline oli Iisraeli ajalugu lihtsustatud kujul.
Kui rahvast juhtisid prohvetid- see ei toiminud, kui kuningad- seegi ei toiminud, ning kui
preestrid- ikka ei toiminud. Neile oli vaja kedagi, kes oleks korraga nii preester, prohvet kui
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kuningas, kõik ühes isikus. Ja nad said Jeesuse. Hesekiel on justkui eelmaik ainulaadsest
preesterluse ja prohvetluse ühendusest. Ainult et tema ei saanud kunagi preestrina tegutseda.
Templis nimelt tohib preestrina alustada 30-aastaselt. Tema aga pagendati 25-aastaselt.
Loodetavasti mõistate, mida see meile ütleb. Seepärast Jeesus alustaski oma tegevust 30aastaselt ehk vanuses, mil preester tohib alustada. Ja seetõttu pidigi Jeesus ootama, puusepana,
Jumala aega. Hesekiel paraku ei saanudki preestriks, ta pagendati eemale kodumaalt ja templist
ning ta ei viinud läbi ühtegi ohvriteenistust. Seevastu sai temast prohvet. Oli ta aga pärit
parimast preestriperekonnast nimega Saadok. Niisiis, sattus ta 25-aastaselt koos rahva
kõrgkihiga pagendusse. Pagenduses anti inimestele nende asustusaladel tegutsemisvabadus.
Neil lubati ehitada isegi väikeseid linnakuid. Hesekiel asus elama kanali äärde. Sellest on mul
ka pilt. Asuti elama kanali äärde, mis ühendas Eufrati jõge Tigrisega. Nende kahe
Mesopotaamia jõe vahel toimus tihe navigatsioon. „Meso“- „vahel“, „potamus“- „jõgi“.
Mesopotaamia- jõgede vahel. Ehk kahe suure jõe vahel. See siin on jõgi nimega Kebar. Ja neile
anti luba asustada paik nimega Tel Aviv. Tel Aviv- Iisraeli suurim linn tänapäeval sai nime
selle väikese linnakese järgi Kebari jõe ääres, kus Hesekiel koos perega elas. Mingil ajahetkel
Hesekiel abiellus. Preestrina tohtis ta abielluda neitsiga või preestri lesega. Preestrid ei tohtinud
abielluda teiste leskede ega lahutatud naistega. Ta abiellus ja tegeles kaubitsemisega. Kuid 30aastaselt, kui ta oleks pidanud alustama preestrina, sai ta kutsumise prohvetiametisse. Ja seda
hämmastava nägemuse kaudu Jumalalt. Ta alustas teenistust. Nagu Jesajagi nägi ta Jumalat,
kuid erineval viisil. Ta nägi väga veidrat nägemust. Järgmised kolm aastat katavadki põhiosa
tema tegutsemisest. Seega vanuses 30-33 tegi ta imetegusid ja ühtlasi jutlustas. Selle „Inimese
poja“ põhiteenistus toimus vanuses 30-33. Huvitav! Siis järgnes pikk paus, kui ta ei teinud
midagi. Välja arvatud päev, mil Jumal ütles talle:“Hesekiel, mul on sulle halbu uudiseid ja sa
ei tohi kurvastada. Su naine sureb hommikul. Ära nuta. Sest samal hetkel, mil ta sureb, langeb
Jeruusalemm. Kirjuta see päev üles. Kirjuta oma naise surmapäev üles.“ Alles nädalaid hiljem
tuli saadik Jeruusalemmast Babüloni sõnumiga:“Jeruusalemm on hävitatud!“ Hesekiel küsis,
millal see juhtus. Vastus näitas, et see juhtus täpselt samal päeval, mil ta kaotas oma naise. Sel
viisil pidi Hesekiel tajuma, mida Jumal tundis, kui Jeruusalemm hävitati. Hämmastav! Kolm
aastat peale naise surma hakkas ta uuesti prohveteerima. Vahepealse aja oli ta vait. Tegelikult
Jumal ütles:“Su keel jääb suulae külge kinni ja sa ei saa rääkida enne, kui vabastan su suu. Kui
seda teen, pead hakkama uuesti prohveteerima.“ Uskumatu, millest need mehed pidid läbi
minema! Aastaid ei saanud Hesekiel rääkida. Siis avas Jumal uuesti ta suu ja ta pidi hakkama
prohveteerima. Ta prohveteeris umbes aasta ja siis jäi keel taas suulae külge kinni. Ta
prohveteeris seega kolm aastat, siis veel aasta ja lõpuks paar kuud. Kõik see on kirjas tema
raamatus. Viimase prohvetliku sõnumi sai ta 50-aastaselt. Varsti pärast seda ta suri ja on maetud
Babüloni, mis tänapäeval on Iraak. Siin on pilt hauamonumendist. See asub Kifis. Kui
juhuslikult olete Bagdadis käinud…Hesekieli haud on Bagdadi lähedal Kifis. Enne surma ei
näinud ta enam kodumaad ega Jeruusalemma. Ja ometi maalis ta pildi templist, kujutades seda
imelise ja kaunina. Tänapäevani aga pole seda ehitatud. Selline oli Hesekieli ajalooline ning
isikliku eluolu taust. Jätame siinkohal pooleli ja vaatame järgmisel korral tema raamatu
ülesehitust ja sõnumeid, mida ta kolme lühikese ajaperioodi jooksul jutlustas.

2. osa
Alustame Hesekieli kutsumusest. Ta oli 30-aastane. Selles vanuses pidanuks ta saama preestriks
nagu ta isa ja võtma püha ohvriteenistuse kohustused templis. Aga ta oli kodust eemal,
pagenduses kaugel Babüloonias. Seal polnud ei templit ega ohvriteenistust. Muide, sellest ajast
on pärit sünagoog, mis asendas templit. Sünagoog oli paik, kus ülistati, palvetati, loeti Piiblit.
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Nüüdseks on sellest kujunenud juutide tava, kuna templit neil pole. Ülistatakse sünagoogis.
Alguse sai see aga Babüloonias: koguneti küll kokku, kuid ohvriteenistust läbi viia polnud
võimalik. Polnud altarait ega preestrit. Sellest sai ka kirikuelu eeskuju. Meilgi pole templit ega
altarit, me ei vaja preestrit ega ohverdamisi, vaid meil on oma sünagoog. Sõna „synagoge“
tähendab „kokku tulema“. Tuldi kokku, aga vajati õpetajat, rabi, mitte preestrit. Seega polnud
Hesekielil ametit. Kuid Jumalal leidus talle tegevus. Kõik algas prohvetiametile tavapäraseltnägemusega. Seda on selgelt kirjeldatud Hesekieli raamatu alguses. See oli veider nägemus.
Kaasaja õpetlased võidutsevad, öeldes, et ju oli tal katalepsia hoog või oli ta ravimite mõju all.
Uskumatu, mida inimesed leiutavad. Ühe tänapäeva meelisseletuse järgi nägi ta UFO-t.
niimoodi leiavadki inimesed Piiblist just seda, mida soovivad. Vaatame mõningaid kujutisi.
Kõigepealt nägi ta nelja olendit. Osalt olid nad loomad, osalt inimesed ja inglid. Neil olid
inglitiivad ja sarnasust nii inimeste kui loomadega. Need neli olendit tähistavad kogu
loomingut, kõiki Jumala loodud elusolendeid: loomi, inimesi ja ingleid ehk kolme põhilist
tasandit. Peame meeles pidama, et inimolend pole loomingu tipus. Evolutsioon muidugi nii ei
arva. Evolutsioon võiks siis seletada, kust tulid inglid. Nemad ei põlvne ahvist. Aga ega
evolutsioon ingleid usugi…Kõik Jumala loodud olendid jagunevad kolmele elutasandile:
loomad; inimesed, keda Ta lõi veidi madalamaks inglitest; ja inglid, kes on meist üle jõus,
välimuses, kiiruses ja muul viisil. Seega esindavad need kolm kõiki olendeid, keda Jumal on
loonud maailma nelja ilmakaarde. Olendite kohal näeb ta troonil Loojat. Majesteetlikku,
salapärast, oma auhiilguses. Auhiilgus on Hesekieli meelissõna. Hiljem vaatame, kuidas ta nägi
auhiilgust Jeruusalemmast lahkumas. Nägemuses näeb ta auhiilgust Jeruusalemma naasmas.
Kus iganes on Jumal, seal on särav valgus, kirkus, auhiilgus. Jumala auhiilgus on siin
võtmesõna, sest kui Inimese Poeg tuli, öeldi: me nägime Ta auhiilgust! Auhiilgus on väga
oluline sõna. Auhiilgus pimestas Sauluse silmad Damaskuse teel. Auhiilgus on Jumala sära ja
kirkus. Midagi sarnast kogeme pealpool pilvi lennates, kui päike paistab ülalt pilvedele. See on
lähim võrdlus füüsilises mõttes. Olete seda näinud? Vaatate alla pilvedele- kõik hiilgab!
Auhiilgust on Piiblis tihti seostatud pilvedega- auhiilguse pilv. Niisiis siin on Looja oma troonil,
üle kõikide olendite. See on kristalltroon, mis toetub läbipaistvale kristallist platvormile. Rattad
omakorda toetavad kristallplatvormi, kus troon asub. Need on ebaharilikud rattad. Püüdsin teha
väikese mudeli. Rattad ristuvad üksteisega ja neid ääristavad silmad. Need rattad saavad liikuda
igas suunas ja sümboliseerivad Jumala kõikjalolemist. Jumal saab olla igal pool, Ta oli
liikumises. See on oluline, kuna senini kujutati nägemustes trooni paiksena, ühes kindlas kohas
ja see koht oli Jeruusalemm. Siit tuligi Hesekieli lohutus- Jumala troon on liikuv! Ta saab
liikuda Babüloni. Sest kui arvate, et Jumal elab ühes paigas ja te olete hoopis mujal, tundub, et
Jumal on kaugel ära. Aga Jumala troon on ratastel ja need rattad ei liigu ainult ühes, vaid igas
suunas. Lihtne sümbol, kui see ära mõista. Silmad aga tähendavad, et Jumal näeb kõike ja
kõikjale, ta on kõigest teadlik. Kuhu sa ka ei lähe, Ta näeb, Ta silmad jälgivad sind. Väga lihtne
ja sügavamõtteline. Me pole harjunud nii mõtlema, kuid see pilt on väga tähenduslik. Olendid
maailma neljas ilmakaares, loomad, inimesed ja inglid ning Looja nende kohal valitsemas oma
auhiilguses. Ja Looja liikuv troon, millega Ta võib olla kõikjal, näha kõike. Pole ime, et
Hesekiel oli nägemusest nii haaratud, et langes silmili maha. Hiljuti seminaril küsis minult
keegi pastor, kas ma usun „Vaimus maha löömist“. Ütlesin jah, see on piibellik, Ananiase ja
Safiiraga juhtus nii. Kui tahad sama kogeda, siis valeta, kui palju sa korjanduskarpi panid ja kui
su pastoriks on Peetrus, võib see ka sinuga juhtuda! Ta ütles: sa väldid küsimust, David, tead
küll, mida ma mõtlen. Mida sa siis mõtled? Tead küll- maha langemist. Miks sa siis nii ei
öelnud? Piibel nimetabki seda nõnda. Aga see muidugi ei tähenda, et Jumal sind lükkaks. See
tähendabki „maha langemist“. See on piibellik. Hesekiel langes silmili maha mitmel korral. See
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on inimlik reaktsioon jumalikule kohalolule. Mitmel korral, kui Hesekiel oli vastamisi Jumala
kohaloluga, langes ta silmili maha. Huvitav on, et ikka ja jälle ütles Jumal: tõuse üles! Ma pole
sinuga rääkimist lõpetanud! Hesekiel ütleb ka, et Vaim tõstis ta uuesti jalgele. Vaimu pole vaja,
et maha langeda, vaid et jalgele tõusta. Seega usun, et Vaim tõstab üles ja usun, et on täiesti
piibellik Jumala kohalolus maha langeda. Nii juhtus ka Hesekieliga. Peatusin sel teemal, kuna
on uskumatu, mida Piibliga tehakse- tuuakse sisse väljendeid nagu „Vaimus maha löömine“,
„Vaimus puhkamine“…Need pole piibellikud ja annavad vale tähenduse. Olgem piibellikud!
On piibellik langeda maha ja on piibellik tõusta üles Vaimu abil. Just nagu Hesekiel.
Edasi- Jumal andis talle rullraamatu, kuhu oli kirja pandud prohveteering, mille ta pidi
edastama. Ja Jumal ütles: söö see ära! Ta pidi võtma rullraamatu, selle ära sööma ja ära seedima.
Siin on oluline punkt, kui õpetate teistele Piiblit. Vaadake, et te selle enne ise ära seedite. See
peab saama osaks teist endist. Inimesed taipavad, kui korrutate raamatutarkust või kui ise elate
seda sõnumit. Olete selle „ära söönud“ ja annate siis edasi- äraseeditud Jumala sõna. See oli
kurb rullraamat. Sõnadeks olid nutulaulud, leina- ja needusesõnad. Ometi tundus see
Hesekielile magus. Näib kummaline, aga kui ta selle ära sõi ja seedis, tundus see magus.
Hämmastav on, et kui oled Jumalaga õiges suhtes, tunduvad isegi Tema karmid sõnad
magusana. Võib-olla sa veel ei mõista seda. Rääkisin hiljuti palju põrgu teemal, taastades põrgu
tähendust kristlaste jaoks. Üllatavalt mitmed tulid ja ütlesid: aitäh, mulle meeldis väga, see
kuidagi julgustas mind! Kas pole hämmastav? Jutlus põrgust võib olla julgustav. Olen kindel,
et osad teist mõistavad mind. On parem, kui Jumal sinuga millestki räägib, kui et Ta üldse ei
räägi. Julgustav on teada, et inimesed ei pääse oma tegude eest. Julgustav on teada, et Jumal
tegeleb kurjusega. Tõesti on! Sõnad tundusid Hesekielile magusad, kuigi need olid kurvad.
Veidi vastuoluline. Aga talle öeldi nii nagu Jesajalegi: su vastas on kange rahvas! Ja ta muutub
kangemaks, kui sa jutlustad. Aga mina teen sinu veel kangemaks kui nemad! Ma teen su lauba
ränikivi sarnaseks! Teisisõnu- miski ei pääse läbi sind hirmutama. Mitmed asjad võivad
prohvetilt julguse röövida. Kui inimesed muutuvad kangemaks ega taha kuulda…Tugev laup
ei lase midagi läbi, mõtled vaid Jumala sõnast ja selle edastamisest. Niisiis, Hesekielil oli
üleloomulik nägemisvõime. Ja seetõttu sisemine nägemisvõime. Samuti ettenägemisevõime ja
nö ülalt nägemise võime. Jumal annab sisemise nägemisvõime- näed seda, mida teised ei näe.
Ta annab ettenägemisvõime- näed sündmusi ette. Ja Ta annab nö ülalt nägemise võime- aitab
sul istuda Tema kõrval, vaadata ülalt ja näha Tema suurt plaani. Selline võime tuleb nägemuse
kaudu. Visuaalsel poolel on suur rõhk. Siin jõuamegi prohveteeringu alaliiki, mida nimetatakse
apokalüptiliseks nägemuseks. See on teistsugune nägemus, rohkem piltlik kui verbaalne. Väga
sümboolne, väga dramaatiline. Piibli apokalüptilistest nägemustest on Hesekiel hea näide,
parim on ilmselt Taaniel ning Uues Testamendis Ilmutuseraamat. Sõna „apokalüpsis“ tähendab
„ilmutust“. Need nägemused tunduvad esmapilgul keerulised, kuid avavad selle, mida Jumal
näeb ette, nii et ka meie võiksime näha. See ongi nägemuse peamine mõte. Hesekieli nägemuses
on kaks ebatavalist tasandit, mida Jumalast väljaspool nimetatakse selgeltnägemiseks.
Selgeltnägemisvõime on olemas, see on saatanlik. See on jumaliku nägemuse saatanlik
võltsing. Hesekiel näeb sündmusi toimumas Jeruusalemmas, olles ise sadu miile eemal
Babülonis. Moodne koolkond ei suuda seda mõista ja ütleb, et küllap ta käis edasi-tagasi
Jeruusalemma vahet ja nägi sündmusi pealt. Nad on üleloomuliku osas tihti nii skeptilised, et
ei lepi sellega. Nad ei suuda ette kujutada kedagi Bagdadis nägemas samaaegselt sündmusi
Jeruusalemmas. Kuid Hesekiel nägi neid sündmusi Püha Vaimu läbi. Näiteks nägi ta kord
Babülonis jutlustades, kuidas üks mees surnult maha langes. Alles nädalaid hiljem kuulis ta, et
mees suri samal hetkel, mil tema Babülonis olles Jeruusalemma kohta prohveteeris. See leidis
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selgelt kinnitust ühes hiljem saabunud kirjas. Sellist tüüpi nägemused pole piiratud ei aja ega
ruumiga. Võib näha asju toimumas teises paigas või teisel ajal, tulevikus. Hesekiel nägi rohkesti
selliseid nägemusi- teises paigas teisel ajal ja kirjeldas neid väga elavalt. Kui sa ei usu Püha
Vaimu inspiratsiooni, siis peadki ütlema, et prohvet kas liikus ise neis paigus ringi või et need
nägemused pani kirja keegi teine, hiljem, peale sündmuste toimumist. See on meie valik, kui
jutt on apokalüptilistest nägemustest. Me kas usume, et Jumal näeb kõike ette ja näitab seda
oma sulasele prohvetile, või peame leidma inimliku seletuse. Piibel on muide täis ettekuulutusi
tuleviku kohta. Mõned faktid: 27% ehk üle veerandi Piibli salmidest on tuleviku ettekuulutused.
Hesekieli raamat on selles osas üks konsentreeritum. Veel numbreid: kokku 735 erinevat
sündmust on ette kuulutatud. Mõned neist üks kord, mõned üle kolmesaja korra, kuid kokku
735 erinevat sündmust. Veel statistikat. Muide, üks mu esiisa, John Sinclair, leiutas selle sõna.
Ju tal olid kõik hambad suus… Statistika- väga ebamugav sõna. Öeldakse, et on kolme sorti
valet: must, valge ja statistika. 735-st sündmusest 593 on juba aset leidnud. See on 81%. Miks
küll loetakse horoskoope, kus on vaevu 5% tõepärast? Piibel on 100% tõene! See, mis veel
täitumata on, puudutab peamiselt maailma lõppu ja see pole lihtsalt veel toimunud. Seega vaid
alla 20% 735-st ettekuulutusest peab täituma enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Hesekielil ja
Taanielil on enim ettekuulutusi Vanas Testamendis. Hesekieli nägemustest kolmveerand on
sõna-sõnalt täide läinud, kuigi statistiline tõenäosus selleks on 1:75 000 000. Miks küll
inimesed Piiblit ei usu? Kui tahate teada, mis maailma ees ootab, lugege Piiblit. Jumal on ette
öelnud kõik vajaliku. Hesekieli raamat on imepärane ja üleloomulik. Ilma Jumalata poleks ta
saanud öelda seda, mida ütles.
Vaatame raamatu ülesehitust. Esialgu näib keeruline, aga saab kohe selgemaks. Seni olen
rääkinud peatükkidest 1-3, mis hõlmavad Hesekieli viiendat pagulasaastat. Ta oli siis 30aastane. Preester Hesekielist oli nüüd saanud prohvet. Peatükid 1-3 räägivadki tema nägemusest
ja reageeringust sellele. Siis liigume edasi sõnumite juurde, milles on kolm selget eristust.
Sõnumid sai ta kolmel korral: esimese 31-33 aastaselt, teise 36-37 aastaselt ja viimase 50aastaselt. Neil aegadel ta jutlustas, vahepeal mitte. Kolm teemat, millest prohvet rääkis, on üsna
erinevad. Esimene oli kõige rõhuvam, peatükid 4-24: karistus Jeruusalemmale. Eristub selgelt
üks kohutav sõnum: Jeruusalemm hävitatakse täielikult. See on tema raamatu raskeim osa, mida
keegi ei tsiteeri. Muide- kui paljud teist oskaksid tsiteerida kirjakohta Hesekielist? Andke
märku, kes teab peast tervet salmi. Näete, ainult mõned. Tõepoolest, see pole meeldejäävate
tsitaatide raamat. Ega pole siin lugusid. Peate läbi lugema kogu raamatu, et sõnumist aru saada.
Neile, kellele meeldib lõike tsiteerida, Hesekiel ei sobi. Edasi- Jeruusalemma piiramine. See
viis linna küll Babüloonia võimu alla, kuid linn ei hävinud. Seejärel tuleb teine
prohveteeringuaeg, 11.-12. pagulusaastal, kui Hesekiel oli 36-37 aastane. Teisele sõnumile
vastavad peatükid 25-32. Nüüd polnud sisuks mitte Jeruusalemm, vaid seda ümbritsenud
rahvad, kes kasutasid ära Babüloonia ülemvõimu. Ja kes olid rõõmsad, nähes Iisraeli lõppu.
Kummaline, kõlab nagu tänapäeval- Iisrael on ümbritsetud rahvastest, kes tahaksid näha seda
kaardilt kadumas. Sama olukord! Muuseas, Sadam Husseini sõda oli tegelikult sihitud Iisraeli,
mitte Kuveidi vastu. Ta lootis tõmmata Iisraeli konflikti ja siis hävitada. Õnnestumise korral
oleks temast saanud kangelane kogu Lähis-Idas. Seda ihkas ta siis ja see on tal praegugi mõttes.
Siin ütleb Jumal: mina maksan kätte Iisraeli naabritele! Väikese Juuda naabritele, kes nii väga
soovisid näha selle hävingut. Jumal ütles, et nad maksavad selle eest. Aastal 587 eKr
Jeruusalemm langes. Linn hävitati täielikult. Peale seda Hesekieli jutlustamisviis muutus. Ta
jätkas jutlustamist 37-aastaselt, aga nüüd oli ta sõnumiks: ühel päeval me naaseme koju!
Jeruusalemm ehitatakse üles! Ühel päeval on meil uus tempel! Ühel päeval saavad surnuluud
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taas võimsaks armeeks! Positiivne, optimistlik, täis tulevikuootust. Teisisõnu- enne
Jeruusalemma hävitamist pidi sõnum olema sünge, kuid peale hävitamist oli inimestele vaja
anda lootust, sest nad olid suures ahastuses. Sõnum oli seotud nende olukorraga, see oli Jumala
vastus neile. Viimase sõnumi sai Hesekiel 50-aastaselt. Ta pidi ootama 13 aastat, enne kui
Jumal lubas tal taas suu avada. Peatükid 40-48 räägivad templi ülesehitamisest Jeruusalemmas.
Hiljem vaatame juudi arhitekti jooniseid sellest hämmastavast ehitisest. Siin kaardil aga on veel
midagi, mis jäi mainimata. On üks lause, mis pidevalt prohveteeringutes kordub: siis te
mõistate, et mina olen Issand! Märkisin ära, et seda on kasutatud 74 korda. Vaid üks sõna lauses
vahetub. Peatükkides 4-24 öeldakse: siis TEIE mõistate, et mina olen Issand! Teises osas, kus
on Jumala kättemaks Juuda naabritele: siis NEMAD mõistavad, et mina olen Issand! Ning kui
ta jõuab vangipõlvest naasmise hea sõnumini: siis RAHVAD mõistavad, et mina olen Issand!
Teisisõnu- kui Jumal toob juudid tagasi Lähis-Itta, siis kogu maailm saab aru, et Jumal on
Issand. Oleme seda näinud ka lähiminevikus. Inimlikult on täiesti võimatu eeldada Iisraeli riigi
taastamist 1948. aastal. Mäletan, et kui olin 1967. aasta sõja lõpul Golani kõrgendikul, küsisin
ühelt Iisraeli rooduvanemalt: kuidas te küll siia üles tagasi jõudsite? Sõda veel kestis, kuulid
vihisesid, pidime olema ettevaatlikud…Major tegi sellise liigutuse (osutas käega üles). See oli
ta vastus. Kui Iisrael pöördub tagasi koju, siis „rahvad mõistavad“! Tahate Jumala suhtes
kindlad olla? Vaadake, mida Ta teeb ja siis te saate aru. Jumal pole mingi väike koduabiline
isiklike probleemide lahendamisel. Jumal valitseb ajaloo üle, Ta paneb liikuma rahvad. Ja kui
tahate näha Jumalat kõige selgemini, siis vaadake, mida Ta teeb Iisraeliga, oma rahvaga. Siin
Iisraeli rahvas polnud Jumalas väga kindel. Ja nende naabrid polnud Iisraeli Jumalas kindlad
ehk teisisõnu kogu maailm polnud kindel, kas Jumal on olemas, aga “siis rahvad mõistavad!“
Vaatame kiiresti erinevaid osasid. Jeruusalemma karistamine. Kui babüloonlased linna üle
võtsid ja ühiskonna kõrgklassi pagendusse viisid, jätsid nad linna alles. Siis Juuda elanikud
ütlesid:“Asi pole nii hull, kui prohvet Jeremija kuulutas! Linn jäi alles!“ Jumal oli lubanud linna
hävitada, kuid see jäi alles ja juudid elasid seal edasi. Tõsi, võõra võimu all, aga linn oli olemas.
„Polegi nii hull, prohvetitel polnud õigus!“ Seepärast Hesekiel ütleski, et kui Jeruusalemm
täielikult hävitatakse, küll nad siis mõistavad, et Jumal on Issand. Selline oli esimese osa taust.
Inimesed arvasid, et asi pole nii halb, kui prohvet kuulutas. „Ah, teadagi neid prohveteid! Alati
nii sünged, nii masendavad, alati liialdavad!“ See on väga levinud kriitika prohvetite suhtesnad liialdavad selles, mida ette kuulutavad. Hesekiel ütles: see, mis tuleb, on väga hirmus! Siis
te saate aru, et Jumal on Issand! Esimene osa hõlmas aega enne Jeruusalemma langemist ja oli
seetõttu väga sünge. Elanike patt oli just nii jäle, nagu prohvet kirjeldas ja seepärast oli ka nende
karistus nii koletu, nagu prohvet ette kuulutas. Hesekiel pidi sõnumi edasi andma rohkem kui
vaid sõnadega. Ta pidi kõnelema ka silmadele, mitte ainult kõrvadele. Vaeseke pidi seda tegema
mitmel kummalisel moel, sest teod räägivad enam kui sõnad. Ta pidi õpetama kuuel korral, et
Jeruusalemmaga on lõpp. Esimene kord oli üsna lihtne. Ta pidi võtma savitüki ja voolima sellest
Jeruusalemma mudeli. Seejärel, kui see oli päikese käes kõvaks kuivanud, pidi ta selle
tükkideks lõhkuma. Kõik toimus täielikus vaikuses. Vaadati, mis see prohvet ometi teeb?
Voolib linna kuju ja siis lõhub ära. Teine kord oli karm. Jumal ütles: heida oma vasakule küljele
390-ks päevaks, siis heida paremale küljele veel 40-ks päevaks. Ta pidi nii tegema,
sümboliseerimaks aastate hulka, mil nad polnud Jumalale kuuletunud. Et ta kindlasti nii teeks,
ütles Jumal: ma seon su köiega kinni. Kujutage ette Hesekieli, kinni seotud, lebamas vasakul
küljel 390 päeva, siis paremal küljel 40 päeva, sõnagi lausumata. Kolmandal korral pidi ta
kannatama nälga, näidates sellega tulevast toidupuudust Jeruusalemma piiramise ajal. Ta
toiduks oli 0,6 l vett ja 0,2 kg leiba. Sellisel toidul elas ta pikka aega. Toidu pidi ta küpsetama
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kuivanud inimroojal. Tühjendas oma sooled, kuivatas väljaheite ja kasutas seda
lõkkematerjalina väikese leivatüki küpsetamisel. Näidates nii, et tulevased ajad Jeruusalemmas
on kohutavad. Ta isegi protestis Jumalaga, öeldes: ma ei suuda kasutada inimrooja! Jumal
vastas: hea küll, luban sul kasutada lehmasõnnikut. Suurepärane näide Jumala paindlikkusest.
See on väga oluline, sest osa inimesi räägib Jumala suveräänsusest kui millestki meelevaldsest,
nagu oleksid Ta otsused paratamatud. Jumal pole selline! Ta vastab meile. Hesekiel ütles:
Jumal, siit läheb minu piir! Ja Jumal lubas tal kasutada lehmasõnnikut. Jumala ja Tema rahva
vahel on tõeliselt isiklik suhe, mis siin esile tuleb. Vaadake, kuidas filmis „Viiuldaja katuselt“
vana Tevje räägib oma Jumalaga. Selline on tõeline suhe Jumalaga, elav suhe, mida me vajame.
Võime veenda Jumalat meelt muutma! Kas pole imeline? Jumal kuulab meid. Järgmiseks pidi
Hesekiel oma juuksed ja habeme maha ajama. Ta jagas juuksed kolme ossa. Ühe osa pidi ära
põletama, teise osa mõõgaga ära tükeldama, kolmanda osa tuulde lennutama. Niimoodi juhtub
Jeruusalemma elanikega! Viiendaks: ta pidi panema kõik oma riided kotti, tegema seina sisse
augu ja öösel selle kaudu välja hiilima, nii nagu kuningas Sidkija hiljem Jeruusalemmast
põgenes. Ta nägi seda ette ja pidi piltlikult kujutama. Kuues kord oli kõige raskem. Ta naine
suri, kuid ta ei tohtinud leinata, näidates nii, et kui Jeruusalemm viimaks langeb, on inimesed
nõnda jahmunud, et ei suuda seda uskuda ega isegi nutta. Jumal ütles: näita neile, et nii nagu sa
oma naist ei leina, selline on nende reaktsioon linna kaotamisele! Vaene Hesekiel! Ta kuulutas:
varemed, varemed, varemed…Jeruusalemm muutub varemeiks, jälgegi ei jää! Kuni tuleb,
kellele kuulub õigus, ja Jumal annab selle talle. Üks Hesekieli kõnekamaid nägemusi oli Jumala
auhiilgusest templis, kui see eemaldus Õlimäe tippu ja siis kadus. Just seesama toimus
Jeesusega. Nad hülgasid Tema, Ta läks Õlimäele ja kadus Jumala auhiilguse pilvesse. Mida
enam Piiblit loete, seda enam hämmastute, kuidas kõik järk-järgult kokku sobitub ja omavahel
seotud on.
Miks siis Jeruusalemm hävima pidi? On kolm suurt põhjust:
1. ebajumalakummardamine
2. moraalitus
3. tänamatus
Need kolm tõusevad pidevalt esile. Kummardati näiteks sellist jumalannat nagu Ashera.
Templis! Isegi loomakujusid joonistati templi seintele! Naised kummardasid jumalanna
Tammus´t otse templi väravas. Ja Hesekiel ise nägi 25 meest templis päikest kummardamas.
Igasugused religioonid murdsid sisse. Arvan, et see on ka meie suurim võitlus tänapäeval- hoida
kristlus vaba teistest uskudest. Meie lastele on koolis tehtud korralik ajupesu, kõik on kokku
segatud- Buddha, Konfutsius, Jeesus…Edasi moraalitusest. Hesekiel nimetab Jeruusalemma
„neetud linnaks“. Suur oli ülekohus lesknaiste, orbude ja võõramaalaste vastu, linnas toimusid
mõrvad, lokkas vale ning seksuaalne moraalitus, vanemaid ei peetud au sees. Pühas linnas
Jeruusalemmas! Siis tänamatus. Jumal ütleb: pärast kõike seda, mida ma olen teie heaks teinud,
tasute te niimoodi! Pärast kõike seda olete nii tänamatud! Muuseas, tänamatus on üks suuremaid
patte läbi kogu Piibli. Suutmatus öelda Jumalale: tänan Sind! Hesekiel kasutab mitmeid lugusid,
et sõnum kohale jõuaks. Ta kasutab tähendamissõnu, et ometi mõistetaks. Kokku on viis
tähendamissõna. Metsik viinapuu. Ka Jeesus kasutas hiljem sama tähendamissõna. Siis väike
hüljatud tüdruk, kellest saab kuninganna ja seejärel prostituut. Väga kõnekas tähendamissõna.
Tähendamissõna kahest õest, Oholast ja Oholibast, mis tähistab kümmet suguharu põhjas ja
kahte lõunas. Kahe õe lugu aitab sõnumit mõista. Siis tähendamissõna emalõvist ja kahest
kutsikast, kes vangistusse püütakse. Lõpuks tähendamissõna kahest kotkast. Üks tähistab
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vaaraod ja teine Nebukadnetsarit. Tähendamissõnad aitavad selgitada tõde neile, kes tahavad
mõista. Nii nagu hiljem Inimese Poeg, kasutab neid ka Hesekiel. Lõpuks ta süüdistab, eriti
kolme inimeste gruppi: prohveteid, preestreid ja kuningaid. Nad kõik on osaliselt vastutavad
Jeruusalemma olukorra eest. Lõpuks nimetab ta kolme kangelase nimed ja ütleb, et Jumal
poleks saanud Jeruusalemma päästa isegi siis, kui Noa, Iiob ja Taaniel oleksid seal linnas
elanud. Keegi neist muidugi seal ei olnud. Taaniel oli Babülonis, Noa ja Iiob surnud. Aga
sellega ta rõhutas, et isegi kui nende ajaloo kolm parimat meest oleksid linnas elanud, poleks
see hävingut ära hoidnud. Noa, Iiob ja Taaniel- väga huvitav kombinatsioon! Jätkame
kolmandas saates.

3. osa
Jätkame Hesekieliga. Eelnevalt vaatasime peatükke 4-24, mis räägivad Jeruusalemma lõplikust
hävitamisest. Kuigi rahvas ei uskunud seda. Ja ometi kuulutas Hesekiel jätkuvalt, et nii
juhtub:“Ja siis te tunnete, et mina olen Issand!“ Edasi vaatame prohveteeringut, mille ta sai
vanuses 36-37. Esimese ja teise sõnumi vahel on paari aasta pikkune paus. Kui Jeruusalemm
langes, hõiskasid naaberrahvad rõõmust. Kas teate väljendi „hip, hip, hurraa“ algupära?
Lühendi „hip“ moodustavad esitähed sõnadest „Jeruusalemm on langenud“. Seega algselt
tähistati nii antisemitistlikku rõõmuhüüet:“Jeruusalemm on langenud! Hip, hip, hurraa!“
Algtähenduse tõttu on väljend minu jaoks rikutud, ma ei kasuta seda. Aga nõnda ümberkaudsed
rahvad hüüdsid:“Hip, hip, hurraa! Jeruusalemm, on langenud! Oleme juudi rahvast priid!“ Ja
ühtlasi kasutati babüloonlaste sissetungi enda huvides ära. Edomlased ja ammonlased käitusid
kurjasti järelejäänud rahvaga. See seletab mõnede vangipõlvelaulude kibedat alatooni. Näiteks
Laul 137:“Pajude otsa riputasime oma kandled! Kuidas võiksime laulda Siioni laule võõral
maal? Babülonis tahetakse kuulda meie muusikat, aga kuidas võiksime laulda, kui oleme
Jeruusalemmast eemal? Jäägu mu keel suulae külge ja lõtvugu mu parem käsi, kui peaksin
laulma Siioni laule võõrsil!“ Lõpuks veel kibestunud hüüd:“Õnnis on, kes sinu väikelapsed
vastu kive heidab!“ Sest nende laste päid oli purustatud vastu Jeruusalemma müüri…See on
karje südamepõhjast:“Kohelgu keegi teid samamoodi, nagu kohtlesite meid!“ Hesekieli sõnumi
teine osa räägibki sellest, kuidas Jumal maksab kätte naaberrahvastele langenud Jeruusalemma
rüüstamise eest. Mõned prohveteeringud on uskumatult detailsed. Näiteks see, kuidas Hesekiel
näeb ette Tüürose langemist. Tüüros oli sadamalinn Vahemere idarannikul. Selle lähedal, pool
kilomeetrit rannikust oli saar. Tüüros ise asus maismaal. Hesekiel kuulutab, et ühel päeval
Tüüros hävib ja kogu linn heidetakse merre. Ning kohas, kus linn asus, kuivatavad kalamehed
võrke. Uskumatu, sest iialgi ajaloos pole ühtegi linna merre heidetud. Mitte kunagi. Ei enne ega
pärast. Aga Tüürosega nii juhtus. Kui Aleksander Suur marssis oma hiiglasliku armeega
Egiptuse suunas, pagesid Tüürose elanikud kalapaatidega läheduses olevale saarele. Nad
teadsid, et Aleksandril on armee, kuid laevastikku mitte. Kuid ega Aleksandrit asjatult
„suureks“ nimetatud. Kui ta nägi, et inimesed arvasid end saarel kaitstud olevat, käskis
ta:“Heitke linn merre ja tehke sellest tee!“ Linn tehti maatasa, iga viimane kui kivitükk ja
puulaast visati merre, et teha saareni ulatuv tee ja klaarida rahvaga arved. Tänapäeval asub
Tüüros samal saarel. Saareni viiv tee on liivaga kaetud, nii et rannajoon pole enam sirge, vaid
teeb saare juures jõnksu sisse. Ja seal asubki nüüd Tüürose linn. Linna endine asupaik pole
muud kui lage kalju, kuhu laotatakse kalavõrke kuivama. Sellise ettekuulutuse täitumise
tõenäosus on 1:75 000 000-le. Kuid nõnda Hesekiel ette kuulutas aastasadu enne, kui see juhtus.
Ta ennustab ka, mis juhtub Egiptusega ja kõigi teiste Juuda naabritega. Nii ka läks. Oli
ennustusi idas asuvate Ammoni, Moabi ja Edomi kohta. Kui oled käinud Petras või näinud pilte,
tead Seiri mäge. Kas teate, et Edom on Eesav? Siin viib pikk eellugu välja Jaakobi-Eesavi
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teemani. Nii nagu Ismael-Iisak on tänapäeva Araabia-Iisraeli konflikti alus. Peab tundma
algajalugu, et mõista Lähis-Ida sündmusi. Mainitud on vilistide maad Juudast läänes, Tüürost
ja Siidonit põhjas ning Egiptust lõunas. Prohvet koondab kõik selle oma keskmisse sõnumisse
ja ütleb:“ Kui see juhtub, siis nad tunnevad, et Mina olen Issand!“ See osa sõnumist on üsna
selge ega vaja pikemat seletust. Välja arvatud üks mees, kes tuleb esile kui ülima uhkuse
võrdkuju: Tüürose kuningas. Teda on siin seostatud lausa saatanliku uhkusega. Ja see pole
kokkusattumus. Tüürose kuningat ja saatanat seob omavahel ülim uhkus. Tüürose kuningas
teatas:“Mina olen jumal!“ Vaarao tegi sama. Üks tema uskumatumaid väiteid oli:“Mina tegin
Niiluse!“ Ta lasi tõesti mõned kanalid kaevata, aga ütles seejuures:“Niilus kuulub mulle! Mina
tegin selle.“ Kui inimese uhkus jõuab sinnamaani, et ta arvab end olevat jumal ja ainulooja, on
see uhkuse ülim aste. Võimatu on Jumala ees nii väita ja seejärel puhtalt pääseda. Jumal ei salli
inimlikku uhkust. On ülim patt kuulutada end Jumalaga võrdseks. Sedasama tegid Aadam ja
Eeva Eedeni aias, tahtes saada Jumala sarnaseks. Kummaline, sest nad ju olidki Jumala näo
järgi tehtud. Kuid nad tahtsid olla Jumalaga võrdsed ka väe ja võimu poolest. Rohkem siin ei
peatu. See osa on arusaadav ega vaja lisaselgitusi. Tahan teid ühtlasi innustada, et te ise Piiblit
uuriksite! Siin loengutes käsitlen raskemaid kohti, andes võtme nende avamiseks.
Lähme edasi. Jeruusalemm hävitati aastal 587. Nüüd muutus Hesekieli jutlustamisstiil
täielikult. Pessimismist sai optimism. Tal oli Juudale väga hea uudis: tagasipöördumine
vangipõlvest. „Lähme tagasi koju!“ See kõlab alati kuidagi eriliselt:“Lähme koju!“ Kole, kui
satud haiglasse, annad riidedki ära…, elu nagu katkeb. Ja kui hea on siis kuulda arsti
sõnu:“Lähed täna koju!“ Kojuminemises peitub alati midagi erilist. Vaatame seda head uudist
lähemalt. Seetõttu peatükid 33-39 on populaarsed- need räägivad heast uudisest. Peatükk 33 on
üsna oluline. Siin on teemaks vahimees. Vahimehe ülesanne on seista linnamüüril ning jälgida
silmapiiri päeval ja ööl. Ta peab hoiatama linna, kui mingi oht läheneb. Jumal ütleb
Hesekielile:“See on sinu ülesanne. Olen pannud su vahimeheks.“ Ülesande hind oli karm: kui
vahimees ei näinud vaenlast tulemas, maksis ta oma eluga, sest see oli äärmuslik kuritegu.
Kuulsin kord lugu briti sõdurist, kes oli laagris valves. Ta seisis vahiruumis, nõjatus vastu seina
ja tukastas hetkeks. Silmi avades nägi ta ohvitseri enda ees seismas. Ta sulges uuesti silmad ja
hüüdis siis:“Aamen!“ Ohvitser ütles:“Tubli! Jätka!“ Minu meelest väärinuks ta initsiatiivi eest
medalit! Aga nii oli, et kui vahimees tukastas ega märganud ohtu, maksis ta eluga. Jumal
ütles:“Vahimees, kui sa ei hoiata mu rahvast, maksad oma vere hinnaga. Aga kui hoiatad
rahvast, pole sina enam vastutav. Nad maksavad ise oma vere hinnaga, kui eiravad hoiatust.“
Selline on vahimeheks olemise hind. Ühes tuntud Hesekieli salmis ütleb Jumal:“ma otsisin
ühtainustki meest, kes seisaks müüripraos, aga ei leidnud.“ Hesekiel oli see mees. Tõsi, tema
oli Babülonis, mitte Jeruusalemmas. Vahimehena oli tema vastutus hoiatada rahvast ohu eest.
Vastasel korral oleks ta maksnud oma eluga. See raske teenistus oli ta ainus valik.
Peatükk 34 räägib headest ja halbadest karjastest ning ütleb, et Iisraelil on olnud halbu karjaseid.
Nii prohvetite, preestrite kui kuningate hulgas, kes pidid hoolitsema Iisraeli eest, aga ei teinud
seda. Peatüki lõpus ütleb Jumal:“Minust saab neile Hea Karjane.“ Jeesus kordas hiljem sama
mõtet. Nimetades end Heaks Karjaseks, vastandab Jeesus end halbadele. Kui Jeesus räägib
headest karjastest Joh. 10, vihjab Ta otseselt Hesekieli peatükile 34. Piibel ei süüdista kunagi
lambaid karja olukorras. Sama põhimõte kehtib kogudustele. Karja olukorra eest vastutavad
karjased, mitte lambad. Seetõttu peeti Iisraeli liidreid vastutavaks rahva olukorra eest. Edasi
peatükk 37: kuivanud luud. Kes neist poleks kuulnud! Palju on neist kirjutatud ja lauldud. Kuid
vähesed loevad edasi kahe puutüki kohta, kuigi see on oluline. Hesekiel pidi võtma kaks
puutükki ja hoidma neid ühes käes. Jumal ütles:“Kirjuta ühele neist Efraim.“ See oli koondnimi
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10 põhjasuguharu kohta. „Teisele kirjuta Juuda.“ See oli 2 lõunasuguharu nimi. „Hoia neid ühes
käes ja näed, et need saavad üheks.“ Mõned peavad seda nägemuseks. Arvan, et see oli ime.
Nagu Moosese saua lugu. Puutükid ta käes said üheks ja Jumal ütles:“Teen oma rahva taas
ühtseks. Ja minust saab nende Karjane.“ Seepärast Jeesus ütleb:“Mul on lambaid, kes on teisest
tarest.“ „Kogu nad kokku ja siis on üks kari, üks karjane, üks tara.“ See kõik puudutab peatükki
37. Paari aasta eest sain nägemuse: nägin kahte puutükki, aga mitte kõrvuti, vaid vastakuti. Ühel
oli kirjas „karismaatiline“, teisel „evangeelne“. Ja siis muutusid need Jumala käes üheks. Nii
sündis mu raamat „Fourth Way“ („Neljas tee“). Paar aastat olen raamatu kallal töötanud, see
ilmub kuu lõpus. Niipalju reklaamist…Peatükist 38 leiame olulise tuleviku-prohveteeringu, mis
pole veel täitunud. Satume siis oleviku ja tuleviku piirimaile. See puudutab Googi ja Maagoogi.
Ja ärge minult küsige, mida see tähendab. Kui see juhtub, siis ütlen. Need kaks nime tulevad
taas esile Ilmutuse raamatu lõpus. See pole ilmselgelt veel toimunud, kuid mingi suur konflikt
saab põhjapoolt alguse. Ma ei tea, kus või kelle tõttu. See on üks neist sündmustest, mis alles
saab ilmsiks. Siin taaskord vaatab prohvet nö läbi teleskoobi kaugele tulevikku. Tema ei näinud
seda täitumas ja meiegi pole näinud- veel mitte. Läbi kõigi peatükkide kõlavad refräänina kaks
sõna, kokku 77 korda. Kas teate, mis sõnad need on? Inglise keeles nimetatakse seda „pikimaks
lauseks“. Paljud teist on seda öelnud. „Ma tahan“. Pikim lause inglise keeles, nö eluaegne…See
on osa abielutseremooniast. Ei öelda:“Ma tahaksin“, vaid:“Ma tahan“. See on lepingulause. Ja
see kordub 77 korda ainuüksi neis peatükkides. „Ma tahan tuua teid koju.“ „Ma tahan olla teie
Jumal.“ „Ma tahan anda teile häid karjaseid.“ Nii ütleb Jumal oma truudusetule naisele:“Oleme
endiselt abieluliidus ja mina pean kinni oma lepinguosast.“ Alati, kui leiate Piiblis sõnad „Ma
tahan“, märkige need ära. Need näitavad Jumala-poolset tohutut pühendumist oma rahvale
pärast kõike seda, mida nad olid teinud. Juba Siinai mäel, kus Jumal tegi Iisraeli rahvaga
lepingu, ütles Ta midagi väga huvitavat:“Teie rikute seda lepingut, aga mina mitte iialgi!“ Ta
ütleb 5. Moosese raamatus:“tulevad ajad, mil pean teid ära ajama maalt, mille teile lubasin, aga
toon teid alati sinna tagasi.“ Ja seal nad tagasi on. Kuid see ei tähenda, et nad ei pea elama
õigesti. Iisrael on jätkuvalt Jumala ees vastutav õigluse osas või selles, kuidas suhtub
võõramaalastesse oma riigis. Jumal on Jumal. Ta võib nad taas maalt ära pagendada. Kuid Ta
toob nad alati sinna tagasi. See on Tema-poolne lepingukinnitus. Kui Jumal nii kinnitab, on see
hindamatu. Ja kui Jumal toob rahva tagasi oma maale, „siis rahvad mõistavad, et Mina olen
Issand!“ See toimub nii avalikult, et kõik teavad nende tagasipöördumisest. Naaberrahvastele
ei pruugi see meeldida, aga tagasi nad on. Nad on jätkuvalt Jumala rahvas. Rm 9-11 ütleb, et
nemad küll hülgasid Jumala, aga Jumal pole neid hüljanud. Jumal pole selline. Ta ilmselgelt
vihkab lahutust.
Lõpuks jõuame viimase osani, millest on vägagi raske aru saada. Teile jääb siit rohkem
küsimusi kui vastuseid. Peatükid 40-48 sisaldavad uudset tüüpi prohveteeringut, mille ta sai 25ndal pagulusaastal. Hesekiel on väga täpne oma sõnumeid ajas määratlema ja nii saame ühtlasi
teada nende ajaloolise tausta. Kui Piibel määratleb prohveteeringu täpse aja, tähendab see, et
sõnum tuleb käsitlemiseks panna ajaloolisse konteksti. Mõned prohveteeringud on ajatud.
Teised aga seostuvad ajaperioodiga. Kui Hesekiel oli 50-aastane, anti talle tulevikunägemus,
mis täielikult keskendub uuele templile. See juhtus pagulusaja lõpus, kojupöördumise eel.
Sõnum on läbinisti hea. Kui esimeses osas oli kõik halb, siis siin on kõik hea. Eesmärk oli anda
rahvale lootust. Lootus on paraku üks unarusse jäetud kristlikest voorustest:“Püsige usus,
lootuses ja armastuses.“ Ja neist enim hooletusse jäetud on lootus. Usust ja armastusest
jutlustatakse palju, lootusest üsna vähe. Seetõttu valmiski video „The Final Facts“ („Lõplikud
faktid“). Oleme kaotamas tulevikunägemust, olles liigselt haaratud olevikust. Piibel on tulvil
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tulevikulootust. Hesekiel ei tohtinud lõpetada jutlustamist paguluses ilma, et oleks andnud
rahvale lootust- midagi, mida oodata. Sama kindlalt, kui neid oli tõotatud maalt ära viidud, sama
kindlalt tuuakse nad sinna tagasi. Jumal ei lase iial oma rahval Iisraelil maailmast kaduda.
Taevas ja maa võivad kaduda, aga Jeesus ütles, et see rahvas ei kao. Ja nii see on. See on üks
tunnistus, et Iisraeli Jumal on tõeline. Piiblit ei saa hävitada, sest see on Jumala raamat; Jeesust
ei saa hävitada, sest ta on Jumala Poeg; juute ei saa hävitada, sest nad on Jumala rahvas. Jumal
annab igavikulisuse kõigele, mida Ta puudutab. Ei saa hävitada seda, mis Jumalale kuulub.
Suurim kaotus rahvale ja Hesekielile endale oli templi häving. Jumala koja kaotamisega näis,
et kõigel on lõpp. Rahvas oli alati arvanud, et kõik muu võib hävida, aga Jumal ei lase iial
hävitada oma maist asupaika. Ja ometi oli nii juhtunud. See oli kindlasti halvim kõigest, mis
üldse oli aset leidnud. Nagu rääkisin, kogunesid juudid seetõttu sünagoogis. Ja seda
tänapäevani, sest templit neil pole.
Peatükkides 40-42 kirjeldatakse uue templi ehitust erakordselt detailselt. Templi
ülesehitamiseks on vaja arhitekti joonist. Vaatame lähemalt. Siin on uue templi joonis. Selle
joonestas üks arhitekt. Tõeliselt vägev tempel. Selle sisse mahuks umbes 13 inglise katedraali.
Võrdlus annab aimu, kui hiiglaslik ala see on. Äärmiselt viimistletud kavand kõikide ruumide
ja eeskodadega- tänapäeva arhitekti käe läbi. See on vägagi erinev Saalomoni templist, palju
suurem. Siin on üsna huvitavaid detaile: puudub kõige püham paik. Pole ka lepingulaegast ega
vaateleibade lauda. Peatükis 43 näeb Hesekiel auhiilgust templisse naasmas ja kõik muutub taas
kirkaks. Justnagu tookord, kui Saalomon templi valmis sai. Palvetati ja auhiilgus täitis templi
ning see muutus kirkaks. Nii silmipimestavalt kirkaks, et ruum tuli eesriidega eraldada.
Hesekiel oli näinud Jumala auhiilgust templist lahkumas, nüüd nägi ta seda tagasi pöördumas.
Templis on altar ja ohvriteenistus, kuid peatükk 44 ütleb, et ülempreestrit pole. Väga
tähelepanuväärne, sest kui juudid naasesid pagulusest, oli neil ülempreester. Ka Jeesuse ajal oli
olemas ülempreester- Kaifas. Hesekieli tulevikunägemuses aga ülempreestrit poe. See paik
kuulub nüüd kuningale. Ehk kõrgeim koht kuulub kuningale, kes ühtlasi on preester. Kuigi
eelkõige kuningas. Ainsad preestrid nägemuses on Saadoki pojad, Hesekieli sugulased. Ma ei
arva, et siin lihalik pool sisse saab…Jumal nii ütleb, et preester peab olema õige. Peatükk 45
räägib maa jagamisest hõimude vahel, kuid teisel moel, nö horisontaalselt, põhjast lõunasse.
Edasi- ohvriteenistuse taastamine ja pühad, mis on kirjas 3. Moosese raamatus. Välja arvatud
nelipühi, mida uues kalandris pole. Siin on teile mõtlemisainet. Peatükk 47 kirjeldab nägemust
ühest uuest jõest Lähis-Idas. Ainsad nö tavalised jõed tõotatud maal on need kaks, mis algavad
mägedest ja suubuvad Vahemerre. On ka üks veider jõgi, Jordan, mis algab eikuskilt ja jõuab
eikuhugi. See saab alguse sügavaimast lõhest maakoores, mis kulgeb läbi kogu Aafrika. Selle
maalõhe sügavaim ehk maakoore madalaim koht on Jeeriko, kus on ka Surnumeri- ja Jordan
suubub sellesse. Kuumusest tingitud aurustumine 500 m merepinnast allpool on lausa troopiline
ja põhjustab soolasisalduse tõusu 28%-ni. Seetõttu saabki Surnumere pinnal istuda ja raamatut
lugeda. See on väga vahva! Samas on väga ohtlik sukelduda, sest võibki jääda pea alaspidi,
jalad veepinnal hõljumas. Räägin sellest, kuna nägemuses näeb Hesekiel hoopis uut jõge, mille
läte on otse templi all, Jeruusalemmas. Sealt voolav vesi jõuab Surnumerre. Jeruusalemm on
ümbritsetud mägedega, kuid linnast edelas on üks avaus, mis viib Surnumere suunas. See on
Kidroni org, tänapäeval enamjaolt kuiv. Vihmavesi, kui seda on, voolab sealt Surnumerre.
Hesekieli nägemuses voolab uus jõgi Kidroni orus ja jõega liitub mitmeid lisajõgesid, nii et see
pidevalt paisub. Mees, kes jõge mõõdab, on peagi rinnuni vees. Uus jõgi suubub Surnumerre
Een-Gedi piirkonnas, mis asub poolel teel Läänekaldani. Sealsamas koobastes peitis Taavet end
Sauli eest. Seal on kaunis kosk ja selle ümber koopad. Seda paika nähes meenuvad Lauludes
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kirjeldatud kaunid vaated. Hesekiel näeb, kuidas värskendavad jõeveed muudavad Surnumere
elavaks. Ja ta näeb, kuidas Galilea kalamehed tulevad Surnumerele kalastama. Een-Gedi
piirkond elavneb ja meri pole enam „surnud“, vaid värskendav ja eluandev. Kogu nägemus on
kui unelm, mis täidab inimesed lootusega: tulevikus muutub kõik! Peatüki lõpus näeme, et
linnaväravad on taastatud, maal valitseb rahu ja õitseng ning kõik on hästi. Nüüd aga küsimus,
mis teid kõiki ilmselt vaevab…Üks on täiesti kindel: seda templit pole kunagi ehitatud.
Pagulusest naastes ehitas rahvas üsna kehva templi. Lausa nii, et üks prohvet saadeti neile
ütlema:“Ärge pidage halvaks väikeste alguste päeva!“ Nõnda kehv oli see templiehitis. Õhku
jääb küsimus: millal see siis ehitatakse? Ka ei saanud rahvas peale pagulusaega uut kuningat.
Kord üritas rahvas ka iseseisvust saada- makkabeide ajal, püüdes kehtestada nö
poolkuninglikku sugupuud, aga see ei toiminud. Jeesuse tulekuni välja õiget kuningat polnud.
Oli vaid kuningas Heroodes- edomlane, Eesavi järeltulija. Tahtes võita juutide soosingut, ehitas
ta nende kehva templi ümber. Ta ütles:“Mina võin teile ehitada palju suurema templi!“ Tema
juba oskas suuri ehitisi rajada- vaadake ta paleed Masadas. Püüdes juutidele meele järgi olla,
ütles ta:“Ega te ometi väikese templiga rahuldu! Ma ehitan teile uhkema templi kui Saalomoni
oma!“ Ja nii ta tegi. Pilte sellest pole, aga on makett Jeruusalemma lähedal. See asub Holy Land
hotelli juures, Knesseti lähedal. Tasub vaatama minna. Kuid isegi see makett pole tehtud
Hesekieli nägemusele vastavalt. Kõik siin oli Heroodese arhitekti ettekujutus templist. Siin on
küll detaile Saalomoni templist, kui see on siiski erinev. Tempel oli hiiglaslik. Seda templit
ehitati veel sel ajal, kui Jeesus tuli. See polnud ikka veel valmis. Templiehitisest pärit kive võib
täna näha Nutumüüris ehk tänapäevaselt Läänemüüris. Kui juudilt küsida, kus asub Nutumüür,
juhatab ta teid maksuametisse. Nutumüüri nimetatakse nüüd Läänemüüriks. Läänemüür pole
templi sein, vaid osa selle vundamendist. Platvorm, mis toetub mäe nõlvale, millele tempel
ehitati. Ja müür on üks selle serv. Kiviplokid selles on 13 m pikad, 1,5 m kõrged ja samapalju
laiad ning kaaluvad 100 tonni. Need on välja lõigatud ilma „haamri ja peitli kõlata“. Sama
mäenõlva all on suur koobas ja sealt, pehmest kivist ongi need hiiglaslikud kiviplokid välja
lõigatud. Kivi on nii pehme, et seda võib uuristada kasvõi küüne või taskunoaga. Aga kui
kivitükk välja tuua, muutub see hapniku toimel kõvaks. Seetõttu saidki nad ehitada templi ilma
haamri ja peitli kõlata- kivid lihtsalt lõigati noaga välja. Jeesus aga ütles:“Kivi ei jää kivi peale!“
Võib-olla mõtled, et osa müürist on ju alles. Aga see pole tempel. Templist endast ei jäänud
kivi kivi peale. Alles üsna hiljuti leidsid arheoloogid väljakaevamiste käigus templi kive ühest
suurest kivirünkast. Tempel polnud õieti veel valmiski, kui roomlased selle 70 pKr hävitasid.
Ja Jeesuse ettekuulutus läks täide. Niisiis- kas seda templit kunagi üldse ehitatakse? Mõned
peavad seda prohvetlikuks nägemuseks, mida ei pidanudki sõna-sõnalt ellu viima, vaid mille
mõte oli anda rahvale lootust. See on üks võimalus. Teine võimalus: Jumal tahtis, et ehitatakse
just selline tempel. Aga rahvas eiras Hesekieli kirjeldusi ja ehitas oma versiooni, mida suutis
endale lubada. Olen kindel, et Jumal oleks neid varustanud finantsidega, kui neil oleks olnud
usku ehitamisega peale hakata. Samuti on olemas võimalus, et see tulevikus siiski ehitatakse.
Paljud kristlased on kindlad, et selle ehitavad juudid enne Jeesuse tulekut või ehitatakse see
tuhandeaastases rahuriigis. Pean ütlema, et ma tõesti ei tea. Ootan ja vaatan. Kuid ühes olen
kindel: mul on Jumala enda kavand Tema maapealsest asupaigast. See siin oli Hesekieli plaan,
Jumala poolt antud. Aga see siin on Jumala plaan. Väga põnev joonis, arhitekti pilgu läbi. See
on Jumala plaan Tema maapealsest asukohast. See on Jumala maapealne tempel, sel viisil elab
Ta nüüd inimeste keskel. Nüüd oled sina Jumala tempel! Jumal ei ela enam kätega valmistatud
templis, nagu on öeldud kaks korda Uues Testamendis. Ta elab nüüd inimeses. Meie oleme
Tema tempel. Kas Hesekieli templit kunagi ehitatakse või mitte- ma ei tea. Võite selle üle ise
mõtiskleda. Aga mõjus see kui unelm, mis rahva lootust paguluses elus hoidis: ühel päeval nad
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pöörduvad koju ja kõik on jälle hästi. Ja kui see kord ka sõna-sõnalt ellu viiakse, oleks imeline!
Ootame-vaatame. Selle teema peale võib ju kulutada palju paberit, kuid siis kaoks põhirõhk:
nüüd oleme meie Jumala tempel.
Niisiis- miks lugeda Hesekieli? Eelkõige õpime Jumala kohta seda, et Ta karistab oma rahvast.
Me ei tohi unustada, et „kohus algab Jumala kojast“. Liiga palju kristlasi arvab, et tulles usule
Jeesusesse on karistus möödanik. Kaugel sellest! Kord seisame kõik Kristuse kohtujärje ees.
Jumal karistab oma rahvast kõrgema standardi järgi kui teisi. Samuti peame meeles pidama, et
Jumal maksab kätte, mitte meie. See on ülioluline. Kui inimesed kohtlevad meid halvasti, on
õelad, kiusavad, rõhuvad või isegi tapavad- me ei pea neile tagasi tegema. Jumal teeb seda. Jäta
südamerahuga kõik Tema hoolde. Hoia see meeles, kui keegi sind halvasti kohtleb. Olgu sul
neist inimestest kahju. Ära ole vihane. Sest Jumal tasub neile kätte. „Palveta nende eest, kes
sind rõhuvad.“ „Õnnista neid, kes sind neavad.“ Jumal tegeleb nendega. Sina ei pea seda
tegema. Seetõttu arvatakse, et kristlased on nõrgad, kuid see pole nii. Me hoopis usume
Jumalasse. Kolmandaks: Jumal taastab alati oma rahva. Nii nagu Iisrael ei kao iialgi maailma
ajaloost, ei kao ka kogudus. Me kuulume igavikurahva hulka. Iisrael on ja jääb. Kogudus
samuti. Ning saabub päev, kui on üks tara ja üks Karjane. Jumal taastab oma rahva. Lõpukssuur osa sellest, mida Hesekielist loeme, tuleb taas esile Ilmutuse raamatus. Üks põhjus, miks
kristlased ei mõista Ilmutuse raamatut, on see, et nad ei tunne piisavalt hästi Vana Testamenti.
Ilmutuse raamat viitab Vanale Testamendile 300 korral. Peate tundma Vana Testamenti, et
mõista Ilmutuse raamatut, mis on apokalüptiline ja täis sümboolikat. Seal kasutatakse
sümboleid Hesekielist nii mitmel eri viisil, et kui Hesekieli ei tunne, siis Ilmutuse raamat jääb
mõistatuseks. Hea lisapõhjus kristlastele selle suure prohveti uurimiseks. Eelkõige saame siit
pildi Jumala kõikvõimsusest, väest. Tema kõikjaleulatuvast kohalolust- ratastel troon liigub
igas suunas. Tema kõiketeadmisest- Ta näeb ja teab kõike. Samuti tajume siin sügavalt Tema
pühadust ja seda, et Ta on sidunud oma nime ühe rahvaga. Tema nimi on inimeste kätes.
Seetõttu pidigi Jumal nad tagasi tooma- et oma nimi puhtaks teha. Jumala nimele ja mainele
võime alati toetuda. Mooses tegi samamoodi:“Mida inimesed küll mõtlevad, kui nii teed,
Issand?“ Võimas väitlus Jumalaga. Toetuge Ta nimele! Ta nimi on nüüd meie kätte antud. Meie
anname Jumala nimele kas hea või halva maine. Kuid Jumal teeb oma maine alati puhtaks.
Laiemas plaanis on Jumala maine kaalul Tema rahvaga seotult ja seetõttu Ta taastab nad, tehes
oma nime niimoodi puhtaks. Jumal ei lase iial maailma rahvastel arvata, et ta on Jumalana
kadunud, kuna Ta rahvast pole enam. Ja seepärast see rahvas ei kao kuhugi, Ta taastab nad alati.
Paljud küll hukkuvad teel, kuid rahvas läheb edasi. Sest nad on Jumala rahvas.

Taaniel
1. osa
Taanieli raamat on segu kõige tuntumatest ja vähem tuntumatest kirjakohtadest. Igaüks teab
lõvikoopast, enamus inimestest teab kolmest mehest tulises ahjus ja siis igaüks teab Beltsassari
peost, millest tuleneb meie ütlus „seinale kirjutamine“, mis tähendab tulevast kohtumõistmist.
Seda on väga kerge mõista ja väga raske mõista. Mõned osad on nii otsesed, et te ei vaja abi
sõnumi mõistmiseks. Teised osad on nii segased, et inimesed maadlevad aastaid nendega. Mis
on Taanieli 70 nädalat? See on prohvetluse õpilastele olnud hea jahimaa väga pikka aega.
Raamatus on palju loomulikku ja sellepärast kergesti mõistetavat. Näiteks Taaniel oli terve, kui
ta loobus lihast ja sõi ainult juur- ja puuvilju. See on saanud ka tänapäeval väga populaarseks.
Seal on ka üleloomulikke asju, millest inimestel on väga raske aru saada. Kolm meest, kes
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heideti tulle, kus tuli oli seitse korda kuumem kui tavaliselt. Isegi nende juuksed ei olnud
kõrvetada saanud. Uskmatud ütlevad: Kas sa tõesti arvad, et ma pean seda uskuma? Palju sellest
on tuntud meile, kes me oleme pagulased kodust kaugel. Kahjuks tuleb see meie kaasaegses
maailmas tuttav ette. Põgenikud. Ka meie jaoks on seal palju võõrast. Taaniel püstitab
küsimuse: Kas Piibel on inimlik või jumalik raamat? See on see sama vana teema. See on
kirjutatud inimeste poolt inimestele. Sellepärast käsitlevad paljud Piiblit kui mistahes raamatut,
mistahes kategooriast- ajalugu, kirjandus või religioon. Sa ei või tegelikult Piiblit sellisel viisil
käsitleda, sest see on ka jumalik raamat. See on inspireeritud Jumala poolt. Sellepärast on nii
paljudes Piibli-raamatutes juttu asjadest, mis on võimatud inimesele, kuid võimalikud Jumalale.
Ainult Jumal saab teatud asju teha ja ainult Jumal saab teatud asju öelda, eeldades, et Jumal on
olemas. Ainult Jumal saab teha imesid. Ainult Jumal võib üle astuda loodusseadustest või
sekkuda loomulike protsesside kaudu. Jumal võib sekkuda põhjus-tagajärg seadusesse. Ainult
Jumal saab teha imesid ja tunnustähti. See fraas tuleb sisse Taanieli raamatus. „Wonder“ (ime)
tuleb ladina sõnast imeline või hämmastav. Ladina sõna on „miros“. Sellest on tulnud
inglisekeelne „miracle“- miski, mis on väljaspool meie arusaamist. Midagi, mis hämmastab.
Teisalt saab ainult Jumal teatud asju öelda, eriti asju, mis käivad tuleviku kohta, oma
meelevallaga. Inimese ütlus on vaid umbmäärane hinnang. Ta spekuleerib, kuid ainult Jumal
saab meile öelda, mis hakkab sündima. Taanieli raamat kätkeb endas 75 aastat Taanieli elust,
kuid 440 aastat ajaloost. Mitte minevikku, vaid tulevikku. Lähemal vaatlemisel näeme, et see
katab vähemalt 2400 aastat ja näeb kaugesse tulevikku märkimisväärse täpsusega. See on
hämmastanud liberaalseid teadlasi, kes seda ei suuda. See on muutnud inimeste suhtumist
imedesse ja prohveteeringutesse. Neid võeti kui tõendeid Piibli inspiratsiooni kohta. Paljud
kristliku usu innukad kaitsjad ütlevad:“Vaadake Piibli imesid ja prohveteeringuid! See tõestab,
et Piibel tuleb Jumalast.“ Praegu töötavad imed ja prohveteeringud Piibli usutavusele vastu.
Inimesed ütlevad:“Kui te võtate imed ja tunnustähed välja, siis ma võin Piiblit tõesti uskuda.“
See takistab praegu inimestel Jumala sõna uskuda. See tuleb sellest, et me elame teaduse ajastul.
Kuidas käsitlevad teadusele orienteeritud inimesed imesid ja prohveteeringuid? Nad võtavad
neid pigem faktide asemel väljamõeldisena. Neis võib olla mõningane ajalooline tõde, kuid neid
tuleb käsitleda kui saagasid, mitte kui ajaloolist tõde. Taaniel lõvide augus seletatakse sellega,
et lõvid olid kas liiga täissöönud või nad ei söönud Taanieli, sest enamik temast oli luu ja nahk.
Teisisõnu ei ole neis lugudes ajaloolist väärtust, kuid neis on eriline vaimne ja moraalne väärtus.
Need lood annavad tunnistust Taanieli otsusekindlusest. Nii suhtuvad paljud inimesed Piibli
imedesse- moraalijutud. Samuti arvavad nad, et prohveteeringud on kirjutatud mitte enne, vaid
pärast nende toimumist. Te leiate palju piiblikommentaare kirjutatuna kaasaegsete piibliuurijate
poolt, kes võtavad tuleviku ennustused ja ütlevad, et need kuuluvad palju hilisemasse aega. Nad
on pandud Taanieli raamatusse peale sündmust. Taanieli 11. peatükk on üks kõige
uskumatumaid seletusi sündmuste seeriale, mis leidsid aset sadu aastaid peale Taanieli. Annan
teile lehe ajaloosündmustega, mis toimusid sajandeid hiljem. Te võite seda koos Taanieli 11.
peatükiga lugeda. Selles peatükis on umbes 200 spetsiifilist detaili, millest kõik aset leidsid
sajandeid hiljem. Uskumatu kokkusattumus. See saab olla kas kirjutatud inimese poolt hiljem
või on inspireeritud Jumala enda poolt. Te peate tegema valiku. Paljud inimesed, kes tahavad
neid imesid ja prohveteeringuid inimlikul viisil käsitleda, usuvad siiski Piiblit. Siis nad võiksid
ju selle kõik kõrvale heita. Miks nad siiski Piiblit järgivad? Nad ütlevad: selle moraalsete ja
vaimsete väärtuste tõttu. See on üks hea raamat. Lõikame välja imed, kuid hoiame seda
moraaliosa. Teisisõnu, ela 10 käsu ja mäejutluse kohaselt, kuid unusta imed ja prohveteeringud.
Paljud inimesed nii mõtlevad või paljud heidavad Piibli kui eksitaja kõrvale, arvates, et
ajalooliselt on see valederaamat ja sellepärast ei või sa seda uskuda. Nii tekib see vastuoluline
292

suhtumine. Kas teate, miks inimesed ei taha imesid ja prohvetlust omaks võtta? Nad ei taha
omaks võtta Jumalat. Ma tõesti usun, et see on peamine põhjus, miks nad ei taha üleloomulikku
osa Piiblist. Kui nad seda usuksid, siis peaksid nad teistmoodi elama. Jumal on liiga reaalne.
Siis nad peaksid Temaga suhtestuma. Ülestõusmise tunnistus on nii tugev, et iga kohtunik
mistahes kohtus oleks veendunud, et see toimus kui tegelik sündmus. Pealtnägijate tunnistused
pluss asjaolud, mis sellele viitavad. See on nii tugev. See on umbes 200 korda tugevam, kui
fakt, et Julius Caesar vallutas Inglismaa 55 eKr. Keegi ei ole kahtluse alla pannud, et Julius
Caesar vallutas Inglismaa. Me kõik usume seda. Miks? Kui Jeesus surnust üles ärkas, peavad
nad oma elusid muutma. Tema väited enese kohta on tõesed ja siis ka meie kohta käivad väited
peavad olema kehtivad. Te ei saa Jeesust ignoreerida. Te võite ignoreerida Julius Caesarit. Te
ei saa Jeesusesse uskuda ilma, et te kogu oma eluviisi muudaksite. Inimesse on ehitatud
vastumeelsus aktsepteerida Pühakirja üleloomulikku päritolu. Ei ole lihtsalt teaduslikkus, kus
arvatakse, et me elame suletud universumis. Ja seda, mida me katseliselt tõestada ei saa, ei ole
olemas. Inimese tõrksus üleloomulikku omaks võtta on laiem probleem.
Esimene asi, mis Taanieli raamatus rabab, on, et see koosneb kahest osast. Esimene pool on
kõik ime ja teine pool on kõik prohveteering. Nii tekib probleem. Need, kellel on raskusi
üleloomulikuga, ei tea tõesti, mida Taanieli raamatuga pihta hakata. Neile on see kõige kehvem
raamat Piiblis. 1-6 peatükini on väga kerge aru saada. Seda osa on kerge pühapäevakoolis
õpetada. Me ei saa aru, miks teine osa on nii raske ja segadust tekitav. Teeme seda vaimselt ja
te võite üles kirjutada. 1-6 peatükk, 7-12 peatükk. Vastandame. 1-6 peatükid on põhiliselt imed.
7-12 peatükid on põhiliselt prohveteeringud. 1-6 peatükid, esimene osa on kirjutatud kolmandas
isikus. Taaniel- tema. 7-12 peatükid on kõik kirjutatud mina-vormis. Need on kirjutatud
Taanieli enda poolt. Esimene pool on kirjutatud temast ja teine pool tema poolt. Esimene pool
on sellest, mis Taanieli elu jooksul juhtus. Teine pool on sellest, mis saab peale Taanieli surma
juhtuma. Osa sellest on juba toimunud, osa veel ei ole. Esimene osa on olevik, teine osa on
tulevik. Kõige ebatavalisem erinevus nende kahe vahel on järgmine. On kaks võrdset poolt, mis
mõlemad koosnevad 6 peatükist. Esimeses osas on esimene peatükk heebrea keeles ja järgmised
viis on aramea keeles, mis on selle aja lingua franca. Seda keelt kasutati kõikjal muistses
maailmas. Teises osas on esimene osa aramea keeles ja ülejäänud viis on jälle heebrea keeles.
See räägib meile sellest, kus mingi peatüki lugemine oli ette nähtud. Kellele need olid suunatud.
1. peatükk on heebrea keeles. Siis on järgmised aramea keeles. Teises pooles on esimene
aramea keeles ja ülejäänud heebrea keeles. Sellest võite järeldada, millised osad olid laiadele
uskmatute hulkadele lugemiseks ja millised olid mõeldud Jumala rahvale.
Vaatame ajaloolist tagapõhja. On väga oluline mõista, et Iisraeli lapsi ei viidud korraga eksiili
ja neid ei toodud korraga tagasi. See on liigne lihtsustus. Kui loete allikaid hoolikalt, siis adute,
et nad viidi Babüloni kolmes osas ja nad tulid tagasi kolmes osas. Tegelikke tagasitulijaid oli
palju vähem kui lahkujaid. Tegelikult jätsid nad Babüloni maha terve juudi kogukonna, mis oli
seal veel mõned aastad tagasi. Seega nad ei tulnud kõik tagasi. Kaugeltki mitte kõik. Need
targad, kes Petlemma tähe järel käisid, tulid väga suure tõenäosusega juudi kogukonnast, kes
sinna maha jäid. Nemad otsisid juutide kuninga tunnustähte. Tõenäoliselt ei olnud nad paganad,
nagu tavaline jõulujutt neid kujutab. Tõenäoliselt tulid nad Babüloni juudi kogukonnast. Oli
kolm küüditamist. Nagu te mäletate, esimesel korral 606 eKr viidi ära ühiskonna kõrgeim kihtvõtmeisikud. Koos nendega võeti ka noored, kelle hulgas olid 4 meest- Taaniel, Hananja,
Miisael ja Asarja. Need olid väljapaistvad mehed juudi kuningakojast. Need mehed on selle
raamatu kangelased. Taaniel läks esimese satsiga nende noorte inimeste hulgas. Teise
küüditamise ajal 597 eKr aastal võeti Hesekiel. Tema oli Taanielist noorem ja tuli Taanielile
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järgi. Kõik ülejäänud viidi ära 586 eKr. Siis oli linn ja tempel purustatud. Te ei pea seda kõike
mäletama. Meil on kalduvus arvata, et kogu rahvas viidi ära korraga ja tuli korraga tagasi.
Tegelikult see nii ei olnud. Taaniel oli üks esimesi ja ta ei tulnud kunagi tagasi. Ta ei näinud
oma maad enam kunagi. Minnes oli ta vaid teismeline. Taanieli raamatu tagapõhjaks on
Babüloni minek ja sealt tagasitulek. Taaniel ei tulnud kunagi tagasi. Ta jäi sinna ja suri seal. Ta
oleks võinud ühega neist kolmest tagasipöördumisest ühineda, kuid ta ei teinud seda. Esimene
tagasitulek oli 536 eKr Serubbaabeli ajal. See sai võimalikuks tänu sellele, et Babülon vallutati
pärslaste poolt 539 eKr. Koores, pärslaste valitseja, lubas neil tagasi pöörduda. Umbes 50 000
läksid esimese lainega tagasi. Seda kutsutakse esimene alyah, mis tähendab heebrea keeles üles
Jeruusalemma minekut. Nad räägivad ikka veel oma alyah tegemisest. Esimene alyah 50 000
oli Surubbaabeli ajal. Teine oli mõned aastad hiljem Esra ajal 458 eKr. Siis oli templi
taastamisega alustatud 516 eKr, kuid see venis pikka aega. Lõpuks viimane Babülonist
lahkumine oli 445 eKr või 444 eKr. Seda on natuke raske paika panna. See oli Nehemja ajal.
Siis ehitati linnamüürid uuesti üles ja Jumala linn kindlustati vaenlaste vastu. Teiseks tahan ma
ajaloolise taustana välja tuua, et Ester tuleb sisse siin (teine tagasitulek). Tema oli Suusas, mis
oli pärslaste pealinn. Me hakkame teda järgmisena õppima. Taaniel elas selle kõik üle, olles
küüditatud esimese deportatsiooniga ja jäädes sinna peale viimast tagasipöördumist. Tema
eluiga oli pikk. Ta oli populaarne erinevate järjestikuste vallutajate silmis. Nad kõik tunnustasid
Taanieli häid omadusi. Pärast seda, kui valitseja oli kellegi teise poolt vallutatud, hoidis see
Taanieli endale, sest ta oli suurepärane mees. See on hämmastav karjäär. Selle mehe kvaliteet
kiirgas välja. See on siin ajalooline taust. Peamine valitseja, kes seda kõike tegi, oli
Nebukadnetsar. Kui olete kunagi näinud Verdi „Nabuccot“, siis olete näinud suurepärast
Babüloni sündmuste portreteeringut.
Nüüd räägime Taanieli elust, millest on juttu peatükkides 1-6. Esimene peatükk räägib tema
küüditamisest 605 eKr või 606 eKr ja tema valimisest Babüloni kuninga õukonda. Talle pandi
Babüloni nimi Babüloni jumala järgi. Teda nimetati Beltsassariks. Sama tehti ka tema kolme
kaaslasega ja nad ei protesteerinud selle vastu. Nad jäid ustavaks oma Jumalale. Konflikt tekkis
sellest, kui neid söödeti ilusaks ja paksuks. Seda peeti õukonnas õigeks, nagu tänapäeval
Tongal. Kas olete kunagi Tonga kuninglikku peret näinud? Teatud kuningakojad pidasid seda
õitsengu märgiks. Mida kõrgem positsioon, seda paksem oldi. Taaniel ja tema kolm sõpra ei
olnud sellega nõus. Nad said Babüloni ülikoolides tipphariduse. Neid koolitati parimate poolt.
Nende ülevaataja ütles:“Vaadake, imperaator võtab mu pea maha, kui ma teid korralikult
paksuks ei sööda.“ Taaniel tegi nendega tehingu, öeldes:“Me jätkame oma senist dieeti 10
päeva, süües seda, mida Jumal käsib meil süüa. Siis võite meid teiste üliõpilastega võrrelda.
Kui meie ei ole paremas vormis ja tervemad, siis me läheme teie toitumisele üle.“ On väga
huvitav, kuidas Taaniel jääb oma põhimõtetele truuks ka kõige väiksemates asjades nagu
toitumine. See on Taaniel, kes hiljem on lõvidega silmitsi. Siin on tõsine õppetund. Kui suudate
enda eest seista väikeses asjas, siis tõenäoliselt suudate seda ka suures asjas. Kunagi ütlesin ma
ühele jumalamehele:“Ma ei ole kindel, kas ma läheksin lõvide auku Jeesuse pärast. Minus ei
ole märterlust.“ Ma ei unusta kunagi, mida ta ütles:“David, kui oled ustav väikestes asjades,
siis Jumal annab sulle armu, kui suured katsumused tulevad.“ Siin on sügavamõtteline
õppetund. Sa kujundad oma iseloomu väikeste asjadega. See aitab sind hiljem, kui tulevad
suured katsumused. Inimesed, kes kõiguvad väikestes asjades, kukuvad, kui tulevad suured
probleemid. See on õppetund, mida Taanieli raamatust õppida. Nad ei olnud mitte ainult parema
tervise juures, vaid nad olid 10 korda oma õpinguis teistest paremad. Iga kristlasest tudeng
võiks selline olla. Tihti ollakse liiga hõivatud oma kristlikus ühingus. Jumala silmis on parim,
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kui nad on head õpilased, olles teistest paremad oma õpingutes. Selline oli Taaniel. Noor
inimene tõelise iseloomuga. Sellega paneb ta aluse elukestvale teenistusele väljaspool
jumalarahvast. Ta hakkab tegelema nn ilmaliku ametiga. Jumala inimesele ei ole ilmalikku
ametit. Kõik on püha amet. See on 1. peatükk.
Teise peatükiga algab üsna müstiline osa- koletise unenägu. See on ainus koht esimeses kuues
osas, mis inimesi segadusse ajab. See algab apokalüptilise, sümboolse osana. Nebukadnetsaril
oli unenägu. Ta laseb kõik oma targad kutsuda, et nad talle unenägu selgitaksid, kuid ütleb, et
on unenäo unustanud. Ta lubab neil pea maha võtta, kui nad talle ei ütle unenäo tähendust ega
räägi, millest unenägu oli. See on tõeline katsumus, kas pole? Taaniel ja kolm noort meest mitte
ainult ei suutnud unenägu selgitada, vaid rääkisid, millest see oli. Nad rääkisid ka tähenduse.
Jumalik tarkus oli vajalik, sest kuidas teaksid muidu teise unenägu. Jumal teadis. Ta teab kõike.
Unenägu oli ühest hiiglaslikust koletisest. Mida allapoole lähed, seda kehvemaks läheb
materjali kvaliteet. Hõbedast ja kullast jõutakse savijalgadele. Unenäo tõlgitsus on järgmine.
See kuldne pea on Nebukadnetsar. Kogu see kuju on apokalüptiline, katete eemaldamine
tuleviku impeeriumitest, mis Babüloni asemele tulevad. Babüloni asemele tulevad midjanlased
ja pärslased Koores ja Daarjaves. Nii see ka juhtus. Nende ajal ei olnud seda au ja hiilgust, nagu
Babüloni ajal. Peale neid tulid kreeklased Aleksander Suure impeeriumina. Aleksander Suur
jõudis Indiani välja. Ta ehitas oma pealinna täpselt pärslaste alale. Kreeklaste asemel tulid
roomlased- savijalad. Neile järgnevad labajalad, kus savi ja raud on segamini. Ma tulen selle
juurde hiljem tagasi. Siis ta nägi ühte kivi, mis võeti mäelt. Nüüd jõuan ma sündmustest ette 7.
peatükki. See oli Jumala esimene hoiatus Nebukadnetsarile:“Mina olen kuningriikide taga.“
Kogu Taanieli raamatut läbib mõte: Jumal laseb kuningriikidel tõusta ja langeda. Kuningriigid
tulevad ja lähevad, kuid Jumal otsustab, millal. Jumal ütleb:“Mina toon teised impeeriumid
pärast sind. Neil ei ole sinu suursugusust. Nad nõrgenevad järk-järgult. See olen mina, kes seda
teeb.“ Teisisõnu ütleb Jumal:“Kuningriik kuulub mulle, mitte teile.“
Kolmas peatükk on kuulus lugu tulisest ahjust. Nebukadnetsar arvatavasti tänu sellele unenäole
laskis ehitada 90 jala kõrguse gigantse kuju, mille laius oli 9 jalga. See kaeti kullaga. Kui te
teate, et Mesopotaamia on tasane maa nagu pannkook, nii palju kui silm ulatub, siis 90 jala
kõrgune kuju on üsna muljetavaldav. See hakkab maastikus domineerima. Ta tegi korralduse,
et mil iganes orkester mängis, tuli seda ebajumalat kummardada. See oli midagi kehtestatud
riigiusu sarnast. See oli kiire viis impeeriumi ühendamiseks ühe religiooni ümber. Sadrak,
Meesak ja Abednego keeldusid seda tegemast. Ma olen alati mõelnud, kus Taaniel siis oli. Miks
teda kinni ei võetud? Nemad keeldusid kummardamast. Nebukadnetsar ei märganud seda, kuid
keegi rääkis talle. Teate seda lugu. Nad heideti tulisesse ahju, mis oli 7 korda kuumemaks
köetud, kui tavaliselt. Inimesed, kes selle kuumaks kütsid ja nad sinna heitsid, põlesid ära. Kui
Nebukadnetsar vaatas ahjuavausest sisse, nägi ta seal 4 inimest. Ta ütles:“Üks on Jumalate poja
sarnane.“ See on otsene tõlge. Tegelikult põletas tuli nende köidikuid, kuid mitte nende
juukseid. Te võite seda uskuda, kui Jumal on reaalne. Te ei suuda seda uskuda, kui te Jumalat
ei usu. Antisemitismist sai Babüloonia impeeriumi tunnusjoon. See on olnud needuseks sellest
ajast üle kogu maailma.
Neljas peatükk on minu lemmiklugu kogu Vanas Testamendis. See on Nebukadnetsari
hullumeelsusest. Ta nimetas seda imeks ja tunnustäheks. Ta arvas, et ta on selle läbi Iisraeli
Jumalat järgima hakanud. See on hämmastav lugu. Ma räägin natuke taustast. Ta abiellus ühe
väga ilusa printsessiga Pärsia mägedest, kus on nüüd tänapäeva Teheran. Kui ta Nebukadnetsari
paleesse tuli, oli tal kohutav koduigatsus. Ta igatses mägesid, puid ja metsloomi. Ta nuttis
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öösiti. Kui temalt küsiti, mis viga on, siis ta ütles, et tal on koduigatsus. Seal olid mäed, puud
ja metsloomad. Kuningas ütles, et ta lahendab selle ära ja ehitab siia mäe. Ta ehitas mäe
tellistest. Suure tellistest mäe. Siis ta kattis selle puude, põõsaste ja taimedega. Sellest sai üks
seitsmest maailmaimest. Turistid tunglesid, et näha rippuvaid Babüloni aedu. Mäe tippu pani ta
eraloomaaia, kus olid puurid metsloomadega. Siis ta ütles:“Ei mingit nutmist enam palees! Oled
saanud mäe, puud ja metsloomad.“ Selline oli selle loo inimlik taust. Ühel päeval on ta oma
lummava palee katusel. Ma näitan teile, kuidas Babülon neil päevil välja nägi. See oli
tohutusuur linn, ulatudes nii kaugele kui silm ulatus. Siin on peasissekäik. Seal on
Nebukadnetsar oma kaarikul. Sõdurid marsivad läbi väga kuulsa värava, mida kutsuti Ištari
väravaks. See värav oli lummav. Sinisavist kivid. See on tegelik värav, mis on muuseumis
ümber ehitatud. See on tohutult suur värav. Nendel kividel on greifid. Ma olen kindel, et nad
on Taanieli nägemuse loomadest. Seda vaatame hiljem. See on taastatud kaaristu Babülonis
poole väiksemana. See kaaristu on vanast poole väiksem. Selline on Babülon. Kuningas jalutas
oma palee katusel ja ütles:“Kas see ei ole mitte vägev Babülon, mille ma olen oma jõust oma
auks ehitanud? Kuningriik, vägi ja võim kuuluvad mulle!“ Siis ta nägi unenäo üüratust puust,
mis ulatus taevasse ja metsloomad leidsid selle all varju ning linnud tegid sinna pesa. See puu
raiuti maha ja aheldati raudu. Taaniel seletas unenägu kuningale:“See puu olete teie. Teid
viiakse 7 aastaks inimeste hulgast minema, kuni saate aru, et Kõigevägevam valitseb inimeste
kuningriikide üle, andes need sellele, kellele tahab.“ Nebukadnetsar unustas selle kõik. Aasta
hiljem ütles Jumal:“Nebukadnetsar! See, millest ma rääkisin, saab nüüd juhtuma.“ Ta läks 7
aastaks täiesti segi. Teda tuli tema enda loomaaeda kinni panna. Ta sõi 7 aastat rohtu ja tema
juuksed kasvasid kui kotkasuled. Tema küüned olid nagu lindude küünised. See juhtus
Nebukadnetsariga. Seitsmenda aasta lõpus tõstis ta silmad taeva poole ja ütles:“Jumal, sina oled
Jumal.“ Jumal ennistas ta uuesti troonile ja tegi ta suuremaks, kui varem. Siis ta tegi suure vea.
Ta hakkas Jumalat teistele peale sundima. Ta rääkis kõigile:“Jumalat peab kummardama,“ ja
sundis kõiki Jumalat kummardama. Sellest sai alguse tema pöördumine ja siis hakkas ta Iisraeli
Jumalat kummardama, kes ta hulluks ajas. Jumal tegi mind 7 aastaks hulluks, kuni ma uuesti
mõistusele tulin. Milline lugu pöördumisest! Suur Babülon ja noor Taaniel selles palees elamas.
Viies peatükk räägib Babüloni lõpust. Belsassar tegi suure peo. Ta tegi suure vea. Ta tahtis
pühad asjad ebapühadeks muuta. Ta ütles:“Las me kasutame neid pühi anumaid, milled me
Jeruusalemmast tõime, orgia jaoks.“ Nii ta ka tegi. Ta jäi purju, juues neist pühadest astjatest.
Ta nägi sõrme seinale kirjutamas:“Menee, menee, tekeel, ufarsiin.“ Nad nägid seda kehatut
sõrme seda kirjutamas. Taaniel ütles:“See tähendab, et sind on vaekaussidega vaetud ja sind on
leitud kerge olevat.“ Sel ööl tungisid pärslased Babüloni ja sellel oli lõpp. Kas te olete aru
saanud, et Babülonis oli Paabeli torn? Sinna ehitasid nad Paabeli torni. Suuri taevani ulatuvaid
hooneid olid nad kogu aeg ehitanud, sest Babülon oli nii tasane. Suured taevasseulatuvad
ehitised olid nii muljetavaldavad. Paabel-Babülon. Babülonist on juttu ka Piibli viimases
raamatus.
Kuues peatükk on Taanielist lõvide augus. Nüüd on ta juba järgmise kuninga all, kes on hoopis
teine imperaator- Daarjavese all. Üha uuesti kerkib antisemitismiprobleem üles. Inimesed on
sunnitud kummardama seda Jumalat, keda imperaator kummardada käsib. Inimestele on
keelatud palvetada ühegi teise Jumala poole. Taanieli ei saa tema Jumalast eemale peletada.
Neil oli kõigil komme palvetada Jeruusalemma suunas lahtise akna all, vaadates kaugele läände,
kus asus Jumala eluase. Te teate ülejäänud lugu. Seal on öeldud, et ingel sulges lõvide suu. Ta
päästeti jälle. Daarjaves pidi oma sõnu sööma. Taaniel läks üha edasi, sõltumata sellest, kes tuli
ja vallutas riigi. Taaniel oli mees, kelle omadusi ja puhtust igaüks tunnustas ja sellepärast pandi
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ta vastutusrikastele kõrgetele ametikohtadele. See on suurepärane eeskuju noortele meestele!
Olla selline mees, keda uskmatud valivad, sest nad tunnustavad tema puhtust ja head iseloomu.
Need on esimesed 6 peatükki.

2. osa
Taanieli 2. osas on täiesti erinev atmosfäär. Taanieli 1-6 peatükke on väga kerge mõista.
Taanieli 7-12 peatükid on väga erinevad. Me liigume lihtsast keerulisse. Nüüdseks on minaTaaniel. Ta kirjutab ise endast ja oma tulevikuvisioonidest. Me lülitume enamasti aramea keeles
kirjutatult enamasti heebrea keeles kirjutatule. Me liigume ossa, mis on esmajoones Jumala
rahvale mõeldud. Ma ei näitaks Taanieli 7-12 peatükki uskmatule. Siis läheks täitsa hulluks.
Me liigume Taanieli elust tema tulevikunägemustesse. Ta teeb ainulaadseid detailseid
tulevikuprognoose, mis on täpsed ja õige järjestusega ajalooliste sündmuste valguses. See on
lihtsalt ajalugu, mis on üles kirjutatud enne selle toimumist. See on üks kõige erakordsemaid
näiteid ajaloost, mis on kirjutatud enne selle toimumist. See annab meile kaks vihjet. Esiteks,
Jumal teab tulevikku. Ta teab nii olevikku kui ka tulevikku. Ka Jumal ei saa muuta minevikku.
Ta saab aga muuta tulevikku. Jumal suudab ette näha. Ta teab, kui palju sünnipäevi saab sul
enne surma olema. Laul 139 ütleb, et Jumal luges ära sinu elupäevad enne, kui sa sündisid. See
on Jumal. Inimene ei ole võimeline seda teadma, kuid Jumal on. Jumal ainult mitte ei tea
tulevikku, vaid ka kujundab seda. See ei tähenda, et kõik oleks ette määratud ja planeeritud.
See oleks fatalism. Selles on väga õrn tasakaal. Me peame leidma väite Estri raamatust.
Mordokai ütluse Estrile:“Kui sina ei täida Jumala plaani, siis teeb seda keegi teine.“ Võtame
näiteks Juudas Iskarioti. Talle ei olnud ette määratud Jeesust reeta. Oli vältimatu, et keegi pidi
seda tegema. Jeesus ütles:“Inimesepoeg peab saama reedetud.“ Tuleb olla ettevaatlik jumaliku
suveräänsuse ja inimese vastutuse vahelise tasakaalu leidmisel. Kõik ei ole ette määratud. Jumal
teab asju ja Tal on palju rohkem vaba tahet kui meil. Ta võib sündmusi kujundada. See tundub
olema nagu malemäng. Kui ma mängiksin maletšempioni vastu, siis tema võidaks, kuid mina
olen vaba ise käike tegema. Jumala suveräänsus on paindlikkus. Seda peame väga väärtuslikuks
pidama. Kui me seda ei tee, siis jõuame islamisse, kus kõik on ette määratud. Seega ei ole see
fatalism. Kuid siiski on tegemist jumaliku suveräänsusega. Jumal teab tulevikku, kuid suudab
seda vormida. Mida me iganes ei teeks, suudab Jumal ikka oma plaani ellu viia. See teeb
prohveteeringu võimalikuks. Vaadates tulevikunägemuste hulka Taanieli 7-12 peatükkides,
pean ma segaduse vältimiseks teile seda selgitama. Esiteks peab silmas pidama, et 7-12
peatükid ei ole üksteisele järgnevad. Neid peatükke lugedes ei loe te tulevikusündmuste
järgnevust. Tegemist on eraldiseisvate tulevikunägemustega. Ei saa öelda, et 8. peatüki
nägemus järgneb 7. peatüki nägemusele. Need on segi aetud. Teiseks, ei ole neil sama ulatus.
Eraldiseisvad nägemused ei alga ega lõpe samas punktis. See jällegi ajab inimesed segadusse.
Teisisõnu, me peame igat nägemust eraldi lugema ja siis selle õigesse kohta sobitama. Seega ei
ole nad ühel kestval joonel, nad ei ole üksteisele järgnevad. Nad ei alga ega lõpe samas punktis.
Olles rääkinud, mida nad ei ole, räägime, mida nad on. Esiteks varieeruvad nad kestvuselt.
Mõned neist katavad väga lühikest tulevikuaega, mõned väga pikka. Seega on neil erinev aja
pikkus. Seega ei saa neid lihtsalt hõlpsasti kokku sobitada. Nad on osaliselt kattuvad. Seega
võib olla üks pikk nägemus, mis räägib pikast ajaperioodist ja sellele järgneb lühem nägemus,
mis kattub sellega ja kirjeldab seda detailsemalt. Seega on küllaltki palju kattumist. Nüüd tuleb
tõeliselt raske osa. Nad hõlmavad kahte perioodi, millest mõlemad lõpevad koos. Nad räägivad
ajast enne Kristust ja ajast pärast Kristust. Mõlemas perioodis lõpeb nägemus Kristuse
tulemisega. Selle perioodi nägemused on lõpuaegadest. On lõpuajad enne Kristust ja lõpuajad
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pärast Kristust. Vaadates oma teleskoopi, näeb ta kahte perioodi ja ei mõista lõhet nende vahel.
Kas te mäletate, kui me Jesajat käsitlesime? Siis oli lõhe. See on nagu oleks ta oma teleskoobiga
näinud kahte mäe tippu. Üks on teise ees. Madalam on ees. Samas ta ei saa aru, kui kaugel need
mäetipud teineteisest on. Kui te teleskoobiga kahte mäetippu vaatate, siis te ei näe midagi
sellest, mis esimese mäe varju jääb. Kas suudate jälgida? Vaatame seda diagrammi. Ta nägi
kõike, mis viis esimese mäe tippu, kuid ta võis ainult väikest osa näha teisest tipust. Ta võis
näha alates omaenese elupäevadest ja tema prohveteering algas 6 aastat pärast tema surma. Ta
suutis näha üles Kristuse tulekuni, kuid ta ei suuda näha midagi, mis on pärast Kristuse esimest
tulekut. Samas suudab ta näha natuke teise tulemise lõppu. Nagu enamik Vana Testamendi
prohveteid, ei suutnud ta hoomata, kui pikk oli vahemaa nende kahe tipu vahel. Ta nägi seda
kõike kui ühte tulevast sündmust. Ta nimetas selle kuningriigiks. Ta ei mõistnud, et kuningriik
tuleb kahe etapina, sest kuningas tuleb kahel korra. Meie praegu mõistame seda, kuid nemad
seda ei näinud. Võime näha, et sa suutis näha kõike Kristuse-eelse aja lõpuni ja viimast osa
Kristuse-järgse aja lõpust. Seega on meil ennustus sündmustest, mis viivad kuninga esimese
tulekuni ja sündmused, mis viivad teise tulekuni. On kõige hämmastavam, et mõlemad
sündmusteseeriad on peaaegu identsed. Etteruttavalt võime öelda, et ilmub tõeline õudus
mõlemas perioodis. Esimesel perioodil tuleb mees nimega Antiochus Epiphanes ja teisel
perioodil on selleks antikristus. Need kaks on tähelepanuväärselt sarnased. Teisisõnu, uurides
sündmusi, mis viivad Kristuse esimese tulemiseni, võite heita pilgu sündmustesse, mis viivad
teise tulekuni. See kõik on natuke keeruline, kuid ma püüan seda lahti seletada. Seda lugedes
suudate seda siis hoolega uurida ja kõike kokku sobitada. Seega ajalugu on jaotatud eKr ja pKr.
Tegelikult ei meeldi juutidele lühend AD- Anno Domini. Sellepärast kasutavad nad tähti CEcommon era, mis on ühine nii juutidele kui kristlastele. Tegelikult nimetavad nad seda BCEenne ühist ajastut ja CE- ühine ajastu. Meie nimetame seda enne Kristust ja Anno Domini. eKr
ja AD, sest Tema esimene tulek lõhestas ajaloo kaheks. Tema teine tulek lõpetab ajaloo. Ma
arvan, et see kõik on üsna keeruline, kuid see aitab teil mõelda enne, kui asume tegeliku asja
juurde. Vaatame järgmist diagrammi. See, mida ta oma esimeses nägemuses, Nebukadnetsari
unenäos nägi, oli inimese loodud kuningriikide jada, mis muutusid üha kehvemateks. Alates
kuldsest kuningast (pea) läbi hõbeda, raudse kuni savijalgadeni. Inimlike kuningriikide jada,
mis viib jumaliku kuningriigi sisseõnnistamiseni. Seega on meil babüloonlased, pärslased,
meedlased, kreeklased ja roomlased. Viimase, Rooma impeeriumi, ajal tuli kuningas. Taaniel
arvas, et jumalik kuningriik võetakse täielikult üle inimlike kuningriikide poolt. Ta ei saanud
aru, et jumalik kuningriik saab olema maal kõrvuti inimlike kuningriikidega. Siin ta nägi seda
teist tippu peaaegu esimese osana. Ta ei adunud, et vahepeal oli lõhe. Meie elame selles lõhes,
elame jumalikus kuningriigis. Samas on siin ikka veel inimlikud kuningriigid nagu Venemaa,
Hiina ja Ameerika. Ühel päeval saab olema ainult üks kuningriik. Siin on tegemist kattumisega,
mida Taaniel ei näinud. Kas mäletate seda visiooni koletisest? Seda nägi ta Nebukadnetsari
kohta. Ta nägi, kuidas kogu see hiiglane komistades kukkus, sest ta nägi kivi kaljust. Kivi, mida
inimene oli puudutanud. See kivi purustas selle hiiglase jalust ja kõik see kukkus kokku. Seda
kivi nägi ta Jumala kuningriigina, mis murdis inimlikesse kuningriikidesse sisse, asendades nad
kõik Jumala kuningriigi kehtestamisega. Taaniel arvas, et see kõik saab kohe juhtuma. Meie
teame, et see juhtub teises staadiumis, et selle maailma kuningriigid on jätkunud kõrvuti Jumala
kuningriigiga.
Kuidas seda kõike parimal viisil käsitleda? Ma arvan, et vaatame esmalt kõiki ennustusi, mis
on juba täide läinud ja siis neid, mis veel ei ole täide läinud. Teisisõnu vaatame kõiki ennustusi,
mis viisid Jeesuse esimese tulemiseni. Need on toimunud uskumatu detailsusega vastavalt
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Taanieli ennustusele. Isegi aeg tema ütlemise aja ja Kuninga tuleku vahel. Ta rääkis meile ka
seda. See on üsna hämmastav. Meenutades, et meie elame selles lõhes. Need asjad on juba
toimunud ja me saame neid kontrollida. Ennustused on juba täide läinud. Vaatame ennustust 2.
peatükist- jälle seda hiiglast. Babüloni järgi tulid meedlased ja pärslased. Nende järgi tulid
kreeklased. Kreeklastele järgnesid roomlased. See kõik on juba täpselt täide läinud.
Nebukadnetsari unenägu on täide läinud ja samuti Taanieli tõlgendus selle kohta. See on 2.
peatükis. 8. peatükis on meil jäär ja sikk. Ka see kõik on juba toimunud. Meil on jäär ja sikk,
kellel on üks sarv. Neist räägib 8. peatükk. On väga ilmne, et nad vastavad hiiglase kahele osalemeedlaste-pärslaste impeerium ja kreeka impeerium. Kogu jäära ja siku kohta öeldu 8. peatükis
on täide läinud. Näiteks pärslaste impeerium oli väga suur, ulatudes Indiast Egiptuseni. Kogu
Türgi kuulus sellesse. Nüüd on see muidugi Iraan ja Ajatollah. Kas mäletate, et Pärsia tsaaril
oli suur festival tähistamaks Pärsia impeeriumi 2500. aastapäeva? Ta ehitas selle kõik uuesti
üles. Ka meie kuninglik perekond läks sinna tähistama. Pärsia tsaar andis iseendale uue tiitli
2500. aastapäeva puhul. Kas teate, mis see tiitel oli? Kuningate kuningas ja isandate isand.
Nüüd võite mind kontrollida. Sel ajal ma kuulutasin, et tsaar on omadega läbi. Keegi ei anna
endale sellist tiitlit ja jää elama. Väga vähe aega peale seda oli tsaar surnud. Jumal kontrollib
ikka veel ajalugu ja Teda tuleb karta. Kõik, mis 8. peatükis on öeldud jäära kohta, mis on Pärsia
impeerium, on täide läinud. Võite kõik sellest lugeda. Sikk- Kreeka impeerium, mis sellele
järgnes. Aleksander Suur. Kas teate, et tema hüüdnimi oli Sikk? Ta oli vaid 31, kui ta suri, kuid
ta vallutas maailma. See mees sööstis kõikjale, pühkides kõik teised minema. Teda hüüti
viisakalt Aleksander Suureks, kuid ka Aleksander Sikuks. Taaniel nägi kõike seda ette. Kas
pole hämmastav! Seal oli Kreeka impeerium. Aleksander Suur suri väga noorelt, 31-aastaselt.
Ta oli vabandusi otsiv mees. See viis tema allakäigule. Peale tema surma jagati tema impeerium
nelja kindrali vahel. Lysimachos sai Türgi, Kassandros sai Kreeka, Ptolemaios sai Egiptuse,
Seleukos sai selle tüki (Mesopotaamia). Nagu te näete, jäi Iisrael Seleukose ja Ptolemaiose
vahele lõksu. 11. peatükk on kõik põhja ja lõuna kuningatest. Seleukosest ja Ptolemaiosest said
tõesti Iisraeli rõhujad. Siit tuleb nüüd kõige hämmastavam ennustus. Kreeka impeerium jagunes
kaheks. Taaniel nägi seda kõike.
9. peatükk kätkeb endast hämmastavat ennustust selle kohta, kui palju aega on jäänud kuninga
tulekuni. Taanieli järgi 70 nädalat. Heebrea keeles on sõna „nädal“ sama, mis „seitse“.
Seitsekümmend seitset on see tegelikult. See on 490. Ta ütles alates dekreedist (dekreet-riigipea
või valituse poolt antud seadus), mis sätestab Babülonist Jeruusalemma tagasipöördumise,
Kuninga tulekuni, on 490 aastat. Seitsekümmend seitset. Meil tekib siin väike probleem.
Millisele dekreedile ta viitab? Neid oli tegelikult neli. Oli Koorese dekreet, kes naasmise
algatas. See oli 536 eKr. Siis andis Daarjaves välja dekreedi, mille kohaselt rohkem juute said
tagasi pöörduda. Artaxerxes andis välja kaks dekreeti, mis võimaldas Nehemjal minna ja
Jeruusalemm üles ehitada. Alates millisest dekreedist me seda arvestame? Kus iganes te seda
ka ei arvestaks, viib see meid kas Jeesuse sünnini või tema ristimiseni. See on hämmastav.
Muidugi on veel üks teine probleem. Kas Taaniel kasutas päikeseaastat, mis on 365,25 päeva,
või kuuaastat, mis on 360 päeva? Kas ta järgis babüloni- või juudikalendrit? On hulk kirjandust,
kus vaieldakse selle üle, mida ta kasutas. On fakt, et 500 aasta pärast oli Jeesus kohal. See on
mulle piisav. Kõike detaile ei ole võimalik astronoomiliste probleemide tõttu välja selgitada,
kuid see on piisavalt täpne. Tegelikult viib üks dekreet meid Jeesuse sünnile, teine Tema
ristimisele. Mõlemal viisil on Kuningas tulnud. Kas see ei ole hämmastav, et seda öeldakse 500
aastat enne selle toimumist ja tal oli õigus. Kuningas oli saabunud. Te näete, mida ma ütlesin.
Hiiglase nägemus 2. peatükis katab siit siiani. Unustage korraks 7. peatükk. Jäär ja sikk 8.
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peatükist katavad siit siiani. Kas näete, mida ma kattumise all mõtlesin? 7 seitset alguses on 49.
Siis on teil 62 seitset, see on 434. Kokku 483. Miks ma seda jagasin? Sellepärast, et see aeg
kulus täpselt Jeruusalemma ülesehitamiseks. Peale Jeruusalemma ülesehitust on nii pikk
periood kuni 69 korda 7 lõpuni ja siis tuleb Kuningas. Siis ta jättis selle 70 nädalat. Me hakkame
seda vaatama, sest ma usun, et 70 nädala juures vaatas ta sellest (lühemast) tipust mööda ja nägi
seda (pikemat) tippu. Oli üüratu lõhe 69 korda 7 ja 7 korda 7 vahel. Kui te tahate seda kõike
näha, võite lugeda kommentaare.
10. peatükk katab selle perioodi ja annab tähelepanuväärse nägemuse faktile, et kõik maised
konfliktid on ühitatud käimasolevate taevaste konfliktidega deemonlike jõudude vahel, mis on
mõiste kuningriikide taga. Seal on Taanieli tähelepanuväärne pilguheit, mida liiga paljud
kristlased tänapäeval üle tähtsustavad. Tulen selle juurde kohe tagasi. Iga maise võimu, iga
kasvava kuningriigi taga on deemonlik prints. Inimeste taga, kes tahavad teisi riike üle võtta,
on deemon. Seda on kerge uskuda, kui vaadata Tšehhoslovakkiat täna. Selles viisis, kuidas nad
oma maad hävitavad, on midagi deemonlikku. Deemonlik jõud on hävitav. Siis ei hoolita
sellest, mida tehakse, et olla võimul. See võtab inimesed üle. Me rääkisime selles 10. peatükis
Pärsia printsist ja Kreeka printsist ja sellest, kuidas Issand saadab Miikaeli nendega tegelema.
See on vaimne sõjapidamine. Deemonid seal üleval, printsid, kurjad inglid, langenud inglid,
deemonlikud jõud, mis on kõikide nende lahingute taga. Maised lahingud on vaimsete lahingute
peegeldus. See on Taanieli 10. peatüki unikaalne tõdemus. Ma lihtsalt soovin, et te märkaksite,
et Taaniel ei olnud selle lahinguga seotud. See on täielikult inglitele jäetud. Kahjuks on liiga
paljud kristlased ehitanud terve strateegia kahele salmile Taanieli 10. peatükis. Seda
nimetatakse vaimseks sõjapidamiseks ja enne kui sul on evangeelne kampaania, pead sa
identifitseerima selle kurja vaimu selle linna üle ja siduma selle, enne kui hakkad evangeeliumit
õpetama. Ma arvan, et see on tõeliselt vale ja meie tööd hävitav. Jeesus ei öelnud:“Minge
kõikide rahvaste juurde, leidke deemon ja siduge see.“ Ta ütles:“Minge ja tehke jüngriteks kõik
rahvad.“ Ma arvan, et see on praegu suur probleem. Paljudes ringkondades ei ole ma seda
rääkides populaarne. Jätke vaimne sõjapidamine inglitele, kuni nad ise manifesteeruvad. Jeesus
ja apostlid ei läinud kunagi deemoneid otsima. Kui deemon tuli ja neid ründas, siis nad tegelesid
sellega. Ei pea deemoneid otsima ja neid kinni püüdma siduda. Meie töö on teha jüngriteks ja
kui deemonid manifesteeruvad, siis me tegeleme nendega Jeesuse nimel. Paulus oli nii
kannatlik, et ta ootas kolm päeva, enne kui ajas deemoni välja tüdrukust, kes nende koosolekuid
segas. Ärge sekkuge vaimsesse sõjapidamisse, kui deemonid ise ei manifesteeru. Siis tegelege
nendega Jeesuse nimel. Meil on teine ülesanne- hea sõnumi levitamine Kuningriigist. Taanielil
juhtus see kord palve ajal, et Jumal näitas talle, mis seal üleval toimus. Jumal tegeles sellega
koos ühe ingliga. Taaniel pidi tegema oma tööd siin all. Me peame seda taipama. Võite ka
liialdada Efesose 6. peatükiga. On tõsi, et me ei võitle liha ja verega, vaid taevaste vägede ja
võimudega. Maadlemine tähendab seda, et nemad ründavad teid esimesena. Ärge minge neid
otsima! Me võime eksitusse sattuda, kui me sellega end seome. Me peame taipama, et kõik
võitlused siin all on reaktsioon taevastele võitlustele valguse ja pimeduse jõudude vahel.
Taanielil lasti seda näha, kuid Jumal ütles:“Ma tegelen sellega. Jäta see minu hooleks. Sina tee
oma tööd seal all.“ Ma tõin selle sisse, sest arvan, et Taanieli 10. peatükk on tõestav tekst sellele,
mida vaimseks sõjapidamiseks peetakse.
Läheme 11. peatüki juurde. 11. peatükk katab ainult natukese sellest. Ma arvan, et 11. peatükk
on kõige hämmastavam tulevikuennustus kogu Piiblis. 35 salmis on 135 põhilist sündmust
ennustatud. See on nii hämmastav. Ma andsin teile kahe poolega A4 lehe. Me võtame läbi ainult
35 salmi. Võtke see koju kaasa. Mil iganes mõtlete piibliennustustele, siis võtke see välja ja
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lugege seda. See on kõigest väikesest ajaloolõigust, enne kui Kuningas esmakordselt tuli. 35
salmis on 135 põhilist sündmust. Ma selgitan lähemalt. Heebrea õpetlased ei suuda seda
peatükki lihtsalt käsitleda. Nad ütlevad:“Ei ole võimalik, et Taaniel selle kirjutas. See peab
olema kirjutatud 400 aastat hiljem.“ Jumal aga teab algusest lõppu ja lõpust algusesse. Jumal
võimaldas Taanielil selle üles kirjutada. Teile võib see tunduda huvitav, võib-olla ka mitte. Mil
iganes on teil vaja tõestust selle peatüki prohveteeringule, siin on salvestus kogu Piiblist. Piiblis
ei ole ühtki teist raamatut ega ühtki teist peatükki, milles oleks selline uskumatu
kontsentratsioon tulevikuennustustest. Kogu Piiblis on 735 tulevikuennustust, millest 135 on
Taanieli 11. peatüki 35 salmis. Kas pole uskumatu? 12. peatükk puudutab täielikult seda teist
sündmuste gruppi, mis juhatavad sisse teise tulemise. Kõik see räägib täideminekust minevikus,
kuid on veel üks asi, millest tahan rääkida. 11. peatükiga seoses tahan ma sellest mehest rääkida.
see on antikristus eKr. See on ainus allikas, mis meil sellest kohutavast mehest on. Antiochus
Epiphanes. Tema kohta ennustatakse 11. peatükis, et ta on juutidele kohutavaim mees enne
Kuninga tulekut. Antiochus Epiphanese nimi juudi rahva hulgas. Kohutav. Mulle vaevalt
meeldib rääkida tema tegudest. Temast sai asepresident ühes Kreeka impeeriumi osas, mis asus
Iisraelist põhjas. Ta oli ühe noorest poisist kuninga eestkostja. Ta tappis selle poisi ja võttis
trooni üle. Ta nõudis juudiusu minemapühkimist, ta rüvetas templit, ohverdades siga altaril. Ta
tõi templisse prostituudid. Ta püstitas Jupiteri kuju Jeruusalemma templisse. See põhjustas
makkabite mässu, kui olete seda ajaloost lugenud. Tema on lõpuaegade antikristuse paralleel.
Need kuuluvad kokku. Üks on teise ettekuulutus. Kui tahate teada antikristusest, siis lugege
sellest mehest.
Vaatame kiiresti ennustusi, mis ei ole veel täitunud. Tuletama meelde murdmata kivi mäest,
mis põhjustab inimlike monstrumite langemist ja impeeriumite kokkuvarisemist ja asendamist.
See ei ole veel juhtunud. Kuningas, kes kord tuli, ei ole veel maailmakuningriike üle võtnud.
Ta teeb seda teisel korral. 7. peatükk sisaldab mõningaid erilisi asju. Arvan, et mõned püüavad
7. peatükki 2. peatükiga joondada. Sellepärast olen ma siia punktiiri pannud- 4 veidrat elajat 7.
peatükis on sama, kui 4 impeeriumit 2. peatükis. Ma arvan, et see tegelikult ei klapi. Selleks on
mitu põhjust. Meil ei ole aega selle kõigega tegeleda. 7. peatükis on meil pilt 4. elajast: lõvi
tiibadega, mille järel tuleb suur karu, mille järel tuleb leopard tiibadega ja nelja peaga. Selle
järel tuleb draakon. Siis tuleb kuningriik, kus Jumala kuningriik on kehtestatud maa peal
Inimesepoja sarnase isiku poolt, kes tuleb pilvedel, et valitseda pühadega. See ei ole veel
juhtunud. Arvan, et siin on viidatud Kristuse teisele tulekule. Kui te küsite minult 4. elaja kohta,
siis nad ei sobitu pärslaste, kreeklaste ja roomlastega. Seal on nii palju anomaaliaid. Üks neist
on see, et need kolm (lõvi, karu, leopard) on ikka veel kohal, kui see (draakon) ilmub. Sellega
(draakoniga) tegeldakse, et kuningriik saaks tulla. Ma kavatsen siin spekuleerida. Te peaksite
seda ka spekulatsioonina võtma. Mis on lõvi tiibadega? Need on suuriigid ajaloo lõpulAmeerika ja UK. Mida ütleb teile karu? Venemaa. Mis on leopard? Araabiamaad. Ma võin
eksida. Kui mul on õigus, siis need kolm on ikka veel olemas kuni lõpuni, kuid nad asendatakse
sellega (draakoniga). Kõige hämmastavam asi, mida inimesed minult tänase kohata küsivad,
on: Kas Saddam Hussein ehitab Babüloni uuesti üles? Siin on kuulutus ühest suurest festivalist,
mille ta korraldas. Siin on Nebukadnetsar ja Hussein kõrvuti. Ta võrdleb oma profiili.
Nebukadnetsari ja Husseini näod suunati projektori abil pilvedesse. Siin on Babüloni varemed
ja siin on nad uuesti üles ehitatud. Siin on Ištari väravad lõpetatud. Saddam pani oma
sõduritelegi pähe vanad Nebukadnetsari kiivrid ja riietas nad tuunikatesse. Siin on Babüloni
uued väravad, mis kerkivad varemetele. Kõik saab rekonstrueeritud. Kogu asi saab jälle
usutavaks. Sündmused toimuvad nii kiiresti. Peame silmad lahti hoidma. Siin on meil 7.
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peatükk, mis minu arvates on viimased maailmavõimud, andmas maad antikristusele ja
lõplikule kuningriigi tulekule, kui Inimese Poeg tuleb aupilves, et tegeleda antikristusega. Et
võtta üle maailma kuningriigid ja et Temast saaks kuningas. Kõik see on seal kirjas. Seitsmes
nädal on siin. Siis ajab üks häda teist taga. See jaguneb kaheks. See jaguneb kaheks 3,5-seks
nädalaks. Isegi Ilmutuse raamat viitab sellele- 1260 päeva, 42 kuud, 3,5 aastat. See on suurte
hädade aeg. Meil pole aega käsitleda kõige selle kohta käivaid arvamusi. Taaniel nägi seda
kõike, nii esimest kui teist tulemist. 12. peatükk on täiesti tulevik. See räägib õigete ja õelate
surnust ülestõusmisest. Õiged säravad nagu tähed igavesti. Lõplikku kulminatsiooni teame me
väga täpselt, kui see toimub. Miks seda kõike Taanielile ilmutati? Ma arvan, et eelkõige
julgustusena jumalarahvale. Nende peatükkide kaudu on Jumala rahvast julgustatud seisma
kindlalt, vallutama, tooma mõistmist, kannatusi taluma, puhastuma, kurjale vastu seisma ja
leidma rahu. Need on väga huvitavad põhjused tuleviku ilmutamiseks. Jumal ei ole meile kogu
tulevikku rääkinud. Kuid Ta on rääkinud piisavalt, et me oleksime võimelised neid asju tegema.
Me teame tulevikust piisavalt, et seista kindlalt, vallutada, tuua mõistmist, taluda kannatust, olla
puhastunud, panna vastu kurjale ja leida rahu. Mõned inimesed tahavad näha tulevikku lihtsalt
uudishimust. Nad tahavad lihtsalt näha kõiki detaile. Ma arvan, et peamine põhjus, miks Jumal
meile tulevikku ilmutab, on see, et me suudaksime seda korralikult käsitleda, et me võiksime
olla valmis, et me võiksime kindlalt seista ja teha seda, mida Jumal tahab, et me teeksime.
Taluda kannatust, teades, et lõpp saab olema auline. Teine põhjus minu arvates on hoiatus
uskmatutele, eriti neile, kes tahavad ehitada inimlikke impeeriume, tahtes olla väelised
inimesed. Lõpuks asendab Inimese Poeg nad kõik. Me kuulume kogu maailma tulevasele
Kuningale. Inimese Poeg tuleb aupilves ja kehtestab taevakuningriigi siin maa peal. Meie
hakkame valitsema koos nendega. Olge valmis valitsema. Tema hakkab valitsema koos
Kõigekõrgema pühadega. Meie teame, kes on Inimese Poeg. Me teame ka, kes on pühad. Te
võite valitseda maailma koos Jeesusega. Olge parem valmis olema head vastutustundlikud
maailmavalitsejad koos Temaga. Aamen.

Ester
Nüüd jõuame Estri raamatu juurde. Kui ma Esra raamatuga lõpetasin, tahtsin ma rääkida Estrist
ja Taanielist, sest nad kuuluvad kokku- nad on tulnud samast ajast ja kohast. Nad on inimesed
eksiilis, kes ei läinud Jeruusalemma tagasi. Piiblis on kaks naise nimega raamatut- Rutt ja Ester.
Piiblis on ainult kaks raamatut, kus ei ole Jumalat üldse mainitud- Saalomoni Ülemlaul ja Ester.
Sellepärast on paljudel inimestel tekkinud küsimus: miks Ester on üldse Piiblis? See on üsna
tore romantiline lugu, kuid miks on see Piiblis? Miks peaksime meie seda lugema? Mida on
meil sealt õppida? Nagu Hesekieli ja Taanieli raamat, räägib see eksiilist. Mõned raamatud
Piiblis on kirjutatud tõotatud maast väljaspool. Need räägivad, kuidas juudid käitusid paganate
ühiskonnas olles. Sellepärast on nad meile heaks juhtnööriks selle kohta, kuidas käituda
ühiskonnas, mis ei ole kristlik. Taanielist ja Joosepist said peaministrid väljaspool oma rahvast.
Nad suutsid seda ilma kompromissita saavutada. Paabel oli allutatud meedlaste ja pärslaste
koalitsiooni poolt. Ma olen kindel, et te olete kuulnud meedlaste ja pärslaste seadustest, mida
ei võinud muuta. Esmalt valitses neid meedlane Daarjaves, siis pärslane Xerxes I, keda tunti
Ahasverose nime all. Taanielist sai peaminister ja ta nimetati Beltsassariks. Ester, kelle heebrea
nimi on Hadassah. Tema järgi on nimetatud haigla Jeruusalemmast väljaspool. Hadassast sai
kuninganna. Talle anti paganlik nimi Ester. See oli paganajumalanna nimi. Teda tuntakse selle
nime järgi. On võimalik, et Ištari nimest tuleb sõna „star“. Nii Taaniel kui Ester jõudsid
positsiooni, kus nad said ametlikult oma inimesi aidata. On hea, kui Jumala inimesed on sellises
302

positsioonis, kus nad saavad Jumala inimesi aidata tänu oma võimule, mis neil selles
ametikohas on. Jumal ei sundinud juute tõotatud maale tagasi minema. Neil lasti minna. Mitmed
tuhanded otsustasid tagasi minna, kuid paljud otsustasid jääda. Juhuslikult on Estri raamat kõige
paremini piibliväliste allikate poolt atesteeritud raamat Vanas Testamendis. Persepolises, mis
oli Pärsia pealinn, kaevati välja kivitahvel, kus olid sõnad „ma duka“, mis on nii sarnane nimele
Mordokai, et see peab kindlasti olema sama inimene. Seega isegi Mordokai nimi on leitud
väljastpool Piiblit.
Ma arvan, et te peate ise selle loo läbi lugema. See on üks kõige romantilisem lugu. Ta oli noor.
Ta oli ilus. Ta oli impeeriumi kuninganna. Ainult üks mees teadis tema saladust, mis võis
tähendada surma. See on tõeliselt romantiline kraam. Lubage mul lihtsalt lugeda selle loo
kondikava. Pärsia kuningas Xerxes I valitses Indiast Egiptuseni. Tal oli 180-päevane
konverents otsustamaks, kuidas ta pidi kreeklastega ümber käima, sest ta tahtis ka Kreekat
vallutada. Siis ta korraldas selle suure konverentsi. Konverentsi lõpus oli neil pidu ja nad jäid
purju. Kuningas ütles:“Tooge minu naine.“ Ta lootis, et ta tantsib neile. Ta oli noor ja ilus.
Seepärast sobis ta hästi kuninga kindralitele šõuks. Naine saatis sõnumi tagasi:“Ei.“ Nii algab
kogu lugu. Kuninganna ütleb ei. See pani kuninga tõeliselt piinlikku olukorda. Kui tema oma
naisega hakkama ei saanud, siis võite arvata, mida kõik need kindralite naised teevad. Kui tema
ei suutnud oma majapidamist kontrollida, siis tekivad ka neil probleemid. Kuningas oli
kuninganna peale väga tige ja ta ütles oma naisele:“Ära kunagi enam minu juurde tule!“ Siis ta
leidis oma voodi külmavõitu olevat ja ta oli üksildane. Keegi soovitas tal iludusvõistluse
korraldada. See oli suurepärane idee. Siis oli neil iludusvõistlus ja keegi tuli sisse. Ta oli väga
ilus ja ta võitis. Nii sai temast kuninganna Xerxesele. See on üks hämmastav lugu. See on
Piiblis. Ta oli Benjamini suguharust. Mordokai oli tema tädipoeg. Ta oli orvuks jäänud ja
sellepärast adopteeris Mordokai ta oma tütreks, kuigi tegelikult oli Mordokai tema tädipoeg.
Mordokai keelas tal oma taustast kuningale rääkida. Ta kartis kohutavalt antisemitismi. Juudi
kogukond oli sattunud ohtlikku olukorda. Sellepärast keelas ta oma tausta avaldada. Temast sai
kuninga lemmik kogu haaremis. Oli ka teine mees, keda õukonnas ülendati. Tema nimi oli
Haaman. Tema on kelm selles loos. Tema oli agaglane. See arvatavasti ei tähenda teile midagi.
Läheme prohvet Saamueli aega tagasi. Saamuel rääkis Saulile, et see Agagi vallutaks. „Mitte
ainult löö teda, vaid tapa ta.“ Saul ei tapnud teda. Prohvet Saamuel võttis üle ja raius ta
tükkideks. Kas mäletate Agagi? Sellest sai alguse vihkamine agaglaste ja juutide vahel.
Haamanis oli see juutide vihkamine olemas veel sajandeid hiljem. Neil oli seal Lähis-Idas pikk
mälu. Nüüd on meil olukord, kus oma päritolu mitte avaldanud juuditar on Pärsia kuningriigi
kuninganna. Haaman, kes vihkab kõiki juute, on ülendatud peaministriks. Te näete, kuidas
süžee areneb. See peab varem või hiljem plahvatama. Lõpuks kasvab Haaman oma kingadest
välja ja ta nõuab, et kõik kummardaksid imperaatorit. Mordokai muidugi keeldub, samuti
keelduvad juudid. Kohe räägib Haaman kuningale:“Meil on inimesed meie keskel, kes on meist
erinevad. Neil on oma seadused, kombed ja religioon. Nad ei sobi meie hulka. Me peame neist
tõesti lahti saama.“ Ta pakkus ka 20 miljonit dollarit pistist kuningale, et ta nõustuks juutide
hävitamisega. Nad heitsid liisku, et otsustada, millisel päeval tapetakse salaja kõik juudid. Sõna
liisk on „pur“ ja mitmus sellest on „purim“. Kas olete kuulnud puurimi pühast? Sellega
tähistatakse juutide pääsemist genotsiidist Pärsias. Liisk langes kuu kolmeteistkümnendale
päevale, mil juudid pidi hävitatama. See on üks põhjus, miks 13. päeva suhtutakse ebausuga.
Kui juudid sellest kuulsid, siis nad leinasid, paastusid, riietusid kotiriidesse, raputades tuhka
pähe. Mordokai saatis sõnumi Estrile:“Palu kuningalt armu!“ Ta lisas:“Kes teab, miks sa just
sellel ajal kuningriiki tulid. Sinust sai kuninganna. Sa oled selles ametis, et meid aidata.“ Estril
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oli tõeline võitlus. Kas ta peaks avaldama, et ta on juut. Ka tema elu oli ohus. Lõpuks tuli ta
otsusele:“Kui mina hävin, siis hävin.“ Kuningannat ei lubatud kuninga juurde, kuid ta läks
vapralt tema juurde. Kuningas küsis:“Mida sa tahad?“ Ta palus banketti koos Haamaniga. Nad
korraldasid banketi. Haaman oli Mordokai peale tige. Ta lihtsalt ei suutnud teda taluda. Ta
rääkis lõpuks oma naisele:“Ma vihkan seda meest, Mordokaid.“ Naine ütles:“Ehita võllas ja
poo ta sinna 13. päeval.“ Siis ta ehitas võlla, mis oli 23 meetrit kõrge, et vana Mordokai 13.
päeval üles puua. Ta ei rääkinud kellelegi, kellele see oli mõeldud. Ööl enne seda ei saanud
kuningas magada. Siin on kõige uskumatuna näivate kokkusattumuste seeria. Kuningal oli
unetus. Kuna ta ei suutnud magada, siis ta luges oma päevikuid. Ta luges, et Mordokai oli
kunagi tema elu päästnud ja ta ei olnud teda selle eest kunagi premeerinud. Siis ta laskis selle
mehe järgmisel hommikul enda juurde kutsuda, et teda premeerida. Tegelikult pidi toimuma
mõrv ja Mordokai oli sellest rääkinud. Neil oli teine bankett ja sellel korral anus Ester oma
rahva elude pärast. Tema palvet võeti kuulda. Kuningas ütles Haamanile:“Ma püüan välja
mõelda autasu kellelegi, kes mulle väga meeldib. Mida sa soovitaksid?“ Haaman arvas,
kuningas räägib temast. Siis ta ütles:“Oo, tee temast peaminister!“ Kuningas ütles:“Hästi, ma
teen seda. Saada Mordokai siia!“ Mordokaid autasustati kõige sellega. Seega sai Mordokai
Haamani asemele. Kui kuningas teada sai, mis toimub, korraldas ta Haamani poomise tema
enda võllas. Juudid olid sellega päästetud. Sellest on rohkem üksikasju. Tegelikult olid
inimesed sellest päevast kuulnud, et juudid pidavat sel päeval kogu impeeriumis hukatama. Kui
see oleks juhtunud, siis ei oleks juute alles jäänud. Impeerium ulatus kuni Egiptuseni. Kui see
oleks toimunud, siis Jeesust ei oleks kunagi sündinud. Iga juut kogu impeeriumis oleks sellel
päeval maha tapetud. Iga juut. Täielik genotsiid. Ester päästis selle olukorra. Ei ole ime, et nad
seda päeva tähistavad. See lugu meeldib kõigile. See on suurepäraselt edasi antud. See on
kirjandusliku struktuuri poolest super. Kui te kirjutate, siis te peate looma pinge ja siis selle
lahendama. Igaüks elab õnnelikult kuni surmani. Kuri saab karistatud. Sellel on sama struktuur,
kus jõutakse kulminatsiooni esimese poolega. See on väga hästi kokku pandud, tõelise
kirjutamisandega. Seega peatükkides 1-5 ehitatakse sisu pinge üleskeeramisega üles. Siis
toimub kergendus inimeste päästmisega. Vaadake, kuidas see kokku sobib. Teil on proloog,
mis kirjeldab olukorda. Lõpus on epiloog, kus on suur pidu selle tähistamiseks. Teil on kuninga
esimene määrus, kus igaüks pidi teda kummardama. Kuninga teine määrus, kus on kirjas, et
juute ei tohi kunagi enam puudutada. Teil on Haamani meeleheide Mordokai pärast. Siis on
Mordokai ülendamine. Kõik ripub ühe mehe küljes, kes ei saanud magada. See on selle loo
draama. See on tõeline ilukirjandus. Kokkusattumused juhtuvad pidevalt ja see on võti, mida
hakkame kohe vaatama. Ma väga hästi mõistan, miks juudid seda sündmust tähistavad. Nad
olid peaaegu täielikult minema pühitud. Nad päästeti ühe mehe unetuse ja ühe tütarlapse julguse
tõttu. Siin on ka teine teema, mis algab pidustustega. Siis nad paastuvad ja siis on jälle
pidustused. Selles loos on selline harmoonia. See on väga kaunilt kokku pandud. Te peaksite
seda tõesti Piiblist või kaasaegsest tõlkest lugema. See kütkestab teid. See ei ole religioosne
jutlus, vaid on tänamise päev.
Miks on see Piiblis? Kas see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas meile julgust antakse, kui me
avalikus positsioonis oleme? Ei, selles on palju enamat. Lubage mul rääkida antisemitismi
vaimust. Saatan on otsustanud juudi rahva hävitada, sest pääste tuleb juutidelt. Saatan oli
Egiptuses poiste tapmise taga. Moosese päästis väike korv kõrkjates. Saatan oli selle taga.
Saatan püüdis meeleheitlikult juute hävitada enne Kuninga sündimist. See oli viimane katse, et
Jeesuse sündi takistada. Meile ei ole tema vahendid tundmata. Saatan oli 200 beebi tapmise
taga Petlemmas. Jeesus põgenes lihtsalt unenäo läbi. Ma usun ka, et saatan on abortide taga,
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sest see on enamasti kristlikes maades. Kurat tahab hävitada tulevasi kristlikke juhte. Te võite
sellest arvata, mida tahate. Meil on kõik tänu juutidele. See Piibel kirjutati 40 erineva autori
poolt 1400 aasta jooksul kolmes erinevas keeles. Ainult üks neist autoritest oli pagan- arst
Luukas. Tema sai kogu oma materjali juutidelt. Ilma juutideta ei oleks sul seda raamatut. Pole
ime, et neid on rohkem vihatud, kui mistahes teist rahvast. Antisemitismis on midagi
deemonlikku. See on hullem kui mistahes ksenofoobia. Antisemitismis on midagi deemonlikku.
Siin on meil antisemitism, mille juured ulatuvad ajaloos tagasi- Saamuel raius Agagi tükkideks.
See oli ära teenitud. See oli Jumala kohus. Ma mainisin seda sellepärast, et nii paljud on üritanud
genotsiidi Iisraeli suhtes. Vaarao üritas seda kõikide meesinimeste minema pühkimisega,
Haaman üritas seda, Heroodes üritas seda, Hitler üritas seda. See kerkib üha uuesti ajaloos üles
sellepärast, et pääste tuleb juutidelt. Me peaksime juutidele väga tänulikud olema. Kõik, mida
me Jumala kohta teame, tuli neilt. Teie Päästja oli juut. Selles draamas on üks teine nähtamatu
tegelane. Keegi oli kulisside taga. Statistiliselt on seal liiga palju kokkusattumusi. Kui te olete
kõik need kokkusattumused kätte saanud, siis te peaksite küsima:“Kas see on kokkusattumus
või Jumala hool? Kas Jumal on selle taga? Kui nii palju sõltub nii väikestest asjadest, siis
tunnete, et selle taga on Jumala töö. Ma näen, et siin Jumal töötab nende inimeste säilitamise
nimel, kellest Tema Poeg sünnib. Ma näen seda Mordokai usus. Mordokai uskus kindlalt, et
Jumal jätab rahva alles. Ta ütles Estrile:“Kui sina seda ei tee, siis tõstetakse keegi teine seda
tegama.“ Tal oli uskumatu usk sellesse, et Jumal valitseb üle kõige. Ma näen seda juhuslikes
sündmustes, mis kõik kokku sobivad. Alates faktist, et Mordokai oli aastaid varem kuninga elu
päästnud. Faktist, et Xerxes oli päevikut pidanud. Faktist, et ta ei saanud magada ja luges sellel
ööl seda päevikut. See kõik kuulub kokku. Isegi kui Jumalat ei ole Estri raamatus mainitud, siis
on Tema sõrm kindlalt seal. Miks siis Jumalat kordagi mainitud ei ole? Tegelikult Teda
mainitakse viiel korral. Inimesed ütlevad mulle:“Estri raamatus ei ole Jumalat kordagi
mainitud.“ Mina ütlen:“On küll. Viiel korral on Ta mainitud. Ma näitan teile, kus. Ta on
mainitud Tema nime või tiitli algustähtedena. Mõnikord on tagurpidi lugedes, mõnikord
õigetpidi. Ka see ei ole kokkusattumus. Ma olen püüdnud selle teie jaoks inglise keelde panna,
et te seda näeksite, kuid pidage meeles, et see on heebrea keeles. Mõnikord sõnade viimased
tähed moodustavad sõna, kuid tavaliselt on need esitähed. Juutidele, kellele meeldisid
sõnamängud, olid sõnaruutudest väga huvitatud. Te leiate neid psalmidest, eriti väga pikkadest119. Ideaalse naise kirjeldusest Õpetussõnade 21. peatükis on teine esitähtluuletus.
Nutulauludes on viiest peatükist neljas tähestikuline esitähtluuletus. Iga rida algab tähestiku
järgmise tähega. See on väga nutikas kirjanduslik vahend ja seda saab kasutada kodeeritud või
salajaste sõnumite edastamiseks. Estri raamatus on 5 esitähtluuletust. Esimesed neli järgivad
tähendusrikast mustrit- 1:20, 5:4, 5:13, 7:7. Esimesed kaks kasutavad nelja järjestikulise sõna
esitähti. Teine paar kasutab viimaseid tähti. Esimene esitähtluuletus on tahapoole, teine on
ettepoole, kolmas on tahapoole, neljas on ettepoole. Te peate mõistma, et need esitähtluuletused
on tegelikult heebrea tekstis, sellest ka heebrea keel. Neli tähte on tegelikult JHVH, Jumala
nime neli tähte. Seda hääldatakse inglise keeles Jehova ja Jahve heebrea keeles. Et teil aidata
mõista, kuidas see töötab, on meil siin ingliskeelne sama versioon, kus me kasutame sõna
LORD JHVH asendusena Jehoova. Võtame esimese. 1:20:“siis austavad kõik naised oma mehi,
niihästi suured kui väikesed.“ Inglise keeles „due respect our ladies“ DROL. See on sõna
„LORD“ tagurpidi, mis moodustub esimese nelja sõna esitähtedest. Järgmine 5:4. See on eest
tahapoole. „Let our royal dinner. LORD. Miks on see mõnikord eest taha ja mõnikord tagant
ettepoole. Kui see on tagant ettepoole, siis neid sõnu on rääkinud pagan. Kui see on eest
tahapoole, siis on rääkinud juut. See on nagu juut ütleks, et paganad ei suuda sõnu kunagi õigesti
öelda. Või nad ei tahtnud panna püha nime pagana huulile. Tähed on natuke erinevad. Sellega
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on kirjutatud „Mina olen“ ja see on jälle tagant ettepoole. Need on viis esitähtluuletust Estri
raamatus. Rohkem neid ei ole. Kõike seda on liiga palju, et see saaks kokkusattumus olla. Autor
on selle hoolega välja töötanud ja siis teksti sobitanud. See on nii vaevu hoomatav, et ükski
pagan seda ei märkaks. Sellel on mitmeid seletusi, kuid minu meelest üks parim on väga lihtnesee on kirjutatud ajal, kui oli ohtlik juudi Jumalat nimetada. Sellepärast on see arvatavasti
kirjutatud natuke pärast sündmuste toimumist. Alguses andsid inimesed Estri loo suuliselt
edasi. Siis tuli aeg, kui keegi ütles:“Me peaksime selle üles kirjutama, sest inimesed tähistasid
seda igal aastal ja neil oli vaja kuulda, mis selle püha taga tegelikult on. Kirjutame selle üles.“
Arvatavasti tõstis sellel ajal antisemitism jälle pead. Inimesed ütlesid:“Kui teid tabatakse
dokumendiga juudi Jumalast, siis tekivad teil probleemid.“ Kuidas saate kirjutada Estri loo,
ilma Jumalat mainimata? See on tüüpiline juudi vastus sellele probleemile. Nii mõtleks juut.
Me paneme Tema nime sisse sellisel viisil, et sellest aru ei saadaks. Tegelikult on Jumal seal
kõikjal olemas. Kas pole huvitav! See on midagi, mida te ei teadnud. Jumal on mainitud Estri
raamatus vaevu hoomataval viisil. Kui te mõnele juudile ütleksite, et Jumalat ei ole Estri
raamatus mainitud, siis ta vastaks teile:“Muidugi on!“ Ta näitaks teile, et need tähed on alati
seal. See on viis ütlemaks, et Jumal on peidetud tegelane selles draamas. Jumal oli kulisside
taga. See oli tõesti Jumal, kes kõike oma rahva päästmiseks korraldab ja toob neile oma Messia.
See võib-olla ei aita teid vaimselt, kuid hoiab pühapäeva pärastlõunal ärkvel.
Vaatame nüüd Taanieli ja Estrit koos ja küsime, mida me neist kahest raamatust õppida saame?
Need olid samast ajast, samast eksiilist. Nad on kaks inimest, kes on kodust kaugel, kuid siiski
saab Jumal neid imeliselt kasutada, sest nad jõudsid kõrgele positsioonile paganlikus
ühiskonnas, tegemata oma põhimõtetes kompromissi. Selles positsioonis olid nad võimelised
tegema midagi Jumala kuningriigi heaks. See julgustab ka sind karjääri tegema ja selles minema
nii kaugele, kui suudad. Seega hea positsioon maailmas. Lase Jumalal ennast panna kusagile,
kus sa saad midagi Tema kuningriigi heaks ära teha. Mida me õpime Jumalalt? Millised
sõnumid saame sellelt mehelt ja sellelt naiselt? Kolm õppetundi. Esiteks, Jumal kasutab
üksikisikuid. Üks inimene saab asju muuta. Jumal kasutab mehi ja naisi. Me oleme kõik eksiilis.
Kas te pole kunagi nii tundnud? Me ei kuulu siia enam. Me ei sobi siia. Meie kodakondsus on
taevas. Me kuulume kuhugile mujale. Kui sinust saab kristlane, siis sa ei sobi enam ühiskonda.
Te tunnetate seda. Isegi sinu huumorimeel muutub. Sa ei suuda enam samade naljade peale
naerda. Sa kuulud kuhugile mujale. Meie kodakondsus on seal üleval. Jumal saab kasutada
üksikisikuid selle maailma kuningriigis, inimesi, kes peavad kinni oma põhimõtetest ja neil on
meeles, kes nad on. Kes tahavad, et neid edutatakse, kuid ei taha assimileeruda. Juutidel on alati
kiusatud assimileeruda. Vältimaks tagakiusu käituda nagu kõik teised. Ma olen üha uuesti
märganud, et kui juudid assimileeruvad, siis neid kiusatakse taga. Antisemitism kerkib üles.
Selle sajandi alguse Saksamaal olid juudid nii assimileerunud saksa kultuuri, keelde ja
tavadesse, et kui Theodor Herzl kutsus kokku esimese sionismi kongressi 1897. aastal, et
arutada Iisraeli riigi loomist, et neil võik jälle olla oma riik, siis saksa juudid ei tahtnud sellest
kuuldagi, sest ta tahtis seda Münchenis pidada. Saksa juudid ütlesid:“Ära korralda seda
Münchenis, me oleme sakslased! Me ei ole enam juudid. Ära tekita meile piinlikkust. Mine
Šveitsi.“ Nad pidasidki selle Baselis. Saksa juudid Münchenis ei tahtnud seda, sest pidasid
ennast sakslasteks. Mis juhtus Münchenis? See juhtub üha uuesti. Me peame sellest õppima.
Kristlastel on kiusatus assimileeruda, et probleeme vältida. Nad käituvad nagu kõik teised. Me
ei taha, et meid veidrateks peetakse. Jumal kasutab inimesi, kes tahavad olla erinevad.
Pühapäevakoolis lauldi laulu „Söanda olla nagu Taaniel, söanda seista üksinda.“ Kas te laulsite
seda? See tähendab tahet olla erinev, tahta omada julgust seista kindlana. Tahtmist pigem surra
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kui kompromisse teha. Mõlemad need inimesed- Taaniel ja Ester- olid valmis enne surema, kui
oma usus Jumalasse kompromissi tegema. Teiseks hoiab Jumal oma inimesi. Jumal kasutab
üksikisikuid. Ta päästis Taanieli lõvikoopas. Ta päästis Sadraki, Meesaki ja Abednego tulises
ahjust. Ta päästis juudid Suusas Estri kaudu.
Võin teile rääkida, kuidas Jumala rahvast minema pühkida. Esimene asi, mida te tegema
peaksite, on Jumala hävitamine. Kui te kunagi tahate Jumala inimesi minema pühkida, siis
pühkige esmalt Jumal minema. Siis võite te seda Tema inimestega teha. Kui te üritate minema
pühkida Tema rahvast ilma, et te Teda minema pühiksite, siis Jumal kaitseb oma inimesi. Ta
hoiab meid elus. Me võime Tema pärast surra, kuid ikkagi Ta hoiab meid elus. Alati saab olema
Iisrael ja alati saab olema kogudus. Kolmandaks, Jumal valitseb maailmas. Üks ühine sõna nii
Taanieli kui Estri raamatus on sõna „kuningriik“. Evangeelium on kuningriigi evangeelium.
See on võtmesõna läbi kogu Piibli. Nii Taanieli kui Estri jaoks oli kuningriik kõige tähtsamal
kohal. Inimese kuningriik on praegu Jumala käes. Jumal tõstab valitsejad üles ja painutab nad
maha. Nebukadnetsar pidi õppima, et Kõigevägevam valitseb kuningriikide üle ja annab selle,
kellele Tema tahab. Jumal on see, kes joonistab ümber riigipiire atlases. Jumal otsustab, kellel
on võim ja kellel mitte. Jumal otsustab igal valimisel. Kas te usute seda? Temal on otsustav
hääl igal valimisel. Vahest Ta hääletab õiglusest ja vahest halastusest. Kui Ta hääletab õiglusest,
siis Ta annab meile valitsuse, mida me väärime. Kui Ta hääletab halastusest, siis Ta annab meile
valitsuse, mida me vajame. Meie olukorras on väga oluline Talt armu paluda. Jumal otsustab,
kes on peaminister. Minu eluajal on Jumal ametist tagandanud kuus peaministrit lühikese aja
jooksul, sest nad on murdnud oma lubadust Iisraeli suhtes. See juhtus alates Neville
Chamberlainist kuni James Callaghanini. Aasta tagasi pööras George Bush Iisraeli vastu, võttes
neilt raha tagasi. Keegi ütles mulle vaid nädal hiljem:“Temaga on nüüd lõpp.“ Selles on liiga
palju kokkusattumust. Ära mängi Jumalaga! Ainus Jumal, kes on, on Iisraeli Jumal. Jumal
valitseb maailma. Inimese kuningriikidele selles maailmas tuleb öelda:“Taevas valitseb. Sa
valitsed ainult Tema loal.“ Tema juhib. Siis on seal kuningriik teises tähenduses. On praegune
inimese kuningriik ja tulevane Jumala kuningriik, kui Jumal võtab maailma valitsemise üle.
Siis mõõgad taotakse atradeks ja piigid sirpideks. Selle maailma kuningriigid asendatakse
Jumala kuningriigiga. See on õpetus, mille täna pärastlõunal üles võtame. Sellel päeval kasutab
Jumal ka Taanieli ja Estrit. Kas mõistate, et nende töö ei ole veel tehtud? Nad olid ustavad
pagana impeeriumi valitsuses. Nad tõstetakse surnust üles. Taaniel ütleb seda Taanieli 12.
peatüki lõpus. Kas te saite aru, et kui Jeesus tuleb maa peale, siis Taaniel on koos Temaga,
samuti Ester? Ma tahaks teada, milline ametikoht Taanielile antakse selles valitsuses. Te
mõelge sellele! Me näeme neid inimesi uuesti. Kui mina Piiblit loen, siis mina ei loe seda kui
ajalugu, sest ma kohtun nende inimestega. Ma kohtun Taanieli ja Estriga. Kas ei ole põnev, kui
meil on terve igavik nende inimeste tundma õppimiseks? Mitte kaks minutit peale teenistuse
lõppu, vaid ma ütlen:“Kas võiksin seda sinuga järgmised 1000 aastat arutada? Meil on kogu
igavik, et neid suuri Jumala inimesi tundma õppida. Me hakkame valitsema Kõigevägevama
pühadega koos, kus Inimese Poeg on troonil. Neid kõiki inimesi, kes on osutunud ustavaks selle
päevani, kasutatakse uuesti sellel planeedil. Nad hakkavad jagama valitust Jeesuse kuningriigis.
Ma usun seda tõesti. See teeb kõige selle mulle palju südamelähedasemaks. Meenub üks laul,
mida aastaid tagasi laulsin. Seda ei ole praegu paljudes lauluraamatutes. „Laulge kuningaga,
kes tuleb valitsema. Ülistage Jeesust, tapetud Talle. Elu ja pääste toob Tema impeerium. Rõõm
rahvastele ja Jeesus on kuningas. Tulge laulame: Jeesus on kuningas.“ Milline tore laul! Taaniel
ja Ester on koos Temaga ja kõik teised pühad, kes on surnud ja kes äratatakse üles põrmust ning
säravad kui tähed. Tema on üks suurim täht. See on päev, kui kõik popstaarid ja filmistaarid on
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läinud. On vaid üks helkjas koidutäht. See on Jeesus. Õiged säravad kui tähed igavesti.
Palvetame. „Taevaisa, Sa ei ole surnute Jumal, vaid oled elavate Jumal. Sina oled Aabrahami,
Iisaki ja Jaakobi Jumal. Sa oled Jesaja, Hesekieli, Taanieli ja Estri Jumal. Nad on kõik elus koos
sinuga. Sa annad meile kõigile uued ülestõusmise ihud. Tänu selle suure tunnistajate pilve eest
meie ümber, kes ootavad, et näha, kuidas meie oma võidujooksu jookseme. Ilma meieta see ei
täitu. Tänu, et ühel päeval oleme kõik koos. Me saame uued kehad ja oleme koos Jeesusega.
Milline kohtumine see küll olema saab! Isand, las Sinu tõe Vaim saab sügavalt meie vaimu
istutatud, nii, et see muudab meie iseloomu ja seab meid valmis selleks päevaks, kui Inimese
Poeg tuleb auhiilguse pilves. Me palume seda Tema nimel. Aamen.“

Esra ja Nehemja
1. osa
Kui Jumala rahva Iisraeli ajalugu uurime, märkame, kuidas Jumal karmistas nende pattude
karistust. Iga järgnev näib olevat eelmisest hullem. Ta alustas saates teisi rahvaid, näiteks
vilistid nende kallale. Nende esimene karistus oli varanduse kaotamine. Kuna nad ei õppinud
sellest, järgmine karistus oli tõsisem. Kuivus ja nälg, toidu puudumine. Kui nad siis ka ei
kuulnud, tuli haigusi ja tervise kaotust. Äärmine karistus oli kaotada tõotatud maa ja sattuda
taas eri maale. Nad olid Egiptusest ära toodud. Aga kui nad sel teel jätkaksid ja nii nad tegid,
ütles Jumal:“Selge! Välja minu maalt!“ Nii juhtus kaks vangi viimist. Kõige hullema karistuse
tulles oli seljataga juba kodusõda. Põhjapoolsed 10 suguvõsa olid asetanud oma kuninga. Lõuna
kaks hõimu hoidsid Jeruusalemma ikka veel enda käes ja Taaveti kuninglikku sugupuuliini.
Aga nende vahel oli kodusõda. Lõuna kaks suguvõsa nimetati Juudaks, nendest suurema järgi.
Sellega oli liitunud väike Benjamini suguvõsa. Nad olid väike rühm ja võtsid enesele Juuda
nime, millest tuleneb sõna „juut“. Esimene vangi viimine juhtus 721 eKr, kui 10 suguvõsa viidi
Assüüriasse. Siis Assüüria nõrgenes ja selle vallutas Babülon. Kui teine vangistus toimus, see
puudutas Juuda kahte lõunapoolset suguvõsa ja Jeruusalemma aastal 586 eKr, sooritas
vangistamise Babülon. See on suur asumisele viimine, millest Vana Testament jutustab. Kui
babüloonlased tulid, ei tegutsenud nad Habakuki oletuse kohaselt. Nad ei pühkinud kõike
minema. Nad olid kardetust palju leebemad. Nad viisid inimesi kolmes grupis kolmel erineval
korral. Esimesena viidi kuninglik õukond, kõik rahva valitsejad. Mõeldi, et Juuda püsib seega
Paabeli valitsuse all. Nad koorisid ühiskonnast koorekihi ära. Sellesse koorekihti kuulus ka
Taaniel, kes oli murdeeas. Ta viidi koos kuningliku õukonnaga Paabelisse ja oli seal tähtis isik,
nagu teate. See ei töötanud. Need, kes jäid, üritasid säilitada iseseisvuse Paabeli ikkest. Nii nad
tulid veel kord aastal 597 eKr ja viisid minema käsitöölised. See tähendab kõik raha tegevad
inimesed ja üritasid seega rahvast vaesestada, et nad valitsuse all püsiksid. Käsitööliste hulgas
oli Hesekieli nimeline preester. Ka tema oli vangistuseaegne tähtis isik. See ei läinud ikka veel
korda. Ikka veel järele jäänud inimesed mässasid Babüloonia vastu. Lõpuks Babüloonia tuli
586 eKr ja viis ülejäänud inimesed vangi. Nad hävitasid templi maatasa ja hävitasid ka kõik
muu. Jeruusalemm oli varemetes ja inimtühi. Juuda oli tühi ning Benjamini ja Juuda suguvõsad
viidi Paabelisse. Oli siis kaks vangiviimist, millest üks puudutas põhjapoolseid 10 suguvõsa ja
teine lõunapoolseid kahte suguvõsa. Üks viidi Assüüriasse, teine Babüloni. Need paiknesid
samas piirkonnas Mesopotaamia tasandikul, kus Frat ja Tigris voolavad. Rahvas viidi kolmes
osas. See juhtus Paabeli valitseja Nebukadnetsari ajal. Nad elasid 70 aastat vangistuses ja varsti
räägin, miks. Aeg pidi olema täpselt 70 aastat ja Taaniel luges seda Jeremijast. Kui 70 aastat
hakkas täis saama, oli ta selle pärast üpris vaimustatud. Ta hakkas palvetama:“Issand, on aeg
meid tagasi viia.“ Oli kolm tagasi minekut. See ajab inimesed segadusse, aga oli kolm vangi
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viimist ja kolm tagasiminekut. Esimene juhtus aastal 537 eKr. Serubbaabeli nimeline mees, kes
kuulus Taaveti kuninglikku suguvõssa, tõi kuninglikud tagasi Jeruusalemma. Teda mainitakse
Matteuses Jeesuse suguvõsas. Kuninglikud saadeti printsi juhtimisel tagasi ja ta tõi umbes
50 000 isikut Juuda ja Benjamini hõimust tagasi tõotatud maale. Umbes 90 aastat hiljem toimus
teine tagasipöördumine, aga siis tuli ainult 1800 inimest. See juhtus 458 eKr preester Esra ajal.
Ta tõi leviidid tagasi, kuna nad ei olnud veel tagasi tulnud. Leviite vajati, et Iisraeli rahva
struktuuri taastada. Esra kogus kokku nii palju leviite kui suutis, aga paljud ei tahtnud tulla.
Tema mure oli taastada usuelu. Serubbaabel aga taastas sotsiaalse elu. Esra taastas vaimuliku
elu, seega ta tõi leviidid tagasi. Nendega ta üritas taastada Iisraeli usulise struktuuri. Mõnevõrra
hiljem, aastast 458 eKr aastani 444 eKr, tuli Nehemja. Tema tõi kaasa ainult näputäie
käsitöölisi, kuna nende mure oli ehitada rahva füüsiline külg uuesti, ehk parandada
Jeruusalemma müürid. Toimus siis sotsiaalse, usulise ja füüsilise elu taastamine. Jeruusalemma
müüre ei oldud ehitatud enne Nehemja saabumist. Näete, kui palju see teine tagasitulek aega
võttis. Vastupidi kui esimene tagasitulek. Paistab, et see teostus väikeste osade kaupa. Juutide
rahvaarv on siiani olnud väga väike. See on tähelepanuväärne asi. Nende olemine Paabelis oli
palju parem kui Egiptuses. Nad ei olnud orjad, vaid hakkasid tegelema äriga. Kui juudid
hakkavad äriga tegelema, ei ole neil kerge tagasi minna. On suurepärane jutustus juudi
ärimehest New Yorgis. Ta ostis väikese poe kahe suure kaubamaja vahel. Ta mõtles, et millise
nime ta oma poele paneb ja otsustas nimetada seda Sissepääsuks. Juudid on suurepärased
ärimehed ja on seda alati olnud. Nad on pidanud oma mõistuse abil elama ja nad on taiplikud.
Arvan, et Paabelis neist tulid suurepärased ärimehed. Kui tuli aeg 70 aasta pärast tagasi minna,
kui on olnud 70 aastat paikne äritegevus, ei ole kerge seda maha jätta ja vaesetesse olustikesse
tagasi minna, kus ei ole võimalik äriga tegeleda. Tulemuseks oli, et suurem osa juutidest jäi
Paabelisse. Nendest juutidest pärinesid targad, kes järgisid tähte Petlemma. Nad ootasid tähte,
mis on märgiks. Bileam oli prohveteerinud, et täht tõuseb Jaakobist. Need targad ei olnud
paganad, vaid Paabelisse jäänud juudid. Nõnda tükid sobivad kokku. Jutustus on imeline. Mida
rohkem sellest aru saad, seda rohkem mõistad.
Vaatame siis nüüd kahte Piibli raamatut- Esrat ja Nehemjat. Need on saanud oma nime teise ja
kolmanda tagasipöördumise järgi, kuigi need kaks raamatut hõlmavad kõiki kolme
tagasitulekut. Vaatame nüüd neid kahte raamatut. Esimesena torkab silma see, et nad on nii
sarnased. Kui nende ülesehitust vaadata, märkad, et nendes on täpselt samasugune skeem. See
iseenesest räägib midagi. Need peavad olema sama kirjutaja kirjutatud. Kes see oli? Kirjutamise
stiil on samasugune kui Ajaraamatutes. Heebrea kirjutistes Esra ja Nehemja on üheks raamatuks
kokku pandud. Hiljem neid nimetati 1. ja 2. Esraks. Need pandi kokku ka Ajaraamatutega.
Tõenäoliselt õige järeldus on, et Esra kirjutas üpris palju. Esra pidas hoolikalt asjade kohta
raamatut. Paistab, et tema kirjutas nii Esra ja Nehemja kui ka Ajaraamatud. Need erinevad
juhuslikult Kuningate raamatutest. Need kaks raamatut on üles ehitatud kumbki neljast osast.
Teine ja neljas osa on identsed. Ülesehitamine ja taasmoodustamine. Riigi ülesehitamine ja
rahva uuesti moodustamine. Kolm tagasipöördumist paiknevad nende vahel nii, et Esra
raamatus on esimene ehk Serubbaabeli tagasitulek ja templi ülesehitus. Seejärel teine
tagasipöördumine Esra juhtimisel ja rahva uuesti koondamine. Üks mõlemate raamatute
kurvemaid iseloomujooni on see, kui rahvas tagasi tuli, pöördusid nad tagasi patu juurde. Kas
pole traagiline! See on läinud neile nende maa maksma, millelt nad olid ära olnud 70 aastat. Ja
siiski, kui nad sinna tagasi said, ignoreerisid nad jälle Jumala käske. Kui kiiresti inimesed
unustavad. Siin on siis esimene tagasipöördumine Serubbaabeli juhatusel. Templi ülesehitus,
kuigi see juhtus juhuslikult ja vajati prohveteid Haggai ja Sakarja neile hoogu andma. Siis teine
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tagasipöördumine. Rahva uuesti moodustamine. Siis kolmas tagasipöördumine. Müüride
ülesehitamine. Lepingu uuendamine. Ja jälle rahva meeleparandus. Iga kord paistab, et rahvas
unustas oma patud, mis neile läks maa maksma. Kummagi raamatu esimeses osas on kaks
allosa, teises on kolm, kolmandas on kolm ja neljandas on kaks. Suurepärane struktuur, mis on
hoolikalt planeeritud. Kaunilt kokku pandud ja tasakaalustatud. Need peavad olema sama tegija
toodang ja usun, et see oli Esra. Veel üks tähtis kokkulangevus: peatükk 9 on mõlema puhul
hämmastama panev palve rahva pattude üles tunnistamiseks. Kui olete kuidagi rahvusliku
palveliikumisega seotud, mis on viimastel aastatel tegutsenud, teate, et need kaks numbrit
esinevad nendes. Mõlema puhul juhtub rahva pattude avalik ülestunnistus Jumala ees. Nii
Nehemja kui Esra peatükid on vägagi lugemist väärt. See on nende raamatute sarnasuse kohta.
Vaatame nüüd Esra raamatut. Näete neid nelja osa siin ja alaosa 2, 3, 3 ja 2. Võite arvata, et
olen need sinna ise välja mõelnud, kuid kui kontrollite, märkate, et see on väga hoolikas
teemakohane analüüs, mis tuleneb otse raamatust enesest- see on unikaalne struktuur. Väga
kaunilt moodustatud ja kokku sobitatud ja eriti oskuslikult. Mõlemad raamatud on kirjutatud
kahes eri keeles. Esimest korda me kohtume sellega Vana Testamendi raamatutes. Need on
kirjutatud heebrea ja aramea keeltes. Aramea oli teatud mõttes esperanto, ühine keel, mida kõik
oskasid. Aastaid hiljem kreeka keelest tuli ühine keel, mida kõik oskasid, Uue Testamendi ajal.
Aga Vana Testamendi ajal aramea oli ühine seemi keel, mida võis ükskõik kus Lähis-Ida
viljakal sektoril kasutada. Aramea keelt nad õppisid vangipõlve ajal Paabelis ja äritegevuse
pärast pidid nad selle ära õppima. Paljud juudid rääkisid aramea keeles. Paljud paguluseaegsed
ajalooraamatud on kirjutatud aramea keeles. Mõned sugupuud Esras ja Nehemjas on ikka veel
aramea keeles. Inglise keelde on need tõlgitud kahest keelest. Vanas Testamendis on ainult üks
raamat peale nende, mis on kirjutatud kahes keeles ja see on Taanieli raamat. Samal põhjusel.
See kirjutati vangipõlve ajal. Need kaks on kirjutatud kohe pärast seda. Nad tulid
kahekeelsetena tagasi. Nad oskasid aramea ärikeelt ja oma heebrea keelt. käime selle kiiresti
läbi. See on väga sirgjooneline. Ma ei kommenteeri selle igat kohta. Algab Koorese nimelisest
mehest. Ta on nüüd Pärsia valitseja ja pärslased ja meedlased on vallutanud Paabeli. Koores on
nüüd boss selle poolkuu kujuga viljaka ala idapoolel. Tal on maailmavõim. Aga ta oli eriti
heatahtlik mees. Tema poliitika oli headuse poliitika. Huvitav, et Jesajani ehk hulga aja pärast
Jesaja teadis Koorese nime. Ta ütles:“Jumal saadab võitud teenija Koorese tooma teid tagasi
vangistusest.“ Paljud uurijad ei taha uskuda, et Jesaja teadis seda nime. Seega nad ütlevad, et
see kirjutati alles pärast sündmusi. Aga Jumal tundis seda nime ja ütles, et tõstab selle mehe, et
nad tagasi tuua ja sellel mehel oli informeeritud poliitika kõikidele rahvaste suhtes, kes olid
toodud ära omalt maalt. „Lasen teil tagasi minna omale maale ja julgustan teid üles ehitama
templid ja palun, et palvetaksite minu eest oma jumala poole.“ Ta ei öelnud nii ainult Iisraelile.
Arheoloogilised leiud paljastavad, et ta ütles sedasama kõigile Paabelisse vangi sattunud
rahvastele. Ta tahtis olla kindel. Ta pani nad kõik enda eest jumalat paluma. Kõigile rahvastele
ütles ta:“Minge tagasi. Ehitage oma templid uuesti ja palvetage oma jumala poole minu pärast.“
Ta ütles nõnda kõigile rahvastele, aga ka Iisraelile. Selles on näha Jumala käsi, kas pole? Kuna
70 aastat on täis saanud. Jumal on äratanud heatahtliku valitseja, kelle süda tahab, et nad koju
tagasi läheksid, oma usu juurde. Ta tahtis kindel olla ja kindlustas oma seljataguse. Serubbaabel
oli Joojakimi pojapoeg. Seega Taaveti kuninglikust soost. Tema valiti juhatama rahvast tagasi.
Ta julgustas neid uuesti enesele kuninga valima. Tegelikult nad ei valinud enam. Aga Koores
vähemalt julgustas neid selleks. Serubbaabelile kaaslastega öeldi, et nad saavad minna üles
Jeruusalemma. Nad olid tasandikul ja Jeruusalemm oli mäel. Neid sõnu „minna üles“, heebrea
keeles „alijah“ kasutatakse veelgi nende kohta, kes lähevad teistest maadest ja kolivad Iisraeli
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tagasi. Nad teevad „alijahi“. Elu ajal on toimunud mitmeid „alijahe“. See sai alguse 1875.
aastal, kui esimesed juudid läksid Euroopast tagasi Lähis-Idasse ja sellest alates on toimunud
„alijah“. Tõusmine üles Jeruusalemma. Heebrea Piiblis see sõna on Vana Testamendi viimane.
Nende kirjutistes Ajaraamatud on viimane raamat. Selle viimased sõnad on „Mingem üles“,
tehkem „alijah“. Mingem tagasi! Serubbaabel siis läks tagasi ja nad hakkasid uuesti üles
ehitama. Ta võttis ülempreestri Jeshua ehk Jeesuse kaasa. Huvitav! Sama sõna on Joosua,
Jeesus, Jeesua. Kui nad läksid tagasi, oli esimene ülesanne ehitada altar, ohverdada. Vangipõlve
ajal nad ei saanud ühtegi ohvrit ohverdada, kuna neil ei olnud ei templit ega ka altarit. Esmalt
nad ehitasid altari, et sellel ohverdada. Seda Aabrahamgi tegi alati esimesena, kui ta telgi
püstitas. Ikka uuesti 1. Moosese raamatus Aabraham püstitas telgi ja ehitas altari. Noa püstitas
esimesena altari, kui tuli laevast. Ja nüüd taas- esimesena nad ehitasid altari. Siis nad sattusid
raskustesse. Artahsasta oli Koorese asemele tõusnud ja sai samaarlastelt kirja. Samaarlased olid
pooleldi juudid ja pooleldi paganad. Mõnel juudil oli õnnestunud maalt põgeneda. Nad olid
Juuda mägedes elanud ja abiellunud järele jäänud rahvaga või mujalt tulnud inimestega. Nad
olid hübriidid, poolverelised. Samaarlane oli pooleldi juut ja pooleldi pagan. Sellepärast
juutidele nad ei meeldinud. Osalt ka seepärast, et nad olid orjusest põgenenud. Sellest alates
juudid ja samaarlased ei saanud omavahel läbi. Sellepärast Jeesus jutustas juutidele halastajast
samaarlasest. Samaarlased ei tahtnud juute Paabelist tagasi. Nad olid nüüd laiali valgunud ja
maa enda kätte võtnud. Seepärast nad kirjutasid Artahsastale kirja ja neil õnnestus peatada
ülesehitus. Nad tegid suure vea, kuna Artahsasta oli Esteri kasupoeg. Ta oli juudi rahva vastu
väga heasoovlik. Hiljem saadeti Paabelist teine kiri. Teine valitseja Daarjaves julgustas neid
ülesehitust jätkama. Ülesehitus toimus ainult kohati ja väga aeglaselt. Oli aegu, kui samaarlaste
vastuseis peatas ehitamise. Vahel nad lihtsalt väsisid ja katkestasid oma kodude ehitamise.
Prohvet Haggai ütles:“Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui Issanda koda on
veel ehitamata?“ Haggai sai neid liikvele sundida. Oli ränk töö neid liikvel hoida. Nad olid
ainult väike rühm ja maa oli viljatu. Nad nokitsesid nii väikest ülesehitamist kui suutsid. Ärge
nüüd mingit sentimentaalset pilti selle toimumise kohta looge. See juhtus väga kohati. Ja aeg
sai jälle otsa. Daarjavese ajal Taaniel visati lõvide koopasse. Jumal tegi teineteise järel Pärsia
valitsejatest heasoovlikud. Ta puudutas nende südameid ja tegi neist heasoovlikud juutide
ülesehitamise suhtes, kohalike samaarlaste vastuseisule vaatamata. On siis rohkem kui 50.
aastane ajavahe, seejärel tuleb Esra tagasitulek. Esra sai loa minna üles 80 aastat pärast
Serubbaabelit. Ta sai magistraadi memorandumi seaduse ja korra maale taastamiseks. Selles
asjas on juba nüüd sündinud probleeme. Vahepeal Artahsasta saatis teise kirja ja julgustas
leviite minema ja Esra leidis veel 38, kes olid valmis minema. Siis järgneb reform. Oi, seda on
kurb lugeda. Esmalt Esra palvetas eraviisiliselt. Ta luges eestpalve rahva eest:“Jumal, ole
õiglane! Vaata, mis nad teevad. Nad pöörduvad otse vanadele teedele.“ Aga see viis avaliku
ülestunnistamiseni. Ta nõustus avalikult kogu rahva ees patte üles tunnistama. Ta tegi musta
nimekirja. Ta oli väga põhjalik. Ta uuris ja tegi musta nimekirja nendest, kes pöördusid tagasi
käskude eiramisele. Üks tavalisematest moodustest seda teha, oli sõlmida segaabielu. Nad
abiellusid mitte Jumala rahva hulka kuuluvatega. See oli Iisraelis keelatud. See on kristlastele
ja Uues Testamendis keelatud. Keegi on öelnud:“Kui abiellud saatana lapsega, tuleb sul äiaga
raskusi.“ Need on sügavamõttelised sõnad. Kui paljud on mõelnud ja lootnud, et mitteusklikuga abielludes too pöördub usule. Üldiselt kristlasest tüdruk abiellub mitte-kristlasest
mehega. See ei õnnestu. See viib aastatepikkuse südamekurbuseni. Abiellu Kristuses! Ära mine
vale ikke alla uskmatuga. Aga nemad tegid nii. Aga Esra nõudis, et need abielud lahutataks. Ta
ütles:“Kui nad pole Jumala poolt, siis on selge!“ Ja ta lahutas need. Uus Testament ei käsi
niimoodi teha, aga Esra suhtus asjasse tõsiselt. Moosese seaduse kohaselt pidi nii tegema,
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naised ning lapsed saadeti minema, et Jumala rahvas saaks olla Jumala rahvas. Ta isegi uuris
mõnede Paabelist tulnute sugupuid. Kes ei olnud tõelised juudid, ta ütles:“Välja!“ „Te mõtlete,
et kuulute Jumala rahva hulka, aga te ei kuulu.“ See on üldiselt Esra raamatu sisu.
See, mis tegelikult köidab, on mees ise. Räägin temast veidi. Tema nimi tähendab „abi“
Nehemja nimi aga „lohutus“. Kui tagasikolijate väike rühm midagi vajas, oli neil abi ja lohutus.
Ja nad said seda. Esra oli otseselt Aaroni järglane ja Aaroni poja Eleasari järglane. Ja hiljem
Piinehase ja preester Saadoki järglane. Tal oli tõesti preesterlik pärand ja ta tõi kirjutised kaasa:
Moosese seaduse, Pentateuhi, Piibli viis esimest raamatut. Selle mehe kohta öeldakse üks ilus
asi. Ta oli kirjutiste mees. Ta oli piiblimees. Öeldakse, et ta tegi Piibliga kolm asja. Pange tähele
need kolm ja märgake nende järjekord. Ta uuris seda, ta elas seda ja ta õpetas seda. Milline
väljakutse! On suhteliselt kerge teha esimest ja kolmandat. Aga ta taipas, et on eriti tähtis selle
järgi elada. Nii et tema huuled kui ka elu võis jutustada. Ta uuris seda. Ta elas seda. Ta õpetas
seda. Kas pole imeline! Õnnis mees, kes usaldas Jumalat. Kes oli moraalselt puhas ja suutis
teiste pattude pärast nutta. On piisavalt kerge nutta omade pattude pärast, aga kui teiste pattude
pärast nutta- see on jumalik mees. Tema õpetuse rõhuasetus oli kuulekus Jumala sõna suhtes.
Mitte vaid selles, et ollakse huvitatud sellest või öeldakse:“Oli vast huvitav!“ , vaid kuulekus
selle suhtes. Ta kordas üha uuesti:“Kuuletuge sellele! Kuuletuge sellele!“ „Tehke selle järgi!
Jumala sõnast pole kasu, kui selle järgi ei tee.“ Pärimuse järgi oli ta spiikrina 120 juudi
nõukogus, mis moodustas Vana Testamendi ja pani selle raamatud kokku. Ma ei tea, kas
pärimus vastab tõele, aga juudid usuvad nii. Kindlalt lõi ta vundamendi järgmisele 400 aastale,
kuna järgmise 400 aasta jooksul ei ole prohveteid. Nendel saab olema ainult minevikus räägitud
Jumala sõnad. Ja need on nüüd meie kirjutised. Jumal võib rääkida kahel moel: minevikus
räägitud sõnade kaudu kirjutistes või oma sõna kaudu praeguse hetke prohvetite vahendusel.
Kui ei ole prohveteeringut, on ainult kirjutised. Esra lõi vundamendi Piiblile põhinevale
sünagoogile. Sellest alates sünagoogi jumalateenistus järgib Esra antud juhendeid. Isegi
tänapäeval. Selle tulemusel iga sünagoogi jumalateenistus on täiesti vastupidine kui pea iga
kristlik koosolek. Nõnda ei olnud algkoguduses. See järgis sünagoogi korda. Olen nii selle eest
võitleja, et kui ma olin pastorina Gilfordis, järgisime sünagoogi jumalateenistusskeemi igal
pühapäeva hommikul. See on palju, palju parem kui hilisem kristlik kord. Järjekord oli selline:
esmalt sõna, seejärel ülistus. Esmalt kuulatakse Jumalat ja alles siis räägitakse Temaga. Sinu
ülistus peab olema vastus sellele, mida Ta sinule ütleb. Sedasi tuleb ülistusest palju meeldivam
ja vaheldusrikkam. Vahel tahad tantsida ja laulda ning vahel olla tõsine. Selle asemel, et inimesi
peaks ülistuseks pumpama…Mul tõusevad karvad püsti, kui ülistusjuht üritab panna meid
ülistama. Ei saa ülistada enne, kui meeled on Jumalat täis. Kui kogudusse tuleme, ei ole meie
meeled Jumalat täis. Üldiselt 20 minuti pärast läheb hoog sisse ja seda saab kokku hoida, jättes
ülistuse pärast sõna, kui inimesed on Jumalat täis. Sünagoogis veedetakse tund Jumala sõna
lugedes ja seletades. Siis sellele vastatakse ülistusega. See on algkoguduse kord. Selle korra lõi
Esra, kes pani Jumala sõna ja selle seletamise esimesele kohale. Ta pani puidust kantsli platsile
ja luges ning seletas neile kirjutisi. Ülistus tõusis sellele vastuseks. On palju kergem Jumalale
vastata, kui oled Teda kuulanud. See on olnud minule see asi, mille eest olen rääkinud. Kui
olete minu raamatuid lugenud, teate, et räägin selle eest, et pöörduksime selle
jumalateenistuskorra juurde tagasi, millega Jeesus ja algkogudus olid harjunud. Ja mille nad
olid sünagoogist ja Esralt saanud. Alustage sõnast! Gilfordis veetsime tunni sõna juures ja siis
pool tundi ülistades. Selle aja säästad, kui oled täis Jumala sõna ja tahad Talle midagi öelda.
Oled valmis ülistama, ega seda pole vaja pumbata:“No nii. Ilm on ilus. Nüüd ülistame
Issandat!“ Minu arvates me pole veel ülistuseni jõudnud…Kas olete sellega kokku puutunud?
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Sellest tuleb inimese oma pingutus. Aga kui oled täis Jumalat, mõtled Tema peale ning unustad
kõik muu, oled valmis ülistama. Aga siin see nüüd on. See jumalik mees lõi aluse. Järgneva
400 aasta jooksul polnud prohveteid, ainult kirjatundjad. Kirjatundjad olid need, kes uurisid ja
seletasid Jumala sõna. Nagu alati, kui prohvetlik sõna puudub, kirjatundjad jagunesid
konservatiivideks ja liberaalideks. Oli konservatiivseid piibliuurijaid ning liberaalseid.
Konservatiivsed uskusid ülestõusmisse ja surmajärgsesse ellu. Neid nimetati variserideks.
Liberaalid ei uskunud ülestõusmisse ega surmajärgsesse ellu, seepärast nad olid saduserid. See
on meelespea. „Far I see“ (näen kaugele=variser) ja „sad you see“ (kurb näed ju=saduser). Kõik
küsimused Piibli tõlgenduse kohta tõusid esile ning piibliuurijad ning teoloogid elasid oma elu
kuldset aega. Huvitav, et kui Jeesus tuli, tavalised inimesed kuulasid Teda meelsasti, kuna Ta
rääkis autoriteediga, mitte nagu kirjatundjad. Saab kohe aru, kui teadmised on teiste kirjutatud
raamatutest pärit. Ükskord julgesin pidada 20 jutluse õpetussarja Pühast Vaimust enne Püha
Vaimuga täitumist. Tulin ikka lähemale Apostlite tegudele ja mässisin end üha rohkem
probleemidesse. Siis Jumal oma armust ristis mind Püha Vaimuga. Järgmisel pühapäeva
hommikul tõusin jälle jutlustama. Kasutasin samu märkmeid ja mõtlesin, et olen sama
jutlustaja. Aga hiljem üks noormees tuli mu juurde ja ütles:“Mis sinuga sel nädalal juhtunud
on?“ Küsisin:“Kuidas palun?“ Ta ütles:“Oled erinev.“ Küsisin:“Kuidas?“ Ta vastas:“Sel
nädalal sa tead, millest räägid.“ See noormees oli puusepp ja on nüüd pastorina Bristolis. Kõike
võib ju raamatutest õppida. Ja seda nad tegid selle 400 aasta jooksul. Nad vaidlesid
konservatiivse ja liberaalse seisukoha vahel. Siis tuli Jeesus ja tavaline rahvas kuulas Teda
meelsasti. „Sina tead, millest räägid. Räägid nii, nagu see, kellel on meelevald.“ Aga Esra pani
selle aluse Piibli uurimisele sünagoogis ja andis sellele esimese koha hommikusel
jumalateenistusel. See pidas nad 400 aastat koos, ajal, mil nad ei kuulnud Jumalat. Neil oli
Piibel. Nad uurisid seda, lugesid seda, käisid seda läbi, aga nad ei näinud seda, mida oleks
pidanud nägema. Jeesus ütles:“Uurige kirju. Need jutustavad kõik minust.“ Ja Ta rääkis Vanast
Testamendist. Selleks on vaja Püha Vaimu. Järgnevalt räägime Nehemjast.

2. osa
Läheme Nehemja raamatu juurde, mis on oma struktuurilt väga sarnane Esra raamatule. See
peab olema sama käega kirjutatud. Meil on sama neljaks jaotamine ja alajaotused 2, 3, 3, 2. Me
alustame kolmanda tagasitulekuga, kui Nehemja, olles ikka veel Paabelis, saab Jeruusalemmast
halva uudise. Sellel ajal oli ta kuninga joogikallajate ülem. Mul on tunne, et ta sai töö Estri
kaudu, sest Artahsasta oli kuninganna Estri kasupoeg. Ester oli juudi tüdruk, kellest sai
kuninganna. Ta sai ikkagi töö, mis ei olnud just väga meeldiv- veini testimine, et näha, kas see
mitte mürgitatud ei olnud, enne kui imperaator seda puudutas. See oli aga väga vastutusrikas
amet. See tegi ta ka imperaatori silmis usaldusväärseks. Uudised, mis jõudsid Nehemjani, olid,
et Jeruusalemma müürid, mis olid üles ehitatud, olid uuesti maha lõhutud. Kohalikud inimesed
Jeruusalemma ümber olid nii vihased linna ülesehitamise pärast, et see tuli jälle maha lõhkuda
sama kiiresti, kui see üles ehitati. Nehemja näis nii õnnetu, et kuningas küsis:“Mis lahti on? Ma
ei ole sind kunagi varem õnnetuna näinud.“ Nehemja palvetas enne kuningale vastamist. See
on kiire palve. Siiski on Nehemja palvemees. Enne kui ta kuningaga rääkis:“Issand, mida ma
peaksin ütlema?“ Siis ta rääkis talle. Kuningas ütles:“Nehemja, sa oled olnud mulle hea sõber.
Ma annan sulle meelevalla tagasi minna ja müürid uuesti üles ehitada. Veelgi enam, ma saadan
kirjad inimestele, kellel on materjali, et nad sind varustaksid, et müürid uuesti üles ehitada.“
Esimese lõigu teises pooles ta läks öösel ja tegi salajase vaatluse. Keegi ei teadnud, et tema seda
tegi. Ta tegi ringkäigu ümber lõhutud müüride, loendades väravaid, mis tuli uuesti ehitada. Ta
on mees, kes ummisjalu ei torma. Ta on usumees, kuid ta teab täpselt, milles ülesanne seisneb,
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enne kui ta alustab. Ta uuris sellel ööl töö ulatust. Siis ta läks, et üles ehitada. Kui te tänapäeval
Jeruusalemma lähete, teile andestatakse, kui te panete mööda sellega, kus Jeruusalemm
tegelikult oli. Paljud inimesed vaatavad praeguse vanalinna väga vanu müüre ja arvavad, et see
on Vana Testamendi linn, kuid see ei ole. See on tänapäevane müüriga ümbritsetud ala. See on
mõnesaja aasta vanune ja see on ehitatud vaid mõni sajand tagasi ristisõdijate ajal. Kui inimesed
lähevad Jeruusalemma, siis nad arvavad nägevat vanalinna. Vanalinn on praegusest
linnamüürist väljaspool. See oli siin sellel maaribal templialast lõunas. Siin on praegune
templiala mošeedega. See on umbes 13 aakrit, üks suur kivist platvorm selle künka tipus. Sellest
alla kulgeb tänav mööda mäeseljandikku. See on Jeruusalemma vanalinna vana peatänav. Siin
on Kidroni org- otsuse ja kohtuotsuse org. See on siin haudu täis. Siis on seal keskel üks
väiksem org ja Hinnomi org ehk Gehenna kulgeb lääne kaudu põhja. Seega need kolm orgu
saavad kokku ja moodustavad äravaoolu Surnumerre. Sellel mäeseljakul esimese kahe oru
vahel oli jebuuslaste vanalinn, Saalem. Neil oli kuningas-preester nimega Melkisedek. Saalem
tähendab rahu linn- Shalom. Sellel maaribal on tõesti vanalinn ja tempel ehitati linna kohale.
Sa pead minema Jumala ülistamiseks üles. Mööda peatänavat üles, möödudes Taaveti paleest.
Veega oli probleem. Siin väljaspool oli allikas ja kui vaenlane tuli, võisid nad linnalt vee ära
lõigata. Hiskija ehitas tunneli läbi selle mäe ja nad said linnas vett võtta. See tunnel on ka
tänapäeval alles. Te näete seda mäeseljakut paremini lõunast. See on pilt templiala alt võetuna.
Siin on Kidroni org. Siin on Gehenna org. Te näete, kuidas päike toob seljandiku välja. See on
Vana Testamendi Jeruusalemm templiga selle kohal.
Nüüd natukene arheoloogiat. See võib-olla pakub teile huvi. See pilt on tehtud üle selle, et te
näete vanalinna. Te näete mõningaid väljakaevamisi. Siin on nad leidnud Nehemja müüri. Need
on päris kivid, millega Nehemja ehitas. Mulle on see paeluv. Ma ei olnud arheoloogiast
huvitatud ajani, kui Piibel hakkas huvitama. Siis saab arheoloogiast paeluv ala, sest sa näed
omaenda silmadega, et need on kivid, mille ladumise eest Nehemja vastutas. Ta pidi valvurid
ametisse määrama nii, et töö oli ühes käes ja mõõk teises. Nad pidid kõigeks valmis olema.
Rabav fakt on see, et ta sai kogu linnamüüri ehitatud 52 päevaga, 7 ja poole nädalaga. Vähem
kui kahe kuuga, sest inimestel oli tahe töötada. Iga perekond ehitas tüki müürist oma majast
väljapoole ümberringi. Nad panid väravapostid üles ja ka väravad. Esmakordselt oli linn
turvaline. Nad puutusid sellel ajal paljude raskustega kokku. Kaitseehitiste ehitamisel puutusid
nad vastupanuga kokku. Esimene oli naeruvääristamine. Samaarlased tulid ja
ütlesid:“Rebasedki võivad need müürid ümber lükata.“ Kui nad nägid, et pilge ei tööta,
katsetasid nad ähvardustega. Nad läksid pisut tõsisemaks. Neil oli ka vandenõu, et Nehemjat
töö juurest kõrvaldada. Nad ütlesid:“Me tahaksime sinuga läbirääkimisi pidada. Saame
sõpradeks. Sa tule meiega nõu pidama.“ Nehemja ütles:“Ei, ma ehitan müüri.“ Ta jäi. Neil oli
sisemisi raskusi. See on kurb lugu. Müüridest seespool muutusid rikkad rikkamaks ja vaesed
vaesemaks raha laenamise kaudu. Juutidel on rahalaenamise anne. Nad on ka Euroopat palju
rahastanud. Seda teevad nad ka praegu mitmete pankade kaudu. Hüpoteekide kaudu said mõned
juudid väga rikkaks. Teised sattusid miinustesse. Kas ei tundu tuttavana? See oli halb Jumala
inimeste hulgas. Nehemja pidi sellega tegelema ja majanduslikku seisu võrdsustama. Siiski
väga vähe inimesi tahtis linnas elada. Paljud elasid hajutatult. Siis oli palju kergem vaenlase
ilmumisel minema joosta. Ta pidi välja minema ja peaaegu sundima inimesi linnas elama. Nad
ehitasid maju ja läksid välja peresid veenma, et linn on nüüd turvaline. Nad võivad nüüd sinna
elama minna. Tal oli eriline nimekiri Jeruusalemmas elavatest inimestest. Perekonnad olid
omavahel seotud ja nad veensid neid linna kolima. Ta tegi rahvaloenduse. Siis ta teadis, kus
keegi elas. Neid oli kokku 42 360 juuti, 7337 teenrit ja 245 lauljat. Kas pole mitte tore arusaam!
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Ta pani lauljad kirja, sest ta tahtis taastada kogu templiteenistuse. Siis me leiame Esra oma
puidust kantslist seadust lugemas. Ta mitte ainult ei lugenud seda, vaid andis selle meeleolu
edasi. On tähtis mitte ainult Piiblit lugeda. Pühakirja kõvasti lugemine on väga oluline. Mõned
teist teavad, et Gilfordis me lugesime Piibli kahel korral kaanest kaaneni kõvasti ette. See algas
pühapäeva õhtul kell 21.00 ja lõppes neljapäeva hommikusöögiks. Me ei teadnud, mis juhtuma
hakkab. Keegi arvutas, et 2000 inimest käisid nelja päeva jooksul kuulamas ja me müüsime
pool tonni Piibleid. Mõnede inimeste elud muudeti igaveseks. Inimesed tulid ja palusid veel
ühte raamatut. Nad polnud kunagi kuulnud kogu lugu. Nad olid vaid kuulnud 10 lauset ühel
pühapäeval ühest kohast ja kümme lauset järgmisel pühapäeval kuskilt mujalt. Nii ei saa sa
kunagi Jumala sõnale pihta. Mõned tulid õhtul kell 21.00 ja olid hommikusöögi ajal ikka veel
kohal. See oli intrigeeriv kogemus. Piiblit tuleb lugeda suurte tükkide, mitte väikeste ampsude
kaupa. Te peate inimestel võimaldama seda tajuda. Seda olen ma nende videotega püüdnud
teha. Mitte lihtsalt teie tähelepanu raamatule tõmbamine, vaid ka meeleolu loomine. Et te
näeksite oma vaimusilmas Jumala eesmärgi lahtirullumist. Seda tegi Esra. Siis ta hakkas nutma
ja tunnistas. Esra ja Nehemja vahel on suur erinevus. Esra arvas, et on aeg nutta, kuid Nehemja
käskis neil pidu pidada ja seda nautida. Esra nuttis nende pattude pärast, mida Jumala sõna
paljastab. Nehemja ütles, et on imeline põhjus pidada lehtmajade püha, mis on nende
lõikuspidu. See on rõõmus sündmus. Rabid räägivad sulle, et kui sa ei ole rõõmus lehtmajade
pühadel, teed sa pattu. See on pidu, mida tuleb tähistada. Nehemja ütles:“Tundke end hästi!
Valmistage parim pidusöök, mis teil kunagi on olnud.“ Ta õhutas neid tõesti häid eineid
valmistama ja siis tähistama. Me vajame mõlemat. Me vajame nutmist ja rõõmu. On aeg nutta
ja aeg rõõmustada. Me peame olema targad ja teadma õiget aega. Esra pani neid lepingut
uuendama. Seega laskis ta neil uuesti tõotada, et nad alluvad Iisraeli Jumalale. Tegelikult oli ka
Nehemjal reform. Ma räägin tihti Esra ja Nehemja vahelisest erinevusest. Esra kitkus omaenda
juuksed peast, kuid Nehemja kiskus teiste inimeste juuksed välja. Selles on nende erinevus. Te
leiate, et see on täpselt see, mida nad mõlemad tegid. Nehemja oli rohkem ekstravertne. Ta sõna
otseses mõttes kiskus patustavate iisraellaste juuksed välja. Ta pidi tegelema ka segaabieludega
ja need lahutama. Ta kiskus välja ühe mehe juuksed, kes abiellus paganast tüdrukuga. Ta needis
nad ära. Ta pidi tegelema ka seadusevastaselt võõrandatud varaga. Kahjuks selles linnas olid
Juudas Iskariotid, kes omastasid teistele kuuluvat raha. Ta pidi tegelema hingamispäeva mittepühitsemisega. Need ärimehed, kes Babülonist tagasi tulid, olid huvitatud ainult raha
teenimisest. Loomulikult ei olnud neil samasugust turgu siin. Et oma äri üles ehitada, avasid
nad oma poed sabatipäeval. Nad kauplesid hingamispäeval. Nehemja nõudis kõikide väravate
sulgemist hingamispäeval, et nad ei saaks kauplemiseks sisse ja välja käia. Siis leidis ta nad
väravatest väljaspool kauplemas. Kõige tipuks olid seal preestrid, kes jätsid oma kohustused
templis unarusse. Ta pidi selle korda panema. Seega nii Esra kui ka Nehemja ei pidanud ainult
ülesehitajad olema, nad pidid ka reforme läbi viima. Nad tegid seda vapralt. Isegi halastamatult.
Vaatame Nehemjat kui inimest. Üldiselt hoiatasid inimesed pigem Nehemja kui Esra eest. Ärgu
teil sellist reaktsiooni olgu. Nehemjas oli midagi ilusat. Ta oli vähemalt õnnelik mees ja ta
õhutas teisi õnnelik olema. Ta ütles:“Rõõm Issandas on sinu tugevus.“ Oled sa selle kirjakoha
tsiteerimist kuulnud? Selline oli Nehemja. Ma ei usu, et Esra oleks kunagi nii öelnud. Esra oli
nende pärast nutmisega liiga hõivatud. Nehemja aga ütles:“Rõõm Issandas on sinu tugevus.“
Ma arvan, et nad moodustasid tegelikult täiusliku paari. Nad tulid kokku, et uuesti üles ehitada,
et aidata ja lohutada. On asju Nehemja juures, mis mulle sügavat mõju avaldavad. Me arvame,
et me tunneme teda. Nehemja räägib rohkem endast kui Esra. Ta on autobiograafilisem. Seal
on rohkem mina-lõike. See räägib meile neli asja tema kohta. Esiteks oli ta palvemees. Kui Esra
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oli piiblimees, siis Nehemja oli palvemees. Jällegi moodustavad nad hea partnerluse. Kõige
tähelepanuväärsem asi Nehemja juures oli see, et meil on temalt mõned pikad palved ja mõned
lühikesed palved. Palve pikkus pole oluline. Loeb selle sügavus. Meil on temalt mõned avalikud
ja mõned isiklikud palvused. Meil on palvused enne ja pärast millegi toimumist. See mees
rääkis kõigest loomulikul viisil Jumalaga. Ta oli palvemees. Teiseks oli ta praktiline mees. See
meeldib mulle. Ta oli kohutavalt praktiline. Ta oli hästi organiseeritud. Mõned inimesed on nii
taevaselt meelestatud. See mees ei olnud. See palvemees oli väga praktiline. Ta suutis hästi
organiseerida. Ta uuris väravaid ja müüre. Ta ei hõljunud pilvedes. Ta oli praktiline mees. Kas
ei ole tore kombinatsioon praktilisest ja palvemehest? Kolmandaks oli ta emotsionaalne mees.
Sügavate tunnete mees. Oli aegu, kui ta oli äärmiselt kurb. Enamasti oli ta õnnelik mees. Ta
õhutas teisi Jumalas rõõmus olema ja tugevust rõõmust ammutama. See teeb inimese tugevaks.
Ta võis ka vihane olla. Ta võis inimeste juuksed välja katkuda. Mulle see mees meeldib. Ta oli
emotsionaalne mees. Kõige tipuks on ta ka seltskonnainimene. Ma ei arva, et Esra oleks suutnud
seda teha, mida Nehemja tegi, sest Nehemja sai inimestega hästi läbi. Ta oli hiilgav
personalijuhtimises. Ta suutis teised tööle panna. Esra oli omaette nokitseja, kuid Nehemja sai
inimestega kergesti kontakti. Kui tema oli läheduses, siis nad töötasid. See mees pani nad tööle.
Ta ergutas neid, hoidis neid käigus, kui nende moraal oli maas. Teeme töö ära. Lähme edasi!
Kui ta räägib tööst, siis ta ei ütle „mina“, vaid ütleb „meie“. Tal on oma isiklikud hetked, kui ta
müüre kontrollis:“Ma käisin ümber müüride.“ Kui jutt on ehitisest, siis:“Meie ehitasime
müürid.“ Ta tunnustas kõiki. Me tegime head tööd. Me töötasime innukalt. Me saime selle 52
päeva jooksul valmis. Selline mees tundub väga atraktiivne olevat. Ta ei ütle:“See kõik oli minu
saavutus.“ Tema iseloomus on mingi tasakaal. Palvetav ja praktiline. Rõõmus ja kurb. Karm ja
õrn. Tundlik inimeste suhtes ja tundlik Jumala suhtes. Selle mehe iseloomus on mingi meeldiv
tasakaal. Ma arvan, et piiblitegelased peaksid meid inspireerima järele tegemaks seda, mis on
hea ja vältimaks vigu.
Miks uurida ajalugu nii ammu aega tagasi? Miks minna nii pikalt tagasi? Mis meil sellega
pistmist on? 2000 miili eemale ja 2500 aastat tagasi. Ma tahan lihtsalt kokku võtta. Me vaatleme
huvitavaid sündmusi ja isiksusi, kuid me tegelikult loeme Jumala ja Tema inimeste lugu. Lugu
Jumalast, kes sidus end lepingu kaudu ühe rahvaga. Nüüd seob Ta meid uue lepinguga.
Vaadake, kuidas Nehemja räägib oma Jumalast. Minu Jumal teeb seda. Minu Jumal on väeline.
Minu Jumal hoolitseb, et töö saab tehtud. Siin on meil jälle pilt Jumalast, kes täidab oma
lubadust. Me peame meeles pidama, et Ta lubab oma inimestele kahte asja- õnnistada
sõnakuulelikke ja needa sõnakuulmatuid. Sama Jumal, kes peab üht lubadust, peab ka teist.
Tõsiasi, et Ta nad eksiili saatis, näitab, et Ta peab oma lubadust nende suhtes. Kui loete 3.
Moosese raamatu 26:44, siis näete, et Ta lubas nad tõotatud maalt ära võtta, kui nad valesti
käituvad. Ta pidas oma lubadust. Miks oli see 70 aastat? Seda saame me teada Ajaraamatu
lõpus. Üks Jumala seadusi oli, et maa vajas puhkust, nagu inimesedki. Jumal nõudis, et iga
seitsmes aasta ei tohi nad vilja koristada, vaid peavad maal puhata laskma. Maa pidi puhkust
saama. Nad ei olnud seda 500 aastat teinud. Seega mitu puhkuse aastat oli maal saamata jäänud?
70. Ajaraamatu lõpus ütleb Jumal:“Kui teie ei anna maale puhust, siis teen seda mina.“ Maa sai
70 aastat puhata. Kas pole huvitav! Sellepärast kestis eksiil täpselt 70 aastat. Maa pidi oma
puhkuse kätte saama. Jumal peab oma sõna. Ta on lubanud premeerida õiget ja karistada õelat.
Ta teeb mõlemat, sest vastavalt lepingule peab Ta mõlemat tegema. See rakendub nii Tema
inimeste kui ka teiste inimeste kohta. Paulus kirjutas kristlastele:“Meil tuleb kõigil seista
Kristuse kohtujärje ees, kus me vastutame asjade eest, mida me ihus tegime.“ Jumal peab oma
lepingut. Nii Esra kui Nehemja raamatute puhul märkasin ma, et Jumal töötab salaja. Nendes
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raamatutes ei ole prohvetlikke sõnu ega imesid, siiski võite näha Jumalat hämmastavalt vaikselt
töötamas. Esmalt töötab ta liidritega, kes ei kuulu Jumala rahva hulka, meestega nagu Koores
ja Artahsasta. Jumal võib töötada teda mitte tundvate inimeste südameis. Kas pole hämmastav!
Kui lähed intervjuule kellegi juurde, kes ei ole kristlane, võid sa ikkagi palvetada, et Jumal
valmistaks nende südamed ette sinu külastuseks. See on Jumala töötamise vaikne viis, et kedagi
sinu tulekuks ette valmistada. Mul on palju näiteid selle kohta. Seal, kus ma arvasin, et tuleb
lahing, ei olnudki lahingut. Nad olid nagu valmis selleks, mida ma öelda tahtsin. Jumal võib nii
töötada. Ta ei pea Punast merd jälle poolitama. Ta võib töötada ka sellisel viisil. Siis Ta töötas
Esra ja Nehemja, Serubbaabeli ja Joosua esiletõusmise kaudu. Jumal töötab õigete inimeste
õigel ajal ülestõusmise kaudu. Õiged juhid Tema inimestele. See on sama imeline kui imed.
See on Jumal, kes töötab oma eesmärkide elluviimiseks. Siit sain ma järgmise õppetunni. Need,
kes tulid maale tagasi, langesid pattudesse tagasi. Patt, millesse nad rohkem kunagi ei langenud,
oli ebajumalateenimine. Selle päevani on juutidel selline hirm ebajumalateenimise ees, et nad
ei ole kunagi ebajumalate kummardamise juurde läinud. Nad läksid teistesse pattudesse tagasi.
See on tragöödia. Winston Churchill kirjutas suurepärase ajaloo II maailmasõjast kuues köites.
Olen seda lugenud. See on paeluv lugemine. Kuuendal köitel on väga huvitav pealkiri- II
maailmasõja ülim lõpp. Ta nimetas selle „Triumfiks ja tragöödiaks“. Alapealkiri on „Kuidas
suured demokraatiad triumfeerisid ja olid nii võimelised uuesti algama, mis peaaegu läks neile
elu maksma“. See oli suure sõjapealiku lõplik otsus II maailmasõja kohta. Inimloomus on
selline. Kahjuks, kuigi nad ei läinud tagasi ebajumalakummardamisse, läksid nad muudesse
pattudesse tagasi. Selle tulemusena ei rääkinud Jumal nendega 400 aastat. Jumal ei teinud
imesid ega andnud sõnumeid neli tervet sajandit. Ta ootas, kuni aeg täitus ja siis saatis oma
Poja Jeesuse. Seega tegelikult Esra ja Nehemja koos kahe prohvetiga, kelleks olid Haggai ja
Sakarja. Nad kõik tegelesid ülesehitamisega. Me lõpetame mehega, kelle nimi oli Malaki, kes
oli kõige viimane prohvet. Tema viimane sõna Iisraelile 400 aastaks oli needus. See on viimane
sõna sinu Vanas Testamendis. Malaki ise ootas sellise prohveti nagu Eelija tagasitulekut, kes
saadetakse Jumala viimase sõnumi teatamiseks. Me teame, kuidas see kõik täituma saab.
Vaatame veel Vana Testamendi tabelit, et näha, kus me oleme. Me vaatame praegu Esra ja
Nehemja raamatuid, mis on viimased ajalooraamatud Vanas Testamendis. Malaki oli viimane
prohvet. Kuna Malaki ja Matteuse raamatud on järjest, siis me arvame, et nad järgnesid ajaliselt
üksteisele. 4 sajandit Jumala inimesed ootasid ja ootasid. Kui Ristija Johannes tuli riietatuna
nagu Eelija ja rääkis jälle Jumala prohveteeringuid, siis kogu maa tuli teda vaatama. Ta
ütles:“Minge Jordanisse, et valmis olla Jumala kuningriigiks.“ Ta maksis selle eest oma eluga,
kui edomlast Heroodest noomiti selle eest, et ta oli abiellunud vale inimesega. Oleme jõudnud
päris Vana Testamendi lõppu. Ma ei ole veel teinud videot Malaki raamatust, kuid seda ma
teen. Üks asi lõpuks. Taaniel ütles hämmastava prohveteeringu siin eksiilis. Mõned tema
prohveteeringuist on tõesti uskumatud. Kui te olete näinud minu videot Taanieli kohta, siis te
teate seda. Üks ennustus, mille ta tegi, sobib väga hästi Esra ja Nehemja õppimisel. „Alates
sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7
aastanädalat ja 62 aastanädalat. Pärast 62 aastanädalat kaotatakse Võitu.“ Tema ütles seda
eksiilis olles. Kui me liidame selle kokku, seitse seitset ja kuuskümmend kaks seitset, saame
490 aastat. Aasta on 360 päeva. Alates Jeruusalemma taastamise ja ülesehituse korraldusest
Võitu tulemiseni on 490 aastat. Kui me selle kokku liidame, võib see olla üks nendest
määrustest. Kas see on Koorese või Artahsasta määrus. Kui te ühe arvestuse võtate, tuleb kokku
26 pKr, kui võtate teise, siis tuleb 30 pKr. Kuupäevade arvestamine on keeruline kalendrite
muutumise tõttu. Siin on hämmastav, et 490 aastat peale mõlemat määrust jõuate otsekohe
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Jeesuse ellu. Kuidas võis Taaniel seda teada? Taaniel ei teadnud seda, kuid Jumal teadis. Seega
eksiiliaegadel oli Messia tulek juba määratud. Jumala plaan oli juba kindlaks määratud. 490
aastat pärast esimest määrust tuleb Võitu ja Ta kaotatakse ära. Jeesus tuli, Ta löödi risti ja Ta
tõusis surnust üles. Seega alates eksiilist kuni Jeesuseni on prohveteeringu liin. Ma usun, et
Jumal näitas seda Taanielile, et me teaksime, et eksiilist tagasi tulles langesid Iisraeli lapsed
jälle pattu. Jumal teadis, mida sellega ette võtta. Jumalat ei saa üllatada. Tal oli juba planeeritud,
mida teha, et seda olukorda lahendada. Ta saatis Päästja, et nad patust vabaneksid.

Ajaraamatud
Kui inimesed hakkavad Piiblit kaanest kaaneni läbi lugema, takerduvad nad tavaliselt ühes
kahest kohast- 3. Moosese raamat on lemmik koht toppama jäämiseks, sest äkitselt kogu jutt
lõpeb ja on lihtsalt seadus ja kombetalitus ning asjad, mis tunduvad pisut ebaolulistena. Teine
koht on Ajaraamat. Kui me oma koguduses Piibli järjest katkestamata läbi lugesime, oli 2-3
vaesekest, kes pidid lugema esimesed 9 peatükki Ajaraamatust, mis ei ole midagi muud, kui
sugupuud, kus on lihtsalt nimi nime järel. Enamik neist on inglise keeles küllaltki raskesti
hääldatavad. Need vaesed inimesed lugesid 15 minutit ei midagi muud kui vanu heebrea
nimesid ja nende järeltulijaid, kes oli kellegi poeg. See jätkub pidevalt neis 9 peatükis. Kui
olime selle läbi lugenud, sisened sa nagu kordusetendusele, sest olles just läbi lugenud 1. ja 2.
Kuningate raamatu, loed sa kogu loo uuesti läbi. See tekitab paljudes inimestes mõistmatust:
miks on meil kaks allikat samast ajalooperioodist? Esimest korda loete seda Kuningate
raamatust ja seejärel tuleb täpselt sama asi. Samad kuningad samades sündmustes. Miks? Meil
inglastel on raskuseks raamatute järjekord ingliskeelses Piiblis, mille järjekord erineb oluliselt
juudi Piibli omast.
Ma püüan seda selgitada alljärgneva tabeliga. Heebreakeelne Vana Testament on esimeses
tulbas ja teise tulba ülemises osas. Inglisekeelne on ülejäänud osa (kokku on kolm tulpa). Me
märkame mitmeid asju. Esiteks nad on üsna erinevalt grupeeritud. Heebreakeelses Piiblis on
kolm raamatute gruppi, mida nad seaduseks, prohvetiteks ja kirjutisteks nimetavad. Kui te
mäletate Jeesuse lugu Damaskuse teel, kus Ta kohtus pärast surnust ülestõusmist kahe jüngriga,
seal öeldi, et Ta õpetas neile Pühakirja ja näitas neile kõike seaduse, prohvetite ja kirjutatu
kohta, kaasa arvatud Tema enda kohta. Te näete muutusi. Esiteks on esimesed viis raamatut
kõik ülejäänust eraldatud. Need moodustavad seaduse või Toora, mis tähendab juhiste andmist.
Toora või Pentateuh, nagu seda vahest kutsutakse. Seega on 5 seaduseraamatut, mida
kutsutakse 1.-5. Moosese raamatuks. Nemad nimetavad neid esimese sõna järgi rullraamatus.
1. Moosese raamatut nimetatakse „Alguses“, 2. Moosese raamatut nimetatakse „Need on
nimed“, 3. Moosese raamatut nimetatakse „Ja Ta kutsus“, 4. Moosese raamatut nimetatakse
„Kõrbes“ ja 5. Moosese raamatut „Need on sõnad“. Siis jõuavad nad kohe prohvetitesse, milles
neil on kaks alagruppi. Nad nimetavad neid Joosua, Kohtumõistjate, Saamueli ja Kuningate
raamatuks. Saamueli raamat on heebrea Vanas Testamendis ühe raamatuna, samuti ka
Kuningate raamat. Nad kasutavad ainult kaashäälikuid ja ei kasuta täishäälikuid, sellepärast see
võttis ainult poole ruumist. Need tõlgiti seejärel esmalt kreeka ja seejärel inglise keelde. Siis
võttis see palju rohkem ruumi ja nad jagasid need kaheks. Neist nelja raamatut nimetatakse
prohvetite raamatuteks. Saamueli ja Kuningate raamatuid käsitledes püüdsin ma selgitada, et
need ei ole ajalooraamatud, vaid prohvetlikud nägemused ajaloost. Saamuel oli prohvet, kes
selles varajases perioodis domineeris. Kuningate ajal oli tuhandeid prohveteid, kes paljudel
juhtudel ajalugu kirjutasid ja interpreteerisid ja näitasid, mida Jumal oli parajasti tegemas. Siis
panid nad hilisemad prohvetid ühte teise gruppi. Nii teeme meiegi. Siis on meil kirjutised. See
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kätkeb endas mitmesugust, kuhu on koondunud kõik muu. Seal on Laulud, mida nemad
Kiituseks nimetavad. Seal on Iiobi raamat, Õpetussõnad, Ruti raamat, mida ei peeta
prohvetlikuks. Seega on ta kirjutiste all. Selles on oluline muutus meie Piiblis. Siin on Ülemlaul.
Siis on Koguja raamat, mida nimetatakse Kuulutajaks. Nutulaulu nimetatakse „Kuidas“, sest
see on esimene sõna selles. Taanieli raamatut ei ole pandud prohvetite hulka, vaid see on
kirjutiste hulgas. Seda on üsna oluline märgata. Siin on ka Esra ja Nehemja ja lõpuks viimane
raamat juudi Vanas Testamendis on Ajaraamat. Seda kutsutakse lihtsalt „Päevade sõnad“, mis
on teatud ajalooallikas. Teisisõnu Kuningate raamatut nähakse täiesti erinevas valguses
Ajaraamatuga võrreldes. Üks on prohvetlik raamat ja teine ei ole seda. Kohe hakkame vaatama,
miks. Seega viimane sõna juudikeelses Vanas Testamendis on sõna „alijah“, mis tähendab
„mine üles“. Viimane sõna Ajaraamatus on „Mingem üles!“, mis tähendab „Mingem tagasi
Jeruusalemma!“ Sellest alates , mil iganes juudid lähevad tõotatud maale tagasi, nad ütlevad:
Ma teen alijahi. „Alijah“ tähendab: Ma lähen üles Jeruusalemma. See on palju paremini
korraldatud, kui ingliskeelses, sest viimane sõna ingliskeelses on „needma“. Juudid ei loe
kunagi viimase salmina Malaki raamatut sünagoogis, sest viimane sõna on „needma“, sest nad
ei taha selle sõnaga lõpetada. Seega järjekord on üsna erinev. Luuka 24. leiame Jeesust Piiblit
avamas viisil, kuidas juut seda avas, näidates endasse puutuvat seaduses, prohvetites ja
kirjutistes.
Inglise keeles on meil kolm küllaltki erinevat grupeeringut. Me nimetame kõiki esimesi
raamatuid Piiblis ajalooraamatuteks. Seega vaatleme 1.-5. Moosese raamatuid
ajalooraamatutena. Joosua ja Kohtumõistjate raamatuid vaatleme lihtsalt selle jätkuna. Sinna
paigutame ka Ruti raamatu, sest peame seda osaks ajaloost. Me paneme sinna Saamueli ja
Kuningate raamatud. Seejärel paneme Ajaraamatud kohe pärast Kuningate raamatut.
Sellepärast tekib meil mulje, et sama asja korratakse uuesti üle. Tegelikult, lähemal vaatlusel
selgub, et see on täiesti erinev raamat. See ei ole prohvetlik raamat. Siis lisanduvad Esra ja
Nehemja ajaloo-osas, kuigi siin (heebreakeelne Vana Testament) on need kirjutistes. Siis me
paneme Estri raamatu sinna. Siis on meil poeesiaks nimetatud kogumik. Sinna paneme Iiobi
draama, Laulud, Õpetussõnad, Koguja raamatu ja Saalomoni Ülemlaulu. Nagu te näete, oleme
järjekorda täielikult muutnud. Lõpuks jõuame sinna, mida meie prohveteeringuks peame. Me
ei jaga seda varasemaks ja hilisemaks. Meie jagame selle põhiliseks ja vähemtähtsaks (suured
ja väikesed prohvetid). Seega on meil 4 suurt ja 12 väikest prohvetit. Kahjuks oleme me
paganatena paljudest asjadest valesti aru saanud. Meil on need üsna erineva klassifikatsioonina.
Me kaldume Kuningate ja Ajaraamatuid sama raamatuna võtma. Kui te neid hoolega ei uuri,
siis võite selle järelduseni jõuda. Selle tulemusena tuntakse Ajaraamatut väga vähe
kirikuringkondades. Meil on tsitaat ainult kahest salmist kogu terve raamatu ulatuses. Esimene
on 2. Ajaraamat 7:14:“Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja
nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen
taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.“ Ma ei tea, kui palju kordi on seda
viimase 20 aasta jooksul tsiteeritud. Terve muusikal nimega „Kui minu rahvas“ oli sellest. See
põhines selles ainsal salmil. Siiski oli see salm täiesti kontekstist välja võetud. Seda üritati
Inglismaa kohta rakendada, või Ameerika kohta, sest muusikal oli seal kirjutatud. Selle maa all
mõeldakse Iisraeli. Seal ei ole midagi, mis meil lubaks seda mõne teise maa kohta rakendada.
Kahjuks sellest on hea moto tehtud. Kas teate, mida ma mõtlen? See on võetud kontekstist välja
ja sellest on saanud üks kõige populaarsemaid tekste viimase 20 aasta jooksul. Teine on
kuningas Joosafati valitsuse ajast, kui teda rünnati kolme eri rahva poolt, kes said liitlasteks ja
otsustasid väikese Juuda minema pühkida. Nad marssisid Joosafati suunas. Joosafat palvetas ja
319

prohvetid ütlesid:“Sa võidad selle lahingu.“ Tal kästi lauljad armee ette saata. Seega lauljate
koor, kes laulis ülistust Jumalale, juhtis armee võitlusesse. Vaenlane põgenes. See on teine salm
Ajaraamatust, mis on tõesti üles korjatud. Seda kasutatakse Jeesus-marssidel. Seda kasutatakse
kõikvõimalikes kohtades, kus me juhime ülistust ja saadame koori välja, et vaenlast lüüa. Samas
on need mõlemad salmid täiesti kontekstist välja võetud. Me laulame seda Joosafati võitlust
Jumala võitlusena. Samas ei tunne inimesed Ajaraamatut. See on üsna kurb. Ma tahan teile
näidata, et see on raamat, millel on oma sõnum, mis erineb oluliselt Kuningate raamatu
sõnumist. Seal on teisi Piibli dubleerimisi. Räägitakse maailma loomisest- 1. Moosese raamat.
Üks on Jumala vaatepunktist, teine inimese vaatepunktist. Seal on neli Jeesuse eeltähendust.
Need kõik täiendavad teineteist. Neljas evangeeliumis on asju, mis tunduvad samad olevat, kuid
nad on erineva nurga alt. Iga evangeelium on kirjutatud erineva inimese poolt. Sama
tähendamissõna teises evangeeliumis võib edastada täiesti erinevat sõnumit. Tähendamissõna
kadunud lambast Luuka evangeeliumis on kirjutatud uskmatutele. Kadunud lammas on patune.
Matteuse evangeeliumis on sama tähendamissõna kirjutatud usklikele. Seal mõeldakse selle all
äralangenud koguduseliiget. Isegi ühel lool on erinev tähendus, sest see on erinevas raamatus.
Seega samad lood Taavetist, Saalomonist, Joosafatist, Hiskijast Kuningate raamatus ja
Ajaraamatus on täiesti erineva sõnumiga. Need on kirjutatud erineva nurga alt. Lubage mul
teile meelde tuletada asju, mida ma varem ütlesin: kogu ajalool on vaatenurk. Ajalugu ei saa
kirjutada, reetmata oma isiklikke huve. Kogu toimunu hulgast valitakse asjad, millest ollakse
huvitatud ja peetakse oluliseks. Olles selle valiku teinud, seotakse need sündmused omavahel.
Siis antakse hinnang või selgitatakse kirjutatut. Kas see, mis oli toimunud, oli hea või halb.
Seega ajaloolasele on esimeseks sammuks valiku tegemine, siis seose loomine ja kolmandaks
hinnangu või selgituse andmine. Siis arvustatakse moraali seisukohalt. Kui teate seda vana
ajalooraamatut 1066 ja kõike sinna kuuluvat. Seal on kogu aeg loo moraal. See oli hea ja see
oli halb Inglismaa seisukohalt. Samal viisil leiate, et moraal Kuningate raamatus on oluliselt
erinev Ajaraamatus olevast. See on teile võtmeks. Kuningate raamat keskendub kõikidele
halbadele asjadele, millega kuningad hakkama said. Samas keskendub Ajaraamat kõigele heale,
mida kuningad tegid. Nii lihtne see ongi. Uues Testamendis on öeldud, et Vana Testament on
kirjutatud meile mudelina, et me võiksime neist asjadest õppida. Miks on meile Kuningate
raamatus kõikidest halbadest asjadest räägitud, mida kuningad tegid ja Ajaraamatus on meile
räägitud kõikidest headest asjadest, mida nad tegid? Te saate üsna erineva pildi. Nad olid kõik
patused Kuningate raamatus ja pühakud Ajaraamatus.
Kas see on moonutatud ajalugu või mis toimus? Nüüd võrdleme. Te näete väga rabavat
erinevust. Kui Kuningate raamat ja Ajaraamat on koos ingliskeelses, kuid kaugel eemal
heebreakeelses Piiblis. Vaatame kontrasti. Ma rääkisin ajaloosündmuste valikust ja siis
nendevahelistest seostest. Seejärel hinnangu andmisest. Kui vaatame Saamueli, Kuningate
raamatut ja Ajaraamatut, siis me leiame, et Saamuel ja Kuningate raamat, mis olid ainult kahe
raamatuna heebrea testamendis, kuid nelja raamatuna meie Vanas Testamendis, katavad ainult
500-aastase perioodi. Ajaraamat algab palju varasemast ajast ja lõpeb hilisema ajaga. Seal
minnakse tagasi Aadama juurde, sajandeid tagasi inimrassi alguse juurde ja see lõpeb hiljem.
See on võti erinevuse mõistmiseks. Saamueli ja Kuningate raamat lõpevad eksiiliga, kuid siin
on meil tagasipöördumine. „Mingem üles Jeruusalemma“ on viimased sõnad Ajaraamatus.
Seetõttu oli neil kahel autoril üsna erinevad ülesanded. Nad lahendasid selle üsna erinevalt. Siin
pidid nad selgitama, miks kõik oli valesti läinud. Nad teadsid seda kõike. Nüüd pidid nad selle
jälle üles korjama ja julgustama seda jälle üles ehitama. See (Sm/Kn) on kirjutatud üsna peale
nende sündmuste toimumist. Enamik sellest (Aj) oli kirjutatud tükk aega pärast neid sündmusi.
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Siin (Sm/Kn) on meil enamasti poliitiline ajalugu, siin (Aj) on keskendutud religioossele
ajaloole. See (Sm/Kn) on prohvetlikust vaatenurgast, kuid see (Aj) on preesterlikust
seisukohast. See (Sm/Kn) katab nii põhja kui ka lõuna kuningaid, Ajaraamat samast perioodist
rääkides ei nimeta kunagi ühtegi põhja kuningat. Ta ei ole üldsegi mitte huvitatud põhjast.
Seega on seal üüratu erinevus. Te ei ole seda vast kunagi märganud. Üle kõige siin (Sm/Kn)
keskendutakse kuningate inimlikele vigadele, mis selle katastroofi põhjustasid, siin (Aj)
keskendutakse usku, Jumalasse. Siin (Sm/Kn) on kuninglikud pahed, siin (Aj) voorused.
Seepärast sellel (Sm/Kn) on väga negatiivne suhtumine kuningatesse, sellel (Aj) on väga
positiivne suhtumine väga reaalsel põhjusel. See (Sm/Kn) valib kõik halva, mida kuningad
tegid, see (Aj) valib kõik head asjad, mida need samad kuningad tegi. Neis oli nii head kui
halba. Siin (Sm/Kn) on rõhk moraalil ja võtmesõnaks on õigsus. Kas need kuningad olid õiged
või mitte. Siin (Aj) tuntakse rohkem rituaali vastu huvi templis. Siin tuntakse rohkem huvi
vaimsete kui moraalsete asjade üle. Seega on meil siin (Sm/Kn) prohvetlik ja siin (Aj)
preesterlik kirjutis. Vaatenurga erinevus on tohutult suur. Need on mõningad erinevused.
Nüüd peame küsima: mis toimub? Peaksime küsima: mis on Kuningate ja Saamueli raamatus
käsitletust Ajaraamatust välja jäetud? Küllaltki palju on välja jäetud, sest igale kuningale on
pühendatud palju vähem aega. Saamueli ja Kuningate raamatus räägitakse Saulist umbes kuues
raamatus. Ajaraamatus ei ole temast peaaegu üldse kirjutatud. Taavetist on siin (Aj) vaid kaks
kolmandikku sellest, mis siin (Sm/Kn) on. Saalomonist umbes pool. Jagunenud kuningriigist
umbes pool. Mis toimub? Mida on ta välja jätnud? Ta jätab täiesti välja Saamueli osa kuningate
valimisel. Seda ei ole mainitud. Ta jätab Sauli peaaegu täiesti välja. Ainult Sauli surm on
jäädvustatud. See on sellepärast, et ta tahab kuningaid heas valguses näidata. Seega enamik
Sauli valitsemisaega ei ole lihtsalt seal. Siiski Taavetist on siin palju kirjutatud, kuid on välja
jäetud kõik tema võitlused Sauliga, tema 7-aastane valitsemine Hebronis on välja jäetud. Tema
palju naisi on välja jäetud. Absalomi mäss on välja jäetud. Mis kõige peamine, kogu episood
Batsebaga, mis oli pöördepunktiks Taaveti valitsuses, puudub sealt. See kõik on väga
tähelepanuväärne. Autor tahtlikult valib ainult hea. Kui on head öelda, siis ta ütleb. Halva ta
jätab välja. Kujutage ette, et ta jättis Batseba, mis oli pöördepunkt, välja. Siin ilmub Taavet
imelises valguses. Sama lugu on Saalomoniga. Siin ei ole sõnakestki tema paljudest naistest
ega iidolitest, mille nad paleesse tõid. Tema valet suhet Jumalaga ei ole mainitud. Ei mainita
tema saamatust tegelda paganatemplitega kõrgetel kohtadel. Kui me jõuame jagatud kuningriigi
juurde, ei ole sõnagi kuningatest põhjas, sest nad olid kõik halvad. Lõunakuningate puhul
pühendab ta palju ruumi headele kuningatele, nagu lapskuningas Joosija ja kuningas Hiskija,
kuid halbu kuningaid vaevalt üldse mainitakse. Kirjutajal ei ole eelarvamusi, ta teeb seda üsna
ettekavatsetult. Tal on teatud huvid. Seda läbivad punase niidina teatud osad. Need ei
domineerinud Sauli valitsusajal, kuid olid Taaveti ja Saalomoni ajal, samuti mõnede Juuda
kuningate ajal. Esiteks tegeleb ta ainult Taaveti kuningliku liiniga, ainult kuningatega, kes
sellesse liini kuuluvad. Sellepärast ei ole juttu põhjakuningatest. See on Taaveti kuningakoja
ajalugu ja ei midagi rohkemat. Sauli siin ei ole, sest ta ei kuulunud Taaveti kuninglikku liini.
Ta oli Benjamini suguharust. Põhja kuningaid ei ole seal. Üks mees on Ajaraamatus, keda
nendes raamatutes ei ole- Serubbaabel, kes oli Taaveti kuninglikust soost, ta tuli Babüloni
eksiilist tagasi. Temas on lootused Messia tulekuks, sest ainult tema tuli Taaveti liinist tagasi.
Sellepärast pühendatakse pool peatükki Serubbaabeli sugupuule. Ta ei idealiseeri
kuninglikkust, vaid annab sellele idee seda väga soodsas valguses kajastades. Ta ei too välja
nende erinevusi või nõrkusi. Kas on mingi eriline aspekt nende kuningate juures, millele ta
keskendub? On küll. Ta puudutab hoiakuid kahe asja suhtes: Jumala laegas ja tempel. Ta
321

keskendub täielikult sellele, mida nad tegid lepingulaekaga ja selle asukoha templiga, kus Jumal
saaks oma rahva keskel elada. Taavetist räägitakse, kuidas ta laeka Jeruusalemma tõi, tema
soovist ehitada tempel, selle ettevalmistusena materjali kogumisest ja jooniste tegemisest.
Kuidas ta seadis sisse ülistusteenistuse koos kooride ja laulujuhatajatega. Kõike seda on
detailselt Ajaraamatus käsitletud. Sellest on Kuningate ja Saamueli raamatutes üle libisetud.
Loomulikult räägitakse, kuidas Saalomon ehitas templi, mida Tema isa Taavet ei saanud teha.
Kuidas ta lõpuks palvetas, kui see oli sisse õnnistatud. Kuidas Jumala auhiilgus langes. Kõik
sellest põrandaalusest kivimurrust. Haamrilööke ei olnud kuulda, sest seda tehti mäe all koopas.
Sellest on kirjutatud Ajaraamatus, mitte Kuningate raamatus. Need kuningad olid autori silmis
head, sest nad soodustasid templiteenistuse arengut. Prohvet keskenduks halbadele asjadele,
mida nad tegid, kuid preester ütleb:“Ta ehitas meile templi. Ta organiseeris koorid. Ta pani
aluse ülistusele.“ Taavet oli neile tuntud ülistusjuhina ja laulukirjutajana, mehena, kes tahtis
templit ehitada. Seega on meil Taavet ja Saalomon. Kõik, millest me rääkisime, on sellest, mida
ta tegi templi heaks. Kui läheme edasi Saalomonist, oli kodusõda, kus 10 suguharu põhjast lõid
lahku kahest lõuna suguharust. Autor on huvitatud ainult lõunast, sest seal asub tempel. Seal on
Jumala preestrid. Seal on kuninglik liin. Seega püsib ta oma huviorbiidis, korjates üles ainult 8
head kuningat, kellest 5 on eriliselt head. Ta ignoreerib 12 halba kuningat lõunast. Jällegi võite
näha tema meelsust. Ta toob välja Aasa. Kuningas Aasa kõrvaldas ebajumalad Juudas ja
Benjaminis ta kõrvaldas oma kuningannast ema paleest, sest ta kummardas salaja oma
magamistoas ebajumalaid. Aasa tegi Issandaga lepingu ja rikastas templi hõbeda ja kullaga.
Seega preesterlikust seisukohast oli ta üks hea mees. Siis Joosafat, kes oli Aasa poeg, saatis
leviidid üle kogu Juuda, õpetama Jumala seadust. Ta võitis Ammoni ja Moabi, kui ta
ütles:“Lahing ei ole teie, vaid on Jumala oma.“ Ta saatis oma lauljad lahingusse. Kahjuks tegi
ta ka midagi valesti. Ta abiellus Ahabi tütrega. Selle liidu kaudu juhtus kohutav asi. Iisebeli
tütar Atalja läks lõunasse, tappes kogu Taaveti kuningliku soo, kõik printsid. Ta tappis nad, sest
ihkas trooni. Seda märkas preester Joojada, kes röövis Joase, noorima printsi ja peitis ta ära.
Hiljem tõi ta Joase välja öeldes:“See on teie õige kuningas.“ Jällegi mängis preester üliolulist
rolli Taaveti kuningliku liini säilitamisel. Siis Joas parandab templi. Ta tegi ilusaid asju. Siis
Hiskija taastas ja parandas templi. Nad tähistasid paasapühi suure rõõmuga. Tema reformidest
on juttu ainult mõnes salmis Kuningate raamatus, kuid kolmes peatükis Ajaraamatus, sest ta
reformis ülistuse ja pani templi korda. Siis ta räägib palju lapskuningast Joosijast. Ta jooksis
templisse, leidis Seaduse raamatu ja taastas kõik õiged templiteenistused ja pühad, millest
tulnuks kinni pidada. Kõik need kuningad olid ebajumalakummardamise vastu. See oli preestri
seisukohalt hea. Halvad kuningad tegelesid kõik ebajumalakummardamisega. Selle mõistsid
prohvetid hukka. Kui juudid eksiilist tagasi jõudsid, ei kummardanud nad kunagi ebajumalaid.
Nad said eksiilis oma õppetunni ja ei ole ülistanud kunagi enam ebajumalaid viimase 2500 aasta
jooksul. Kas pole huvitav! Kui prohvetitel oli kalduvus keskenduda ebamoraalsusele ja
ebaõiglusele, olid preestrid kõige rohkem mures ebajumalakummardamise pärast. See räägib
meile midagi. Ajaraamatu lõpus saadab Pärsia kuningas Koores juudid oma maale tagasi, et
nad taastaksid templi. Ma tahan, et te peaksite silmas, et inimesed, kellele see autor kirjutab, on
need, kes tulid eksiilist tagasi, kes olid sündinud välismaal. Kes ei olnud juutide templit mitte
kunagi näinud. Kes ei olnud kunagi elanud Taaveti soo valitsemise all.
Ma räägin teile kolm asja, mida ma kolmeks R-ks nimetan. Ta tahab neile anda juured (roots),
kuninglikkuse (royalty) ja usu (religion) tagasi. Esimene asi, mida neil on vaja teada oma maale
naastes, on see, kes nad on. Nad peavad teadma oma identiteeti. Tagasipöördudes pidid nad
esmalt teadma, kes nad olid olnud. Et neil olid juured, mis läksid ajaloos tagasi Aadamani. Ta
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pidi neile seda kõike uuesti õpetama, viies nad tagasi Aadama juurest selleni, kus nad nüüd olid.
Kui loete Alex Hailey raamatut „Juured“ (Roots) või olete seda filmi näinud. See on üks paeluv
lugu sellest, kuidas üks afroameeriklane tahtis välja selgitada, kust ta pärit oli ja kes ta oli olnud.
Ta leidis ennast ühe jõe ääres Ida-Aafrikas, kus üks väike poiss oli röövitud ja müüdud orjana
Ameerikasse. Ta leidis oma juured ja läks sinna külla tagasi ja leidis sealt inimesed, kes olid
tema lähisugulased. Äkitselt ta avastas:“Ma tean, kes ma olen. Ma tean, kust ma pärit olen. Ma
tean, kuhu ma kuulun.“ Juudid vajasid seda tagasi pöördudes. Nad vajasid juuri ajas tagasi. Nad
vajasid teadmist, et nad kuulusid liini, mida Jumal oli algusest peale kontrollinud. Et nad
kuulusid Jumalale ja see eristas neid kogu inimrassist. Sellepärast minnakse Ajaraamatus
aegade algusesse tagasi. Nad vajasid juuri ja identiteeti. Teiseks pidid nad teadma, et nad on
kuninglik rahvas ja et neil oli oma kuningas ja oma kuninglik territoorium. Ta tahtis, et nad
hakkaksid kuningast uuesti mõtlema, et taastada Iisraeli kuningriik. Seega vajasid nad juhte. Ta
räägib neile:“Te ei ole lihtsalt üks grupp inimesi, te olete kuninglik preesterkond. Teil on
kuningas. Kuninglik liin on säilinud. Te saate olema jälle kuningriik.“ Kolmandaks tahtis ta
neile edastada mitte ainult nende identiteeti, vaid eesmärki, miks nad inimestena eksisteerisid.
See eesmärk oli religioosne. Kõige tähtsam asi, mis tegi nad selleks, kes nad olid, oli fakt, et
nad olid Jumala valitud rahvas. Et nende Jumala ülistus oli absoluutselt keskne nende
identiteedi seisukohalt. Kui nad tagasi pöördusid, oli esmaseks prioriteediks templi ja ülistuse
taastamine. Üle 10% nendest, kes tagasi pöördusid, olid preestrid. Miks naases preestreid
rohkem kui muid inimesi Babülonist? Neil oli hea põhjus tagasi tulla. Paljud teised olid endid
sisse seadnud. Nende ärid olid käima läinud ja õitsesid. Preestritel aga ei olnud templit. Nad
tahtsid tagasi minna, et taastada templiteenistus. Serubbaabel otsis vabatahtlikke, kes läheksid
sellele maale tagasi, mida nad kunagi näinud ei olnud ja ehitaksid seal templi. Preestrid
ütlesid:“Meie läheme.“ Preestrid moodustasid suure protsendi inimestest, kes tagasi läksid.
Nende juhiks oli Joosua. Te näete neid Ajaraamatu kolme eesmärki väga selgelt. Te olete
juurtega inimesed. Teil on ajalugu. Te kuulute kuhugile. Need on teie erilised sugupuud. Te
olete kuninglik rahvas. Te olete kuningriik. Teil võib olla oma kuningas, sest üks kuninglikust
liinist on ellu jäänud. Serubbaabel on prints. Te olete religioosne rahvas. Te peate minema
tagasi ülistuse juurde. See on kõige olulisem tagasimineku põhjus. Sellepärast on tempel
esimene, mida peate ehitama. Seal saate Jumalat kiita. Sõna „juut“ tähendab kiida Jumalat.
Kogu tagasipöördumise põhjus on Jumala nime taaskehtestamine Tema linnas. Seega on see
raamat nagu jutlus sellele tagasipöörduvale jäägile. Me teame, et tagasi jõudes olid nad väga
heitunud. Ei olnud just väga tore äri teha. Nad pidid elatise eest võitlema. Nad olid väga vaesed.
Templi ehitus edenes väga aeglaselt. Neil oli vaja kaks prohvetit, Haggaid ja Sakarjat, kes nad
käima lükkasid. Selle juurde tuleme nende raamatute käsitlemisel. Neile oli vaja edastada:
Jumal peab olema esikohal teie eludes. Sellepärast läheme me tagasi kui Jumala rahvas, mitte
selleks, et oma kodu omada. Iisrael täna on selline paljuski selle tõttu, et nad tahtsid omada
turvalist kodu. Nad ei läinud tegelikult tagasi, et end Jumala rahvana sisse seada. Ma ei unusta
kunagi, kuidas mul oli kolmveerandtunnine vestlus Iisraeli presidendiga tema palees. Vestluse
lõpus ta ütles:“Ma olen agnostik. Ma ei usu tegelikult Jumalat.“ See oli Iisraeli president. Ma
ütlesin:“See on maa, kus Jumal tegi oma suurimad imeteod!“ Ta ütles:“Ma ei suuda seda
uskuda.“ Ma olin kurb. Oli väga oluline, et nad pöördusid tagasi kui usklikud inimesed, kui
Jumala inimesed. Tempel pidanuks olema nende naasmise kese, millele nad oleksid pannud
oma lootused. Sellepärast kirjutas ta selle. Nagu näete, on see sõnum üsna erinev prohvetlikust
sõnumist. Praegu on seda kõike liiga hilja öelda. Nüüd on keegi, kes ütleb:“Läheme tagasi ja
alustame uuesti.“ Seega inspireerib ta neid nende imeliste lugudega minevikust.
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Võtame kiiresti otsad kokku. Kristus ise võttis kõik need otsad kokku endas. Sellepärast algab
Matteuse evangeelium Kristuse sugupuuga, Luukas läheb selles Aadamani välja. See on nagu
kuuleksite seda sugupuud üha uuesti. Kristusel olid juured. Kristus oli ja on juut. Ta on seda
ikka veel. On oluline teada, et Ta ei olnud juurteta Jumal-inimene. Ta oli pärit neist juurtest.
Veelgi enam, ta oli selle kuningliku liini täideminek. Ta oli Taaveti poeg. Ta päris selle
kahekordselt. Oma isa kaudu oli tal legaalne õigus ja ema kaudu oli tal füüsiline õigus, sest
mõlemad olid pärit Taaveti soost. Ta oli samuti nende religioossete lootuste täideminek, sest
tegelikult sai Temast tempel. Kirjutatud on:“Sõna sai lihaks ja tempel oli meie keskel.“ Ta
ütles:“Lammuta see tempel ja mina taastan selle kolme päevaga.“ Ta nägi ennast nende ülistuse
fookusena. Need kolm asja saavad Kristuses kokku. Mul ei ole aega teile näidata, kuidas kõik
Kristuses kokku saab. Nüüd on need kolm asja meile üle antud. Meie pärime kolm R-i, sest
meid on poogitud juudi tüvele. Seega on nende genealoogia ka meie oma. Kui ma loen 1.
Ajaraamatu 1.-3. peatükki, siis loen ma omaenda sugupuud, sest nüüd olen mina Aabrahami
järglane. Mind on poogitud nende tüvele. Nende juured on ka minu omad. Need on minu
esiisad. Kui oled kristlane, siis sinu tõelised juured on juudi juured. Need on sinu jaoks isegi
tähelepanuväärsemad kui sinu füüsiline sugupuu. See sugupuu kaob surmaga. Juudi sugupuu
on nüüd sinu genealoogia. Kristuses pärid sa Aabrahami õnnistused. Nüüd olete juurtega
inimesed, kuid teil on juudi juured. Juudid on oliivipuu. Meie oleme nüüd kuninglikud
inimesed. Me oleme kuninglik preesterkond. Printsid ja printsessid. Te peate mööda tänavat
kõndima kui printsid ja printsessid. Ma olen öelnud seda paljudele kristlastele, kes käivad pea
norus. Ma olen öelnud:“Pea püsti, sa oled prints või printsess ja käitud sellele vastavalt.“ Meie
oleme kuninglik perekond ja me hakkame valitsema selle maailma üle koos Kristusega. Ta on
lunastanud igast hõimust ja keelest jumalamehed ja nad hakkavad valitsema maal. Me hakkame
valitsema. Meie oleme Inglismaa kuninglik perekond. Me peaksime sellisel viisil käituma. Teis
voolab Jeesuse kuninglik veri. Meist on saanud tempel. Kas te ei tea, et teie ihu on Püha Vaimu
tempel? Kas te ei tea, et te moodustate kogudusena ühise Jumala templi, kus Ta elab? Neid
kolme asja pidi eksiilist tagasipöörduvatele inimestele õpetama. Me peame väitma, et me oleme
juurtega inimesed, kuninglikud inimesed ja usklikud inimesed koos Jumala templiga. Siiski on
selles erinevus. Me oleme ikka veel eksiilis. Me ei ole veel koju jõudnud. Me oleme võõrad ja
palverändurid võõral maal. Te võite ju öelda:“Ma olen inglane ja elan Inglismaal, või mida
iganes. Tegelikult ei kuulu te siia. Teie kodakondsus on taevas. Te olete võõrad. Inimesed
võtavad teid sellistena. Te kuidagi ei sobi. Te arvate, et mustlased on ebasobivad. Ma võin teile
öelda, et maailm arvab, et iga kristlane on seda. Jeesus ütles:“Nad vihkasid mind, seega
tõenäoliselt vihkavad nad ka teid.“ Me ei kuulu siia. On hämmastav, kui kiiresti sinu sõbrad
sind jätavad. Keegi küsis kord ühelt suurelt baptistijutlustajalt… See oli üks tüdruk, kes just oli
päästetud saanud:“Kui paljud oma vanadest sõpradest pean ma hülgama?“ Ta ütles:“Ära näe
sellega vaeva, nad loobuvad sinust ise.“ Kahjuks on see tõsi. Te leiate end lähemates suhetes
inimestega, kes ei ole teie füüsilised sugulased, kuid kes on teie vaimne perekond. Te peate
kõvasti vaeva nägema, et hoida oma suhteid oma uskmatute sugulastega. Nüüd kuulute uude
perekonda, kuninglikku perekonda. Teie olete Jumala tempel. Mida teete oma kehaga, seda
teete Jumala templiga. Sellepärast on nii paljud inimesed kristlaseks saades suitsetamisest
loobunud, kuigi Piiblis ei ole midagi suitsetamise vastu. See ei vii teid põrgusse, kuigi tekitab
sellise lõhna, nagu te oleksite seal juba olnud. Äkki ütlevad kristlastest mehed:“Mida ma teen
Jumala templiga? Ma põhjustan sellele halba lõhna, määrin seda ja ma lühendan selle eluiga.“
Nad loobuvad sellest. Kui näete, et keha on Jumala tempel, siis te hakkate seda teisiti nägema.
Me pärime nüüd Ajaraamatu õpetust ja ma loodan, et see ei ole vaid igav pala ajaloost, vaid on
hoopis erinev sõnum kuningatele. Samuti tulevikulootuse sõnum sellest, kuidas leida õige
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identiteet Jumala inimestena võõral maal. Seega lugegem seda raamatut uuel viisil ja saagem
sellest uusi õppetunde.

Haggai
Hakkame käsitlema kolme Vana Testamendi suurt prohvetit: Haggaid, Sakarjat ja Malakiat.
Jumal ei öelnud peale neid prohveteid midagi 400 aasta jooksul. Neli sajandit pidid nad oma
lastele ütlema: ühel päeval räägib Jumal jälle meiega. Kuid Ta jäi vaikseks 400 aastaks. See on
pikk aeg, kui te ei kuule midagi kelleltki, keda armastate. Sellised asjad juhtuvad. Haggaid ja
Sakarjat käsitledes oleme päris Vana Testamendi lõpus. Jäi veel vaid üks, enne kui Jumal oli
Iisraeliga rääkimise lõpetanud, enne kui Ristija Johannes 400 aastat hiljem ilmus. Ei ole
kahtlust, et igaüks läks välja, et Johannest kuulata pärast 400 aasta pikkust ootamist. Siis tuli
kogu maa kuulama. Neil olid mõned viimased sõnad Haggailt. Need on väga õhukesed
raamatud, sest need prohvetid rääkisid väga lühikest aega. Haggai rääkis ainult kolm kuud ja
siis ta lõpetas. Sakarja rääkis natuke pikemalt aega- 3 aastat. Tegelikult nad kattusid. Sakarja
alustas enne kui Haggai lõpetas. Nad ütlesid vähe, kuid see oli väga oluline. Samas Jesaja ja
Jeremija kuulutasid 40-50 aastat. Mõlemad nad on pagulusaastate järgsed prohvetid. Nad olid
osa tagasipöördunutest. See on nii Haggai kui ka Sakarja raamatu tagapõhi. Enne pagulust olid
prohvetid tulvil hoiatustest ja tulevastest hädadest. Peale seda on prohvetid väga erinevad. Nad
on tulvil julgustust ja lohutust, püüdes jälle kõike üles ehitada. Seega on sõnum üsna erinev.
Haggai ja Sakarja on viimased, kuid nad kuuluvad kokku. Neil on palju ühiseid jooni. Esiteks
rääkisid nad samal ajal. Nad mõlemad ajastasid hoolsalt oma prohveteeringud, mida vähesed
varajasemad prohvetid kunagi teinud ei olnud. Nad ajastasid selle tegelikult päevale, kuule ja
aastale, kui nad asju välja ütlesid. Niisiis igal Haggai prohveteeringul on täpne kuupäev. Võime
näha, kui palju päevi ja nädalaid nende vahele jääb. Sama on ka Sakarjaga. Nad kattusid ühel
kuul ja aasta on 520 eKr, kui nad on oma maal tagasi, kuid pilt sellest on üsna masendav. Nad
mõlemad rääkisid samas kohas- aeglaselt ülesehitatavas Jeruusalemmas, Juudamaal. Mõlemad
rääkisid täpselt samast situatsioonist. Ma annan väikese ajaloolise ülevaate, et näha, mis toimus.
Pärsia Koores vallutas Babüloni 538 eKr. Kuna ta oli selline helde loomuga diktaator, ütles
ta:“Kõik küüditatud võivad minna tagasi, juhul, kui te ehitate oma templi, kus võite oma jumalat
paluda ka minu eest.“ Seega, tal oli selles ka oma huvi, kuid see andis juutidele võimaluse koju
tagasi pöörduda. Ainult 50 000 neist läksid kodumaale tagasi. Ülejäänud enamik oli paguluses
sündinud ja seal kohanenud. Nad ei olnud orjad Babülonis. Neil oli lubatud äri ajada. Babülon
asus kõige tähtsama jõe ääres ja seal oli kaubatee. Juudid on head äris ja raha tegemises. Nad
olid üsna rikkaks saanud ja nende ärid sõltusid Babüloni kaubateedest. Jeruusalemmas ei olnud
kaubateid. See hoidis ka juute Saksamaal ja Poolas kuni II maailmasõjani. Parem elujärg hoidis
neid ka Ameerikas. Paljud juudid, kes hiljuti Venemaalt tulid, ei läinud Iisraeli, vaid otse New
Yorki, sest seal on parem elujärg. Tänapäeval lahkuvad mõned juudid Iisraelist, et Ameerikasse
minna. Ma mõtlen, et kui kaua nad seal on, enne kui probleemid tekivad ja Jumal ütleb:“Te
peate tagasi minema.“ Seega ainult 50 000 pöördus tagasi ja ülejäänud jäid maha. Sellest ajast
oli Babülonis tohutu suur juudi koloonia. Nagu ma juba varem mainisin, nägid targad mehed
sellest kolooniast tähte, mida Bileam oli prohveteerinud ja läksid Petlemma, et näha Messiat.
Tagasipöördujaid juhtis kaks meest, kelledest üks oli prints Serubbaabel, st Babüloni seemet.
On kindel, et ta oli sündinud eksiilis ja ei olnud kunagi tõotatud maad näinud. Ta oli ainus
ellujäänud Taaveti kuningliku liini liige. Seega tema pidi tagasi minema. Temaga koos läks
preester Joosua, Joosadaki järeltulija. Joosua taastas preesterkonna. Joosua on sama nimi kui
Jeesus- Jeshua, mis tähendab „Jumal päästab“. Seega läks Joosua tagasi, et taastada
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preesterkond. Tagasipöördujaid motiveerisid peamiselt vaimsed huvid. Neid ei motiveerinud
ärilised atraktsioonid. Nad ei kavatsenud saada rikkaks. Maale tagasitulek, mida ei oldud 70
aastat haritud, sai olema raske võitlus. Nad läksid tagasi linna, kus ei seisnud ühtegi müüri. Nad
läksid tagasi paika, kus ellujäänud inimesed neid ei tahtnud. Neid nimetati samaarlasteks. Nad
olid pooleldi juudid. Mõned juudid, kellel õnnestus tõotatud maale jääda, abiellusid
mittejuutidega ja neist sai segavereline rass ja neisse suhtuti nii, nagu värvilistesse suhtutakse
Lõuna-Aafrikas- hübriidid. Ka nemad ei ole sobivad. Sellest sai alguse juutide ja samaarlaste
vaheline vihkamine. Samas rääkis Jeesus nii solvava loo heast samaarlasest, kes aitas juuti.
Seega elasid seal samaarlased ja nad ei tahtnud, et juudid tagasi tulevad. Seega oli tulevik mitte
just kõige paljutõotavam. Nende esimene mure tagasipöördumisel oli altari ehitamine. Teiseks
pidid nad selle ümber templi ehitama, et endid Jumala rahvana taas kehtestada. Sellepärast oli
seal nii palju preestreid- 2 igast 15-st. Kas olete märganud, et nad käisid täpselt sama rada, mida
mööda Aabraham oli käinud? Aabraham elas Babülonis oleva jõe ääres. Me kordame kogu
Aabrahami loo uuesti üle. Jätta maha kodud, sugulased, ärid ja minna maale, mida ei ole kunagi
näinud ja käia täpselt sama teed, mida Aabraham käis. Esimene asi, mida Aabraham tõotatud
maale jõudes tegi, oli telgi ülespanek, kuhu ehitati altar. Kuhu iganes see mees läks, pani ta
telgi üles ja seejärel pani ta mõned kivid kokku, et ehitada altar ja ohverdada tänuohver
Jumalale. See oli esimene asi, mida nemad tagasipöördudes tegid. Esimene samm
Jeruusalemmas oli mõnede kivide kogumine ja altari valmistamine ja Jumala tänamine, et nad
said tagasi pöörduda. Et neid oli vähe ja neil ei olnud vahendeid, otsustasid nad ehitada palju
väiksema templi. Siiski oli see tempel. Nad ehitasid väikese ruudukujulise vundamendi ümber
altari. Kõik see tähendas suuri ohvreid. Nad jätsid maha sõbrad, sugulased, telliskivimajad. Nad
jätsid õitsengu ja said vaesuse. Nad vahetasid kaubavahetuse põllumajanduse vastu välja. Nad
pidid uuesti kaevama õppima. See läks neile palju maksma, kuid neil oli oma unistus. See
unistus Ajaraamatus oli kuningriigi taaskehtestamine nende oma kuningaga ja taas Jumala
rahvaks saamine maal, mida Jumal oli nende isadele tõotanud. Need vanad head päevad ei
tulnud aga tagasi. Nende unistus kustus. Fantaasiast sai reaalsus. Selle ülesande suurus heidutas
neid ja nende süda vajus saapasäärde. Kohalike samaarlaste vastuseis nende tagasi jõudes oli
väga tugev. Koores oli neid rahaliselt toetanud tagasi minekuks ja templi taastamiseks, kuid
rahalised annetused lõppesid, kui Daarjaves pärast Koorese asemele saades kulukatesse
sõdadesse sattus. Esimene kokkuhoid oli subsiidiumite äravõtmine, mis oli antud küüditatute
tagasipöördumiseks ja templi taastamiseks. Seega leidsid nad endid rahatuna. Seega peatasid
nad ehitamise. 14 aasta jooksul ei pannud nad kivigi templile. Oli vaid vundament madalate
seintega. Nad loobusid kahe aasta möödudes. Neil ei olnud raha. Neil käis võitlus ellujäämise
eest, et kraapida kokku elatist. Selle kõrval oli templi ehitus luksus, mida nad ei saanud endale
lubada. Nad muretsesid oma ellujäämise pärast. Siis oli neil tõsine majanduslangus. Toidust oli
puudus ja see oli väga kallis. Inflatsioon tõusis taevasse. Viljaikaldus aitas veelgi kaasa toiduga
koonerdamisele. Põud ja haigused tabasid neid. Neil ei olnud mingeid sääste. Nad olid
kulutanud kogu raha, mida nad Babülonis olid säästnud. Lihtsalt toidule ja riietele. Nende lootus
oli rahva taastamine, kuid nüüd suutsid nad vaevalt elus püsida. Loomulikult arutasid nad
küsimust: miks oli see nii välja kukkunud? Nad tulid oma vastustega lagedale. Nad ei eksinud
selles, et nad tagasi pöördusid, kuid nad olid vale aja valinud. Nad hakkasid ütlema:“Oleksime
pidanud kauemaks Babüloni jääma ja rohkem raha koguma. Oleksime pidanud ootama, kuni
oleme piisavalt jõukad. Me ei olnud vales kohas, kuid me valisime vale aja. Me oleksime
pidanud enne oma elud sisse seadma. Aabraham võis olla rahul telgiga, kuid meie ei rahuldu
sellega. Me tahame uuesti üles ehitada. Nad olid olnud tagasi 18 aastat, kuid neil oli nii vähe
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ette näidata. Ma püüan teid masendusse viia. Ma tahan, et te tunneksite seda masendust, milles
nad olid.
Siis rääkis nendega Haggai. Ta oli mõnedega neist pagendusest naasnud. Arvatavasti oli ta
preester. Me ei tea, kes oli ta isa. Seega ei olnud ta just eriti tähtis isik. See ei ole poeesia. Kõik
see on proosa. See on väga tähelepanuväärne, sest ei ole üldse tunnet, et Jumal sealt välja
paistab. Tundub nagu Jumalal oleks kõrini. Siis tuli Issanda sõna mitte Haggaile, vaid Haggai
kaudu. See tähendab, et see oli pigem pilguheit kui ilmutus. Tema nägi seda, mis oli tõeliselt
vale ja miks olid unistused kokku varisenud. Miks kõik oli nii masendav. Ta võis seda näha. Ta
tõi sõna sõna järelt Issandalt 26 korral kõigest 38 salmis. Nii ütleb Jumal. Ja ta tõi Issanda sõna
neile selles Vana Testamendi kõige õhemas raamatus. Need olid sõnumid, mida ta tõi. Ma olen
neile isegi kuupäevad pannud. See on kuuenda kuu 1-el. See on sama kuu 24-ndal. Siis
seitsmenda kuu 21-sel. Siis üheksanda kuu 24-ndal. Lõpuks uuesti kaheteistkümnenda kuu 24ndal. Ta edastas 26 sõna Issandalt ja need olid teatud asjade kohta. Ta tuli küsimusi esitades.
Peatükid 1-3 on kõik küsimused Jumalalt, kus Ta inimestele küsimusi esitab. Ta paneb nad
mõtlema, sest tegelik probleem seisneb selles, et neil on tekkinud vale mõtlemine. Kui tunnete
masendust, siis tavaliselt on see sellepärast, et teil on tekkinud vale mõtlemine. Mõtlete valel
viisil. Te peate oma mõtted ümber korraldama. Siis tulevad ka tunded järele. On hämmastav, et
Jumala rahvas ei armasta mõelda. Kahjuks kõige tavalisem kommentaar, mille ma saan peale
jutlustamist, on:“Te andsite mulle ainet mõtlemiseks.“ Seda öeldakse alati kergelt noomival
toonil, nagu tahtes öelda:“Ega ma kirikusse mõtlema ei tulnud.“ Tegelikult peavad jutlustajad
ja prohvetid inimesi mõtlema panema. Samuti provotseerima neid taas mõtlema ja küsimusi
esitama. Nii käsitles Haggai seda olukorda. Ta ütles:“Põhimõtteliselt on teie mõtteviis täiesti
vale.“ Ma annan teile väga lihtsa ülevaate ta 5-päevasest jutlustamisest. Me nopime üles mõned
küsimused, mida ta küsis. Te näete, et nad olid oma vastusega lagedale tulnud. Tegelikult oli
Jumal selle katastroofi põhjustanud. Nad kannatasid selle all, kuid tegelikult oli see vastupidi.
Nemad olid selle põhjustanud. Jumal lihtsalt vastas sellele. Nemad olid teinud esimese sammu
sellesse depressiooni, sellesse langusesse, sellesse inflatsiooni. Ta ütles:“Teil napib toitu ja
raha. Kui panete oma raha kotti, kus on augud, siis see kaob.“ Nii tundub täpselt inflatsiooni
ajal. Paned raha taskusse ja seda seal enam ei ole. Teie vili on ikaldunud ja teie olete tulnud
järeldusele, et see on vale aeg templi ehitamiseks, et te ei saa lubada sellesse raha paigutamist.
Jumal ütleb:“Tegelikult juhtus see sellepärast, et te peatasite templi ehituse. Tegelikult on
vastupidi. Teie ütlete, et te ei saa endale lubada templi ehitust inflatsiooni ajal. Kuid mis
põhjustab inflatsiooni? See, et te templi ehituse peatasite. Niipea, kui te lõpetasite Jumala ja
Tema koja esiplaanile seadmise, hakkasid asjad halvasti minema, kuid teie ei märganud.“ Kas
enne oli muna või kana? Mis oli põhjus, mis oli tagajärg? Nemad mõtlesid täpselt vastupidist.
Siis ta ütleb:“Mõelge oma teed hoolikalt läbi. Teie peatasite esmalt templi ehituse.“ Siis hakkab
ta neid tõsiselt ründama, öeldes:“Vaadake oma maju! Laudvooderdis.“ Kui nad tagasi
pöördusid, siis nappis puitu. Puud olid babüloonlaste poolt maha raiutud. Nad pidid puitu
importima kohtadest nagu Liibanon, kus olid seedrid. Inimesed, kellel oli puidust elutuba, olid
oma maja peale palju raha kulutanud. Ta ütleb:“Igaüks teist elab ideaalses kodus. Vaadake, kui
palju olete oma majadele kulutanud! Ja vaadake Jumala maja! Seinad on vaid nii kõrged. Te
hoolite rohkem omaenda majadest kui Tema majast. See põhjustaski majanduslanguse.
Sellepärast ei õnnista Jumal teie kodusid. Sellepärast sööb inflatsioon teie raha ära. Te ei pane
Jumalat esikohale.“ See on üks väga lihtne sõnum. Ta ütleb:“Võrrelge vaid oma kodudega
Jumala kodu! See näitab, kus on teie prioriteedid.“ Sellel sõnumil oli tõeline mõju. Nad
reageerisid positiivselt, öeldes:“Lähme ja ehitame templi!“ Haggai oli tõeliselt edukas prohvet.
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Kui prohveteid enne pagulust ei võetud enamasti kuulda, siis eksiilijärgseid prohveteid paistis
rahvas kuulavat. Seega läksid nad ehitama ja selle tõttu Haggai viimased sõnad olid:“Mina olen
Issand ja olen jälle koos teiega.“ Siis nad võtsid natuke aega, 3,5 nädalat, et organiseerida
ehitajaid ja saada templi jaoks materjali juurde. Kuid 3,5 nädala pärast nad juba ehitasid.
Teine sõnum tuleb seitsmenda kuu 21-el. 27 päeva peale ehitama hakkamist. Nüüd hakkas
moraal maha käima suurelt osalt vanemate inimeste jutu läbi. See on väga inimlik. Vanad
inimesed ütlesid:“See ei ole midagi templi kõrval, mis oli minu päevil.“ Vanad inimesed olid
tagasi tulnud, kes mäletasid eelmist templit. „Te oleksite pidanud nägema templit, mis meil
oli.“ Selline „julgustus“ on tõeliselt laastav. Vanemaid inimesed, kes nii räägivad, ei saa
usaldada. See oli kohutavalt heidutav. See õõnestas tööd. Haggai pidi jälle rääkima, mida Jumal
ütles:“Hoia nad ehitamas! Ära halvusta väikeseid asju! Parem alusta vähesest, kui üldsegi mitte
alustada. Ehitage tempel üles!“ Jumal ei muretse niivõrd oma maja suuruse pärast, vaid tahab
maja, kus elada. Seega ärge halvustage väikeseid asju. Kas pole tore sõnum! Ta sai nad uuesti
käima. Ta andis tõotuseid, öeldes Issanda nimel:“Mina olen teiega. Minu vaim jääb teiega.“ Ta
ütles kolmel korral:“Olge tugevad!“ Siis ta ütles:“Ärge kartke!“ Me oleme sellest refrääni
teinud:“Ole tugev! Ole vapper! Mina, Issand , olen sinuga.“ See väike sõnum on otse Haggai
2. peatükist. Mõned refräänid on tõesti need sõnumid üles korjanud. Kahjuks me laulame neid,
kuid ei mäleta, millal need antud on. Teises päevas rääkis ta tulevikust, et Jumal hakkab
raputama maid ja taevaid ja rahvaid. Et ta kontrollib loodust ja ajalugu. Siis on üks väga imelik
ja raske salm tõlkimiseks. „Kõikide rahvaste igatsus tuleb.“ See pole Messia tõotus. See on
väga raske heebreakeelne pala, kuid ma räägin teile, mida mina arvan, et see tähendab. Vanas
Testamendis igatseti väärisesemete järele. Igatsetakse aardeid. Ma arvan, et see on tõotus, et
edaspidi hõbe ja kuld saavad olema ja aitavad taastada templi algsel kujul. Seal öeldakse, et
rahvaste aarded tulevad. Ma päästan rahvused ja saadan nende aarded siia. Tegelikult see juhtus,
sest varsti pärast prohveteeringut terve hunnik hõbedat ja kulda saabus Babülonist, et aidata
templit üles ehitada. Ma arvan, et see tähendab seda. Me loeme sellest liiga palju välja, arvates,
et salm räägib Messiast. Siis ütleb Jumal:“Ma täidan selle koja oma auhiilgusega ja selle maja
auhiilgus saab olema võimsam kui eelmise koja hiilgus.“ Tegelikult lõpuks see nii oligi, sest
Jeesuse ajal see teine tempel oli Heroodese poolt ümber ehitatud. Sellest sai kõige imelisem
tempel, mida kunagi nähtud oli. Seda ei lõpetatud ka Jeesuse päevil. Jumal tõepoolest ütles:“See
on minu auhiilgus, mis sellest koja teeb.“ Nii hoidis Haggai neid kõikide tõotustega käigus.
Järgmine päev oli üheksanda kuu 24. kuupäev. Siis oli sõnum Serubbaabelile ja ainult
temale:“Sina oled Jumala pitsatsõrmus.“ Pitsatsõrmust kantakse alati kuningakojas. Sinu kaudu
taastatakse kuninglik liin. Ta oli prints Taaveti liinis, kuid ta ei saanud kunagi kuningaks, sest
Pärsia kuninga all ei saanud keegi kuningaks. Võis saada ainult kuberneriks. Nii sai
Serubbaabelist Juuda kuberner Pärsia kuninga all. Serubbaabel sai tõotuse:“Tuleb päev, mil ma
raputan rahvaid, siis ma kukutan nende troonid ja kehtestan Iisraeli trooni ja sinu liin on selles.“
Seega lubab Ta Serubbaabelile, et Ta raputab rahvaid. Ta raputab Pärsiat, Egiptust, Süüriat,
Kreekat ja isegi Roomat. Ta taastab Iisraeli kuningriigi Serubbaabeli liinis. „Alates sellest
päevast võtan ma sinu ja teen sinust Minu pitsatsõrmuse, mida kuningad kasutavad
dokumentide pitseerimiseks. Ma olen valinud sind.“ See ei täitunud kunagi Serubbaabeli
eluajal, kuid juhtus üks erakordne asi, kui uurida Jeesuse sugupuud. Jeesusel on kaks sugupuud.
Tundub, nagu need oleksid teineteisega vastuolus. Üks on Joosepi oma Matteuse evangeeliumis
ja teine on Maarja oma Luuka evangeeliumis. Need kaks sugupuud, mis mõlemad läksid
Taavetini välja, läksid pärast Taavetit lahku ja nad said Serubbaabelis jälle kokku. Siis läksid
nad jälle lahku. Kas pole põnev! Nimi, mis esineb nii Joosepi sugupuus Matteuse 1. ja Maarja
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sugupuus Luuka 3. peatükk, sisaldavad seda nime- Serubbaabel. Sellega on Jeesus seotud nii
isa kui ema poolt, sest Taavet oli Jeesuse esivanem nii isa kui ka ema poolt. Seega on
Serubbaabelil väga oluline koht meie päästmise ajaloos. Jumal täitis oma tõotuse selle mehe
suhtes ja pani ta oma Poja sugupuusse mõlemalt poolt. Ma olen teile juba rääkinud, et Jeesuse
seaduslik liin jõuab Taavetini välja tema isa Joosepi kaudu. Tema füüsiline liin ulatub Maarja
kaudu Taavetini. Mõlemad liinid ulatuvad ka Serubbaabelini. Kas olete seda kunagi märganud?
Järgmine kriis saabus kaks kuud hiljem. Kaks kuud hiljem detsembris tekkis probleem. Ei
sadanud vihma. Haggai oli öelnud:“Teie põhjustasite selle põua, nälja ja toidupuuduse, sest
peatasite templi ehituse.“ Nüüd tulid nad tagasi ja ütlesid:“Me ju ehitame templit juba 2-3 kuud,
kuid ei ole vihma.“ Varajast vihma oodatakse oktoobris ja seda ei ole tulnud ka detsembriks.
Nad ütlesid:“Sa ütlesid, et kõik läheb korda, kui me templi taastamist alustame. Me oleme nii
palju ehitanud. Meil on juba katus peal, kuid Jumal ei ole vihma saatnud. Saab olema veel üks
kehv saak.“ See oli ka Haggaile probleem. Võite kujutleda siin teoloogilist probleemi. Ta
ütles:“Selle üle tuleb hoolega järele mõelda.“ Ta ütles seda kolm korda. Siis ta ütles:“Selleks
peab mingi põhjus olema, et Jumal ei ole koheselt reageerinud teie ülesehitamisele.“ Ta küsis
Jumalalt, milles on asi ja Jumal rääkis talle uue küsimusega:“Kui paned virna musti taldrikuid
virna puhaste taldrikute peale, siis kas puhtad taldrikud muudavad mustad taldrikud puhtaks,
või mustad taldrikud teevad puhtad taldrikud mustaks?“ Siis ta ütles:“On veel üks küsimus: Kui
midagi on Jumalale pühitsetud ja te panete sinna midagi, mis ei ole pühitsetud, siis kas pühitsus
läheb üle pühitsemata asjale? Vastus on ei. Kui te nüüd selle üle järele mõtlete, siis saate
vastuse, miks Jumal ei ole vastanud.“ Ta ütles:“Teie hoone on pühitsetud tempel, kuid
pühitsemata inimesed tegelevad sellega. Räpased inimesed ehitavad puhast templit. See teeb
selle uue templi räpaseks Jumala poole pealt. Tegelik probleem on selles, et te arvate end olevat
jumalikud, sest ehitate templit, kuid tegelikult te ei ole seda. Te määrite templit Jumala silmis,
sest te ei pane oma elusid korda.“ Nad said sõnumi ja hakkasid ennast puhastama. Me ei tea,
millised olid nende patud. Seda Haggai ei maini, kuid nad teadsid seda, millest ta rääkis. Ta
teadis, mida nad salaja tegid. Jumal ütles:“Ma ei taha, et rüvedad inimesed ehitavad minu
templit.“ See oli vale. Nad panid selle korda ja järgmisel päeval hakkas vihma sadama. Haggai
oli hea prohvet, kes suutis selle küsimusega tegeleda. Ta sai nad tõesti käima. Vihm hakkas
sadama, kuigi oli detsember. Sõna Jumalalt oli:“Sellest päevast peale hakkan ma teid
õnnistama.“
Haggai sõnumi saab kokku võtta nii: tähtsad asjad kõigepealt. Pange Jumal esikohale. Seda
teemat käsitleb Jeesus üha uuesti. Mäejutluses ütleb ta:“Otsige esmalt Tema kuningriiki ja
Tema õigsust ja asjade üle nagu toit ja riietus, ei pea te muretsema. Kõike neid asju lisatakse
teile.“ Me ütleme liiga tihti:“Meil kulub nii palju aega oma igapäevase leiva teenimiseks, et
mul ei ole aega usuasjadega tegeleda.“ Ma pean nii kõvasti töötama, et elus püsida. Jeesus
ütles:“Otsige esmalt Kuningriiki, esmalt Jumalat, siis kõik need muud asjad hoolitsevad iseenda
eest.“ Jumal ei luba luksust, vaid seda, et meid varustatakse kõigega, mida me vajame. Lugesin
väikese poisina Laulu 23:“Issand on mu karjane. See on kõik, mida ma tahan.“ See on tõsi. Kui
öeldakse, et Issand on mu karjane ja ma ei taha, siis tähendab see, et ma ei vaja. See ei tähenda
seda, et me saame kõike, mida tahame. Seda ei ole meile tõotatud. Meile on lubatud, et kui
paneme Jumala esikohale, siis Ta hoolitseb meie vajaduste eest. See on tõotus. Liiga tihti
paneme elatise teenimise esikohale ja Jumalale jääb ülejäänu, kuid selliselt see ei toimi. Haggai
sõnum räägib sellest väga selgelt. „Te peate oma maja Jumala majast tähtsamaks.“ See ei toimi.
Jumal peab olema esikohal. Siis varustatakse meid ka kõige muuga. Lisaks sellele ei huvita
Jumalat mitte ainult see, mida me teeme, vaid kas me oleme piisavalt puhtad selle tegemiseks.
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Me võime saastada ka häid asju, mille heaks me töötame, sest me ei hoia end puhtana.
Sellepärast ütles Jeesus mäejutluses:“Kas võite tuua ohvri Jumalale, kui seal on vend, kellega
peate ära leppima? Parem pange see esmalt korda, enne kui toote ohvri Jumalale.“ Jällegi on
siin tegemist Haggai sõnumiga. Räpased inimesed võivad määrida puhtad asjad. Pange asjad
korda- Jumal esikohale. Siis saab Jumal vastu võtta seda, mida Tema heaks teete ja teid
õnnistada ning teie üle valvata. See on üks üsna lihtne sõnum, kuid seda tuleb ikka veel
edastada. Asi ei ole mitte elus püsimises või elatise teenimises. See on õigesti elamises ja
elamises Jumalale. Aitäh, Haggai, meile seda meenutamast. Tänu Jumalale, et inimesed
kuulasid! Nad panid selle korda ja jätkasid Isanda templi üles ehitamist. 1 kuu enne, kui Haggai
oli lõpetanud, oli veel ühte sõnumit vaja. Siis tuli teine mees- Sakarja. Räägime temast järgmisel
korral.

Sakarja
1. osa
Sakarja teema alustuseks loen mõned salmid peatükist 8. Võib-olla need read üllatavad teid.
„Nõnda ütleb vägede Jehoova: hakake tööga peale ja viige see lõpuni.“ „Olete kuulnud piisavalt
kaua.“ „Sellest alates, kui hakkasite templit ehitama, on prohvetid teile rääkinud õnnistustest,
mis teid ootavad, kui see valmis saab.“ „Enne alustamist polnud ei tööd, palka ega
kindlustunnet.“ „Kui linnast lahkusite, polnud kindel, et te sinna tagasi pöördute, sest lokkas
kuritegevus. Kuid nüüd on kõik teisiti,“ ütleb taeva vägede Jumal, „sest Ma külvan teile rahu
ja õitsengut.“ „Teie saak tuleb rikkalik, viinapuud on saagi all lookas, maa on viljakas rohke
vihma tõttu.“ „Kõik need õnnistused antakse siia maale alles jäänud rahvale.“ „Olge vaesed
nagu Juuda, ütlesid nad neile, keda needsid.“ „Aga enam mitte. Nüüd on Juuda õnnistuse, mitte
needuse sõna.“ „Olge õnnelikud ja edukad nagu Juuda, hakkavad nad ütlema.“ „Ärge siis kartke
ega lööge araks, vaid jätkake templi ülesehitamist.“ See oleks vabalt võinud olla Haggai kõne.
Täpselt Haggai sõnum. Sakarja ja Haggai kattuvad ajaliselt kuu lõikes ning Sakarja jätkab
täpselt sealt, kus Haggai lõpetas. Kui Haggai on väikestest prohvetitest üks kergemini
mõistetav, siis Sakarja on vaieldamatult keeruliseim. Kui lugesite seda enne tulekut…Ehk
õpetate hoopis mind! See on tõesti väga keeruline ja mõistatuslik raamat. Haggail ja Sakarjal
on sarnasusele vaatamata siiski mitmeid erinevusi. Kokku kolm. Esiteks: Sakarja on hilisem
kui Haggai. Mitte küll palju, umbes kuu aega, kuid ta jätkas palju pikemalt. Nagu teatejooks,
kus Haggai andis teatepulga üle Sakarjale, kes siis kaugemale edasi jooksis. Teiseks: Sakarja
raamat on palju mahukam, 12 peatükki, Haggail vaid 2. Kolmandaks: Sakarja kõneles vähemalt
kahe aasta jooksul ja seega oli tal rohkem nägemusi edasi anda. Suurim erinevus on, et Sakarja
vaatas kaugele tulevikku. Kui Haggai käsitles hetkeolukorda ja lähitulevikku, siis Sakarja
justkui vaatas kaugele ettepoole, aegade lõpuni välja. Mõned lähitulevikuga seotud nägemused
on läbi põimunud kaugema tulevikuga ja viivad meid seetõttu segadusse. Püüame selgust saada.
Sakarja kasutab ka veidi rohkem luulekeelt kui Haggai. Kuid eelkõige on Sakarja raamat
apokalüptiline. See on erilist liiki prohveteering, teistest erinev, sest on rohkem piltlik kui
sõnaline, rohkem silmale kui kõrvale. Apokalüptiline prohveteering on täis sümboleid ja
kummalisi pilte. Loomadel on neis nägemustes üsna oluline roll. Aga eelkõige ilmuvad
nägemusse inglid, mis muidu pole tavapärane. Inglid näitavad inimestele pilte ja seejärel
tõlgendavad neid. Mis sellega seoses meenub? Ilmutuse raamat. Samuti Taanieli raamatu teine
osa, mis on apokalüptiline. Ja mõned Hesekieli nägemused, näiteks suured silmadega ääristatud
ja üksteisega läbipõimunud rattad, mis kihutasid taevas igas suunas. Seda kõike nimetatakse
apokalüptiliseks prohveteeringuks. Põhjus, miks see väljendub nii veidral kujul, on lihtne:
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kauget tulevikku on väga keeruline ette kujutada. Lähitulevikku on üsna kerge ette arvatahetketrendide abil. Aga kuidas kirjeldada tänast elu 1000 aastat tagasi elanud inimesele? Kuidas
seletada televisiooni? Nad ei taipaks suurt midagi. Ainus viis kaugtulevikku edastada on piltide
või sümbolite abil. Ja seejärel tuleb sümboleid selgitada. Niisiis on Sakarja raamatus väga erilist
tüüpi prohveteeringud. Leiame siit hobuseid ja ratsanikke, sarvi ja seppasid, seitsme silmaga
kive, mõõdunööre, oliivipuid, küünlajalgu, naise vakas, haigrutiibadega naised, lendava
rullraamatu. See kõik tundub meile veider ja raskesti mõistetav. Oleme oma arusaamistes nii
maised, et mõistame pigem neid, kes nimetavad asju õigete nimedega. Haggaid mõistame
hõlpsasti:“Jätkake oma tööd ja tehke tempel valmis, siis Jumal õnnistab teid!“ Siin pole vaja
midagi selgitada! Aga Sakarjaga on teine lugu.
Räägime esmalt prohvetist endast. Tema nimi tähendab „Jumal mäletab“. Väga tähenduslik.
See on üsna levinud nimi Vanas Testamendis, lugesin kokku 29 samanimelist. Ta oli preester.
Seegi on tähenduslik. Ta oli preester ja ühtlasi prohvet. Nagu rääkisin, oli iga teine 15-st
Babülonist tagasitulijast preester. See oli religioosne tagasitulek. Pöörduti koju selleks, et
taastada Jumala nimi Jeruusalemmas. Ei tuldud viljakama maa või edukama äri nimel. Tuldi
vaimsetel põhjustel ja seetõttu naases palju preestreid. Sakarja toob esile kaks olulist suunda.
Esiteks: nüüd asuvad preestrid prohvetite asemele. Järgneva 400 aasta jooksul prohveteid pole,
on vaid preestrid. Sakarja, olles ise preester kui prohvet, on justkui uue ajastu märk. Ta
ennustab, et tuleb päev, mil keegi ei väida end olevat prohveti ega taha, et teda nii nimetatakse.
Prohvetid asenduvad preestritega. Teine üllatuslik suund: preestrid asuvad juhtidena kuningate
asemele. Selle sümboliks valmistab Sakarja hõbedast ja kullast krooni ning ei pane seda mitte
Serubbaabeli ehk Taaveti soost printsi pähe, vaid preester Joosua pähe. See on väga erakordne.
Esmakordselt Iisraeli ajaloos ühendatakse preestri ja kuninga ametid. Seda oli juhtunud vaid
kord Vanas Testamendis, 1. Moosese raamatu alguses. Melkisedek oli Jeruusalemma kuningas,
enne kui see juutidele läks. Ta oli nii preester kui kuningas. Uue Testamendi järgi teame, et ta
kuulus Jeesuse sugupuusse. Jeesus oli Melkisedeki, mitte Leevi poolt. Ta oli preester ja
kuningas, ja muidugi ka prohvet. Sakarja justkui viitab nende kolme juhtiva ameti
ühendamisele: preester võtab üle prohveti ameti ja samuti kuninga oma. Jeesuse tulekuni olidki
vaid preestrid. Ristija Johannes oli esimene prohvet üle 400 aasta. Tegelikud valitsejad olid
tookord ülempreestrid Hannas ja Kaifas. Sakarja raamat on väga oluline, kuna toob selle uue
suuna esile. Iisraeli üle 2000-aastane ajalugu Aabrahamist Jeesuseni jaguneb selgelt 500aastasteks perioodideks. Esimesed 500 aastat 2000-1500 eKr juhtisid rahvast patriarhid
Aabraham, Iisak, Jaakob ja Joosep. Järgmised 500 aastat 1500-1000 eKr juhtisid rahvast
prohvetid Moosesest Saamuelini. Aastast 1000-500 eKr olid juhtideks kuningad ehk printsid.
Aga aastast 500 eKr juhtisid rahvast preestrid. Jumal oli andnud rahvale proovida kõiki
valitsusvorme, mis kõik paraku ka ebaõnnestusid. Neil oli vaja ühte juhti, kes koondaks endas
kõik need ametid. Ja siis nad said Jeesuse. Näete, kuidas Vana Testament valmistab rahvast ette
õige juhi tulekuks, andes esmalt patriarhid, isakujud; siis Jumala sõna kõnelevad prohvetid; siis
kuningad, kes valitsesid troonil; ja lõpuks preestrid, kes palvetasid rahva eest.
Vaatame nüüd Sakarja raamatu ülesehitust. Selgelt eristub kaks osa. Räägime mõlemast osast
üsna põhjalikult, esimesest osast täna ja teisest järgmisel korral. Esimene osa sarnaneb paljuski
Haggaile, välja arvatud see, et Sakarja väljendab oma sõnumit apokalüptiliselt. Nii ta selle
Jumalalt sai- piltliku sõnumina. Peatükid 1-8 puudutavad tolle aja hetkeolukorda. Sakarja
kirjutab ka üles sõnumite saamise täpse aja. Esimesel sõnumil puudub küll kuupäev, aga on kuu
ja aasta. Järgmine tuli kolm kuud hiljem, veel järgmine kaks aastat hiljem. Nagu Haggai, märgib
Sakarja üles sõnumi aja ja see sobitub täpselt rahva hetkeolukorraga. Nii jätkab ta Haggai tööd.
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Ma ei tea, miks Haggai prohveteerimise lõpetas ja miks Jumal saatis kellegi teise seda jätkama.
Võib-olla Haggai suri või jäi haigeks ega saanud jätkata. Aga Sakarja võttis töö üle kuu aega
enne seda, kui Haggai lõpetas. Raamatu esimene pool jaguneb omakorda kolmeks, vastavalt
sõnumite ajastusele. Seega võib neid käsitleda eraldi jutlustena Jumala rahvale. Meenutagem,
et templi ehitus oli ikka veel pooleli, kuid rahvas oli Haggaid kuulda võtnud. Märkimisväärne
on, et peale vangipõlve rahvas kuulas prohveteid ja tegi, nagu neile öeldi. Kui oled 70 aastat
kodust eemal, siis tagasi tulles pöörad prohvetile tunduvalt rohkem tähelepanu, kas pole?
Sakarja alustas väga selge sõnumiga. Ta meenutas rahvale minevikku ja esiisasid selsamal
maal, öeldes, et just esiisade tõttu, kes ei võtnud kuulda prohveteid, järgnes vangipõlve viimine.
Väga ajakohane meeldetuletus. Ta noomib rahvast, öeldes:“Olge nüüd hoolsad kuulama
prohveteid!“ „Sest esiisad ei kuulanud- ja eksisid.“ „Jumal saatis neile mitmeid prohveteid
ütlema, mida teha, aga nad ei kuulanud ja sattusid vangi. Teie nüüd kuulake!“Kokkuvõetult
väga lihtne sõnum: esiisad teadsid, et tegid valesti ja see öeldi neile ka välja. Neil polnud mingit
vabandust. „Ärge korrake sama viga!“ Ta justkui ütleb:“Tehke nagu Haggai õpetas või teilgi
läheb halvasti!“ Siis ta lõpetas jutlustamise umbes kolmeks kuuks ja alustas uuesti üsna
ebatavalisel viisil. Ta kirjeldas rahvale 8 pilti, mille oli saanud öösel, kuid mitte unenäos, vaid
nägemusena. Vahe on selles, et nägemuse saad ärkvel olles, unenäo aga magades. Mulle
meeldib rohkem saada nägemusi kui unenägusid, sest on öeldud:“Teie noored mehed näevad
nägemusi ja vanad mehed unenägusid.“ Ma tahaksin püsida nägemusefaasis võimalikult kaua.
Nägemus on mõttesse sisenev sõnumiga pilt. Üha enam inimesi tänapäeval näeb nägemusi ja
neid peab testima, sest on ka igasugust kummalist kraami, nagu pistodaga läbistatud
meduus…ja siis nuputame tähendusi. Olin kord ühes kirikus tund aega jutlustanud, kui vikaar
küsis:“Kas kellelgi on sõnum Jumalalt?“ Ma ei ütle, kus see oli, te tunneksite koha ära. Üks
mees tõusis ja ütles:“Näen palju jalgrattaid, aga neil pole pedaale ja rattaid ühendavaid kette ja
ma ei tea, mida see tähendab.“ Vikaar küsis, kas keegi oskab tõlgendada, aga keegi ei osanud.
Kui oled tund aega jutlustanud ja siis tekib küsimus, kas kellelgi on sõnum Jumalalt…Siis tõesti
imestad! Kuid me vajame selliseid pilte. Ja kui need on Jumalalt, usaldame neid täiesti.
Nägemusi nähakse päeva ajal, ärkvel olles. Aga need pildid tulid öösel ja on öeldud, et Jumal
pidi Sakarja ühtelugu üles ajama, et üha uusi nägemusi anda. Mees tukastas vahepeal ja Jumal
ütles:“Ärka üles! Mul on sulle veel üks nägemus!“ Jumal ei andnud talle unenägu, võib-olla oli
ta selleks liiga noor. Need 8 pilti ei näi üksteisega seotud olevat. Aga kui hoolega vaadata,
seostuvad kaks esimest templi taastamisega; kolmas linna taastamisega; järgmised kaks rahva
juhtide Joosua ja Serubbaabeliga; ja viimased kolm rahva olukorraga. Seega on pildid igati
ajakohased. Esmapilgul näivad need veidrad, aga kui palvetad, ja uurid siis hoolega, näed, kui
ajakohased need rahva hetkeolukorra taustal olid. Lõpuks, peale piltide kirjeldamist, ütleb
ta:“Nüüd viime läbi kroonimise.“ Ja sümboolselt kroonitigi kuningaks preester Joosua ja mitte
Serubbaabel, kes oli Taaveti kuninglikust soost. Selline oli Sakarja teine jutlus.
Vaatame nüüd lähemalt neid salapäraseid pilte. Kui märgite oma Piiblis sõnu, märkige ära
refräänina kõlavad sõnad, mida leiate ka Sakarja raamatu teises osas:“Siis te tunnete…, et
kõikvõimas Issand on mind teie juurde saatnud!“ „Siis te tunnete, et kõikvõimas Issand on mind
teie juurde saatnud!“ Sellega ütleb ta, et prohveti sõnade tõesus on näha nende täitumises. Kas
see, mida ta ette näeb, täitub. Moosese seadus ütleb, et kui prohveti ettekuulutus ei täitu, tuleb
ta kividega surmata, sest ta on valeprohvet. See peaks panema igaühe mõtlema, enne kui hakkab
tulevikku ennustama. Õnneks pole me Moosese seaduse all, kuid valeprohveteid leidub
tänapäevalgi. Prohvetid tuleb kindlasti läbi testida. Ja kui nad kuulutavad ette asju, mis ei juhtu,
tuleb neid noomida. Sakarja ütleb:“Ma kuulutan ette teatud sündmusi ja kui need juhtuvad, siis
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te tunnete, et kõikvõimas Issand saatis mu teie juurde.“ Räägime nüüd nendest piltidest.
Esimene: neli hobust mürdipuude keskel. Kaks punast hobust, üks pruun ja üks valge, seljas
ratsanikud. Need on Jumala reporterid- nii selgitab ingel. Need on Jumala sõnumitoojad, kes
ratsutavad mööda maad ja raporteerivad Jumalale sellest, mis maal toimub. Seega nad on
justnagu reporterid. Tänapäeva nägemuses oleksid nad mootorratastel, aga tol ajal liiguti ringi
hobustega. Need Jumala reporterid kandsid Talle ette, et kogu maal valitseb rahu ja just selline
olukord oligi. Küüros (Koores) oli alistanud Babüloni ja ta ise oli rahuarmastav valitseja. Kogu
maal valitses rahu, sõdu ei peetud kusagil. Sakarja tahabki öelda:“Kasutage juhust, et te pole
lahinguis ja ehitage linn üles! Ja tehke tempel valmis!“ „Ärge jääge logelema, vaid kasutage
võimalust kõik valmis teha, enne kui peate taas saatma oma mehi sõdima kellegi teise eest või
tungib mõni võõras teie maale.“ Üsna varsti paraku juhtuski, et võõrad tungisid nende maale:
egiptlased, assüürlased, kreeklased, roomlased. Siis aga oli rahuaeg, mil nad said tegeleda
ülesehitusega. See tähendab, et Jumal oli selle rahuaja neile andnud, lühikese rahuaja, et nad
saaksid keskenduda vajalikele töödele. Selline oli esimese pildi tähendus. Kõiki detaile ei jõua
ma käsitleda, aga lisaks veel, et Jumal oli vihane nende peale, kes rahva ära viisid ja neid
halvasti kohtlesid. Ta võtab nad käsile, aga mitte veel. Esmalt on rahuaeg, mil Jumal ei lase
kellelgi sõdima hakata.
Teine pilt: neli sarve ja seppa. Siin on mulle tuttav teema. Sakarja oli ilmselt põllumees, palju
on seoseid põllundusega. Aegu tagasi olen ma sarvi maha võtnud Eyshire-tõugu pullidelt.
Eyshire-tõugu loomad on pruuni-valge kirjud ja neil on suured sarved. Ja nad on ohtlikud. Mul
on senini sarvehoobist märk kõrva taga. Minu ülesanne oli hoolitseda 15 Eyshire-pulli eest.
Võin öelda, et neid tuleb kohelda austusega. Nende rõngastamine oli samuti minu ülesanne. Oli
vast kogemus! Aga kõike seda peab tegema, et loomi hiljem kontrolli all hoida. Sarved on väga
ohtlikud, nendega lammutavad nad aedu ja saavad kergesti jagu inimesest. Sarvede
eemaldamine toimub siis, kui loomad on veel noored. Sarved põletatakse või lõigatakse ära. Ja
vaja on tugevaid vahendeid. Seda pilti Sakarja näebki: neli seppa sarvi maha lõikamas. Läbi
kõigi apokalüptiliste nägemuste tähistab sarv sõjalist tugevust. Sarv on jõuline relv. Sakarja
näeb sarvede maha lõikamist maa neljas ilmakaares. Jumal võtab ära sõjakate relvad. Babüloni
sarv on juba maas, temast pole enam ohtu. Jumal võtab ära ohtlike rahvaste sarved- teatud ajaks.
Niisiis, see on pilt rahust ja vaenlaste sarvede eemaldamisest, et templi ehitus võiks jätkuda
kõiki ressursse sellesse panustades.
Edasi: mees mõõdunööriga. Siin keskendub nägemus Jeruusalemmale. Sakarja näeb meest, kes
mõõdab linna müüre. Ta mõistab, et linn jääb liiga väikeseks. Linn peaks kasvama müüridest
väljaspoole, nagu Jeremija oli kuulutanud. Mul on mitmeid Jeruusalemma plaane eri aegadest,
kus on näha, milline väike linn see oli Taaveti ajal ja kuidas see on laienenud. Jeremija ennustas
täpselt ette linna laienemise tänapäeval! Isegi laienemise suuna ja eeslinnade paiknemise.
Kiiresti kasvava linna probleemiks oli selle kaitsmine. Niipea kui ehitad müürid, jääb seespool
üha kitsamaks. Vaadake, kui kitsas oli keskaegsetes linnades, sest turvaline oli elada vaid
seespool linnamüüri. Jeruusalemm oli jäämas liiga väikeseks. Mõõdunööriga mees ütles:“See
jääb liiga kitsaks kõigile neile, kes siin elama hakkavad.“ Siis annab Jumal imelise
lubaduse:“Mina ise olen müüriks.“ „Teil pole vaja müüre linna laienedes. Mina kaitsen seda.“
Veel üks imeline sõna Jumalalt:“Kes puudutab mu rahvast, puudutab mu silmatera (ing.k
silmaõun).“ Seda teksti paljud jutlustajad ei mõista. See ei tähenda õunaseemneid peopesal.
Silmatera on silma iiris, keskosa, mis meenutab õuna varre ümber olevat osa. See on viiruline
nagu iiriski. Vaatad õuna varre poolt- näed iirist. Seda silmatera tähendabki. Ja see on keha
kõige õrnem koht. Isegi kui vaid prügikübe selle vastu puutub, laug sulgub. Silmalaugu
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nimetatakse Piiblis „valvuriks“. Silma valvur kaitseb õrna kohta. Meile abikaasaga on see teema
vägagi kõnekas. Meile mõlemale anti Psalm 121, kui abikaasa silmavähki haigestus. Olukord
oli väga tõsine. Pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks pidi ära opereerima pool nägu. Mulle
oli see liig. Parem olla terve näoga taevas kui elada ilma näota. Aga Jumal oli meile armuline
ja abikaasa pääses ilma mingi lõikuseta. Haigus oli iirises- silmateras. Psalm 121, millest
jutlustasin, kui ta haiglasse viidi, ütleb:“Issand on mu kaitsja, mu silmalaug.“ Ta sulgub
hetkega, kui miski Ta inimesi puudutab. Kaunis kujund. Ja see salm kandis meid läbi olukorra.
Haiglaõe kaudu tuli tõotus:“Ma tõstan oma silmad mägede poole.“ 10 päeva hiljem pääses
abikaasa haiglast, isegi sidet polnud silmal ja me läksime koos mägedesse matkama. Ja ta tõstis
silmad mägede poole…Issand on valvur, silmalaug. Tema rahvas on Ta silma iiris. Teisisõnu
ütleb Issand:“Minu rahvas on mu kõige õrnem koht.“ „Kui puudutad neid, puudutad Mind.“
Jeesus ütles:“Mida teete vähimale mu vendade seast, teete mulle.“ Sama põhimõte. Jumala
rahvas on Jumala kõige tundlikum koht. The Living Bible tõlge ütleb niimoodi:“Kes iganes
puudutab Mu rahvast, torkab sõrme Mu silma.“ Väga kujundlik! Ja jälle kõlavad sõnad:“Siis te
tunnete…“ Sellega ütleb Ta:“Ma võtan käsile rahvad, kes teisse on puutunud.“ Edasi lisab Ta
midagi head teiste rahvaste kohta:“Mõned rahvad liituvad teiega, hakkavad kuuluma teie
hulka.“ Siin on kaks ennustust paganarahvaste kohta: 1- need, kes ründavad Iisraeli, satuvad
Jumala kätte; 2- paljud paganarahvaste seast saavad Iisraeli osaks. „Siis te tunnete…“ käib
mõlema kohta. „Kui võtan ette need, kes puutusid Iisraeli külge, siis te tunnete…“ „Ja kui
paganad liituvad teiega, siis te tunnete…“ Mõlemad on tõeks saanud. Ajalugu tõestab, et Iisraeli
Jumal on olemas. Preisimaa valitseja Frederick ütles saksa filosoof Heideggerile:“Anna mulle
üks tõestus Jumala olemasolu kohta!“ Filosoof Heidegger vastas:“Teie majesteet…juudid.“
„Juutide ajalugu tõestab seda.“ Kes iganes on julgenud Iisraeli rünnata, maksab selle eest. On
teisi, nagu meie siin, kes on liitunud Iisraeliga ja kes on poogitud tema külge. Seepärast me
teamegi, et Jumal saatis Sakarja. Meil on tõestus- oleme ju siin, oleme osa õlipuust. Lähme
edasi.
Joosua riiete vahetamine. Siin on teemaks juhid: prints Serubbaabel ja preester Joosua. Mis
nüüd toimuma hakkab? Esmalt astub mängu saatan. Kas olete märganud, et saatanast on Vanas
Testamendis üliharva juttu? Meenub 1. Moosese 3, Eedeni aed. Siis Ajaraamatu lõpp, kui ta
õhutas Taavetit oma rahvast üle lugema. Siis Iiobi raamat ning Sakarja. Ongi vist kõik. Kui
midagi veel meenub, andke teada. Võib ühe käe sõrmedel üles lugeda korrad, kui saatan Vanas
Testamendis välja ilmus. Kuigi loomulikult oli ta paljude sündmuste taga. Jeesuse päevil aga
hakkas ta end tunduvalt tihemini ilmutama. Vana Testamendi ajal oli saatan igati rahul, et ta
isik tundmatuks jäi. Ta valitses maailma, kogu inimsugu oli ta käes. Tema kavalaim nipp on
mängida surnut, sest siis inimesed arvavad, et teda polegi olemas. Ja nii saab ta hästi tegutseda.
Siin ta ilmub. Kui ta näeb juute naasmas, teades, et nende hulgast ja sellelt maalt tuleb
Vabastaja, peab ta kuidagi sekkuma. Alati, kui midagi tõeliselt olulist on juhtumas, üritab saatan
seda takistada. Seetõttu püüdis ta tappa kõik poisslapsed Egiptuses, et Mooses ei sünniks ning
rahvas ei pääseks iial Egiptusest välja. Seetõttu tappis ta kõik poisslapsed Petlemmas, kui Jeesus
sündis, et takistada Tema sirgumist ehk veel üht „Moosest“ oma rahvale. Kui tunned vaenlase
käekirja, oskad teda jälgida. Niisiis, siin ta on ja ütleb:“Joosua ei saa teid juhtida, ta on räpane
mees.“ Sakarja nägi Joosuat määrdunud riietes ja mõistis, et saatanal oli õigus. Saatanal näib
olevat süüdistaja roll- taevas. Iiobis on ta taevas Jumala nõupidamisel, kus kritiseerib inimesi
maa peal, süüdistab neid. Ta on süüdistaja. „Te ei saa valida Joosuat, tal on patune minevik.“
„Ta kuulus nende hulka, kelle patu tõttu sattusite vangipõlve.“ See viitab ühtlasi Joosua kõrgele
vanusele. Siis kuuleb Sakarja nägemuses, et Joosua on „tulest tõmmatud tukk.“ Nagu pooleldi
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põlenud puukepp, mis tõmmatakse tulest välja. Sõnad, mida aastaid hiljem kasutati John
Wesley kohta, kui ta 10-aastase poisina põlevast Lincinsheri pastoraadist päästeti. Ta jäi
pööningule lõksu. Mehed ronisid üksteise õlgadele, et päästa see poisike, John Wesley, tulest.
Mis oleks saanud, kui ta oleks surnud…Inglismaa oleks ilmselt käinud Prantsuse revolutsiooni
jälgedes. Wesley elas nende Sakarja sõnadega elu lõpuni:“Olen tulest tõmmatud tukk. Mind on
päästetud holokaustist.“ Selliselt nägi Jumal Joosuat- tulest tõmmatud tukk, kelle Ta päästis.
Nägemuses võtsid inglid Joosua määrdunud riided ära, riietasid ta puhta rõivaga ja panid pähe
puhta turbani. Ja mees oli Jumala silmis puhas ning valmis preestritööks. Kaunis pilt! Sakarja
nägi Joosuat läbi Jumala armu: kuigi ta oli olnud osaline rahva varasemates pattudes, oli ta nüüd
Jumala silmis puhas ja võis saada preestriks. Jumal annab lubaduse, et see, mida Ta tegi tollele
ühele juudile, teeb Ta ühel päeval kogu rahvale:“Ma võtan ära selle maa patud üheainsa
päevaga.“ Jumal saab inimese puhtaks teha ja ta preestriks pühitseda. Sellega liitub teinegi
lubadus:“Sel päeval kutsub igaüks teist oma naabri viinapuu ja viigipuu alla istet võtma!“
Sõnad, mis meenuvad, kui Jeesus leidis Naatanaeli:“Nägin sind viigipuu all.“ Siin on mitmeid
peidetud tähendusi, mis tulevad esile Uues Testamendis. See näitab, kui rikkalikud olid Jumala
poolt Sakarjale antud pildid.
Vaatame järgmist. Nüüd näeb ta kuldset küünlajalga- seitsmeharulist templi küünlajalga.
Küünlajalast kõrgemal on nõu ja need on omavahel putkega ühendatud. Ta mõistab, et nõu on
täis õli ja keegi ei pea enam kunagi lampe õliga täitma, sest õli voolab nendesse lakkamata.
Mida see tähendab? See puudutab Serubbaabelit. Serubbaabel on inimene, kelle kaudu voolab
Püha Vaim. Õli teatavasti sümboliseerib alati Jumala Püha Vaimu. Siit ka sõna „võidmine“ ehk
Püha Vaimu tulemine inimese üle. Meie kuningannat võiti kroonimisel õliga. Seda nimetatakse
„khrismaks“. Khrisma ehk Kristus tähendab võidmist. Serubbaabel on Jumala võitu. „Võitu“
heebrea keeles on „Messiah“. Messiah ehk Messias, Jumala Võitu. See on kuninglik
tunnusmärk. Edasi tuleb tekst, mida alalõpmata tsiteeritakse:“Ei väe ega võimu läbi, vaid Minu
Vaimu läbi, ütleb Jehoova.“ Sellest on saanud tõeline moto! Mida see tähendab? „Ei väe läbi“
tähendab mitte sõjalise väe läbi. „Ei võimu läbi“ tähendab mitte poliitilise võimu läbi.
Teisisõnu, Taaveti kuninglik sugu peab jõudma oma eesmärgini mitte sõjalise jõu ega poliitilise
võimu abil, vaid Vaimu läbi. Jeesusel, kes tuli kuninglikust soost, polnud armeed. Ta ütles
Pilaatusele:“Mu kuningriik pole siit maailmast, muidu mu teenijad võitleksid.“ Traagiline, et
kirik seda valesti mõistis ja ristisõdu korraldas. Jumala kuningriiki ei saa rajada sõjalise või
poliitilise võimu abil. „Vaid Minu Vaimu läbi.“ Võimu andmine Serubbaabelile oli toimunud
väga ebaharilikul viisil ja võib lugedes märkamata jääda. Kui templi ehitusega jõuti tipunitänapäeva mõistes sarikapidu, pandi paika loodikivi. See oli viimane, mõlemat poolt ühendav
kivi. Nägemuses öeldakse, et Serubbaabel tõstab oma kätega loodikivi paika. Tavaliselt on see
üsna raske kivi. Kui ta ise kannaks kivi kohale, oleks see rahvale tunnistuseks. Kui ta võtaks
loodikivi, roniks sellega üles ja paneks siis paika kätejõul, ilma mingi abivahendita, „siis
tunnete, et Mina, kõikvõimas Jumal, olen teile saatnud prohveti!“ Inimesed ütlevad:“Ta ei jaksa
seda tõsta!“ „Ei väe ega võimu abil…“ Nagu siis, kui Simson kandis ära vilistide linna väravad.
Nüüd annab seesama Püha Vaim Serubbaabelile jõu loodikivi jaoks. Ta tõstab kivi üles ja
asetab paika. Templi viimase kivi. See tähendas, et too sugupõlv näeb templi ehituse lõpetamist.
Innustav pilt, kas pole! Vahel me ei märka selliseid üksikasju. „Kuidas teate, et kuningriiki ei
ehitata sõjalise ega poliitilise jõu abil, vaid Vaimu läbi?“ „Kui näete Serubbaabelit kivi paigale
asetamas, siis teate!“ Innustun sellest alati. Ma peaksin olema õpetaja, aga märkan taas, et
jutlustan…
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Järgmiseks näeb ta kahte oliivipuud, mis tähistavad Serubbaabelit ja Joosuat. Saab olema n-ö
kaksikvalitsemine. Küünlajalg tähendab, et Vaim läheb neisse mõlemasse, kuna on kaks
õlipuud ja need annavad õli. Seega on siin kaks võitud juhti ja mõlemat neist on vaja.
Serubbaabel on vajalik tulevikus, kuid mitte kuningana. Neil ei tohtinud olla kuningat. Ma
arvan, et kuna Pärsia võimu all ei tohtinud juutidel olla kuningat, mõeldi nii:“Kui kroonime
oma preestri, ei ole nad selle vastu.“ „Nimetame teda preestriks, kuigi ta on tegelikult meie
kuningas!“ Võib-olla püüti niimoodi vältida pahandusi Pärsia ülemvõimuga. Aga nii oli, et
tempel pidi valmima veel nende eluajal. Kes oli pidanud halvaks väikeste alguste päeva Haggai
päevil, näeb nüüd templi valmimist.
Eelviimane pilt: lendav rullraamat. See hiiglaslik raamat, 10 korda 5 m, lendab mööda maad
ringi ja sellesse on kirja pandud needused neile, kes varastavad ja valetavad. Raamat lendab üle
kõigi inimeste kodude ning kui see satub varga või valeliku inimese maja kohale, langeb
raamatust needus selle maja peale ja maja hävib. Sakarja sõnum inimestele kõlab väga
lihtsalt:“Mõned teist valetavad ja varastavad.“ „Näen rullraamatut majade kohal ja sellest
pudenevad needused sinna, kus on varastatud kraami ja kus kõlab vale.“ Küllap see ehmatas
inimesi, kutsus nad korrale. Moraalne külg on oluline ja ühtlasi seotud patukahetsusega. Ta
ütles:“Kui rullraamat peatub teie maja kohal, kahetsege pattu, siis needust ei tule. Kui te ei
kahetse, järgneb needus.“
Seejärel näeb ta naist mõõduvakas, suures 35-liitrises vakas. See on jube naine. Ja ta sarnaneb
prostituudile. Kaks teist naist, haigrutiibadega, lendavad alla, võtavad vaka nokkade, või käte
vahele ja lendavad ära ida suunas. Mida see tähendab? Pilt räägib sellest, et Jumal võtab ära
inimeste patu ja viib Babüloni. Sellega ütleb Ta:“Kord viisin sinna patuse rahva, nüüd viin sinna
teie patud, sest sinna need kuuluvad.“ Babülon on patupaiga võrdkuju ja see pilt näitab pattude
äravõtmist.
Lõpuks pilt neljast sõjavankrist punaste, mustade, valgete ja kirjute hobustega. Need liiguvad
mööda maad, et minna tegema Jumala tahet. Töö põhjakaares, Babülonis, on valmis, seega üks
vanker puhkab. Ülejäänud kolm lähevad kõikjale maailma kui Jumala agendid, kes viivad ellu
Tema tahte. Jumal valitseb maailma ajaloo üle ja Tema agendid jõuavad kõikjale kiiresti kohale.
Seda sõjavankri-kujund tähendab. Sellega lõpevad tolle öö nägemused.
Vaatame edasi. Kolm tarka meest saabuvad Babülonist. Huvitav on, et sama juhtus ka aastasadu
hiljem! Kolm tarka meest, kaupmeest, saabusid Babülonist ja tõid hulgaliselt hõbedat ja kulda
kingituseks templi jaoks. Sakarja sai ülesande võtta sellest mingi osa, valmistada kroon ja
korraldada templis Joosua kroonimine. „Siis te tunnete, et Mina olen Issand…“ See oli
pöördeline sündmus. Esmakordselt Iisraeli ajaloos ühendati preester ja kuningas. Need ametid
olid ühendatud Jeruusalemmas kaua aega enne juutide tulekut, Melkisedeki päevil. Nüüd
taastatakse see kord uuesti: kuningas ja preester ühendatakse. Kuid kõige selle keskel kordub
sõna „kui“, mida ei tohi eirata. „Kui Mu rahvas hoolikalt kuuletub!“ „Kui…“ Jumal
ütleb:“Annan teile nüüd taas kuninga, aga mitte Taaveti soost.“ „Saate kuninga, et oleksite taas
kuningriik, aga ta on preester, et Pärsia ei kurjustaks teie kuninga pärast.“ Nii saab rahvas
teistele öelda, et kroonisid hoopis preestri. Ilus moodus julgustada neid taas olema Iisraeli
kuningriik, kuigi see pole veel Messia lubaduse lõplik täitumine. Jätkame Sakarjaga järgmisel
korral.
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2. osa
Eelnevalt vaatasime Sakarja raamatu esimest osa. Lähme tagasi viimase prohveteeringu juurde
Iisraeli olukorra kohta. Sama olukord, millest kõneles Haggai enne Sakarjat. Talle esitati
huvitav küsimus paar aastat peale nende julgustavate nägemuste edasiandmist ja preester
Joosua kuningaks kroonimist. Paar aastat hiljem tuli grupp inimesi põhjapoolt, Peetelist.
Huvitav fakt, sest see näitab, et kahe aastaga oli rahvas hakanud levima üle maa ja taastama
teisigi linnu peale Jeruusalemma. Peetelgi oli taastunud vähemalt küla tasemele. Inimesed
Peetelist tulid otsima juhatust oma vaimsele elule. Nad tulid preestri juurde, aga leidsid eest
prohveti. Küsimused puudutasid kahte teemat: paastu ja pühasid, mis mõlemad kuulusid nende
usu juurde. Aeg paastuda ja aeg head toitu nautida. Nii paastul kui pühadel on oma koht,
Jeesuski võttis osa mõlemast. Esimene küsimus puudutas paastu, mida regulaarselt peeti.
Paastuti kaks korda aastas, 5. ja 7. kuul ning paastu mõte oli meenutada Jeruusalemma
hävitamist, leinata taga linna. Küsimus oli väga lihtne:“Kui kaua veel peame 5. ja 7. kuul
paastuma?“ „Oleme ju saanud Jeruusalemma tagasi. Miks jätkata leinamist?“ Sarnane küsimus
kerkib meie maal üles igal novembrikuul: kui kaua veel leiname taga II maailmasõja ohvreid?
Seda enam, et paljud ohvrite omaksedki on juba surnud. Kaua veel jätkame leina mineviku
traagika pärast? Igati ajakohane ja arusaadav küsimus. „Kui kaua veel jätkame paastumist?“
Sakarja vastus kõlas huvitavalt:“Paast on tegelikult üsna enesekeskne, sest te haletsete ennast.“
„Teil on kahju, et te ei loobunud oma pattudest.“ „Tegelikult ei leina te oma pattude pärast, vaid
iseenda ja selle karistuse pärast, mis pattudele järgnes.“ Ta lisab:“Paast, mida Jumal nüüd
tahab…“- ja siis ta tsiteerib Jesajat. Sakarja tsiteerib sageli teisi prohveteid. Ta tsiteerib Jesaja
peatükki 58, kus öeldakse:“Selline peaks oleme teie paast: paast ebaaususest!“ „Ja julmusest,
sest te pole lahked ega sõbralikud ega aita abituid.“ „Sellist paastu ootab Jumal tegelikult!“
„Mitte loobumist toidust, vaid tuimusest ligimese vastu.“ Vast sobib see sõna ka neile, kes täna
veel suurt paastuaega peavad. Eelkõige tuleb loobuda patutegemisest ja selle läbi olla vaba
teenima teisi. Meil tuleb paastuda iseendast ja anda end teistele. Huvitav vastus! Ta ütleb, et
just nendel põhjustel sattuski rahvas vangipõlve. „Sest muutusite nii isekaks, nii ahneks, selle
asemel, et olla lahke andma.“ „Kui tahate eelnevat aega õigesti meenutada, siis ärge korrake
seda, mida nemad tegid. Mitte lihtsalt toidust paastudes.“
Teine küsimus puudutas pühasid. Vangipõlves tähistati küll teatud pühi, kuid need olid pigem
puhkepäevad kui pühitsetud päevad. Pühi peeti 4., 5., 7. ja 10. kuul. Seega paguluses paastuti
kahel ja pühi peeti neljal korral aastas. Nüüd, tagasi kodus, küsitakse, mida teha nende paastude
ja pühadega, mis paguluses alguse said. Taas vastab Sakarja:“Teie pühad on vägagi
enesekesksed.“ „Et oleks tore olla- toit, sõbrad, lõbus tuju…“ „Muutke need tõelisteks Jumala
pühadeks.“ „Ja tehke neist pühitsetud päevad puhkepäevade asemel.“ „Olge tänulikud, et Jumal
tõi teid kodumaale tagasi, ülistage Teda ja pidutsege selle auks, et Jumal on ustav ja te olete
tagasi pühal mäel.“ „Ja et tänavad on taas täis noori ja vanu ning et Jumal toob siia maale tagasi
veel rohkem inimesi ja taasasustab kogu maa.“ „Selline olgu teie pidustuste põhjus!“ „Pisaratest
saagu naer ja kurbusest rõõm!“ „Ja Jumal olgu teie pühade keskpunktis,“ õpetab ta. Ühtlasi
ütleb ta, et oldaks valmis paljude inimeste liitumiseks juutidega, sest juudid tunnevad Jumalat.
Ta justnagu vihjaks misjonitööle, öeldes:“Tuleb aeg, mil inimesed haaravad juudi kuuehõlmast
sõnadega:“Räägi meile oma Jumalast!“ Te peate selleks valmis olema.“ Istusin kord
Jeruusalemmas ühe eaka juudi kõrval ja üritasin talle rääkida tema Jumalast, tema Messiast.
Ütlesin:“Teil on kõik olemas! Meie ju saime kõik teie kaudu!“ „Ilma juutideta ei tunneks me
Jumalat! Piibel on juutide raamat ja meie Vabastaja on juut. Võlgneme kõik teile!“ Ma ei
märganud, et rääkides olin ta pükstest kinni haaranud. Muudkui sikutasin pükstest,
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korrates:“Teil on kõik olemas!“ Ja korraga meenusid mulle Sakarja sõnad, et palju paganaid
tuleb ja haarab kinni juudi rõivaist sõnadega:“Saime kõik teilt! Jagagem seda!“ Lähme edasi.
See on esimese osa lõpp ja esimene osa raamatust oli pigem mõistetav.
Teine osa on sootuks keerulisem. Nüüd pöörab Sakarja oma pilgu hetkeolustikult kaugele
tulevikku. Nüüd kõneleb ta n-ö killukeste kaupa, mis võiksid sobituda mistahes ajahetkesse
tulevikus. Pole siin ka õiget järjestust. Pigem on need nagu piltmõistatuse tükid karbis segamini:
hulgaliselt eri värvi tükke, aga ei tea, kuhu need sobituvad. Ilma kaanepildita poleks lootustki.
Tunnistan, et mulle meeldib pilte kokku panna, aga ma teen sohki. Panen kaanepildi enda ette,
võtan tüki ja panen selle kaanepildi järgi paika. See on sohitegemine, õige tegija ei kasuta pildi
abi. Nii on ka Sakarjaga- meil pole pilti ees. Tegelikult on…Ilmutuse raamat. Heebrealastele
kiri 1:1 Uues Testamendis ütleb, et Jumal rääkis vanemaile muistsel ajal prohvetite kaudu
mitmel eri viisil, aga nüüd on Ta rääkinud Poja kaudu. Teisisõnu- nüüd on meil pilt olemas.
Võime tükid kokku seada ja näha, milline pilt sellest tuleb. Seetõttu Ilmutuse raamatus
tsiteeritakse korduvalt Sakarjat. Ilmutuse raamat hakkab sobitama tükke õigetesse kohtadesse
kauges tulevikus ehk lõpuajas. See on aeg, kus ajalugu lõpeb ja kus Jeesus murrab lahti
rullraamatute pitserid. Meil on seega suur eelis võrreldes juutidega, kes seda raamatut lugesid
ja nägid vaid erinevaid pildiosi. Kuid isegi nüüd pole pildi kokkupanek lihtne. Toimub selge
muutus stiilis ja sisus. Lisandub veidi luulekeelt, samas kui eelnevalt oli tekst proosas. Ei
mainita hetkeolukorda, templit, Joosuat ega Serubbaabelit. Pole ka nägemusi. Isegi Jumala nimi
muutub. Esimeses osas on Jumal „Taevaste Vägede Jahve“, nüüd lihtsalt Jahve. See on oluline
muutus. Siin on kogu stiil nii erinev, et mõned koolkonnad väidavad, nagu oleks keegi teine
selle kirjutanud. Kuid miks ei võinud Sakarja stiil muutuda? Mõned Piibli uurijad on oma
arvamustes väga jäigad ja neile meeldib „kääre kasutada“. Nii nagu Manasse lõikas pooleks
prohvet Jesaja, nii lõikavad mõned uurijad tema raamatu pooleks väitega, et selle kirjutasid
kaks või isegi kolm erinevat Jesajat. Sama lugu on Sakarja raamatuga, mis lõigatakse kaheks
väitega, et Sakarja kirjutas algusosa, aga lõpuosa on liiga erinev…Kuid see on erinev, sest
Jumal andis selle erineval viisil. Aega pole siin üles märgitud, võib-olla sai ta need aastaid
hiljem. Sisu keskendub niisiis kaugele tulevikule. Ja nüüd nimetatakse sõnumeid „oraakliteks“.
Võib-olla te pole seda Piiblis märganud. Sõna ise tähendab „kaalult raske“, kuid inglise keelde
on see üle võetud lihtsalt sõnana „oraakel“, kuigi nii pole õige. See tähendab „rasket koormat“,
midagi rasket on tulemas. Kui olete saanud Issandalt raskeid koormaid, teate, millest ma räägin.
Midagi rasket painab südant ja see kergeneb alles siis, kui jagad seda teistega. Ise tunnetad,
millal koorem kaob, aga kuni selle hetkeni painab see mõtteid ja südant.
Need kaks sõnumit siin olid kui rasked ja rõhuvad koormad: üks peatükkidest 9-11, teine 1214 ja need on väga erinevad. Vaatame neid lähemalt. Kõige mõttekam on uurida neid sõnumeid
eraldi osadena ja kui Jumal annab meile tarkust mõista Uue Testamendi Ilmutuse raamatut,
hakkame tasapisi tükikesi lõpuaja pildis nende õigele kohale asetama. Peatükid 9-11
keskenduvad Iisraeli rahvale ja on nägemused rahva tuleviku kohta. Pilt rahva taastamisest.
Näib, et see pilt eelneb järgnevale ehk siin oleme ajas pigem tagapool. Samas järgmine osa on
pigem hilisem kui varasem aeg. Kuid meil pole võimalik aega kindlaks teha, sest ajalisi vihjeid
sündmuste järjestuse kohta pole. Seega saame neid nägemusi vaadata vaid tükikeste kaupa.
Niisiis, vaatame Iisraeli tulevikku ja rahva taastamist. Sellega seostub kuus pilti, mis on osa
rahva tulevikust, kuid omavahelisi seoseid neil pole.
Esimene pilt: Iisraeli vaenlased hävivad. Kõik, kes tõusevad Jeruusalemma vastu, satuvad
Jumala kätte. Ta ei lase iial Jeruusalemma maakaardilt ära pühkida. See on Tema linn, sellele
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on Ta andnud oma nime. Seetõttu võin kinnitada, et kui ka New York või Peking või
Washington DC või New Delhi kaardilt kaoksid, jääb Jeruusalemm alles. Jumal hävitab nende
vaenlased. Ja alati jääb alles juudirahva jääk, kes sellel maal taastatakse. Ta ütleb, et isegi
mõned vilistid liituvad nendega. Ja kuna tänapäeva palestiinlased nimetavad end vilistide
järeltulijaks, on selline tõotus hämmastav. „Tuleb päev, mil keegi enam ei rõhu Mu rahvast.“
See päev pole veel koitnud, aga kord see koidab. „Päev, mil ükski rõhuja ei tule enam Mu rahva
kallale, sest Mina valvan.“ See on vaid osa pildist ja me ei tea, millal see täitub. Kuid see on
Jumala lubadus ja Tema peab oma lubadustest kinni, isegi kui selleks läheb sajandeid.
Teine pilt: rahukuningas, kes ratsutab Jeruusalemma eesli seljas. Siin me teame, kellega see
seostub: Jeesus just nii tegigi. Kurb on, et kui Jeesus selle prohveteeringu täitis, ei märganud
inimesed eeslit. Arvati, et Ta ratsutab eeslil, kuna hobust polnud käepärast. Ja nii ei jõudnudki
sõnum kohale, sest kui Jeesus ratsutas eeslil ja inimesed lehvitasid palmiokstega ja laotasid
riideid maha, hüüdsid nad:“Hoosianna! Hoosianna!“ Me arvame, et see oli mingi taevalik
tervitushüüd:“Hoosianna!“ Mitte sinnapoolegi. See tähendab:“Tee meid vabaks! Vabasta
koheselt!“ Nii hüüab aastasadu rõhutud rahvas, kes korraga näeb poliitilise vabaduse
käeulatuses olevat. See on vabadusvõitlejate hüüd:“Hoosianna!“ Ja rahvas nimetab Teda
Taaveti Pojaks. „Hoosianna, Taaveti Poeg! Tee meid vabaks!“ Kuid Ta ei tulnud nende eest
võitlema. Kui Ta oleks tulnud oma rahvast vabaks võitlema, oleks Ta ratsutanud hobusel. Nii
nagu see on Ta teise tulemise ajal. Kui Iisrael Jeesust järgmine kord näeb, istub Ta hobusel,
mitte eeslil. Kuid esmalt tuli Ta kui Rahuvürst, eesli seljas. Ja suur oli rahva ehmatus, kui Ta
väravast läbi tulles pööras vasakule, mitte paremale. Ja kui ta haaras piitsa, arvas rahvas, et Ta
nüpeldab roomlased linnast välja, aga tema pöördus vasakule templi suunas, mitte paremale,
Antoniuse kindluse suunas, kus oli rooma sõdurite baas. Rahvahulk jäi vaikseks. Ja siis Ta
nüpeldas juudid Jumala templist välja. Pole siis ime, et paar päeva hiljem hüüdis seesama
rahvas:“Lööge see mees risti! Meie valik on vabadusvõitleja!“ Ajalooline iroonia on, et sel
teisel vabadusvõitlejal oli väga ebaharilik nimi: Jeesus Bar-abbas. See tähendab „Jeesus, Isa
Poeg“. Tol päeval seisis seal kaks meest, mõlemal nimeks Jeesus, Isa Poeg. Pilaatus
küsis:“Kumma Jeesuse, Isa Poja te valite?“ „Mehe, kes ei võitle teie eest, või selle, kes võitleb?“
Rahvas vastas:“Valime võitleja!“ Saate aru, mis toimus? Rahvas oli sügavalt pettunud, nähes
Teda ratsutamas eesli seljas ja nuhtlemas juute, mitte roomlasi. Kui tekitad rahvahulgale
pettumuse, pöördub see kiiresti su vastu. Kui sa ei anna rahvale seda, mida ta tahab ning ei
vasta rahva ootustele, satud otsejoones pahandustesse. Seetõttu Jeesus löödigi risti vaid paar
päeva pärast seda, kui Teda oli palmiokste ja „Hoosianna!“ -hüüdega tervitatud. „Lõpuks ometi
tuleb Ta võitlema meie vabaduse eest!“ Ja Ta tulebki hobusel ratsutades Iisraeli vabastama,
kuid mitte veel. Selline siis oli väike osa pildist. On öeldud, et Ta toob õigluse ja rahu, shalomharmoonia ning et Ta valitseb merest mereni. Taaskord üks tekst, mis rebitakse kontekstist välja
ja kasutatakse siis valesti. Kanadat nimetatakse Kanada dominiooniks. Teate, miks? Sellesama
Sakarja raamatu salmi tõttu: see ma ulatub Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini. „Dominioon“
ehk valitsusala merest mereni- ainus maa maailmas, mis sellist nime kannab. Kuid olen üsna
kindel, et Sakarja ei pidanud silmas Kanadat. Ta kuulutas ette Jeesust, kes valitseb merest
mereni.
Järgmine pilt räägib vägevast Jumalast. Jumalast, kes võitleb nende eest ja ilmub nähtaval kujul.
See pilt vastandub rahutoojale. Siin on Jumal, kes tuleb oma karja juurde ja on hea karjane
pärast kõiki neid halbu karjaseid, kes rahval on olnud. Ja Tema rahvas sädeleb nagu juveelid
Tema kroonis. Kaunis kujund! Järgnev on pisut ehmatav- siis räägitakse Kreekast. Aastasadu
enne seda, kui kreeklased nende maa vallutasid. Ja kui võimutses too kohutav mees, Antiochus
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Epiphanes, kes viis templisse Zeusi kuju, ohverdas altaril sea ja täitis templiõued
prostituutidega. See oli rahva ajaloo halvim periood, mis kestis täpselt 3,5 aastat ehk 42 kuud
ehk 1260 päeva. See aeg kattub täpselt Uues Testamendis ennustatud antikristuse valitsusajaga.
Antiochus Epiphanese all kannatasid juudid samamoodi, nagu kristlased hakkavad kannatama
antikristuse ajal. Ennustused Kreeka kohta selles pildis on meile nüüd arusaadavad, kuid mida
juudid tookord arvasid, ma ei tea.
Järgmine pilt: Pärsias laiali hajutatud rahva kokku kogumine. Pilt juutidest, kes pöörduvad koju
kõigist maailma maadest. Kas teate, et tänapäeval on Iisraelis inimesi 70-lt maalt? 70 rahva
hulgast on juute Iisraeli tagasi pöördunud. Ja nad on toonud kaasa 70 eri rahva muusikatavad
ja tantsud. Tänapäeva Iisraeli kultuur on ainulaadne sulam. Jeemeni juudid tõid kaasa oma
parimad tantsijad…Rahvaste aarded on kokku toodud juba tänasessegi Jeruusalemma. Seal
võib sümfooniakontserdil nautida maailma parimat muusikat. Selline on pilt koju tagasi toodud
rahvast. „Ja kõigile tagasitulijaile pole piisavalt ruumi,“ ütleb Sakarja. Taas üks väike tükike,
mis nüüd oma kohale sobitub, kuid tookord oli see vaid väike tuleviku-vihje. Öeldakse isegi, et
Egiptuse ja Assüüria vahele ehitatakse maantee. Ka Jesaja räägib sellest. Egiptus ja Assüüria,
tänapäeval Iraak, on mõlemad siin pildis sees. Kuhu see kild sobitub, on täna vaid arvamuse
tasandil, va see, et Egiptus on tõesti aidanud rahu saavutada.
Järgmine pilt on mõistatuslik. Kõigi nende Lähis-Ida naabrite metsad raiutakse maha: Liibanoni
seedrid, Transjordaania ehk Baasani tammed ja isegi Jordani džungel, mis enamjaolt ongi juba
kadunud. Liibanoni seedreid leidub veel vaid väikesel maatükil, umbes tosinajagu. Ja Baasani
tammesid pole enam. Ei tea, miks seda pilti näidati- see on tükike piltmõistatusest.
Järgmine pilt on kõlbmatutest karjastest. Üsna veider lugu. Siin on meil tähendamissõna
näitlikul kujul. Sakarja läheb tööle karjaste peameheks ja peab lahti laskma kolm hooletut
karjast. Need viskavad oma palga talle näkku- 30 hõberaha. „Kui karjast lüüakse, siis lambad
pillutatakse.“ Taas üks väike osa pildist, kuid see saab selgemaks, kui lugeda evangeeliume.
Juudas viskas 30 hõberaha tagasi templisse, sest ta oli halb karjane, kuigi oli jutlustanud,
tervendanud. Jeesuse sõnad:“Kui karjast lüüakse, siis lambad pillutatakse.“
Kõik need esimesed pildid puudutavad Iisraeli. Killuke siit ja sõna või lause sealt- tagasi
vaadates mõistame, et need kõik olid vihjed tuleviku kohta. Nüüd aga laieneb pilt
rahvusvaheliseks ja meie ees on kogu maailm. Nüüd näeme, mis hakkab juhtuma
rahvusvahelisel tasandil. Ja ometi on Jeruusalemm kõigi sündmuste keskpunktis. 21 korda
leiame sellest osast nime Jeruusalemm. Eelmises osas seda pole. Väga huvitav! Nüüd näeme
Jeruusalemma kui rahvusvahelist keskust tulevikus. Ja nii see hakkabki olema! ÜRO peab oma
peakorteri sinna üle kolima. Pilt Siionist kui maailmavalitsuse keskusest- kauges tulevikus.
Vaatame mõningaid pidevalt korduvaid sõnu. Jeruusalemma mainitakse 21 korda ja see näitab,
et see linn on lõpuaja sündmustes väga olulisel kohal. Teine oluline sõna, mis esineb 18 korda,
on „päev“. Issanda päev; sel päeval; päev, mida Issand teab…Sama sõna kasutatakse tihti Uues
Testamendis. Jeesus kasutas seda korduvalt:“Sel päeval…“ Siin pole tegemist 24-tunnise
ööpäevaga. Heebrea sõnal „yom“ ehk „päev“ on väga lai tähendus ööpäevast kuni ajastuteni.
Kasutame seda sõna sarnaselt ka inglise keeles. Kui ütlen:“Hobuste ja vankrite päev on möödas
ning traktorite päev on koitnud,“ ei räägi ma sugugi ööpäevast. Saate mu mõttest aru? Igal
koeral on oma päev, aga lühisabalisel on nädalavahetus…Kasutan sõna „päev“ väga laias
mõistes- päev kui ajajärk. „Issanda päev“ tähendab, et inimene on oma päeva kätte saanud,
nüüd on käes Issanda päev. See tähendab tervet ajastut, mitte ööpäeva. Nüüd on Issanda päev,
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meie oma on möödas. Issanda päev koidab ja maailm näeb, et nüüd on käes Tema aeg. Ja
inimese uhkuse ja ahnuse päevad on läbi ning algab Jumala püha aeg. Üks osa on siin ka
luulekeeles ja selles sõna „päev“ ei esine.
Vaatame edasi, tükikeste kaupa. Esmalt pilt rahvusvahelisest ühendarmeest, mis saadetakse
Jeruusalemma ründama. Kogu maailma rahvastest moodustub armee, mis saadetakse LähisItta. See pole veel toimunud, kuid on osake üldpildist. Sellist rünnakut pole veel Jeruusalemma
vastu tehtud. Iisraeli probleemid pole veel kaugeltki möödas, võite mind uskuda. Võimalik, et
näeme veel oma eluajal rahvaste ühendarmee saatmist rünnakule juutide vastu. Juutidel on väga
vähe liitlasi ÜRO-s järele jäänud. Ameerika, suurim liitlane, on nüüd hakanud pöörduma
Iisraeli vastu. ÜRO on valmis saatma suurt ühendarmeed kõikjale, kuhu nende arvates vaja on.
See sünnib, aga tervikpilti veel ei ole.
Järgmine pilt: ahastavad linnaelanikud. Loen ette peatüki 12:10. Selle raske aja kohta on öeldud
nii:“Ja Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu.
Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad Tema pärast, nagu kaeveldakse
ainsa lapse pärast ja nutavad Tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu
pärast!“ „Sel päeval on Jeruusalemmas niisama suur kaeblus nagu kuningas Joosija pärast, kes
tapeti Megiddo orus. Ja kogu Iisrael nutab sügavas ahastuses.“ See pole veel toimunud. Kuid
saabub aeg, mil Jeruusalemma elanikud on nii lootusetus seisus, et nad ei püüa enam teha
rahulepinguid palestiinlaste või kellegi teisega, vaid hüüavad Jumala poole. Vastuseks näevad
nad Teda, kelle on läbi torganud. Kujutage ette, mida juudid tunnevad, kui mõistavad, et Jeesus
oli siiski nende Messias ja nemad tapsid Ta. Nad nutavad nii, nagu nutetakse vanema poja
mõrva pärast. Uskumatu, kas pole…Jeruusalemma ahastus sel päeval on tohutu. Sakarja ütleb,
et nad näevad Teda, kelle on läbi torganud. See salm kordub taas Ilmutuse raamatu 1. peatükis,
kus öeldakse, et kui Jeesus tuleb, näevad Teda need, kes Ta läbi torkasid. Ainus, mida juudid
pöördumiseks vajavad, on teadmine, et Naatsareti Jeesus elab. Sellest piisas Tarsose Saulusele.
Olen kogenud, et sellest piisab ka tänapäeval. Jutlustasin Cambridge´is ja üks 25-aastane
juuditar küsis peale jutlust, kas ta võib minuga rääkida. Läksime tolle väikese metodisti
koguduse eeskotta ja ta küsis:“ Kas tahad öelda, et Naatsareti Jeesus elab seniajani?“
Vastasin:“Jah.“ Ta ütles:“Siis Ta ju ongi meie Messias!“ „Meie Messias!“ Tundsin end välja
jäetuna…Neiu küsis:“Aga kuidas ma tean, et Ta elab?“ Ütlesin:“Proovi Temaga rääkida.“
Jätsin ta Jeesusega rääkima. Ja ta sai teada. Kümme minutit hiljem õpetas ta juba mulle Piiblit!
Ta näitas mulle kirjakohti Vanas Testamendis…Ta mõistis hetkega kõike. Kõik oli temas
olemas, puudus vaid üks lüli- Jeesus. Kui ta aru sai, et Jeesus elab, polnud muud vaja. Kui kogu
rahvas näeb Teda, kelle nad on läbi torganud…Mul pole raske uskuda, et kogu rahvas pöördub
hetkega. Kuid nuttes jõuavad nad usuni. 2000 äraraisatud aastat! Kogu selle aja oleksid nad
võinud seista maailma tüüri juures, selle asemel, et tagakiusu all maalt maale pageda nagu 5.
Moosese raamat ütleb. Pole ime, et nad nutavad! Nii räägib Sakarja raamat Jeruusalemma
kaeblevatest elanikest.
Lähme edasi. Prohvetite nuhtlemine. Ta näeb selgelt, et valeprohvetid on Jeruusalemma
suurimaid probleeme ja et linn puhastatakse kõigist sellistest inimestest. „Nad pestakse
veeallikal puhtaks kõigest patust ja mustusest.“ Paulus toob selle esile Ro. 11, kui ütleb, et kogu
Iisrael pääseb ja lisab, et Siion puhastatakse patust. Valeprohvetid on nii häbistatud, et nad
ütlevad lahti oma ametist sõnadega:“Ma pole prohvet! Sain need haavad sõbralikus
kähmluses.“ On huvitav tõdede, et prohvetiametiga kaasnevad haavad. „Ma pole prohvet!
Lihtsalt kaklesin!“ Värvikas kirjeldus inimestest, kes häbenevad oma valeõpetust.
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Järgmine pilt: rahvaarvu vähenemine. Seda osa on raske kuhugi sobitada, mingit järjestust pole.
See on pilt Jeruusalemmast, mille elanikkond on vähenenud kolmandiku kuni poole võrra. Siin
vihjatakse „löödud karjase ja pillutatud lammaste“ teemale. Tunnistan ausalt, et ma ei tea, kas
see pilt sobitub meie mõistes minevikku või tulevikku. Kolmandik linna jääb tühjaks. Ma tõesti
ei tea. Olen äraootaval seisukohal.
Kuid peatükis 14 on taas teemaks rahvusvaheline rünnak Jeruusalemma vastu. Usun, et see
sündmus on ees ja oleme sunnitud nägema linna ründamist ühinenud rahvaste sõjaväe poolt.
Jumal koondab selle tohutu sõjalise jõu kokku, kuid Ta ühtlasi võitleb juutide poolt. Siin on
selge vihje Jeesuse teise tulemise sündmustele ja tõenäoliselt Harmagedoni lahingule, sest on
öeldud:“Ja Ta jalad seisavad Õlimäel.“ Jumal ei saa seista, sest Tal pole jalgu, aga Jeesusel on.
Juudid ise tõlgendavad seda Messia tulekuga- Ta seisab Õlimäel. Mul on häid suhteid mõnede
kunstnikega Iisraelis. Nad näivad olevat vägagi prohvetlikud inimesed, selge nägemusega
tuleviku kohta. Üks kunstnik, Motke, mulle lähedane inimene, saatis mulle hiljuti väljaprindi
ühest oma viimastest töödest. Sellel kujutatakse Õlimäge, templialaga esiplaanil. Taevakaarel
on kollane kuma, mis justnagu siseneks pilti. Pildi kohal oleks nagu kirgas valgus, mille kuma
tuleb tumeda taeva taustal esile. Ta poleks pidanud midagi selgitama, aga ta ütles:“See on
Messia auhiilgus ilmumas Õlimäe kohale.“ Ma oleks pidanud selle pildi täna kaasa võtma. Ta
jalad seisavad Õlimäel ja on öeldud, et siis toimub tohutu maapinna lõhenemine, mis põhjustab
kogu piirkonnas suuri geofüüsilisi muutusi. Peame neid kirjeldusi võtma tähttähelt…Jeruusalemm on ümbritsetud mägedega. Kaljukirik on kaheksanurkne, nii et iga selle
külg on suunaga ühe mäetipu poole. Linna ümber on kaheksa mäetippu- hämmastav
geomeetriline maastik. Kaljukiriku idapoolne külg on suunaga Õlimäe poole, põhjapoolne külg
Scopus mäe poole. Ja nii järjest edasi- iga külg mingi mäetipu suunas. Ükskõik, millise seina
vastu end toetad, vaatad mäetipu suunas. Kuid siin öeldakse, et sel päeval, kui Ta jalad seisavad
Õlimäel, mäetipud värisevad, langevad maha, ja Jeruusalemm jääb ise mäe tippu. Seepärast
kõik tõusevadki üles Issanda mäele. Hämmastav pilt, kui Jeruusalemm seisab lõpuks kõrgemais
tipus, nii et seda on kaugele näha. Tänasel hetkel ei paista linn enne, kui ületad mäed. Kaugelt
pole midagi näha, sest linn asub nõos. Kuid siis on linn kõrgel ülal, sest mäed langevad maha
ja Õlimäelt avaneb ida suunas suur org. See kõik on osa pildist, kuigi meil on väga raske seda
ette kujutada. Pildi põhirõhk on siiski ühinenud rahvaste armeel linna ümber. Need, kes
ründavad Jeruusalemma selles viimases lahingus, satuvad Jumala kätte. „Nende silmad
mädanevad oma koobastes ja neil mädaneb keel suus.“ „Paanikas tapavad nad üksteist.“
Tegemist on üleloomulike sündmustega. Ja arvake, mis on öeldud nende piltide lõpus? „Siis te
tunnete…“ Tõeliselt apokalüptiline.
Lõpuks pilt sellest, kuidas pärast neid sündmuseid kõik rahvad näevad Jeruusalemma kui
Jumala nime asukohta. Lisaks pilt sellest, kuidas kõik maailma rahvad tähistavad ühte juutide
püha- lehtmajade püha. Mitte nelipüha või paasapüha. Pilt sellest, kuidas kogu maailma
rahvaste esindajad lähevad Jeruusalemma lehtmajade püha pidama. Imeline! Lehtmajade püha
on üks neist, mida kristlased ei pühitse. Kahjuks! Meil on nelipüha ja paasapüha, aga lehtmajade
püha mitte. Juutidele on see tähtsaim pidu. Tõeliselt oluline ja suurim peoaeg! Saagikoristuse
pidustused pärast kogu saagi kokkukogumist. Ja juudid tähistavad seda suurelt. Nad elavad sel
ajal väikestes lehtmajades, millel pole katust, et tähistaevas näha oleks. Nad meenutavad, kuidas
Jumal viis nad läbi kõrbe. Need on 8-päevased pidustused, mis lõpevad pulmapäevaga. Nad
abielluvad seadusega. Varikatuse all seisab rabi, käes rullraamat Moosese seadusega ja rahvas
tantsib ümberringi. Ja nii nad abielluvad Moosese seadusega- eelseisvaks aastaks. Järgmisel
hommikul alustatakse 1. Moosese 1:1 lugemisega. Loetakse läbi kõik 5. Moosese raamatut kuni
342

viimase salmini 12 kuud hiljem, et siis uuesti seadusega abielluda. Kuid neil on vale peigmees,
sest lehtmajade püha 8. päev peaks lõppema Messia pulmadega. Meil abikaasaga oli imeline
kogemus. Meie hõbepulmapäev kattus lehtmajade püha 8. päevaga, Messia pulmapäevaga. Me
olime Iisraelis ja tähistasime seda koos 1200 inimesega öistel pidustustel Juudea kõrbes. Õhtul
süüdati tohutu suur lõke. Pidutsesime, sõime röstitud vutte ja järgmisel hommikul läksin
väikesesse poodi Jeruusalemmas, et lasta endale valmistada sõrmus, mille abikaasa tahtis mulle
kinkida. Sõrmusel on Jeruusalemma müür ja tähed DVD ehk David. Ta kinkis selle
meenutamaks, et olen valvur müüril. Selline oli meie 25. pulmapäev. Sellest saab ka teie
pulmapäev! Te kõik abiellute! Kord ühes koolis küsis minult väike poiss:“Miks Jeesus abielus
polnud?“ Vastasin:“Ära muretse, Ta abiellub.“ Pärast küsis direktor minult:“Mida sa mu lastele
õpetad?“ „Mis Jeesuse abielust sa ometi rääkisid?“ Vastasin:“Kas sa Piiblit ei tunne? Kogu
Piibel ongi ju armastuslugu!“ Lugu Isast, kes oma Pojale mõrsjat otsib. Lõpuks nad abielluvad
ja elavad õnnelikult igavesti. Kõik kaunid armastuslood lõpevad abieluga ja nii ka see. Peo 8.
päevale viitab ka Ilmutuse raamat, kui räägib Talle pulmadest. Kas teadsite, et Jeesus sündis
lehtmajade pühade ajal? Kõik viited sellele leiate Luuka evangeeliumist. Ta sündis septembris
või oktoobri alguses, lehtmajade püha kuul. „Sõna sai lihaks ja oli „lehtmajaline“ meie keskel.“
Johannese peatükis 7 ütleb Ta vend:“Sa ei lähegi lehtmajade pühale? Sel ajal pidavat ju Messias
tulema.“ Nad ei uskunud Temasse ja seepärast narrisid Teda. Ta vastas:“Minu aeg pole veel
tulnud.“ Seetõttu olen üsna kindel, et tean kuud, mil Jeesus tagasi tuleb. Aastat ma ei tea, kuid
Ta tuleb kindlasti õigel ajal. Ja see juhtub lehtmajade püha ajal. Kõik juudid usuvad just Sakarja
14. peatüki alusel, et Messias tuleb tagasi lehtmajade püha ajal. Neil pole selles mingit kahtlust.
Kristlastele on see mõte võõras. Kuid ühel päeval läheme kõik lehtmajade pühade ajal
Jeruusalemma. Esimene tasuta lend Pühale maale. Me kõik koguneme selleks kokku ja rahvad
hakkavad neid pühi igal aastal tähistama ning saadavad oma esindajad Jeruusalemma. Ja on
öeldud, et kui nad seda ei tee, jäävad nad ilma vihmaveeta. Egiptust see ei puuduta, sest seal
vihma ei saja, nemad saavad vee Niilusest. Seega kui egiptlased kohale ei tule, tabab neid katk.
Teised rahvad aga jäävad vihmaveeta. Lehtmajade pühast on saanud juutidele ja üha enam ka
kristlastele pidepunkt lootusele Messia ülemaailmsest valitsemisest. Viimati, kui osalesin
kristlaste lehtmajade pühal Jeruusalemmas, kuhu igal aastal saabub sadu inimesi, läksin esmalt
platsile Läänemüüri vastas, kus oli suur telk. Läksin sisse ja nägin juudi perekondi laudade
ümber einestamas. Kõik olid õnnelikud. Nende pea kohal oli suur pilt, kus oli kujutatud eri
rahvuseid minemas eri teid mööda üles Jeruusalemma, mis seisis kõrgel mäe tipus. Edasi läksin
kristlaste peopaika. Nägin suurt pilti, kus kujutati Jeruusalemma kõrgel mäe tipus ja eri rahvad
oma rahvarõivais läksid üles linna suunas. Mõtlesin:“Vaat siis! Olen seda juba näinud…“
Lehtmajade püha kaudu jõuavad juudid ja kristlased samm-sammult lähemale tuleviku lootuse
mõistmisele. Ja kõik see põhineb Sakarja 14. peatükil. Sellised on need killud tuleviku kohta.
Meil on võimalus hakata tervikpilti kokku panema. Kõiki ei oska ma veel kohale sobitada, sest
arvan, et kõik pole veel toimunud, kuid sündmused arenevad lausa meie silme all ja Jumala
plaanid teostuvad. Jumala plaan hõlmab kogu maailma. Ja see saab teoks. Jeesus on tulemas
tagasi- valitsema. Ja meie valitseme koos Temaga. Kui Jeesus Isa juurde läks, küsisid
jüngrid:“Kas Sa nüüd taastad Iisraeli kuningriigi?“ Ta vastas:“Teile pole antud teada aega ega
päeva, mille Isa on määranud.“ Teisisõnu- Isa on kindla aja paika pannud. Ta ütles:“Teie minge
edasi ja olge minu tunnistajad kõikjal maailmas.“ „Sest tahan enda juurde võimalikult palju
inimesi.“ Nagu Ta ütles tähendamissõnas Taevase Isa kohta:“Minu maja täitub inimestega.“
Aamen.
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Malaki
1. osa
Vaatame lühidalt Vana Testamendi viimast raamatut Malakiat. Enne selle juurde asumist tahan
mõned minutid rääkida olulistest asjadest seoses kõigi Vana Testamendi prohvetitega ja eriti
nendega, keda oleme uurinud. Enamik neist teevad ennustusi Iisraeli rahva tuleviku kohta.
Siiski võite leida palju kogudusi selles ja teistes riikides, kus te ei kuule midagi Iisraeli kui
Jumala rahva tulevikust. Sellel on oma põhjus, mis seisneb nende ennustuste tõlgendamise
erinevates viisides. On kolm erinevat viisi. Tõenäoliselt enamik lääne protestantlikest
kogudustest läheneb neile ennustustele erineval viisil võrreldes sellega, kuidas mina seda
käsitlen. Asjad, mida on ennustatud Jeruusalemma ja Iisraeli tuleviku kohta rahvaste hulgas.
Kas see tegelikult täitub? Kolm positsiooni on järgmised: Esiteks öeldakse, et kõik need
tõotused on tingimuslikud. Need täituvad juhul, kui Iisrael on Jumalale ustav ja sõnakuulelik.
Et nad ei ole seda olnud, siis kõik need ennustused on tühistatud. Need ei saa kunagi toimuma,
sest neile esitatud tingimusi ei ole täidetud. Need asjad saavad toimuda juhul, kui teete koostööd
Jumalaga. Kui ei ole koostööd tehtud või eriti, kui on keeldutud Jeesusesse kui Messiasse
suhtumast, on juudid kogu oma tulevikust ilma jäänud ja kõik need ennustused on tühja läinud.
Need ei saa kunagi täituma. Need oleksid minevikus võinud toimuda, kuid tegelikult ei ole need
kunagi täitunud ja ei saa kunagi täituma. See on üks põhjustest, miks mõned jutlustajad ei räägi
kunagi Iisraelist ega tema tulevikust.
Teine lähenemine on, et need tõotused on tingimusteta. Need saavad juhtuma igal juhul. Jumal
nagu ütleks:“Ma kavatsen seda teha ja seda ma ka teen.“ Isegi selle grupi sees, kes arvavad, et
need asjad kindlasti saavad toimuma, on kaks täiesti erinevat viisi ütlemaks, kuidas need
toimuma saavad. Arvatavasti kõige levinum ütlus, kuidas need saavad toimuma, on öelda, et
need juba toimuvad kogudusega. Need ennustused on juba täitunud sümboolselt või vaimselt
kogudusega. Seda vaadet nimetatakse asendusteoloogiaks- kogudus on Iisraeli asendanud.
Seega kõik Iisraeli kohta käivad ennustused on praegu juba täitumas vaimsel viisil, mitte sõna
otseses mõttes. Nagu meid oleks viidud taevasesse Jeruusalemma, mitte maisesse. Viljakuse ja
õnnistuse tõotused on nähtavad koguduste kasvuga. Siinjuures ei saa ma vältida sarkasmi, sest
kõik õnnistuse tõotused käivad koguduse kohta, kuid kõik needuse ennustused on salaja
prügikasti pandud. Selline Piibli tõlgendamise viis tundub mulle kohutavana. Kui vaatate
prohvet Jesajat, siis nagu iga õnnistus käiks koguduse kohta ja needus käis Iisraeli kohta. See
tundub mulle väga selge eelarvamusena. See tundub oleme üks levinumatest vaadetest paljudes
kogudustes. Nagu kogudus oleks Iisraeli asendanud. Jumal nagu oleks juba Iisraeliga
lõpetanud. Me peame neid evangeliseerima nagu igat teist rahvast. Neil ei ole mingit tulevikku
rahvusena, kuid igal pöördunud juudil eraldi on tulevik koos meiega kui paganatega koguduses.
Tava kogudust uueks Iisraeliks nimetada on väga levinud. Siiski sõna Iisrael esineb 74 korral
Uues Testamendis ja mitte kordagi ei ole seda selgelt koguduse kohta rakendatud. 73 korral
käib see selgelt juudi rahva kohta. Ainult üks salm võib olla veidike kahemõtteline. See ei ole
piisav selleks, et Iisraeli nime kogudusele omistada. Ma usun, et me ei peaks kogudust uueks
Iisraeliks nimetama. Need ennustused, mida on Iisraeli kohta tehtud, on nüüd koguduses täide
läinud vaimselt ja seetõttu on Kristuse esimese tulekuga täitunud.
Kolmas levinud tõlgendus on see, millest ma teile prohveteid õpetades rääkisin. Need
ennustused on tingimusteta. Nad saavad toimuma sõna otseses mõttes Iisraeliga, nagu Jumal on
seda öelnud. Seetõttu on enamik neist ikka veel tulevik. Fraas:“Siis kogu Iisrael saab päästetud“
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on kasutusel nende inimeste poolt, kes mõtlevad selle all, et kogudus saab täiuslikuks. Siin on
aga öeldud, et Iisrael saab päästetud. Seetõttu nende ennustuste fookus kaldub olema pigem
teisel tulekul esimese tuleku asemel. Siin on kolm positsiooni. Te peate sellest ise omad
järeldused tegema ja veendumusele jõudma. Mõned otsustavad faktorid minu jaks on eriti
Pauluse kirjad roomlastele 11. peatükis, kus küsitakse: Kas Jumal on juutidega lõpetanud? Mitte
kunagi. Nemad võivad olla Tema hüljanud, kuid Tema ei ole neid hüljanud.“ Tõsiasi, et Malaki
sugune inimene ütleb:“Ma vihkan lahutust.“ Jumal ei anna nii kergesti alla. Ta ütleb neile üha
uuesti:“Te võite murda minu lepingut, kuid mina ei tee seda.“ Fakt, et Iisrael siiani alles on, on
tõendus, et Jumal peab oma sõna. Nad on ikka veel Tema valitud rahvas. Isegi uskmatuses, sest
Tema valis nad. Ta ei loobu oma tõotustest. Minu lähtekoht on siin (3. variant). Seetõttu
Kristuse teine tulemine tundub olevat paljude tõotuste täitumine. Ma arvan, et neil (1. ja 2.
variant) inimestel on väga ähmane vaade. Kui neilt küsida:“Kas Jeesus tuleb tagasi?“- „Oo,
jaa.“ „Kuid miks? Mis mõte on sinu arvates tagasitulekul?“ Teie võtmine taevasse? Te ju olete
juba seal. Miks peaks Ta tagasi tulema? Miks peaks Ta meid kõiki tagasi tooma? Miks peaksime
meie samal ajal Maal elama? Nii, et kõik kristlased saavad elama Maal teist korda. Sellepärast
saame omale ka kehad. Meil ei ole vaja kehasid taevas elamiseks, vaid siin elamiseks. Seega,
miks me kõik tagasi tuleme ja uue keha saame? On mingi tohutu eesmärk, mis peab siin täituma.
Põhjus, miks Jeesus tagasi tuleb, on see, et Ta tuleb valitsema kõigi rahvaste üle, kes
hüüavad:“Halleluuja, selle maailma kuningriikidest on saanud meie Jumala ja Tema Kristuse
kuningriik. Ta hakkab valitsema igavesti.“ Selline on selgitus.
Lähme edasi Vana Testamendi viimase raamatu juurde. See on viimane video, mille ma Piibli
kohta tegin. Olen teinud 65 videot ja see on viimane raamat, mida videona salvestatakse.
Malakia raamatu taust on üsna sarnane Haggai ja Sakarja raamatu taustaga. See on ainult
halvem. Babüloni pagulusest on möödas 100 aastat. Kahjuks ei ole asjad hästi. Jeruusalemm on
ikka veel maha jäetud. Inimesed, kes Jeruusalemma ümbruses maal elavad, ei taha neid tagasi.
Maa on suures osas viljatu ja üles harimata. Viljasaak on kehv. Neil on rohutirtsudega
probleeme. Nende elu on raske. Templi ehitus on lõpuni viidud, kuid see on väike asi, võrreldes
Saalomoni templiga. See lõpetati 520 eKr. Müürid, mis olid lõhutud, ehitati üles Nehemja poolt,
kuid inimesed eelistavad ikka veel maal elada. Nad ei ole ehitanud paleed, sest neil ei ole
kuningat. Neil on kuninglik liin, kuid Serubbaabeli pere elab viletsas majas. Neil ei ole lubatud
valitseda. Pärsia kuberner on ikka veel nende valitseja. See on ikka veel üks väike linnake künka
otsas ja ümberkaudsed külad. See pole midagi Taaveti kuningriigi sarnast. Inimesed on
pettunud ja nende illusioonid on purunenud. Nad on isegi meeleheites. Nad on hakanud
küsima:“Kas see kõik oli seda väärt? Oleme olnud tagasi sadu aastaid ja kus on see kuningriik,
mida me ehitama peaksime?“ Siis nad küsivad sama, mida kahjuks ka inimesed tänapäeval
küsivad:“Milleks vaevuda? Seepärast on nad muutunud rahulolevaks. Sellel depressioonil oli
laastav mõju nende usuelule. Nad olid saanud õppetunni ebajumala kummardamisest
paguluses. Nad ei ajanud enam kunagi teisi jumalaid taga, kuid nende usust oli saanud
formaalsus. Nad käisid ikka veel templis, kuid see oli enamjaolt traditsioonist põhjustatud. See
oli rituaal ilma tegelikkuseta. See ei olnud enam prioriteet. Nüüd nad küsisid:“Mis on
minimaalne aeg usuasjadele kulutamiseks?“ Mis on minimaalne raha, millest nad peaksid
loobuma. Kui väikese mündi peaksid nad panema korjanduskarpi. Jootraha annetuse asemel.
Tegelikult on nii, et mida rohkem te usus annate, seda rohkem te sellest saate. Mida vähem te
annate, seda vähem te saate. Preestrid olid nagu inimesed. Malakia ajaks teenisid preestrid
sellega elatist. Neile ei läinud tegelikult korda, kui palju inimesi osales jumalateenistustel seni,
kuni nad teenisid oma elatise. Kahjuks on see ka täna nii. Nad jätsid kõrvale Pühakirja
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õpetamise. Nad hoidsid lihtsalt teenistusi kuidagi käigus. Kui selline suhtumine tuleb usuellu,
siis see hakkab mõjutama ka moraalset elu. Nii see ka juhtus. Kui Jumal jäetakse hooletusse,
siis pole kaugel püha elu hülgamine. Kui üks generatsioon nii Jumalasse suhtub, siis järgmine
generatsioon ütleb:“Mis mõtet on olla hea?“ Me näeme seda juba oma eluajal. Meie oleme nüüd
kolmas või nelja põlvkond, kes on jäänud kogudusest eemale. Mulle meenub, kuidas ma ühes
vabrikusööklas ühe mehega rääkisin. Ta ütles:“Ma ei hoople, kuid küsige teiste tööliste käest,
kelle poole nad hädas pöörduvad. Minge meie tänavatele ja küsige minu naabritelt:“Kes on see
inimene, kes kõige rohkem aitab?“ Ta ütles, et see on tema. Siis ta ütles:“Ma ei käi koguduses
ega loe Piiblit. Kuidas te seda seletate?“ Tal oli suhtumine, et ta võis olla kristlane ilma
koguduses käimata. Kuidas te seda seletate? Ta ütles:“Jumal ei lähe mulle korda, kuid ma elan
head elu.“ Ma pidin Pühalt Vaimult paluma omale tarkuse sõna. Ma ütlesin:“Sinu vanaisa käis
kirikus, eks ole ju? Sinu vanaisa palvetas, luges Piiblit.“ Ta ütles:“Jah.“- „Ma ütlen midagi
veel:“ Sinu lapselapsed ei saa olema nagu sina. Kui sa ei suuda Jumalat edasi anda, siis ei suuda
sa ka headust edasi anda.“ Sa võid elada 2-3 põlvkonda oma esiisade usu najal, kuid siis see
jookseb tühjaks. Headus kaob, kui Jumal kaob. Selle avastas Malaki. Inimesed hoolitsesid ainult
eneste eest, teenides nii palju raha kui suudavad ja andes Jumalale nii vähe, kui võimalik. Nad
sukeldusid ärisse. Juudid on selles tugevad. Isegi kui nad teadsid, et äri ajamine sabati ajal on
vale. Nad ehitasid linnaväravatest väljapoole kaubakeskuseid, et neid sabati ajal avada. Kas
pole huvitav? Tarbija mentaliteet sai valdavaks ja sellel oli laastav mõju pereelule. Peale
küsimust, miks olla ustav Jumalale tuleb, milleks olla ustav oma naisele? Eriti kui sinu naine
saab vanemaks ja „kaotab“ seksapiili, siis miks mitte teda uuema mudeli vastu välja vahetada?
Seda me teeme ka praegu. Lisaks sellele oli seal naistest puudus, sest enamik
tagasipöördunutest olid mehed. Naiste puuduse tingimustes ütlesid nad:“Miks mitte abielluda
inimestega väljaspool Jumala rahvast? Saalomon tegi nii. Miks ei võiks siis meie nii teha?“
Lisaks lahutamisele ja uuesti abiellumisele abiellusid nad mitte juutidega Jumala seaduse
vastaselt. Nii sai Jeruusalemm täidetud hüljatud naistega. Nad polnud siis materiaalselt
kindlustatud. Neil oli väga raske aeg. Kui ajad on rasked, siis leiad kedagi, keda süüdistada.
Meie oleme selle leidnud. See on valitsus. Me räägime, nagu neil oleks tünnide kaupa raha.
Neil ei ole pennigi. Neil on ainult see, mida nad meilt võtavad. Me süüdistame valitsust, kes ei
pane raha sinna või tänna nagu oleks neil raha, mida kulutada. Neil ei ole seda. Me tahame, et
nad vähendaksid maksusid, kuid kulutaks rohkem. See on hullumeelsus ja iga nelja aasta tagant
me ajame nad minema. Neil ei olnud valitsust, keda süüdistada. Neil oli Jumal, keda süüdistada.
Täpselt seda nad tegid. Nad ütlesid:“Jumalale ei lähe me korda, seega miks Jumal peaks meile
korda minema?“ Nad ütlesid:“Jumal on lakanud meid armastamast, seetõttu meie lõpetame
Tema armastamise. Me ei saa vaadata armastavale Jumalale, nähes olukorda, kus me oleme.
Me peame iseeneste eest hoolitsema. Tema on meid hüljanud.“ Jumala kritiseerimisel on kaks
külge. Esiteks ütlesid nad, et Jumal ei premeeri õiget elu. Teiseks, ei karista Ta halva elu eest.
Miks hoolida? See tundub nii reaalne ja asjakohane. Nii paljud inimesed mõtlevad ja räägivad
sellisel viisil. Nii nagu nad räägivad, nii nad ka elavad. Nad ei hooli Jumalast, sest nad ütlevad,
et Jumal ei hooli neist ja sellest, kuidas me elame. Tundub, et Jumal ei hooli kummastki. Milleks
vaevuda Tema seadusi pidama?
Malaki pidi selle olukorraga tegelema, kui ta tuli. Kogu tema prohveteering on proosas, mitte
poeesias. See tundub mulle väga tõsise viitena millelegi. See näitab, et Jumal on kaotanud oma
tunded oma inimeste suhtes. Täpselt nii oli see juhtunud. Jumal oli muutunud oma rahva suhtes
tundetuks. Ta ei kavatsenud nendega järgmised 400 aastat rääkida. See väga jahe sõna oli Tema
viimane sõna. See ei ole soe sõna. See ei ole südamele. See on mõistusele. See on jahe sõnasõda.
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Malakil oli oma inimestega sõnasõda. Ta ilmselt rääkis selle sõna ja sai selle eest sugeda. Ta
kirjutas sellest sugemisest. Nad olid tema jutlustamisest solvunud, sest tema põhiline sõnum
oli:“Teie alustasite seda. Mitte Jumal ei lakanud teist hoolimast, vaid teie tegite seda
esimesena.“ Sama rääkis ka Haggai:“Teie lõpetasite Temast hoolimise ja siis Tema lõpetas teist
hoolimise.“ Roomlastele 1 ütles Paulus:“Nagu inimesed loobusid Jumalast, nii loobus Jumal
inimestest.“ Kas pole õiglane? Kui üks rahvus loobub Jumalast, siis Jumal loobub sellest
rahvusest. Kas teate, et Ühendkuningriik (ÜK) on teine sekulaarseim riik maailmas? „Reader´s
Digest“ tegi uurimuse usu kohta Jumalasse üldiselt üle kogu maailma. Nad leidsid, et Jaapan
on kõige sekulaarsem ja ÜK oli teisel kohal. Kas see teeb meid brittidena uhkeks, et elame
maailmas jumalatuse poolest teisel kohal? Kui inimesed ei hooli Jumalast, siis Jumal ei hooli
inimestest. Vaadake siis tulemust, kus vägivald võtab üle. Siis võtab isekus ja uhkus üle. Ta
ütles:“Teie olite esimesed, kes lakkasite armastamast ja hoolimast. Tema oli teie vastu kena,
kuid teie kaotasite Tema suhtes huvi. Nüüd on Ta teist tüdinenud. Teie tõelise armastuse
puudumine Tema suhtes on põhiprobleem.“ Nad ka ei uskunud Temasse. Nad olid kohutavalt
solvunud. Nad rääkisid korduvalt oma süütusest koguduses. See ei ole nii halb, kui sa väidad.
Nad tundsid end solvatuna ja häbistatuna. Nad olid nördinud. Nad vaidlesid vastu. Nad
ütlesid:“Kuidas me lõpetasime Jumalast hoolimise? Ütle see välja.“ See on väga sarnane
tähendamissõnale sikkudest ja lammastest Jeesuse õpetuses, kus Ta ütles:“Ma olin vangis, kuid
te ei külastanud mind. Ma olin näljas, kuid te ei toitnud mind.“ „Kuidas? Me ei näinud sind
kunagi vangis. Me ei näinud kunagi, et sa oleksid näljane.“ „Nägite küll, ütles Ta. Ma elan oma
vendades. Kui te teete seda minu vendadele, siis te teete seda minule.“ Kogu Malaki
prohveteering on sõnasõda nendega, et näidata neile, kuidas nad seda tegid. Kuidas nad
lõpetasid Jumalast hoolimise ja sellega põhjustasid selle, et Tema lõpetas nendest hoolimise.
See on tagapõhi.
Malakial on 5 unikaalset omadust, mida ma kohe mainin enne detailset käsitlust. Need on 5
põhitunnust, mis teevad Malakia raamatu üsna ainulaadseks. Malakia raamatus on rohkem sõna
Jumalalt kui üheski teises prohvetiraamatus. 47-s 55-st salmist on sõnad otse Jumalalt. See on
väga kõrge proportsioon- 85% on Jumala enda sõnad. Teiseks on see prohveteering anonüümne.
Ma tean, et te arvate, et Malaki on tema nimi. See ei ole tema nimi. See on heebrea k. sõna
„sõnumitooja“. See oleks võinud olla tema nimi, kuid seda ei teata kusagil mujal Vanas
Testamendis. Seda on sagedasti kasutatud tähenduses prohvetite, preestrite ja kuningate
sõnumitooja. Seega on ta lihtsalt anonüümne sõnumitooja. Eikeegi, kes toob Jumala viimase
sõna oma Iisraeli rahvale. Kolmas tunnus on dialoog, kus vaheldumisi räägivad prohvet ja
inimesed. Teda hurjutati 12 korral, öeldes:“Sina ütled nii!“ Nad katkestasid teda korduvalt,
öeldes:“See ei ole tõsi. See on liialdus. Sa teed meid halvemaks, kui me oleme.“ Ta pidi iga
vastuväitega tegelema ja seda ta ka efektiivselt tegi.“ Neljandat tunnust olen ma juba maininudsee on proosa, mitte poeesia, sest Jumala tunded on otsas. Need on ära kuivanud. Jumal tunneb
end närbununa. Ta tunneb end kurnatuna koos oma inimestega. Seepärast ei rääkinud Ta
nendega järgmised 400 aastat. Te peate siin Jumala südant nägema. Kas teil ei oleks kõrini,
olles nad eksiilist koju toonud ning siis ei hooli nad enam Jumalast? Viiendaks tunnuseks on
Jumala viimane sõna. Arvatavasti järjekord Vanas Testamendis on õige, sest see oli Jumala
viimane sõna. Viimane sõna on „needus“. Selle päevani, mil iganes juudid loevad Malakiat
sünagoogis, nad loevad viimast salmi:“Et ma ei peaks tulema ja lööma needusega.“ Siis nad
lähevad tagasi 5. salmi juurde ja loevad seda uuesti. Siis nad ei lõpeta sõnaga „needma“. Kas
pole huvitav! Nad tahtlikult ei lõpeta Jumala viimase sõnaga seal, kus Tema seda lõpetas. Nad
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loevad teist korda eelmist salmi. Te näete seda, kui lähete Malakia lugemise ajal sünagoogi.
Seega siin tegeleme me Jumala viimase sõnaga oma Iisraeli rahvale 400 aasta jooksul.
Kui me vaatame seda üldjoontes kirjeldatuna, võtame esimese pala. Siin on öeldud, et Jumal
oli armastanud Jaakobit ja vihanud Eesavit. Kui palju suurimatest lõhedest täna ulatuvad tagasi
ajalikku! Kogu Araabia-Iisraeli konflikt jõuab tagasi Ismaeli ja Iisaki juurde. Siin on konflikt,
mis läheb tagasi Jookobi ja Eesavi juurde. Nad olid kaksikud. Olles seda öelnud, tahan ma, et
te teaksite, et Piiblis sõnadel „armastus“ ja „vihkamine“ ei ole sellist tähendust nagu meie
kultuuris. Sellepärast tekib meil vale mulje. Armastada kedagi tähendab temast hoolida ja tema
kasu otsida. Kedagi vihata tähendab mitte hoolida ja mitte otsida tema kasu. Kui Jeesus ütles,
et te ei järgi mind, kui te ei vihka oma ema ja isa, siis Ta ei mõelnud, et neil on kibedus ja
halvakspanu vanemate suhtes. Ta mõtleb, et Temast tuleb rohkem hoolida, kui neist. See on
üsna oluline, muidu võib tekkida valearusaamu. Veelgi enam, Jumal ei viita mitte ainult kaugele
Jaakobini ja Eesavini tagasi, vaid räägib ka Iisraelist ja Edomist. Ta tuletab neile meelde, et
viimase saja aasta jooksul on Ta Iisraelile vaid head teinud ja Ta on karistanud Edomit. Sellest
Ta tõepoolest räägib. Mitte kaugest minevikust, vaid lähiminevikust. Lähiminevik on siis, kui
tulid babüloonlased, et juudid minema viia ja Jeruusalemm hävitada. Edomlased, Eesavi
järeltulijad elasid teispool Jordanit ja ühinesid babüloonlastega. Nad ütlesid:“Halleluuja,
nendega on nüüd lõpp!“ Nad tulid ja võtsid juutide beebid ja tagusid neil ajud Jeruusalemma
müüride vastu välja. Edomlased lõikasid Babüloni invasioonist kasu. Eksiilis kirjutasid nad
kohutava laulu. Ma ei anna edasi täpseid sõnu, sest tahan anda üldjoontes:“Me riputasime oma
kandled remmelgate otsa, kuidas võiksime laulda Siioni laulu võõral maal? Kleepugu minu keel
minu suulae külge ja siis ununegu minu parem käsi, kui unustan vana Jeruusalemma.“ Te teate
seda laulu. See lõpeb:“Õnnis on see, kes võtab teie väikesed lapsed ja purustab teie lapsed vastu
kaljusid, Edom.“ See annab teile pildi sellest, mis juhtus. Asi ei olnud mitte ainult
babüloonlastes, vaid edomlased ühinesid nendega. Eesavi järeltulijad astusid Jaakobi
järeltulijate vastu. Sellest ajast on Jumal karistanud Edomit. Mõne kuu pärast on mõned meist
Petras, kus Edom asus. Nüüd on seal tühjad varemed. See oli Seiri mägi, kus Eesavi järeltulijad
elasid. Jumal kihutas nad sealt välja, tuues araablased neid minema kihutama. Nad pidid
minema Negevi kõrbesse elama, kus ei olnud saaki ja nad pidid beduiinide kombel rännates
elatist hankima. Negevi nimest selles Siinai poolsaare osas sai Edom. Nad pidid elatist hankima
kõrberänduritena Siinais. Seal elasid edomlased pärast Petrast minema ajamist. Jumal
ütles:“Ma vihkasin neid ja tegin seda neile selle eest, mida nad teile tegid. Pidage meeles, et ma
olen teid armastanud ja ei ole neist hoolinud.“ Edomlastest tuli kuningas Heroodes. Heroodesel
Eesavi järeltulijana õnnestus roomlasi veenda müüma talle Iisraeli kuningriik. Tema oli
kuningas, kui Jeesus sündis- edomlane. Nii rullub ajalugu selles lahti. Malakia ütleb
neile:“Mõelge vaid oma ellujäämisele, vaadake, mis juhtus Edomiga. Vaadake, mida nad teile
tegid. Ma oleksin võinud seda teile teha. Ma olen teid armastanud. Ma olen neid vihanud. Te
peaksite olema mulle tänulikud.“ Teisisõnu, kui te Jumala peale kaebate, siis mõelge lihtsalt,
mida Ta on teistele rahvastele teinud ja siis mõelge, mida Ta on teile teinud. Te saate olema
tänulikud. Selle baasil ta tegeleb süüdistustega, et nad on lõpetanud Jumalast hoolimise. Sellest
räägime järgmisel korral.

2. osa
Kogu Malakia jutustamise taga on Jumala raamistik. Enne individuaalsete prohveteeringute
juurde asumist vaatame Jumala raamistikku. Ta näeb Jumalat 3- funktsioonilisena. Kahjuks
paljud, kes loevad Vana Testamenti, kalduvad neid kolme asja unustama. Kui me Uut
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Testamenti loeme, siis mõtleme, et Jumal on armastav Isa ja seda Ta ka on. Ta on meie
mineviku Looja. Meie oleviku Kuningas, meie tuleviku Kohtunik. Peame panema kõik asjad
Jumala raamistikku. Jumal on selle Looja, kuhu me oleme tulnud; Kuningas, kelle all me elame
ja Kohtunik, kelle alla me läheme. See on pilt Jumalast siin nagu ka kogu Vanas Testamendis,
samuti ka Uues Testamendis. Armastava Isa külg täiendab seda, kuid ei asenda. On väga oluline
sellest taustast aru saada. Esimesed inimesed on siin preestrid. Tal on neile kaks kommentaari.
Huvitav, et Jumalat nähakse siin Isana ja isandana. Jumalat tuleks austada, kuid nemad
kohtlevad Jumalat hoopis põlgusega. Familiaarsus viib põlguseni. Ma söendan üha uuesti öelda,
et tunnen puudust jumalakartusest paljudes tänapäeva teenistustes, kus Jumalat koheldakse
familiaarselt ja mitte austuse ja lugupidamisega. Sellepärast ta ütleb:“Teie viite Jumala halba
kuulsusesse ja autusesse. Te annate Talle halva nime. Te peaksite olema auväärsed, kuid te ei
ole seda, sest te ei austa Jumalat.“ Nad küsisid:“Kuidas näitame me Jumala suhtes põlgust
üles?“ Ta ütles:“Kahel viisil. Esiteks te annate odavaid ohvreid, selle asemel, et valida parim
tall, te valite kõige viletsama. Te võtate vastu pimedaid ja vigaseid loomi Jumalale
ohverdamiseks, mida keegi teine ei saa kasutada. Te kiidate seda heaks. Sellega näitate te üles
põlgust Tema suhtes. Te ei kingiks ju Pärsia kubernerile pimedat vigastatud talle, kuid te lähete
sellega Jumala juurde. See on laastav sõnasõda, kas pole? Te annate Jumalale jäänuseid. Te
annate parima kellelegi teisele. Nii te seda teete. Ta lisas:“Jumala nimi on suur rahvaste seas,
kuid mitte teie hulgas. Paganatel on suurem austus Jumala suhtes.“ Üsna muserdav. Siis ta
ütles:“Teine viis, kuidas te Jumala suhtes põlgust üles näitate, on see, et peate populaarseid
jutlusi. Te peaksite rääkima seda, mida Jumal tahab öelda, kuid teie räägite seda, mida inimesed
kuulda tahavad.“ Siin on meil jälle fundamentaalne kiusatus ja surve koguduse asjus. Nii kerge
on rääkida inimestele seda, mida nad kuulata tahavad ja neid mitte häirida, sest siis ei kutsuta
sind tagasi. Siin ta mõistab nende üle erilisel viisil kohut Jumala solvamise pärast:“Te annate
vähem, kui oleks parim ohver ja te räägite jutlusi, mida Jumal ei taha, vaid tahavad inimesed.“
Need asjad ei ole kusagile kadunud. Ta tuletab neile meelde Jumala lepingut leviitidega. Nad
ei pidanud töötama. Teised pidid neid toetama, eeldusel, et nad õpetasid inimestele
jumalakartust. „Näete, te teenite küll elatist, kuid ei õpeta inimestele jumalakartust. Te ei õpeta
neile kogu austust. Te peaksite olema ka eeskujuks.“ Leviidi preestritele öeldi, et inimesed
peavad saama vaadata nende elusid ja seda ka nägema mitte lihtsalt kuulma. Teie huuled ja elud
peavad edastama sama sõnumit, kuid nii see ei olnud. Ta ütleb:“Te olete juba needuse all ja see
läheb aina hullemaks, sest paljud teie lastest hakkavad surema ja teie preesterlusele tuleb lõpp.
Teie pere ei saa enam olla osa preesterkonnast, kui te nii jätkate. Üsna karm sõna. Teisisõnu
nad muutusid hooletuks ja pealiskaudseks. Te ei suuda uskuda, kui hooletult suhtuvad mõned
inimesed Jumala teenimisse:“Ah, laulame vaid paar laulu!“ See on kõigevägevam Jumal, keda
me kummardame. Me teeme õiget asja valel viisil.
Siis liikus Malakia edasi inimesteni. Oli viis asja, mis näitasid, et nende usk ja käitumine olid
libastunud. Esimesed kaks näidet on murtud usu kohta. Lepingu murdmise kohta. Esimene
põhiline asi oli segaabielu. Noored inimesed abiellusid väljaspool jumalainimesi, mille kohta
Jumal ütles, et see ei tohi kunagi nii olla. See on tõsi nii koguduse kui ka Iisraeli kohta, et ei
tohi hakata ühte iket vedama ühes uskmatuga. Kas teate, et pearabi sellel maal esines nädal
tagasi raadios? Ta ütles, et kõige masendavam nende puhul on see, et nii paljud juudi noored
mehed sellel maal abielluvad paganatest tüdrukutega. See juhtus siis ja see juhtub ka koguduses.
Kui sa abiellud kuradi lapsega, siis on sul äiaga probleeme. Me peame oma noortele inimestele
seda rääkima, kuna selline asi teeb kohutavalt õnnetuks. See viib eluaegsesse ebavõrdsesse
olukorda. Teine asi oli südametu lahutus. Ka nüüd on see saanud sagedaseks. Nad vahetasid
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naisi ja sattusid polügaamia jadasse. Üheaegne polügaamia on see, kui mehel on samaaegselt
mitu naist. Järjestikune polügaamia on see, kui mehel on nii palju naisi, kui ta tahab, eeldusel,
et tal on üks naine korraga. Pastorid vahetavad praegu naisi. See juhtus Malakia päevil, kui
lahutused ja uuesti abiellumised leidsid kõikjal aset jumalainimeste hulgas. See tegi Jumalale
haiget, sest iga abielu on Jumala silmis püha, sõltumata sellest, kas see on sõlmitud
perekonnaseisuametis, Eedeni aias, vee all või koguduses. Iga abielu kuulub Jumala seaduse
alla. Jumala seadus vastavalt Jeesusele on:“Kes iganes lahutab ja abiellub uuesti, rikub abielu.“
Kuid enamik jutlustajatest on seda tsiteerides surmani hirmunud. Seda jutlustatakse üha vähem,
sest see pahandaks liiga paljusid inimesi. Üks koguduse pastor USA-s lükkas mind vastu
telliskiviseina kuna ma lugesin esmalt seda tema koguduse jumalateenistusel. Ta ütles:“Sa
pahandasid poolt minu kogudusest!“ Tegelikult ma selgitasin välja, et see puudutas ka teda. Ta
oli kolmandat korda abielus. Malakia oli sellega silmitsi ja ka meil tuleb sellega silmitsi seista.
Kas mäletate, kui ma rääkisin, kuidas me Piibli kaanest kaaneni oma koguduses läbi lugesime?
Üks daam, keda ma ei tundnud, küsis, kas ta võiks 15 minutit lugeda. Andsin nõusoleku ning
kirjutasin ta nime üles. Ta tuli kirikusse, et oma 15 minutit lugeda ja siis kohe minna oma
advokaadi juurde, et oma abielu lahutada. Ta luges Malakiat. Ta leidis end lugemas:“Ma vihkan
lahutust.“ Tulemus oli see, et ta selle advokaadi juurde ei jõudnudki. Kokkusattumus? Ei, Jumal
teab, kuidas inimestega tegeleda. Siis ta süüdistab neid lepingu rikkumises. Nad
küsisid:“Kuidas me lepingut rikume?“ Ta ütles:“Te rikute lepingut, abielludes väljaspool
Jumala inimesi.“ Neile ei meeldinud see süüdistav preester. Ta seletas seda detailselt. Ma sain
lõpuks aru, et inimestel pole midagi üldiste avalduste vastu. See teeb haiget, kui selle erilisel
viisil välja ütled. Siis ütlevad inimesed jutlustajale, et ta vait jääks. Sa ütled: Kuidas usud sa
armastuse Jumalat? Kuidas sa söendad selliseid küsimuse esitada? Sa küsid: Kus on Jumala
õiglus? Kuidas sa võid nii küsida? Kohus tuleb. See ei tule järgmiseks reedeks. See on Tema
kannatlikkus meie suhtes. Ära kunagi süüdista Jumalat ebaõigluses või ükskõikses olemises,
kui halvad asjad juhtuvad. Siis ütleb Malakia: Teil on veel suurem üllatus, kui Ta tuleb halbu
inimesi karistama, sest kohtumõistmine algab Tema templist. Ta ütles: Te hüüate Jumala poole,
et Ta halbade inimestega tegeleks, kuid kui Ta teeb seda, siis olete teie need, kellega tuleb
tegeleda. Siis ta ütleb: Preestrid lähevad ja paljud teist langevad ja ta teeb nimekirja. Need on
inimesed, kes ei karda Jumalat ja kelle üle Jumal hakkab kohut mõistma: nõiad, abielurikkujad,
valevandujad, need, kes teevad palgalistele liiga, jättes osa palgast maksmata; need, kes
rõhuvad lesknaisi ja orbe ning need, kes tõukavad võõra kõrvale. Ta ütles: Kui Jumal tuleb
kohut mõistma, siis need hukkuvad. See on üsna otsene kõne. Selles punktis on toonimuutus.
Kogu selles süüdistuses on Jumala noomimine. Jumal räägib oma südamest:“Minu
kohtumõistmine ei tule kiiresti, sest ma olen hämmastavalt kannatlik. Te olete olnud pikka aega
truudusetud, kuid mina olen ikkagi ustav. Te võite minu lepingut murda, kuid mina ei tee seda
kunagi. Ma olen ikka veel teile pühendunud. Te võite olla minust ära pööranud, kuid te võite
ikkagi tagasi pöörata. Pöörduge minu poole ja mina pöördun teie poole.“ Kui meie Jumalast ära
pöörame, siis Tema pöörab meist ära. Kui me Tema juurde tagasi pöördume, siis Ta pöördub
meie juurde tagasi. Jumalasuhe on dünaamiline ja oma inimestega vastastikuses suhtes. Ta
reageerib neile kogu aeg. Kui nemad Temast loobuvad, siis Tema loobub neist. Jumal pidevalt
kohtab meid seal, kus me oleme. Ta vastab meile, peegeldades meie suhtumist Temasse. Selline
on see dünaamiline suhe, mis meil Jumalaga on. Mõned inimesed arvavad, et Jumal istub taevas
kaugel eemal, tehes seadusi ja meid lihtsalt nukkudena liigutades. See ei ole piibellik pilt. Piibli
Jumal on elab ja aktiivne osapool.
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Malakia ütleb:“Te olete Jumala käest varastanud!“ „Kuidas? Me ei ole kunagi Jumalalt
varastanud.“ „Olete küll! Maksmata kümnis ja ohvriand.“ Vaadake, kuidas Malakia nad
maadligi surub. Nad väidavad vastu:“Me ei ole sellised.“ Ta ütleb:“Olete küll.“ Ta ütleb selle
otse välja ja neil ei ole midagi vastu öelda. Nad ei ole maksnud 10% või vabatahtlikku annetust.
Ta ütleb:“Sellepärast olete te needuse all. Moosese kümnise seadus ütleb: Kui maksate, siis
Jumal õnnistab ja kui te ei maksa, siis Jumal neab teid kolmanda ja neljanda põlveni.“ Tänu
Jumalale, et kristlased ei ole selle käsu all Uues Testamendis. Kui te ei anna tänuga, siis Jumal
ei taha seda ja parem ärge üldsegi andke. Vanas Testamendis nad pidid kümnist maksma. See
ei ole kristlik praktika, kuid see oli juudi praktika. Koos oma naisega kuulasime üht noort meest
koguduses, kes jutlustas kümnise maksmisest veidi ühekülgselt. Ta ütles kogudusele:“Kui teie
ei maksa kümnist, siis teie lapselapsed ja lapselapselapsed kannatavad, sest Seadus ulatub
kolmandasse ja neljandasse põlve. Te saate oleme needuse all nagu teie lapselapsed saavad
olema needuse all. Võtame nüüd selle hommiku annetuse.“ Ta sai kõikide aastate suurima
annetuse. Ma ütlesin pärast selle koguduse juhtidele:“See oli õel õpetus. See paneb inimesed
hirmust andma, kuid Isand armastab rõõmsat andjat uue lepingu all.“ Ma käisin selle välja, sest
liiga paljud kogudused õpetavad kümnise maksmisest, kuid see ei ole seadus kristlastele.
Nemad olid selle seaduse all ja ta ütleb:“Te olete juba needuse all, sest te ei ole toonud kümnist.“
Ta ütles:“Kui te tahate jälle olla õnnistatud, siis tooge kogu oma kümnis Jumala kotta ja
vaadake, kuidas Ma avan taevaluugid ja ujutan teid õnnistusega üle.“ Kahjuks ignoreerivad
kristlikud juhid salmi, mis eelneb needusele. Mida ta mõtleb taevaluukide all? Pilved ja vihm.
Needus oli toonud põua. Ta ütleb: Ma avan taevaluugid ja valan välja. Ta mõtleb: Ma annan
teile jälle vihma.
Siis ta süüdistab neid nurjatu kõne pärast. „Kuidas oleme laimanud Jumalat?“ Malakia oma
terava keelega ütleb:“Sest te ütlete: Jumala teenimine on kasutu. Usklik olemine on tulutu, see
ei too kasu.“ Ta ütles, et see on Jumala laimamine. Nad ütlesid:“Isegi õeled elavad külluses.
Miks teha endale tüli?“ Ta ütles:“See on Jumala laimamine.“ Kas kõigel sellel oli mingi mõju?
Kas Malakia oli sama efektiivne oma jutlustamises kui Haggai ja Sakarja? Kas inimesed
reageerisid sellele? Mõned küll. Mõned eemaldusid Malakia prohveteerimisest. Nad said kokku
kodugrupis siin ja seal. Nad ei põlanud sõnumitoojat, vaid põlgasid sõnumit. Nad parandasid
meelt ja ütlesid:“See jutlustaja mõtles meid. Me peame asjad korda panema. Seda tegid ainult
mõned vähestes kodugruppides. Seal on kirjutatud:“Jumal kirjutas nende nimed raamatusse.
Nad rääkisid Jumalast. Jumal ütles:“Ma kirjutan nad üles.“ Ma märgin üles, kes sellele sõnumile
vastasid. Seega nad arutasid seda isekeskis ja Jumal kuulas nende jutuajamist. Ta kirjutas nende
nimed oma raamatusse. Jumal kirjutab nimesid raamatusse. Kui sinu nimi ei ole kirjutatud
Eluraamatusse, kui raamat avatakse aegade lõpus, siis sinu jaoks on parem, kui sa ei oleks
sündinud. Jumal kirjutab nimesid üles. Nende nimesid, kes kuulevad sõnumit ja võtavad selle
vastu. Rääkige sellest omavahel. Öelge:“Me peaksime olema teistsugused.“
Nüüd jõuame selle prohveteeringu viimase osani. Jumala inimeste vahel saab olema eraldatus.
Iisraelis saab olema päev, kui nad jaotatakse kaheks. Seda nimetatakse Issanda päevaks. Tuleb
jälle päev, mida me mäletame Sakarjast ja teistest prohvetitest nagu Aamos ja Joel. Nad rääkisid
Issanda päevast. Nüüd räägib tema sellest. See on tasumise päev. See on arvete klaarimise päev.
See on kohtupäev. Sellel päeval saab olema ainult kaks gruppi- õiged ja õelad. Need, kes
teenivad Jumalat ja need, kes ei teeni. Need, kes austavad Jumalat ja need, kes Teda põlgavad.
Need, kes on Jumala ees alandlikud ja need, kes on ülbed. Mul oli kombeks tõusta üles kell 4
hommikul, et lüpsta 90 lehma. Talvel hoidsime neid lehmi siseruumides. Seega sügiseti tõime
nad sisse. Siis me toitsime neid heinaga ja siis tuli päev, kui me nad esimest päeva kevadel välja
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lasime. Kui te olete kursis maaeluga, siis teate, mis järgmisena juhtuma hakkab. Isegi kõige
vanem lehm hüppab siis nagu vasikas. Need vanad paksud lehmad kargavad rõõmust põldudel.
Nad lähevad lihtsalt pööraseks. Vasikad teevad seda loomulikult igal ajal. Kas olete näinud,
kuidas vasikad järsku põnevile lähevad? Hobused teevad seda mõnikord põllul, hakates äkitselt
kappama. Seda teevad vasikad, kuid ka lehmad. Seal on öeldud:“Sellel päeval on õiged minu
hinnalistel kohtadel ja nad hüppavad nagu vasikad, kes on laudast välja pääsenud. Ma lihtsalt
näen seda pilti, mida ma nii tihti näinud olen. Ma võin mõnesid teie hulgast näha rõõmust
hüppamas sel päeval. Võib-olla näete isegi mind seda tegemas. Inimesed saavad olema nii
põnevil, nii erutunud, nagu vasikad, kes on laudast välja lastud. Me tegime seda alati, kui päike
oli piisavalt tugev. Päikeselisel päeval tõuseb Õigsuse Poeg. See on kevadine pilt. See on
poeetiline keel, kuid päike paistab ja inimesed hüppavad rõõmust. On kevad. Elu. Samas need,
kes sel päeval tagasi lükatakse, on nagu kõrrepõld, mida peale lõikust põletatakse. Praegu ei ole
see meie riigis seadusega lubatud, sest suits saastab atmosfääri, kuid veel hiljuti pärast lõikust,
kui olete näinud põldu õlgedega, mida põletatakse tules, ainus, mis sellest järgi jääb, on tuhk.
Vasikate karglemine päikesepaistes on pilt õigetest sellel päeval. Õlgede tuhk on pilt õelatest.
Nendest, kes ei ole Jumalale vastanud. Iisrael rahvusena jääb ellu. Iisrael saab alati olema.
Malakia ütles Jumala eest:“Ma ei muutu. Ma ei võta oma sõnu tagasi.“ See ei tähenda seda, et
iga juut, kes kunagi elanud on, saab päästetud. See ei tähenda seda. Juudid vajavad
evangeeliumi, mida meie peame neile kuulutama. Praegu sureb neist sadu, kes lähevad
põrgusse. Teine asi, mis on selge, on see, et mõned Iisraelis lähevad hukka. Kolmandaks, mõned
väljaspool Iisraeli saavad päästetud. Goim, need oleme meie. See on sõna paganate kohta. See
on üsna sarnane sõnale „God“ ehk inglise keeles „Jumal“. Goim- nii kutsuvad juudid mittejuute,
paganaid. Seal on öeldud: Mõned Iisraelis lähevad hukka ja mõned Iisraelist väljaspool olevad
saavad päästetud.
Oleme jõudnud viimase kolme salmini. Järelsõnani. See on üles ehitatud kahe suurima mehe
järgi Vanas Testamendis- Mooses ja Eelija. See on viimane oma rahva noomimine Jumalalt
Vanas Testamendis. Viimane sõna 400 aastaks:“Meenutage Moosest, minge tagasi nende
juhiste juurde, mille ma olen teile andnud. Jumal on teie suur Kuningas. Minge tagasi Moosese
juurde. Siis ta ütleb:“Jumal annab teile uue võimaluse. Ta saadab veel ühe prohveti teie juurdeEelija. Tema tuleb kui eesmineja. Tema tuleb, et teile väljakutse esitada. Eelija oli esimene
prohvet, kes esitas väljakutse Iisraeli ebajumalateenistusele ja amoraalsusele. Selles oli tema
suurus. Ta oli esimene pikas rivis: Eelija, Eliisa, Aamos, Hoosea, Jesaja, Jeremija. Kuid Eelija
oli kõige esimene. Mooses oli prohvet, kes nad Egiptusest välja viis, kes andis neile lepingu ja
seaduse. Eelija oli esimene, kes ütles:“Te rikute seda ja peate selle juurde tagasi pöörduma.
Vana Testament lõpeb sellega:“Kui te ei kuula Eelijat, siis maad lüüakse needusega.“ See on
viimane sõna teie Vanas Testamendis. Nad saavad veel viimase võimaluse enne Issanda päeva.
Veel üks prohvet, kes sillutab Isandale teed. Eelija, kes kutsub üles meeleparandusele, mis
lepitaks põlvkonnad ja viiks pered jälle kokku. Lepitaks isad poegadega ja pojad isadega. Veel
üks võimalus. Nad ootasid seda 400 aastat, olles egiptlaste poolt okupeeritud. Esmalt pärslased,
siis egiptlased, süürlased, kreeklased ning siis roomlased. Siis tuli võimalus. Äkitselt oli üks
mees, kes oli riietatud nagu Eelija, süües sama toitu nagu Eelija- rohutirtse ja metsmett. Maa
ütles: Ta on tulnud. Nad kogunesid parvedena seda meest kuulama ja see mees kuulutas
sõnumit, millest Malakia rääkis, et ta kuulutama hakkab. Ta kutsus inimesi tagasi tarkuse juurde
ja perekonnaelu juurde. Eelija oli tulnud. Tema oli ainult eeljooksja, et valmistada teed
Issandale. Kui pöörate Uude Testamenti, siis leiate, et seal oli suur arutelu, kas Ristija Johannes
oli Eelija või ei olnud. Jeesus rääkis sellest kahel korral. Ta ütles:“Eelija on tulnud. Ta oli minu
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tädipoeg.“ Malakia ja Matteus on meie evangeeliumis kõrvuti, sest seal on kõrvuti asjad, mida
Jumal ütles. Matteuses räägitakse, kuidas Eelija oli Ristija Johannese isikus tulnud. Ta kandis
tahtlikult Eelija riideid ja sõi Eelija toitu. See oli Jumala järgmise liikumise ilmutus. Ma arvan,
et on tore, et kui Jeesus kahe ja poole aasta pärast selle veekoguni jõuab, võtab jüngrid Hermoni
mäele ja küsib:“Kelle arvavad inimesed mind olevat?“ Nad ütlesid:“Mõned arvavad, et oled
taaslihastunud Jeremija.“ Ta küsis:“Kelle ütlete teie mind olevat?“ Peetrus nägi tõde. Ta
ütles:“Hästi, Sa oled elanud varem, kuid mitte siin all, vaid seal üleval. Sa oled Kristus, Elava
Jumala Poeg.“ Siis ütles Jeesus Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele:“Tulge minuga üles
mäele.“ Nad läksid mäe tippu ning Mooses ja Eelija ilmusid neile, rääkides Jeesusega. Seda
tõotas Malakia. Kõik need Vana Testamendi näited on kirjutatud meile kasutamiseks. Uut
Testamenti lugedes peate Vana tõlgendama. Me ei ole käsu all, nagu sabat ja kümnis, kuid me
oleme Kristuse seaduse all. Tema seadus on rangem kui Moosese seadus, näiteks lahutamine,
uuesti abiellumine ja paljud muud teemad. Me ei tohi kaotada jumalakartust. Kui unustate Vana
Testamendi, siis kaotate jumalakartuse. Me peame meeles pidama, et kohtumõistmine algab
Issanda kojast. Kui Jumal tuleb kohut mõistma, siis mõistab Ta esmalt oma inimeste üle kohut.
Siis tulevad kõik ülejäänud. Me peame seda meeles pidama. Eraldamine tuleb ka
koguduseliikmete hulgas. Seega ärgem kaldugem kõrvale! Püsige selles. See, kes lõpuni usub,
saab päästetud. Aamen.

Vana Testamendi ülevaade
Selle video kaht esimest osa käsitleme sootuks teisiti- ühe Piibli raamatu asemel tahan anda
teile ülevaate kogu Vanast testamendist. See on raamatute kogum, mis hõlmab umbes 1000
aastat, kirjutatud paljude autorite poolt. Erinevad raamatud- ajaloo-, seaduse- ja lauluraamatud.
Kuidas kõik need 39 raamatut kokku sobivad? On ülioluline, et tekib üldpilt, kuidas need kokku
sobituvad. Jumal ei ole meile temaatilist Piiblit andnud. Kui tore, kui Ta oleks: 1. Moosese
raamat oleks Jumalast, 2. Moosese raamat Jeesusest, 3. Moosese raamat Pühast Vaimust. Kui
Ta paneks kogu teema ühte teksti, poleks vaja sõnaraamatutest otsida. Ta teadlikult ei andnud
meile sellist Piiblit. Ta ei tahtnud seda meile. Seega ühe teema õpetamine tähendab kogu Piibli
kaasamist. Ta ei tahtnud meile ka lihtsalt hulka teksti anda, peatükkide lisamisest alates aga
näeme seda nii. Valime siit ühe lõigu, sealt teise ja tihti eirame konteksti. Kuid Jumal on meile
tegelikult andnud ühe raamatute kogumi. Sõna „Piibel“ on mitmuses- see tuleb ladinakeelsest
sõnast „Biblia“- raamatud. Piibel ei ole üks raamat, see on raamatute kogum. Iga raamat on
eraldiseisev raamat. Jumal tahab, et õpiksime seda raamat raamatu kaupa- sest nii Ta selle meile
andis. Kui Ta oleks tahtnud anda hulka teksti, oleks Ta nii teinud või palju teemasid, siis oleks
Ta seda kindlasti teinud. Tema aga andis meile need raamatud ning iga lõik ja salm on selle
raamatu kontekstis. Ning see raamat on ajaloo kontekstis. Jumal andis meile oma sõna ajas ja
ruumis. Väga oluline on haarata mõlemat mõõdet, et mõistaksime, mis ajal Ta seda ütles ja kus
Ta seda ütles. Aeg ja koht annavad sellele tähenduse, sest Tema sõna anti eluolukordades. Ta
ütles midagi konkreetses olukorras, teatud ajal ja kohas. Neid kahte konteksti vajamegi. Seega
selles videos tahaksingi anda teile seda konteksti.
Alustame kohaga. Selleks on meil muidugi vaja kaarte. Piiblil on oma geograafia kui ka ajalugu,
mida peame meeles pidama, kui seda loeme. Tegelikult ongi vaja vaid kahte kaarti: kogu LähisIda kaarti ja tõotatud maa kaarti Lähis-Idas. Kui võimalik, peaksime neid hoidma kui pilte oma
peas. Levinud nimetus, kuidas kogu Lähis-Idale tihti viidatakse, on viljakas poolkuu. Seda nime
esineb raamatutes, mis käsitlevad Piibli tausta. Olen joonistanud selle poolkuu või sirbi kuju
sellele kaardile. See ühendab omavahel kahte väga suurt jõge- Niiluse jõge ja kahte- Tigrise ja
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Eufrati jõge. Need kaks suurt jõesängi hoolitsevad viljakuse eest. Need on väga viljakad orudNiiluse delta, Niiluse org ning Tigrise ja Eufrati, mida kutsuti kunagi Mesopotaamiaks, mis
tähendab „jõgede keskel“- meso- keskel, potamia- jõed. Nende kahe jõe vahel oli väga viljaks
maa- lauskmaa. Need kaks viljakat piirkonda olid muistse maailma võimukeskused. Need olid
maailma ida ja lääne valitsejad. Kogu Vana Testament on nende kahe võimu vaheline võitlusEgiptuse ja erinevate impeeriumite vahel, kes idas kerkisid, eriti Assüüria ja Babüloonia. Siin
on praegu Saddam Hussein ja Iraak ja Iraan. Seega muistses Lähis-Idas oli kaks võimukeskust
ja nende keskel tõotatud maa. Araabia kõrb katab kogu selle (Niiluse ja Punase mere vahel) ala
ja Sahara jääb Aafrika poolele. Kui need kaks võimu üksteist ründasid või vallutada püüdsid,
pidid nad rändama läbi selle kitsa maatüki nende vahel. See tähendab, et kogu rändlus koondus
sellele kitsale maalapile. Kui sa ei tahtnud läbi kõrbe minna, kuid tahtsid vägesid toita, pidid
minema läbi viljaka poolkuu, pidid minema mööda seda kaart, et vaenlast rünnata. See
tähendab, et see oli kui maailma risttee. Iisraeli kohta öeldakse, et kui elad ristteel, sõidetakse
sust üle. Just nii juhtuski- neist n-ö sõideti pidevalt üle. Jeesuse ajal tallasid neid roomlased,
enne seda aga kreeklased, süürlased, egiptlased jne. Siin siis on kaks võimsat valdust kummagi
poolkaare tipus ja nende keskel on üks kitsas koridor. See ongi see kitsas koridor- Jumal andis
neile maailma risttee. Tegelikult ka teekond Euroopast Araabiasse tuleb läbi selle koridori ja
teekond Aafrikast Aasiasse läheb läbi selle koridori. Sel kaardil tuleb tee Euroopast alla mööda
rannikut, läheb üle Esdraeloni tasandiku Jordani jõe orgu, üles teisele kaldale ja edasi
Araabiasse. Tee Aafrikast läheb mööda rannikut üle sama Esdraeloni tasandiku, läheb üles
Kapernauma ja Damaskusesse, edasi Indiasse ja Hiinasse. Seega tegelik maailma risttee on just
seal- see väike mägi, mille nimi on Megiddo. Megiddo mägi on heebrea keeles „harmagedon“.
Seetõttu toimus enamik ajaloo suuri lahinguid sellel maailma ristteel. Selle teeristi kohal on aga
väike küla nimega Naatsaret. Naatsareti poiss sai vaadata kogu maailma edasi-tagasi liikumas.
Ta võis tõesti poisina künkal istuda nagu lennujaama ootesaalis, kus näed kõiki rahvuseid
minemas ja tulemas. Seetõttu kutsutakse seda põhjaosa rahvaste galileaks, sest see oli
rahvusvaheline risttee. Kaugem ala lõuna mägedes oli valdavalt juudi ala ja Jeruusalemm asub
just nendes mägedes. Seega oli siin tõotatud maa kaks osa- rahvusvaheline osa, kus kõik rahvad
tulid ja läksid ning eraldatud juudi ala koos Jeruusalemmaga. Näeme selle maa tähtsust. Jumal
asetas oma rahva maailma teede ristumispaika, kus kõik võivad neid näha ja nad oleksid Jumala
riigi võrdpildiks. Kogu maailm näeks, milline õnnistus tuleb, kui elada Jumala juhtimise all.
Nad näevad ka, mis needus tuleb, kui Jumala seadusi ei järgita. Võite näha, miks Jumal selle
maa valis. See on väga viljaks maa. Siin on see must basaldikivim. Kui oled Kapernaumas
käinud, oled näinud seda musta kivimit- tõeliselt kõva ja terav kivim, mida on peaaegu võimatu
läbida. Seega siin idas oli basaldikivimist takistus ja merepiir läänes ning kogu liikumine käis
piki rannikut. Selle väikese läbipääsu- Jisreeli oru ehk Harmagedoni kaudu. Siin on tohutu lõhe
maapinnas, otse Aafrikani välja. Siin on selle sügavaim punkt, valge osa on allpool merepinda.
Surnumeri on kõige all. Jordani jõgi voolab siia orgu ja lõpebki siin. Lihtsalt aurustub tohutust
kuumusest. Sel väikesel maalapil on kogu maailm miniatuursena. Siin on esindatud kõik
kliimad ja kõik maastikud. Iisraelist leiad kindlasti koha, mis meenutab kodu. Inglismaa sarnane
paik on Tel Avivi lähedal. Karmeli kutsutakse väikseks Šveitsiks. Igal aastaajal võid minna
suusatama Hermoni lumega kaetud mäele. Kümme minutit hiljem võid olla palmipuude all.
Seal on olemas kogu Euroopa floora ja fauna. Samuti on olemas kogu Aafrika taimestik ja
loomastik. Nii et šoti männid kasvavad kõrvuti palmipuudega Saharast. Piibli ajal olid ka kõik
loomad siin: lõvid, karud, krokodillid ja kaamelid. Kogu maailm on kokku surutud siia
väikesesse paika. Põnev! Kui saad ettekujutuse geograafiast, eriti just selle maa kujust…See on
reljeefne kaart tõotatud maast. Kas näete seda sügavat orgu, mis jookseb põhjast lõunasse?
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Natuke rohelust ühel ja teisel poolel ning siis kõrb. Kui tunned seda kaarti ja hoiad selle oma
ettekujutuses, võid lugeda väga lihtsalt iga piiblilugu, mis toimub tõotatud maal. Siis tead, miks
asjad just nii juhtusid. Miks Samaaria oli keskel, miks Jeesuse teenistus toimus Galileas
(Samaariast põhja pool), miks Ta surmati juutide poolt (Samaariast lõuna pool)- ja see ei
tähenda kõiki iisraellasi, vaid Juudamaa elanikke. Kui loed Johannese evangeeliumist, et juudid
tapsid Jeesuse, ei tähenda see kogu Iisraeli, vaid lõuna elanikke seal mägedes. Galilealased olid
kõik Jeesuse poolt. Juudid- Juudamaa elanikud lõunas olid Tema vastu. See on Piibli
geograafiline taust. Vanas Testamendis liigume mööda viljakat poolkuud ühest otsast teise.
Vahel oli rahvas orjuses Egiptuses, teistel aegadel viidi nad Assüüriasse või Babülooniasse siin
otsas. Samas olid nad selle kõige keskel- maailma ristumispaigas.
Teise mõõtmena peame mõistma aega. Olen üritanud selle mõõtme koondada väga lihtsale
skeemile, mida on lihtne silme ees hoida. Esmapilgul võib see tabel kohutav tunduda. Kui selle
aga läbi vaatame, võib see väga lihtsaks osutuda. Vana Testament katab põhimõtteliselt 2000
aastat ajalugu enne Kristust. 1. Moosese 1-11 on periood, mida kutsume nn eelajalooks, see
tähendab eelajalooline Iisraeli suhtes. 1. Moosese 1-11 on maailma loomine, inimese langemine
ja Eedeni aed, veeuputus ning Paabeli torn. Kõik puudutab inimest üldiselt, mitte veel Jumala
rahvast. See puudutab inimest, inimkonda- see ongi Iisraeli eelajalugu, enne kui ajalugu
tegelikult algas. Kuid nende ajalugu algas umbes 2000 aastat eKr. Sama kaugel, kui oleme
pärast Kristust, algab Iisraeli ajalugu enne Kristust- 2000 aastat kummalegi poole. See on
Iisraeli ajaloo alguskuupäev. Jaotasin selle perioodi neljaks võrdseks osaks. Igaüks 500 aastat.
Võtame neid nelja veerandit kui eraldi perioode. Lisame neile perioodidele- 2000, 1500, 1000
ja 500 eKr sündmused ja inimesed. Mulle meeldib välja tuua inimeste ja sündmuste nimed, nii
jääb paremini meelde. Esimesed neli sõna, mis kirjutasin, on sündmused:
1.
2.
3.
4.

valimine
välja minemine
impeerium
pagendus

Nii saame neli sündmust, mis tähistavad nende ajaloo nelja veerandit. Siin (nr. 1) valis Jumal
Aabrahami ja tema järeltulijad oma rahvaks. Siin (nr. 2) juhtis Mooses nad Egiptusest välja.
Siin (nr. 3) on neil kogu maa, mille Jumal tõotas. Neil oli võrreldamatu edu- ja rahuaeg. Kutsun
seda impeeriumiajaks, sest neil oli oma maa ning nad valitsesid ka mitmeid teisi maid. Ning
kõige kehvem periood (nr. 4)- pagulus. Üldjoontes sobituvad need neli sündmust nende nelja
perioodiga. Siis lisan igale neljale perioodile ühe olulise isiku: Aabraham- 2000 eKr, Moosesumbes 1500 eKr, Taavet- 1000 eKr. Ta valitses umbes sel perioodil. Jesaja- 500 eKr. Jesaja
seostub kõige enam pagulusperioodiga. Siin on neli sündmust ja isikut. Kuid Iisraeli juhtimine
ka muutus. Juhtimine oli erinev igal neljal perioodil. Esimesel perioodil juhtisid neid esiisadAabrahamist Joosepini. Teisel perioodil juhtisid neid prohvetid- Moosesest Saamuelini.
Kolmanda 500. aasta jooksul juhtisid neid kuningad- Saulist Sidkijani. Neljandal perioodil
juhtisid neid preestrid- Joosuast, kes naases pagulusest koos Serubbaabeliga kuni Kaifaseni
Jeesuse päevil. Seega näeme, et juhtimine muutus. Kõigepealt esiisad, siis prohvetid, kuningad
ja lõpuks preestrid. See ei tähenda, et teistel aegadel polnud prohveteid ja preestreid. Kuid rahva
juhtimine liikus ühelt inimgrupilt teisele. Seda Jeesuse tulekuni. Ta oli korraga prohvet, preester
ja kuningas. Nad proovisid ajaloos kolme erinevat juhtimisstiili. Nad otsisid tegelikult kedagi,
kes suudaks seda kõike ühes. Kogu juhtimine ebaõnnestus Vana Testamendi ajal. Kas need neli
põhiperioodi on sul silme ees? Kui see on olemas, peame järgmisena lisama kaks tühimikku,
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mõlemad 400 aastat pikad. Esimene vahemik on siin (2000 eKr- 1500 eKr vahel) ja teine
vahemik on lõpus (500 eKr- Kristuseni vahel). Nende mõlema 400 aasta jooksul ei öelnud
Jumal midagi ja Ta ei teinud midagi. Seega Piiblis ei ole mitte midagi neist kahest perioodist.
Muidugi kirjutati sel ajal raamatuid, kuid need pole meie Piiblis, sest need ei puuduta aega, mil
Jumal rääkis ja tegi midagi. Kui loeme Piiblist fraasi „elav Jumal“, siis mida see tähendab? Kas
mõistsid, mida tähendas, kui mõned teoloogid hakkasid ütlema, et Jumal on surnud? Oled seda
kuulnud? Nad ei mõelnud selle all, et Jumal on lakanud eksisteerimast. See oli levinud
valearusaam. Nad mõtlesid selle all, et Jumal pole aktiivne selles maailmas. Ta eksisteerib ikka,
kuid on nüüd kuskil mujal. Nagu teate, kaotasime naisega eelmisel aastal tütre, ta oli 36. Ta on
surnud, kuid see ei tähenda, et ta ei eksisteeri- ta elab, on teadvusel, suhtleb, kuigi ei saa suhelda
meiega praegu. Kuid ta ei ela praegu- see tähendab, ta ei räägi ega tegutse selles maailmas nagu
varem. Ta tegutseb ja suhtleb mujal, Ta on Issanda juures. Ta on elus, kuid selle maailma jaoks
on ta nüüd surnud. Seda tähendabki „elav Jumal“. Seega võib öelda, et Jumal oli siis surnud.
Ta ei olnud tegev selles maailmas. Ta ei suhelnud. Sel perioodil (400 eKr) kirjutatud raamatud
olid apokrüüfid. Meie Piiblis neid ei ole, katoliiklastel on need Piiblis. Seal on sees palved
pühakute poole ja puhastustuli. Seepärast need lisati, kuid need ei kuulu Piiblisse, sest need
raamatud kirjutati ajal, mil Jumal ei olnud elav. Neil perioodidel oli Ta elav- Ta rääkis, tegutses
meie maailmas. Malaki on Piibli viimane raamat, siis on 400 aastane vahe, enne kui Matteus
tuleb. Sest Jumal ei öelnud midagi ega ka teinud midagi. Seega meid ei huvita selle ajalugu.
See on nagu tavaajalugu. Samuti ei toimu midagi 1. ja 2. Moosese raamatu vahel, seal on 400aastane vahe. Jätame selle tihti kahe silma vahele. 2. Moosese raamat näitab selgelt- 400 aastat
vahet. Huvitav on teada, mis juhtus sel ajal, kui Jumal ei tegutsenud. Esimesel vaheperioodil
arenesid Egiptuse, India ja Hiina kultuurid. Teisel pausil olid Sokrates, Platon, Aristoteles ja
Kreeka filosoofia, mis mõjutas väga Lääne maailma. Siis olid Buddha, Konfutsius, Aleksander
Suur, Julius Caesar. Kui Jumal pole aktiivne, siis inimene on. Seetõttu juhtus inimkonna ajaloos
niivõrd palju, millel pole midagi pistmist Jumalaga. Meile on tähtis see, mida Jumala ajalugu
sisaldab.
Vaatame lähemalt- 1. Moosese raamat 12-50 alustab Iisraeli ajaloo esimese perioodiga. Siis
juhtisid neid esiisad. Võimalik, et sinna langeb ka Iiobi raamat. Iiobis kirjeldatakse taolist elu,
mida Aabraham ja teised elasid- tolle aja rändava rahva elu. Siis järgmine veerand- ka siin on
vaid mõned raamatud: 2., 3., 4. ja 5. Moosese raamat, kõik Moosese eluajast. Siis Joosua,
Kohtumõistjad ja Rutt, mis jätkavad teise perioodi ajalugu. Siis tuleb impeeriumi aeg ning veel
raamatuid. Nende ajaloo kolmandal veerandil: Saamueli, Kuningate ja Ajaraamatud. Kuid siin
on ka poeetilisi raamatuid: Taavet ja Psalmid, Saalomon ja Ülemlaul, Õpetussõnad ja Koguja.
Pärast Saalomoni tuli kodusõda ja 12 suguharu jagunesid kaheks. 10 põhjas nimetasid end
Iisraeliks, 2 lõunas nimetasid end Juudaks. Sellest alates ei olnud nad enam ühendatud rahvas.
Tol ajal olid prohvetid Eelija ja Eliisa, kuid nad ei kirjutanud üles, mida nad kuulutasid, seega
pole nende nimelisi raamatuid. Äkitselt tuleb hulgaliselt raamatuid. Kõik prohvetid ning nad
kõik on seotud paguluses olemisega. Sel ajal ongi peamised prohvetiraamatud kirjutatud.
Mõned neist prohveteerisid enne pagulusaega, mõned paguluse ajal ja teised pärast seda. See
näitab, kui oluline oli see sündmus nende ajaloos- tõotatud maa kaotamine. Need prohvetid
(enne pagulusaega) hoiatasid neid, et nad kaotavad maa. Need (paguluse ajal) lohutasid, kui
nad kaotasid maa. Need (pärast pagulust) tegelesid maa taastamisega, kui nad naasid 70 aastat
hiljem. Sellest perioodist (pärast pagulust) on paar ajalooraamatut. Taaniel ja Ester olid
juutidest, kes olid tõotatud maast eemal, kui nad olid Babüloonias. Esra ja Nehemja, neid
arutame hiljem- nemad aitasid taastada Jeruusalemma ja aitasid inimestel end uuesti oma maal
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sisse seada. Kas see annab teile üldpildi Vanast Testamendist. Kahjuks pole Vana Testamendi
raamatud alati kronoloogilises järjestuses. Ajalooraamatud on siiski. Kuid prohvetite puhul on
lihtsalt suured enne ja väikesed pärast. See on väga segadust tekitav. Mõtlen selle all, et iga
prohvetiraamatu puhul pead endalt küsima: kas see kirjutati enne pagulust, paguluse ajal või
pärast seda? See aitab sul raamatut mõista. Loodan, et nüüd on kõik läbi ja lõhki selge. Kui
suudad meelde jätta selle info põhiosad: 2000 aastat ajalugu, mis jaotub neljaks 500 aastaseks
osaks, siis saad väga hea pildi. Seejärel sobitad raamatud. Siis on veel eri sorti raamatud.
Seadus, esimesed viis raamatut. Vaatad, kuhu need sobituvad. 1. Moosese raamat enne, teised
neli pärast pausi. Siis ajalooraamatud ja vaatad, kuhu need kuuluvad. Siis on kirjutised,
enamasti luuleraamatud. Näed, et need tulid esile, kui nad olid kõige paremal järjel. Ühiskonnas
oli kultuuri ja kunsti õitsenguaeg. Kui rahvas on jõukas ja rahul, kirjutatakse taolisi asju nagu
luulet. Kunst ja kultuur on luksus ja näed seda õitsemas tol perioodil. Selle tabeli juures on veel
üks asi, mida ilmselt juba märkasid: see on see roheline punktiirjoon (kolmnurk tipuga üles)
Nende õitseaeg oli impeerium, mis oli Taaveti valitsuse ajal. Kõik liigub ülespoole selle juurde
ja pärast seda läheb allamäge, kuni nad maa kaotavad. See on kurb lugu tegelikult, mistõttu
vaatab iga juut tagasi sellele õitsenguajale ja igatseb seda tagasi. See oli nende kuldaeg. Issand,
saada uus Taavet, saada meile Messias nagu Taavet, Taaveti poeg. Tänaseni ootab juudi rahvas,
et see Taaveti poeg naaseks ja taastaks tollase õitseaja. Viimane küsimus, mille jüngrid küsisid
Jeesuselt:“Millal sa taastad Iisraeli kuningriigi?“ 2000 aastat hiljem küsivad nad seda endiselt.
Siin on tipp ning nende edu aina kasvas kuni selle ajani, kuid sealt ainut allamäge: kodusõda,
lahknemine 10 suguharu ja 2 suguharu vahel. See on kõik Kuningate raamatus, väga kurb lugu,
kui seda loed. Enamus kuningaid olid kurjad ja paljud mõrvati. Neil oli üks kohutav
kuninganna, kellest räägime hiljem. Ainult üks, sest Jumal tahtis, et oleks vaid kuningad. Kuid
sellest räägime mõni teine kord. Pärast seda 400. aastast vaikust, mil nad ei saanud ühtki sõna
Jumalalt ega näinud ühtki imet, hakkas kõik jällegi toimuma. Ristija Johannes kuulutas. Ta oli
esimene prohvet pärast pikka pausi. Imed tulid koos Jeesusega. Jeesuse sünd, surm ja
ülestõusmine alustavad Uue Testamendi, mis katab vaid 100 aastat või vähemgi. Kogu Uus
Testament kirjutatakse 100 aastaga, Vana Testament kirjutati 2000 aasta jooksul. Kui lisada
veel loomine, siis veelgi kauem. Seda pilti hoian endal silme ees ja meeles. Muuseas, mu sõber,
professor LaGard Smith, kes on õigusteaduse professor Pepperdine ülikoolis Malibus, on kokku
pannud päris erakordse Piibli. NIV tõlkeversioon, ilma peatüki- ja salminumbriteta. See Piibel
on kronoloogilises järjekorras, nii et jõuad prohvetiteni õigel ajal. Saad lugeda lugu selles
järjekorras nagu Jumal rääkis ja tegi. Ainus jaotus on siin järgmine: aeg-ajalt on lehe äärel
tärnike, kokku on neid tärnikesi 365. Arvake ära, miks? See tähendab, et võid lugeda kogu
Jumala loo läbi aastaga, umbes viis lehekülge iga päev. Saate Jumala sõna selle õiges aja- ja
kohakontekstis väga vajalike tutvustustega. See on tõesti väga huvitav teos ja praegu ka
saadaval. Ma ei saa tulu selle müügist, aga ta on mu sõber.
See on andnud meile ajaloolise külje. Vaatasime ka geograafilist poolt, kuid vaatame veel üht
aspekti. Asi on selles, et ingliskeelsel ja heebreakeelsel Piiblil on suur vahe. Vägagi suur
erinevus. Pean tõdema, et ingliskeelse Piibli koostajad pole väga õnnestunud, sest selle tõttu
mõistame raamatuid väga erinevalt sellest, kuidas üks juut Vanas Testamendis Pühakirja näeb.
Meie kipume jagama raamatud kolmeks osaks. Osaliselt tegin seda ka eelmises tabelis. Üheks
osaks võtame ajalooraamatud. Need on inglise keeles kõik kokku pandud. 1. Moosese raamatust
kuni Estri raamatuni. Need on kõik meie Vana Testamendi alguses. Need on kronoloogilises
järjestuses ja see aitab mõista ajalugu, kuid teisest küljest see pole hea. Järgmine hulk raamatuid
meie Piiblis on luule. Iiobi raamat- kõik luule, Psalmid, Õpetussõnad- luule, Koguja ja
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Ülemlaul. Nii et kõik luuleraamatud on kokku pandud. Nad on küll gruppidena, kuid harva on
neil vastav pealkiri. Seega on nad lihtsalt üksteise järel reas. Me tihti ei märkagi, et oleme teise
raamatute gruppi jõudnud. Seejärel tulevad kõik prohvetlikud raamatud. Need jaotuvad
väikesteks ja suurteks prohvetiteks- olete kindlasti seda väljendit kuulnud. See tähendab vaid,
et need on suured, need väikesed, mitte inimestena või sõnumi poolest, vaid lihtsalt, kui palju
nad rääkisid. Meil on palju Jesajat, Jeremijat, Hesekieli, kuid väga vähe Joeli või Obadjat.
Peaprohvetid ehk suured raamatud ja väikesed prohvetid ehk 12 väikest. Nii on meie
ingliskeelne Piibel seatud ja see pole tegelikult väga abiks. Kahju, aga nii ta on.
Kui loeme heebreakeelset Pühakirja, on seal kolm väga selget jaotust, mis erinevad üksteisest.
Viit esimest raamatut ei peeta sugugi ajalooks, vaid seaduseks. Selgitasin seda juba, seega ei
kutsuta neid viieks Moosese raamatuks. Neid kutsutakse esimeste sõnadega rullraamatust, kui
seda keerad, et tunneksid selle lugedes ära. Neid raamatuid loetakse tänaseni sünagoogides iga
aasta. Nüüd tuleb suur üllatus, et järgmine grupp on prohvetid. Nad kutsuvad prohvetiteks neid,
mida meie kutsume ajalooks. Joosua, Kohtumõistjad, Saamuel, Kuningad- me kutsume
ajalooks. Nemad kutsuvad neid esimesteks prohvetiteks. Ning meie prohveteid kutsuvad nad
hilisemateks prohvetiteks. Miks on need prohvetid? Neis on muidugi prohveteid, Joosua oli
prohvet, Saamuel ka. See pole aga põhjus. Põhjus on selles, et see siin on prohvetlik ajalugu ja
prohvetlik ajalugu on väga erinev muust ajaloost. Pean selgitama, miks. Kogu ajalugu põhineb
kahel printsiibi. Esimene on valik ja teine on seos. Kui keegi kirjutab ajalooraamatut, siis
kõigepealt peab ta valima, mida ta sinna sisse paneb ja mida välja jätab. Keegi ei saa kirjutada
kogu ajalugu kellestki või millestki. Johannese evangeelium ütleb, et kui kirjutataks üles kõik
Jeesuse teod, siis ei mahuks see kogu ilma raamatutesse. Seega kogu ajalugu on valik teatud
sündmustest. Iga ajaloolane valib välja, mida tema oluliseks peab. Teine printsiip on seose
printsiip. Pärast valikut püüab ajaloolane näidata seost nende sündmuste vahel- see sündmus
viis selleni ja see viis selleni. Mõistate? Kõik ajalooraamatud põhinevad neil printsiipidel- mida
valida ja kuidas need ühendada? Prohvetlikul ajalool on oma vastus neile kahele põhimõttele.
Prohvetlik ajalugu valib vaid selle, mis on oluline Jumalale. Seetõttu pole Piiblis midagi
Buddha või Konfutsiuse kohta. Seal on valitud vaid see, mis on tähtis Jumalale. Siis aga seob
selle Jumalaga, mis inimestega juhtub. See ongi see seos. Seetõttu on need raamatud kirjutatud
prohvetlikust vaatenurgast. Need valivad ainult selle, mis on tähtis Jumalale ja seovad kõik
Jumalaga. Seetõttu kutsuvad juudid neid esimesteks prohvetiteks. Kas märkasite, et Ruti raamat
ei ole seal ja Ajaraamatud pole seal, sest Rutt ja Ajaraamatud pole prohvetlik ajalugu. Ruti lugu
on siin, kuhu ingliskeelne Piibel selle paneb, Kohtumõistjate ja Saamueli raamatute vahele. Aga
kui loed Ruti lugu, siis Jumal ei ütle ega tee selles midagi. See on tore lugu Taaveti järeltulijast,
kuid seal pole kordagi mainitud:“Jumal ütleb…“ Ajaraamatus samuti, Kuningate raamatu
moodi, kuid hoolikalt uurides on see üsna erinev. See pole prohvetlik raamat, vaid see on
kirjutatud täiesti teisest vaatenurgast. Neil on esimesed ja viimased prohvetid. Kõik ülejäänud
on neil kirjutistes. Seal on ka Ajaraamat, kuigi nad kutsuvad seda Päevade sõnadeks. Seal on
ka Rutt, luuleraamatud, Koguja, keda kutsutakse Jutlustajaks. Samuti Nutulaulud, mida
kutsutakse lihtsalt „Kuidas“. See on raamatu esimene sõna. Ester on ka seal ja Taaniel. Isegi
Taaniel pole prohvetites. Selleks on põhjus. Huvitav, et Emmause teel, olles juba üles tõusnud,
tegi Jeesus piibliõpet. Oma eluajal Ta seda ei teinud. Pärast ülestõusmist tegi Ta esmakordselt
piibliõpet. Seal ütleb, et Ta näitas neile seadusest, prohvetitest ja kirjutistest kõike enda kohta.
Jeesuse jaoks oli see Vana Testament ja ma isiklikult usun, et meile peaks samuti olema. See
aitab mõista, et see pole tavaline ajalugu, vaid see on prohvetlik ajalugu ja seega on seal sõnum
meile. Apokrüüfid on ajalooraamatud. Näiteks Makkabite raamatus on põnev killuke Iisraeli
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ajalugu, kui nad hakkasid vastu kreeklastele, kes valitsesid maad. Sellest on kirjutatud
oratoorium. See on vägagi liigutav ajalugu, kuid see on kõigest ajalugu. Võid seda lugeda, kui
huvi on, kuid Jumal selle läbi ei räägi. Sest see pole prohvetlik. Prohvetlik ajalugu räägib meile
täna. Kui aga õpetaksin Makkabite raamatust, siis seda ei juhtuks. See oleks huvitav, kuid see
oleks ka kõik. Kas mõistate, kui oluline on seda üldse mitte ajaloona näha, vaid kui Jumala
seadust ja Jumala prohveteeringuid ning näha neid erinevate asjadena. Kuidas tehti nende valik
siin, miks ei lisatud apokrüüfe siia? Vastus on, et kõik need raamatud kirjutati perioodil, mil
Jumal oli elav. See tähendab, et Jumal tegutses selles maailmas. Kõik need raamatud pärinevad
sellest prohvetlikust perioodist, Jumala aktiivsest ajast. Kuid ühtki ei kirjutatud vaikeaegadel.
Seega meie Piiblis on Jumala seadus, prohvetlik ajalugu ja kõik teised raamatud, mis pärinevad
ajast, kui Jumal oma rahvaga tegeles. Kas sul tekib ettekujutus Vanast Testamendist? Minu
meelest oleks abiks, kui ka meie Vana Testament oleks selline, siis mõistaksime sõnumit
paremini. Kuid ka sellisena on ta hea. Nii näeme, kuidas kõik siia sobitub.
Tuletan meelde üht tabelit, mida vaatasime 1. Moosese raamatu juures. Piibli esimesed viis
raamatut on tõesti väga erilised. Need on kogu Piibli aluseks. Need on Moosese seadus, viis
Moosese raamatut- toora. Siin esineb väga huvitav mudel. Kuidas kutsuti sellise kujuga (nagu
liivakell) asja, mis pandi niidi otsa? Diabolo. Hoia see diabolo kujund silme ees, kui vaatled
Piibli esimest viit raamatut. Genesis- algused, Exodus- välja minemine, Leviticus- räägib
leviitidest, Numbers- numbrid, Deuteronomium: deutero- teine, nomos- seadus, st teine seadus.
10 käsku anti siin (Exodus ehk 2. Moosese raamatus) ja teist korda viiendas raamatus. Vaadake
seda hämmastavat mudelit. Kellele? 1. Mooses tegeleb kogu inimkonnaga. 2. Mooses- juutide
rahvusliku elu algus. 3. Mooses tegeleb ühe suguharu, leviitidega. 4. Mooses- rahvuslik elu. 5.
Mooses vaatab jällegi kogu maailma ajalugu. Nii et siin on selline diabolo (liivakella) kuju.
Nüüd vaatame asukohti. Algab Kaldeas, Kaananimaal. Siis Egiptus, siis Siinai, siis läbi Negevi
ja Edomi, Moab ja siis tagasi tõotatud maale. Vaatame, millal? 1. Mooses hõlmab sajandeid. 2.
Mooses hõlmab aastaid- 300 aastat. 3. Mooses vaid kuu aega. 4. Mooses hõlmab jällegi aastaid40. 5. Mooses jällegi sajandeid. See on erakordne mudel, kui see kõik ilusasti kokku panna.
Kuid need viis raamatut on Vana Testamendi kõige olulisem osa. Mida rohkem mõistad neid,
seda rohkem mõistad ülejäänud Vana ja ka Uut Testamenti. Juutidel on õigus, kui nad neid
eriliselt rõhutavad. Need on Piibli aluseks. Eriti just 1. Moosese raamat, millest teeme terve
saate.
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Kaardid, pildid, joonised
2. Moosese raamat 2/2
Iisraeli väljumine Egiptusest

360

Satelliitfoto sellest alast avaldab, et kanal, mis ühendas Kõrkjamerega, on ikka veel alles, kuid
see on praegu kuiv

Siinai mägi (Gebel Musa)
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Jumala telk laagri keskel
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Jumala telk

Jumala telk seest (kaks ruumi)

363

David Pawson hoidmas käes Jumala armutrooni koopiat

Ülempreester kandis rinnal 12 juveeli, mis esindasid 12 suguharu, kelle preester ta oli
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Foto Egiptuse jumalast- kullast pull (viljakuse sümbol)

3. Moosese raamat 1/2
Viie Moosese raamatu formaat
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3. Moosese raamat 2/2
Kunstnik William Holman Hunt´i maal „Patuoinaks“

4. Moosese raamat 1/2
Iisraeli teekond Kaananimaale
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Iisraeliitide laager Jumala telgi ümber

5. Moosese raamat 1/2
Iisraeli laager enne Kaananimaale sisenemist
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5. Moosese raamat 2/2
Maakuulajad kandmas suurt viinamarjakobarat

Joosua 2/2
Muistse Jeeriko linna varemed
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Varemetesse on keskele lõigatud auk, millest on välja kaevatud maailma kõige vanem ehitis,
Jeeriko linn. See ulatub aega 8000 aastat eKr.

Lihtsustatud läbilõige erinevate linnade varemetest. Linnad on ehitatud üksteise peale
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Ai linna varemed

Ajjaloni org
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Maa jagamine Joosua päevil

Saamueli raamat 1/2
Pilt Een-Gedist. Selle oja lähedal on koobas, kus Taavet end Sauli eest peitis.
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Een-Gedi mäed, kus Saul püüdis tabada Taavetit

Kuningate raamat 2/2
Saalomoni palee (vasakul) ja tempel (paremal). All on Morija mäelt leitud koobas, kus lõigati
kive Saalomoni templi ehitamiseks.
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Obadja ja Joel 1/2

Petras asuv kitsas kaljulõhe, mis viib punasest liivakivist templini
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Kaljust välja raiutud punasest liivakivist tempel
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Seiri mägi, iidne Sela linn, kus edomlased elasid. Mägi on umbes 700 m kõrge, järskude
kaljuservadega.
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Obadja ja Joel 2/2
Rändrohutirtsud

Joona
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Niinive linn Joona ajal

Joppe sadam tänapäeval
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Riitsinus

Aamos
10 põhjahõimu (Iisrael) ja 2 lõunahõimu (Juuda)
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Miika
Kaananimaa lõbilõige ida-lääne suunal

Jesaja 1/2
Iisraeli ja Juudat ümbritsevad rahvad
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Arheoloogid on leidnud Ussija haua. Hauakivil on sõnad:“Siin lebavad Ussija luud.“

Assüüria kuninga Sanheribi bareljeef

382

Hiskija poolt rajatud tunnel, mille kaudu toodi Jeruusalemma allikavett. Salajase veetunneli
mõte oli päästa sissepiiratud linnaelanikud assüürlaste käest. Linna piiras 185 000 assüürlast.

Tunneli keskosast leitud kivikirjutis, millel on kirjas, kuidas Hiskija kaevas tunneli, et
varustada Jeruusalemma veega.
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Assüüria sõjavägi. Sanheribi väed viimas vange Assüüriasse. Vange kujutatakse väiksena.
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Pilt assüürlaste pealuudest Jeruusalemma müüri jalamil. Üks briti arheoloog leidis need luud.

Jesaja 2/2
Mõned väljakaevamistel leitud ehted, millele Jeruusalemma naised kulutasid palju raha
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Jesaja prohvetlik tulevikunägemus

Hesekiel 1/3
Hesekiel asus elama kanali äärde, mis ühendas Eufrati jõge Tigrisega. Pildil on Kebar´i jõgi.
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Hesekiel 2/3
Looja oma troonil, üle kõikide olendite. Olendid maailma neljas ilmakaares. Osaliselt olid nad
loomad, inimesed ja inglid. Need neli olendit tähistavad kogu loomingut ehk kolme põhilist
tasandit.

Rattad, millele Jumala troon toetub, ristuvad üksteisega ja neid ääristavad silmad. Need rattad
saavad liikuda igas suunas ja sümboliseerivad Jumala kõikjalolemist.
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Hesekiel 3/3
Hesekieli tulevikunägemus templist. Selle joonestas üks tänapäeva arhitekt. Templisse
mahuks umbes 13 inglise katedraali.

Makett Heroodese poolt ehitatud templist. Maketist tehtud pildil on näha templit Õlimäelt
vaadatuna. Tempel polnud õieti veel valmiski, kui roomlased selle 70 pKr hävitasid.
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Taaniel 1/2
Nebukadnetsari unenägu ühest hiiglaslikust kujust. Jumala esimene hoiatus temale.

Babüloonia Nebukadnetsari päevil
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Ištari värav (peasissekäik)

Ištari värava rekonstruktsioon Pergamoni muuseumis Berliinis
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Taaniel 2/2
Taanieli prohvetlik tulevikunägemus

Antiochus Epiphanes (antikristus eKr)
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Pildil on neli elajat: lõvi tiibadega, suur karu, leopard tiibadega ja nelja peaga ning draakon.
Siis tuleb kuningriik, kus Jumala kuningriik on kehtestatud maa peal Inimesepoja sarnase
isiku poolt, kes tuleb pilvedel, et valitseda kõige kõrgemate pühadega.

Kuulutus ühest suurest festivalist, mille Saddam Hussein korraldas. Siin on Nebukadnetsar ja
Hussein kõrvuti.
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Saddam Husseini sõdurid riietatult sarnaselt Nebukadnetsari sõduritega.

Ester
Esitähtluuletus. Seda saab kasutada kodeeritud või salajaste sõnumite edastamiseks.
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Esra ja Nehemja 2/2
Vaade Jeruusalemmale
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Mäeseljak vaadatuna lõunast. Päike toob seljandiku välja.

Nehemja müür. Leitud väljakaevamistel Vana Testamendi Jeruusalemmast.

Haggai
Jeesuse sugupuu. Üks on Joosepi oma Matteuse evangeeliumis ja teine Maarja oma Luuka
evangeeliumis.
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Vana Testamendi ülevaade
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Ajaloo neli põhiperioodi (üldpilt Vanast Testamendist)

Vaata tv7.ee-Arhiiv-Pawson (video salvestused)
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