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Kristuse ainulaadsus
Kas Ta on tõesti ainus tee?
Kuidas sa reageeriksid, kui keegi automehhaanik kusagilt kolkakülast tuleks pealinna
keskväljakule ja väidaks end olevat Jumala? Kas sa usuksid teda? Ilmselt antaks ta
sotsiaaltöötaja hoole alla või soovitatakse tal minna psühhiaatri jutule. Ning kui ta põhjustaks
suuremat rahurikkumist, võetaks ta ilmselt vahi alla. Paar kuud tagasi sain kirja ühelt mehelt
Kesk-Inglismaalt. Ta kirjutas:“Ostsin hiljuti ühe teie plaadi, kuna arvasin, et olete poplaulja,
aga plaadil olid ainult sõnad. Kohutavalt igav! Siiski kirjutan teile infoks, et mina olengi see,
kellest räägite, olen Kristus, Messias.“ Mehel oli selle kohta 14 lehekülge selgitusi. Kuidas sa
sellesse suhtuksid? 2000 aastat tagasi väitis just sedasama üks külapuusepp, kes oli pärit üsna
vähetuntud Vahemere-äärselt maalt. Tahan, et te mõistaksite, kui raske oli inimestel tookord
seda uskuda. Nüüd, 2000 aastat hiljem, on 1,5 miljardit inimest veendunud, et see puusepp
rääkis tõtt ja nad teenivad Teda nüüd kui Jumalat. See näitab, kui ebatavaline isik Ta oli.
Nendes loengutes keskendumegi Kristuse ainulaadsusele. Alustuseks vaatame, mida Ta ütles
vaid 24 tundi enne seda, kui Ta surnukeha hauakambrisse pandi. Jeesus teadis, et Ta sureb, ja
surma eelõhtul lohutas Ta oma sõpru. Sõbrad oleksid pidanud lohutama Teda, mitte vastupidi.
Ta ütles:“Ärgu teie südamed kurvastagu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa
majas on palju ruumi. Muidu ma ju ei ütleks, et lähen teile asemeid valmistama. Ja kui olen
teile asemed valmistanud, tulen tagasi ja võtan teid enda juurde, et saaksite olla seal, kus olen
mina. Te teate teed sinna, kuhu mina lähen.“ Toomas ütles:“Issand, me ei tea, kuhu Sa lähed,
kuidas me siis võime teada teed? Jeesus vastas talle:“Mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei
pääse Isa juurde muidu kui vaid minu läbi. Kui te tunnete mind, tunnete ka mu Isa. Te juba
tunnetegi Teda, te olete ju Teda näinud.“ Filippus ütles:“Näita meile Isa, muud me ei palu.“
Jeesus vastas:“Kas siis sina, Filippus, ei tunne mind, kuigi olen nii kaua teiega koos olnud?
Igaüks, kes on näinud mind, on näinud Isa. Kuidas võite öelda:“Lase meil näha Isa! Kas te ei
usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Sõnad, mida teile räägin, pole minu omad. Isa on
minus ja minu teod on Tema omad. Uskuge, kui ütlen, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui
te muidu ei usu, vaadake mu imetegusid. Tõesti, kes usub minusse, teeb samu tegusid kui
mina ja veel suuremaid, sest mina lähen Isa juurde.“
Väide “Mina olen tee, tõde ja elu“ kõlab tänapäeva maailmas kirjeldamatult suure
solvanguna. Seda peetakse ülbeks, piiratuks ja täiesti vastuvõetamatuks. Esimeses kahes
loengus räägingi põhjustest, miks selline väide tänapäeval mõeldamatuna kõlab. Põhjuseks on
nende sõnade väga täpne tähendus. Kui Jeesus oleks öelnud, et Ta on üks paljudest teedest,
tõdedest ja eludest, siis Teda aktsepteeritaks. Aga kuna Ta väitis, et on AINUS tee, tõde ja
elu, siis tänapäeva inimene seda vastu ei võta. Enamus tänapäeva religioonidest tunnustab
Jeesust. See võib mõnda kuulajat üllatada. Judaism tunnustab Teda kui suurt õpetajat.
Viimaste aastakümnete jooksul on juudid oma suhtumist muutnud. Nad on Jeesusest
kirjutanud raamatuid, luuletusi, brošüüre- kokku üle 200 kirjutise 20 aasta jooksul. Nüüd
peavad nad Jeesust üheks kõigi aegade suurimaks juudiks. Moslemid tunnustavad Jeesust
prohvetina. Tõsi küll, teise suure prohvetina Mohammedi järel, kuid siiski prohvetina.
Budistid tunnustavad Jeesust kui õpetajat. Ühte neist, kes sai valgustatud ja jagas seda
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meiega. Hindud tunnustavad Jeesust kui jumalikku ilmutust- ühte paljudest. Seega, kui
nimetame Teda „üheks paljudest“, on kõik vastuvõetav. Aga niipea, kui ütleme Ta kohta
„ainus“, on kõik välistatud. Jeesust suudetakse tunnustada kui ühte supertähte paljudest.
Muide, üks Piiblis esinev Jeesuse nimi on „Kirgas hommikutäht“. Kas teate, mida see
tähendab? Kas olete hommikul piisavalt vara ärganud, et näha tähti kahvatumas? Lõpuks, kui
kõik tähed on kadunud ja päike on just tõusmas, särab horisondil endiselt üks täht. See on
kirgas hommikutäht. Piibel ütleb, et kui kõik muud tähed on kustunud, ehk kui kõik poptähed
ja filmitähed kaovad, särab üks täht ikka edasi. See täht on Jeesus. Kuid see solvab inimesi.
Üks supertähtedest- jah. Ainus kirgas hommikutäht- ei. Ainus tee- ei! Ainus tõde- ei! Ainus
elu- ei! Sobitage Ta teiste hulka- jah, aga andke Talle eristaatus- ei. Meie teema on Kristuse
ainulaadsus. Öeldakse, et iga inimene on ainulaadne. See tuleneb meie geenidest. Pole kedagi
täpselt samasugust kui mina. Mu naine ehk rõõmustab selle üle... Ka sina oled ainulaadne.
Sinu iseloomujooned ja füüsis muudavad su ainulaadseks. Sind on ainult üks. Kuid mitte seda
ei pea me silmas, öeldes, et Jeesus on ainulaadne. Kui kasutatakse väljendit „ebatavalised
inimesed“, tuuakse esile kellegi ainulaadsus ühel või teisel alal. Nii väljendame mõtet, et
keegi inimene on eriline, ebatavaline. Kuid ka mitte seda ei pea me silmas, öeldes, et Jeesus
on ainulaadne. Me peame silmas seda, et Jeesus on ainukordne. Teda ei saa sobitada teiste
hulka. Teda ei saa kellegagi võrrelda. Ta on oma kategoorias ainus. Ta on teistsugune kui
ükski teine inimene. Miks siis tänapäeva maailmal on nii raske seda mõtet omaks võtta?
Kuuest loengus kahest esimeses vaatame, kuidas tänapäeva inimene mõtleb ja miks kõlab
solvanguna väide, et Jeesus on ainulaadne. Kolmandas ja neljandas loengus keskendume
Jeesuse avalikule tegutsemisele ehk kolmele aastale, mil Jeesus oli avalikkuse ees. Inimesed
võisid Teda vaadata, kuulata, Temast rääkida ja näha, milline oli Tema mõju neile, kes Teda
lähedalt tundsid. Kaks viimast loengut käsitlevad kahte fakti, mis teevad Jeesusest täiesti
ainukordse ja erineva kõigist, kes iial maa peal on elanud.
Alustan Tema väite esimesest osast:“Mina olen tee.“ See välistab kõik teised teed. Tema on
ainus tee. Miks seda siis nii solvavaks peetakse? Ühiskond on viimase 50 aastaga läbi teinud
tohutu muutuse ja seda eriti Inglismaal. Varemalt oli igal rahval oma jumal ja oma religioon.
Kui sündisid mingi rahva sekka, sündisid vastavasse religiooni. Sündides ühel või teisel maal,
oled kas moslem või hindu või hoopis budist. Kui oled sündinud Inglismaal, oled oletatavalt
kristlane. Nii on see olnud suurema osa inimkonna ajaloost- igal rahval oli oma religioon ja
oma jumal. Prohvet Jeremija ütleb Iisraeli rahvale:“Kas on mõni rahvas iial vahetanud välja
oma jumala? Ometi on Minu rahvas Iisrael välja vahetanud oma Jumala!“ Muinasrahvastele
oli oma usu väljavahetamine ennekuulmatu, isegi kui tegu oli etniliste vähemustega suurte
rahvaste keskel. Igal riigil oli oma valitsev religioon ja riigisiseselt tegutseti sellele vastavalt.
Seetõttu veel üsna hiljuti nimetati Inglismaad kristlikuks maaks ja valitsevaks usuks siin oli
kristlus. Seepärast olid ka rahvuslikud suursündmused nagu kroonimine või parlamendi
avaistungid kristliku suunitlusega. Oli küll näiteks juudi või hindu vähemusgruppe, kuid
valitses üks kindel religioon. Olukord on täiesti muutunud. Sisse- ja väljarände tulemusena on
meie keskel nüüd muud usundid. Leiad end elamas kõrvuti hindu, moslemi või sikhiga.
Oleme silmitsi täiesti uue olukorraga. Kord oli üks mu sõber paar nädalat järjest haige ja kuna
ta oli poissmees, elas üksi, tõi naaber talle iga päev sooja toitu. Tervenedes läks ta naabri
juurde, et teda hoolitsuse eest tänada ja ütles mõtlematult:“Oled tubli kristlane!“ Naaber
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vihastas:“Olen moslem! Miks sa mind kristlaseks nimetad?“ Sõna „kristlane“ on Inglismaal
muutunud pigem üldväljendiks: hea inimene, kes teistest hoolib. Sõber lihtsalt kasutas
väljendit. Nüüdseks oleme ise sattunud misjonipositsioonile. Aastaid tagasi varustasid ja
läkitasid meie maa kristlased inimesi kaugetele maadele ristiusku kuulutama. Misjonitööd
kannustas veendumus, et kristlus on ülim usk. Olen üles kasvanud teadmisega, et misjonitöö
algab Vahemere lõunakaldalt, sest Euroopa ise on kristlik. Pidid vähemalt Gibraltari väina
ületama, enne kui sind võis nimetada misjonäriks. Misjonärid läksid ilmamaa äärtesse, et
rääkida uuest usust kaugetele rahvastele. Nüüd on olukord vastupidi. Nüüd on hoopis
Euroopast saanud misjonipõld. Kogu Euroopa vajab evangeeliumi. Kas teate, et Prantsusmaal
on evangeeliumita rohkem külasid kui kogu Aafrikas kokku? Paljud inimesed meie maal
hakkavad tasapisi mõistma, et nüüd vajab Euroopa misjonitööd. Kristlased hakkavad ühtlasi
mõistma, et Inglismaa ise on samuti misjonipõld. Elame kriisiolukorras. Meie, kes saatsime
misjonäre teistesse maadesse, kuidas suhtume asjasse nüüd, kui muud usundid on meie
keskel? Nüüd võime kõik olla misjonärid. Seisame silmitsi küsimusega:“Millise õigusega
saame väita, et meie usk on parem kui teiste oma? Ja mis õigus on meil tahta, et teised oma
usku vahetaksid? Eriti kui paljud neist on igapäevaelus oma usule kuulekamad ja
pühendunumad kui paljud kirikuskäijad. Mis õigus meil siis on? Kui arvestada, et tänapäeval
on Suurbritannias rohkem moslemeid kui tõsiusklikke, ei saa me enam rääkida kristlikust
Inglismaast. See ei ole kristlik maa. Elanikkonnast vaid 2-3% tunneb Jeesust isiklikult. Samal
ajal, kui nädalas avatakse kaks mošeed, sulgeb üks meie suurimatest uskkondadest kaks
kirikut. Oleme seega täiesti uues olukorras. Meie tänane ühiskond on multikultuurne ja religioosne.
Esimesel kahel korral selgitan teile mitmeid keerulisi sõnu. Need sõnad on „ism“- lõpulised ja
neid on terve hulk. Olen ettevaatlik iga sõnaga, mille lõpus on „-ism“. Mingil kombel on
kõigis neis jõud, mis hoiab inimesi enda küljes ja tõmbab elud endaga kaasa. Aktsepteerin
vaid kahte „- ismi“: baptism ja evangelism. Kõik ülejäänud teevad mind murelikuks, ka kõik
usuga seonduvad nagu katolitsism, protestantism, anglikanism, metodism, kalvinism,
arminism. Neis kõigis on ebatavaline võim hoida kinni inimeste mõtlemist. Kuid esmalt
käsitlen mõistet „pluralism“. See on filosoofia, suhtumine, maailmavaade, mis ütleb, et on
olemas mitmeid erinevaid usutunnistusi, kultuure ja uskumisi ning meil tuleb õppida koos
elama ja tunnistama üksteise usku. Lihtsustatult öeldes: Jumala juurde viib palju teid. Jeesus
aga ütles:“Mina olen tee.“ Siin on vastuolu. Mõlemat korraga ei saa uskuda. Ei saa uskuda, et
Jeesus on tee, aga Jumalani viib veel teisigi teid. Sel juhul peab uskuma, et Jeesus on üks
teedest, aga mitte ainus tee. Niisiis oleme silmitsi kriisiga. Kuna eri rahvastel olid eri jumalad,
olid ka enamus sõdadest ususõjad. Isegi Saddam Hussein palus põlvili kõigevägevama tuge,
enne kui Kuveiti ründas. Ususõdasid näeme läbi kogu ajaloo, sest igal rahval oli oma Jumal.
Kui rahvad üksteist ründasid, palus üks rahvas ühte ja teine rahvas teist jumalat. Nii algaski
„jihad“ ehk „püha sõda“ jumalate vahel. Sellest tulenevalt- kuna riigid on tänapäeval
mitmerahvuselised ja maailm on suur ühine küla, ütleb moodne mõtlemine, et rahu võib
saabuda vaid siis, kui lõpetame usutülid. Ja kui tunnustame üksteise teid Jumalani, oleme
tolerantsed ning austame kõiki religioone. Sel viisil üritab meie ühiskond kaitsta sotsiaalset
ühtsust, harmooniat ja maailmarahu. See karje ei tule vaid väljaspoolt kirikut, vaid ka kiriku
seest. Canterbury peapiiskop dr Arthur Ramsey pidas paar aastat tagasi Londonis meeldejääva
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jutluse, kus ta anus, et otsiksime Püha Vaimu igas religioonis. Paavst omakorda kutsus eri
uskkonnad kokku Assisi linna, mida tuntakse Assisi Franciscuse nime järgi, et maailma
uskkonnad palvetaksid maailmarahu eest. Teisisõnu taheti öelda, et oleme silmitsi selliste
probleemidega, et ei saa endale enam lubada usutülisid ega väidelda religioonide erinevuste
üle. Nüüd peame aktsepteerima üksteise uskumusi ja tegutsema käsikäes maailmarahu nimel.
On veel teinegi survetegur uskude ühinemiseks: keskkonna-temaatika. Nüüdseks teame, et
meie planeet on nagu väike kosmoselaev, mis seilab kosmoses, pardal teatud hulk inimesi ja
mille kütuse- ning hapnikuvarud on piiratud. See on põhjus, miks peame ühinema: tuleb
päästa planeet Maa. Kaalukausil on seega meie ellujäämine, mitte ainult maailmarahu. Meie
ellujäämine sõltub sellest, kuidas suudame koos tegutseda. Eelmisel aastal toimusid 44 linnas
Jeesus-rongkäigud. See oli esimene nii laiaulatuslik avalik Kristuse kuulutamine. Tuhanded
kristlased 44 linnas, kuid lehtedes ja teles polnud sellest sõnagi. Seda eirati täielikult. Samal
päeval aga toimus veel üks sündmus, mis jõudis ajalehtede esikülgedele. Canterburys
korraldati metsapidustusi. Eri uskkonnad tulid kokku, et ülistada metsa, millest sõltub meie
eluks vajalik hapnik. Sarnane suund tõuseb ühiskonnas üha enam esile. Eri uskkondi
survestatakse liituma, et päästa planeet Maa. Palvuste keskpunktis on naine, keda pole
olemas- emake maa. Vana Testamendi aegsed viljakuskultused ärkavad taas ellu: ebajumala
„emake maa“ kummardamine, mille vastu Vana Testamendi prohvetid nii palju kõnelesid.
Kõik need surved multiühiskonnas tahavad meid panna tunnistama, et Jumala juurde viib
palju teid, mis kõik on õiged. Selles pole midagi uut. Kui Rooma impeerium laienes, oldi
silmitsi sama probleemiga. Laienedes liitis Rooma impeerium enda külge üha enam rahvaid,
kel kõigil olid oma jumalad. Impeeriumisiseselt oli see ilmselge tüliallikas. Kuidas probleem
lahendati? Kuidas kehtestati vallutatud rahvaste üle Pax Romana ehk Rooma rahu? Probleem
lahendati kahel viisil. Esiteks ehitati templeid kõikidele jumalatele. Teisisõnu, erinevad
jumalad toodi kokku samasse palvekotta, et neid kõiki saaks korraga teenida. Kreeka keeles
tähistatakse kõiki jumalaid sõnaga „pantheon“. Suurim kõigile jumalatele pühendatud tempel
ehitati Roomas 27a. eKr. See hävis tules sadakond aastat hiljem ja taastati seejärel keiser
Hadrianuse poolt. Jalutasin just hiljuti Hadrianuse müüril Northumberlandis. Hadrianus ehitas
Rooma keskele hiiglasliku templi ja nimetas selle Pantheoniks. See on Royal Albert Hall`i
suurune ovaalne ehitis. Selle keskel on avaus, millest paistab taevas. See on suurepärane
ehitis. Kui satute Rooma, minge kindlasti vaatama. Külastasin seda 1947. aastal, kui olin
esmakordselt Roomas. Tahtsin näha Pantheoni, millest olin nii palju kuulnud ja mille
seinasüvendites pidavat olema jumalate kujud, keda teeniti, et sel viisil Rooma impeeriumit
ühendada. Sisenesin ehitisse ja olin hämmingus. Arvasin nägevat Jupiteri, Zeusi ja teiste
jumalate kujusid. Kuid templis polnud ühtegi kuju. Ainus usuga seonduv ese oli puust rist.
Pantheon tegutseb nüüd kirikuna, kus teenitakse vaid Kristust. See puudutas mind sügavalt.
Nägin selles võrdkuju päevaks, mil kõik maailma religioonid kaovad, kiriklikkus nende
hulgas ja teenitakse ainult Kristust. Selline oli üks meetod, kuidas Rooma impeerium üritas
lahendada erinevate rahvaste ja uskudega seotud probleeme.
Oli veel teinegi meetod. Aga enne veel räägin, mis toimus juutidega. Vallutanud Iisraeli,
ütlesid roomlased:“Andke meile üks oma jumala kuju, et saaksime selle Pantheoni viia.“ Siin
tekkis probleem. Õigemini kaks probleemi. Juudid ütlesid:“Esiteks meil pole Jumala kujusid,
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sest meie Jumal on keelanud endast kujusid nikerdada.“ Roomlased imestasid:“Mis? Teil
polegi jumalaid?“- „On küll, meil on üks Jumal.“- „Aga kus Ta siis on?“- „Ta on
nähtamatu!“- „Teil on Temast ometi mingi kuju?“- „Ei, meil pole kuju!“ Teine oli see, et
juudid väitsid oma Jumala olevat ainsa Jumala. „Jumal on meile korduvalt öelnud, et Tema
kõrval pole teisi jumalaid. Isegi, kui meil oleks Temast kuju, ei saaks me seda teile anda, sest
meie Jumal ei seisa kõrvuti teiste jumalatega. Sest pole teisi jumalaid peale meie Jumala.“
Olukord lahenes ebatavalisel viisil. Rooma ametnikud panid pead kokku ja
ütlesid:“Registreerime nad ateistidena, sest neil pole nähtavat jumalat.“ Ja kuna nähtavat
jumalakuju polnud, määratletigi juudid ateistidena. Ning nad pääsesid sellest ususegadusest.
Kuid kristlastel läks teisiti. Nende usku ametlikult ei registreeritud. Ristiusk tegutses salaja,
oli seadusetu. See oli „religio illicita“, keelatud usuliikumine. Kristlasi ei registreeritud
ateistidena nagu juute. On veel üks meetod, mida Rooma kasutas riigi ühtseks muutmisel:
loodi uus jumal, keda kõik pidid kummardama. Otsustati jumalikustada Rooma keisri tiitel,
hakates teda nimetama „jumalaks“. Rahvastele öeldi, et nad võivad teenida oma jumalaid
palju tahavad, kuid lisaks tuleb jumalana tunnistada ka Rooma keisrit. Selline usk pidi
ühendama kõik rahvad. Ja nii tehtigi. See oligi põhjus, miks 300 aasta jooksul heideti kristlasi
lõvide ette, põletati elusalt, piinati. On üks paljuräägitud lugu naisest, kellelt võeti
vastsündinud laps ja laps heideti naaberkongi. Laps nuttis näljast. Emale öeldi:“Kui tunnistad
keisrit jumalana, tohid minna oma last toitma.“ Ema ei tunnistanud. Nii ema kui laps surid usu
pärast. Nad ei tunnistanud ei jumalate ühisusku ega keisri kummardamist. Sarnane surve tuleb
üha enam ka meie peale, sedamööda, kuidas maailm aheneb ja rahvaste liikumise tõttu usud
üha enam segunevad. Ühtsuse ja harmoonia nimel survestatakse meid ütlema, et Jeesus on üks
paljudest teedest, mitte ainus tee. Ometi ütles Jeesus:“Mina olen ainus tee.“ See tähendab
kahte asja: 1) kui sul on Jeesus, pole vaja enam kedagi teist; 2) mitte keegi teine pole sind
võimeline aitama. Või nagu Peetrus ütles paar nädalat peale Jeesuse surma:“Pole ühtegi teist
nime taevas ega maa peal, mis meid päästaks.“ See välistab kõik teised ja on seetõttu nii
vastuvõetamatu. Maailma suund on teha selle pluralistliku multikultuurse ühiskonnaga midagi
hoopis muud.
Plaanisin siia kirjutada veel ühe sõna, aga ei jõudnud. Võite selle ise üles märkida. See sõna
on „sünkretism“. Veel üks hirmuäratav sõna. See kasvab välja pluralismist, sest pluralistlikus
ühiskonnas tõuseb surve ühtlustada kõik eri usud ja muuta need üheks. Olete kindlasti
kuulnud oikumeenilisest liikumisest, mille mõte on tuua kokku erinevad kristlikud
uskkonnad: protestandid, katoliiklased, metodistid, baptistid, presbüüterlased, luterlased,
ortodoksid, koptid. On selge suund ühendada kõik, kes tunnistavad Jeesust. Kuid võib-olla
pole te märganud, et on veel teinegi selge suund, mis tahab luua dialoogi eri uskude vahel
eesmärgiga neid ühendada. Paljud teist ilmselt mäletavad USA riigimeest John Foster Dallast.
Tema pani sellele suunale aluse, kui korraldas aastaid tagasi San Franciscos esimese
„Maailma uskude kongressi“. Kõik eri uskkonnad saatsid sinna oma esindajad, et koos
teenida. Koos olles loeti ette lõike erinevatest pühadest raamatutest: nii Mäejutlusest,
Koraanist kui veda-raamatutest. Seejärel palvetati ühiselt. See oli suunanäit sünkretistliku
liikumise programmi poole. See suund survestabki meid täna üha enam ja selle eesmärgiks on
üks maailm, üks usk ja ühendatud inimkond. Jutlustasin hiljuti ühes Oxfordshire koolis. See
on väike maakool ja olen kindel, et 80 km raadiuses ei ela sealkandis moslemeid. Ometi oli
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saali esisein mu selja taga kaetud tsitaatidega Koraanist. Lisaks pildid mošeedest. Kogu sein
kajastas islamiusku. Sellesama seina ees seistes rääkisin mina Kristusest. Teisel seinal võis
näha selgitusi judaismi kohta. Kuulake hoolega, mida nüüd ütlen. On olemas selline asi nagu
võrdlev usundilugu, kuid kristlus sellesse ei kuulu. Tegelikult kristlus polegi religioon. Meie
maal on kooliõpetajaid, kes juba ongi sattunud surve alla. Olen nõustanud õpetajaid, kes on
kaotanud töö, sest rääkisid õpetajate toas ja mitte klassiruumis sellest, millest meie täna
räägime- Kristuse ainulaadsusest. Meie laste mõttemaailma on koolide kaudu püstitatud
pantheon ehk kõikide jumalate tempel. Paljud vanemad on oma laste pärast väga mures, nähes
seda pantheon-usu õpetust. Lastele räägitakse erinevatest religioonidest, nendega seotud
teenimisest ja pidustustest ning neid isegi õhutatakse festivalidel osalema. Kuid neile pole iial
õpetatud, kuidas eristada religioonides tõde. Just see on võtmeküsimus kõikide uskude taustal:
kas need on tõde? „Tõde“ ja „tõelisus“ on nii heebrea kui kreeka keeles sama sõna. Kui loed
Piiblis sõna „tõde“, võid selle asendada sõnaga „tõelisus“. Jeesus ütles:“Tõde teeb teid
vabaks.“ Teisisõnu, tõelisus teeb teid vabaks. Tegelik küsimus kõlab nii:“Mil viisil eri usud
vastavad tõelisusele ehk tõele?“
Lõpetuseks räägin oma kogemusest Birminghami ülikoolis. Mind kutsuti ühte väitlusklubisse,
et osaleksin üliõpilasväitluses. Väitluse teemaks oli:“Jeesus on ainus tee Jumala juurde“. Mina
pidin seda väidet kaitsma. Minu üllatuseks kandis üks vastasväitleja vaimuliku kraed ja teisel
vastasväitlejal oli kaelas puust rist. Imestasin, kuhu ma olen sattunud? On see „Alice
imedemaal“? Kaitsen väidet „Jeesus on ainus tee Jumala juurde“ ja mu oponentideks on
ordineeritud vaimulik ning keegi, kes kannab kaelas risti...See osutus tuliseimaks väitluseks,
kus iial osalenud olen. Kahe ja poole tunni jooksul oli saal seal palavam kui täna siin. Väitluse
lõpus toimus hääletus. 85% kuulajatest pooldas väidet, et Jeesus on ainus tee Jumalani.
Üliõpilaspresident aga oli nii hämmingus, et teatas kogemata, nagu oleks väide ümber
lükatud. Saal rõkkas:“Poolt! Poolt!“ Mees tunnistas, et poleks iial uskunud, et selline väide
nende ülikoolis toetust leiab. Loodan, et see väide leiab toetust ka teie südames. Olemegi
jõudnud loenguga järgmise teemani: mis on tõde? Sama Jeesus, kes ütles:“Mina olen tee“,
jätkas otsekohe sõnadega:“Mina olen tõde“. Jätkame selle teemaga järgmisel korral.

Mis on tõde?
Pontius Pilatus kõneles meie kõigi eest, kui küsis:“Mis on tõde?“ Filosoofid on aastasadu
selle küsimuse üle pead murdnud. Sama küsimus teisel kujul: Mis on tõeline? Kas see laud
siin on tõeline? Kas mina olen tõeline? Või ainult arvan, et olen olemas? Mis on tõeline? Mis
on tõde? Sama küsimuse peame esitama ka usu kohta. Üks usk väidab, et on vaid üks jumal.
Teine, et on 30 miljonit jumalat. Või hoopis, et pole ühtegi jumalat. Kristluse järgi on ühes
Jumalas kolm isikut ja see eristub teistest uskudest. Põhiküsimus pole selles, mida usume,
vaid kas see on tõde. See on oluline küsimus. Pilaatus oli samasugune skeptik, nagu paljud
tänapäeval. Mis on tõde? Kuidas me teame? Kuidas leiame? Kes üldse teab? Vastus seisis
Pilaatusest paari meetri kaugusel, sest Jeesus ütles:“Mina olen tõde.“ See on erakordne väide.
Selgitan, miks on tänapäeval selline väide vastuvõetamatu. Ja miks on nii raske tänapäeva
lääne ühiskonnas uskuda, et Kristus on ainulaadne.
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Pean teile rääkima veel kolmest „-ismist“. Kuid pärast seda loengut rohkem „-isme“ ei käsitle.
Esimene kolmest olulisest on ratsionalism. Veel 300 aastat tagasi oleks iga eurooplane
vastanud küsimusele tõe kohta väga lihtsalt:“Tõde on, mida Jumal meile ütleb.“ Ja
küsimusele, mil viisil Ta seda ütleb, oleks ilmselt vastatud, et kas kiriku või Piibli kaudu.
Usupuhastuse tulemusena toimus muutus ja inimesed hakkasid kahtlema, kas kirik ikka ütleb
sedasama, mis Jumal. Ja nad hakkasid taas uurima Piiblit. Vähemalt selles olid katoliiklased
ja protestandid ühel meelel: Jumala poolt öeldu oli tõde. Mida Jumal oli öelnud, seda peeti
tõeks, tõelisuseks. Selle üle ei vaieldud. Seda kas järgiti või mitte, aga seda peeti tõeks. Jumal
oli tõe inimestele teada andnud ja selle üle ei vaieldud. Aga 300 aastat tagasi toimus inimeste
mõtteviisis oluline muutus. Seda nimetatakse „valgustuseks“. Kuigi see oli pigem samm
pimeduse poole. Muutus seisnes selles, et enam polnud tõde mitte Jumala Sõna, vaid hoopis
see, mille ise avastame. Teisisõnu, inimese mõistus asendas jumaliku ilmutuse. Enam ei
võetud vastu kiriku või Piibli sõnu küsimusi esitamata. Kõik tuli omaenese terve mõistuse abil
läbi mõelda. Tõde on see, mida inimene mõtleb. Selline on ratsionalismi põhimõte. Ja see tegi
inimese iseendast sõltuvaks. Inimene leidis endale ise tõe, Jumala abi polnud enam vaja.
Inimene jõudis tõeni oma mõistuse ja meelte abil, mis omakorda avas ukse teaduslikele
avastustele. Huvitav on, et enamus tänapäeva teadusharude aluspanijatest uskusid Jumalasse.
Näiteks Galileo, Isaac Newton, Bacon, Kopernik. Kõik nad uskusid, et jäljendavad küll
Jumala mõtteid, kuid avastavad need iseseisvalt. See aga viis välja uue filosoofiani- deismini,
mille järgi Jumal on küll loonud maailma, aga ei kontrolli seda enam. Maailm on nagu kell,
mille keegi on kord üles keeranud ja mis liigub nüüd omasoodu, oma reeglite järgi. Paljud
Jumalasse uskuvad teadlased arvasid, et isegi Jumal ei saa loodusseadusi muuta. Nii nad
süvenesid nende uurimisse, olid avastuste üle uhked ja hakkasid loodusega manipuleerima.
Sest teadus avastab looduse toimimise selleks, et seda muuta neidsamu loodusseadusi
kasutades. Iseseisva mõtlemise abil sai inimesest universumi valitseja. Teisisõnu, Jumala
ilmutuse mõjuvõim asendus mõistuse mõjuvõimuga. See juhatas sisse skeptikute-ajastu,
milles elame seniajani. Inimesed ei usu enam seda, mida neile räägitakse. Nad tahavad ise
välja selgitada, kas see on tõde, ehk kas see vastab nende loogikale ja on arusaadav. Kuid on
traagiline, kui inimene usub vaid seda, mida mõistab või mida suudab ise avastada. Sest
Jumalat ei suuda me iial täielikult mõista ega avastada. Tema uurimiseks pole olemas
teleskoopi ega mikroskoopi. Ratsionalismi tulemusena oleme suunatud loodule, mille Loojale,
sest teadus ei oska meile midagi rääkida Loojast, ainult loodust. See on madaldanud meie
taevase vaatenurga maiseks ja toonud meid alla materiaalsesse maailma. See oli esimene suur
muutus 300 aastat tagasi, kui jumalik ilmutus ja sõnad asendati inimese mõistusega:“Kuna ma
ei mõista, siis järelikult pole see tõde!“ Või:“Pead mulle enne selgitama, siis usun!“ See kõik
viis välja kõleda kliinilise teadusliku intellektualismini.
Sellele oli ka n.ö vastureaktsioon ehk romantism, mis väitis, et inimolendid pelgalt ei mõtle,
vaid neil on ka tunded. Ja et reaalsust tuleb ühtlasi tunnetada. Tõde on see, mille tunnen olevat
tõe. Seetõttu taheti lisaks ümbritseva mõistmisele seda ka kogeda. See arusaam oli meie aja
eksistentsialismi eelkäija, sest ka tänapäeval tahavad inimesed elu tunnetada. Tõelisuseks ei
peeta seda, mida pole tunnetatud. Sellist seisukohta seostatakse isegi ülistusega:“Polnud hea
ülistus, sest ma ei tundnud midagi!“ Väga tüüpiline romantismile, mis on läänemaailmas
levinud. Seega alguses oli kõle ratsionalism, mis viis teaduse suunas, seejärel oli romantism,
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mis viis kunsti suunas- maalid, muusika. Need pidid aitama meil tõelisust tunnetada. Inimesed
keskendusid ümbritsevale maailmale, tahtes seda tunnetada. Paljud heliteosed on inspireeritud
loodusest. Muusika puudutabki eelkõige meie tundeid, mitte intellekti. Kui te ei suuda mõista
modernset kunsti, oletegi selle ära mõistnud, sest selle sõnum on: maailm on arusaamatu.
Maailm on hullumeelne. Mõttetu. Nii et kui te ei mõista modernset kunsti või muusikat,
oletegi sellest õigesti aru saanud. Selle sõnum on, et elu on mõistatus, absurd, nali. Kuid elu
võib tunnetada. Need kaks on seega väga inimlikud ja subjektiivsed vaatenurgad küsimusele:
mis on tõde? Ratsionalism väidab, et tõde on mõistusega seletatav. Romantism väidab, et tõde
on südamega kogetav. Aga Jeesus ütles:“Mina olen tõde.“ See vastandub mõlemale väitele,
sest kui Jeesus on tõde, siis tõde pole algselt inimese sees. Tõde on väljaspool- Jeesuses.
Ratsionalismi väitel peitub tõde mõistuses, romantismi väitel südames. Seega teadus uurib
ümbritsevat maailma, kunst sisemaailma, kuid mõlemad otsivad reaalsust, tõde.
Kui aga ratsionalism ja romantism kokku panna, saame selle „-ismi“, millele tahan
keskenduda: relativismi ehk suhtelisuse. Relativism on meie ajastu seisukoht. Lihtsustatult
ütleb see, et tõde on suhteline, mitte absoluutne. Milleski ei saa kindel olla. Sul võib olla oma
arvamus, kuid võimatu on väita, et tead tõde. Tuleb öelda:“Selline on mu arusaam tõest, mu
arvamus, mu tunnetus...“ Samas pead aktsepteerima, et keegi teine arvab ja tunneb teisiti.
Teise tõde on sinu omast erinev. Nii muutubki kõik suhteliseks. Sellises kontekstis on solvav
olla dogmaatiline, öeldes:“Ma tean!“ Sobilik on öelda:“Ma arvan, mulle tundub.“ Aga öelda,
et sa tead...Kelle sa arvad end olevat? Räägid vaid enda eest! Tõde on suhteline, sest kõik
tunnevad ja mõtlevad erinevalt. Tõde sünnib vaid siis, kui paneme kokku erinevad
tõearusaamad. Meil kõigil on oma killuke tõde, mille peame kokku liitma ja võib-olla alles
siis tekib midagi tõelaadset. Selline on relativism. Teisisõnu, relatiivses kontekstis, kus me
täna Kristusest tunnistame, ei tehta vahet tõe-vale ega õige-väär vahel. Kõik on suhteline.
Miski pole must-valge, kõik on hoopis hall. Seepärast ei saagi enam väita, et midagi on väär.
Üks näide. Islam ütleb, et Jumal ei ole Isa. Islam nimetab Jumalat 99 eri nimega, aga „isa“
nende hulgas pole. Muide „armastust“ samuti mitte. Põhjus, miks Jumalat ei saa nimetada
isaks, on Koraani väide, et Jumalal pole poega. Ometi meie siin usume, et Jumal on Isa, sest
Tal on Poeg. Absoluudi-ajastul oleks üks väidetest olnud õige ja teine väär. Relativismiajastul aga öeldakse, et mõlemad on tõesed. Mõlemad on tõe eri vaatenurgad. Kristlased
näevad tõde ühtmoodi ja moslemid teistmoodi. Kuid küsimuse tuum on: kumb neist on tõde?
Mis on tõde? Relativismi-ajastu ei soosi inimesi, kes ütlevad:“See on väär.“ Sest relativism
ütleb, et kõigil on õigus. See muidugi aitab säilitada rahu, kuid samas tähendab, et igasugune
selge ja põhjalik jutlus tõe-vale teemal on kaasaja mõtlemismallile vastuvõetamatu. Seetõttu
on ka Piibel kui absoluutse tõe allikas, sattunud kahtluse alla ja seda peetakse nüüd suhtelise
tõe üheks dokumendiks. Üks tänapäeval levinud väide ütleb, et Piibel suhestub oma ajastu
kultuuriga. Mida selle all mõeldakse? Seda, et Piibel räägib usaldusväärselt vastava ajastu
inimeste arusaamadest tõe kohta. Aga see pole tingimata tõde meie jaoks tänapäeval, sest me
elame 2000 aastat hiljem ja 3200 km eemal, tehnikaajastul. Seetõttu võime uurida Piiblit kui
suhtelist tõde. Piibel on küll usaldusväärne dokument oma ajastu tõe kohta, kuid see pole
usaldusväärne tee absoluutse tõeni tänapäeval. Jeesus ise oli oma ajastu laps ja uskus siiralt
seda, mida arvas olevat tõe. Aga meie võime selle tõe enda jaoks ümber mõtestada. Jeesuse
tõe valgusel muidugi... Kas pilt saab selgemaks? Probleemi tõsidus on selles, et õige ja väära
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eristamise puudumine usus viib selle puudumiseni ka käitumises. Olete kindlasti märganud, et
enam pole olemas selgeid moraalijuhiseid. Üks näide. Keegi väga tuntud piiskop vastas
telesaates õpilaste küsimustele. Umbes 10-aastane poisike küsis:“Kas enne abiellumist tohib
seksida?“ Piiskop vastas umbes nii:“Sõltub olukorrast. Kui küsimus on juhusuhtes, on see
väär, aga kui mees ja naine armastavad üksteist ja kavatsevad abielluda ja üksteisele
pühenduda, siis on teine olukord.“ Ehk kõik on suhteline, mitte must-valge. Ka abielueelne
seks on suhteline, vastavalt olukorrale. Siis piiskop märkas, et küsijaks oli väike poiss. Ta
ütles:“Miks sa küsid?“ Poiss vastas:“Sa ju ei usu neitsist sündimisse. Kui Jeesus ei sündinud
neitsist, siis järelikult Joosep ja Maarja seksisid enne abielu. See pole ju siis väär?“ Esimest
korda mõistis piiskop oma varasemate sõnade tagajärgi. Ta näis pisut murelik ja ütles
siis:“Noh, Issand võib kasutada ka meie patte oma nime auks.“ Öeldes sellega, et Jeesus
sündis abielueelsest suhtest. Paljud tänapäeval nii ka usuvad. Näete, kuidas kõik on muutunud
suhteliseks. Kuna piiskop ei aktsepteerinud enam Piibli väidet neitsist sündimise kohta
absoluutse tõena, seisis ta nüüd vastamisi eetika ja käitumise suhtelisusega. Seda nimetatakse
„olukorra-eetikaks“. Selle järgi näiteks ei saa väita, et varastamine on väär tegu, vaid esmalt
tuleb küsida, miks inimene varastas ja mis olukorras. Ka valetamise osas on nüüd piirjooned
hägused. On kolme sorti valet: must, valge ja statistika. Üks mu esiisa mõtles statistika-sõna
välja. Andkem talle andeks. Kui mu vanaisa Manchesteris 18. ja 19. sajandi vahetusel mustast
ja valgest valest jutlustas, hüüdis hääl Yorkshire murrakus:“Ei semu! Kõik on puha mustad!“
See on absoluutne väide. Probleemi nagu polekski, kui varastad midagi firmalt, aga kolleegide
tagant varastamine on vale. Miks? Saate mõttest aru? Elame suhtelisuse-ajastul. Tõde pole
enam absoluutne ja seetõttu ka moraal mitte. Kuna enam pole olemas tõde ja valet, pole ka
õiget ja väära. Piirid on kõikjal hägused. Nüüd võime ise otsustada, mis on tõde ja vale, õige
ja väär. Võime süüa hea ja kurja tundmise puust. Võime ise otsuseid teha.
Sellises suhtelisuse kontekstis räägime me ainulaadsest Kristusest ja sellest, et Ta on ainus
Tõde. Me isegi ei ütle, et Ta rääkis tõde või et Tal oli tõde, vaid me ütleme, et Ta ise ongi
Tõde. See aga tähendab, et Tema läbi saame otsustada kõige muu kohta. Tema läbi vaadates
teame, kas keegi räägib tõtt või mitte. Tema läbi teame, kas teine inimene on tõene või mitte.
Jeesus on ainus tõde. Ajastul, kus ratsionalismist ja romantismist on sündinud relativism, kus
igaühe vaatenurk asjadele on võrdväärne ja kõigil on oma tõekild, ei taha ma kristlasena
kõlada ülbelt, väites, et mul on tõde. Ütlen pigem, et Tõel olen mina. See on teistmoodi.
Kõneleme mitte seetõttu, et usume endal olevat tõe, vaid seetõttu, et Tõde on meid omaks
võtnud. Relativismi-ajastul asendub tõde trendide ja maitseküsimustega. Lähme massiga
kaasa. Muutume kameeleoniks. Kõik teavad, milline kameeleon on- see loom muudab värvi
vastavalt taustale, kuhu satub. Väidetavalt saab kameeleoni tappa, kui panna ta ruudustikule,
ta läheb pooleks. Kui me pole ettevaatlikud selles, mida teeme, korjame külge mõttemalle
telest, raadiost, lehtedest ja järgime trende. Trendid aga vahelduvad tänapäeval kiires tempos
ja ükski mood ei kestvat kauem kui neli aastat. Nii muutumegi kameeleonideks, kui me ei leia
Tõde ega püsi selles. Jeesus ütles:“Kui leiate minu, leiate ainsa tõe.“ See aga on kohutavalt
vastumeelne. Jeesus ütles enese olevat nii tee kui tõe, aga lisaks ka elu.
Nüüd olen probleemi ees, kui mitut „-ismi“ käsitleda. Kokku oleksin võinud neid siia kirja
panna 30-40. Need „-ismid“ on vaatenurgad ja suhtumised, mis vangistavad inimesi
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elueesmärkide abil. Üks tähtsamaid küsimusi ju on: Mis on elu mõte? Miks ma siin olen? On
vaid üks võimalus elust maksimum võtta. Millele siis peaks elu pühendama? Milline võiks
olla eesmärk? Ringiratast liikumisel pole ju väga vigagi, ainult et tuled maha täpselt samas
kohas, kus peale läksid. Ja raha on vahepeal otsa saanud. Mis see elu siis õieti on? Kuidas
saaksin mõtestatult kasutada neid 70 aastat, mis mulle on antud? Siin tababki meid tõeline „ismide“ pommirahe sõnumiga:“Anna oma elu siia, leiad elumõtte!“ Käsitlen neist „-ismidest“
mõnda, et oskaksite neid ära tunda. Esiteks: hedonism. Selle järgi on elu mõte naudingute
taotlemises. Elu peamine eesmärk on olla õnnelik. Paljud inimesed usuvad sellesse. Nende elu
sihiks on kõik, mis pakub naudingut. See ongi nende elu. On see siis nn marihuaana-reis, või
reis Mallorcale, vahet pole. Reiside halb külg on see, et kord tuleb tagasi pöörduda. Hedonism
on meie ajastu üks levinumaid elufilosoofiaid ja selle jaoks on vaja kahte asja: tervist ja raha.
Need kaks on õnne jaoks vajalikud, seega tuleb neid igati taotleda. Seetõttu on tänapäeval nii
palju tervisekauplusi, kus võib osta leiba kolm korda kallimalt. Oleme terviseteemadel väga
teadlikuks muutunud. Kord olin Kullarannikul Austraalias. Igal hommikul nägin 70-80.a
pensionäre rannal sörkimas. Vaatasin ja mõtlesin: miks? Sest tervis tähendab õnne. Hoia
sellest kinni, kuni saad. Aga miks ometi? Mis eesmärgil? Et olla õnnelik nii kaua kui
võimalik. Peale tervise ja raha on muidugi vaja ka aega. Kuna enamus ajast kulub magamise
või töötegemise peale, on vaja rohkem vaba aega, et elada ja elu nautida. Selline on hedonism.
Teiseks: eksistentsialism. See ütleb, et inimene peab oma elu enda kätte haarama. Pead ise
otsuseid langetama, millised need ka poleks. Vähemalt on need su enda otsused. Oled ise oma
elu kuningas ja otsustad, kus ja kuidas elada. On üks laul, mis selle mõtte ülihästi kokku
võtab: Frank Sinatra hitt „I did it my way“ („Tegin seda omal moel“). Laul vallutas kogu
maailma, sest inimesed samastusid sõnumiga. Nad olid ise langetanud omi otsuseid, elanud
oma tahtmist mööda ja see pakkus rahuldust. Viimane võimalus midagi ise valida, on viis
surra, teha enesetapp. See filosoofia on põhjustanud palju enesetappe. Surm on viimane
võimalus midagi ise otsustada. Teen, nagu ise tahan! Ise lõikan oma kõri läbi! Kord Berliinis
kuulsin samast laulust Cliff Richardi versiooni. Ma ei mäleta sõnu ja ilmselt pole tal õigust
seda Inglismaal laulda. Laulu pealkiri oli „I did it His way“ („Tegin seda Tema moel“). Kogu
laulu mõte muutus. Ja laulja nägu säras. Eksistentsialism ütleb, et elu mõte on teha ise oma
valikuid, valida ise oma tee, isegi kui see tähendab surma- enda tahte läbi! Kolmandaks:
loodushoid (ing.k. conservvationism). Olen sel teemal eelnevalt peatunud. Keskkonnast saab
eesmärk, millele inimesed pühendavad oma elu. Olen välismaal näinud naiste protestimarssi,
mis oli suunatud hülgepoegade tapmise vastu. Samas, kui osad neist naistest on abordi läbi
tapnud oma lapse. Milline hullumeelne maailm! Päästame hülgepojad ja hävitame oma
beebid. Kummalised väärtushinnangud. Kogu keskkonnatemaatika on muutumas
kinnisideeks. Mõistan seda muret, sest ainult kristlased teavad, et meie planeet Maa ei saa
olema ainuke. Seetõttu me ei lähegi paanikasse, kuigi hoolime igati. Me teame, et luuakse uus
maa. Aga need, kes uuest maast midagi ei tea, peavad ülimaks eesmärgiks pühendada oma elu
keskkonna heaks, kaitsta ohustatud liike ning peatada kasvuhooneefekt. Keegi selle aate
toetaja ütles, et nüüd on meie planeet Noa laev. Edasi: heategevus (ing.k. humanitarianism).
Selle järgi peaks Bob Geldofi elu olema viljakam kui Billy Grahami oma. On inimesi, kes
pühendavad oma elu vaeste aitamisele ja rõhutute vabastamisele. See ennastohverdav eesmärk
annab elule mõtte ning pakub rahuldust. Inglismaa eurolaul võttis selle mõtte kokku: anna
maailmale tagasi veidi armastust. Üllatav, et laul ei võitnud, sest sõnad läksid paljudele hinge:
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hoolitsegem vigaste eest, vabastagem rõhutud. Kuid mitmed leiavad, et üksiktasand pole
aitamiseks piisav ja tuleb muuta ühiskonna struktuure. Heaolule lisaks vajame ka poliitilist
muutust, kui tahame viia inimkonna elamisväärsele tasemele. Siit tulenevalt on meil palju
poliitilisi „-isme“, mille hulgast valisin kaks tuntumat. Kapitalism ütleb, et hea elu tuleb
toodangumahu suurenemisest. Tuleb leida kasumimotiiv, luua võistlusmoment, julgustada
üksikisiku initsiatiivi. Kõik selleks, et toota heaolu, mis meid kõiki õnnelikuks teeb. Teises
servas on sotsialism, mille järgi pole probleem mitte heaolu tootmises, vaid selle jagamises.
On vaja riigipoolset kontrolli, et jagamine oleks võrdne, vastavalt võimalustele ja vajadustele.
Minu arvates on mõlemad inimloomuse suhtes täiesti naiivsed, sest näivad uskuvat, et
inimene on oma põhiolemuselt hea. Kapitalism usub, et kui heaolu on saavutatud, jagame
seda abivajajatele. See aga ei näi nii olevat. Sotsialism usub, et kui töötame usinalt riigi ja
rahva heaks, annab see meile uut tööindu veel enam töötada. See on naiivne! Idablokimaade
kogemus näitab, et see tapab igasuguse initsiatiivi. Seega mõlema filosoofia järgi on inimene
põhiolemuselt hea ja piisab süsteemi muutmisest, et kõik toimiks suurepäraselt. See pole tõde.
Jeesus, kes ütles:“Mina olen tõde,“ ütles ka, et Ta ei usaldaks ühtegi inimest, sest Ta teadis,
mis inimeses peitub. Ta ütles samuti:“Kui teie, kes olete kurjad, oskate anda häid asju oma
lastele...“ Inimesed on kurjad. Selline on tõde inimese kohta. Sa mõistad seda, kui õpid
tundma Tõde ehk Jeesust. Edasi: humanism. Humanismi põhiidee on inimese jumalaks
ülistamine. Kord osalesin ühes ülikooli väitluses teemal „Humanism vs kristlus“. Mu
oponendiks oli haridusteaduste professor, ateistist juut, väga tark mees. Ta kõneles esimesena
ja ma mõtlesin, et ma ei saa hakkama. Ta oli suurepärane. Kuid oma kõnevooru lõpetades
ütles ta nii:“Näete nüüd, et humanistina usun ma, et inimene suudab lahendada kõik oma
probleemid. Ja kui ta ei suuda, siis aidaku meid Jumal.“ Üliõpilased purskasid naerma, kogu
saal rõkkas. Ma tõusin püsti ja ütlesin, et jätkan nende kolme sõnaga, millega eelkõneleja
lõpetas:“Aidaku meid Jumal.“ Humanistid usuvad, et inimene on arenenud ja kasvanud nii, et
ta ei vaja enam Jumalat ega taevast abi. Inimene ise suudab ülihästi lahendada oma
probleemid, kui selle nimel vähegi pingutab. Meie sees on olemas kõik vajalik, leidmaks
probleemidele lahendusi. Selline on humanism. Väga levinud vaade, mis samuti usub, et
inimene on põhiolemuselt hea ja suudab teha maailmast suurepärase elupaiga. Arvan, et see
on naiivne. See on inimese-keskne vaade. Nüüd on see hakanud võtma ka religioosset kuju.
Olete kindlasti kuulnud New Age liikumisest, mille keskmes on inimese jumalaks
kuulutamine- sa ise oledki jumal. Kui vaid mõistad ja oskad seda kasutada, saad universumi
jumalaks. New Age`ist on tekkinud mitmeid erivorme, aga põhiidee on humanism. Ja lõpuks:
sekularism. Nimetan seda „usu privatiseerimiseks“. Sekularismi kohaselt on usk iga inimese
isiklik asi ja sellest ei räägita avalikult. Nii muutubki meie avalik elu üha enam sekulaarseks
ehk maiseks, üha enam usust eraldunuks. Lugesin hiljuti nimekirja maailma jumalatutest
ühiskondadest. Üsna jahmatav, et 250 riigi hulgas on kõige jumalatum Jaapan. Teisel kohal
on Suurbritannia. Me oleme üks materialistlikum, jumalatum, maisem ühiskond maailmas.
Hoolimata paljudest kirikutest ja kabelitest, oleme maailmas teisel kohal jumalatuse poolest.
Me muutume sekulaarseks ühiskonnaks, kus kogu avalik elu kaugeneb üha enam igasugusest
usulisest seosest. Seda ei tooda kaasa avalikku ellu ega lasta mõju avaldada tööstusele,
poliitikale, meelelahutusele ega spordile. Juba me näemegi sekulaarsete ideede tagajärgi.
Mind häirib, et isegi kristlased kasutavad seda terminit valesti. Kui kristlased ütlevad, et nad
töötavad sekulaarses valdkonnas, siis mida nad sellega mõtlevad? Kristlasele pole midagi
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muud sekulaarne kui vaid patt. Mis iganes amet sul on- perenaine, taksojuht, põllumees või
muu- see on su püha kutsumus. Välja arvatud juhul, kui teed oma tööd Jumalast täiesti
eraldatult. Kuid me elame ühiskonnas, kus sekulaarsus kasvab ja kus ei taheta, et tood oma
usu avalikku ellu kaasa. Usk on eraasi. Sellised olid mõned „-ismid“. Kui neid kirja panin,
mõtlesin Jeesuse peale. Tal polnud seksielu, polnud raha ega jõudeaega. Ta ei tegutsenud iial
omapäi, vaid tegi Isa tahtmist. Ta ei tundunud väga muretsevat keskkonna pärast, hävitades
2000 siga ühe mehe meeleseisundi tervendamiseks. Ta needis viigipuu, kui ei leidnud sellelt
vilju. Ta toitis näljaseid kahel korral, aga ei avanud supikööke ega asutanud haiglaid, koole
või kliinikuid. Ta ei andnud tööstusalast nõu. Ta maksis maksu, saates Peetruse selleks kalale.
Ta keeldus ühinemast vabadusvõitlejatega, muutmaks poliitilisi struktuure: tookord nimetati
neid fanaatikuteks, tänapäeval terroristideks. Jeesus ei pannud lootust ühegi inimese peale. Ta
ütles, et Jumala-armastus peab olema ligimesearmastusest eespool. Eelkõige pani Ta oma elu
keskmesse Jumala. Ometi ütles Ta:“Mina olen elu.“ Olen nendes kahes loengus näidanud, et
väide Jeesusest kui ainsast teest, tõest ja elust on tänapäeva maailmas vastuvõetamatu. Peame
nüüd endalt küsima, mis õigus on meil kõike seda väita? Mille alusel väidame nii uskumatuid
asju Jeesuse Kristuse kohta? Järgmises neljas loengus keskendume Jeesusele, uurime Tema
elu ja küsime, mis oli Temas nii ainulaadset, et võime kõike seda väita.

Kas Ta teod ja sõnad olid ainulaadsed?
Oleme rääkinud tänapäeva maailma mõtteviisist ja sellest, miks on nii raske väita, et Jeesus
on ainus tee, tõde ja elu. Järgmiseks vaatame, kas Jeesuse elu toetab seda väidet ja mille alusel
me seda üldse väidame. Kõigepealt tuleb mainida, et Jeesus on reaalselt elanud inimene.
Sadakond aastat tagasi oli populaarne kirjutada raamatuid, kus üritati tõestada, et Jeesus oli
kellegi väljamõeldis, legend ning et Ta pole kunagi tegelikult elanudki. Täna me seda juttu
enam ei kuule ja seda väga lihtsal põhjusel: viimase saja aasta jooksul on avastatud hulgaliselt
iidseid, Piiblist sõltumatuid dokumente ja käsikirju, kus mainitakse Jeesust. Nüüdseks on
Tema kohta üle 40 viite, mis pole Piibliga seotud. Enam ei kahtle keegi, et Jeesuse-nimeline
isik oli tõesti olemas. Üks läbiv fakt, millele kõik dokumendid viitavad, on see, et Jeesus tegi
imetegusid või siis usuti, et Ta neid tegi. Sellest tunnistavad pea kõik leitud ajaloolised
käsikirjad. Rõhutan, et Jeesus oli reaalne inimene, kes tundis väsimust, janu ja nälga. Või pidi
kasutama tualetti nagu teie ja mina. Jeesus ise mainib, et tundis rõõmu, kurbust, oli vihane.
Samuti võis Ta olla väga innustunud või väga pettunud. Ta oli reaalne inimene. Kuid Ta ei
kirjutanud ühtegi raamatut. Ta ei reisinud maailmas ringi. Ta ei püstitanud ühtegi monumenti.
Ta ei abiellunud kunagi ega loonud perekonda. Ega olnud Tal poega, kes oleks pereäriga
jätkanud. Ta ei tegelenud poliitikaga. Ta ei tegelenud äriga. Tal oli amet, aga mitte elukutse.
Ta oli pärit väga tagasihoidlikest oludest- Naatsaret oli väike küla, mida ei peetud millekski.
Oma tööd tegi Ta kätega. Omaenda kodu Tal polnud. Ta elas vaid 33 aastat, vähem kui pool
keskmisest elueast. Neist 33 eluaastast on meile teada ainult kolm. Esimesest 30-st aastast
teame vaid üht väikest episoodi, mitte rohkem. Seega peame keskenduma kolmele viimasele
eluaastale. Tõsi, meil on rohkem teavet Tema surma kui elu kohta. Evangeeliumite tekstidest
kolmandik räägib Jeesuse surmast ja Tema viimastest tundidest. Need tekstid on nagu
kiirrong, mis järjest kiirust aeglustab. Markuse evangeeliumi alguses liigume n.ö täiskäigul
läbi kuude, saades lühidat teavet sellest, mida Ta tegi või kus käis. Seejärel Markuse tempo
15

aeglustub ja kuudest saavad nädalad, kuni jõuame viimase nädalani. Siis saavad nädalatest
päevad. Ja viimastest päevadest saavad tunnid. Näib, et kogu temaatika suunabki meid
Jeesuse surma poole. See on üsna ebatavaline, sest enamike ajalooliste suurkujude puhul
teame oluliselt rohkem nende elust kui surmast. On ilmselge, et Jeesus oli väga vastuoluline
isik, kelle ümber tekkis kiiresti nii sõpru kui vaenlasi. Vaid üksikud jäid selle naatsaretlasest
puusepa suhtes erapooletuks. Oldi kas Tema poolt või Tema vastu. Nii on see tänaseni väljainimesed jagunevad poolt või vastu. Inimesed võtavad kiiresti positiivse või negatiivse
seisukoha selle isiku suhtes, kes väitis End olevat ainsa tee, tõe ja elu. Keskendume Tema
avalikule elule kolme aasta jooksul, mil Ta oli inimkonna ajaloodraama keskmes ja küsime,
mis oli Jeesuse elus nii ainulaadset, nii teistsugust ja nii erilist, et inimesed uskusid Jeesuse
väited olevat täiesti tõesed. Keskendume kolmele aspektile Tema elus: mida Ta tegi, kes Ta
oli ja mida Ta ütles. Neid punkte võib uurida igaühe elu kohta, saades isikust hea ülevaate.
Esitame küsimuse: kelleks inimesed Teda pidasid ja mis veel olulisem- kelle Ta ise väitis end
olevat? Tolleaegsed juudid küsisid sama küsimuse:“Kelleks Ta end peab?“ Sellele küsimusele
peamegi saama vastuse.
Alustan Jeesuse tegudest. Kõigepealt räägin Tema imettegevast jõust. Kõik dokumendid, ka
Piiblist väljaspool, viitavad sellele, et Naatsareti Jeesus tegi imesid. Imesid oli kahesuguseid:
inimestega seotud imed, mida tänapäeval suudetakse uskuda ja mateeriaga seotud imed, mida
paljud täna uskuda ei suuda. Näib, et psühhosomaatilise temaatika tundmine aitab mõista
inimestega seotud imesid. Kuid see takistab mõistmast asjadega seotud imesid. Inimestega
seotud imesid oli kolme tüüpi. Esmalt: Ta tervendas haigeid. Tema juurde toodi erisuguseid
haigeid. Pidalitõbi oli tol ajal raskeim haigus, võrreldav AIDS-iga: parandamatu, aeglaselt
tappev haigus, mis sundis inimese eralduma oma perest ja sõpradest. Pidalitõbi ja AIDS
tekitavad samalaadset hingelist valu. Jeesus tervendas kõikidest haigustest. Pole teada ainsatki
juhtumit, kus Ta oleks tervendamisel ebaõnnestunud. Küll aga on Piiblis juhtumeid, kus Ta
pöördus tervenemist ootavatest haigetest ära sõnadega, et Isa ei käskinud Tal sel päeval
tervendada. Kord lahkus Ta haigetest tulvil Kapernauma peatänavalt, öeldes jüngritele:“Isa
tahab, et läheksin naaberlinna jutlustama.“ Seega Jeesus ei parandanud kõiki haigeid, vaid
ainult neid, keda pidi tervendama. Betsaida tiigi ääres tervendas Ta vaid ühe haige paljudest.
Kuid Ta ei ebaõnnestunud kordagi.
Teiseks: Jeesus ajas välja deemoneid. Veel 1960-ndatel arvati, et tegemist oli vaimuhaiguse
vormiga. Nüüd teame, et deemonlikul ilmingul ja vaimuhaigusel on suur erinevus. Üks mu
tuttav esitas sellise väite ja keegi arst ootas talt tõestust. Nad läksid koos lähimasse
vaimuhaiglasse ja mu sõber ütles:“Palvetan siinsete haigete eest. Vaimuhaiged patsiendid
muutuvad rahulikumaks, aga deemonite küüsis vaevlevad muutuvad agressiivseks.“ Palve ajal
tuligi esile kaks erinevat reageeringut. Sõber selgitas, et vaimuhaigete paranemine võtab aega,
aga deemonite poolt rõhutud võivad saada terveks hetkega. Ta ühtlasi tahtiski neid aidata.
Seega näitas ta selgelt, et vahe on sees. Teame, et on olemas targad olendid, langenud inglid
ehk deemonid, kes võtavad inimese üle kontrolli. Jeesus ajas neid inimestest välja. Kuid
rabavaimad inimestega seotud imed olid surnuist ülesäratamised. Neid juhtumeid oli mitmeid:
Jairuse väike tütar, Naini lesknaise poeg- otse matuse ajal ja muidugi Laatsarus, kes oli juba
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neli päeva hauas olnud. Niisiis, need Jeesuse imed olid seotud inimestega: haigete
tervendamine, deemonite väljaajamine, surnute ülesäratamine.
Jeesus tegi ka mateeriaga seotud imesid. Esimene neist imedest oli vee muutmine veiniks.
Mitte tomatimahlaks, nagu üks Ameerika pastor mind veenda püüdis. See oli vein, parima
kvaliteediga vein pulmalauas. See toimus Galileas, Kaanas. Huvitav on, et Ta esimene
kiusatus oli olnud muuta kivid leibadeks, samas kui Ta esimene ime oli vee muutmine
veiniks. Mis vahe siin on? Miks üks oli vale ja teine õige? Vastus on väga lihtne. Kiusatus
seisnes selles, et kivid oleks Ta leivaks muutnud enda jaoks, samas kui vee muutis Ta veiniks
teiste jaoks. Lähme edasi. Ta toitis 5000 inimest. Minu meelest on see üks naljakamatest
lugudest Uues Testamendis. Kui vaid suudaksime märgata Piiblis rohkem inimlikku
vaatenurka. Jeesus jutlustas tookord palju pikemalt kui mina täna ja inimestel läks kõht
tühjaks. Ta ütles jüngritele:“Inimesed on näljas, andke neile midagi süüa!“ Siin lähebki lugu
naljakaks. Jeesus ju teadis, et igal jüngril oli toidupoolist kaasas, aga vahetult enne olid nad
põõsasse varjudes oma palad ära söönud. Ning keegi ei märganudki, et neil söök kaasas oli.
Seepärast Jeesus ütleski, ilmselt naeratades:“Andke neile süüa!“ Kust ma seda tean? Sest neil
oli 12 tühja korvi. Kas polnud nii? Kui Jeesus ütles, et nad annaksid rahvale süüa, vastasid
jüngrid:“Võimatu on toita sellist rahvahulka!“ Jeesus kordas:“Andke neile süüa! Andke enda
söök minu kätte!“ Jüngrid vaatasid ringi ja märkasid vaest poisikest väikese toidupalaga.
Vaeseke nägi, kuidas leivad ja kalad ära krabati:“Siin on toitu!“ Jeesus võttis leiva, murdis
sellest tükke ja jagas inimestele. Ta muudkui jätkas jagamist, luues leiba ja kala otse oma
peopesas. Seda imet on üritatud seletada nõnda: kui jüngrid jagasid oma toidupoolist, võtsid
teised inimesed ka oma toidukraami välja ja hakkasid seda üksteisega jagama. Rumalus!
Jüngrid olid oma toidu juba ära söönud. Jeesus, teades kõike, ütles pärast söömaaja
lõppu:“Nüüd võite ka endale toitu võtta.“ Jüngrid täitsid oma 12 korvi, sest toitu oli veel
piisavalt järel. Mõned teist on näinud videot „Viva Christo Rey“, mis räägib ühest Mehhiko
kirikust. Püha Vaim õhutas inimesi viima oma jõuluroog prükkaritele, kes hoidsid endil hinge
sees pudelite korjamisega. Toitu koguti 120 inimese jaoks, aga selgus, et vaja oleks 250-le.
Hakati lihtsalt toitu välja jagama, kuniks kõik 250 said oma osa ja toitu jäi piisavalt üle ka
jagajaile endile. See aga oli alles algus. Hiljem kogeti seal paljunemisimet ka ubade,
piimapulbri ja palju muuga seoses. Jeesus tegutseb endiselt samal viisil.
Mida Ta veel tegi? Käskis tuult ja laineid vaikida. Ta ei öelnud viisakalt:“Palun rahunege!“
Ta andis käsu:“Taltuge!“ Samal viisil nagu ülemeelikut kutsikat korrale kutsutakse. Ta
käsutas tuult ja laineid nagu kutsikat ning jüngrid imestasid, mis mees see ometi on. Seejärel
kummaline lugu viigipuuga. Viigimarjade aeg polnud veel käes, aga Jeesusel oli nälg ja Ta
lootis leida mõnda varajast vilja, nagu vahel viigipuudelt leida võib. Kuid puul polnud vilju,
ainult lehed ja Ta needis selle puu. Järgmisel päeval nägid jüngrid, et puu oli ära kuivanud.
„Isand! Puu, mille sa needsid, on kuivanud!“ Jeesus vastas:“See pole midagi. Kui teil oleks
usku sinepiivagi võrra, võiksite öelda mäele, et see merre langeks ja see langebki.“ Kui
mitmed teist usuksid seda? Oletan, et see, kes käega märku annab, omab ka kogemust. Seda
muide on kogetud- ühes Jaapani evangeelse taustaga orbudekodus. Orbudekodus polnud enam
kohti, kuid lapsi toodi üha juurde. Taheti laieneda, et kõik lapsed ära mahutada, aga polnud
võimalik. Maja oli juba 5-kordne, nagu maavärinatsoonis lubatud ning kolmest küljest piirasid
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seda tänavad. Maja taga oli väike järsu nõlvaga mägi. Seega laieneda polnud kuhugi. Üks
misjonär ütles naerdes:“Me peaksime käskima sel mäel end merre heita, et saaksime
laieneda!“ Misjonärid pidasid seda n.ö heaks omavaheliseks naljaks. Kuid lapsed kuulsid
vestlust pealt ja palvetasid:“Jeesus, viska see mägi merre, et rohkem lapsi ära mahuks!“
Lapsed viidi kaheks nädalaks mere äärde puhkama ja kui nad tagasi jõudsid, oli majatagune
maapind lage. Mägi oli kadunud. Misjonärid olid hämmingus. Lapsed ütlesid:“Ahjaa, me
palusime Jeesust, et Ta mäe merre viskaks.“ Misjonärid küsisid naabritelt, mis oli toimunud.
Neile räägiti, et sadamas taheti mere arvelt maad juurde saada ning seetõttu ehitati mere
madalamale kohale tamm. Ümbruskonnast otsiti tammi jaoks täitematerjali. Kellelegi
linnanõukogus meenus, orbudekodu taga olev mäeküngas, mis oli tarbetu ning üsna inetu.
Saadeti välja buldooserid, kes tegid maapinna tasaseks, visates mäekünka merre. Nii et seda
imet on nähtud. Seega näete, et Jeesuse imed polnud ainulaadsed. Mitte imed ei muuda Teda
ainulaadseks. Sarnaseid imesid oli ennegi tehtud. Eliisa toitis tuhandeid viie leivaga ja äratas
surnuid. Mooses käsutas tuult ja laineid ning Punane meri läks kaheks. Seega neid imesid oli
ka enne tehtud. Isegi Jeesuse ajal tehti sarnaseid imesid. Kui Teda süüdistati, et ta kasutab
deemonite väljaajamisel saatana abi, vastas Ta:“Kuidas saab saatan välja ajada saatanat? Ja
kui mina kasutan deemonite vastu saatana abi, siis kelle abil teie neid välja ajate?“ See näitab,
et juba tol ajal tegeldi vaimude väljaajamisega. Pealegi andis Jeesus selgelt mõista, et Tema
imettegev jõud polnud ainulaadne. Julgen väita, et Jeesus ei teinud imesid mitte seetõttu, et Ta
oli Jumala Poeg, vaid seetõttu, et Ta oli Inimese Poeg, täidetud Püha Vaimuga. Seepärast
ütleski Ta jüngritele:“Imesid, mida ma teen, saate ka teie teha- ja teetegi! Ja veel suuremaid
tegusid, kui mina teen!“ Minult küsitakse pidevalt, mis need suuremad teod võiksid olla?
Vastan:“Ärge murdke sellega pead! Kõigepealt tehke Tema tegusid ja alles siis olete valmis
suuremate jaoks!“ Kui jüngrid nägid Jeesust vee peal kõndimas, küsis Peetrus:“Kas mina saan
ka nii teha?“ Jeesus vastas:“Palun väga!“ Siis ütles Peetrus:“Ootan paadis, kuni Püha Vaim
kinnitab, et mul on vee peal kõndimise and.“ Muidugi ei öelnud ta nii ega öelnud ka
nii:“Püsin paadis, ostan kõik vee peal kõndimise teemalised raamatud, uurin need läbi,
omandan kõik info ja siis vast katsetan.“ Peetrusel polnud võimalik minna kristlikku
kirjandust ostma. Peetrus astus paadist välja vee peale ja tõdes, et sai hakkama, kuni pööras
pilgu Jeesuselt ära. Seega Jeesuse imelised võimed polnud erandlikud. Õigem oleks öelda, et
Ta tegi rohkem imesid kui keegi teine ja et Ta ei ebaõnnestunud kordagi imede tegemisel. See
ilmselt kehtib vaid Tema kohta. Toonitan, et mitte imettegevad võimed ei muuda Teda
ainulaadseks. Selleks on vaja midagi enamat, sest imetegusid tehti enne Teda, Tema ajal ja
pärast Teda. Ning tehakse jätkuvalt. Hiljuti kuulsin esimesest AIDS-i tervenemisjuhtumistJeesuse nimes. See toimus Kesk-Aafrikas, kus haigestunute hulk kiiresti kasvab. Hiljem
jutlustas Peetrus nii:“Jumal võidis Naatsareti Jeesuse väega ja Ta käis ringi, tehes head.“
Jeesus ei teinud ainsatki imetegu enne 30. eluaastat. Alles siis, kui Püha Vaim tuli Ta üle, sai
Ta hakata tegema imesid. Ja kui Püha Vaim saab tulla meie üle, on sellel kaugeleulatuv tulem.
Lähme edasi. Käsitlesime Jeesuse imettegevat võimet. Edasi räägime Jeesuse moraalsest
puhtusest, sellest, milline Ta oli. Sest see, milline Ta oli, tekitas rohkem küsimusi, kui Tema
teod. Inimesed olid imetegudest kuulnud, nüüd nad nägid neid juhtumas. Imesid taheti näha ja
kahtlemata tõi see inimesi Jeesuse ligi. Kuid mitte sellest ei kerkinud üles suurim küsimus.
Vaatame lähemalt neid kolme aastat, mil Jeesus oli avalikkuse ees. Vaatame, milline Ta oli.
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Siin on midagi, mis toob meid väga lähedale Kristuse ainulaadsusele. Jeesuse kohta on kolm
omapärast fakti, mida tahan esile tuua. Üheskoos moodustub neist hämmastav tulem. Esmalt:
Tal olid rangeimad moraalinõuded, kui ühelgi teisel moraaliõpetajal ajaloos. Keegi pole iialgi
inimestelt nõudnud sellist moraalitaset kui Jeesus. Moosese seadus oli vägagi range. See
sisaldas 613 käsku, millest 10 olid põhikäsud ja 603 väiksemad käsud. Kes suudaks neid
täita? Praegugi rikun ma siin Moosese käsku. Michael on mu kaitsepühak. Kõik oma riided
olen saanud oma kaitsepühakult. Siin rikutakse Moosese seadust, kuigi Michael töötab ühes
juudi firmas. Ometi saab sellest juudi firmast osta segamaterjalist pükse, särke ja sokke.
Moosese seaduse järgi on keelatud kokku panna puuvilla ja villa, veel vähem villa ja nailonit
vms. Teisisõnu, ma rikun seadust. Moosese seaduse järgi tuleb maja maha lammutada, kui
selles on vamm. Armastusest naabrite vastu- et seen ei leviks nendele edasi. Teile kindlasti
meeldib see seadus ja te ju peaksite sellest kinni...Või näiteks kui teie majal on lame katus,
tuleb ehitada ääris, et naabrilapsed ei kukuks katusel turnides alla ega saaks viga. Kui
armastad oma naabrit, ei ehita sa lamedat katust ilma ääriseta. Moosese seadused puudutavad
kõiki elualasid: hügieeni, abielu, raha, tööd, riietumist, söömist. See on väga range seadus.
Aga Jeesuse seadus on veel palju rangem. Hämmastav! Mooses ütles:“Ära tapa.“ Jeesus
ütles:“Ära halvusta, ära vihka, ära nimeta kedagi hulluks.“ Sest see on tapmine hingelises
mõttes. Teisele surma soovimine võrdub Jeesuse jaoks tapmisega. Mooses ütles:“Ära riku
abielu.“ Jeesus ütles:“Kui juba vaatad naist teda himustades, rikud abielu.“ Lisaks ütles Ta, et
abielurikkumiseks on ka ametlik viis:“Igaüks, kes lahutab ja abiellub uuesti muul põhjusel kui
hooruse tõttu, rikub abielu.“ Tänapäeval on see liialt range nõudmine, isegi kiriku-siseselt,
nagu paraku Ameerikas tõdesin. Jeesus oli kõiges väga range. Näiteks ütles Ta:“Ärge tehke
muretsemise-pattu!“ Seepärast me ei näegi muretsevaid kristlasi, ega ju...? Jumala pühaduse
sees pole kohta muretsemisele. Jeesus ütles:“Kui muretsed, teed Taevase Isa valelikuks. Sest
nii väidad, nagu hooliks Ta rohkem oma taimedest ja loomadest kui oma lastest!“ Ta riietab
küll lilli aasal ja toidab taeva linde, aga mina? Mina olen Tema laps, aga pean ikkagi
muretsema! Olen kuulnud ütlemist: miks palvetada, kui võib muretseda? Mulle see huumor
meeldis, sunnib ehk inimesi järele mõtlema. Aga nii on, et Jeesus keelas karmilt muretsemise.
Ta ütles ka:“Teie jah olgu alati jah ning ei alati ei.“ Pole vaja midagi juurde lisada, näiteks
„ausalt“! Niimoodi lisades inimene justkui arvab, et ta jutt pole tõene. Ja ärge ka vanduge ei
Jumala ega taeva nimel. Öelge lihtsalt jah ning las kuuljad mõistavad, et jah tähendabki jah.
Ja kui ütled ei, siis ka mõtled ei. Nii saavad inimesed usaldada kõike, mida ütlete. Karm kõne,
väga praktiline, kuid ülimalt kõrge standard. Keegi teine pole kunagi nõudnud inimestelt nii
ranget kontrolli oma mõtete ja tunnete üle. Enamik õpetajaist on öelnud:“Nii pead sa
käituma!“Aga Jeesus ütles:“Nii pead sa mõtlema ja tundma!“ Ta õpetas meile pühadust väga
range standardi järgi. See on esimene asi, mida meeles pidada. Teine on see, et Jeesus ise elas
selle standardi järgi. Õpetada ja selle õpetuse järgi elada, on kaks eri asja. Mu vanaisa tavatses
kirjutada albumitesse:“See, kes kõneleb jumalakartlikust elust, ei pea pikki jutlusi.“ Ta ise
elas jumalakartlikku elu. Ja ta jutlused polnud pikad. Jeesuse elu peegeldas Tema jutlusi. Isegi
niivõrd, et Tema parimad sõbrad ei suutnud Ta lähedal olla. Peetrus ütles:“Mine mu juurest
ära! Ma olen patune mees, Issand. Ma pole nagu Sina.“ Jeesus küsis oma kõige vihasematelt
vastastelt:“Kes teist süüdistab mind patus?“ Kõik olid vait. Ma ei küsiks seda parimalt
sõbraltki, veel vähem vaenlaselt. Ööl enne surma ütles Jeesus:“Saatan ei saa minust midagi.“
Keegi meist siin saalis ei saaks iial nii öelda. Saatan võib hetkega meile meenutada asju, mis
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panevad meid punastama. Aga Jeesus ütles:“Saatan ei saa minust midagi.“ Jeesus ei nõudnud
teistelt midagi enamat kui iseendalt. Eeldades teistelt kõrget elustandardit, elas Ta ise
samamoodi.
Kolmas fakt on jahmatav, kui seda siduda kahe eelnevaga. Esimene oli niisiis Tema õpetus ja
kõrge moraalinorm. Teine oli see, et Ta ise elas oma õpetusele vastavalt. Kolmas on rabav:
patused armastasid Teda. See on täiesti vastupidine sellele, mida kahe eelneva alusel võik
arvata. Inimene, kes õpetab kõrget moraalinormi ja elab ise selle järgi, jääb tavaliselt üksi.
Teda võidakse küll austada, isegi imetleda, aga eemalt, sest üldiselt ei eelistata tema seltsis
õhtuid veeta. Teda pigem välditakse, võib-olla isegi hüljatakse. On hämmastav, et inimesed,
kes ei küündinud Jeesuse standardini, armastasid Teda niivõrd, et Ta vaenlased andsid Talle
tiitli:“Patuste sõber“. Üks kaunimaid tiitleid. Aabrahami hüüti Jumala sõbraks, Jeesust hüüti
patuste sõbraks. Paar aastat tagasi viibisin Kanadas, kus mind kutsuti osalema ühes jutusaates
kommertskanalil Global-TV. Kanalit näeb nii Kanadas kui osaliselt ka USA-s. Mulle anti luba
rääkida 20 minutit sellest, millest ise tahan. Kui BBC mulle kordki sama pakuks. Küsiti,
millest ma tahan rääkida. Vastasin, et Jumala kuningriigist, mis on mu lemmikteema.
Produtsendi nägu venis pikaks. Ta ütles:“Lugu on selles, et meil on kommertskanal ja me
peame vaatajate huvi ülal hoidma. Kas see teema huvitab inimesi?“ Vastasin:“Ma ei tea ega
hooli sellest, kas see huvitab või mitte, lubasid mul rääkida, millest ise tahan. Võtan su
lubadusest kinni.“ Ta andis järgi. Kaamera käivitus ja ma hakkasin rääkima kuningriigist.
Vaatajad võisid saate ajal stuudiosse ka helistada. Esimene helistaja oli naisterahvas. Ta ütles
end olevat prostituudi. Ta tegutses Toronto punaste laternate tänaval. Ta oli vaadanud meie
saadet ja tal tekkis küsimus, kuidas ta sellesse kuningriiki pääseks? Küsisin, miks ta seda
tahab? Ta vastas, et tal on aeg oma elu korda seada. Mu süda hüppas rõõmust- jutlustan õiget
evangeeliumi! Sest kui Jeesus jutlustas Jumala kuningriigist, siis just niisugused inimesed
tahtsid sellest kuulda. Selle järgi saab öelda, kas pastor jutlustab õiget sõnumit. Kui jutlus
tõmbab ligi vaid korralikke inimesi, pole sõnum tõeline. Tõeline sõnum tõmbab ligi halbu
inimesi. Samal põhjusel tõmbaski Jeesus ligi seaduserikkujaid, patuseid. Miks ometi?
Murdsin kaua pead, kuidas küll võis nii olla õpetajaga, kes õpetas kõrgeimat moraalinormi ja
ise ühtlasi elas vastavalt? Jõudsin sellisele järeldusele: halvad inimesed tundsid, et kui Jeesus
oleks nende sõber, suudaksid nemadki samamoodi elada. Ja nii see on. Olen täiesti kindel, et
pühaduse kohta ei õpita mitte raamatutest, vaid sõbralt, kes elab püha elu. Võib-olla on selleks
vanavanemad. Või abikaasa. Või lihtsalt keegi tavaline inimene, kes elab püha elu. Juba
ainuüksi teadmine neist teeb olemise paremaks, kas pole? Ja annab innustust ka ise paremaks
muutuda. Ära õpi pühadust raamatute abil. Otsi suhteid pühade inimestega. Aga eelkõige
Jeesusega, kes ütles:“Mina olen elu.“ Siin hakkab esile tulema Tema ainulaadsus. On olnud
teisi suuri õpetajaid, suuri moraaliõpetajaid, kes on õpetanud kõrgeid moraalinorme. On neid,
kes on saavutanud kõrgeid tasandeid pühaduses ja puhtuses, kuid keegi pole iial saavutanud
Jeesuse taset. Eelkõige- keegi pole iial tõmmanud enda ligi patuseid nii nagu Tema, aidates
neil üles tõusta. Jeesus tegi täpselt vastupidi kui tänapäeva kirik Inglismaal teeb. Kirik näib
ütlevat:“Laseme standardi allapoole, et jõuda inimesteni. Abielulahutused, homosuhted- las
olla pealegi!“ Taustaks tundeline käsitlus armastusest. Kirik langetab oma standardit, et jõuda
inimesteni seal, kus nad on. Jeesus tegi täpselt vastupidi. Ometi oli Tal rohkem kaastunnet ja
armastust kui on meil. Ta tõstis inimesed üles, et nad jõuaksid Tema standardini. Ta tegi neile
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võimalikuks elada Tema tasandil, mitte ei toonud oma moraalinorme alla inimeste tasandile.
Piisas vaid ühest lõunasöögist ning ebaaus ametnik oli otsekohe valmis mitte ainult oma
arvepidamist korda tegema, vaid ka maksma tagasi kõigile, keda eales petnud oli. Jeesus
ütles:“Täna on su pere saanud päästetud.“ Kõik algas sellest, kui see mees, kes kavaldas ja
pettis teisi ning oli kõigi poolt vihatud, tahtis saada Jeesuse sõbraks. Või õigemini sai
Jeesusest tema sõber. Mitte keegi teine kogu ajaloos pole suutnud Jeesusele sarnaselt toimida.
Siin hakkame mõistma Tema erilisust. Öeldakse:“Sa pead elama niimoodi!“ Jeesus ütles:“Sa
suudad elada niimoodi, kui tunned mind, sest Mina olen Elu.“ Siinkohal lõpetame. Järgmisel
korral räägin Jeesuse salapärasest isikust ja sellest, mida Ta enda kohta ütles. Just sealt kerkib
üles küsimus:“Kelle Ta arvab end olevat?“

Kelle väitis Kristus end olevat?
Jeesust püüti mõrvata vähemalt viiel korral. Kord üritati Teda kaljult alla tõugata, siis
kividega surnuks visata. Kuid iga kord Ta põgenes, öeldes:“Minu aeg pole veel tulnud.“
Peame esitama küsimuse, miks oli Tal selliseid vaenlasi, kes Teda avaliku tegevuse algusest
saadik tappa üritasid? Ennekõike peame küsima, kelle Ta arvas end olevat? Vaatame
täpsemalt, mida Ta enda kohta ütles. Tänane alateema on:“Jeesuse salapärane isik“. Enamus
Ta enesemääratlustest on mitmetähenduslikud ja jätavad ruumi arvamusteks. Kogu Ta
õpetusviis oli samasugune- kui Ta õpetas, polnud päris selge, kuhu Ta täpselt tüüris. Näiteks
tähendamissõnad. Need olid lühilood igapäevaelu kohta, aga tavaliselt oli neis mingi
ebaharilik keerdkäik, mis tavaelust erines. Jeesus ei selgitanud neid kunagi ega võtnud kokku
moraali sõnadega:“Selle loo moraal on...“ Kuulsin kord, kuidas üks tüdrukuke ütles:“Tore, et
meie pastoril polegi moraali.“ Sest pastor rääkis küll lugusid, aga ei seletanud neid lahti.
Jeesus rääkis nii, et kuulajad pidid ise kuuldu üle otsustama. Jutu lõppu lisas Ta tihti:“Kel
kõrvad on, see kuulgu!“ Mitmetähenduslik oli ka Ta kõne iseenda kohta. Näiteks nimetas Ta
end tihti Inimese Pojaks. See võis tähendada kahte asja. Kui tunnete Vana Testamenti sama
hästi kui juudid, teate, et seda väljendit kasutatakse VT-s üsna sageli. Hesekieli raamatus
esineb see mitmel korral. Jumal ütleb korduvalt:“Inimese poeg, tõuse! Inimese poeg, kõnele!“
Hesekieli puhul märgib see väljend inimest, meenutades talle, et kuigi Tal on Jumala Sõna, on
ta siiski vaid inimene. Taanieli raamatus aga tähistab see väljend midagi hoopis muud. See
esineb vaid ühel korral, Taanieli nägemuses. Ta näeb taevalikku olendit, Inimese Poja sarnast,
taevast alla tulemas, et võtta üle kogu valitsus maa peal. Jeesus nimetas end korduvalt Inimese
Pojaks. Kas Ta vihjas tavalisele inimesele nagu Hesekieli puhul või Taanieli raamatu
taevalikule olendile, kes võtab üle valitsemise? Arvata võib mitmet moodi. Deemonid
mõistsid Jeesuse kavatsusi inimestest kiiremini ja Ta pidi neid oma tegutsemise alguskuudel
mitmel korral vaikima sundima. Deemonid teadsid Tema kavatsusi ja seda, kes Ta tegelikult
oli.
Vaatame väljendit „Jumala Poeg“. Seegi on mitmetähenduslik väljend. Muide, Uues
Testamendis nimetatakse Aadamat Jumala pojaks. Luuka evangeeliumist leiame Jeesuse
sugupuu ja loeme, et Sett oli Aadama poeg ja Aadam oli Jumala poeg ehk Tema loodud. Nii
Vanas kui Uues Testamendis nimetatakse ingleid Jumala poegadeks. Ka inimesi nimetatakse
Jumala poegadeks. Kui Jeesus end Jumala Pojaks nimetas, kas pidas Ta siis silmas ingleid,
inimesi või midagi hoopis erilist? Ta jätab inimestele võimaluse ära arvata. Ta annab vihjeid.
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Jeesus toimib alati sel viisil- Ta tahab äratada inimestes usku. Tahab, et nad Tema sõnade üle
mõtiskleksid. Et nad usku mitte lihtsalt vastu ei võtaks, vaid tuleksid oma usuga Tema suunas
poolele teele. See kehtib nii Tema tervendamiste kui õpetuste kohta. Jeesusel oli Jumalaga
täiesti ainukordne suhe, mida teistel polnud. Ta kasutas Jumala kohta sõna, mida keegi teine
ei söendanud lausuda. Selgituseks lisan, et juudid on surmahirmul Jumala nime asjatult
kasutamise ees. Heebrea keeles on Jumala kohta sõna, mis kõlab umbes nii: Jahve. Ma pole
kunagi pihta saanud, kuidas seda õigesti hääldada. Olen üritanud küsida mitmelt juudilt, olen
proovinud küsimusega üllatada:“Kuidas Jumala nime hääldatigi?“ Nad hakkavad ütlema „Ja“, aga jäävad siis vait, mõistes, et satuvad lõksu. Nad ei ütle Jumala nime asjatult, teades,
milline karistus järgneks. Isegi tänapäeva ajalehetekstis ei kirjutata Jumala nime välja.
Kirjapildis on lihtsalt tähed „J-d“, mis viitabki Jumalale. Isegi ajalehes ei julge juudid igaks
juhuks Jumala nime välja öelda, et seda mitte asjatult kasutada. Jumala poole pöördusid
juudid tavaliselt vägevate tiitlitega nagu näiteks „Universumi Kuningas“. Aga Jeesus vaatas
üles ja ütles lihtsalt „Abba“. Ilmselt teate, et see sõna kuulub juudi lapse kõnepruuki. Juudi
lapsi, nagu lapsi ikka, õpetatakse oma vanemate kõnet matkima. Hälli kohal kummargil
õpetame meie:“Issi! issi!“ Ja laps hakkab järgi kordama. Juudist isa aga ütleb hälli
kohal:“Abba! Abba!“ Ja laps kordab:“Abba“. Sama sõna, mis meil on „isa“, „issi“. Aga juut
Jeesus lihtsalt tõstis käed ja silmad taeva poole ning ütles:“Isa! Mida Sa tahad, et täna
teeksin?“ Mitte keegi polnud eales Jumalaga nii lähedast suhet väljendanud. See oli peaaegu
hirmutav. Muide, Ta ei öelnud seda avalikult. Hoolega uurides näete, et Ta kasutas sõna „isa“
väga harva. Ta kasutas seda palves olles ning oma jüngrite seltsis. Kuid avalikult Ta seda sõna
ei tarvitanud. Tema jaoks oleks see võrdunud pärlite loopimisega sigade ette. Ja kindlasti
mitte ei kõnelenud Ta Jumala üleüldisest isarollist ega inimkonna üleüldisest vendlusest. Isa
tähendas Tema jaoks midagi väga erilist. Tal oli Isaga eriline side. Kord, kui jüngrid kuulsid
Teda palvetamas, palusid nad, et Ta ka neid palvetama õpetaks. Mitte lihtsalt palveid lugema,
sest juutidena oli see neile selge. „Kas õpetaksid ka meid niimoodi Jumalaga rääkima?“
Jeesus vastas:“Jah! Kui palvetate, öelge „Abba“, „issi!“ Juutide jaoks oli see täiesti
enneolematu. Iial polnud nad julgenud Jumalat nii intiimsel moel kõnetada. Kõik see tekitas
küsimusi. Jeesus ütles muidki kummalisi asju. Halvatud mehele ütles Ta:“Ma annan sulle
andeks kõik su patud.“ Ainus, mida saan sulle andestada, on need vead, mida teed minu vastu.
Mina ei saa sulle andestada pattu, mida oled teinud teiste vastu. Kõige vähem veel Jumala
vastu. Ometi ütles Jeesus:“Andestan sulle kõik su patud. Tõuse ja kõnni!“ Rahvahulk
ütles:“Ainult Jumal saab patte andestada!“ Tegelikult on ju kõik meie patud suunatud Jumala
vastu ja ainult Tema saab need ka andeks anda, sest Tema saab haiget. Jeesus ütles, et ühel
päeval mõistab Ta kohut inimkonna üle. „Minu käes on kohtumõistmine. Mina eraldan sikud
lammastest.“ Oot-oot...Kas mitte Jumal ei mõista kohut? Jeesus ütles:“Ei! Jumal ei mõista teie
üle kohut. Mina teen seda.“ Aga see on ju ometi Jumala osa kohut mõista, nagu ka andestada?
Kõik need küsimused keerlesid Tema lähedaste inimeste peas. Kelle Ta arvab end olevat? On
vaid kolm võimalust sellele vastata. Kui usud, et kõik Jeesuse sõnad on Piiblis usaldusväärselt
edastatud, jääb sul üle valida kolme variandi vahel: Ta oli kas hullumeelne, petis või Jumal.
Muud varianti selliseid sõnu kõneleva inimese kohta pole. Oli neid, kes pidasid Teda hulluks.
Skisofreenikuks, kuigi sellist sõna tol ajal polnud ja öeldi lihtsalt, et Ta on kahestunud isik.
Isegi Ta enda pere arvas nii, Maarja ehk välja arvatud. Aga kord tuli Maarjagi koos Jeesuse
vendade ja õdedega Talle järele, et Ta koju ära viia ja luku taha panna. Sest kõik väitsid, et Ta
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pole terve mõistuse juures. Tema vendadele-õdedele soovitati Teda mitte uskuda ja nii nad
arvasidki, et Ta on hulluks läinud. Seepärast tahtsid nad Ta koju ära eraldada, et Ta poleks
inimestele naeruks. Läbi suure rahvahulga saatsid nad Talle sõna:“Su ema ja vennad-õed on
siin, nad tulid sind koju viima.“ Selle sõnumi peale vaatas Jeesus enda ümber ringi:“Kes on
mu ema? Kes on mu vend või õde? Igaüks, kes teeb mu Isa tahet, on mu perekonnas.“ Seda
kuuldes arvati ilmselt, et nüüd on Ta päris segi läinud. Neid inimesi, kes Teda hulluks pidasid,
jätkus. Üks, mida Jeesus pidevalt enda kohta kuulis, oli väide, et Ta olevat sohilaps. Seda
visati Talle ette väga mitmel korral. Kui Ta rääkis oma Isast, küsiti:“Kes on su Isa?“ Ja
seejärel öeldi:“Meie teame, kes meie isa on!“ Kindlasti tegi see Jeesusele väga haiget. Rahvas
muide arvas, et Ta oli sündinud Naatsaretis, kuigi Jeesus teadis, et oli sündinud Petlemmas.
Jeesus ei vastanud midagi, vaid lasi neil endil arvata. Kuid enamus neist, kes Teda isiklikult
tundsid, ei pidanud Teda hulluks, vaid kõige selgema mõistusega inimeseks üldse.
Oli ka neid, kes arvasid, et Jeesus on petis. Nad väitsid, et Ta on valelik ja petab inimesi, et
neid uskuma meelitada. Neile ütles Jeesus:“Kui olete minu ülendanud, mõistate, kes ma olen.
Ja kui te ei usu, et olen, kelle väidan end olevat, surete te oma pattude kätte.“ Otse öeldud, kas
pole? Oli veel üks eripära, mida algul ei märgatud, kuid mis hiljem esile tõusis: Ta rääkis
pidevalt endast. Selline inimene on tavaliselt väga igav. Need, kes oma lauseid alati minavormis alustavad, on igavad ja harilikult pole neil palju sõpru. Lugege kokku, kui mitmel
korral alustas Jeesus mina-vormis ja hakkas rääkima iseendast. Kord ütles Ta isegi:“Mina
olen alandlik.“ Keegi ei väitnud vastu. Proovige oma sõprade ees öelda:“Mina olen alandlik!“
On tõesti hämmastav, et keegi väidab end olevat alandliku ja sellele pole vastuväiteid. Seda
enam, et Ta mitte ainult ei alustanud lauseid mina-vormis, vaid alustas neid tihti sõnapaariga
„Mina olen“. Heebrea keeles aga tähendab see „Jahve“. Taaskord mitmetähenduslik. Tema
väited enda kohta olid lausa jahmatavad. Ta ütles:“Mina olen maailma valgus. Kes minuga
koos käib, ei käi enam pimeduses. Kes minusse usub, ei maitse surma.“ Ta ütles ka:“Mina
olen hea karjane,“ „Mina olen uks,“ „Mina olen ülestõusmine ja elu,“ „Mina olen tee, tõde ja
elu,“ „Mina olen eluleib,“ „Mina olen..Mina olen..“ Tasapisi hakati mõistma, et Ta kasutas
korduvalt Jumala nime:“Jahve“. See on verbi „olema“ partitsiibivorm, mida on väga keeruline
tõlkida. Hiljuti palvetasin, et Jumal annaks mulle ingliskeelse sõna, mis aitaks mul tajuda
Jahve-sõna tähendust. Ma ei taju seda sõna ja seetõttu ka ei kasuta. Palusin sõna, mis aitaks
mul tähendust tunnetada. Otsekohe tuli mu pähe sõna „alati“. Ja ma tajusin tähendust. Jumala
nimi on „Alati“. Jumalal on palju muid nimesid, mis selle sõnaga liituvad:“Alati mu
varustaja“, „Alati mu abistaja“, „Alati mu kaitsja“. Kui tore, et meil on Alati-nimeline Jumal!
Kas teate, milline oli üks Jeesuse nimedest? „Jah“. Uus Testament nimetab Jeesust jahvastuseks igale Jumala tõotusele. Missugune positiivne usk meil on! Alati-Jumal ja Jah-Poeg.
Võite nüüd öelda „Halleluuja“. Kas pole võrratu? „Mina olen alati!“- see on igavesti elav
Jumal, kes oli, on ja tuleb. Jeesus kasutab sedasama nime väga isiklikul moel. Kord, kui
Jeesus kõneles juutidele, läks olukord teravaks. Juudid ütlesid:“Meie isa on Aabraham! Sina
ei tea, kes su isa on! Aga meie teame, et meie isa on Aabraham.“ Jeesus vastas:“Kui
Aabraham oleks teie isa, siis oleksite tema moodi ja teeksite tema tegusid! Teie ju tahate mind
tappa. Aabraham ei teeks nii! Aabraham hoopis rõõmustas väga, kui nägi mind tulemas!“
Aabraham oli selleks ajaks juba 2000 aastat surnud olnud. Aga Jeesus ütles:“Aabraham
rõõmustas mind nähes! Kuidas saaksite olla tema lapsed, tahtes mind tappa?“ Juudid
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vastasid:“Sa pole veel 50-aastanegi ja väidad end tundvat Aabrahami!“ Jeesus vastas:“Enne
veel, kui Aabraham sündis, Mina olen!“ Siin kasutas Ta esimest korda sõnu „Mina olen“ ilma
midagi lisamata. Lihtsalt:“Mina olen!“ Väites end olevat Aabrahami sõbra, väitis Ta end
olevat 2000 aastat vana ja vanemgi veel. Ta väitis end olevat enne, kui Aabraham sündis,
öeldes:“Mina olen!“ Teisisõnu väitis Ta, et on alati olemas olnud. Seepeale haarasid juudid
kive, et Teda surnuks visata. Moosese seadus muide sarnaneb islami seadusega selles osas, et
Jumala teotamist karistatakse surmaga. Nii haarasidki nad kive, et Teda surmata, aga Jeesus
põgenes, sest Tema aeg polnud veel tulnud. Kõik need Jeesuse ütlemised leiate Johannese 8.
peatükist. Jeesus ütleb:“Mina olen ülevalt. Ma pole sellest maailmast.“ „Kui te ei usu, et olen
see, kelle ütlen end olevat, surete te oma pattudesse.“ „Kui olete Inimese Poja ülendanud, siis
mõistate, et olen see, kelle ütlen end olevat.“ „Enne, kui Aabraham oli- Mina olen!“ „Mina
olen maailma valgus. Mina pole üksi. Ma tunnistan iseendast.“ Lisasin sõna või paar kõigile
neile väidetele. Sõnadega „Kui te ei usu, et olen see, kelle ütlen end olevat, surete te oma
pattudesse“, ütles Ta tegelikult:“Kui te ei usu, et MINA OLEN, surete te oma pattudesse. Ja
edasi:“Kui te olete Inimese Poja ülendanud, siis te mõistate, et MINA OLEN.“ Mitteterviklik
lause? Või hoopis terviklik isik? Peale Jeesuse 2,5 aastat kestnud teenistust jõudis Ta sõna
otseses mõttes veelahkmeni. Ta viis oma jüngrid ühte paika Põhja-Iisraelis. Kui satute Iisraeli,
minge kindlasti sinnakanti. Selle paiga nimi tänapäeval on Banias või Paneas. Sealtkandist
saab alguse Jordani jõgi. Jordanil pole õiget algust ega lõppu, see on kummaline jõgi. Banias
asub Hermoni mäe jalamil. Mägi ise on ligi 3000 meetrit kõrge ja mäe tipus on alati lund, seal
saab aastaringselt suusatada. Mäe jalamil on kaljuserv. Otse sellest kaljust voolab välja umbes
selle saali laiune jõgi. Tundub täiesti uskumatu, kuid asjale on seletus olemas: mäe tipus olev
lumi sulab veeks, voolab kaljulõhedesse ja tuleb uuesti välja avausest, mis asub jõepinnast
allpool. Seetõttu polegi näha, kust vesi täpselt tuleb. Jääb mulje, et lai jõgi voolab välja otse
kalju seest. Te ilmselt ei üllatu, kui ütlen, et see paik on olnud sajandite jooksul paganlike
kultuste kohaks. Selline ebaharilik loodusnähtus tõmbab tavaliselt kultuseid ligi. Kõrgemal
kalju sees on näha uuristatud süvendeid, mis olid mõeldud kultuslikele jumalakujudele. Kaks
kuju nendes süvendites olid üsna tähelepanuväärsed. Esmalt Kreeka jumal Paan, kelle nimest
tuleb ka kohanimi Paneas. Paan oli Kreeka müütiline jumal, kes ilmuvat maale inimkujul.
Teises süvendis oli Rooma keisri Caesari kuju. Heroodes Suure poeg Filippus päris selle maaala oma isalt ja tahtes omalt poolt avaldada austust Julius Caesarile, nimetas ta selle ala
Filippuse Kaisareaks, Caesari ja iseenda auks. Ta pani üles keisri kuju, et inimesed
kummardaksid Caesarit, keda peeti jumalaks. Jeesus viis oma 12 jüngrit just sellesse paika ja
näitas neile kujusid jumalast, kes pidavat võtma inimkuju ja inimestest, keda võrdsustati
jumalaga. Jeesus küsis:“Öelge, kelle inimesed arvavad mu olevat?“ Jüngris vastasid:“Mõned
arvavad, et oled taaskehastunud, sest oled nii võimas isik juba 33-aastaselt! Küllap oled enne
elanud, oled olnud keegi teine!“ Jeesus küsis:“Huvitav, kes ma nende meelest siis olin?“
Jüngrid vastasid:“Mõni arvab, et Jeremija. Või mõni muu prohvet. Mõni arvab isegi, et oled
surnuist tõusnud Ristija Johannes.“ „Kes ma teie arvates olen?“ Jeesus oli selle küsimusega
oodanud 2,5 aastat. Vana hea Peetrus, kes tihti mööda pani, kui suu avas, sai seekord asjale
pihta. „Tean, kes sa oled! Sa oled elanud ka enne, aga mitte maa peal, vaid taevas! Sa oled
Kristus, elava Jumala Poeg!“ Jeesus ütles:“Minu Isa andis selle sulle teada. Ise sa seda välja ei
mõelnud. Isa ütles sulle.“ „Nüüd saan ma edasi minna nende kahe asjaga, mida tahan teha.
Kõigepealt saan üles ehitada oma koguduse.“ See oli esimene kord, kui Jeesus mainis sõna
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„kogudus“. „Ja siis saan ma ristil surra.“ Peetrus vastas:“Seda sa küll ei tee!“ Isegi siin leidub
huumorit. Peetrus oli just nimetanud Jeesust kuningaks ja järgmise asjana ta juba kamandab
kuningat. Peetruse mõtlematud ütlemised...Kuid ta oli siiski vastanud õigesti. Peetrus oligi
esimene mees, kes selle välja ütles. Kas teate, kes oli esimene naine? Marta, mitte Maarja.
Ega ta alati köögis ei askeldanud. Ärge teda alahinnake. Marta oli esimene naine, kes paar
nädalat hiljem ütles:“Sa oled Kristus, elava Jumala Poeg.“ Peetrus aga oli esimene mees, kes
seda ütles. Tõde oli välja tulnud ja nüüd hakkasid asjad paika nihkuma. Hakati mõistma Tema
öeldud sõnu, kõik hakkas selginema. Siis viis Jeesus jüngrid Hermoni mäe tippu ja Tema
riided muutusid valgemaks kui mistahes pesuga, kirjeldab Peetrus. Ja et valgus ei tulnud
Jeesuse peale, vaid Tema seest, läbi riiete, nii et ta riided muutusid kirkamaks ja valgemaks
kui lumi. Siis tuli Peetruse vana loomus taas esile ja ta ütles, et nad ehitavad kolm pühamutJeesusele, Moosesele ja Eelijale, kes ka neile ilmusid, kuigi olid juba sajandeid surnud olnud.
Võid kindel olla, et peale surma oled sa täiesti reaalselt olemas ja võimeline ümbritsevaga
suhtlema. Peetrus oli näinud tõde. Aastaid hiljem kirjutas Johannes:“Me nägime Ta
auhiilgust, mille Isa andis oma ainusündinud pojale.“ Sõna „ainus“ tekitabki probleeme.
Kuulsin ühest Londoni pastorist, kes kirjutas oma kiriku seinale:“Jeesus on ainus tee Jumala
juurde.“ Teda ähvardati karistada rassilise diskrimineerimise pärast. Ta pidi ära kustutama
sõna „ainus“. Just see väike sõna „ainus“ ongi nii vastuvõetamatu. Jüngrid mõistsid, et olid
näinud Isa ainsa Poja auhiilgust. Sealt edasi arenesid sündmused kiiresti halvima suunas.
Jõudis kätte Jeesuse elu viimane saatuslik nädal. See algas kenasti, aga lõppes väga kurvalt.
Nädala alguses ratsutas Jeesus eesli seljas Jeruusalemma. Rahvas oli rõõmujoovastuses, sest
arvas taipavat, kes Ta on. Nad arvasid, et Ta on see, keda nad olid tuhat aastat oodanud ja kes
neid poliitiliselt vabaks teeb. Rahvas uskus, et vabadus on lähedal. Teles nähtud kaadrid
vabanenud rahvastest Poolas, Rumeenias, Ida-Saksamaal, Tšehhoslovakkias- kõik see
samastus minu jaoks rahvaga, kes tol palmipuude pühal rõõmsalt Jeesust tervitas. Arvati, et
lõpuks ometi taastub nende rahvuslik iseseisvus. Seetõttu nad hüüdsidki:“Hoosianna!“
Kristlased on selle sõna muutnud n.ö taevalikuks tervitushüüuks. Kuid see pole mingi
tervitushüüd. Kui rahvahulk hüüdis:“Hoosianna! Hoosianna!“, tähendas see:“Vabasta meid!
Päästa vabaks! Kohe praegu!“ „Hoosianna!“- see pole õrn taevalik tervitushüüd, vaid nõudlik
palve vabaks saada. Arvati, et lõpuks ometi täidab Jeesus nende poliitilised lootused. Rahvas
pööras pilgu 1000 aastat tagasi valitsenud kuningas Taaveti aega, kui maal valitses tõeline
rahu ja õitseng. 1000 aastat oli rahvas oodanud Taaveti järglast, kes kõik selle taastaks. Ja
nüüd ratsutabki Jeesus Jeruusalemma. Rahvas oli rõõmujoovastuses ega märganud, et Jeesus
nuttis. Nuttis nende pärast. Öeldes:“Kui te vaid mõistaksite...Aga te ei mõista.“ „Tahtsin teid
kokku koguda nagu kanaema tibusid, aga te ei tahtnud.“ „Nüüd jäetakse teie koda maha.“
Kuid keegi ei kuulanud Teda. Rõõmus rahvahulk järgnes Talle Jeruusalemma väravani. Kuid
siis olukord muutus. Jeesus läks väravast sisse ja pööras vasakule, mitte paremale.
Jeruusalemma linna peab tundma, et mõista selle sammu tähendust. Rahvahulk jäi
hiirvaikseks. Jeesus oli pööranud vales suunas. Paremal asus roomlaste valitsushoone, kus ka
Pontius Pilaatus pidustuste ajal elas. Ja kus olid rooma sõdurid- vaenulik okupeeriv võim.
Nagu näiteks venelased Poolas. Jeesus aga pööras vasakule. Ning esimest korda nägi rahvas,
et Jeesus kasutas inimeste vastu füüsilist jõudu. Pühapäevakoolis mulle sellisest Jeesusest ei
räägitud, aga nii oli. Ta võttis piitsa, et nüpeldada juute. Ta oli pööranud vasakule, templi
suunas, mitte paremale, roomlaste kindluse suunas. Templi eesõu ehk paganate õu oli ainus
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koht, kus välismaalastest mitte-juudid võisid palvetada juutide Jumala, ainsa tõelise Jumala
poole. Seesama eesõu nägi välja nagu turuplats. Seal leidus rahavahetajaid, kes väitsid, et
tavaline raha ei sobi Jumalale ja vahetasid seda üüratu kursiga templiseekliteks. Teised aga
väitsid, et mujalt toodud ohvriloomad ei kõlba ja kõik tuleb osta kohapeal. Hinnad olid
muidugi laes. Jeesus haaras piitsa ja hüüdis vihaselt:“Kuidas te julgete! See on mu Isa maja!
Aga teie olete sellest teinud röövlikoopa!“ Ta ei nüpeldanud mitte loomi, vaid inimesi. Ta
puhastas üksi kogu templi. Seda nähes rahvahulk pettus Temas. Oodati meest, kes nuhtleks
roomlasi, mitte juute. See oligi põhjus, miks nädalapäevad hiljem seesama rahvahulk
nõudis:“Me ei taha seda meest! Löö ta risti!“ Selles loos on üks irooniline seik, mis võib
märkamatuks jääda. Kui Pontius Pilaatus üritas Jeesust vabaks lasta, tõi ta vangist välja ühe
terroristi ja pani Jeesuse kõrvale seisma, öeldes:“Lasen ühe neist vabaks. Kumba te valite?“
On huvitav, et mõlemal mehel oli nimeks Jeesus. Jeesus oli tol ajal levinud nimi. UT-s leidub
vähemalt 7 samanimelist. Üks neist oli seesama terrorist. Lisaks oli tema teine nimi Barabbas. „Bar“ tähendab „kellegi poeg“, „abba“ on „isa“. Seega oli terroristi nimi Jeesus, isa
poeg. Pilaatus küsis:“Kumba Jeesust te tahate?“ „Kumba isa poja te valite?“ Maailm tegi oma
valiku siis ja teeb seniajani: me eelistame vabadusvõitlejat. Eelistame meest, kes meid
vabastab ja kaitseb meie poliitilisi õigusi. Seega, me valime Jeesus Bar-abbase. Palju on pead
murtud, miks rahvas pöördus nii järsult rõõmuhõisete ja palmiokste keskelt ristilöömisehüüete poole. Arvan, et selgitasin teile põhjuse. Rahva lootused põrmustusid ja miski pole nii
muutlik kui rahvahulk, mis ootab oma liidrilt tegusid, mida too ei tee. See muudab rahva
meelsuse. Edasi seisab Jeesus kohtu ees. Kaalul on Tema elu. Tema süü on sama mis Salman
Rushdil: jumalateotus. Seekord Jeesus ei põgenenud, sest Tema aeg oli kätte jõudnud.
Kujutage ette kohtustseeni: 70 kohtunikku, „sanhedrin“. Jeesus on süüpingis. Kohtunik käsib
kutsuda tunnistajad. Esimene tunnistaja räägib jumalateotamisest. Kuna Jeesus polnud midagi
kirja pannud, puudusid kirjalikud tõendid ja tuli toetuda vaid tunnistaja sõnadele. Kästakse
tuua veel teinegi tunnistaja, aga rohkem kedagi ei leita. Nii et on vaid üks tunnistajat kogu
süüdistuse kohta. Juudi seaduse järgi on nõutav kaks või kolm tunnistajat, kuid rohkem
kedagi ei leita. Jeesus oli toiminud targalt, kõneledes mitmetähenduslikult. Lõpuks teeb
kohtunik ebaseadusliku võtte ja vannutab Teda rääkima:“Vannutan sind elava Jumala nimelütle meile, kas sa oled Kristus, Jumala Poeg?“ Jeesus ajab end sirgu ja ütleb:“Mina olen!“
Pole ime, et ülempreester oma riided lõhki käristas. Ta ütles:“Te kõik kuulsite! Nüüd on meil
70 tunnistajat! Rohkem kedagi ei ole vaja. Te kõik kuulsite, et ta kasutas enda kohta Jumala
nime!“ Sest heebrea keeles oli Jeesus öelnud „Jahve“- „Mina Olen alati“. Jeesus mõistetakse
surma. Kuid süüdistus tuli muuta reetmiseks, et saada hukkamisele poliitiline jah-sõna. Juudid
elasid ju okupatsiooni all. Kuigi mõned tigedad juudid olid üritanud Teda varemalt tappa, ei
saanud juudi ametnikud niimoodi omapäi toimida. Seega pidid nad süüdistuse ära muutma.
Pilaatuse ette jõudes oli Jeesuse süüks mässumeelsus: Ta nimetavat end kuningaks. Kuigi
tegelik kuritegu rahva silmis oli see, et Ta nimetas end Jumalaks. Siis jõudis järg tähtsa
testini: kui Jeesus on see, kelle ütleb end olevat, ei lase Jumal Tal surra. Aga kui ta on petis,
laseb Jumal Tal surra. Kas tajute nüüd Jeesuse surma tähendust? Jeesus naelutati ristile. Ta
rippus ristil alasti. Rahvale pilgata. Inimesed mõnitasid:“Kui oled Jumala Poeg, tule ristilt
maha!“ „Päästsid teisi, päästa nüüd iseennast!“ Täna me teame, et Jeesus oleks kergesti
võinud ristilt maha tulla, aga Ta ei teinud seda. Rahvas pilkas:“Las nüüd Jumal aitab Teda!“
Jeesus hüüdis:“Mu Jumal, mu Jumal, miks Sa oled mu maha jätnud!“ Rahvas kuulis, et Ta
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hüüdis Jumalat. „Las nüüd Jumal aitab teda! Vaatame, kas ta ka tegelikult on see, kelle väidab
end olevat.“ Seejärel toimus kummalisi asju: taevas pimenes kolmeks tunniks, maa
värises...Kuid Jumal ei teinud midagi. Niimoodi olekski võinud kogu lugu lõppeda. Kui see
nii oleks lõppenud, poleks te täna siin. Te poleks Jeesusest kunagi kuulnudki. Tol ajal löödi
risti tuhandeid inimesi erinevatel põhjustel. Ja tol ajal leidus mitmeid, kes väitsid end olevat
Messia. Olin hämmingus, kui sain teada, kui palju oli end Messiaks ja vabastajaks
kuulutavaid inimesi. Oli palju vale-messiaid ja Jeesust peeti üheks neist. Ning ka Tema tapeti.
Tahan, et te mõistaksite- kui teaksime Jeesuse elust vaid neid kolme aastat, ei saaks me olla
kindlad Tema ainulaadsuses. Me ei saaks olla kindlad, et Ta on ainus tee, tõde ja elu.
Seisaksime väga suure küsimuse ees. Kas mõistate, et just Tema surma tõttu olid jüngrid
niivõrd löödud? Nad arvasid, et kui on olemas õiglane Jumal ja see on Tema Poeg, siis Jumal
ei saa pealt vaadata Tema tapmist jumalateotuse pärast. See lihtsalt poleks võimalik! Kui on
olemas õiglane Jumal, siis Ta sekkub. Kuid Jumal ei sekkunud. See on üks põhjus, miks
Jeesusest on olnud palju näidendeid ja filme, millele pole järgnenud vaimulikku ärkamist.
Näiteks „Jesus Christ superstar“ või „Godspell“. Tean vaid ühte inimest, kes tuli usule läbi
muusikali „Jesus Christ superstar“. See oli Maarja Magdaleena osatäitja. Filmi „Jeesus
naatsaretlane“ on briti teles näidatud kolmel korral. Peaaegu 3/4 elanikkonnast on seda filmi
vähemalt kord vaadanud. Seega Inglismaal on kolm inimest neljast näinud Kristuse elulugu
heas filmiesituses. Miks siis rahvas ei pöördu Kristuse poole? Miks on nii, et vaimustutakse
filmist, aga nädal hiljem vaadatakse filmi Gandhist ning vaimustutakse samamoodi? Muide,
Gandhi-filmile tulevat järg pealkirjaga „Impeeriumi vastulöök“. Miks inimesed sellistest
filmidest vaimustuvad? Miks film Gandhist on isegi soositum? Miks inimesed ei taha Jeesust
tundma õppida pärast seda, kui on viis tundi järjest vaadanud filmi Tema elust? Vastus on
väga lihtne: neile ei räägita kogu tõde. Neile ei räägita lugu lõpuni. Kõik suured lood algavad
sünniga ja lõpevad surmaga. Kõik, mida suurkujudest teame, jääb nende kahe sündmuse
vahele. Vaid seda osa Jeesusest inimestele räägitaksegi. Vaid seda osa Temast tahetaksegi
koolides õpetada. Kuid see pole kogu tõde. Sest kui Jeesuse elu oleks alanud sünniga ja
lõppenud surmaga, poleks Ta ainulaadne. Ta oleks küll superstaar, suur õpetaja, ühe usundi
aluspanija, kuid Ta poleks ainus. Ta poleks ainulaadne. Järgmisel kahel korral räägime
Jeesuse elust peale Ta surma ja enne sündimist. Just selles seisnebki Tema ainulaadsus.

Millal Ta elu lõppes?
Ilmus üks suurepärane ajalooraamat „Chronicle of the World“. Sellesse on koondatud
maailma ajalugu üsna piltlikul kujul. Mind huvitas väga, mida siin Jeesusest kirjutatakse.
Leidsin väikese lõigukese aasta 9 eKr kohta:“Juudi puusepp Joosepile ja tema naisele
Maarjale sündis Petlemma laudas laps, kellele pandi nimeks Jeesus.“ Midagi peaks ju ometi
veel olema...Siis leidsin lõigu, mis mainib juudi jutlustajat, kes tegi imesid. Sõna „imed“ on
jutumärkides. Allpool tekstis on kirjas, et Jeesus oli ebatavaline jutlustaja kahel põhjusel.
Esiteks oli Tema õpetusel palju poolehoidjaid. Teiseks tegi Ta väidetavalt imetegusid: Jeesus
olevat surnuid üles äratanud, vee veiniks muutnud, haigeid tervendanud ja muid
üleloomulikke tegusid teinud.“ Edasi on terve veerg Tema surma kohta. Siis veel üks märge
Markuse evangeeliumist, mille lõpuosa kirjeldab Jeesuse väidetavat ülestõusmist peale surma.
Ongi kõik. Mõtisklesin, et midagi enamat siis Jeesuse kohta öelda polnudki. Olin väga
27

pettunud. Ta peaaegu kaob teiste ajalooliste isikute sekka ära. Siis tundsin, et Jumal suunab
mind vaatama lehekülje ülaosa. Iga lehe ülaosas on lehekülje numbrid ja samuti: 160 eKr, 370
eKr...Mõistsin, et Jeesust mainitakse maailma ajaloo igal leheküljel!
Miks on Jeesus ainulaadne? Miks jagas Ta ajaloo kahte ossa? Muidugi mitte kõikjal maailmas
pole kasutusel sama ajaarvestus. Hiinas või Saudi-Araabias on erinev kuupäev kui
läänemaailmas või lääne mõjutustega riikides. Meie mõistes jagas Jeesus ajaloo kahte ossa.
Kõik suurkujude elulood algavad sünniga ja lõpevad surmaga. Vahepealne aeg annab teavet,
mida keegi on öelnud, teinud, olnud. Kui see aeg ongi kõik, mida Jeesusest teame, jääb õhku
küsimus:“Kes Ta oli?“ Keegi ei teaks täpselt. Oli Ta tavaline inimene? Oli Ta eriline
inimene? Oli Ta ainulaadne inimene? Oli Ta rohkem kui inimene? Me ei teaks seda. Välja
arvatud juhul, kui Temast oleks tegelikult rohkem öelda kui äsja lugesime. Väga palju
rohkem. Kui Ta suri, ei teinud Jumal midagi Tema kaitseks. Seepärast jäi mulje, nagu Ta
oleks olnud petis. Ometi ei saanud jüngrid Teda petiseks või hulluks tembeldada. Nad olid
pidanud Teda Messiaks, kuid nüüd näis, et nad eksisid. Muud seletust lihtsalt polnud. Ja kui
lugu oleks sellega lõppenud, ei saaks me milleski kindlad olla. Rõhutan, et Jeesus kuulutas
oma surma ette- isegi aja ja suremise viisi. Ta teadis, et Teda lüüakse risti ja see juhtub
Jeruusalemmas. Ta ise otsustas surma üle. Ta ütles:“Keegi ei võta minult elu, ma ise annan
selle.“ „Ja võtan selle siis tagasi.“ Ta mitte ainult ei kuulutanud oma surma ette, vaid ka
korraldas selle. Kui hoolega uurite, veendute, et Ta polnud abitu ohver. Ta korraldas oma
surma ette ära. Lisaks sellele selgitas Ta oma surma põhjuse: see on lunastuseks paljude eest.
Lunastama tähendab kedagi pantvangist vabaks ostma. Ta seletas, et Tema surm on hind, mis
tuleb maksta, et vabastada inimesed vangivõtja käest. Nii Ta selgitas. Seega Ta pidi teadma,
mis juhtuma hakkab ning valis surmaminemise vabatahtlikult. Vanas Testamendis kuulutati
samuti ette Jeesuse surma nii Seaduses, Prohvetites kui Kirjutistes. Seal leidus veel teinegi
ettekuulutus. Minu praegune keha mädaneb ühel päeval ära. Üsna kiiresti, 3-4 päevaga,
hakkab see haisema ja mädanema, muutudes selliseks, mida keegi ei taha vaadata, puudutada
ega haista. See on inimelu üks alandavamaid tõsiasju- me mädaneme hauas. Piibli järgi on
keha mädanemise põhjuseks see, et meie vaim on mädanenud. Keha vaid peegeldab hinge
olukorda. Seepärast ütleb Piibel, et kui keegi elab oma elu täiesti veatult, ei jäta Jumal tema
keha hauda. „Sest Jumal ei lase pühal näha kõdunemist.“ Nii on kirjas Psalmis 16. Teisisõnu,
kui maailmas on iial elanud mõni tõeliselt püha inimene, kelle elus pole olnud ainsatki pattu,
ei jäta Jumal tema ihu hauda neljanda päevani. Kuna neljandal päeval hakkab ihu lagunema.
Jeesus kuulutas enne surma ette, et Jumal tõstab Ta ihu hauast välja kolmandal päeval.
Jüngrid aga polnud sõnumist lõpuni aru saanud ja olid surma tõttu rusutud ega uskunud enam
Jeesuse olevat Jumala Poja. Tõsiasi, et kolmandal päeval oli haud tühi. Paljud on püüdnud
seletust leida. Küll on arvatud, et Jeesus lihtsalt minestas ristil või et jüngrid varastasid keha
hauast ära. Või hoopis, et Maarja sattus vale haua juurde. On püütud välja mõelda
kõikvõimalikke seletusi, kuid ükski neist ei pea vett.
Tõsimeeli tõestusmaterjale uurinud inimesed on veendunud, et tegemist on ajaloolise faktiga.
Noor õigusteadlane Frank Morrison uuris kõiki tõestusmaterjale ja veendus ainuüksi nende
põhjal, et Jeesus tõesti elab. Ta kirjutas raamatu „Who Moved the Stone?“ (Kes veeretas kivi
ära?). Kaks Oxfordi professorit otsustasid pühendada puhkuse selleks, et tõestada Jeesuse
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ülestõusmist puudutavate faktide ebapiisavust. Kui nad peale puhkust Oxfordis taas kokku
said, teatas üks neist:“Piinlik öelda, aga peale suvepuhkust olen veendunud Jeesuse
ülestõusmises. Me ei saa koos selle raamatu kallal töötada.“ Teine vastas:“Sa ei tea, milline
kergendus see mulle on! Saame küll raamatu koos kirjutada.“ Ja nad kirjutasid raamatu, mis
tõestab ajalooliste faktide abil Jeesuse surnuist ülestõusmise. Jeesuse ülestõusmise kohta on
tuhat korda rohkem tõestusmaterjali kui Julius Caesari vallutuste kohta Inglismaal. See oli vist
umbes 44 eKr. Inimesed usuvad südamerahuga, et Caesar vallutas Inglismaa, kuid ei usu
sugugi Jeesuse ülestõusmist. Miks? Põhjus on väga lihtne. Kui usun, et Caesar vallutas
Inglismaa 44 eKr, võin oma eluga samamoodi jätkata kui enne. See ei muuda midagi. Aga kui
usun, et Jeesus tõusis surnuist, muutub kõik. Mu elu ei saa enam iial olla endine. Olen
mõistnud, et inimesed usuvad seda, mida tahavad uskuda. Küsimus pole tõestusmaterjalis,
vaid valikus. Kui inimene uskuda ei taha, siis ta ka ei usu vaatamata mis tahes
tõestusmaterjalile.
Mida me täpselt mõtleme Jeesuse surnuist ülestõusmise all? Selle tähenduse mõistmine on
väga oluline. See ei tähenda, nagu oleks Ta tulnud teadvusele ja hakanud tegutsema. Just
niimoodi paljud arvavad. Jeesus aga oli täiesti teadvusel ja aktiivses tegutsemises ka oma
surmahetke ning ülestõusmise vahelisel ajal. Sellest paraku ei räägita, sest lihavõttepühade
teenistused lõppevad reedel ja algavad uuesti pühapäeva hommikul. Seetõttu keegi ei räägigi,
mida Jeesus laupäeval tegi, aga Piibel räägib sellest. Peetrus mainib meile, mida Jeesus tegi
surma ja ülestõusmise vahepeal. Ta ilmselt kuulis seda ülestõusnud Jeesuselt endalt
pühapäeva hommikul. Me ei tea, kus nad kohtusid või millest kõnelesid. Pakun teile nüüd
oma versiooni, mille usun tõele lähedal olevat. Peetrus taaskohtus Jeesusega ja imestas, kus
Ta ometi oli olnud. Jeesus vastas, et oli surnute maailmas. Peetrus imestas taas, mida Ta küll
seal tegi. Jeesus vastas, et Ta jutlustas. „Kellele ometi?“ imestas Peetrus. „Jutlustasin kõigile
neile, kes hukkusid veeuputuses Noa päevil.“ Väga kummaline vastus, kuid te leiate selle
Uuest Testamendist 1. Peetruse kirjast, ptk 3. Seega Jeesus oli täiesti teadlikult toimiv ja
teistega suhtlev olend oma surma ja ülestõusmise vahelisel ajal. Ülestõusmine ei tähenda, et
Jeesus hakkas taas aktiivselt tegutsema, vaid et Ta hakkas taas aktiivselt tegutsema siin
maailmas. See on esimene asi endale selgeks teha. Teiseks jätkem meelde, et Jeesuse
ülestõusmine polnud elustamine. Paljud inimesed on elustamise läbi ellu tagasi toodud.
Uppunu on võimalik kunsthingamise abil elule tagasi võita. Pumbatakse rindkeret, suu kaudu
puhutakse õhk kopsu ja inimene taastub elule. Opilaual lebav patsient võib olla kliiniliselt
surnud- süda seiskub. Teda saab elustada, pumbates rindkeret, andes südamelihasele kaltsiumi
või tehes elektrišokki. Niimoodi inimesi elustatakse. Seda juhtub pidevalt. Kuid Jeesust ei
elustatud. Naini lese poeg elustati, Jairuse tütar elustati, samuti Laatsarus, aga Jeesust ei
elustatud. Mis mõttes siis? Igal muul juhul, nii tookord kui tänapäeval, pöördub inimene
tagasi oma vanasse kehasse ja sureb ükskord ikkagi. Laatsarus suri uuesti, samuti nagu Naini
lese poeg. Neid oli elustatud selleks, et füüsilise keha toimimine taastuks. Jeesust ei elustatud.
Temal oli hauast tõustes erinev keha kui hauda minnes. Vastasel juhul oleks surilina pidanud
olema lahti harutatud. Kuid see oli puutumatu. Seepärast Johannes uskuski, kui nägi surilinata teadis, et ükski inimene polnud seda keha puutunud. Ümber keha mähitud surilina lebas
maas nagu tühi kest. Vana keha oli täielikult kadunud. Jeesus tuli hauast välja täiesti uues
kehas. Sellel olid samad tunnusjooned, ka naelajäljed, kuid see oli uus keha ja see pole enam
29

iial uuesti surnud. Ning see keha ei vanane. Te ju ei arva, et Jeesus on nüüd nagu tudisev
pensionär? Kui mõtlete hoolega, mõistate, kuhu ma tüürin. Üks täpsustav lisaküsimus: kust
sai Jeesus oma ülestõusmisriided? Kas olete sellele üldse mõelnud? Kas arvate, et Ta käis
ringi ihualasti? Oma suririided jättis Ta ju hauda. Kust Ta siis uued riided sai? Keegi halastas
ja andis oma vanad hilbud? Või ootas Ta, kuni avatakse mõne kaubamaja uksed? Ei! Sama
Jumal, kes andis Talle uue ihu, andis ka uued riided. Teisisõnu, Jeesuse ülestõusmisega
kaasnes midagi, mida vaid Looja Jumal saab teha. Elustamine oleks toimunud inimeste abil.
Kuid uue ihu, mis iial ei vanane ega sure, saab anda vaid Looja Jumal, kes kutsub olematust
esile oleva. Seepärast oli Jeesuse ülestõusmine midagi sellist, mida vaid Jumal suudab teha. Ja
selle tähenduslikkus on vapustav. See toimus pühapäeval, sest see on nädala 8. päev. Miks see
tähenduslik on? Jumal lõi universumi kuue päevaga. Me ei tea nende päevade pikkust.
Seitsmes päev ei kestnud kindlasti mitte 24 tundi, vaid sajandeid. Seega ei saaks oletada, et
muud päevad olid 24-tunnised. Ta lõi maailma kuue päevaga ja need olid Tema päevad.
Seitsmendal päeval Ta puhkas. Seitsmes päev kestis läbi kogu Vana Testamendi perioodi. Sel
ajal ei loonud Jumal midagi uut. Vana Testament ütleb koguja kaudu, et pole midagi uut
päikese all. Seega Vana Testamendi perioodil Jumal puhkas. Nüüd hakkas Ta jälle looma.
Esimene vanast uue loomine on Jeesuse keha. On kaheksas päev ehk teise loomisnädala
alguspäev. Seepärast toimuvadki teenistused pühapäeviti. Puhkepäevaga pole siin mingit
pistmist, me puhkame laupäeval, aga pühapäeval tähistame seda, et Jumal on taas tööle
asunud. Ja et Ta loob taas uut. Seepärast valas Ta välja Püha Vaimu nelipühal, mis oli
pühapäev. Seepärast loob Ta uusi olendeid just pühapäeviti. Kristlasele peaks pühapäev olema
vilkaim tegutsemispäev. Sest Jumal oli taas tööhoos ja loob uut, alustades Jeesuse uuest ihust.
Uue ja vana vahe on selles, et vanas järjestuses tegi Ta esmalt taeva ja maa ning viimasena
inimese. Uues loodus teeb Ta esmalt inimese ning viimasena uue taeva ja maa. Ta toob
inimese vanast loodust välja, et valmistada teda uue loodu jaoks. Ta tahab anda igaühele uue
loomuse, uue keha ja ühel päeval ka uue taeva ja maa. Siis oled sa vaba liikuma kõikjal
universumis, ilma skafandrita. Lähen liiga elevile! Kõik algas tühjast hauast. Jumal oli selles
hauas kohal- loomas uut. Selline oli Jumala vastus Jeesuse kohtuotsusele ja surmale. Jumal
lasi Jeesusel surra ja ütles siis:“Näitan nüüd, et Ta on Minu Poeg!“ Ülestõusmisega algas
Jeesuse surmajärgne elu, mis selgitab meile, kes Jeesus tegelikult on. Ta on ainulaadne- keegi
teine pole iial kogenud ülestõusmist. Inimesi on küll elustatud, kuid iial pole kellelegi loodud
uut keha. Kord see toimub,aga veel mitte. Jeesus on ainus inimene, kellega see on juhtunud.
Kui Jeesus tuli tagasi jüngrite juurde, oli nende rõõm tohutu. Nad mõistsid hetkega, et Ta
polnud ei hull ega petis, vaid Jumal. Nüüd olid nad lõplikult veendunud, sest Jumal oli teinud
sellele inimesele midagi täiesti erilist. Toomas polnud tol esimesel pühapäeval sündmuskohal,
vaid uitas suures masenduses üksi mööda tänavaid. Kui ta hiljem ülemisse tuppa naases,
ütlesid teised:“Jeesus elab! Ta oli siin! Ta istus ja sõi koos meiega kala, vaata, isegi kalaluud
on taldrikul!“ Toomas vaatas kalaluid ja ütles:“Mind te ei veena.“ „Oleks ju tore
uskuda...Olete kõik liiga erutatud meeleolus.“ „Kui ma ise ei saa torgata oma sõrmi läbi Ta
naelaaukude ega küljehaava sisse, siis ma paraku ei usu.“ Nädal hiljem olid jüngrid koos
samas toas. Neid oli üksteist, Toomas teiste seas. Juudas teatavasti oli surnud. Uksed olid
lukus. Korraga ütles hääl Toomase selja taga:“Toomas, torka oma sõrm mu naelaaugust läbi.“
Toomas ei teinud seda. Teate, miks? Tema mõte hakkas tööle:“Kuidas Ta teab, mida ma
ütlesin? Teda polnud ju eelmisel korral siin.“ Toomas mõistis ühtäkki, et on vaid üks olend,
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kes teab kõiki Ta sõnu, kuna on nähtamatul kujul alati kohal. Toomas oligi kõigi aegade
esimene inimene, kes nimetas Jeesust Jumalaks. „Minu Issand ja minu Jumal!“ Peetrus oli
Teda nimetanud Elava Jumala Pojaks, aga just Toomas nimetas esimesena Naatsareti
puuseppa Jumalaks. Järgmise kuue nädala jooksul ilmus Jeesus jüngritele korduvalt, kuni nad
mõistsid, et Ta oli alati kohal, isegi kui Teda polnud näha. Ta lasi jüngritel selle mõttega
harjuda ja tegi kuus nädalat hiljem midagi erakordset. Ta ütles:“Lähen nüüd. Lähen tagasi
koju, Isa juurde.“ „Ärge muretsege. Olen alati teie juures.“ Millised veidrad sõnad! „Head
aega! Lähen koju. Ärge muretsege, ma ei lähe minema.“ „Olen teiega maailma otsani välja.“
Hämmastav on, et kui minekuhetk oli käes, olid jüngrid põnevil. Kuus nädalat varem olid
nende südamed väga murtud, arvates, et nad ei näe Teda enam iialgi. Nüüd olid nad
ülirõõmsad. Jeesus oli esimene inimene, kes läks avakosmosesse- keegi muu pole seal käinud,
kuigi lehed nii väidavad. Keegi pole kosmoses käinud kui vaid Jeesus, ning Eelija ja Eenok.
Need, kes väidavad, et on käinud kosmoses, on seal viibinud vaid skafandris, mille sees on
Maa atmosfäär. Ühelt ameerika astronaudilt küsiti, kas ta kohtus kosmoses Jumalaga. Ta
vastas:“Ei. Aga ilmselt oleksin kohtunud, kui oleksin skafandri seljast võtnud...“ Väga
tõelähedane. Keegi pole tegelikult avakosmoses ringi käinud. Kuid Jeesus lihtsalt tõusis ja
läks üles taevasse. Jüngrid olid nii rõõmsed, sest Jeesus ütles:“Ärge muretsege, ma tulen
tagasi!“ Missugune teine suurkuju on julgenud niimoodi väita? Ja Ta lubas tulla tagasi samal
moel, kui oli lahkunud. Jüngreid rõõmustas aga kõige enam see, et nad teadsid, kes Jeesus on
ja kuhu Ta kuulub. Nad teadsid nüüd, et kõik, mida Ta oli rääkinud, on tõde. Ta oli
öelnud:“Kõik meelevald maa peal ja taevas on antud minu kätte.“ Teisisõnu, nüüdsest valitseb
Tema kogu universumi üle. Kas teadsite, et universumi üle valitseb inimene? Tema nimi on
Jeesus. Ta on Inglismaa kuningas! Seisan siin Tema esindajana. Käisin Rumeenias. Seal on
muide kuningaks juut- kas teadsite? Hiinas on samuti juudist kuningas. Sama lugu
Austraalias. Uskumatu, kas pole? Kuninga nimi on kõikjal sama- Jeesus. Mõistate, mida see
tähendab, kui loete näiteks Kuveidi ründamisest? Jeesus valitseb kõiges. Maailm on Tema
kontrolli all. Kogu meelevald taevas ja maal on antud Talle. Kui mõistame, et meie sõber,
Naatsareti puusepp, valitseb nüüd kogu universumis...Vapustav! Kas sa ka tegelikult usud
seda? Jüngrid uskusid. Kui Jeesus läks taevasse, mõistsid nad, et võivad nüüd palvetada Tema
poole seal ülal. Ta oli lubanud, et kui kaks või kolm on ühel meelel midagi paludes, siis Ta
lihtsalt sosistab Isa kõrva ja palve saab vastuse. Ta ütles:“Te võite nüüd palvetada Isa poole ja
kasutada minu nime.“ „Lihtsalt ütle Isale oma palves, et sa tunned mind.“ Kui võimas! Jeesus
valitseb universumi üle.
Minult küsitakse, kas olin puhkusel, sest olen päikest saanud. Ei, juhtus hoopis üks ime.
Nädal tagasi olin Põhja-Inglismaal. Mõned olid saanud nägemuse sellest, kuidas inimesed
kogunesid nõmmele evangeeliumi kuulama. Teised nägid nägemuses, et jutlustajaks olin
mina. Mulle kirjutati:“Teame, et kuupäev sobib- saime nägemuse.“ See päev oli mul tõesti
vaba. Sõitsin kohale. Alustasin sõnadega, et nad tegid sinna tulles targalt, sest kogu piirkonnas
lubati tugevat sadu, kuid siin paigas ei hakka sadama. Oi, mu usk pandi proovile. Kümme
minutit enne mu jutluse algust värvus taevas mustaks ja vihmaviirg lähenes otse meie suunas.
Olime kogunenud kõrgendikule. Ümberringi polnud miilide kaupa ühtegi varjualust, ainult
lage maa. Ütlesin:“Vihma meil programmis pole!“ Kui Jumal on siin meiega, siis Ta tegeleb
selle ilmaga. Kuigi mulle toodi vihma jaoks vajalikud üleriided, viisin need autosse ära. Aga
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vihm tuli üha lähedamale. Istusin meie veoauto kastis, vaatasin taevasse ja ütlesin:“Issand,
Sina oled selle teinud. Palun lõhesta see pilv!“ Pilv hakkas keskelt rebenema. „Veel laiemalt,
Issand!“ Ja nii läkski. Tol pärastlõunal kõnelesin ma kolm tundi järjest päikesepaistes.
Nägime, kuidas vihm meist kahelt poolt möödus. Seepärast olengi päikest saanud- jutlustasin
taeva all, kus Issand Jeesus valitseb universumi üle. Seetõttu olemegi rõõmsad, et Ta lahkus.
Hea, et me ei saa Teda siin kinni hoida. Meie jaoks on parem, et Ta on ülal taevas. Sest kui
Jeesus oleks endiselt maa peal, kui tihti Ta siis jõuaks teie linna? Kord su eluajal- võibolla...Kuid nüüd, kus Ta on saatnud oma Vaimu enda asemele, kui tihti võib Vaim siin linnas
viibida? Iga päev. Seepärast jüngrid rõõmustasidki, kui Ta lahkus- nii on parem. Kuid Ta
lubas tagasi tulla. Sellel kõigel on kaugeleulatuv mõju. Ta mitte ainult ei palveta seal ülal
meie eest ega valitse universumit, vaid Tal on nüüd kogu meelevald. Kui Elizabeth II
kuningannaks krooniti, pani peapiiskop talle krooni pähe sõnadega:“Kanna seda, kuni tuleb
Tema, kellele see kuulub.“ Meie kuninganna kannab kellegi teise kroonjuveele. Need
kuuluvad Jeesusele. Ta pöördub tagasi, et võtta üle maailma valitsused. Tema näitab meile,
kuidas maailma valitseda. Tõotatud on, et Tema toob õigluse ja rahu. Siis rahvad ei õpi enam
sõdima, vaid taovad oma mõõgad sahkadeks ja odad kirvesteks. Siis, kui Ta tagasi tuleb. Me
püüame saavutada sama ilma Temata, aga asjatult. Vaid Tema suudab seda. Üks tõsisemaid
asju on, et Ta ütles end maailma üle kohut mõistvat. Teame nüüd, et see on tõde. Mitte Jumal
ei mõista kohut. Mõnede meelest oleks lausa ebaõiglane, kui Jumal kohut mõistaks. Võiksime
öelda:“Jumal, Sa ei tea, mida tähendab olla inimene! Sa ei tea, mida tähendab kiusatus või
sohilaps või valesüüdistus! Või seda, mis tähendab nälg või janu, nii et pead vargile minema!
Sa ei tea sellest kõigest midagi!“ Aga kui kohtupäeval näevad inimesed kohtunikuna Jeesust,
ei ütle nad midagi sellist. Sest Tema teab, mida tähendab olla inimene. Ta oli siin. Kas
mõistate, et sel päeval seisavad kõik maailma suurkujud Jeesuse ees ja annavad oma elust
Talle aru? Nii lihtne on kirikus öelda, et:“Siis tuleb Ta kohut mõistma elavate ja surnute üle.“
Aga mõelge, mida see tegelikult tähendab. Margaret Thatcher seisab Jeesuse kohtu ees.
Samuti Gorbatšov ja Bush. Ja Saddam Hussein. Kõik nad seisavad Jeesuse ees. Ka
Muhammed seisab Jeesuse kohtu ees. Ja Buddha ning Konfutsius. Nõnda Jeesus ütles, et Ta
tuleb tagasi ja otsustab iga inimese igavikulise saatuse üle. Ka sina seisad Jeesuse
kohtumõistmise ees. See on osa Jeesuse kohta käivast tõest. Ja just seda osa võrdlev
usundilugu ei tahagi kuulda. Jeesus annab kohtuotsuse iga inimese kohta. Ja kõik rahvad
seisavad Tema ees ning Ta „eraldab sikud lammastest“. Ühtlasi lõpetab Jeesus meie praeguse
maailmaajastu.
Viibisin siin lähedal ühes ülikoolis ja nägin üht üliõpilast suure arvuti taga töötamas. Ta ütles,
et töötab maailmalõpu kuupäeva väljauurimise kallal. Ta selgitas, et tuleb sisestada andmed
elanikkonna, kütusevarude, metsade hävitamise jms kohta. Programm arvutab, millal jõuab
kätte nn lõpp-punkt ehk millal elu Maal enam jätkuda ei saa. Programmi arvutuste järgi on see
aasta 2050. Täpselt sama aastaarvu muide pakkus välja ka USA üks juhtivaid tehnikaülikoole
Massachusettsis. Ka nemad said tulemuseks 2050. Kui me mingil moel ei pane piiri
elanikkonna kasvule või ei leia uusi energiaallikaid jne, saabub lõpp aastal 2050. Meie
kodukoha läheduses leidub inimesi, kes elavad juba aastaid tuumaõnnetuse kartuses. Nad on
surmahirmul, et äkki keegi vajutab vale nuppu ja vallandub tuumakatastroofi, mis viib
maailma lõpuni. Ma ei naeruväärista kedagi, kuid ütlen, et ma ei karda ei tuumakatastroofi
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ega keskkonna hävimist. Ükski inimene ei saa vajutada nuppu, mis viiks maailma lõpuni.
Selle nupu peal on juba üks sõrm ja see kuulub Jeesusele. Piibel ütleb, et vaid Tema on väärt
murdma katki pitserid raamatutelt, kuhu Jumal on kirja pannud maailma ajaloo kulgemise.
Seal on kirjas ookeanide saastumine, samuti parandamatu haigus, millesse kolmandik
inimkonnast sureb. Ja palju muid sündmusi on kirjas Jumala raamatutes. Vaid Jeesus võib
avada need raamatud ja hakata arvestama aega maailmaajastu lõpuni. Kas sa ka tegelikult
usud seda? Sest kui usud, vabaned paljudest oma hirmudest. Jeesus valitseb maailma ajaloo
üle. Sama Jeesus, kes tõusis surnuist ja läks taevasse, tuleb tagasi kõike lõpuni viima ja
inimkonna üle kohut mõistma. Selline on lugu Jeesuse elust peale Tema surma. Imeline uudis
on see, et Tema juhatab sisse uue ajastu. Palju vale-kristuseid ja vale-messiaid tõuseb
kuulutama uuest ajastust. Kuid see on vaid üks uus ajastu ja selle avab Naatsareti puusepp
Jeesus. Tema on „oomega“, lõpp-punkt. Tema otsustab kõige üle. Jumal on oma tahtes
plaaninud nii, et kõik võetakse kokku Kristuses. Mitte üheski religioonis, vaid Kristuses. Kas
teate, et Jeesusel on 250 erinevat nime ja tiitlit? Need kõik üles leida- see on hea
pühendumusharjutus. Enamik kristlasi jääb pidama umbes 35 juures. Kuid Jeesusel on 250
nime ja tiitlit. Moslemid kelgivad, et Allahil on 90 nime. Jeesusel on 250. Mitte kellelgi
ajaloos pole olnud nii palju nimesid ja tiitleid, sest mitte keegi teine pole seda väärinud. Üks
neist on „alfa ja oomega“. Algus ja lõpp. Täna oleme rääkinud Jeesuse elust peale Tema
surma. Tema elu jätkub meie ajaloo lõpuni. Ja sealt edasi- uues taevas ja uuel maal. Ta on ka
seal olemas, sest Ta on „Mina olen alati“. Ta on Jumal. Järgmisel korral räägin veelgi
üllatavamast faktist Jeesuse elus: Jeesuse elust enne Tema sündi. Sest kui tahame kuulda kogu
tõde Tema elu kohta, peame alustama väga-väga kaugest ajast enne Tema sündi ning
lõpetama väga-väga kauges tulevikus pärast Tema surma. Jeesuse elu on sama pikk kui
universumi olemasolu. Selline on tõde. Seepärast Ta ongi Tee ja Elu.

Millal Ta elu algas?
Eelmisel korral kõnelesime sellest, et kui tahame inimestele rääkida Jeesuse elust, tuleb
rääkida sündmustest peale Tema surma, sealt edasi maailma ajaloo lõpuni ja veel kaugemale.
Esitan nüüd ühe väga ebatavalise küsimuse: kui räägid inimestele Jeesuse elust, siis kust sa
alustad? Kui kaugele ajas sa tagasi lähed? Kui Jeesus 30-aastaselt avalikkuse ette astus, ei
teatud Tema tausta. Liikusid jutud, et Ta ema polnud lapse sündides abielus ja et Ta olevat
sündinud Naatsaretis. Kuigi teame, et Ta sündis Petlemmas nagu prohvetid olid ette
kuulutanud. Inimesed hakkasid Tema tausta vastu huvi tundma. Midagi ebatavalist ei leitud.
Jeesus oli tegutsenud puusepana 18 aastat. Seega, Ta tegi puutööd 18 aastat ja imetööd kolm
aastat. Suhtarv on siin kuus ühele- nii nagu Isalgi. Jõuate jälgida? Inimesed hakkasid uurima
Tema varasema elu kohta ja leidsid paar seika. Kõigepealt üks väga ebaharilik seik Jeesusest
12-aastase poisina. Selles vanuses tähistatakse meheikka jõudmist „bar mitsva“tseremooniaga, kus juudi poiss loeb läbi Moosese seaduse ja näitab nii, et nüüd on temast
saanud mees. Kuni selle eani vastutavad vanemad poisi seadusekuulekuse eest, kuid sealt
edasi on ta ise vastutav. 12-aastaselt viidi Jeesus Jeruusalemma. Tol ajal rännati niimoodi, et
esmalt läksid teele naised-lapsed ja alles seejärel mehed. Tavaliselt kõnniti umbes 25 km
päevas. Kui naised-lapsed jõudsid ööbimispaika, panid nad üles telgi ja valmistasid toidu. Kui
kõik oli valmis, saabusid mehed õhtusöögi ajaks kohale. Alla 12-aastased rändasid koos
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emaga, aga 12-aastane ehk meheeas poiss kõndis isa kõrval. Selline oli tava. Minu meelest
oleks ka meie maal vaja meheiga tähistavat kombetalitust, sest muidu jäämegi poisikesteks.
Ainus vahe mehe ja poisi vahel olevat nende mängukannide hind...Juutidel oli komme
pühitseda poisi meheikka jõudmist. Kui Jeesuse pere lahkus Jeruusalemmast, oletas Maarja, et
poiss asub teele koos Joosepiga. Kuna Jeesus polnud koos Joosepiga- Ta polnud Joosepi
poeg, oletas Joosep, et poiss on koos Maarjaga. Kui ta õhtul Maarjaga kokku sai, küsis naine
Jeesuse kohta. Kumbki oletas, et Jeesus asus teele just teisega. Jeesust polnud kusagil. Nad
pidid naasema päevatee kaugusele Jeruusalemma, et otsida seal kõikjalt, kuid mitte õigest
paigast. Muide, täisealiseks saamise juurde kuulub ka see, et poiss võtab omaks isa ameti ja
hakkab teda selles aitama. Lõpuks leiti Jeesus templist, kus Ta esitas kirjatundjatele küsimusi.
Küsimustest selgus, et Ta teadis Jumalast rohkem kui nemad. Emadele omase murelikkusega
ütles Maarja:“Kus sa ometi olid, Jeesus? Su isa ja mina otsisime sind kõikjalt!“ Jeesus aga
vastas:“Mu isa? Olen nüüd täisealine. Sa ju tead, et olen koos oma Isaga Tema töös.“
Missugune vastus! Maarja oli öelnud:“Su isa ja mina otsisime sind taga.“ Jeesus vastas:“Ma
ju olengi nüüd oma Isa kõrval Tema töös.“ Kuigi Maarja polnud Jeesusele rääkinud Tema
tegelikust päritolust. Varakristlased ilmselt ei teadnud esialgu Jeesuse sünnilugu, kuid peagi
sai see laiemalt tuntuks. Maarja ise rääkis sellest- ühe arsti suu läbi. See oli perearst dr
Luukas- ainus mittejuudist Piibli kirjutaja. Maarja jutustas talle kogu loo. Jeesuse sündimises
polnud midagi ebatavalist. Minu meelest teeme valesti, rõhutades neitsist sündimist, sest Ta
sündimine kulges täiesti tavalisel viisil. Ebatavaline oli hoopis Tema eostamine. Jeesuse
eostamine oli neitsilik ja seetõttu eriline. Sündimine kui selline oli tavaline. Tõsi, oli paar
omapärast seika- karjased, kes olid näinud ingleid ning üks täht. Seetõttu muide on arvamusi,
et astroloogiaga võib tegeleda, sest isegi Piiblis on kirjas, et idast tulid tähetargad Petlemma.
Kuid astroloogia järgi mõjutab tähtede seis last tema sünnihetkel. Selline on astroloogia
põhitõde. Petlemmas aga mõjutas lapse sünd hoopis tähti. Erinevus on ilmne, seega ärgem
õigustagem astroloogiat. Jeesuse eostamine oli tõesti eriline. Mitte kedagi teist pole iial sel
viisil eostatud. Kui mõistame, kes Jeesus oli, on igati arusaadav, et Ta Isa oli Jumal ja ema
inimene.
Looduses muide esineb neitsist sigimist. Nii taimede kui loomade puhul. Seda nimetatakse
partenogeneesiks: munarakk hakkab iseenesest poolduma, ilma viljastamiseta. Sellest areneb
välja loode ja seejärel vastava liigi isend. Kord kuulsin ühelt günekoloogia professorilt, et
inimajaloos olevat neitsist sündi esinenud umbes kuuel korral. Pool tosinat naist on väitnud, et
rasestusid ilma viljastamiseta. Neid väiteid pole saadud tõestada, kuid neid seob üks huvitav
fakt: kõigi juhtumite puhul sündis tüdruk. Ainult nii saigi juhtuda, sest munarakk on ju osa
naisest. DNA-koodis tähistatakse seda XX-kromosoomiga, mis määratleb naissoo.
Munarakust saab areneda poisslaps vaid juhul, kui mehe seemnerakk viljastab munaraku ja
tekib XY-kromosoom. Jätkem detailid kõrvale. Neitsist ei saa iial iseeneslikult sündida
poisslast. Kord aga on see juhtunud. Ainult üks kord. Seda sai teha vaid Looja Jumal, sest
inimesele on see võimatu. Kas Jumal võttis Maarja munaraku ja muutis selle DNA-d
geneetiliselt- Jumal oli geenitehnoloogiaga kursis ammu enne meid, või lõi Ta täiesti uue
viljastatud munaraku? Ma ei tea. Kui Jeesust näen, vaatan, kas Ta on oma ema moodi. See
annaks aimu, kuidas Jumal seda tegi.
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Aga nõnda oli, et Jumal tegutses nii üsas kui hauas. Nii enne Jeesuse sündimist, kui ka pärast
Tema surma tegi universumi Looja Jeesusele midagi sellist, mida Ta pole teinud ühelegi
teisele inimesele kogu inimajaloos. Seepärast seisnebki Kristuse ainulaadsus nii neitsist sünnis
kui ka uue ihu saamises kolmandal päeval pärast surma. Ehk kui keegi tahab tühjaks teha
kristliku usualuse, peab ta ründama neid kahte punkti. Vähe sellest, et uskmatud neid
teemasid ründavad, aga kui ka piiskopid sama teevad...Siis peaksid nad küll ametist loobuma.
Kas olete märganud, kui tihti rünnatakse just neitsist sündimise ning ülestõusmise temaatikat?
Sest meie usk Kristuse ainulaadsusesse põhineb neil kahel poolusel: Tema eostamine oli
täiesti ainulaadne ja ka Tema ülestõusmine oli täiesti ainulaadne. Midagi sellist pole iial
kellegi teisega toimunud. Vaid Looja Jumal võis ellu kutsuda need kaks asja. Selles seisneb
Kristuse ainulaadsus. Ja siin jääb võrdlev usundilugu kaugele maha, sest neid kahte Jumala
tegu pole võimalik millegagi võrrelda. Juba enne Jeesuse sündi ning pärast Tema surma ütles
Jumal:“See on minu Poeg!“ Ainulaadne. See viib huvitava küsimuseni: kui kaugele ajas tagasi
minna? Kas Jeesus elas ka enne, kui Ta eostati? Meenutagem, milliseid kummalisi asju Ta
ütles:“Olen tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud.“ Vaid ühel korral kasutas Ta sõna
„sündima“, muidu ütles Ta alati:“Tulin“. Inimeseks saamine oli Tema enda valik, Tema enda
otsus. Mitte keegi meist pole valinud ega otsustanud oma sündimise üle. Aga Jeesus tegi nii.
Ta on ainus olend, kes ise otsustas tulla ja elada inimesena planeedil Maa. Ta ütles korduvalt,
miks Ta sellise enneolematu otsuse tegi. Põhjus on täiesti hämmastav. Ma ei usuks seda, kui
ma poleks kristlane. Paulus kirjutab, et Tal oli Jumala kuju, aga Ta ei hoidnud kinni olla
Jumalaga võrdne ning võttis inimese kuju. See oli Tema enda valik. Kas sina nõustuksid
muutuma troopiliseks kalaks ja elama akvaariumis, päästmaks teisi kalu, et nad üksteist ei
hävitaks? Kas valiksid selle tee, teades ette, et need kalad pistavad su nahka? Ja teades, et kui
seejärel keegi su ellu äratab ja tagasi koju toob, pead jääma kuldkalaks ka oma kodus- ja nii
kuni elu lõpuni. Vabandan tahumatu näite pärast. Jumala Poeg valis elada inimesena. Mitte
ainult 33 aastat, vaid igavesti. Milline valik!
Kus Ta siis oli ja mida tegi, enne kui sai inimeseks? Ühegi teise ajaloolise isiku kohta me
niimoodi ei küsi. Selle ajalooraamatu („Chronicle of the World“) järgi algas kõik Petlemmas.
Aga see pole nii. Algkoguduses vaieldi palju selle üle, kust Jeesuse lugu alustada. Markus oli
esimene, kes Jeesuse loo kirja pani. Ta alustas lugu Jeesuse 30. eluaastast, ristimisest. Ehk
ajast, mil Jeesus alustas oma avalikku teenistust. Järgmisena kirjutas loo üles Matteus. Tema
alustas kaugemalt ehk Jeesuse sündimisest, eostamisest. Tegelikult veel varasemast ajastAabrahamist. Seega alustas Matteus Jeesuse loo jutustamist Aabrahamist. Kolmandana
kirjutas evangeeliumi Luukas. Tema läks Jeesuse loo algusega veel kaugemale, Aadamani
välja. Seega Luukas alustas Aadamast. Aastaid hiljem jättis tark, vana, armastav apostel
Johannes kõik need algused kõrvale ja otsustas ise loo kirja panna. Ta alustas võimsate
sõnadega, millega algab ka 1. Moosese raamat:“Alguses oli Sõna. Sõna oli Jumala juures ja
Sõna oligi Jumal.“ „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime Ta auhiilgust.“ Sealt
saabki lugu alguse. Tuleb minna tagasi aegade algusesse ja kaugemale veel, sest Jeesus on
„Mina olen alati“. Teisisõnu, enne kui Ta puusepana toole-laudu meisterdas, valmistas Ta
puud, mida puutöös kasutas. Enne kui pidas Mäejutluse, tegi Ta selle sama mäe oma
kantsliks. Kas usud seda? Jutlustasin kord Kanadas ühel ainulaadsel vabaõhulaval. Esimest
korda lubati selles paigas pidada usukoosolekut. Üritus kanti üle ka teles nii Kanadas kui
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USA-s. Tuhanded inimesed olid kohale tulnud- Niagaara joa äärde. Milline taust! Milline
lava! Esimest korda lubati seal pidada usuteemalist koosolekut. Seisime kaamerate ees, taustal
tohutu langev veemass. Olin esimene kõneleja ja alustasin sõnadega:“Olen selle tausta üle
väga rõõmus! Juhtumisi tunnen inimest, kes Niagaara joa tegi.“ Mind vaadati nagu segast.
„Ma kohtusin Temaga, kui olin 17. Tema nimi on Jeesus.“ „Miski, mis on sündinud, pole
sündinud ilma Temata.“ „Ja Temaga rääkis Jumal, kui ütles:“Tehkem inimene enda
sarnaseks.“ Jeesus oli kohal loomise alguses ja on kohal ka selle lõpus. Ta alustas ja ühtlasi ka
lõpetab kõik. Ta on Alfa ja Oomega. See on ainulaadne! Kuidas saaksime Teda kellegagi
võrrelda? Kuidas saaksime sobitada Tema õpetuse teiste hulka? Võimatu. Ajalugu on Tema
lugu. Kõik algab ja lõppeb Jeesusega. Tema elu on sama pikk kui universumi olemasolu ja
pikem veel. Tema maist elu raamib kaks ainulaadset Jumala loomisimet, mis on toimunud
vaid Temaga. Sellest näeme, et Tema elu läbib kogu igaviku, seostudes ajalooga. Seepärast
leiamegi maailma ajalooraamatutest „eKr“ ja „pKr“. See raamat lõppeb käesoleva 1988
aastaga. Minu Piibel läheb küll oluliselt kaugemale! Miks ometi need, kes tahavad teada
tulevikku, ei loe Piiblit? Kas teate, et Piiblis on 735 erineva sündmuse ettekuulutust? Mõnda
mainitakse üks kord, mõnda isegi kuni 300 korda. Jeesuse tagasituleku kohta on 318
ettekuulutust. Teate, mitu ettekuulutust 735-st on juba täitunud? 596. See ei tähenda, nagu
oleks Piibel vaid 81% tõene. Veel umbes 20 ettekuulutust peab täituma enne Jeesuse
taastulemist. Ülejäänud puudutavad aega, mil Jeesus on juba tagasi pöördunud ja need lihtsalt
ei saa veel juhtuda. Miks küll inimesed horoskoope loevad? Kui on olemas Piibel, mis räägib
tulevikust kõike, mida peab teadma. Sest Jeesus on sama eile, täna ja igavesti. Nagu ka Jumal,
kes oli, on ja tuleb taas.
Hakkan nüüd oma kõnelustesarja kokku võtma. Pange tähele, et „hakkan võtma“. Paulus ütles
ikka oma kirjades „lõpuks“ ja jätkas siis veel pikalt. Meie usu kaks olulist fakti on: 1) Loojast
sai loodu. Seda võib nimetada „kehastumiseks“ See on üks kahest suurest faktist meie ususLoojast sai loodu. Charles Wesley on selle hästi sõnadesse pannud:“Meie Jumal piiritles oma
suuruse mõistatuslikult loodud inimolendiga.“ Kogu jumalik täius elas umbes 180 cm
pikkuses inimkehas. Hämmastav, kas pole? See on meie usu üks oluline fakt ja seda
Jeesusesse uskumine tähendabki. Loojast looduks saamise kõrval on veel teine fakt: 2) Ristist
sai meie usu tuum. Miks on rist meie usu sümbol? Sest Jumal lasi Jeesusel surra. Järelikult
pidi Jumalal olema mingi täiesti eriline eesmärk. Miks Jumal ei sekkunud enne oma Poja
surma? Sest Jeesus ei tulnud siia mitte elama, vaid surema ja oma surmaga tegi Ta meie heaks
rohkem kui eluga. Need kaks fakti on meie usu keskpunkt- Loojast sai loodud olend meie
keskel; ristist sai Tema tegevuse tuum. Seetõttu tähendab meie usk kahte asja: meie usk on
kõikevälistav ja kõikehõlmav. Esmalt- meie usk on kõikevälistav ehk seda ei või samastada
teiste uskudega. Uskusid ei saa omavahel kokku segada. Kristust ei või sobitada Pantheoni,
sest Jeesuse kuju ei või panna teiste jumalakujude kõrvale. Seda ei tohi teha, sest Jeesust ei
või sobitada teiste hulka. Lõpuks asendab Kristus kõik muud jumalad ja usundid, samuti
kiriklikkuse, nagu ütlesin. Lõpuks jääb vaid Kristus kui ainus tõelisus. Kõik võetakse kokku
Temas. Seega välistab meie usk kõik teised usundid. On küll olemas võrdlev usundilugu, aga
ristiusk sellesse ei kuulu. Seepärast peamegi taotlema, et kui koolides õpetatakse võrdlevat
usundilugu, käsitletaks kristlust sellest eraldi. See on täiesti eriline, seda pole võimalik
teistega võrrelda. Seepärast peame kuulutama, et pääste on leitav ainult Jeesuses. Sest
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inimestele pole antud ühtegi teist nime taeva all, mis päästaks. Ükski „-ism“ ei saa sind
päästa. Ükski teine nimi ei saa sind päästa. Ainus nimi, mis saab päästa, on Jeesus.
Siit kerkib üles kaks küsimust, mida ma ei jõua täpsemalt käsitleda, kuid annan teile
mõtlemisainet: 1) Mis saab neist, kes pole iial Jeesusest kuulnud? 2) Kuidas on lood teiste
uskudega? Neile küsimustele vastamine vajaks kahte lisaloengut. Püüan anda kiire vastuse,
mis loodetavasti on abiks. Piiblis räägitakse neist, kes pole evangeeliumi kuulnud. Muide, see
näikse tekitavat probleeme neile, kes „on kuulnud“. Selle kohta uurivad just need, kes ise on
Jeesusest kuulnud, aga otsivad mingit vabandust, sest on kuuldu kõrvale heitnud. Tihti küsin
vastu, kas nad tahavad minna misjonärideks. Seda mitte! Piibel ütleb, et iga inimene maa peal
on saanud mingisuguse valguse. Igaühele mõistetakse kohut selle valguse alusel. Inimesed,
kes pole iial Jeesusest kuulnud, pole selle eest kohtu all. See oleks tohutult ebaõiglane. Neid
inimesi hinnatakse neile teadaantud valguse alusel. Uus Testament ütleb selgelt, et kes iial
pole kuulnud Jeesusest, kogudusest või Piiblist, on ometi saanud Jumalalt mingi valguse kahe
kanali läbi: läbi ümbritseva loodu ja läbi sisemise südametunnistuse. Inimene peaks mõistma,
et kogu ümbritseva on loonud Jumal ning on võimatu väita, et kõik on tekkinud juhuslikult,
iseenesest. Inimese südametunnistus ütleb oma sisimas, et on olemas Jumal, kes selgelt eristab
õige ja vale. Inimene, kes pole iial kuulnud Jeesusest, pääseks, kui väidaks:“Olen alati
toiminud täpselt südametunnistuse järgi.“ Kuid kes saaks nii väita? Oleme kärmed õpetama
teisi, aga enda elus asjad ei toimi. Uus Testament ütleb, et kõik on saanud mingi valguse ja
mõned on saanud kogu valguse. Paulus kirjeldab neid kahte inimgruppi: need, kes ei tunne
Jumalat ja need, kes ei usu evangeeliumi. Seega kõigil on võimalus tunda Jumalat- ümbritseva
loodu või sisemise südametunnistuse kaudu. Selle alusel meid ka hinnatakse. Kuid kes võiks
väita, et on alati elus järginud õige-vale printsiipi? Seepärast on ülioluline, et kõik kuuleksid
sõnumit Jeesusest. Aga kuidas teiste uskudega on? Annan teile mõtlemisainet kahe selgituse
abil. Küsimusele, mis saab neist, kes pole Jeesusest kuulnud, on kaks vastust: kõik on saanud
mingi valguse ja mõned on saanud kogu valguse ning selle alusel mõistetakse kohut. Mis aga
puudutab teisi uske, siis ükski neist pole läbinisti vale ja ükski neist pole läbinisti tõde.
Teisisõnu, teistest uskudest võime leida tõe-elemente, kuid me ei leia sealt iialgi kogu tõde.
Näiteks moslemid usuvad kohut, taevast, põrgut, Jumala armu ja kaastunnet. Kuid samas
usuvad ka, et Jumalal pole Poega ja et Jeesus ei surnud ristil. Igas usundis on midagi
tõepärast, aga ükski usund ei edasta terviklikku tõde. Isegi kristlik usk pole ainus tõde. Kristus
on ainus Tõde! Kristlik usk on välja mõelnud inimlikke traditsioone, mis on tõega segatud.
Seepärast meil ongi nii arvukalt uskkondi. Kristus on tõde. Vaid Temal on kogu tõde. Ta ise
ongi Tõde. Ainult Kristuse valgusel saame eristada, uskudes tõde ja vale. Seega me ei ütle, et
kõik muud usud on läbinisti valed. Ütleme, et kõigis leidub tõeelemente, nii nagu ka
valeväiteid. Aga kuidas teete vahet, mis on mis? Andes kõigele hinnangu Jeesuse valguse
läbi. Siis näete asju selgelt. Kord kohtusin ühe endise hinduga, kelle nimi oli Chandu Ray.
Võib-olla olete temast kuulnud. Tema ema, pühendunud hindu, võttis ta kaasa sadadesse
templitesse, kuhu jumalatele viidi võiet ja lilli. Nad olid piiritult siirad. Chandu aga mõistis, et
ta polnud leidnud Jumalat. Kuid Ta otsis Teda. Ja Jumal austas seda otsingut. Chandu kohtas
üht kristlasest üliõpilast, kes pidi tõsise silmaprobleemi tõttu haiglasse minema.
Operatsioonist loodeti, et see päästab ta nägemise. Chandu Ray läks teda opi eelõhtul
vaatama. Tudengil oli side silmadel. Chandu küsis, kas ta saaks midagi teha ja tudeng palus
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tal endale Piiblit ette lugeda. Chandu, Jumalat otsiv hindu, avas Piibli Johannese 14 kohalt:“
Mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei pääse Isa juurde kui vaid minu läbi.“ Chandu küsis:“Sa
usud seda?“ Kristlane vastas jaatavalt. „Sa usud, et Jeesus on tee, tõde ja elu?“- „Jah.“ Siis
küsis hindu kristlaselt:“Miks sa siis ei palu Jeesust oma silmade pärast?“ Seejärel palus hindu
Jeesuselt poisi silmadele tervenemist. Järgmisel päeval viidi tudeng opisaali. See lugu juhtus
Pakistanis. Chandu Ray palus luba opisaali pääseda. Kirurg võttis poisi silmadelt sideme ära
ja jäi vaatama. Seejärel ütles ta teistele arstidele ja õdedele:“Täna ma küll ei opereeri.
Vaatame paari päeva pärast.“ Chandu Ray rääkis hiljem, et sellest hetkest teadis ta, et Jeesus
on tee, tõde ja elu. Inimene, kes siiralt otsib Jumalat ja tõde, võtab Jeesuse vastu kohe, kui
leiab. Selline test näitab, kas inimene on järginud talle antud valgust. Kui selline inimene
kuuleb Jeesusest, ütleb ta sõnad, mida paljud misjonärid on oma töös kuulnud:“Teda olengi
ma teeninud kogu oma elu ja nüüd tean Ta nime!“ Niimoodi selgub, kas inimene on siiralt
otsinud Jumalat- tõemeeli otsijad võtavad Jeesuse vastu kohe, kui Temast kuulevad. Sellised
on mu vastused neile kahele küsimusele. Kristlus niisiis välistab kõik teised usundid. Seda ei
või kokku segada ega vägisi sobitada teiste uskudega. See peab eristuma teistest, sest Jeesus
ise eristub kõigist teistest. Kuid see pole ainult kõikevälistav, vaid on samas ka kõikehõlmav.
See on usk kõikide jaoks! Jeesus on ainus tee ja seda kogu maailma jaoks! Mitte ainult teatud
rahvastele või rassidele, vaid kõigile inimestele. Seepärast ongi kristlus algusest peale olnud
misjoniusk. Teisiti ei saakski! Kui usud, et Jeesus on ainus tee, pead Temast kõigile rääkima.
Aga kui usud, et Ta on lihtsalt üks tee teiste hulgas, ei huvita sind misjonitöö isegi mitte oma
riigis. Muud valikut meil tõepoolest pole. Küsimus pole selles, mis õigus mul on veenda teisi
usku vahetama, vaid selles, milline on mu vastutus rääkida neile teest, tõest ja elust. Kui
teaksid ravimit vähi vastu, aga hoiaksid selle vaid enda teada, oleks see julm tegu. Kui keegi
teaks vastust mõnele inimkonda vaevavale probleemile- mida arvaksid neist, kes seda infot
teistega ei jagaks? Meie oleme leidnud Jeesuse Kristuse- ainsa tee, tõe ja elu. Olgu Jumal
meile armuline, kui me seda head sõnumit teistega ei jaga. Jeesus ütles:“Minge kõikjale
maailma ja tehke jüngriks kõik rahvad, ristige neid, õpetage neid kõiges nagu ma teid
õpetasin.“ „Kuulutage evangeeliumi kõigele elavale!“ „Te saate Püha Vaimu ja peate olema
minu tunnistajad maailma ääreni.“ Jeesus ei tulnud tooma üht usundit väikesele inimgrupile.
Ta tuli tooma tõde igaühele meist. Evangeliseerimine ei tähenda kellegi veenmist oma usku
vahetama, vaid leidma kontakti tõelisusega. Leidma tõde Jumala ja iseenda kohta Jeesuse
Kristuse kaudu. Jeesus on tee, mille läbi hinnata muid valikuid. Jeesus on tõde, mille läbi
hinnata muid tõekspidamisi. Jeesus on elu, mille läbi hinnata kõiki muid elueesmärke.
Täpsustan veel korraks midagi, millest eelnevalt kõnelesin. Nii mõneski mainitud „-ismis“ on
ka häid külgi: loomulikult peame me hoolima rõhututest ja keskkonnast. Aga kui „-ism“
haarab oluliseima koha meie elus, saades eesmärgiks omaette, on midagi väga valesti. Jeesus
on ainus elu. Maailm peab tegema valiku „-ismide“ ja „Mina Olen“ vahel. Valida on kahe
lühikese tähekombinatsiooni vahel. Me võtame Issanda Jeesuse vastu kui oma kaastundliku
venna, liha meie lihast, luu meie luust. Aga me teenime Teda kui Igavest Isa, Rahuvürsti,
Kuningate Kuningat, Isandate Isandat. Ta on Alfa ja Oomega, Taeva Leib, Hea Karjane,
Maailma Valgus, Ülestõusmine ja Elu. Tee, Tõde ja Elu. Juuda Lõvi. Tall, kes oli tapetud.
Jah-vastus igale Jumala tõotusele. Inimese Poeg, Taaveti Poeg, Maarja Poeg, Jumala Poeg.
Valitseja üle kõigi valitsuste. Peigmees. See, kes oli, on ja tuleb taas. Aamen.
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Algupärane kristlik uuestisünd
Sünni uuesti
Tahan täna õpetada sellest, kuidas saada kristlaseks. See on üks peamine küsimus, mida
võime oma religioonis küsida- kuidas siseneda maa peal Taevariiki, kuidas alustada kristlikku
elu ja kuidas uuesti sündida? See on mu õpetuse teemaks, mille lindistame ka videole laiema
kuulajaskonna jaoks. Mu südamel on koorem. Nii paljusid kristlasi nõustades olen õppinud
midagi- mitte arutada probleemi, mille pärast nad tulid. Küsin neilt, keda nõustan:“Räägi,
kuidas said kristlaseks, räägi mulle oma pöördumisest. Kuulan väga tähelepanelikult, kas
pöördudes oli neil hea või halb ämmaemand. Kas beebi jaoks tehti kõik vajalik? Kas nad
tõesti sündisid täielikult uuesti? Vaadake, sünd mõjutab elu. Halb sünnitus võib ilmale tuua
haigevõitu, nõrga tervisega beebi. Pikaajalist ja valulist sünnitust peaks võimalusel vältima.
Kui aga vaatan tagasi oma kogemusele, läks mul 17 aastat, et saada kõik vajalik, mille aga
oleksin pidanud saama siis, kui usku tulin. Selleks pole isegi 17 tundi vaja. Seda võib isegi 17
minutiga teha, kui sul on kogenud ämmaemand. Loodan, et teil tekib võimalus kedagi
Kristuse juurde juhatada. Mida nende jaoks tol hetkel teed, mõjutab kogu nende kristlikku elu.
See, kuidas alustame, suunab me tee kogu eluks. Enamike jaoks on me pöördumine suurimaks
mõjutajaks kristlikus elus. Mulle tundub, et on liiga palju kiirustatud sünde- kristlasi, kes
sündisid halva sünnituse läbi. Hämmastav on asjaolu, et kui läheme tagasi ja parandame
alguse ära, siis nende probleem muutub väiksemaks. Nad võivad öelda:“Arvan, et saan nüüd
selle probleemiga ise hakkama.“ Kui kasutada veel üht metafoori, oleks see nagu siis, kui
autol kõik neli silindrit ei tööta. Enamikel autodel, mis mul olnud, oli käivitamiseks neli
silindrit. Kristlik elu algab nelja sammuga. Kui neid kõiki ei astuta, on see nagu auto, millel
töötab kaks või kolm silindrit. Auto liigub ka kolme silindriga, kuid tõusuni jõudes jääb jõudu
väheks. Auto liigub ka kahe silindri jõul, kui sõidad mäest alla ning tuul on tagant. Mõned
kristlased taaruvad kaasa, sest nad ei kasuta nelja silindrit. Olen avastanud, ja see on ka mu
tänase õpetuse peamine mõte, et uude ellu tulemiseks peame tegema neli sammu.
Uuestisünnil on neli aspekti. Iga beebiga peavad toimuma neli asja. Füüsiline sünd on
protsess. Kohtusin ühe ämmaemandaga ja küsisin, mida peab beebiga füüsilise sünni puhul
tegema. Ta tõi mulle neli lehekülge teksti. Ma ei teadnud, kui keeruline on siia ilma tulemine.
Nüüd olen palju targem. Küsisin temalt, mis hetkel laps sünnib? Ta ütles, et see on
vastuoluline küsimus. Mõned ütlevad, et siis, kui loode emaihust nähtavale ilmub. Mõned
ütlevad, et elu algab, kui nabanöör lõigatakse ja suletakse. Mõned ütlevad, et kui laps esimest
korda sisse hingab ja nutab. Küsisin, kas see toimub tavaliselt käte pealepanemise läbi? Ta
jaatas. Kas mõistate või olete minust juba ees? Sama toimub vaimse sünni puhul käte
pealepanemise läbi. Ämmaemand ütles, et tähtis pole küsida, mis hetkel laps sünnib, vaid olla
veendunud, et ta on hoopis elus ja kõik vajalik on lapse jaoks tehtud. See annabki mu teemale
pealkirja. Kui Jeesus ütles, et peate uuesti sündima, mõtles Ta, et see, mis juhtub su vaimuliku
elu alguses, on võrreldav sellega, kui alustasid oma füüsilist elu. Täpselt nagu neid asju peab
tegema füüsilise sünni puhul, sarnaselt peab neid tegema ka vaimse sünni puhul. Näiteks
nabanööri lõikamine ja sulgemine on võrreldav meeleparandusega. See viib mineviku lõpule,
see lõikab sind ära sellest, mis sind eelneva eluga seob. Vastsündinu pesemine on samuti väga
tähtis, et saaks ära pestud kõik eelneva elu mustus ja ta võiks alustada puhtana. See on uues
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elus võrreldav ristimisega. Käega patsutamine, et beebi hakkaks nutma, on võrdne vaimsele
beebile käte pealepanemisega, et ta võiks sisse hingata Jumala Vaimu ja rääkida vaimust.
Esimene nutt või hüüe näitab, et elu on alanud. Seega siin on paralleel. Kust ma selle
avastasin? Vaatasin uuesti Piiblisse, täpsemalt Uude Testamenti. Avastasin, et paljud juhivad
inimesi Kristuse juurde, aga ei kasuta selle juures Uue Testamendi kõnepruuki. See on
oluline, sest kui eemaldume Piibli kõnepruugist, tavaliselt tähendab see, et eemaldume Piibli
printsiipidest ja mõtteviisist. Oleme hakanud kasutama kõikvõimalikke peitesõnu piibellike
väljendite asemel. Näiteks räägime otsuse tegemisest Kristuse kasuks. Räägime, et inimesed
pühenduvad. Räägime sellest, et inimesed avavad oma südame Jeesusele. Räägime, et
inimesed võtavad Kristuse vastu oma ellu. Mitte ühtki neist väljenditest pole Uues
Testamendis. Kõik need on me enda ettekujutuse vili. Kuna ükski neist ei kuulu Uude
Testamenti, eemaldume tegelikult Uue Testamendi mõtteviisist. Seetõttu mulle meeldib
kasutada Uue Testamendi kõnepruuki. Toon ühe näite selle kohta. Üks jumalasulane küsis
minult:“David, kas sa usud Vaimu väe all „langemisse“?“ Ütlesin, et muidugi usun, sest see
on piibellik. Hananias ja Safiira langesid (tapeti-ingl) Vaimus. Rohkem ta teada ei tahtnud.
Viin teid tagasi Uue Testamendi väljenduse juurde ja selle läbi tagasi uuestisünnis Uue
Testamendi mõtteviisini.
Olete ilmselt kuulnud hulgaliselt jutlusi salmi põhjal:“Peate uuesti sündima.“ Paljud teist on
kuulnud jutlust selle kirjakoha põhjal? Peaaegu kõik teist. Jeesus ütles, et uuesti sündida
tähendab sündida veest ja Vaimust. Kuulates neid jutlusi sel teemal, paljud teist kuulsid
selgitust, mida tähendab veest sündida? Palun, tõstke käsi! Viis teie hulgast. Kõik teist kuulsid
uuestisünni kohta, kuid sulle ei räägitud, mida tähendab veest sündida. Kuigi Jeesuse sõnul
see tähendab seda. Tuleme selle teema juurde tagasi. Kui me tähele ei pane, võtame mingi
lõigu kontekstist välja, teeme sellest ettekäände iseenda mõtteviisile ja tegudele. Viin teid
tagasi Uude Testamenti, sest aktsepteerin, mis see ütleb ja mida tehti, et aidata inimestel
kristlaseks saada. Kust võiksime Uues Testamendis alustada? Me ei saa alustada nelja
evangeeliumiga. Võib-olla see šokeerib sind. Ütlen midagi, mis võib sind nii vara hommikul
ehmatada. Täielikku evangeeliumi ei leidu neljas evangeeliumis. Neli evangeeliumi räägivad
üleminekuperioodist- periood juudi aja ja kristliku aja vahel. Neljast evangeeliumist pole
võimalik teada saada kristlaseks saamise kohta. Seda sel lihtsal põhjusel, et täielik kristlik
pöördumine polnud võimalik sel perioodil. Selgitan seda. Usk Jeesusesse evangeeliumides
pole sama, mis usk Jeesusesse ülejäänud Uues Testamendis. Jeesus polnud siis veel surnud ja
üles tõusnud. Inimestel võis olla usk Ta nimesse, usk Ta tervenevasse väesse, kuid neil ei
saanud olla usku ülestõusnud Issandasse. Mõistate? See oli usk inimesest Jeesusesse maa
peal, uskudes, et Ta oli Messias ja Messia nimi oli Jeesus. Kuid see ei olnud usk Jeesusesse,
kes on Isa parema käel ja kellele on antud kogu meelevald taevas ja maal. Samuti ei saanud
ristimine evangeeliumides olla kristlik ristimine. See oli lihtsalt meeleparandusristimine, mida
tegi Ristija Johannes, hiljem Jeesus, või pigem Ta jüngrid. Siis see nagu kaob ja ilmub taas
Apostlite tegudes, kuid hoopis teistsuguse tähendusega. Nüüd on see ristimine Jeesuse
surmasse. See on mahamatmine ja ülestõusmine koos Jeesusega. Varem poleks see iial saanud
nii olla. Seega inimesed, keda ristiti enne Jeesuse surma, ristiti uuesti pärast Ta surma täieliku
kristliku ristimisega. Üks klassikaline juhtum on Apostlite teod 19. Paulus leidis inimesed,
keda oli ristitud vaid ristimisega, mida leidub evangeeliumides. Ta ei kõhelnud hetkegi neid
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ristides kristlikku ristimisse. Kas mõistate? Teine erinevus on see, et evangeeliumides ei
saanud mitte keegi vastu võtta Püha Vaimu. Jeesus ütles, et Teda ei saa veel vastu võtta, sest
Vaimu pole veel antud, Teda pole veel austatud. Püha Vaimu vastuvõtmine ei saanud olla osa
Jeesuse järgijaks saamisest neljas evangeeliumis. Teisisõnu, evangeeliumide tegevus toimus
liiga vara selle teema jaoks. See toimus liiga vara, enne Jeesuse surma ja ülestõusmist, et
saaksime uurida, kuidas saada Jeesuse järgijaks nüüd. Kirjade ja Ilmutuse raamatu aeg on
liiga hilja meie teema jaoks. Me ei saa ka sealt alustada. Miks nii? Kirjad ja Ilmutuse raamat
kirjutati inimestele, kes olid juba kristlased. Nii et võid asjata otsida sealt, kuidas kristlaseks
saada. Nad juba olid kristlased. Seega kirjades pole midagi kristlaseks saamise kohta. Need
kirjutati neile, kes olid juba uuesti sündinud. Mis meile järele jääb? Vaid üks raamat.
Apostlite tegude raamat. Seetõttu on see nii tähtis. Ainus Uue Testamendi raamat, milles tuleb
välja, millist evangeeliumi algkoguduses kuulutati ja millist reaktsiooni oodati sellele
evangeeliumile. Apostlite tegude raamatus võime jälgida apostleid tegutsemas. Saame
vaadata, kuidas nad evangeeliumi jagasid. Kuuleme, mida nad ütlesid arupärijatele. Apostlite
tegude raamatuga peame alustama, kui küsime, kuidas saada kristlaseks. Kust alustame
Apostlite tegude raamatus? Vastuseks on: ükskõik, millise juhtumiga, kus on täielikult kirjas,
kuidas inimesed kristlasteks said. Selliseid juhtumeid on kaks. Üks on Apostlite teod 8, teine
peatükis 19. Üks näitab Paulust toimimas, teine Peetrust ja Johannest. Leiame neis kahes loos,
et nad näitasid arupärijatele nelja lihtsat sammu. Mõlema loo puhul samas järjekorras.
Sammud olid järgmised:
1.
2.
3.
4.

Paranda meelt Jumala vastu tehtud pattudest
Usu Issandasse Jeesusesse
Saa veega ristitud
Võta vastu Püha Vaim

Need ongi need neli teemat, millest täna räägin. Ühiselt moodustavad nad selle, mida Uus
Testament peab silmas uuestisünni, usklikuks saamise, Jumala riiki tulemise või igavese elu
all. Kõik need kirjeldavad, mida tähendab saada kristlaseks. Need ongi need neli sammu. Kui
vaatad neid kaht lugu, näed, et kõigepealt nad parandasid meelt, siis nad uskusid, siis ristiti
veega, ja pärast võtsid vastu Püha Vaimu. See on tavapärane kristlik sünd. Ülejäänud
peatükkides arst Luukas, kes selle kirjutas- ainus mittejuut Piibli autoritest, ei maini kõiki
nelja sammu iga kord. Oleks igav, kui ta seda teeks. Kui iga pöördumise puhul mainiks ta
nelja sammu. Tavaliselt rõhutab ta üht või teist neist punktidest. Olenevalt, mis oli kõige
rabavam osa antud loo puhul. Ühes loos mainib ta, kuidas 3000 inimest saavad ühe korraga
ristitud. See oli nii silmatorkav, et ta kirjutas selle üles. Kuid ta ei maini, et nad parandasid
meelt, uskusid või võtsid vastu Vaimu. Kas nad said siis kristlaseks vaid ristimise läbi? Ei.
Luukas on lihtsalt niivõrd tark kirjutaja, et ei hakka mainima iga kord kõiki nelja sammu.
Vahel näitab ta, et meeleparandus on olulisim osa. Vahel mainib ta nende usku, vahel
ristimist, vahel Vaimu vastuvõtmist. Korneeliuse puhul rõhutab Ta Püha Vaimu vastuvõtmist,
sest nad said äkitselt Vaimu keset Peetruse jutlust. See oli nii imekspandav, et ta pidi seda
rõhutama. Kui paned kõik need lood kokku, pole ühtki erandit, nende nelja lihtsa sammu
kõrval. Kuskil ei lisata midagi nendele sammudele ega midagi võeta ka ära. Niimoodi saadi
algkoguduses kristlaseks: nad parandasid Jumala ees oma pattudest meelt, nad uskusid
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Issandasse Jeesusesse, nad ristiti veega ja nad võtsid vastu püha Vaimu. Märkimisväärseim
punkt selle juures on aga, et nad alustasid enda kristlikku elu isiklikus suhtes Jumala
kolmainsuse kolme isikuga. Nad teadsid kohe alguses, et Jumal on kolmainsus. Seevastu
paljud alustavad oma kristlikku elu tänapäeval ilma suhteta Püha Vaimuga. Nad ei tea midagi
Pühast Vaimust. Vahel ootavad nad aastaid, enne kui astuvad sellesse suhtesse. Nad lähevad
konverentsile ja kuulevad esimest korda, et Püha Vaim on isik, keda võib teadlikult tunda. Nii
et nad jõuavad hiljem järele. Peaksime inimestele kohe algul kõiki kolme isikut tutvustama ja
ütlema: paranda meelt Isa ees, usu Poega ja võta vastu Püha Vaim. Näeme hiljem, et üks
põhjuseid, miks me seda praegu ei tee, on, et me nüüd räägime Jeesuse vastuvõtmisest.
Apostlid ei teinud seda kunagi. Näeme hetke pärast, miks. Rääkides Jeesuse vastuvõtmisest,
eirad kolmainsuse kolmandat isikut. Uues Testamendis sai inimene kristlaseks, kui ta võttis
vastu Püha Vaimu, mitte Jeesuse. Selle läbi, et uskus Jeesusesse, aga võttis vastu kolmanda
isiku. Kohe algusest peale olid neil oma teadlikus suhtes Jumalaga kõik kolmainsuse kolm
isikut. See on väga oluline. Nüüd kui mõistame seda neljaosalist algust Apostlite tegudes,
võime minna tagasi evangeeliumidesse ja näeme, et kõiki nelja sammu nähti ette ka
evangeeliumides. Näiteks loe, mida ütles Ristija Johannes. Ristija Johannes ütles inimestele:
parandage meelt, uskuge sellesse, kes tuleb pärast teda, saage veega ristitud ja kes tuleb pärast
seda, annab teile Püha Vaimu. Ristija Johannes viitas ettepoole selle neljaosalise plaani
suunas. Näeme, et ka Jeesus ise rääkis oma õpetustes kõigist neljast asjast, kuid Ta ei pannud
neid kokku. Ta rääkis meeleparandusest, rääkis Temasse uskumisest ning ka ristimisest. Ta
rääkis sellest, et ühel päeval saadab Ta Püha Vaimu anni. Ta mainis ka kõiki nelja. Kui vaatad
perioodi Tema ülestõusmise ja taevamineku vahel, kui Ta jagas oma viimased käsud
apostlitele ja kogu kogudusele, ütles Ta, et neil on ülesanne, mis puudutab kõiki nelja. Ta
ütles, et nad kuulutaksid meeleparandust, et nad kuulutaksid evangeeliumi, et inimesed
usuksid Temasse, et nad ristiksid järgijaid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel ja et nad ootaksid,
kuni nad saavad Püha Vaimu, et nad võiksid Püha Vaimu teistega jagada. Näeme, et see
neljaosaline mudel on evangeeliumides olemas, kuid need pole kuskil ühendatud. Sel pole
veel täit tähendust, nagu hiljem, kuid see on olemas. Kui aga nüüd vaatame kirju ja Ilmutuse
raamatut, siis kõik neli osa on ka seal olemas, kuid mitte koos. Kui Paulus kirjutab
kristlastele, viitab ta tihti nende kristliku tee algusele. Vahel ütleb: kas te ei mäleta, et
pöördusite ebajumalatest elava Jumala poole? Kas te ei mäleta, kuidas hakkasite uskuma
Kristusesse? Teinekord ta ütles: kas te ei mäleta, et teid ristiti? Samuti kui teid ristiti, maeti ja
äratati koos Temaga üles. Vahel ta ütleb: kas mäletate, kuidas saite Vaimu? Kas saite Vaimu
usu läbi või käsutegude tegemise kaudu? Nad teadsid, et nad olid Püha Vaimu vastu võtnud.
Kõiki neid nelja asja esineb ka kirjade erinevates kohtades. Ühes kirjas on kõik neli osa õiges
järjekorras koos. See on Heebrealastele 6. Me ei tea, kes on see autor, kuid ta kirjutab juudi
usklikele. Ta ütleb: ma ei taha teiega jälle algusest peale hakata. Peaksite juba täiskasvanud
olema, vajate liha, mitte piima. Ma ei taha minna tagasi ning alustada jälle meeleparandusega,
usu, ristimise ja käte pealepanemisega. Ta ütles, et ta ei taha seda jälle uuesti teha. Kas pole
märkimisväärne, et kõiki nelja mainitakse Apostlite tegudes samas järjekorras? Nii et näeme
seda alguse neljaosalist mudelit kirjeldatuna Apostlite tegudes, ettekuulutatuna
evangeeliumides ja eeldatuna kirjades. Nägime nüüd, et on neli sammu. Kutsun neid „neli
sammu vabaduseni“, et kogeda täit vabastust.
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Huvitav on see, et erinevad kirikuvoolud on rõhutanud ühte neist neljast. Olete ilmselt
kuulnud vabameelsest suunast koguduses. Nad ei eksi tegelikult kõiges. Vabameelsed peavad
tõesti meeleparandust oluliseks. Vabameelne suund koguduses ütleb: pead muutma oma
suhtumisi, pead muutma eluviise. Viimasel ajal rõhutavad nad rohkem poliitilist ja sotsiaalset
ebaõiglust kui individuaalset ebamoraalsust. Kuid nad kindlasti rõhutavad meeleparandust.
Probleemiks on aga see, kui ainult seda rõhutada, saab sellest tegude läbi Kristuse pääste
otsimine. Pead ise ennast muutma. Samas see on oluline osa. Evangeelsed ringkonnad peavad
oluliseks usku. Küsides tüüpiliselt evangeelse koguduse liikmelt, kuidas päästetud saada,
vastab ta: usu Jeesusesse ja saadki päästetud. Ta arvatavasti ei maini veega ristimist, ilmselt ei
maini ka Püha Vaimu vastuvõtmist. Ta ütleb: lihtsalt usu! Seega nemad rõhutavad usku.
Sakramentaalne suund, vahel öeldakse ka katoliku suund, kas siis rooma- või anglokatoliku,
nemad rõhutavad ristimist. Nad ütlevad, et kristlaseks saadakse seega ristimise läbi. Nemad
annavad sellise vastuse. Nad ütlevad isegi, et kui sind lapsena ristiti, siis saigi sinust kristlane.
Nelipühi suund rõhutab neljandat osa- Püha Vaimuga ristimist. Samas nelipühilased õpetavad,
et on kaks Püha Vaimu vastuvõtmist. Üks siis, kui usud, teine siis, kui saad Püha Vaimuga
ristitud. Kõik need neli suunda peavad oluliseks üht neljandikku tõest. Probleem on selles, kui
võtad osa tõde ja teed sellest kogu tõe, saab sellest valeõpetus. Enamus valeõpetusest saab
alguse, kui võtad osa tõest ja rõhutad seda, kuni sest saab kogu tõde. See pole kogu tõde, et
vaid meeleparandus teeb sinust kristlase. Pole kogu tõde, et usk teeb su kristlaseks. Pole ka
kogu tõde, et ristimine teeb su kristlaseks. Kogu tõde pole ka, et Püha Vaimu vastuvõtmine
teeb su kristlaseks. Peamine tõde, mida tahan täna edasi anda, on väga lihtne. Vajame kõike
nelja osa. Uue Testamendi kohaselt on kõik neli vajalikud Jumala riiki tulemiseks. Vajalik
päästetud saamiseks ja igavesse ellu astumiseks siin. Kas pole kahju, et erinevad kirikuvoolud
rõhutavad üht osa Uue Testamendi tõest nii, et see saab nii suureks, et teised kolm ei paistagi
välja. Kui näed kõiki nelja kui ühist tervikut, mõtled rohkem Uue Testamendi apostlite viisil.
Loomulikult on usk neist neljast kõige olulisem. Sellele pannakse ka kõige rohkem rõhku.
Ülejäänud kolm toetuvad sellele. Kahtlen väga, et keegi parandaks meelt pattudest, kui nad
seejuures ei usuks. Milleks meelt parandada, kui see poleks tõsi. Ristimise peamine osa on
usk, mille tõttu seda teed. Koloslastele 2. peatükk teeb selle selgeks, et ristimisest pole midagi
kasu, kui sa pole usus. Lisaks küsib Paulus Galaatlastele 3: kuidas te saite Püha Vaimu? Usu
läbi. Seega on usk kogu terviku aluseks. Kuid peame kõiki nelja nägema osana usust, kui
ütleme, et oleme ainult usu läbi õigeks saanud. See ei tähenda usku ilma meeleparanduseta,
see ei tähenda usku ilma ristimiseta ega Püha Vaimu vastuvõtmiseta. See tähendab sellist
usku, mis hõlmab kõiki nelja osa. Väga ohtlik on öelda, et saime ainult usu kaudu päästetud,
kui see tähendab välja jätta teised kolm. Saame päästetud usu läbi, mis parandab meelt, mis
laseb end ristida ja mis võtab vastu Püha Vaimu.
Tahan vaadata viimaseks kahte sõna või fraasi, mida kasutatakse kõige sagedamini tänapäeval
kristlaseks saamisel. Mõlemad on olemas ka Uues Testamendis. Esimene sõna on
„pöördumine“. Teiseks on „uuesti sündimine“. Kuidas need kaks sõna sobituvad nende nelja
osa juurde uuestisünni puhul, millest rääkisin. Mõned inimesed küsivad:“Millisele neljast
osast viidatakse sõnaga „pöördumine“? Millised neli sobivad kirjeldama sõna „uuestisünd“?
Proovin nüüd sobitada need neli osa nende kahe väljendiga. Kahjuks kaldume tänapäeva
levinud sõnakasutuses ütlema, et pöördumine ja uuestisünd on täpselt samad asjad. Uues
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Testamendis nad ei ole. Nad on kaks päris erinevat sõna. Tavapärases tunnistuses kaldume
ütlema, et pöördusin või sündisin uuesti, viidates samale kogemusele. Vaatame, kuidas neid
kaht sõna- „pöördumine“ ja „uuestisünd“ kasutatakse selles raamatus. Me peaksime neid
samamoodi kasutama, niiviisi ei peta ega eksita iseennast või teisi. Esimesena peame
mõistma, et sõna „pöördumine“ ei ole miski, mida Jumal teeb Uues Testamendis. See on
miski, mida mehed ja naised teevad. See on miski, mida nad teevad iseendale või teistele. Kui
täpne olla, siis Jumal ei „pööra“ kedagi. Mina kas pöördun ise või pööran kellegi teise usku.
See tähendab lihtsalt „ümber pöörama“. Teed kannapöörde. Pole oluline, kui kaua selleks
pöördeks aega läheb. Sa võib-olla pöörasid aeglaselt ümber, järk-järgult. Oluline on, et sõna
„pöördumine“ tähendab, et enne liikusid selles suunas, nüüd aga vastupidises. Sa kas veensid
iseennast ümber pöörama või veensid kedagi teist ümber pöörama. Kas pöördusid ise või
pöörasid venna eksiteelt. Jätame sõna „pöördumine“ selleks, mida meie teeme. Ma kas
pöördun ise või veenan sind pöörduma ja teeme kannapöörde. See on inimese tegu, kus ta
pöördub ümber. Milliseid samme neljast see sõna „pöördumine“ hõlmab? Vastuseks on, et
kõiki nelja osa. Kõik neli sammu on Uues Testamendis käskivas kõneviisis. Meile öeldakse,
et parandaksime meelt. Meil kästakse uskuda ning ristitud saada, meil kästakse võtta vastu
Püha Vaim. Kuna meile on antud käsk seda kõike teha, siis see ongi inimese pöördumise tegu.
Pöördumine on inimese tegu, millel on neli osa. Pöördun siis, kui parandan meelt, usun, kui
saan ristitud ja võtan vastu Püha Vaimu. Seetõttu olen nüüd näoga vastassuunas. Seega kõik
neli osa on inimese enda teod. Nüüd tuleb aga üllatav osa- Uues Testamendis on kõik neli osa
ka Jumala teod. See ütleb, et Jumal annab meile meeleparanduse. Usk pole meist enesest, vaid
on Jumala and. See ütleb, et Jumal peseb ära me patud ristimise läbi. See ütleb, et Jumal valab
välja oma Vaimu mu üle. See on hämmastav: meeleparandus, usk, ristimine ja Vaimu
vastuvõtmine on kõik inimese teod, mis toovad esile pöördumise. Nad on samuti kõik Jumala
teod ja seda nimetab Uus Testament uuestisünniks. Igas etapis teen mina midagi ning ka
Jumal teeb midagi. See hõlmab mõlemat. Annan ühe tehnilise termini, sest räägime endiselt
teoloogiast. Keegi tuli mu õpetust kolmeks kuuks kuulama, pärast seda küsis mu käest: oled
sa kalvinist või arminianist? Kalvinist usub, et Jumal teeb kõik, arminianist usub, et meie
teeme kõik. Kalvinistid rõhutavad Jumala tegevust, arminianistid aga inimese oma. Ütlesin
talle:“Kuulasid mind kolm kuud, peaksid juba teadma. Ta ütles, et ta tõesti ei tea. Mõni päev
mõtlen, et David on tubli kalvinist. Järgmisel pühapäeval jutlustad nagu arminianist.“ Ütlesin,
et ta peaks teadma vastust, sest ma olen mõlemat. Uues Testamendis on mõlemad. See on
imeilus kooslus Jumala tegudest ja minu omadest. Kui mina parandan meelt, toob Jumal
meeleparanduse. Kui mina usun, siis annab Jumal usu. Kui mind ristitakse, peseb Jumal mu
puhtaks. Kui võtan Vaimu vastu, valab Jumal oma Vaimu. Mõlemad on vajalikud- nii
pöördumine kui uuestisünd. Veel üks mõte uuestisünni kohta. Oleme jäänud kinni
mõtlemisse, et uuestisünd peab toimuma hetkega. Kui see oleks tõsi, peaksid vaatama nelja
sammu ja küsima, millisel hetkel selles protsessis toimub uussünd. Kalvinisti sõnul tuleb see
enne esimest, sest ei saa nelja sammu teha enne kui sünnid uuesti. Arminianismi kohaselt 2. ja
3. sammu vahel- pärast seda kui usud ja enne ristimist. Katoliiklastel toimub see ristimisel,
isegi kui see juhtus enne teisi samme. Nad kõik eksivad, sest nad kõik usuvad, et uuestisünd
on silmapilkne ime. Kui aga uurida sõna „uussünd“ Piiblist, leiad, et see viitab protsessile,
mitmele täidetud sammule. See ei ole hetkeline sündmus, vaid on hoopis protsess, täpselt
nagu füüsiline sündki on protsess. Ka selle puhul ei saa öelda, et laps sündis just siis. Samuti
44

ei saa öelda vaimuliku sünni puhul täpset hetke. Saame aga öelda, et sündimise protsess on
lõpetatud. Beebi on täielikult elus. Peaksime rohkem muret tundma, et kristlased oleksid elus,
kui et inimesed sünniksid uuesti. Sünd on ainult elu algus. Kõige olulisem pole kristlasena
uuesti sündida, vaid elada. Olla elav Jumala riigis ja Vaimus. Kui tahad elada Jumala riigis,
vajad kõiki nelja osa. Vajad täielikku uuestisündi, täielikku pöördumist. Alguses on
uuestisünni puhul rõhk sinu pöördumisel, kui aga hakkad lõpule jõudma, rõhutatakse Jumala
tööd sündimisel. Kui räägime uuestisünnist, peaksime rääkima põhiliselt veega ristimisest ja
Püha Vaimu vastuvõtmisest. Kui räägime pöördumisest, peaksime rõhutama peamiselt
meeleparandust ja usku. Kuid see tõesti tähendab, et kolmas ja neljas samm on üsna kriitilised
Jumalast sündimise juures. See on su vana elu lõpp ja uue elu algus. See on kogu sünni
olemus.

Paranda meelt Jumala vastu tehtud pattudest
Esimeseks sammuks Jumala riiki tulemisel on alati olnud meeleparandus. Kurb, et nii paljud
tulevad meelt parandamata Jumala riiki ja Jumal peab käskima kristlastel meelt parandada.
Jumal ei peaks kristlastele rääkima meeleparandusest. Kogudus peaks hoopis maailmale
sellest rääkima. Jumalat kuulates tead, et Ta räägib meeleparandusest ja asjadest, mida
kogudus oleks pidanuks tegema aastate eest. See ongi esimene samm. Mida tähendab meelt
parandada? Tundub, et paljude meelest puudutab see tundeid, pisaraid, tunda kahetsust asjade
pärast, mida oled teinud. See ei pruugi olla meeleparandus. See on võib-olla lihtsalt
kahetsemine. Paljud inimesed kahetsevad, kuidas on enne elanud. Oleksin üllatunud, kui siin
on keegi, kes ei kahetse mõnda otsust, mida ta on elus teinud. Kahetsustunded puudutavad
seda, mida oled teinud endale, mida oled teinud enda eluga ning enda otsustega. Siin on
inimesed, kel on sügavad nn süümepiinad. Süümepiinad on tunded, mida tunned teistele tehtu
pärast. Kohtasin üht meest, kes põdes üht suguhaigust oma eluviisi tõttu. Ta oli selle
suguhaiguse oma tütrele edasi pärandanud. Teda täitsid süümepiinad, kui ta nägi, mida oli
tütrele põhjustanud. Tal süda valutas selle pärast, kuid see pole meeleparandus.
Meeleparandusel on selline unikaalne omadus, tunned, et oled teinud midagi Jumalale. See on
erinev kahetsusest ja süümepiinadest. Äkitselt mõistad, et oled Jumalale kõige rohkem haiget
teinud. Nagu kadunud poeg mõistis, et ta ei teinud ainult isale haiget. Ta ütles:“Isa, olen
teinud pattu sinu ja taeva vastu.“ Niipea kui asi puudutab taevast, ja mõistad, et tegid hoopis
Jumalale haiget, mõistad, et rikkusid Jumala seadusi ja hülgasid Tema armastuse. Äratasid
Jumala viha ja raevu, mille olid ära teeninud. Vajad Jumala halastust- kui see Jumala mõõde
sisse tuleb, saab sellest jumalik kurvastus, mis viib meeleparandusele. Kahetsus ja
süümepiinad ei pruugi viia meid meeleparandusele. Kain kahetses kibedalt, mida oli Aabelile
teinud, kuid ta ei parandanud sellest kunagi meelt, ei seadnud asju korda, ei tunnistanud seda
üles. Ta lihtsalt kahetses selle kogetud karistuse põhjust. See oli lihtsalt sissejuhatus.
Nüüd tahan rääkida, et meeleparandus hõlmab kolme asja. Vaatame meeleparandust lähemalt.
Uues Testamendis läbib meeleparandus kolm etappi. Väga lihtsalt öeldes:
1. Mõte
2. Sõna
3. Tegu
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Seetõttu võtab meeleparandus aega. Probleem tekib, kui üritad juhatada kedagi Kristuse
juurde viie minutiga. Juhata neid õigesti läbi meeleparanduse. Paneme neid ütlema patuse
palvet:“Jeesus, anna andeks mu patud, tule mu ellu, aamen.“ See ei ole meeleparandus.
Kusjuures kahtlen, kas on üldse võimalik üldiselt meelt parandada. Ilmselt teate üldist
ülestunnistust, mida kasutatakse anglikaani kirikus:“Jätsin tegemata asjad, mida pidin tegema
ja tegin, mida poleks pidanud, ja meis pole midagi head.“ See teeb meist õnnetud kristlased,
mis toodab palju õnnetuid kogudusi. Peaksime olema õnnelikud pühad, mitte õnnetud
patused. Kuulen seda ülestunnistust, kui käin naisega anglikaani kirikus. Nüüd on üks ka meie
linnas. Vaatan kogudust, kui nad patte tunnistavad. Mõtisklen, kas nad mõtlevad mis tahes
asja peale, mida tegid või millegi peale, mida ei teinud või tunnistavad igaks juhuks, kui
midagi peaks juhtuma. Näitan, et meeleparandus puudutab alati konkreetset pattu. Sa ei saa
üldiselt pattudest meelt parandada. Võid meelt parandada ainult teatud konkreetsetest
asjadest. See hõlmab endas kolme sammu. Kõigepealt pead muutma mõtlemist konkreetsete
asjade suhtes. Mõtlema neist Jumala viisil. Kui seda teed, jõuad kahele järeldusele: 1) Jumal
on palju parem isik, kui ma arvasin, 2) Mina olen palju hullem inimene, kui ma arvasin.
Tavaliselt on see vastupidi. Kui uskmatu mõtleb Jumalale, arvab ta, et Jumal on ebaõiglane
ning üksnes tema õiglane. Tema on Jumalast parem. Kas olete märganud? Paljud küsivad:
miks Jumal teeb nii, miks lubab seda? Nad ütlevad, et on Jumalast targemad. Nad saaksid
universumi juhtimisega paremini hakkama. Nad peavad end Jumalast paremaks. Nad ütlevad:
Ta teeb vigu, kohtleb inimesi, nagu mina ei teeks, seetõttu olen Temast parem. Kui meelt
parandad, teevad su mõtted kukerpalli. Kui koged kasvõi silmapilguks Ta pühadust ja puhtust,
hakkad mõistma, kui hästi on sul läinud. Sa arvad endast palju vähem. Mida suurem on Jumal
su silmis, seda vähem tähtsaks end pead. Meeleparandus on mõtlemise muutmine.
Kreekakeelne sõna „metanoia“ tähendab uut arvamust. „Meta“- muutus või pärast, „noia“meel. Mõelda teisiti selle kohta, kuidas oled elanud. See algab, kui muudad oma mõtlemist.
Kui hakkad mõtlema Jumala viisil, siis sa ei mõista ainult, et su halvad teod on päris jubedad,
üllatavalt hakkad nägema, et su head teod on samamoodi Jumalale sobimatud. See võib
paljusid šokeerida, kui nad mõistavad, et parim, mida nad on teinud, pole piisav Jumala ees.
Peame oma õigsusest samuti meelt parandama, kui patustki. Peame nii oma head kui ka
halvad teod kõrvale panema. Kui revolutsiooniline mõte! Arvatakse, et meeleparandus
hõlmab me halbu tegusid. Piiblis aga tähendab see ka me häid tegusid. Vaatame kahte
kirjakohta, mis on päris otsekohesed. Piibel ongi otsekohene raamat. Kahjuks on see viisakate
jaoks „ära puhastatud“. Heebrea ja kreeka keeles on see vägagi otsekohene. Jesaja ütles
järgmiselt ja naised mõistavad seda. Jesaja ütles, et meie õigus on kui menstruatsioonilapp.
Vahetatav hügieeniside. Niiviisi arvad enda õigusest, kui hakkad mõtlema Jumala viisil. Nüüd
meestele. Paulus ütleb Filiplastele 3: kui mõtlen käskudele, mida pidasin, mitte, mida ei
pidanud- ta tõesti pidas pea kõiki käske. Ta ütleb: kui mõtlen käskudele, mida järgisin, pean
neid sõnnikuks. Ta ütleb, et tunneb end kui väike poiss, kes käis potil, hoiab seda üleval ja
ütleb: vaata, mis tegin. Ta kasutab väga maist kreekakeelset sõna väljaheite jaoks, millel on ka
tuntud anglosaksi vaste. Selline ongi Piibel. Teisisõnu mõistad, et su õigsus on sama kaugel
Jumala mõõdupuust kui sinu halvad teod. Jätad kõik seljataha ja ütled: tulen tühje käsi ja
klammerdun Su risti külge. Niiviisi näed tõde enda suhtes. Mulle meeldib lugu ühest vanast
jutlustajast istanduse orjade juures kaugel Lõuna-Ameerikas. Ta jutlustas kadunud pojast:“
Poeg haaras kuue seljast ja viskas minema, haaras särgi ja vesti ja viskas need minema. Siis ta
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aga jäi endamisi mõttesse (jõudis iseendani).“ Endas järeldusele jõuda tähendab maha kiskuda
kõik maskid ja näha kogu tõde oma olukorra suhtes. Mida lähemale Jumalale jõuad, seda
halvemini end tunned. Mida rohkem mõistad, kui hea Ta on, seda rohkem mõistad, kui halb sa
oled. Selline mõistmine on esimene oluline samm. See pole aga kogu meeleparandus.
Teine samm on meeleparanduse sõna. See tähendab kõigepealt patte tunnistada. Katoliiklaste
praktiseeritud pihipraktikale vastukaaluks on protestandid pihti eiranud. Kui läinuksid Ristija
Johannese juurde ristimisele, öelnuks ta: enne, kui vette astud, tunnista avalikult oma patte. Ta
nõudis seda. Vaata, mitu korda öeldakse Uues Testamendis: tunnistage üksteisele oma patud.
Leian, et abivajaja nõustamisel on teraapilise mõjuga see, kui lasen neil välja öelda patud,
millele andestust otsivad. See on kahel põhjusel hea: see aitab tal vastutada konkreetsete
tegude eest. Küsin, kui keegi soovib kristlaseks saada:“Kas soovid saada patte andeks?“ –
„Jah“- „Soovid pattudest päästetud saada?“- „Jah“- „Ütle mulle, mis pattudest sa tahaksid
päästetud saada?“ Leian, et siis algab meeleparandus. Nende väljaütlemine toob need välja
valguse kätte. Mu süda rõõmustab, kui keegi selles olukorras ütleb:“Ma pole seda kunagi
kellelegi rääkinud.“ Usun, et kohe hakkab toimuma vabanemine. Olukord tuleb valguse kätte.
Midagi muutub juba selle väljaütlemisel. See on konkreetne. Uues Testamendis pole üldist
pattude tunnistamist, on ainult pattude (mitmus) tunnistamine- nimekiri asjadest.
Tunnistamine aitab inimesel vastutada. Kui asju tunnistad, ei saa enam ettekäändeid tuua. Ei
saa öelda:“See polnud minu süü!“ Tunnistamine tähendab, et juhtunu oli minu süü, otsustasin
nii teha. Räägitakse palju sisemisest tervenemisest. Kristlased soovivad pigem sisemist
tervenemist kui andestust. Andestuseks on vaja meeleparandust. Nii lihtne on süüdistada
kedagi teist mu probleemide eest, öelda, et see on vanemate süü või mis minuga lapsena
juhtus. Vajan tervenemist, kuid ei vaja andestust. Me ei ole selle tulemus, mis keegi on meile
teinud. Oleme selle tulemus, mida oleme meile tehtu osas teinud. Meie enda valikud ja
reageerimine on meid vorminud. Olen kibestunud, kuna otsustasin põlastada seda, mis mulle
tehti, selle asemel, et andestada. Tõesti usun, et enamik vajab meeleparandust kui tervenemist.
Kuigi on koht ka selle jaoks, kus Püha Vaim saab korda seada midagi, mis lapseeas juhtus.
Inimeste peamine vajadus pole sisemine tervenemine, vaid meeleparandus, mis teeb Jumala
andestuse võimalikuks. Ütlen, et olen see, kes olen täna, sest kriitilistel hetkedel oma elus
mina valisin tee, mille tulemuseks on selline iseloom. Oleme kõik enda valikute tulem.
Kohelda kedagi vastutavana oma tegude eest, tähendab kohelda teda inimliku väärikusega. Ta
ei ole Pavlovi koer. Ütled kellelegi: sa oled inimene, sul on vaba tahe valida, sa oled valinud.
Olen kuulnud kohtus inimesi anumas:“Ma sattusin halba seltskonda.“ Ma pole kuulnud
kedagi ütlemas, et ta ise valis selle seltskonna. Lihtsalt öeldakse, et sattusin halba seltskonda.
Me valime oma sõbrad, valime seltskonna, kus viibime. Valime enda ambitsioonid. Me
valime ja valisime. Ülestunnistus ütleb: ma tegin vale valiku, võtan vastutuse selle eest.
Sellega algab inimese tõstmine vastutava inimese väärikusse. Väga tähtis on lasta neil see
sõnadega välja öelda. Kui tunnistame oma patud, mitte patu, see tähendab ükshaaval
nimetada, siis Ta on ustav ja õige andestama igaühe neist- meie patud, ja Ta veri hoiab meid
puhtana. Imeilus tõotus. Samuti nagu pattude tunnistamine on üks osa andestusest, on teatud
pattude puhul oluline ka, et inimene sellest asjast lahti ütleks. Öelda sõnadega Jumala
ees:“Sellega on lõpp, ma ei lähe selle juurde tagasi.“ Varakoguduse ristimisel paluti alati lahti
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öelda liha ja kuradi maailmast ja öelda avalikult:“Mul pole enam mingit pistmist nende
valeisandatega.
Nüüd tuleb meeleparanduse raskem osa- selleks on teod. See on osa meeleparandusest, mida
paljud ei mõista. See osa võtabki aega. Meeleparandus algab mõttest, siis tuleb see välja
sõnades, aga siis peab see väljenduma tegudes. Vaatame kahte piiblilõiku. Kui keegi tuli
ristimisele, ütles Ristija Johannes:“Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja, siis ristin
teid.“ Mida ta sellega öelda tahtis? Ta ütles:“Kui sul on palju riideid, anna mõned ära. Kui
nihverdad rahaasjadega, siis sea need korda, kui võimutsed kellegi üle, lõpeta see ära.“ Veel
üks, see sobib tänapäeval:“Ole rahul oma palgaga.“ Kus on jutlustajad, kes seda täna
Inglismaal jutlustaks? Jutlustaks seda medõdedele ja õpetajatele. Kus seda jutlustatakse? Me
ei jutlusta seda, sest ei jutlusta meeleparandusest. Praktiline meeleparandus- ole rahul oma
palgaga! Paljud on ristitud te koguduses? Küsi, on nad palgaga rahul? Naerame närviliselt,
sest teame väga hästi, sest laseme neil üldiselt tunnistada oma patte patuse palves. Me ei tee
seda praktiliseks. Paulus ütles aga nii:“Ma ei olnud sõnakuulmatu taevasele nägemusele.“ Mis
oli see taevane nägemus? Kas oskate arvata? See piiblisalm ütleb nii:“Ma ei ole olnud
sõnakuulmatu taevase nägemuse vastu, vaid ma kuulutasin...paganatelegi, et nad peavad meelt
parandama ja Jumala poole pöörduma, tehes meeleparandusele kohaseid tegusid.“ Pauluse
teenistuseks oli panna inimesi tõestama oma tegudega meeleparandust. Arvan, et peaksime
lõpetama ristimise usu tunnistamisel ja ristima neid meeleparanduse tõestamise põhjal. Mõtle
sellele veidi. Kui Jeesus tuli Sakkeuse juurde lõunat sööma...Väikse mehe juurde mitmes
mõttes. Jeesus tuli ta majja ja Sakkeus ütles:“Jeesus, olen inimesi petnud, aga nüüdseks
hakkan ausaks ja sean oma rahaasjad korda..“ Ta ei öelnud nii. Ta ütles, et lähen kõigi juurde,
keda tüssasin ja maksan kõigile neljakordselt tagasi. Jeesus ütles:“Täna on sellele kojale
tulnud pääste.“ Meeleparandus tähendab mineviku asjad korda seada. Kõiki patte pole
võimalik korda seada, aga Issand näitab sulle, mida saab parandada. Jutlustasin Canberras
parlamendi hoones, Austraalia mõlema parlamendikoja liikmetele. Pärast kõnelemist, mis
polnud kerge- nad juba oskavad kõnelejat käsitleda, nende parlamendi üks tuntumaid
poliitikuid sosistas mulle enne ruumist lahkumist:“Ma lähen koju ja teen oma
tuludeklaratsiooni uuesti.“ Mu süda hüppas rõõmust. Seal polnud pisaraid, kuid oli
meeleparandus. Ta oli mõelnud Jumala viisil. Ta pani selle sõnadesse ja läks
tuludeklaratsiooni muutma. Siin saabki see asi tegelikult teoks. See on meeleparandus- teod
on meeleparandus, kui teed midagi asja suhtes. Kui sead mineviku asjad korda, teed nendega
lõpparve, lõikad nabanööri läbi, mis seob sind saatana riigiga. See võib tähendada millegi
negatiivse hävitamist. Pidin ütlema kellelegi, et ta põletaks ära oma vabamüürlase põlle. Ta
tegigi seda. Vahel peame nõnda tegema. Efesoses põletati tuhandeid naelu väärt nõidumise
raamatuid. Loe Apostlite teod 19. Need on kõik meeleparanduse teod. Oleme seda oma
jutlustes täiesti eiranud. Pole siis ime, et Issand ütleb kristlastele, et nad läheksid tagasi ja
parandaksid meelt ning seaksid asjad korda. Kui nad seda teevad, on selles tohutu
vabanemine. Jutlustasin Aberdeenis kolm õhtut nende linnateatris. Pärast teist õhtut tuli üks
tüdruk mu juurde. Ta oli endast väljas, näost valge, nuttis ja värises. Ta ütles:“Härra Powson,
te ajate mind närvi! Ma tahan olla kristlane ja olen proovinud olla kristlane. Olen käinud 1,5
aastat palvel igal evangeelsel koosolekul, seejuures kaasaarvatud Luis Palau koosolekutel.
Midagi pole muutunud ega juhtunud. Olen täitnud andmed, käinud nõustamisel ja tundides.
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Midagi pole muutunud. Hakkan juba kahtlema, aga tahan siiski kristlane olla, mida teha?“
Vaatasin talle otsa ja küsisin:“Kellega sa elad?“- „Elan noormehega“- „Olete abielus?“- „Ei“„Kas elate abielupaarina?“- „Jah“- „Miks te ei abiellu?“- „Mees ei usu sellesse. See on vaid
paber, peaasi, et armastame üksteist.“ Ütlesin, et ta peab langetama raske otsuse. Teeksin seda
tema eest, aga ei saa. Ütlesin:“Pead otsustama, kumma mehega elada tahad: selle noormehe
või Jeesusega?“ Ta sai tõsiselt vihaseks. Ta ütles, et keegi teine seda talle ei öelnud.
Vastasin:“Sa ütlesid, et asjad ei liigu kuhugi. Jeesus ei astu sellisesse liitu, sina pead
otsustama.“ Ta jooksis sealt saalist välja ning nuttis südamest. Olen ikka ja jälle selle tüdruku
peale mõelnud. Tean, mida Jeesus tundis rikka mehe suhtes, kes ei loobunud rahast. Teate,
milles oli asi. Kõik olid sellele tüdrukule öelnud, et ta usuks Jeesusesse. Nad ei olnud
alustanud öeldes:“Paranda meelt!“ Seega ta oli omadega ummikus. Väga tihti selles ongi
probleem- alustame teise sammuga. Jeesus, Ristija Johannes ja Peetrus nelipühapäeval
alustasid kõik sõnadega: parandage meelt! Praktilises mõttes, kui tahad aidata kellelgi meelt
parandada, pead aitama tal teha kolme asja. Esimese asjana peame aitama neil võtta asja
tõsiselt. Meeleparandus on tõsine asi- seda ei saa kergelt võtta. Kuidas aidata kellelgi asja
tõsiselt võtta? Kahtlen, kas keegi on tõsine, kui selles pole mingit kartust. Issanda kartus on
tarkuse algus. Peame aitama inimesed õigesse kartusesse, et nad võtaksid asju tõsiselt. Kõige
paremini saad seda teha, kui tood välja, kuhu nende praegune elu neid viib. Parim sõna selle
mõistmiseks on „hukkuma“. Küsin:“Kas mõistad, mida tähendab hukkuda?“ See sõna
tähendab inglise ja kreeka keeles täpselt sama. Kui sul on katkine (hukkunud)
kuumaveepudel, mis sul siis on? Kas see on ikka kuumaveepudel? See näeb välja nagu
kuumaveepudel. See ei pea vett, aga on see ikka kuumaveepudel? Kui kuumaveepudel on
katkine või „hukkunud“, ei saa seda kasutada selleks, milleks ta tehti. See näeb endiselt
samasugune välja, tundub sama, kuid seda ei saa kasutada. Hukkunud inimene näeb ikka välja
nagu inimene, paistab inimese moodi, kuid ei saa toimida inimesena. Mida tehakse millegagi,
mis on hävinenud (hukkunud)? See visatakse minema, või põletatakse põletusahjus. Põrgu on
Jumala põletusahi hukka läinud inimeste jaoks. Nad ei lakka inimesed olemast, aga Jumal ei
saa neid enam kasutada. Arvan, et see on kõige kohutavam saatus, mida inimene võib kogedaolla täiesti kasutu. Juba töötus või tegevusetus võib hävitada eneseväärikuse, kuid teada, et
sinust pole enam mitte mingit kasu ei Jumalale ega kellelegi teisele, seda tähendab
hukkumine. Jumal armastas meid nii väga, et ei tahtnud, et hukkume. See ongi põrgu- koht,
kus sinust pole mingit kasu endale, teistele ega Jumalale. Veedad oma eksistentsi inimestega,
kes on kasutud sulle, iseendale või Jumalale. Ei oska ette kujutada midagi sellest
kohutavamat. See on lõpptulemus, kui elada ilma Jumalata. Kartus muutuda Jumala
universumis täiesti üleliigseks, see on Issanda kartus. Kas tead, Jeesus ütles midagi
tuumarelvade kohta? Ta ütles:“Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad...pigem kartke teda, kes
võib nii hinge kui ihu põrgus hukata!“ Teise asjana, kui tahame aidata inimestel meelt
parandada, peame aitama neil olla konkreetsed, peame aitama neil patte tunnistada
(mitmuses), nimetada neid, üksikasjalikult välja tuua. Kui küsid kelleltki:“Kas tahad pääseda
oma pattudest?“ Vastus on jaatav. „Mis pattudest soovid vabaneda?“- „Kõigest.“- „Millisega
alustame?“ Liiga lihtne on öelda:“Muidugi olen patune. Kõik on pattu teinud.“ „Kuidas sina
pattu tegid?“ Peame aitama neil olla konkreetsed. Kuidas seda teha? Selleks on kolm viisi.
Esimene on juhitud vestlus, kus sa suunad neid. Pead olema usaldusväärne. Ta peab seda
tundma. Kuid lihtsalt suunad neid:“Mis on su tavapahe? Millisest patust soovid kõige enam
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vabaneda? Jeesus tahab sind sellest vabastada.“ „Millise patu pärast end kõige rohkem
põlgad?“ Suunatud vestluse läbi muutub asi konkreetseks. Teine moodus on anda talle
detailne nimekiri. Mu sõber on tegelikult koostanud nimekirja erinevatest asjadest, millega
tegeletakse. Enne kui ta kedagi nõustab, laseb neil seda nimekirja vaadata:“Kas oled olnud
seotud okultismiga või mingite seksuaalpattudega?" Nad vaatavad ja märgivad üles. Siis saab
ta neid nõustada. See on väga praktiline viis. Uues Testamendis on umbes 30 nimekirja.
Kokku on neis 120 pattu, mida Jumal patuks peab. Vahel on abiks võtta nimekiri ja see läbi
vaadata ning märkida. Kolmas viis on saadaval Püha Vaimu poolt juhitud nõustajale. See on
kohene ilmutus. Vahel olen palunud Pühal Vaimul näidata inimesele, keda nõustan, mis on
selle probleemi algpõhjus, mis on selle tekitaja. Mõnikord olen palunud, et Ta näitaks mulle,
mis on probleemi põhjus. Siis üllatan teda ja küsin selle kohta. Püha Vaim tahab ilmutada,
kust probleem alguse saab. Toon ühe näite. Olen näinud, et iga homoseksuaalse mehe taga on
kurb minevik emast ja isast, kelle rollid on vahetunud. Emast sai tugev juhtfiguur ja isast
pehmem natuur. Seetõttu on tekkinud nii palju homoseksuaalsust. Rollid on segamini aetud.
Lapsed ja lapselapsed kannatavad selle segaduse all. Nõustasin üht koolipoissi- väga tore
poiss, tore kristlane, kuid ta oli selle kiusatuse küüsis ja andis sellele liigagi tihti järele. Tõesti
tundsin talle kaasa. Küsisin:“Millal see algas?“ Ta ütles, et internaatkoolis. Internaatkoolid
peavad nendest asjadest palju aru andma. Ütlesin:“Püha Vaim ütleb mulle, et see algas juba
ammu enne.“ Poiss ütles, et ei mäleta, et see oleks varem olnud. „Püha Vaim ütleb, et see
juhtus varem. Räägi mulle oma vanematest.“ Kurb lugu, kus naisel oli olnud kolm meest.
Domineeriv naine, kes vahetas soovi korral partnereid. Poiss oli kolmanda mehe laps. Naine
oli võtnud majas juhirolli. Tulemuseks oli see, kui poiss otsis lohutust, puges ta voodisse isa,
mitte ema juurde. Ta ei mõistnud, et isa ei saanud hoolimist emalt. Ta sai seda hoopis pojalt.
Nii kogu see asi tekkiski. Püha Vaim pidi seda ilmutama, et saaksime tegeleda probleemi
põhjusega. Need on kolm viisi, kuidas teha asi konkreetseks:
•
•
•

suunatud vestlus
detailne nimekiri
vahetu ilmutus

Lõpetuseks, kuidas olla mõistlik? See on vajalik kahel viisil. Kuidas olla mõistlik, mis
puudutab tundeid meeleparandusel? Vahel on inimestel liialdatud süütunne vale asja pärast.
Nende tunded on neid eksitanud. Näiteks mehed võivad tunda masturbeerimise pärast rohkem
süüd, mida Piibel ei maini, kui mõrva pärast. Peame aitama neil olla mõistlikud oma tunnetes
ja mitte lasta tunnetel asju võimendada. Psühholoogiline süütunne pole moraalne süütunne.
Jeesus parandab moraalse süütunde. Mitte mille pärast tunneme süüd, vaid milles oleme
süüdi. Teine viis, milles peame mõistlikuks jääma, puudutab tegusid. Pole võimalik minna
tagasi ja kõike korda seada. Peame aitama neil olla mõistlikud tegude suhtes. Mu sõber läks
politseisse ja tunnistas tehtud kuriteo. Kohus andis talle kõige leebema karistuse- kaks kuud.
Läks vangi, kuulutas vangidele. Vangid kutsusid teda piiskopiks. Ta tunnistas teise kuriteo
üles ja läks teise vanglasse. Sealgi kuulutas evangeeliumi ja teatas uhkelt:“Olen ainus
evangelist Inglismaal, keda peab täielikult ülal kuninganna.“ See toimus mõistlikkuse piirides.
Ta oleks sellega ka võinud üle piiri minna. Peame aitama inimestel mõista, mida saab
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heastada, mida mitte. Niiviisi oleme aidanud neil meelt parandada. Järgmisel korral räägime,
kuidas aidata uskuda.

Usu Issandasse Jeesusesse Kristusesse
Oleme jõudnud teise sammuni uussünni neljast sammust. See on kõige tähtsam neistuskumine. Esimene samm- paranda meelt Jumala ees. Teine samm- uskuda Issandasse
Jeesusesse. Paljud teist minusse usuvad? Lihtsalt tõstke käsi, kui usud minusse. Üks, kaks,
kolm...Ainult 6. Kui paljud usuvad, et olen olemas? Näed, kui küsid õigesti, saad suurema
vastukaja. Te kõik usute, et ma olen olemas. Mõned teist, tuleb välja, usuvad minusse. Kuigi
nad tõstsid käe, ma ei tea, kas nad tegelikult usuvad. Ma ei saa kuidagi tõestada, kas nende
usu tunnistamine tähendas tõelist usku minusse. Kui need, kes käed tõstsid, tahaksid kogu
oma raha tänase päeva lõpus mulle anda, hoolitsen selle eest viis aastat ja tasun iga viimasegi
sendi kasuga. Kui sa seda teed, siis tean, et usud minusse. Sa ei saa teada, kas inimene sinusse
usub, kuni nad on teinud midagi, mis näitab, et nad usaldavad sind ja riskivad sellega, et võid
neid alt vedada. Kas mõistate? Kellessegi uskuda on midagi muud, kui uskuda, et keegi on
olemas või ta on keegi. Jeesusesse uskumine on uuestisünni teine osa.
Vaatame täpselt, mis on usk. Esimese asjana peame välja tooma ajaloolise külje. Mis see
tähendab? See tähendab, et see põhineb faktidel ja mitte tunnetel. See põhineb teatud
toimunud sündmustel. Pole oluline, millal need juhtusid. Rajame oma usu ajaloolistele
faktidele. Me ei usu, et see toimib, kuna tunneme, et see on tõde, vaid sellepärast, et see on
tõde. Tõestusmaterjal on olemas nagu ka kõigi teiste sündmuste kohta ajaloos. Üks usk on
veel viimasel ajal levimas. Kutsun seda usku ususse. Huvitav, kas tead, mis see on? Aastaid
tagasi oli probleeme, sest inimesed panid usu tunnetesse. Nad tundsid vahel, et usuvad. Nad
tundsid, et on pühapäeval usklikud, aga esmaspäeval mitte. Faktid selle ajaga ei muutu.
Praegu aga panevad paljud oma usu ususse. Pole oluline, mida usud, peaasi, et sa seda teed.
Niiöelda „ma usun, et see kuulub mulle“. Meie usk ei ole tunnetes, see pole ka meie usus. Me
ei usu uskumisse. Me usume faktidesse. Me usu keskmes on kolm fakti:
1. Jeesus suri
2. Ta maeti
3. Ta äratati surnuist
Ärge eirake seda keskmist. Paulus ütleb 1. Korintlastele 15:3:“Ma olen teile ju kõigepealt
edasi andnud...et Kristus suri meie pattude eest...ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal
päeval üles pühade kirjade järgi.“ Kolm fakti. Matmine on sama tähtis kui surm ja
ülestõusmine. Olen kuulnud paljusid jutlustamas ristist ja tühjast hauast. Ma pole peaaegu
kedagi kuulnud rääkimas matmisest. Pole ühtki kristlikku usutunnistust ilma selle olulise
osata. „Kannatas Pontius Pilatuse all, löödi risti ja maeti...“ Jeesus ei tõusnud surmast, Ta
tõusis matmisest. Ta tõusis üles hauast. Kui Jeesust poleks maetud, saab me usk kahju. Kui
Teda poleks üles äratatud- nagu piiskopid ütlevad:“Kui Teda poleks äratatud surnuist koos
ihuga, oleme raisanud oma ega kristlaseks saamisega.“ Need on faktiks ja tõestuseks. Jeesus
suri, Ta maeti ja Ta äratati üles. Inimesed peavad neid kolme fakti teadma, et nende usul võiks
olla kindel alus. Keegi ei saa Jeesust uuesti ristile panna ega hauda viia, keegi ei saa Teda
51

uuesti äratada, sest see on toimunud. See ei juhtu iialgi uuesti, ja me usk on selles ajaloo-osas.
Selles peame kõigepealt veenduma. See tähendab, et kristlik usk on ainulaadne. See on seotud
nende kolme sündmusega. See pole üldine usk Jumalasse. Teised religioonid usuvad ka seda.
See on usk nendesse kolme sündmusesse ja nende tähendusse.
Teine asi, mida peame usu asjus teadvustama: usk on isiklik. Võid uskuda, et Jeesus suri,
maeti ja äratati üles. Peame ka panema oma usu Jeesusesse. See on vägagi isiklik. See
tähendab usaldada üht isikut ning kuuletuda Talle. See ei tähenda vaid uskuda, et teatud asjad
juhtusid isikuga, vaid riskida ja anda oma elu sellele isikule. Usaldada Teda. Astume nüüd
sammu edasi, et usume vaid ajaloolisi fakte. Saatanal on esimese punkti usk. Kurjad vaimud
teavad hästi, et Jeesus suri. Nad teavad, et Ta maeti ning ka äratati üles. Neist ei saa usklikke.
Öeldakse, et saatanast võib kõige rohkem saada kveeker. Kas teadsite, et Piibel ütleb seda?
Kurjad vaimud usuvad, et Jumal on üks ja värisevad. Sellest pärineb sõna „kveeker“
(väriseja). Kuigi nad värisevad faktide ees, ei hakka nad usklikuks, sest nad ei pane lootust
isikule, kellega need asjad juhtusid. Peame aitama inimestel mitte vaid uskuda ajaloolistesse
faktidesse. See on küll esimene samm, kuid nad võivad isiklikult kohtuda, kellega need asjad
juhtusid. Ükski teine religioon ei paku midagi sellist. Muhamed on surnud ja ta on endiselt
hauas. Buddha on surnud ja ta on endiselt hauas. Konfutsius on surnud ja ta on endiselt hauas.
Jeesus elab ja Ta haud on tühi. See ongi see vahe. Seetõttu mul ei saa olla isiklik suhe
Muhamedi, Konfutsiuse või Budaga. Kristliku usu põhituum on see, et võin usaldada Jeesust
isiklikult. Kuni jõuame selle isikliku tasandini, pole me jõudnud tõelise usuni. Peame andma
edasi ajaloolised faktid, aga siis selgitama, et see, kellega need asjad juhtusid, on isik, kellega
võid rääkida, kellega suhestuda ja keda tunda. Täpselt nagu oma sõpra.
Kolmas osa usus on sõnaline osa. Täpselt nagu meeleparandus väljendub teatud staadiumis
sõnades, peab ka usku väljendama sõnades. Kui usud oma südames ja tunnistad oma suuga,
siis saad päästetud. Nii et usu olemus on ka vastavalt rääkida. Panna see sõnadesse. Samas kui
tõesti midagi usud, oled valmis seda ka ütlema. Usk muutub verbaalseks kahel viisil. Esiteks
siis, kui räägid Jeesusega. Kui sa tõesti usud, et Jeesus elab, et võid Teda tunda ja sul võib olla
suhe Temaga, siis võid Temaga rääkida. Sellepärast rõhutabki Uus Testament:“Igaüks, kes
hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ Ta nime appi hüüdmine tähendab panna usk
sõnadesse: Jeesus, aita mind, päästa mind, vajan Sina! See tähendab otse Temaga rääkida.
Seega usu esimene sõnaline väljendus on rääkida Issandaga, Tema nime appi hüüda. Midagi
juhtub, kui hüüame kedagi nimepidi. Mäletan üht juudi tüdrukut, kes tuli mu juurde pärast
teenistust, kaunis juudi naine, ja ta ütles mulle nii:“Kas sa tahad öelda, et Jeesus naatsaretlane
on ikka veel elus?“ Ütlesin:“Täpselt nii, sa said õigesti aru!“ Ta vastas:“Kui Ta on elus, siis
Tema ongi meie Messias!“ Mulle meeldib, et ta ütles „meie“, mitte „teie“. „Meie“- tõeline
juut! Naine küsis:“Kuidas võin seda teada?“ Ütlesin:“Võid proovida Temaga rääkida.“ Naine
rääkis ja uskus. Juba kümne minuti pärast õpetas tema mulle Piiblit. See oli tal kõik veres, ta
tundis Pühakirja niivõrd hästi. Ta juudi päritolu oli andnud talle kogu tõe, väljaarvatud võtme,
mis avaks kõik muu- et Jeesus elab! See on ainus asi, mida üks juut uskumiseks teadma peabet Jeesus elab! See juhtus Saulusega Damaskuse teel. See juhtub kogu juudi rahvaga „kui
vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid.“ Kuid naine rääkis Temaga ja sai teada tõe. Ta hüüdis
appi Issanda nime. Ta rakendas oma usku rääkides kellegagi. Kui usud, et Ta on elus, võid
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Teda tunda ja Temaga suhelda, siis esiteks väljendad oma usku, kui hüüad appi Ta nime:“
Jeesus, räägin sinuga. Jeesus, kui oled olemas, Jeesus, vajan abi!“Niimoodi rakendab enamik
alguses oma usku sõnades. Sel on ka teine külg: see tähendab rääkida Jeesusest. Üks parimaid
asju, mida vastpöördunud usklik teha võib, on rääkida kellelegi, et ta usub Jeesusesse. See
tugevdab nende usku, kui nad tunnistavad oma suuga uskmatute ees. Hämmastav, kuidas see
mõjub, kui ütled uskmatule: ma usun nüüd Jeesust! Olen nüüd Jeesuse järgija. Usu sõnaline
osa on väga tähtis. Sellel on kaks külge: Jeesusega rääkimine ja Jeesusest rääkimine. Jeesus
ütles, et kui tunnistad mind inimeste ees, tunnistan mina sind Isa ees, kes on taevas. Kui
salgad mind, häbistad mind, pean sind salgama Isa ees. Kui väidad, et usud Jeesusesse, kuid
häbened seda öelda, on miski su usu juures nõrk. Kes on märganud, et kui räägid teistele
Jeesusest, tugevneb su enda usk. Usu sõnaline osa tuleb siis esile.
Usu neljas osa, see on väga praktiline. Usk on miski, mida sa teed. See pole lihtsalt miski,
mida sa arvad või ütled. Meeleparanduski algab mõttest, siis jõuab sõnadeni ja sealt tegudeni:
mõte, sõna, tegu. Usu puhul on samamoodi. Mõtleme kuuldud evangeeliumile, sellest saavad
sõnad, kuid neist peavad saama teod. Jaakobuse 2 on Uues Testamendis üks tähtsamaid
peatükke. See ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud, see ei suuda päästa. Paljud on arvanud,
ka Martin Luther arvas, et Jaakobuse ja Pauluse õpetused olid vastuolus. Paulus ütleb, et
inimene saab õigeks usust ja mitte tegudest. Jaakobus ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud.
See ei päästa. Sellest pole rohkem kasu kui laibast surnukuuris. Kellel on õigus, kas Paulusel
või Jaakobusel? Neil mõlemal on õigus. Nad kasutavad sõna „teod“ erineval moel. Paulus
mõtles tegude all käsutegusid, häid tegusid. Jaakobus aga räägib usutegudest. See on midagi
muud. Sõna „teod“ ajab meid segadusse. Eelistan NIV tõlkeversiooni. Mõned kutsuvad seda
„peaaegu eksimatuks versiooniks“. See tõlge ütleb „tegevused“, mitte „teod“, kus Jaakobus
ütleb, et usk ilma „tegevuseta“ on surnud. Kui tõesti usud kellessegi, näitad seda oma
tegevusega. Mu naine näitas seda, kui juhtisin väikest lennukit Uus-Meremaal. Minu
üllatuseks oli ta päris vaikne, kui juhtisin lennukit. Ta uskus minusse. Ta ei haaranud
langevarju ega hüpanud välja. See oleks veel hirmsam olnud. Kui istud minu autosse, kui ma
juhin, on see usutegu. Tean kaht inimest, nende nimesid ma ei maini, aga nende autodesse ma
ei istu! Ma ei usu neisse. Ma ei usalda neid. Kui aga usud kellessegi, näitad seda välja. Usud
arsti, kui paned oma elu kirurgi kätesse ja annad allkirja, nagu mina mõned aastad tagasi. Ma
polnud seda kirurgi varem näinud. Haigestusin äkitselt, olin kohutavas valus, arst oli nõus
öösel opereerima, aga ütles siis:“Te ei tunne mind. Võin teid koju saata, kui teil on oma arst.
Kuid olen nõus täna keset ööd opereerima.“ Rääkisin temaga, vaatasin ja ütlesin, et usaldan
teda ja kirjutasin paberitele alla. Andsin oma elu ta kätesse. Siin ma olen, nii et ta sai
hakkama. Uskusin temasse, seetõttu kirjutasin alla ja andsin oma elu ta kätesse. Selline usk
ongi- see on praktiline. Huvitav, kas suudad meenutada, millal uskusid viimati Jeesusesse?
Mõtle see küsimus läbi. Millal viimati uskusid Jeesusesse? Millal võtsid viimati riski, kus
oleksid näoli maha kukkunud, kui Jeesus poleks aidanud. Kus tegutsesid viimati usus? Ainus
usk, mida Uus Testament tunnistab, on usk, mis tegutseb. Meie maa tragöödia on see, et elu
on nii turvaline ja mugav, et me peame väga harva tegutsema usus. Mõned koguduseliikmed
pole kuid usus tegutsenud. Neil pole olnud vaja seda teha. Mõned proovivad usus toimida
vaid siis, kui ilmub vähk või muu hädaoht. Kuid nad on nii harjunud ilma selleta elama, et kui
suurem häda juhtub, ei jätku neil selleks usku. Nad ei ole elanud usu läbi, sest nad pole
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pidanud seda tegema. Me maal on arstid, hambaarstid, advokaadid ja poed täis toitu. Me pole
suurem osa ajast sunnitud usust elama. Millal sa viimati uskusid Jeesusesse? Ütled, et oled
alati uskunud. Ei ole. Vahel on möödunud nädalaid, kui Temasse uskusid. Oled alati uskunud,
et Ta on su Päästja ja Issand, aga millal sa viimati uskusid Jeesusesse ja usaldasid Teda? See
on praktiline usk. Mängisime oma kolme lapsega mängu nimega „usk“. Mäletan, kuidas nad
seisid trepi viiendal astmel reas. Mina seisin käed selja taga trepi alumisel astmel. Nad
küsisid:“Isa, kui hüppame, kas püüad meid kinni?“ Vastasin:“Võib-olla, kuid võib-olla mitte.“
Nad seisid seal kaalutledes ja värisedes kartliku ootusega. See oli ilmselt nende versioon
õudusfilmidest. Siis üks neist hüppas ja ma püüdsin ta kinni, ja siis teine. Kutsusime seda
mängu usuks. Niimoodi õpetasime neid- sa ei usu kellessegi enne, kui hüppad ja nad püüavad
su kinni. Me pole seda mängu juba mõned aastad mänginud, tervislikel põhjustel. Minu
tervislikel põhjustel. Nad on kõik minust suuremad. Neile meeldis see mäng väga. Räägin ühe
nalja mehest, kes kõndis pimedas põllul keset udu. Põllu otsas oli aga järsk kalju ja ta kukkus
üle serva. Ta lendas käed laiali kuristikku, aga sai kinni ühest oksast. Haaras teise käega ka
kinni ja rippus seal keset pimedust, mõteldes, kui kaugel võiks maapind olla. Ta hüüdis
meeleheites:“Kas siin on keegi?“ Sügav hääl pilvest ütles:“Jah, mu poeg, ma olen siin.“ -“Kas
saad mind aidata?“- „Jah, kui sul on usku.“- „Mis ma selleks tegema pean?“- „Lase oksast
lahti!“- „Kas seal üleaval on veel keegi!“ Selle looga on kõik öeldud. Usk on see, kui lased
lahti, kui hüppad, kui võtad riski. Usk on see, kui tegutsed Jumala Sõna põhjal. Kahjuks
arvavad just evangeelsed kristlased, et usk on see, kui aktsepteerime Jumala Sõna tõde. See
pole nii. See tähendab tegutseda Jumala Sõna tõe põhjal. Paljud aktsepteerivad Piiblit, aga ei
tegutse selle põhjal. Kuid neil on usk, kes tegutsevad Jumala Sõna põhjal. Jaakobuse 2.
peatükis on kaks jahmatavat näidet. See näitab, et asi ei puuduta moraalseid omadusi. Üks
näide on prostituut Raahabist. Teine mehest nimega Aabraham. Prostituut Raahab, kellest sai
Jeesuse esivanem, näitas usku, kui ta peitis maakuulajad Jeerikos ning aitas nad turvaliselt
linnast välja. Aabraham näitas usku, kui võttis oma ainsa, umbes 30-aastase poja ja viis ta
Morija mäele, kus hiljem üks teine isa andis oma poja surma, ja ohverdas selle poja ning
riskis kogu pere tulevikuga. Mõlemad isikud riskisid kogu oma tulevikuga ja tegutsesid
Jumala Sõna põhjal. Vaatame Heebrealastele 11, kus on fraas „usu läbi...“. Iga näide usust
selles peatükis on sellest, mida keegi tegi. Kas siis Noa, kes ehitas laeva, või Mooses, kes viis
nad üle Punase mere, või Giideon, Baarak, Simson...Iga näide usust seal on sellest, mis nad
tegid. Nad tegutsesid usus. Nad uskusid, mida Jumal ütles ja käitusid selle põhjal. See oli usk.
Nad lihtsalt ei uskunud, vaid toimisid selle põhjal, mis Jumal oli öelnud. See on kõige
olulisem asi, mida peame inimestele rääkima. Usk ei ole see, kui aktsepteerid ja nõustud
Pühakirjaga. Usk tuleb, kui tegutsed Pühakirja põhjal.
Viies on võib-olla veelgi vastuolulisem. Siiski väga tähtis. Peame ütlema inimestele, et usk on
jätkuv. Mitte need, kes alustavad usus, ei saa päästetud, vaid need, kes lõpetavad usus, saavad
päästetud. Vaat see on mõte. Küsite, aga kuidas on sellega et „kord päästetud, alati
päästetud“? See on fraas, mida mina oma Piiblist ei leia. Näen Piiblist, et usk on jätkuv.
Sõnad „usk“ ja „truudus“ või „ustavus“ on sama sõna heebrea ja kreeka keeles. Kas teadsid
seda? Omada usku tähendab olla ustav. Kedagi usaldada tähendab jätkuvalt usaldada.
Teisisõnu tõeline usk tähendab jätkuvalt uskuda kellessegi. Usud ikka edasi, kuigi kõik
paistab su usuga vastuolus olema, ja sa ikka usaldad Teda. Vanas Testamendis oli kolm
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meest- Sadrak, Meesak ja Abednego. Need kolm meest visati põlevasse ahju. Neilt küsiti: kas
usute, et Jumal võib teid päästa? Jah, usume küll! Aga isegi kui ei päästa, usaldame Teda
ikka! „Isegi kui ei...“ Milline usuväide! Isegi kui ei päästa, see ei mõjuta minu usku. Usaldan
Teda ikka. Seetõttu tegusõna „uskuma“ Uues Testamendis- seda mõistad vaid, kui oskad
kreeka keelt. Kreeka keeles on teatud tegusõna ajavormid, mida on keeruline inglise keelde
tõlkida. Üks neist vormidest on kestev olevik. Inglise keeles seda ei ole. Inglise keelde
tõlkimiseks pead lisama mõned sõnad: midagi jätkama- midagi jätkuvalt tegema. Nad
kasutavad kestvat olevikku. Jeesus ei öelnud: palu, ja sulle antakse, otsi, ja sa leiad, koputa, ja
avatakse. Tegelikult ütles Ta: palu jätkuvalt, ja sulle antakse, otsi edasi, ja sa leiad, koputa
jätkuvalt, ja sulle avatakse. Kas see muudab midagi? Jah, muudab küll. Keegi ütles: palusin
kord Püha Vaimu ja midagi ei juhtunud. Palusid ainult ühe korra? Jeesus ütles: jätka palumist!
Kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes Teda jätkuvalt paluvad. Kestva
oleviku ajavorm jällegi. Kuula salmi, mida tunned liigagi hästi, aga õiges tõlkes:“Nõnda on
Jumal maailma armastanud, et Ta oma Poja on andnud, et ükski, kes temasse jätkuvalt usub,
ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ Kas see muutis seda salmi sinu jaoks? Kes usub
edasi, jätkuvalt usub. Mitte hetkeline usk, vaid eluaegne usk päästab. Minu eilne usk ei päästa
mind täna. Mu tänane usk ei päästa mind homme. Nagu pääste ise, on usk ka jätkuv asi. See
hõlmab endas usu säilitamist, jätkuvalt uskumist. Jätkuvalt usaldamist. Piibel räägib neist,
kelle usk on karile jooksnud. Neist, kes on usust taganenud, kes ei säilita seda. Need hoiatused
on väga tugevad, tõsised ja selged. Paulus ei lootnud hiljem usu peale, mis tal oli teel
Damaskusesse. Ta ütles: elu, mida nüüd elan, elan läbi usu. Kui ta jõudis oma maise elu
lõpule, ei öelnud ta: tänu Jumalale mu pöördumise eest. Ta ütles: olen lõpetanud võidujooksu,
olen võidelnud, olen säilitanud oma usu. Heebrealastele 11. peatükis on üks mu lemmikuid
piiblisalme. Pärast Moosese, Noa ja kõigi usukangelaste mainimist öeldakse: need kõik elasid
usust, kui surid. Milline võimas ütlus! Nad elasid endiselt usust, kui surid. Seetõttu ütleb see:
sina jookse oma võidujookse, vaadates oma usu alustajale ja lõpetajale- meie usu autorile ja
lõpetajale, algatajale ja täidesaatjale. Jätka, usalda edasi! Sure uskudes, olles elanud uskudes!
Peame sellest rääkima. Arvatakse, et hetkelise usuga saad pileti taevasse. Ei, see on eluaegne
uskumine. Jeesus tahab sind iga päev päästa su pattudest ning su enda eest. Ainult tänane usk
päästab mind täna. Veel üks tõestus sellest. Habakuk 2:4 on võtmesalmiks:“...õige elab oma
usust.“ See sai protestantliku reformatsiooni alustõeks. Lähme tagasi Habakuki juurde. Ta
vaidles Jumalaga, ta ütles: Jumal, sa ei võta midagi ette kurjusega Jeruusalemmas ja oma
rahva seas. Jumal ütles: ma kavatsen teha midagi! Toon babüloonlased, kes tungivad
Jeruusalemma ja hävitavad kogu mu kurja rahva. Siis vaidles Habakuk vastupidi: ega sa neid
kõiki ei hävita? Kui babüloonlased tulevad, ei jää keegi alles, nad tapavad kõik. Kindlasti on
siin häid alles, sa ei lase ju õigel surra kurjaga? Jumal ütles: Habakuk, õige jääb elama usust.
Sõna „usk“ esineb vaid kolm korda Vanas Testamendis. See tähendab igal korral ustavust.
See tähendab alati „kedagi jätkuvalt usaldada“. Seda kasutatakse abielu kohta, mis püsib koos.
Jumal ütleb Habakukile järgmiselt: neid, kes mind jätkuvalt usaldavad, ei hävitata
babüloonlaste poolt. Seda väikest lauset-„õige jääb elama, kui ta säilitab usu“, otse tõlgituna
kasutavad UT-s vaid kolm autorit. Nad tsiteerivad Habakukki. Iga kord on tsitaadi põhjuseks
ja mõtteks uskumise jätkamine. Paulus ütleb: ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala
vägi päästeks igaühele, kes jätkuvalt edasi usub. Kestva oleviku vorm. Sest see on usk
esimesest viimaseni, nii nagu on kirjutatud:“Aga õige jääb usust elama.“ Kas märkasid fraasi
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„usk esimesest viimaseni“? Näiteks Heebrealastele 10, seal tsiteeritakse ka Habakukki:“Aga
meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks...“ Vana elu juurde. „..vaid need, kes (edasi)
usuvad ja päästavad hinge.“ Nagu on kirjutatud, et minu õige jääb elama, kui ta säilitab usu.
Peame rõhutama, kui inimestega räägime, et ainult see ususamm või –otsus ei päästa sind,
vaid nüüd sa alustad usuelu. Kui jätkuvalt usaldad Issandat, oled sa jätkuvalt päästetud, ja sa
ei hukku iialgi. Minu Uus Testament ütleb nii. Usuelu on see, mis päästab. Siis on loogilised
salmid:“Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ Siis on loogiline Pauluse tõsine hoiatus: teie,
paganad, ärge minge uhkeks, sest juudid murti ära, sest kui te ei jätka Jumala headuses,
murtakse teid ka ära. Need on tõsised hoiatused. Iga autor Uues Testamendis hoiatab, et me ei
laseks oma usust lahti, et me ei kaotaks kindlust Jumalasse, vaid jätkuvalt usaldaksime Teda.
Usk on jätkuv asi.
Kuidas aitame inimesi usule. Esimese punkti juures aitame neid faktidega. Ilmselgelt ei saa
nad uskuda enne kui teavad, mis juhtus. Peame andma tõendusmaterjali, kui nad seda
soovivad. Tean, et mõned on lihtsalt evangeeliumi vastu. Kui vastad ühele vastuargumendile,
siis leiavad nad kohe järgmise. Nad tegelikult ei taha vastuseid oma küsimustele. Nad
loobivad argumente. Ära raiska oma aega nendega. Kuid on siiraid inimesi, kes tahavad teada,
kas need asjad tegelikult juhtusid. Mis tõestab, et Jeesus tõusis surnuist? Nüüd on meil
kohustus selgitada lootuse kohta, mis on meis olemas. Üks raamat, mis on suuresti abiks selle
juures, on Josh McDoweli „Tõestusmaterjal, mis nõuab kohtuotsust“. Ei tea ühtki teist
raamatut, kus oleks nii palju tõestust evangeeliumi faktidele. See on fakte täis raamat. Peame
inimesi aitama. Nad on ilmselt kuulnud igasugust väärat kristlusest. Peame oskama õpetada
tõde ja vastama nende küsimustele. Selleks, et seda neile isiklikuks teha, peame laskma neil
evangeeliumi nii näha kui kuulda. Nüüd räägime veel millestki. Peame näitama neile
evangeeliumi kahel viisil. Kui Jeesus jüngrid kahekaupa välja saatis, andis Ta väga lihtsad
juhised: minge kõige lähemasse linna, äratage üles surnud, tervendage pidalitõbine!
Tervendage haiged, ajage välja kurje vaime ja siis rääkige, et taevariik on lähedal. See oligi
kõik. See on ka kõik, mis meie peame tegema. Põhimõte on selline: kõigepealt näita ja siis
lase kuulda. Kõigepealt anna midagi silmadele ja teisena kõrvadele. Demonstreeri kuningriiki,
siis kuuluta seda. Meie üritame seda kõike sõnadega teha. Räägime evangeeliumi, aga ei
näita, kuidas see inimesi isiklikult mõjutab. Mul on aega rääkida lugu, kus mu naine istus
samas kohas. Issand ütles, et näitaksin Ta riiki 1500 noorele seeläbi, et tervendan
kõõmaprobleemi, Jeesuse nimel. Tundsin end idioodina. Ütlesin:“Tahan, et näete, et Jeesus
valitseb kõige üle ja esimese asjana näitab Ta seda kõõma läbi.“ Mu naise nägu ütles
kõik:“Nüüd on ta hulluks läinud. Olin seda oodanud, nüüd on käes!“ Ta rääkis mulle pärast, et
sellised olid ta mõtted. Issand alustas tol päeval kõõma ravimisega. Siis tervendas Ta
atrofeerunud käe. Tüdruk ei kasutanud paremat kätt, kasutas vaid vasakut kätt, mis põhjustas
stressi närvides. Hiljem kirjutas vanematele: kirjutan teile parema käega. Lõpetasime poisiga,
kel oli halvatud käsi autoõnnetusest, kui ta oli 2-aastane. Ta oli üritanud palke saagida ühe
käega mootorsaega ning lõikas oma põlve ära. Ta viidi haiglasse, päästeti vereülekande läbi,
kuid nad ühendasid ta reieluu sääreluuga nii, et ta jalg ei liikunud. Ta saabus karkudel sinna
noortelaagrisse, halvatud käega ja lühema jalaga seitse nädalat pärast õnnetust. Neljapäeva
pärastlõunal seal noortelaagris see poiss jooksis tervete jalgade ja kätega ühest staadioni otsast
teise. Ta tuli tagasi küüni, kus koosolekut pidasime, kargas ühe heinapalli peale ja tantsis
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kõigi 1500 noore ees. Ta ütles:“Räägin kõik ära, naerge, kui tahate. Laagrisse tulles olin
voodimärgaja, mul oli kilest lina kaasas. Issand tegi selle ka terveks. Võite naerda kui tahate.“
Need noored nägid evangeeliumi. Nad ei kuulnud vaid ajalugu. Nad nägid, mis see võib
inimesele isiklikult teha. Lisaks tunnustähtedele peavad nad nägema ka muudetud elu tegusid.
Nietzsche, filosoof Hitleri tegude taga, ütles nii:“Tahaksin saada päästetud, kui kristlased
näeksid rohkem välja, nagu päästetud.“ Kui ta oleks näinud muudetud inimesi, poleks võibolla olnud Adolf Hitlerit. Muhamed tundis kristlasi, kuid ei näinud muudetud elusid. Kui palju
probleeme oleks see ära hoidnud. Teeme asja isiklikuks, kui näitame ja laseme neil näha,
kuidas see võib muuta inimese elu. Sõnadega aitame neid, kui julgustame neid ennast
palvetama. Ma ei kiida heaks järele korratud palvete kasutamist. Mõtlen nn patuse palvet.
Seevastu ütle inimesele, et ta ise palvetaks Jeesuse poole. Kui kuuled nende enda sõnu, saad
teada, mis seisus nad on. Liiga palju on seda: Jeesus-Jeesus, olen patune-olen patune, tulen Su
ette-tulen Su ette... See ei ole Issanda appi hüüdmine. Julgusta neil enda sõnu välja ütlema.
Mulle meeldib kuulda uute kristlaste palveid. Need ei kõla üldse kiriklikult. Need pole
„lihtsalt“ palved. Issand, lihtsalt tule, lihtsalt õnnista, lihtsalt tervenda, lihtsalt tule ja kohtu
meiega...Oled kuulnud? Uued kristlased ei palveta nii. Või eee-palveid: tuleme Su ette eee,
palume eee, õnnista eee..“ Muutume oma palvetes nii kummalisteks. Julgusta uusi kristlasi ise
palvetama. Õpeta neile seadma usu eesmärke. Võtame mingi probleemi või vajaduse ja usume
koos selle suhtes. Siis tead, et sul on usku, sest näed tulemusi. Alusta millegi väiksega nende
usus. Näiteks alusta kõõmaga. Kui me ei suuda kõõma ravida Jeesuse nimel, mis mõtet oleks
palvetada vähi pärast? Alusta millegi väiksega, mis on nende usu piires. Lõpuks peame
julgustama neid jätkuvalt edasi uskuma. Julgustame neid uskuma iga päev, et nad leiaksid
midagi, milles Jeesust usaldada, kasvada. Nii leiavad end tegemas asju, mida ise ei suudaks.
Järgmine osa räägib veega ristimisest. Kuidas see on seotud uuestisünni ja taevariigiga maa
peal.

Saa veega ristitud
See on ilmselt kõige vastuolulisem osa. Satun ristimise teema puhul teravatesse
diskussioonidesse. See on uuestisünni juures ilmselt kõige tulisem teema. Seda juhtub igas
ringkonnas- nii neis, kus ristitakse lapsi kui ka neis, kus ristitakse usklikke. Neil on raske
mõista, kuidas sobitub ristimine pääste või uuestisünni juurde. Kuhu see sobitub igavesse ellu
astumise juures? Paljude puhul, kes isegi usuvad usklikke ristimisse, kuid ei mõista täielikult,
mida Jumal selle toimingu läbi teeb. Nad näevad vaid inimlikku poolt. Mõned näevad seda
kui välist tunnistust, mõned võtavad seda kui sõnakuulelikkust. Üllatavalt paljud pastorid,
kelle kogudustes ristitakse usklikke, ei oska vastata küsimusele, mida Jumal usklikku jaoks
teeb, kui ta ristitakse. Nad peavad seda inimlikuks toiminguks. Jutlustasin sellest, kui kohal
oli naine Trinidadist. Ta oli harjunud jutlusele kaasa hüüdma:“Hea jutlus, vend!“ Kuid ta
hüüdis:“Olen metodist, keda pesti keemilises puhastuses!“ Ütlesin:“Proua, mulle meeldib teie
huumorisoon, mitte teoloogia.“
Läheme ristimise teema juurde. Kõigepealt räägime veidi ajaloost. Kust see kõik alguse sai?
Piibli sõnul sai see alguse „vettekastja“ Johannesest. Seda tähendab sõna „ristija“- vettekastja,
sissekastja, immutaja või leotaja Johannes. See lihtsalt tähendab kedagi, kes teise millessegi
vajutab. Sellest ka hüüdnimi Vettekastja Johannes või nagu meie ütleme- Ristija. Nii palju,
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kui me teame, ei olnud keegi seda varem teinud. Samas aga kohe aegade algusest on teada, et
kui inimesed tunnevad end seesmiselt mustana, siis pesevad nad end eranditult väliselt.
Pilaatus, kui ta üritas vabaneda süüst Jeesuse surmamõistul, lasi vett tuua ja ütles:“Pesen käed
selle süüta mehe verest.“ Ta tegi seda füüsilise toimingu läbi, üritades vabaneda mustusest
endas, süütundest oma südametunnistusel. Psühhiaatrid räägivad inimestest, kelle hingel on
nii palju süüd, et nad pesevad lakkamata oma käsi või käivad tihti vannis. Mehed, kes on
teinud midagi ebamoraalset, tahavad tihti duši alla minna, sest püüavad end puhtamana tunda.
Juba ammustest aegadest on olnud veega ristimisel rituaalne tähendus ja mitte ainult füüsiline.
Kusjuures kuni tänapäeva Lähis-Ida moslemiabielus ei vii peigmehe sõbrad teda
poissmeestepeole. Talle korraldatakse pesemine. See peseb ära ta poissmehepõlve ja annab ta
puhtana oma pruudile. Veega pesemine muudel põhjustel kui vaid füüsilise puhtuse
eesmärgil, ei ole inimühiskonnale tundmatu. Vanas Testamendis tehti leviitidele kahte asja,
kui neid preestriteks pühitseti: neid pesti vees ja võiti õliga. Nüüd uue lepingu järgi on kõik
usklikud preestrid, seega kõik usklikud kogevad neid kahte asja: veega pesemist ja võidmist.
Need on kaks sammu, mida vaatleme selles ja järgmises osas. Meid pühitsetaks preestriteks,
kes me nüüd oleme kõigi usklike preesterkond, siis meid ka pestakse veega ja võitakse Püha
Vaimuga. Püha Vaim esindab õli, aga sellest järgmises osas. Esineb võimalus, kuigi kindlat
tõestust sellele veel pole. Enne Ristija Johannest, kui pagan tahtis saada osaks juudi rahvast,
siis lõigati ta ümber ja ristiti. Paljud väidavad, et Johannes imiteeris seda, mida kutsutakse
juudiusku pöördunute ristimiseks. Sel juhul pidi tema ristimine olema vägagi häiriv. Sest ta
ütles juutidele: teie peate ristitud saama! Kui aga juudid seda juba paganate jaoks kasutasid,
kohtles ta juute kui paganaid, väites, et nad ei kuulu Jumala rahva hulka. Me ei tea, kas
Johannes sai selle kelleltki teiselt või otse Jumalalt. Teame aga, et ta ristis inimesi
meeleparandusse. Piibel ütleb, et ta ristis inimesi vee sees, meeleparanduse sisse. Sõna „sisse“
on sama tähtis kui „sees“. See ütleb meile nii mõndagi. Ristija Johannes ütleb: ristin teid vee
sees meeleparanduse sisse. Seega pead olema meeleparanduses enne, kui ristin sind
meeleparandusse. Püüdke jälgida, see on väga oluline mõte. Te kannate meeleparandusvilja ja
mina ristin teid meeleparandusse. Nii et veega ristimine tegi midagi meeleparandusele, milles
nad juba olid. See saavutas haripunkti ja viis selle lõpule. Seda ristimine teebki. See viib selle,
milles juba oled, haripunkti ja täielikule lõpule. Ta ütleb: pead olema juba meeleparanduses,
kui oled, siis ristin sind meeleparandusse. Inglise keeles ütleksime: „otse“ meeleparanduse
sisse. See oleks sama, kui pastorina ütleksin paarile:“Tõestage mulle, et armastate üksteist ja
panen teid paari armastusse.“ Abielu ei alusta armastust, vaid see viib selle lõpule, viib selle
haripunkti, kinnitab selle lõplikult. Paar võib juba ammu enne abiellumist armastada, kuid
laulatusetseremoonia ja selle füüsiline kinnitamine annavad sellele armastusele lõpliku
kinnituse. Mõistate? See on „millegi sisse“ tähendus. „Millessegi“ tähendab inglise keeles
tavaliselt millegi tutvustamist, kuid kreeka keeles tähendab see millegi sisse viimist. Võib-olla
juba parandan meelt pattudest, kuid veega ristimine viib meeleparanduse täielikule lõpule.
Lõplik otsus, lõpparve vana eluga. Võib-olla juba usun Jeesusesse, kuid ristimine kinnitab mu
usu lõplikult sellega, et samastab mind Tema surma, matmise ja ülestõusmisega, see on
lõplikult paigas. Kas hakkate mõistma, mida ristimine teeb? See iseenesest ei alusta
meeleparandust usu läbi, vaid viib need mõlemad lõpule, kinnitab need lõplikult. Selle läbi, et
Jumal teeb midagi uskliku jaoks. Jeesus hakkas Johannese eeskujul ristima. Tegelikult pigem
Tema jüngrid, sest Jeesus ise ei ristinud kunagi. Siimon Peetrus võttis selles Jeesuselt eeskuju
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ja Peetrus keeldus ka hiljem ise ristimast. Samamoodi ka Paulus keeldus hiljem ristimast.
Teate, miks? Nad ei tahtnud, et tähelepanu oleks ristijal. Pole tähtsust, kes sind ristib. See pole
asja mõte. Jeesus ei teinud seda, et keegi ei saaks öelda, et neil oli parem ristija- Jeesus.
Peetrus ei ristinud Korneeliust, et Korneelius ei saaks öelda: mind ristis Siimon Peetrus! Kui
ütled, et keegi tähtis sind ristis, pole sa asjale pihta saanud. Mõned teist teavad, kes on
kogudustest, kus olen käinud, et ristin alati kellegagi koos, nii et meid on kaks. Nii et keegi ei
saaks öelda: tema ristis mind! Isik ei ole oluline, vaid see toiming. See sai muidugi osaks
suurest misjonikäsust. Algkogudus ristis kõiki. Sellist asja nagu ristimata kristlane,
algkoguduses ei eksisteerinud. See oleks olnud vastuoluline väljend. Kuidas võib keegi öelda,
et olen Jeesuse vastu võtnud, kui pole teinud esimest asja, mis Ta käskis? See oleks absurd.
Kuidas saab keegi öelda, et usub Jeesust, kuid Talle ei kuuletu? See on absurd. Esimese
asjana ütles Jeesus oma jüngritele: saage ristitud! Minge, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristige
nad ja siis õpetage neid pidama kõike, mis käskisin. Ristitud saamine on alguspunkt, esimene
meeleparandustegu kristliku elu juures. Esimene usalduse ja sõnakuulelikkuse samm. Uue
Testamendi apostlite jaoks oleks olnud ennekuulmatu, et inimesed võiksid end selleta Jeesuse
järgijateks pidada. See on kõige esimene väljendus meeleparandusest usus.
Kuidas Uues Testamendis ristiti? Nad kasteti vee alla! Sõna „ristima“ ise on kreekakeelne
sõna. See tähendab vaid üht. Kirjutasin üles kõik vasted. Paljud algavad inglise keeles tähega
„d“ ja „s“, siin nad on: leotama, kastma, sukelduma, sisse kastma, vette kastma. Nüüd
järgmised: immutama, uputama, vajutama, läbi immutama. Need kõik on vasteks
kreekakeelsele sõnale „baptizo“, millest tuleb ingliskeelne „baptise“- ristima. Räägin nüüd
midagi šokeerivat, mida sa ilmselt ei tea. See on kirjutatud piibliseltsi eeskirjadesse. Olen neid
näinud ja sain sellest koopia. Kui Pühakirja inglise keelde tõlgiti, oli reegliks, et sõna
„baptizo“ ei tohi tõlkida inglise keelde. Kas usud seda? Oleme ainus keel maailmas, kel pole
kogu Pühakiri enda keeles. Kui see tõlgitaks ühekski sõnaks, mida ennist mainisin, pahandaks
see nii paljusid kirikuinimesi. Kas pole kurb? See sõna translitereeriti- seda ei tõlgitud, vaid
kirjutati ingliskeelsete tähtedega. Seega „babtizo“ tõlgitakse „baptise“, selle asemel, et öelda
leotama, kastma, immutama, vette vajutama. Ristija Johannes oli Vettekastja Johannes,
Immutaja Johannes- see oli tema hüüdnimi. Järgmises osas kuuleme, et sama hüüdnimi anti
ka Jeesusele. Kas teate, et Jeesus oli „baptist“? Johannese evangeeliumis antakse Talle sama
nimi: Kastja. Ainult, et Tema ei kasta inimesi vette, vaid Püha Vaimu. Sama tiitel, sama sõna.
Kuid meil on selle kohta Piiblis veel tõendeid. Näiteks Johannese 3. Kas teadsid, et Johannese
3 ütleb, palju vett ristimisel kasutada? Hämmastav, kui paljud teavad Johannese 3:16, kuid
nad ei tea Johannese 3:23, mis ütleb:“Johannes oli Ainonis Salimi lähedal (või Salimis Ainoni
lähedal) sest seal oli palju vett..“ Kui mõistad lihtsat inglise keelt, siis enam lihtsamini öelda
ei saa. Nad pidid valima koha, kus oli palju vett. Meil on ka Apostlite teod 8, kus oli Etioopia
eunuhh. Seal ütleb selgelt, et nad astusid vette ja pärast tulid veest välja. Enam selgem ei
saakski olla. Tänapäevani kreeka õigeusu kirik...Nad tunnevad kreeka keelt ja kastavad
imikuid ristimisel vette. Põnevusega jälgisin kreeka õigeusu imiku ristimist teleris. See vaene
väike imik kasteti kolm korda vee alla: Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Praktilistel põhjustel
oli see ka teenistuse lõpp. Jätkata polnud võimalik, sest beebi protesteeris tuliselt. Oleks ta
rääkida osanud, oleks ta isegi teoloogiliselt protesteerinud. Kreeklased aga ei piserdaks iial
vett imiku peale. See oleks kreeka keeles ebaloogiline. Kuidas saaks immutada või vette kasta
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paari tilgaga. See oleks absurd. Nad oskavad kreeka keelt ja teavad seda sõna. Alles hiljuti
ristiti ka Inglismaal imikuid vette kastmisega. Vaadake ristimisnõu suurust keskaegses
kirikus! Kas lapsed olid tol ajal suuremad? Ei, nad kasteti vee alla, immutati. Nad teadsid
selle sõna tähendust. Nüüd oleme selle kaotanud. Miks on see nii tähtis, et oleme vee sees ja
seda ainult ei piserdata? Sellepärast, et ristimisel on Uues Testamendis kaks tähendust. Tal on
puhastav tähendus, sel on pesemise tähendus. Sel on ka matmise tähendus. Kaks asja, mida
ristimine tähendab Uues Testamendis: pesemine määrdunuile ja matmine surnutele. Vee
piserdamine kellelegi võib illustreerida pesemist, kuid see ei anna edasi matmise tähendust.
Kastmine vee sisse- peitu, vee alla, on nii matmine kui ka pesemine. Need kaks tähendust
ühendatakse Jumala Sõnas. See ei ole ainult puhastuse, vaid ka matmise märk. Need kaks asja
kokku pannes, käskis Jeesus meil inimesi vee alla kasta Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Seda
nad ka tegid. Nelipühapäevast edasi eeldati, evangeeliumile vastanud alustasid toiminguga,
kus pesemine ja matmine ühendati. Kõige enam levinud ainega, mis maa peal saadavalveega. Olen kuulnud kohtadest, kus vesi polnud kättesaadav, näiteks teatud paikades Indias
põua ajal. Siis nad kaevavad augu maa sisse, vooderdavad valge linaga, asetavad inimese selle
sisse, katavad ta surilinaga ja piserdavad kallihinnalist vett linale, kuni see on märg. Selleks
kulub pool liitrit, rohkem neil pole. Olen kindel, et Issand mõistab. Kuid tavapärane viis
ristimiseks tähendab saada pestud ja maetud. Nagu see sõna isegi viitab, tehakse seda vette
kastmise läbi. Olles vee alla kastetud, selles leotatud, immutatud, pestud. Kuid siin on
enamadki. Miks seda tehti? Kui loed Uut Testamenti, näed seal 31 kohta, kus öeldakse, miks
inimesi ristitakse. Peaaegu ühelgi juhul ei räägita, mida inimene Jumala jaoks teeb, vaid mida
Issand ristimisel inimese heaks teeb. Kuulake tähelepanelikult. Rõhuasetus on praktilisel
keelekasutusel. Uus Testament ei kohtle ristimist kui sümbolit, vaid sündmust. Uus Testament
räägib, mille jaoks see on, mida see saavutab ja mõjutab. Kui neid salme loed, need on
hämmastavad. Vaatame mõnda. Markuse 16 ütleb:“Kes usub ja on ristitud, see päästetakse...“
Siin on sõna „päästmine“ otseselt seotud ristimisega. Näiteks Johannese 3. peatükk:
Nikodeemus küsib, kuidas saab inimene uuesti sündida. Ta ei saa tagasi ema ihusse minna ja
uuesti sündida? Jeesus ütles: ei, sa ei pea uuestisünniks ema ihusse minema, vaid pead uuesti
sündima veest ja Vaimust. Huvitav on, et Ta kasutab käändelõppu „millest“, tähendab, et pead
enne sellesse minema. Uus elu tuleb veest ja Vaimust. Nagu varem mainisin, olen
uuestisünnist kuulnud nii palju jutlusi, kuid üheski neist ei mainitud, mida tähendab vesi. Olen
veendunud, et Nikodeemus mõistis, et Jeesus kritiseeris teda kui variseri, sest ta oli keeldunud
Johannese meeleparandusristimisest. Sellises seisus oli ta tol hetkel. Enamik piibliõpetlasi
peab Johannese 3:5 kui viidet veega ristimiseks. Milline rõõm on võtta Jumala Sõna otseselt.
Vesi tähendab vett. Ongi kõik. Kui näed Johannese evangeeliumis sõna „vesi“ tähendab see
vett. Kui see kunagi midagi muud tähendab, lisatakse omadussõna, näiteks „elav vesi“. Sel
juhul pole tegemist veega. Kui öeldakse vesi, on see vesi. Kui öeldakse: Jeesus muutis vee
veiniks, tähendab see päris vett. Ta mõtles ka päris veini. Alguses oli see vesi. Kui Ristija
Johannes ütleb:“Mina ristin teid veega,“ siis mõtleb ta päris vett. Kui Johannes ristis Salimi
lähedal, sest seal oli palju vett, siis mõeldakse selle all vett. Kui loed „vesi“, tähendab see vett.
Ära ürita Jumala Sõna enda jaoks raskeks teha. Jeesus ütles: peate sündima veest ja Vaimust.
Teame, mis Vaim tähendab ja mis vesi tähendab. Lähme edasi. Nelipühapäeval, kui Peetruselt
küsiti: mida peame tegema? Seal ütleb, et ta rääkis paljudest asjadest. Me ei tea kõike, kuid
usun, et ta rääkis neist asjadest. Ta ütles: parandage meelt ja saage ristitud- vee alla kastetud
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pattude andekssaamiseks. Selleks on seda vaja. Hiljem kohtus Saulus ülestõusnud Jeesusega
Damaskuse teel. Kolm päeva hiljem tuli Hananias ja ütles:“Vend Saulus...“ Selleks oli palju
armu vaja, et öelda „vend Saulus“. Mida sa ootad? Tõuse ja saa „vette kastetud“ ja lase oma
patud ära pesta, hüüdes appi Issanda nime. Niimoodi see jätkub läbi kogu Uue Testamendi.
Efeslastele 5 ütleb Paulus: Jeesus on puhastanud oma koguduse vees pesemisega sõna läbi.
Siin tähendab „vesi“ jällegi vett. Heebrealastele 10:“Siis mingem Jumala ette siira südamega
usukülluses, olles südame poolest piserdamisega... ja ihu poolest pestud puhta veega!“
Piserdame südametunnistust, aga peseme ihu puhta veega. See on niivõrd selge. Kõige
hämmastavam ütlus on Peetruse kirjas:“Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei
ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse
Kristuse ülestõusmise kaudu.“ Ristimine päästab nüüd teidki. Sõna „päästma“ tähendab sama,
mida igal pool mujal. Siiski enamik kristlasi ei seosta ristimist päästmisega. Kõige rohkem
küsitakse minult järgmist:“Pead sa olema ristitud, et saada päästetud?“ Kui palju peab Jumala
Sõna seda ütlema, enne kui usume? Jeesus ütles, et päästetud saab, kes usub ja keda ristitakse.
1. Peetruse 1:21 ütleb: nüüd ristimine päästab teidki, mis pole lihaliku rüveduse
kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine. Kõik apostlid peavad ristimist
sündmuseks, kus Jumal midagi teeb. Nad võrdlevad neid Vana Testamendi sündmustega, kus
oli vesi, kus Jumal tegi samuti midagi oma rahva jaoks. Näiteks Paulus ütleb, et ristimine on
nagu juudile Punase mere ületamine. Mida tähendas juudile Punase mere ületamine? Seal
ütleb, et kui juudid ületasid Punase mere, ristiti neid Moosesesse. Nad olid juba kolm päeva
Moosest järginud. Nii et see ei alustanud nende Moosese järgimist. See aga tõi nad haripunkti,
kus vaarao jäi teisele kaldale. Neil oli ainult üks juht- Mooses. Kuni nad olid sealpool vett,
olid nad vaarao käes. Mis Punase mere ületamine oli juudi jaoks vaarao suhtes, on ristimine
kristlase jaoks saatana suhtes. Roomlastele 6 ütleb, et kui oled maetud koos Kristusega
ristimises, pole patul enam mingit väge. Oled Punase mere õigel kaldal. Oled otseses mõttes
vabastatud saatana territooriumist. See muudab ristimise vabastuseks. Tahan, et mõistate, et
paljud ei vajaks vabastusteenistust, kui nad mõistaksid, mida nende ristimine tegelikult tegi.
Kas mõistate, mida üritan öelda? Nagu vaarao sõjavägi uppus ristimisvees, samuti upuvad
saatana deemonid ristimisvees. Patul pole mingit väge su üle. Võid öelda: saatan, kao siit.
Nüüd räägime matusest, see on lõplik hüvastijätt. Olen teinud palju matuseid. Viimase
kaheksa aasta jooksul küll ühe, aga varem üsna mitmeid. Kord käisin lese juures. Ta tervitab
mind uksel enne matust ja ütleb nii:“Tervist härra Powson, palun tulge sisse! Kas soovite mu
abikaasat näha, ta on elutoas.“ Kas pole kummaline? Astun elutuppa ja seal ta on. Naine
paitab ta pead, kohendab patja, suudleb otsaesist. Täpselt nagu ta oleks ikka veel elus. Lähme
matusele ja tuleme tagasi peielauda. Söögilauas ütleb naine:“Härra Powson, mu abikaasa oli
mulle hea mees.“ Miks ta enne matust ütles, et mees on elutoas ja pärast matust, et ta oli hea
mees? Matus on pöördumatu lõpp elule. Surm ei lõpeta teie suhet, vaid hoopis matus. Tead, et
ei näe ega puuduta teda enam iial. Sellepärast tahtsid Lockerbie katastroofi ohvrite lähedased
leida surnukehad, et nad saaksid korralikult hüvasti jätta. Matuste korraldamine on õige asi.
Pärast seda aga tead, et siis on kõik. Meie suhe on lõppenud. Abielu on vaid selle maailma
jaoks. Seda ei uuendata järgmises. „Kuni surm meid lahutab.“ Seega matus on lõplik
hüvastijätt vana eluga. Seetõttu saatan vihkab ristimist, sest ta teab, et see on matus. Kui olime
naisega Lähis-Idas ja moslemid ristiti, kirjutasid nad alla oma surmaotsusele. Neid mõrvati,
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pussitati ja mürgitati. Mõnede majad põletati koos peredega. Moslemeid ei häirinud, kui nad
käisid kirikus, lugesid Piiblit, olid kristlased. Kui neid aga ristiti, siis teati, et see on lõpp.
Nüüd ei saa neid puutuda. Saatan teab ka seda. Peetrus samastas ristimist Noa veeuputusega.
Ta ütles, et täpselt nagu vesi Noa veeuputuse ajal tähistas kogu maailma lõppu, milles ta elas
ja tõi ta välja uue alguse juurde, seda teeb ristimine teilegi. See on nii pesemine, kui ka
matmine. Mõned on kuulnud mind rääkimas noormehest, kes elab me lähedal. Kui ta Kristuse
juurde tuli, oli ta Põrguinglite liige. Ta oli kõikvõimalike asjadega kokku puutunud. Ta teadis,
et kõigepealt peab ta ristitud saama. Kuid ta ei tahtnud, sest tal olid üle keha tätoveeringud. Ta
märkas, et kirikuinimestele need väga ei meeldinud. Ta teadis, et märjana paistab ta särk läbi.
Ta küsis ilukirurgilt: kas saate need eemaldada? Üks neist oli saatana pilt, mille ta
Põrguinglina teha laskis. Ta ei suutnud ristimisele minna ja lasta kristlastel seda näha. Ta
uuris, kas seda saab eemaldada?- Mitte riikliku kindlustusega. See on ilukirurgia, maksab
mõnisada naela ja võtab kuid aega. Võin selle põletada, kuid see jätab armi. Selle
asendamiseks võtame tavaliselt mujalt kehalt nahka. Poisil polnud selleks aega ega raha. Ta
palus mu sõbral end ristida. Ta ristiti vist basseinis. Ta läks vee alla, et matta oma minevik ja
pesta patud. Kui ta veest välja tuli, oli üks tätoveering kadunud. Ainult üks, mitte teised,
ainult see üks! Selles vees oli Jumal saatana oma lapselt maha pesnud. Jumal ei lasknud
saatana märgil olla oma lapse peal. Kui ütleksid talle, et ristimine on vaid rituaal, naeraks ta
sulle näkku. Tema nägi, et see oli vabastus. Täpselt nagu iga juut tähistab tänapäevani
paasapüha ja meenutab Jumala võimsat kätt, mis viis nad läbi Punase mere, samuti vaatab
kristlane tagasi oma matusele. Üks mu pastorist sõber ütleb tavaliselt ristimisel:“See on sinu
matus, tunne rõõmu!“ Võid seda matust pärast saatanale igavesti meelde tuletada: ma olen
maetud! Täpselt nagu Jeesus maeti, nii maeti ka mind. Kui Jeesus hauast välja tuli, polnud Tal
mingit kokkupuudet Pilaatusega, saatanaga, Annase ega Kaifasega. Mitte keegi ei saanud
Teda enam puutuda. Mitte keegi ei saa sind puutuda, võid öelda saatana blufile: olen koos
Kristusega risti löödud, olen koos Kristusega maetud, üles äratatud koos Kristusega.
Kristlaseks olemine ei tähenda, et usud, et Ta löödi risti su eest, vaid ka öelda, et sind löödi
risti koos Temaga. Ei piisa vaid, et ütled: Ta maeti minu eest, vaid peame ütlema: mind maeti
koos Temaga. Ainult Kristus ei tõusnud, vaid peame ütlema: mind on äratatud uuele elule.
Need ajaloolised faktid, millel me usk põhineb, peavad saama minu enda kogemuseks ja
ajalooks. Tean, et see on tõsi, sest see juhtus minuga. Tean, et Ta löödi risti ja maeti, sest
mind löödi risti ja maeti Ta nimes. Tean, et Ta äratati surnuist, sest see sama vägi on nüüd
minu oma. See on meie neljas teema, aga sellest järgmisel korral. Kui me niiviisi räägime,
saame kõikvõimalikku vastukaja sellisele vaatenurgale ristimisest.
Kaks kõige sagedasemat küsimust on järgmised: kuidas on lood päästega ristimise läbi? See
on üks kole asi paljude jaoks. Selgitan kohe. Teine küsimus: mida arvata imikute ristimisest?
Peaksin nende kohta ka veidi selgitama. Kuid siin raamatus on ka lisaosa imikute ristimisest.
Siin püüan näidata, kuidas ja miks see tekkis, kuidas sellesse täna suhtuda jne. Täna pole meil
selleks aega. Pean olema täiesti aus ja ütlema: nii nagu mõistan algupärast uuestisündi Uues
Testamendis, ei suuda ma sobitada imikute ristimist sellesse arusaama. Mul on kahju, tean,
see pahandab paljusid kristlasi. Kuid see lihtsalt ei sobitu sinna. Ütlen ka, miks. Ma ei suuda
kohaldada imikutele Uue Testamendi ristimise tähendust. Ma ei muretse toimingu pärast, vaid
selle tähenduse pärast. Kui ristimine on pesemine määrdunud inimeste jaoks, kuidas võib see
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olla pesemine imikule, kes pole veel must? Kui ristimine on matus kellelegi, kes on surnud,
kuidas saab seda teha imikule, kes pole surnud? Ristimisel pole mingit mõtet, kuni keegi on
määrdunud ja surnud. Kui aga rakendad imikute suhtes Uue Testamendi õpetust, annab see
toimingule ebauskliku või maagilise tähenduse, või pead selle tegema sümboliks, mis ei
muuda midagi. See on lõks, millesse ei tohiks astuda. Seega olen selles vägagi otsekohene.
Minu jaoks on hämmastav avastus see, et kõik protestantlikud reformaatorid: Luther, Calvin,
Zwingli- kui nad avastasid uuesti usu läbi õigekssaamise, mõisteti, et see on vastuolus imikute
ristimisega. Kuidas saab inimene õigeks usust, kui pole piisavalt vana, et uskuda, kuid samal
ajal saada päästetud lapsena ristimise läbi? See lihtsalt ei sobi kokku. Kõik need reformaatorid
pooldasid seda avalikult. Tsiteerin neid täpselt oma raamatus. Nad kõik ütlesid: peame
pöörduma tagasi usklike ristimise juurde. Nad isegi kutsusid imikute ristimist paganlikuks
pühaduseteotuseks. Samas mitte keegi neist ei pöördunud tagasi usklike ristimise juurde. See
on hämmastav asi, mis juhtus 300-400 aastat tagasi. Nad mõistsid tõde, kuid ei rakendanud
seda. Tekib küsimus, miks nad ei rakendanud räägitut. Vastus sellele on liigagi lihtne. Nad
kõik rajasid riigikirikuid. Ei saa olla riigikirikut, mis praktiseerib usklike ristimist. Riigikirik
peab liikmeks võtma kõik, kes selles riigis sünnivad. Näete, milles on probleem. Nad
mõistsid, kuigi nad olid usklike ristimise poolt, et neil ei saa olla riigikirikud ja samas ristida
vaid usklikke. Nad kõik leppisid mingit tüüpi riigikirikuga, kus riigis sündinud last pidi vastu
võetama riigikirikusse. Seega leian, et mingis mõttes ei olnud reformatsioon kunagi täielik.
Nii saime pärandiks keskaegse ristirahva praktika- väljend, mis liidab kiriku ja riigi ja millest
me pole veel vabanenud. Fakt on see, et kaks kolmest Inglismaa kodanikust on lapsena
ristitud- kaks iga kolme kohta. Üle maailma on neid umbes pooled inimestest. Praegu toimub
liikumine tagasi usklike ristimise juurde. Isegi ka riigikirikutes. Meil on avalik nimekiri
anglikaani kirikutest, kel on olemas basseinid kastmise läbi ristimiseks. Usun, et see on vaid
aja küsimus, kuid loodan, et see ei jää venima. Kõige murettekitavam minu jaoks on aga,
mitmed tuhanded, kes teevad otsuse või pühenduse Billy Grahami või muudel evangeelsetel
koosolekutel, ja täpselt sel hetkel, kui nad vajavad pesemist ja matmist, öeldakse, et nad ei saa
seda, sest on lapsena ristitud. Minu meelest on see hädavajaliku armu röövimine. Sellega
röövitakse neilt osa uuestisünnist. Usun, et on aeg pöörduda Piibli juurde aususega ja küsida:
kas saame rakendada ristimise tähendust imikutele? Minu vastus on: ei saa! Kui ristimine on
mõeldud pattude andekssaamiseks, mis on sel imikuga pistmist? Kui ristimine on pattude ära
pesemiseks, mis on sel ühist imikuga? Ristimine pole seotud sellega, et sind põrgust päästa, ja
on vägagi seotud sellega, et saaksid puhtaks. Kui ristisin Cliff Richardi, kirjeldas ta seda oma
elulooraamatus väga elavalt:“David Powson pesi, loputas ja riputas mind kuivama. Ma polnud
end kunagi nii puhtana tundnud.“ Tunned tõesti end puhtana- nii väljast kui seest. Jumal viib
su andestuse lõpule. Ta viib su meeleparanduse lõpule, su usu haripunkti. Nagu abielu
kinnitab kahe inimese vahelise armastuse. Seegi on samas alles abielu algus, samamoodi viib
ristimine mu meeleparanduse ja usu haripunkti. Ma ei suuda seda imiku suhtes rakendada.
Kes aga küsivad ristimise läbi päästetud saamise kohta? See on termin uskumuse kohta, et
ristimine iseenesest päästab. See tekkis ajal, mil inimesed tõsimeeli uskusid, et imik
päästetakse põrgust ristimise läbi. Seda esineb endiselt. Kui meie oma lapsi ei ristinud, ütlesid
sugulased: aga mis siis, kui laps sureb? Mis siis, kui surebki? Kui Jumal on Jumal, kes saadab
mu lapse põrgusse, sest talle pole piserdatud paari tilka ja maagilisi sõnu öeldud, ma ei
suudaks sellist Jumalat armastada. See Jumal oleks türann. Inimesed küsivad, mis juhtub
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ristimata lastega? Sama, mis juhtub ristitud lastega. Mis neist siis saab? Ma ei tea. Piibel ei
ütle kuskil, mis juhtub imikuga, kes sureb. Mida ütleme emale või isale, kui nende laps sureb?
Mina ütlen nii: kui tunned Jumalat nii nagu minagi, mida tahes Ta teeb su beebiga, on
absoluutselt õige. Oled kutsutud Teda usaldama. Ta pole öelnud, mis Ta teeb. Ta on öelnud,
et usaldaksime Teda, et Ta toimib õigesti. Usun, et peaksime seda ütlema. Me ei pea ütlema
midagi, mida Jumala Sõnas pole. Ta on otsustanud meile mitte öelda. Ta on käskinud meil
usaldada. Uuestisünd ristimise läbi on uskumus, ristimine iseenesest- õiged sõnad ja natuke
vett päästavad inimese. Ma ei usu seda. Ma ei usu isegi usklike uuestisündi ristimise läbi.
Usun aga, et kui meeltparandav usklik vette astub, on see vesi armu kanaliks, ja sel on vaimne
mõju tema elus. See viib nende andestuse, puhastuse, vana elu lõpu täieliku lõpule ja
haripunkti. See on osa nende päästest- mitte põrgust, vaid nende pattudest. Osa sellest, mis
võimaldab neile elada puhast, õiget elu siin. Räägin sellest veel viimases osas. Usun, et peame
eemalduma evangeeliumist, mis päästab põrgust ja tulema algupärase juurde- evangeeliumi
juurde, kus meid päästetakse pattudest. Kui sind huvitab vaid põrgust pääsemine, ei mõista sa,
mida ristimine su jaoks teeb. Kui tahad saada oma pattudest puhtaks, näed seda kui Jumala
imelise armu pakkumist, et saaksid uue alguse. Järgmises osas räägime teisest ristimisest,
mida vajab usklik õigesti elamiseks- Püha Vaimuga ristimine.

Võta vastu Püha Vaim
Enamikul lääne kristlastest on raskusi lääneliku hariduse tõttu. Selle all mõtlen seda, et meie
haridussüsteem tugineb kreeka filosoofiale. See ei tugine heebrea mõtlemisele. Meil on väga
raske mõista, kui sügavalt see meid puudutab. Kreeka ja heebrea mõtlemise vahe seisneb
selles, et kreeklased ei suutnud kunagi seostada füüsilist ja vaimset, need kaks asja hoiti
niivõrd kaugel lahus üksteisest, et neid ei vaadeldudki kunagi koos. Seetõttu elasid kreeklased
kahel viisil: ühed olid füüsilised kreeklased, kes elasid materiaalses maailmas, teised olid
vaimsed kreeklased, kes elasid vaimses maailmas. Ühed olid väga enesekesksed nautlevad
inimesed, kes elasid lihas, teised väga esteetilised inimesed, kes elasid vaimus. Nad aga ei
suutnud neid kaht eluviisi ühendada. Sellel on olnud kohutav mõju lääne mõtlemisele. Näiteks
me ei tea, mida Piibli Ülemlauluga peale hakata. See on väga füüsiline raamat. Sealt
üritatakse leida peidetud vaimulikku tähendust. Kunagi nägin üht selgitust, et fraas „mu kahe
rinna vahel“ tähendab Ülemlaulus Uue ja Vana Testamendi vahel. Mõtlesin, et vajan küll
hädasti abi, sest kui mina seda loen, ei näe ma kuidagi Testamente seal. Ilmselt olen väga
lihalik kristlane. See pärineb mu kreeklaslikust taustast, mis ei suuda vaimset ja füüsilist koos
näha. Heebrealased aga ütlevad:“Meie Jumal, kes on vaim, tegi materiaalse maailma.“ Seega
füüsiline ja vaimne on väga lähedalt seotud. Seetõttu võivad imed iga päev juhtuda. See on
mõjutanud läänekristlikku mõtlemist, mille alusel ei saa füüsilisel olla vaimset mõju. See on
peamine raskus inimestel, kui üritatakse seostada veega ristimist päästega. Nad ei mõista,
kuidas füüsilisel sündmusel võib olla vaimne mõju. Nad ei näe nendevahelist seost. Piiblis on
aga hulgaliselt taolisi seoseid. Hea ja kurja tundmise puu oli füüsiline, füüsiliste viljadega,
selle söömisel oli aga sügav vaimne tagajärg. Mul on kontoris üks plastmassist ja metallist
tükk. See asjandus võib mind rõõmsaks või kurvaks teha, kiusatuseks olla, see võib mind
vaimselt üles tõsta. Pead seda teatud viisil käsitsema: pead ühe osa kätte võtma, siis midagi
teise osaga tegema, kuid sel võib mulle tohutu vaimne mõju olla. See on vaid tükk plastmassi.
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Kui võtad leiba ja veini armulaual, on need vaid leib ja vein, kuid võid selle söömisest surra
või füüsiliselt haigeks jääda- nii ütleb Piibel, ja see on vaid leib ja vein. Kui Kristus tahtis
pimedat tervendada, sülitas Ta maha, tegi sellest muda ja määris siis pimeda silmadele ning
selle läbi tõi nägemise. Nüüd võite näha, kuidas heebrea mõtlemise kohaselt kellegi matmine
ja vees pesemine võib nad seesmiselt puhastada. Jumalal pole probleemi kasutada vett, et su
südametunnistus puhastada, sest Tema on Jumal, kes lõi vee, ja kes on kõikvõimas. Teame, et
nõidumise vallas võid mängida ouija lauaga, et saada kontakti deemonitega. Kui palju enam
võid saada armulaua või ristimise läbi kontakti Jumalaga. Eelmises osas püüdsin näidata, et
ristimine on vaimse mõjuga füüsiline sündmus. Kreeka mõttelaadiga lääne kristlastel on seda
raske mõista. Kas mõistate?
Nüüd oleme jõudnud uuestisünni neljanda osani. Selleks on Püha Vaimu vastuvõtmine.
Näeme, et kõigil, v.a kahel juhul Uues Testamendis said nad Püha Vaimu füüsilise toimingu
läbi- käte pealepanemise läbi. Kogu Uues Testamendis on vaid kaks juhtumit, kus inimesed
said Püha Vaimu ilma selle füüsilise toiminguta. Võite küsida:“Kuidas võib füüsilisel
toimingul olla vaimne mõju?“ Oleme uuesti avastanud, et meie ihud võivad Jumalat teenida,
oleme leidnud aeroobse ülistuse! Teate, mis on aeroobne ülistus? Kas siis, kui juht
ütleb:“Käed alla need, kes tahavad kohvi?“ Kasutame ülistamiseks oma ihu. Piiblis kasutavad
paljud oma ihu- tõstavad käsi, plaksutavad Jumalale. „Plaksutage käsi, kõik rahvad!“
Inimesed ütlevad, et nad ei taha ülistada kehaga, ainult hingega. Kuid heebrealased ülistavad
Jumalat ihuga: nad tantsivad, plaksutavad, tõstavad käed Jumala poole ja nad panid käed
inimeste peale, et anda edasi vaimset väge. Nad panid käsi haigetele, preestrite peale.
Tavapärane viis Püha Vaimu vastuvõtmiseks Uues Testamendis on käte pealepanemine. Sealt
on pärit ka leer ehk usu kinnitamine. Praeguseks on see kaotanud oma tähenduse. Tundub, et
väga vähesed saavad leeris käies Püha Vaimu. Tean üht piiskoppi, kes ütleb:“Kui panen käed
su peale, usun, et Püha Vaim tuleb su peale." Sellise usuga on see juhtuma hakanud. Kuulsin
ühest naisest, kes hakkas äkitselt leeris uusi keeli rääkima ja piiskop vaata et hüppas oma
toolist välja. See oli esimene kord, kui see toimus. See ongi normaalne. See ei pea olema
piiskop, vaid kes tahes. Hananias pani käed Paulusele, et ta saaks Püha Vaimu. Kõigepealt
pean ütlema, et iga kristlane vajab kaht ristimist: ühte veega ja ühte Vaimuga, et ta sünniks nii
veest kui Vaimust. Pealegi kui rõhutad liialt veega ristimist, võid pettuda. Veega ristimine
puudutab su minevikku- see matab su mineviku, peseb ja lõpetab su mineviku. Selle läbi saad
puhtaks ja tühjaks. See on aga väga ohtlik vaimne olukord. Kõige õnnetumad kristlased on
puhtad ja tühjad. Jeesus isegi ütles, et on ohtlik oma elu puhastada ja tühjaks jätta. Ta ütles, et
ajad ühe deemoni välja, aga ta läheb ja kutsub sõbrad ning leiab maja puhta ja tühjana ning
kolib kuue sõbraga sisse- siis on sul seitse deemonit. Väga oluline, et kui kedagi puhastatakse,
siis ka täidetaks peatselt. Seetõttu niipea, kui neid Uues Testamendis veega ristiti, pandi käed
nendele ja palvetati, et nad saaksid Püha Vaimu. Väga tähtis, et me ainult ei puhasta kedagi
pattudest, vaid jälgiksime, et nad saaksid millegi või kellegi muuga täidetud. Loodus ei salli
tühja kohta. Ka inimloomus ei salli tühja kohta. Kui oled vaid puhas ja tühi, on see väga
ohtlik olukord. Sinust saab negatiivne kristlane. Ütled ehk:“Ma ei suitseta, ma ei joo, ei käi
kasiinos, ei, ei, ei... Milline eluviis- ei tee midagi. Kas pole õnnetu elu? Pole ime, et nad on
õnnetud. Neil pole paturõõmu ega ka päästerõõmu. Nad on kahe vahel kinni kui kõrbes. Kõik
halb on läinud, aga millegi heaga pole täidetud. Jumal ütleb: vajad kaht ristimist- üks tegeleb
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minevikuga, teine tegeleb tulevikuga. Üks tühjendab ja puhastab su elu, teine aga täidab selle.
Liiga paljud on tühjad, kuid mitte täidetud. Niimoodi ei asendagi paturõõmu mitte miski.
Piibel ütleb, et patt pakub teatud ajaks rõõmu. See ei kesta kaua, kuid teatud aja on nauditav.
Kui sa seda millegagi ei asenda, saab sinust õnnetu pühak. Kutsud end nii ja näed ka selline
välja.
Vaatame praegu inimest, kes parandas meelt, uskus ja sai veega ristitud. Selles on veel
midagi. Ta suri ja maeti maha koos Kristusega, seega ta peab koos Kristusega saama äratatud
uude ellu. Ta peab astuma samasse väesse, mis äratas Kristuse. See tuleb nelipühapäevast.
Samuti nagu ülestõusmispühad korduvad, peab ka nelipühapäev korduma uskliku elus.
Nelipühal mõtleb enamus sündmusele, mis toimus ligi 2000 aastat tagasi. Kõik 2000 aastat
tagasi toimunu peab juhtuma uuesti minu elus. Mind lüüakse risti, maetakse, äratatakse üles ja
täidetakse. Need pole pelgalt ajaloolised sündmused, vaid kui esimene laine, võrdpilt. Jeesust
kutsutakse Piiblis meie teerajajaks, selleks, kes läks ees ja näitas meile teed. Seega seda
vaadeldakse, et järgnen Talle sel teel. Kristlust kutsutigi algul Teeks. Kõigepealt tahan öelda
järgmist. Püha Vaimu vastuvõtmine ei ole sama, mis meeleparandus. Väga paljud inimesed
ajavad need kaks asja segamini. Püha Vaimu vastuvõtmine ei ole sama, mis uskumine. Paljud
kristlased ajavad need kaks asja segamini. Kõige levinum valearusaam on see, et sel hetkel,
kui hakkad Jeesusesse uskuma, saad Püha Vaimu, sõltumata, kas midagi juhtub või mitte. See
ei ole piibellik. Kui midagi ei juhtunud, ütlesid apostlid, et nad polnud Vaimu saanud, ja nad
võtsid midagi ette. Uues testamendis pole ühtegi juhtumit, kus keegi oleks saanud enda
teadmata Püha Vaimu. Pole ühtki juhtumit, kus keegi sai Püha Vaimu ja kõik kohalolijad
polnud sellest teadlikud. See oli konkreetne kogemus. Niivõrd konkreetne, et piibliuurijad on
seda kirjeldanud. Üks neist ütles:“See oli niivõrd konkreetne nagu külmetushaigus.“ Tead
väga hästi, kui sul on gripp. Kahjuks teavad ka su pereliikmed ja kõik teised su ümber teavad.
Kurb on aga see, et tuhanded, kes kutsuvad end kristlaseks, ei tea, millal või isegi kas nad on
saanud anni, mille apostlid said. Mainisin varem, et sellel segadusel on üks põhjus, et oleme
üle viinud väljendi „vastu võtma“ Kolmainsuse kolmandalt isikult teisele isikule. Selgitan
seda veidi. Kui Jeesus oli füüsiliselt maa peal, võisid Teda vastu võtta. Võisid Ta päriselt sisse
kutsuda:“Tule, istu, söö koos meiega.“ Evangeeliumides öeldakse:“Ta tuli omade keskele, ent
omad ei võtnud teda vastu. Kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla..“ Mitte väe, tol
ajal ei saanud Ta anda väge. „...andis ta meelevalla saada Jumala lasteks.“ Sedasama salmi
kasutatakse tänapäeval valesti- praeguse aja kohta. Seda ei tohiks evangelismis kasutada. Seda
öeldakse Jeesuse kohta, kui Ta oli juutide keskel. Läbi evangeeliumide võtsid mõned Ta
vastu, teised mitte. Alates päevast, mil Ta võeti üles ja taevas võttis Ta vastu, ei ole kellelegi
öeldud, et ta võtaks vastu Jeesuse. Ometi ütleme nii kogu aeg. Miks? Nelipühapäevast alates,
kõigis oma jutlustes kokku, ütlesid apostlid, et inimesed võtaksid vastu Püha Vaimu- isiku,
kelle Jeesus saatis, ja kes võtaks Tema koha maa peal. Jeesus ei ole enam füüsiliselt maa peal,
Ta istub Isa paremal käel taevaseis paigus. Teine isik on Ta maa peal välja vahetanud. Ta on
saatnud teise trööstija, kes on Tema sarnane. See isik, Püha Vaim on see, keda saame nüüd
vastu võtta. Võtame Jeesusesse uskumise ja Püha Vaimu vastuvõtmise, paneme need kokku ja
kutsume Jeesuse vastuvõtmiseks. See põhjustab segadust inimestes, et kas nad on saanud
Vaimu või mitte. See on tohutu segadusetekitaja. Nelipühapäevast alates jutlustati: paranda
meelt, saa ristitud, ning kelle sa siis saad? Püha Vaimu. See teebki inimesest kristlase. Kui
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kellelgi pole Jumala vaimu, siis ta pole Tema oma. Seeläbi võid näha, kas Jumal on su vastu
võtnud. Mitte, kas oled meelt parandanud, uskunud või ristitud, vaid kas oled saanud Püha
Vaimu. Siis teame, et kuulume Talle, oleme Ta lapsed, sest Ta on andnud meile oma Vaimu.
See on kõige olulisem kinnitus meile Uues Testamendis. Pole võimalik teada, kas inimene on
õigeks mõistetud, Jumala poolt vastu võetud, omaks tunnistatud, kuni Ta annab oma Vaimu.
See on Jumala pitser nn kogu tehingule. Võimatu on öelda, et inimene kuulub Jumalale, kuni
viimase sammu teostamiseni, siis on neljas tase saavutatud. Jumal ei anna oma Vaimu
maailmale, sest maailm ei saa Teda vastu võtta. Ainult tõeline usklik saab vastu võtta Ta
Vaimu. Seetõttu on see tõestuseks, et kuulud Kristusele, kui oled vastu võtnud Ta Vaimu.
Teised kolm sammu ei saa seda tõestada. See neljas saab ja peab. See on kogu asja tuum.
Mida ütleb Uus Testament Püha Vaimu vastuvõtmise kohta? Kõigepealt ütlesin, et seda
eristatakse meeleparandusest, kuid väga vähesed mõtlevad niiviisi. See ei ole sama, mis
uskumine, kuigi paljud ajavad need segamini. Jeesusesse on võimalik uskuda ilma Vaimu
vastu võtmata. See juhtus Samaarias Apostlite teod 8, see juhtus Apostlite teod 19, kus Paulus
pidi küsima jüngritelt:“Kas saite Püha Vaimu, kui hakkasite uskuma?“ Kirjeldan oma
raamatus neid lugusid põhjalikult, kuid pead need hoolikalt läbi uurima. Küsi endalt selline
küsimus. Seal ütleb, et Samaarias, pärast Filippuse jutlust ja tervendamist, kui nähti ja kuuldi
evangeeliumi, parandas kogu linn meelt, uskus Jeesusesse ja ristiti Tema nimesse. Seni ei
olnud mitte ükski neist veel vastu võtnud Püha Vaimu. Nüüd küsimus, mida te ilmselt pole
endalt küsinud:“Kuidas sai keegi teada, et nad polnud Vaimu vastu võtnud? Kui selle
küsimuse läbi mõtled, avaneb kogu Uus Testament sulle hoopis teisiti. Kuidas sai keegi
teada? Nad parandasid meelt, uskusid, said ristitud, olid rõõmsad. Ometi kõik teadsid, et nad
polnud Vaimu vastu võtnud. Kuidas nad teadsid? Sellele on vaid üks võimalik vastus. Ainult
sel juhul, kui Vaimu saamisega kaasnes väline tõestus, sai keegi teada, et nad polnud seda
vastu võtnud. Mõtisklege selle üle põhjalikult! Püha Vaimu vastuvõtmine Uues Testamendis
oli alati kogemus, millel oli väline tõestus. See oli alati niivõrd selge. Võib-olla sa ei tea
täpselt, millal meelt parandasid või ei tea täpselt, millal uskuma hakkasid, kuid tead kindlasti
kuupäeva, mil sind ristiti ja kindlasti tead kuupäeva, mil said Püha Vaimu. Vee ja Vaimuga
ristimised on niivõrd konkreetsed, et sa ei saaks kumbagi ise teadmata kogeda. Vaatame Uue
Testamendi sõnakasutust. Muide, Vaimu vastuvõtmist Piiblis ei aeta kunagi segamini veega
ristimisega. See ei juhtunud kunagi kellelegi veega ristimise ajal. Vahel juhtus see just enne,
nagu Korneeliuse puhul. Enamuse puhul juhtus see pärast veega ristimist. Mitte kunagi ei
saanud keegi Püha Vaimu ristimise ajal. Isegi Jeesuse enda puhul langes Püha Vaim nagu tuvi
pärast Ta ristimist, kui Ta palvetas. Palve on seotud Püha Vaimu vastuvõtmisega. Andi peab
nii paluma kui ka vastu võtma. See pole meeleparandus, uskumine ega veega ristimine. See
on täiesti eraldi neljas samm. See võib juhtuda kiiresti või ka aeglaselt. Kui see aga juhtub, on
see selgemast selge. Aeglaselt, st see võib juhtuda kohe või mõni aeg pärast ristimist.
Sündisin uuesti 17 aasta eest, sest mul läks nii kaua, et saada need neli asja. Kahju, et keegi ei
rääkinud neist kohe. Oleksin saanud kõik. Usun, et mõnedel teist on läinud sama palju aastaid,
et saada kõik need neli asja. Kas sa poleks tahtnud, et oleksid need kohe saanud? Lõpetame
selle, et anname värsketele kristlastele vaid 1,5. Anname neile n-ö „Peetruse paketi“: paranda
meelt, saa ristitud, võta vastu Püha Vaim. Ainsana ei maininud ta usku. Kas pole huvitav?
Seda peeti iseenesest mõistetavaks, sest nad juba uskusid.
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Vaatame nüüd kõnepruuki. Vaimu vastuvõtmise puhul kasutatakse palju nimisõnu. Näiteks
„tõotus“. See näitab, et see oli midagi, mida Jumal tõotas teha, ja tegigi. Prohvet Joeli
edastatud tõotus sündiski. Siis „and“- veel üks nimisõna. „Käsiraha“. See on huvitav raha
ärimaailmast. Piibel ütleb, et kui võtad vastu Vaimu, on see esimene sissemakse, mille Jumal
sulle annab. Su esimene killuke taevast. Keegi rääkis mulle pausi ajal kirikust moslemiriigis ja
araabia moslem ütles selle kiriku kohta: need inimesed on kui ühe jalaga taevas. Imeilus
kirjeldus kogudusest: inimesed, kes on otsapidi taevas. Kui saad Püha Vaimu, oled otsapidi
taevas. Taevas lauldakse palju, kui saad täis Püha vaimu, leiad end laulmas oma südames.
Taevas on palju armastust, osadust. Kui saad täis Vaimu, koged palju armastust ja osadust.
Selle läbi saame koguduses taevast tunda. Kui kogudus on täis inimesi, kes on vastu võtnud
Püha vaimu, siis kas teate, mis siis teised ütlevad: kui taevas on selline, tahan mina ka sinna
minna! See on Jumala esimene sissemakse. Ülejäänu tuleb samuti, aga see on killuke taevast
praegu nautimiseks. Veel üks sõna, nimisõna, mida kasutatakse Vaimu vastuvõtmise kohta on
„uuendus“. See on viimasel ajal jälle levinud. See tähendab seda, et kui võtad vana
mööblieseme ja restaureerid selle ehk uuendad algsesse seisundisse. Tean kedagi, kelle hobiks
on taastada Rolls Royce autosid. Ta on vist 12 juba taastanud, aga ta ostabki vana Rolls
Royce´i ja taastab selle täielikult algsesse seisukorda. Peab olema ilmselt üsna palju raha ja
kõvasti kannatlikkust. Milline äge hobi- Rolls Royce autosid taastada. Uuendamine on see,
kui Jumal taastab sinu su algsesse seisundisse. Šokeerin sind nüüd. Sa kindlasti ei usu mind,
kuid ühel päeval näed mind täiuslikuna. Need, kes mind tunnevad, vaatavad piinlikult maha.
Nende nägudelt on näha seda. Jumal pole minuga veel lõpetanud. Nagu üks kallis vend
Ameerikast palvetas:“Issand, ma pole see, kes peaksin olema, ega pole see, kelleks pidin
saama, aga kohe kindlasti pole ma see, kes olin!“ Ta oli päästele pihta saanud. Püha Vaimu
uuendamine tähendab, et Jumal taastab algse olukorra. Need on kõik nimisõnad, aga on ka
hulk tegusõnu. Piibel eelistab tegusõnu, sest need näitavad rohkem ning on aktiivsemad. Kui
vaatan kõiki neid tegusõnu, näiteks „antud“ ja „vastu võetud“. Anni peab andma ja seda peab
vastu võtma. Siis on „ristitud“, mis tähendab, millegi sisse kastma ehk Püha Vaimu sisse
kastma. Siis on sõna „täidetud“, veel üks tegusõna Vaimu vastuvõtmise kohta:“Nad kõik
täideti Püha Vaimuga...“ „Langema“, lisaks ka „kellegi peale tulema“, „kellegi peale välja
valatud olema“. Väga palju vedelikuga seotud sõnu. Oled sa märganud? „Peale valatud“,
„sisse kastetud“. Siin kasutatakse vedelikuga seotud sõnu. See on nagu meil „vihmavaling“.
Kui võtad vastu Püha Vaimu, siis toimub väljavalamine. Siis veel „pitseriga kinnitama“, veel
üks kauplemisega seotud sõna. Kui inimene ostis vara, pani ta sellele oma pitseri enne kui ta
selle kõik koju viis. See näitas teistele: see vara on minu ja kuulub mulle. See on füüsiline
märk, et miski kuulub kellelegi. Oleme kinnitatud Püha Vaimu pitseriga. Teised teavad, et
kuulume Jumalale. Nad näevad seda. „Võidma“. Vana Testamendi kuningaid ja preestreid
võiti. Meiegi oleme kuningad ja preestrid, kes on võitud Vaimuga. Kõik sellised sõnad! See ei
saaks ju juhtuda kellegagi, ilma et nad ise seda ei teaks. Kujutad ette, et kellelegi sajab midagi
pähe või kastetakse või midagi langeb ta peale ja ta ei tea sellest midagi. See on ju
mõeldamatu. Kuna nii paljud kristlased ei tea, kas see juhtus või mitte, kipuvad nad neid sõnu
mitte kasutama. Seeläbi on näha, kas inimene teab, et ta on Püha Vaimu saanud- kas neil on
loomulik kasutada selliseid väljendeid. Kui sinuga midagi ei juhtunud, võin väita, et sa ei ütle,
et oled ristitud Püha Vaimuga. Kui midagi ei juhtunud, siis sa ei ütle: Sain täis Püha Vaimu.
Sa kindlasti ei ütle, et Püha Vaim langes su peale. Need on väljendid, mida kasutad vaid
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välise kogemusega sündmusel või tegelikult kogemusega, mil on väline tõestus. Nagu
külmetus- tead kohe, kui see tuleb, ja teised teavad ka. Meil on nüüd suur küsimus:“Kuidas sa
seda tead? Mis on väline märk sellest, et keegi on Püha Vaimu vastu võtnud?“ Kõige lihtsam
viis on alustada sõnaga „täidetud“. Kuidas tead, et miski on täis? Kuidas sa tead, et
bensiinipaak on täis? Ei saa rohkem juurde panna! Kõige tavapärasem viis on „üle voolama“.
Tead, et kann on täis vaid siis, kui see läheb üle ääre. Tead, et inimene on midagi täis, kui nad
„voolavad üle“. Jeesus ütles, et mida oled täis, see tuleb välja su suust. Mida süda on täis,
sellest suu räägib. Kui süda on täis rämpsu, siis tuleb see välja. Mis suust sisse läheb, ei
rüveta, vaid see, mis tuleb välja, südamest. Kui oled täis rõõmu, siis naerad. Olete korduvalt
„üle voolanud“. Kui su sees on rõõm, peab see kuidagi välja tulema. Kui oled täis viha, kust
see välja tuleb? Vahel rusikast, kuid kristlikes ringkondades kasutame suud, kui oleme
vihased. See tuleb välja su suust. Kui oled täis kurbust, siis ulud, seda on kuulda, kui oled
kurb. See voolab üle. Mida iganes sa täis oled, see tuleb välja su suust. Vaatame korraks üht
laulu, mida enne laulsime, see ütles: kui saame Vaimu, on meil tunnistus, et Jumal on me Isa.
Minu Piibel ütleb, et kui hüüad :Abba, Isa, siis tunnistab Vaim koos sinuga, et kuulud
Jumalale. See on väline hüüe, mitte sisemine mõte või tunne. See on „krazo“ kreeka keelesteed seda, kui niimoodi tahtmatult hüüatad. Kaasreisijad teevad autos tihti nii. Sa hüüatad.
Kreekakeelne sõna tähendab tahtmatult hüüatada või midagi öelda. Leiad end hüüdvat:“
Abba, Isa!“ Mäletan kalameest Shetland saartelt, hakkasin teenima seal 1950. Mäletan üht
suurt, kogukat kalameest. Ta tõusis püsti palvekoosolekul, sinine kalamehe kampsun seljas.
Seisis seal, pisarad voolasid ja hüüdis:“Abba, Abba, Abba!“ Aastaid hiljem nägin Iisraelis
väikest poissi isale järele jooksmas ja hüüdmas:“Abba, Abba, Abba!“ Mõtlesin tollele
kalamehele. Kui hüüatad:“Abba, Isa!“, Vaim tunnistab ühes sinu vaimuga, et sa oled Jumala
laps. Hüüad kõva häälega. See pole sisemine. See on miski, mis voolab üle, tuleb välja. See
võib väljenduda mitmel viisil. Kõige levinum sõna Uues Testamendis on „keeled“. See
tähendab keeli. Jumal räägib kõiki keeli. Kas teadsid, et Ta pole inglane? Jumal oli see, kes
kõigepealt keeled andis ja eraldas inimesed, et nad ei saaks hakkama ilma Temata.
Nelipühapäeval andis Ta keeled, mis tooksid inimesed jälle kokku. Jumal räägib kõiki keeli,
siis pole üllatav, et kui Ta suu täidab, räägid keelt, mida pole õppinud. Jutlustasin Bristolis ja
ütlesin:“Võid vastu võtta Püha Vaimu, palu Jeesust, et Ta annaks Vaimu.“ Üks koduperenaine
esireas ütles:“Jeesus, täida mind oma Vaimuga!“ Ta tegi seda ja naine hakkas rääkima urdu
keelt. Pakistani keelt. Ta kiitis Jumalat urdu keeles. Seal oli üks Pakistani mees. Ta kargas
toolilt ja arvas, et seal on keegi tema kodukülast. Ta oli väga pettunud, sest see oli vaid
Bristoli perenaine. See võib olla mingi teine keel, kuid mitte tingimata. Nende suust tuli veel
midagi välja Uues Testamendis. Kui keegi küsib:“Kas ma pean rääkima keeltes?“, mõtlen:
miks seda küsid? Võiksid küsida:“Kas võiksin rääkida keeltes?“ Kui küsid, kas pean,
tähendab, et oled vastu. Jumal sunniks sind millekski, mida sa ei taha. Kas ma võin?Muidugi. See on imeilus and. See on ainus vaimuand, mis aitab sind, ülejäänud on teiste
jaoks. See on sulle, et saaksid end üles ehitada. Paulus ütles, et räägib keeltes rohkem kui nad
kõik. See on üks saladusi, kuidas ta elas üle piitsa, laevahuku. Oled mõelnud, kuidas ta seda
talus? Ta ütles:“Räägin keeltes..“ Kirikus ma seda ei kasuta, kuid privaatselt küll. See ehitas
teda, andis talle jõudu. See võib olla ülevoolav tänu. Palvetasin ühe tagasihoidliku misjonäri
eest, kes ütles:“Ei tea, kas mul on Püha Vaim, palun palveta!“ Istusime pargis LadinaAmeerikas, palju inimesi oli meie ümber. Ütlesin:“Issand, täida ta oma Vaimuga!“ Ta tegi
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oma suu lahti ja hüüdis: halleluuja! Kõik vaatasid meid, vajusin vaikselt rohu sisse, tegin näo,
et ei tunne teda. Pöörasin ja ütlesin:“Midagi sellist pole sa küll varem teinud.“ Ta vastas:“Ei
ole, ma pole selline inimene.“ Ta küsis:“Kas see ongi kõik?“- „Mulle piisab, kuulsin, kuidas
see sinust üle voolas!“ Ühe päevaga sai tema läbi kaks inimest terveks. Sedagi polnud ta
varem teinud. Alati esineb mingil kujul spontaanse kõne ülevoolamine. Spontaanset
vaimulikku kõnet kutsutakse Piiblis prohveteerimiseks. Kas toimub su enda keeles või mõnes
uues keeles, aga spontaanne vaimulik kõne, mis voolab üle su suust, on tõestus Uues
Testamendis, et Püha Vaimu and on nüüd sinu. Lõpetan selle osa järgmises osas. Ma ei
jõudnud päris lõpuni veel.

Lõpuks päästetud
Rääkisin juba, mida tähendab Püha Vaimu vastuvõtmine. Mis siis juhtub, mida võid oodata,
et teatud spontaanne vaimne kõne otsekui voolab inimese suust. Nüüd tahan aga küsida,
kuidas nad Vaimu vastu võtsid? Küsisime, mis siis juhtus. Kas see toimus ootamatult, Jumala
määratud suvalisel hetkel? Ei, nad tegelikult igatsesid ja otsisid seda andi. Nad ei otsinud seda
enne meeleparandust, uskumist ja ristimist. Ainus juhtum, kui keegi sai Püha Vaimu enne
veega ristimist, oli Korneeliuse ja ta perekonnaga. See juhtus aga põhjusel, et keegi polnud
nõus neid enne seda veega ristima. Peetrus poleks seda teinud. Ta ei osanudki aimata, et
paganad võivad olla osa Jumala perest. Kui ta aga nägi, et nad said Vaimu, ütles ta, et peame
nad ka veega ristima. Jumal võttis nad vastu, seega meie peame ka. Huvitav on see, et kui ta
tagasi Jeruusalemma tuli ja talle öeldi:“Miks sa pagana juures käisid?“ Ta argumendiks
oli:“Nemad said Püha Vaimu täpselt nagu meiegi. Seega Korneeliuse kogemus ei olnud
ebatavaline. See oli ebatavaline, et paganad selle said. Kõik võtsid Uues Testamendis Püha
Vaimu samamoodi vastu- saades täidetud ülevoolavalt. Pärast seda, kui keegi meelt parandas,
uskus ja sai ristitud, alles siis otsis ta seda andi. Seda tehti kahel viisil- kõigepealt palvetamise
läbi. See on hädavajalik Püha Vaimu anni saamiseks. Luuka 11:13 ütleb:“...kui palju enam Isa
taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!“ Jeesus ise ei saanud Püha Vaimu väge
enne, kuni Ta palus seda. Piibel ütleb, et pärast seda, kui Ta ristiti, veest välja tuli ning
palvetas, siis langes tuvi. Samamoodi nelipühapäeval. Mida nad tegid ülesvõtmisest
nelipühani? Nad küsisid ja palvetasid. Samamoodi kui Peetrus ja Johannes läksid
Samaariasse, siis parandati seal meelt ning ristiti veega. Nad palvetasid, et võiksid saada Püha
Vaimu. Efesoses palvetas Paulus, et nad saaksid Püha Vaimu. Palve on üks viis seda otsida.
Teiseks panid nad käed inimeste peale. See on väga tugev palveviis. Kui palvetad kellegi eest,
on väga tähtis neid puudutada. Puudutad kedagi, kui oled mures nende pärast või soovid neile
midagi. Kui külastad kedagi haiglas, kui tihti hoiame vesteldes nende kätt. Tahad füüsiliselt
midagi edasi anda. Seda nad tegidki. Tegelikult Mooses pani käed 70 vanema peale ja nad
said Püha Vaimu ning prohveteerisid. See on tavaline viis. Niivõrd tavaline, et Heebrealastele
11 autor ei ütle: meeleparandus, usk, ristimine, Püha Vaim, vaid meeleparandus, usk,
ristimine ja käte pealepanemine. Nagu kõik teaksid kohe, millest ta räägib. Peame seda palju
rohkem pärast ristimist tegema. Olin eelmisel aastal evangeelsel üritusel Dundees. Oli vast
nädal! Töötasin koos ühe sõbraga. Mõned teist tunnevad teda. Usklikust mustlane, tal on
tõeline teadmiseand. Mina jutlustan ja tema kutsub inimesi ette. See toimib imehästi!
Esimesel õhtul ta tegi altarikutse ja ütles:“Siin on mees, kes rikkus abielu eelmisel nädalal
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sinises autos. Tule siia ja saa see andeks.“ Mees tuli kohe ette. „Siin on veel neli abielupaari,,
kes petavad üksteist, ühel punane esiuks, ühel sinine esiuks, ühel roheline, ühel uus valge aed
ümber maja.“ Neli paari tulid ette. Veel 55 inimest siin peavad meelt parandama. Nad kõik
tulid ette. See oli kõigest esimene õhtu. Teisel õhtul ütles ta:“Siin on inimesed võlgades ja te
ei mõista, et võlg on patt, mille peab andeks saama ja millest peab meelt parandama.“
Nägime, et üle 2/3 kogudusest oli võlgades. Nad hakkasid meelt parandama ning lahendusi
otsima. Meil oli kolm õhtut meeleparandust. Neljandal õhtul pakkusime võimaluse ristitud
saada. Seal oli bassein, kus ristisime inimesi keskööni. Kui nad ristitud said, nad tulid veest
välja, panime neile käed peale ja nad said Püha Vaimu. See oli imeline üritus. Nädala lõpuks
aga avastasime, et me polnud usku maininud. Siiski oli see seal kogu aeg olemas. Olime palju
tegelenud meeleparanduse, ristimise ja Vaimuga täitumisega. Kõnelesin hiljuti Belfastis Iiri
presbüteri koguduses. Kui sisse läksin, nägin 1000 kalvinistlikku nägu. Mõtlesin, et midagi ei
juhtu. Nad nägid karmid välja. Asjad aga hakkasid juhtuma ja inimesed said terveks. Pastor
helistas hiljem, et ristis 35 liiget, lisaks ühe kogudusevanema. Enamus tulid veest välja ja
rääkisid uut keelt. Kaasa arvatud ta oma naine. Ta oli väga rahul. Lisaks põletas oma põlle
kohalike vabamüürlaste juht. Mulle meeldib, kui päris asjad juhtuvad. Nii et nad palvetasid ja
panid käed nende peale. Parim aeg selleks, nagu seda ka Uues Testamendis tehti, oli inimese
kristliku elu alguses. Olen näinud, et see on parim aeg, nagu ka tegime Dundees. Kes on just
usule tulnud, on täiesti avatud kõigele. Neil pole hirme ega takistusi. Mida kauem on kristlane
ilma selle annita, seda raskemaks tal läheb. Tekib rohkem takistusi ja hirme. Osad teist siin on
nii mures enda vaimuliku olukorra pärast, aga tahan öelda, et mis tahes sinuga juhtus, ära
seetõttu uutelt usklikelt neid nelja asja röövi. Ma ei ole nii väga mures vanade kristlaste
pärast, vaid uute. Loodan, et teie samuti. Tundub, et kui õpetan neist asjust, mõtlevad
inimesed:“Aga kuidas minuga jääb?“ Jah, mõned teist ei kasuta kõiki nelja silindrit. Mõned
teist saavad tänu sellele ristitud. Mõned paluvad, et neile pandaks käed ja nad saaksid selle
anni. Mõni teist isegi läheb koju ja parandab meelt. Eelmisel nädalal näitas Issand, et seal oli
paar, kes polnud abielus. Nad tulid esimesena pärast rääkima. Nad tunnistasid, parandasid
meelt, kolisid lahku ja plaanisid abielluda. Mulle meeldib, kui see juhtub. See on kogu asja
mõte.
Ütleme, et palvetasid ja panid käed kellelegi, aga nad ei saanud andi. Mida siis teha? Selleks
on mitmeid võimalikke põhjuseid. Kõigepealt nad ei pruukinud täielikult meelt parandada.
Seda peab kõigepealt kontrollima. Võib-olla nad pole Issanda suhtes veel usus toiminud, peab
vaatama. Võib-olla nad pole veega ristitud. Esimese asjana, kui keegi ei võta vastu Püha
Vaimu, võid kontrollida eelneva kolme sammu kohta. Kuid võid ka leida, et need on kõik
korras. Võid küsida, kas nad teavad, mida oodata? Mõned pole näinud kedagi Püha Vaimu
andi vastu võtmas. Probleem võib ka olla, et mõned ei tea, kuidas vastu võtta. Anni peab
vastu võtma. Vastuvõtmine pole passiivne, see on aktiivne. Sa ei saa iialgi võõraste keelte
andi, kuni sina ise ei räägi. Seal ütleb, et nad kõik said täis Püha Vaimu ja nad rääkisid. Ei
öelda, et Tema hakkas nende läbi rääkima, vaid nemad ise. Keegi ei saa enne terveks, kuni
sina ei tee oma osa. Sa ei tea, et sul on and, kuni seda kasutama hakkad. Sa ei tea, kas sul on
muusikaannet, kuni istud klaveri taha ja proovid. Saad ka seda teada, et sul seda annet pole.
Sa ei tea, mis sul on, kuni sa pole proovinud, kuni seda kasutad. Mõned on proovinud rääkida
pudikeelt, see pole keelteand. Tihti saavad nad üle hirmust, kui nende suust tuleb imelikke
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helisid. Endalegi ootamatult hakkavad nad rääkima selget grammatikaga keelt. Sa ei tea, mis
sul on, kuni seda kasutad. Võtad aktiivselt vastu, kui teed seda, mida tahad saada. Peetrus ei
teadnud, et saab veel kõndida, kuni astus vette. Pole kasu, kui istud paadis ja palud veel
kõndimise andi. Keeldud paadist välja astumast, kuni saad selle anni. Mitte midagi ei juhtuks.
Ta pidi seda proovima. Ta pidi vette astuma ja seda tegema. See on anni aktiivne
vastuvõtmine. Näen, et paljudel vanematel kristlastel on kogunenud hirmud. Eriti Inglismaal,
kus me kardame emotsioone nii väga. Kardame, et kaotame kontrolli või pelgame teiste
arvamust. Igasuguseid hirme. Üks suuremaid probleeme selle anni vastuvõtmisel on see, et
inimesed on kuulnud valeõpetust kahel viisil. Mõned ringkonnad on õpetanud oma liikmetele,
et kui saad vaimukeeled, siis on see saatanast. Sellega kaasneb selline sisemine takistus.
Selline õpetus on lähedal andestamatule patule. Seda pattu ei tee mittekristlased, vaid
koguduse inimesed. Andestamatu patt on pidada Püha Vaimu tööd saatana tööks. Ole väga
ettevaatlik selles, mida kutsud saatana tööks. Kui kellelegi on seda öeldud, võib see hirm olla
tohutu. Jeesus teadis, et meil võib selline hirm tekkida. Ta ütles:“Kas on teie seas sellist,
kellelt poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub muna, annaks talle
skorpioni? Kui palju enam Isa annab palujatele Püha Vaimu.“ Ära kunagi karda, et Isa annab
sulle vale asja. Ainsad, kes peaksid kartma, et saavad keele saatanalt, on nõidusega tegelejad,
kes pole sellest meelt parandanud. Teine valeõpetuse poolt põhjustatud hirm on see, et
üleloomulikud asjad pole tänapäeva jaoks. Need oli Uue Testamendi päevil, apostlite ajal,
ning on möödunud. Rumalus! Need annid pole kuhugi kadunud. Püha David Walesist, 1.
märts- olete kuulnud? Kui ta piiskopiks valiti, läks ta Jeruusalemma. Ta tahtis, et ta
pühitsetakse Jeruusalemmas erilisel võidmisel. Ta kõndis sinna üheksa kuud. Ta jõudis vaid
poolele teele, Lyoni Prantsusmaal. Tema päevikus öeldakse, et teda saatvad mungad pidasid
päevikut:“ Püha isa David jõudis Lyoni, seal ristiti ta Püha vaimuga ja rääkis võõraid keeli,
nagu apostlite päevil räägiti.“ Mulle meeldib rääkida waleslastele, et David oli karismaatik.
Nad arvavad, et nelipühiliikumine algas 1904. Piiskop David elas 6. sajandil! Ta teadis kõike
seda, nagu paljud teised läbi aegade. Hämmastav on, kui paljudele kristlaste hulgas on
õpetatud, kes teavad Piiblit hästi, kuid mitte kõike, ja neile on õpetatud, et see oli
algkogudusele ja mitte meile. Nad mõtlevad, et kui see pole meile, milleks paluda. Piibel
ütleb, et taotleksime Vaimu ande, ihaldaksime neid. See on ainus asi, mida kristlane võib ja
mida tal kästakse himustada. Himustada vaimuande. Taha neid, himusta neid, kuni sa need
kätte saad! See on Issanda käsk. Selliste probleemidega võime kokku puutuda. Kuid rahvale
omane temperament on tohutuks probleemiks. Brittidele ei meeldi tundeid välja näidata. Teate
seda riigikoolide kristlust. Ära näita kellelegi, mida tunned. Olen märganud, et mees mehe
järel, kes on saanud Püha Vaimu anni, on õppinud uuesti nutma, esimest korda pärast
poisipõlve. Jeesus oli mees, kes võis nutta. See on märk mehelikkusest, et suudad nutta nagu
naerdagi. Olen näinud korduvalt, kuidas Püha Vaim vabastab tagasihoitud tundeid. See ei
põhjusta üleemotsionaalsust, sest seda tekitatakse tehislikult. Vaim vabastab emotsioone. Me
kardame seda. Miks kardame oma tundeid näidata? See teeb ülistuse palju põnevamaks.
Jumalale meeldib see, kui näitame välja, mida tunneme, mitte ainult ei ütle seda. Teine suur
takistus on see, et evangeelses traditsioonis ei rakendata vaimuande. Põhjuseks on see, et see
sai alguse reformatsioonist. Reformatsiooni läbi avastasid nad uuesti Jeesuse Kristuse, kuid
nad ei avastanud uuesti Püha Vaimu. See on jätnud meile kummalise Kolmainsuse. Keegi
ütles, et Katoliku Kolmainsus on Isa, Poeg ja Neitsi Maarja. Protestantide Kolmainsus on Isa,
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Poeg ja Pühakiri. Kahjuks on tõsi, et paljud evangeelsed kristlased tunnevad paremini
Pühakirja kui Püha Vaimu. Kuidas oleks, kui keegi tunneks su kirju paremini kui sind, kuid
väidaks seejuures, et armastab sind? Peaksid paremini tundma Püha Vaimu kui Pühakirja. Isik
on tähtsam kui raamat. Meie Kolmainsus on Isa, Poeg ja Püha vaim. Pean hakkama asju
kokku tõmbama. See on viimane osa ja mul on veel palju jagada. Kell liigub tohutul kiirusel.
Vaatame viimases osas jällegi teoloogiat. Puudutame väga sügavat teemat, mida oleme täna
veidi puudutanud. Selle puhul peame tegema midagi väga rasket- peame millegi „mitteõppima“ ehk unustama. Õppimine on minu meelest suhteliselt lihtne. Kuigi vanemaks saades
tundub, et õppimine ei ole enam nii lihtne. Kuid õpitust loobumine on raskem kui kunagi
varem. Mida ma silmas pean? Muuta seda, mida millestki arvad. Oleme kõik kasvanud teatud
õpetuse all. Eeldasime, et see on õige. Kui aga vaatad Piiblisse, näed, et see ei pruugi olla
päris õige. Seega peame õpitu unustama. See on põnev! Leian Piiblist endiselt asju, mida ma
varem näinud pole. See on põnev, kui sa just ei karda uusi asju. Ilmselt teate patuse palvet,
mida kasutatakse evangeeliumi kuulutamisel. Panin ühe sellise ka oma raamatusse. Loen selle
ette, sest seda kasutatakse päris palju:“Issand Jeesus, tean, et olen patune. Usun, et surid mu
pattude eest. Parandan meelt oma pattudest, avan oma südame ja elu Sulle. Võtan Su vastu
kui oma isikliku Päästja. Ma tänan Sind, et päästsid mu, aamen.“ Taolist palvet kasutatakse
evangeeliumi kuulutamisel. See on nii hea, nagu ta on, kuid samas kohutavalt puudulik.
Vaatame veel kord nelja sammu: meeleparandus. Mis on selles palves meeleparanduse kohta?
See ütleb: pöördun ära oma elu pattudest. Kuid millistest pattudest see inimene pöördub?
Seda seal ei mainita. Meeleparandus on konkreetne. Seal on usk, kuid see ei ütle:“Ma usun
Sinusse, Jeesus!“ See ütleb:“Võtan Su vastu!“ Nägime, et see eksitab inimest. Seal pole mitte
midagi veega ristimise kohta. Seal ei ole midagi Püha Vaimu vastuvõtmise kohta. Kui kuulad
hoolikalt, siis näed, et isegi Jumalat ei mainita. Parandame meelt Jumala, mitte Jeesuse poole.
Pöördud selle poole, kelle seadusi oled eiranud. Nii et see on tõsiselt puudulik. Olles andnud
ainult poolteist sammu neljast, ütleb see lõpus, et inimene peaks tänama pääste eest, nagu ta
oleks nüüd päästetud. Mul on kahju, et see kõlab kriitiliselt, aga seda palvet on kasutatud
enamike inimeste puhul, kes on valinud Jeesuse lääne ühiskonna kultuuris. See on andnud
neile vaid poolteist sammu neljast, mida Uus Testament mõtleb uussünni all. See tähendab, et
paljud on koguduses kui uuesti sündinud, kui nad tegelikult seda pole, vaid on pooleldi uuesti
sündinud. Nad vajavad veel palju rohkem. Kui neile on aga öeldud, et nad on päästetud, on
raske selgitada, et näiteks veega ristimine on ka osa sellest. Vaimu vastuvõtmine on samuti
osa päästest.
Nüüd jõuan aga teoloogilise probleemini- sügavaima põhjuse juurde, mille ümber täna
tiirleme. Mida tähendab selle palve juures:“Aitäh, et päästsid mu!“ Mida tegelikult tähendab
olla päästetud? Kui keegi küsib:“Kas pean selleks ristitud saama?“, vastan teise
küsimusega:“Millest päästetud?“ See muudab kogu küsimuse. Üritan tahvlile kirja panna kaks
erinevat seisukohta. Üks arusaam päästetud olemisele: põrgust kaitstud. See on kõige levinum
arusaam päästetud olemisest. See ei ole aga uue Testamendi arusaam. See on tulnud Ameerika
ärkamisliikumisest. See tähendab, et inimesed kuulevad evangeeliumi enamasti kui
varuväljapääsuna nagu kindlustuspoliisi järgmise maailma jaoks. Nad kuulevad jutlustajaid
ütlemas:“Kui sa sureksid täna, kas lähed Taevasse või põrgusse?“ Apostlid ei jutlustanud
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selliselt. Neid huvitas rohkem see, et kui homme elad, kas elad valguse riigis või pimeduse
riigis? Neid huvitas rohkem elu kui surm. Nad ei kuulutanud evangeeliumi, mis kaitses põrgu
eest, vaid kuidas saada päästetud pattudest (mitmuses). Jeesus ei tulnud meid põrgust
päästma. See on vaid lisaboonus. Ta kutsus Jeesuse, sest ta tuli meid päästma meie pattudest.
Sellepärast Ta kutsus Jeesuse. Ta pole põrgust päästja, vaid pattudest päästja. Ta on Jumala
Tall, kes tuli mida tegema? Ta tuli ära võtma maailma pattu. Mitte lihtsalt hinda maksma,
vaid patte ära võtma. Kuni need patud pole su elust ära võetud, siis ei ole sa täielikult
päästetud. See (põrgust päästetud) tegeleb ainult millestki päästmisega. See (pattudest
päästetud) päästab millestki, kuid samuti millessegi. See tähendab pühadusse ja pühasse ellu.
Samuti tähendab see päästetud millekski- teenimiseks. Jumal tegeleb n-ö „inimeste
taaskasutusega“. Mida tähendab taaskasutus? Millegi päästmist. See tähendab võtta midagi,
mida arvati prahiks ja teha sellest jälle midagi kasulikku. See on pääste. See pole vaid pilet
taevasse ja väljapääs põrgust. See tähendab olla säästetud, taaskasutatud, taastatud
algseisundisse, et armastada ja teenida Jumalat. See on pääste! Tegelikult siin ruumis ei ole
ühtki päästetut, sest meid kõiki päästetakse jätkuvalt. Teisisõnu on pääste protsess, mida
oleme alustanud. See pole veel lõpetatud. Ma ei saa öelda, et olen päästetud, võin öelda, et
alustasin seda ning päästeprotsess käib. Jumal tahab lõpetada oma töö ja lõpuks saan täiesti
päästetud. Näiteks järgmine kord, kui mõned mind näevad, olen ma 33-aastane. Mu ihu saab
lunastatud. Sellest saab samasugune nagu Tema auline ihu. See saab olema oma parimas eas.
Jeesus ei ole vana pensionär, Ta on 33-aastane. See on Tema vanus. Mina olen Tema sarnane.
Ootan juba, et saaksin jälle 33 olla. Kõik ei paista nii rõõmsad, aga mõned küll. Mind
päästetakse jätkuvalt ja mu väline pole veel päästetud. Kogu sisemine inimene pole veel
päästetud. Päästeprotsess käib. Ma pole, kes peaksin olema, aga pole see, kes olin. Olen
päästeprotsessis. Mind ainult ei päästeta millestki, vaid millessegi ja millekski. Piibel ei ütle,
et Jumal võib meid päästa lõplikult millestki vaid päriselt millegi jaoks. Enamus arvab, et see
tähendab kõige hullemast. Ei tähenda. Ta suudab alustatu lõpetada. Vaatame veel natuke
edasi. Esimest tüüpi evangeelium püüab inimesi n-ö „üle joone saada“ (vertikaalne joon).
Mittekristlane kristlaseks, päästmata inimene päästetuks. Seda huvitab see joon ja kuidas
inimesi panna seda ületama. Selline arusaam. Uue Testamendi päästel on aga selline joon
(horisontaalne joon). Seda nimetatakse Teeks. Kedagi, kes on sel teel, nimetatakse järgijaks.
See sõna käib nende kohta nii alguses kui lõpus. Sõna „kristlane“ mulle ei meeldi. See näitab,
kummal pool oled. Sõna „järgija“ tähendab, et oled Teel. Mulle nii meeldib, et Jack Hayfordil
on kogudus nimega „Teel kogudus“. Mitte kogudus, kel on kõik käes või on päral, vaid
kogudus, mis on teel. Evangelism ei tähenda inimesi üle joone saada vaid teele saada. Terve
elu võtab aega järgijaks tegemine. Jeesus ei öelnud, et koguksime otsuseid, vaid teeksime
jüngreid, õpetades neid pidama kõike, mis Ta on käskinud. Kui eesmärk on saada pöördunuid,
siis oleme esimesel poolel. Kui me eesmärk on jüngreid teha, siis oleme teisel. Sel poolel
(vertikaalne joon) on kõige olulisem saavutada õigeksmõistmine. Siin poolel (horisontaalne
joon) on õigeksmõistmine ainult vahendiks pühitsusele. Siin (vertikaalne joon) öeldakse, et
tuled Jeesuse kui Päästja juurde. Siin (horisontaalne joon) tuled Jeesuse kui Päästja ja Issanda
juurde. Sa ei saa Teda ainult Päästjaks vastu võtta. Kas näete vahet nende kahe kuulutatud
evangeeliumi vahel? Kui kuulutad seda evangeeliumi (vertikaalne joon), ütled, et pead vaid
uskuma, võib-olla natuke meelt ka parandama. Kui kuulutad seda (horisontaalne joon)
evangeeliumi, siis ütled:“ Paranda meelt, usu, saa ristitud ja võta vastu Püha Vaim.“ Veega ja
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Püha Vaimuga ristimisel on vähe tegemist põrgust pääsemisega. See on aga vägagi seotud
pattudest pääsemisega. Kas mõistate? Kui kogu su eesmärk on põrgust pääseda, ei näe sa
palju mõtet vee ja Püha vaimuga ristimisel. Kui su eesmärk on aga vabaneda oma pattudest ja
olla jälle Jumalale kasulik, ja olla niimoodi päästetud, siis vajad kõiki nelja: meeleparandus,
usk, veega ristimine ja Püha Vaimuga ristimine. Vaatame seda veel edasi. Neid (vertikaalne
joon) huvitab vaid miinimum, mida vajavad, et pääseda põrgust. Need inimesed
(horisontaalne joon), keda kutsun täiskristlasteks, tahavad õigesti elamiseks kõike, mis on
Jumalal. Milliseid kristlasi tahame näha: minimaalse režiimiga kristlasi, kes saavad taevasse
või kristlasi, keda taastatakse nende algsesse olukorda, kus Jumal saab neid jälle kasutada,
sest nad pole huku poole teel? Teisisõnu, millest tahavad inimesed pääseda: põrgust või oma
pattudest? Muidugi keegi, kes ei taha pääseda põrgust, oleks rumal või ei usu, et selline koht
on olemas. Kui see on kõik, mida pakume, ei tea, miks keegi loobuks. Kuid see siin
(horisontaalne joon) on teistsugune pakkumine:“Kas tahad jätta hüvasti oma pattudega? Kas
tahad vabaneda neist halbadest harjumustest? Kas tahad jälle õigesti elada?“ Olen näinud, et
sügaval sisimas inimesed tahavad elada paremini. Olin Kanada telekanali stuudios ja
toimetaja ütles rutakalt:“Võid rääkida 20 minutit ükskõik millisel teemal. Millest soovid
rääkida?“ See oli nende peamine kanal. Ütlesin:“Tahaksin rääkida Jumala kuningriigist.“ Ta
läks näost ära. „See on kommertskanal, peame hoidma inimeste huvi üleval.“ Ütlesin:“Mul
ükskõik, kas nad jäävad vaatama. Ütlesid, et võin rääkida 20 minutit, millest tahan.“ BBC
võiks mulle vahel nii öelda. Rääkisin 20 minutit Jumala riigist. Inimesed said stuudiosse
helistada. Esimene kõne tuli. Naise hääl ütles:“Ma vaatasin teie saadet. Olen „lõbustaja“.“
Võibolla te ei tea, kes see on. Kanadas on see tänavaprostituut. Neid kutsutakse ka nn
„nõuandjateks“. See tekitab päris palju segadust. „Olen prostituut, vaatan teie saadet
Torontost, Yonge tänavalt.“ Punaste laternate tänavalt. Ta ütles:“Mul on küsimus.“- „Mida
soovite küsida?“ Olime endiselt eetris. Ta küsis:“Kuidas mina saaksin sellesse riiki?“- „Miks
sa tahad sinna saada?“ Naine ütles:“Aeg on käes, et ma seaksin oma elu korda.“
Ütlesin:“Halleluuja!“ Kuulutame sama evangeeliumi, mis Jeesuski. Kui Tema kuulutas,
tahtsid prostituudid sinna pääseda. Nii näed, kas kuulutad õiget evangeeliumi. Vaata, kes
üritavad sellest sisse pääseda? Nii saab hästi kontrollida. See on hea uudis inimestele. Kristlus
ei ütle inimestele:“Peate õigesti elama!“ See ütleb:“Võite õigesti elada!“ Mitte ei pea, vaid
võid. Kristluse ja kõigi teiste religioonide vahe on selles, et kõik teised religioonid ütlevad:
pühitsus enne, siis õigeksmõistmine. Tee ennast õigeks enne, ela enne püha elu, siis võtab
Jumal su vastu. Jeesuse hea sõnum on see, et kristluses on see vastupidi. Ainult kristluses
mõistab Jumal su õigeks enne, kui sind pühitseb. Ta adopteerib su oma pojaks ja tütreks. Siis
teeb ta su õigeks. Ta ei ütle:“Kui teed end õigeks, siis võtan su vastu.“ Ta võtab su vastu
nüüd. Ta mõistab meid õigeks selleks, et meid pühitseda. See on oluline mõte. Ta annab
andeks selleks, et võiksime õigesti elada. Abielurikkujale naisele ütleb Ta:“Ma ei mõista sind
hukka, aga ära tee seda enam, ära mine tagasi. Olen sulle andestanud, et võiksid elada
õigesti.“ Kui see naine hakkab õigesti elama, on ta Jumalale kasulik, ta saab armastada
Issandat. Millist evangeeliumi kuulutame: kindlustuspoliisi surma jaoks (vertikaalne joon) või
uut elu (horisontaalne joon), mis juhib meid otse Taevasse. Pühadust, mis viib õnnelikku ellu.
Enamus tahab teha vastupidi. Enamus tahab õnne siin, pühadust tulevases elus. Jumal tahab
õnne pärast pühadust anda. Teeme seda õigetpidi. Need, kes ütlevad, et päästetud olla
tähendab vaid pääsemist, ei tea, mida tähendavad veega ja Vaimuga ristimised. Nad ütlevad,
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et pead vaid uskuma, siis saad oma pääsme ja ongi kõik. Kuid pääste on protsess. See algab
õigeksmõistmisega, kui Jumal su vastu võtab. See jätkub pühitsusega, kus Ta teeb su pühaks.
See jätkub austamisega, kus Ta annab sulle uue ihu, pannes su paika, kus on uus maa ja uus
taevas. Kõik pannakse tagasi algsesse olukorda. Vaimustun juba ise sellest. Milline plaan! See
on täielik pääste. Mind alles päästetakse. Vajan kõiki neid nelja osa, et täielikult päästetud
saada. See „kindlustatud“ evangeelium (vertikaalne joon) ei vaja neid nelja osa. Päästetud
saamise evangeelium (horisontaalne joon) aga vajab seda. Pääsemine on päästele lähemal kui
kindlustamine. Jumal ei ole tulnud meid kindlustama. Ta tahab meid päästa, taastada oma
Poja sarnaseks. See võtab aastaid. Kuid Jumal ei jäta kunagi ühtegi tööd pooleli. Kui meie
usume edasi, jätkab Tema oma tööd ja me taastume päev-päevalt. Kuni ühel päeval näeme
meie sinuga välja täpselt nagu Jeesus. Mõistate, meid päästetakse, mitte ei kindlustata, vaid
päästetakse. Mis tõstatab küsimuse, mida selgitan oma raamatus. Ei saa seda siin puudutadakord päästetud, alati päästetud. Asi on selles, et inimesed tahavad võimalikult ruttu
kindlustatuna tunda. Mulle tundub, et John Bunyan sai asjale pihta. Oma teekonna lõpul üks
palveränduri sõpru langes. John Bunyan kirjutas:“Siis nägin, et tee põrgusse läks ka Taeva
väravate vahelt.“ Peame võtma tõsiselt iga Uue Testamendi autori hoiatusi, et me võime ka
kaotada. Heebrealastele 6 on üks tuntumaid piiblitekste. Ta ei räägi midagi sellest, kas päästet
on võimalik kaotada. Ta küsib, kui kaotad selle, kas seda on võimalik tagasi saada? Ta
vastuseks on „ei“. Jeesus ütles, et kui sool läheb läägeks, millega saab siis seda soolaseks
teha? Kas teate, et Egiptusest lahkus 2,5 miljonit inimest ja ainult kaks neist pääses
Kaananisse? 2,5 miljonit alustas teekonda, kuid kõigest kaks jõudis kohale. Seda juhtumit
kasutavad kolm erinevat UT autorit hoiatusena kristlastele. Sa võid küll alustada, see aga ei
taga kohalejõudmist. Kuid usu edasi, sest Tema suudab hoida sinule usaldatut. See on väga
huvitav, et iga kord, kui Piibel ütleb, et Jumal suudab sind hoida, on kontekstis teine salm,
mis ütleb: hoia end ise! Näiteks Juuda viimane salm ütleb, et Tema suudab teid hoida
komistamast. Kuid kaks salmi varem ütleb: hoidke endid Jumala armastuses. Hoidmisel on
kaks poolt: usalda edasi ja Tema hoiab kinni. Pääste on protsess. Julgen öelda, et keegi meist
pole kindlustatud, kuni seisame aus. Meid aga päästetakse jätkuvalt. Vajame kõike abi, et
edasi minna ja edasi usaldada, et suruda edasi, hoides oma silmad Jeesusel. Kui oled uue
pöördunuga läbinud need neli sammu, siis oled sa alustanud. Ta pole veel pärale jõudnud,
kuid ta on alustanud õigelt aluselt. Ta vajab perekonda. Iga beebi vajab head perekonda, kus
ta võib kasvada ja õppida. Beebid on lärmakad, mustad, vajavad palju tähelepanu ning ka
pidevalt piima. Mõned kogudused on niivõrd keskealised, et ei taha vaimseid lapsi. Vaimsed
beebid on lärmakad ja määrivad end. Vaimsed beebid vajavad palju piima ja mitte liha. Nad
vajavad väga palju tähelepanu. Palu Jumalat, et oleksid koguduses, mis armastab beebisid ja
teab, kuidas neid kasvatada, õpetades neid, kuidas edasi usaldada ja kuidas jätkuvalt pidada,
mida Jeesus õpetas. Lõpuks saame seada iga isiku täisealisena Kristuse ette. Minu raamat
räägib vaid kristliku elu algusest, kuid peame hoidma oma silmad finišijoonel. Olete olnud nii
kannatlikud ja kuulanud nii hästi. Lõpetuseks, tunnen, et Jumal ütleb mõnedele teie
seast:“Teie ei ole kogenud kõiki nelja põhiosa.“ Ütlen sulle:“Ära lase sel end heidutada. Ära
lase sel su julgust varastada. Ära ütle:“Ma vist pole kristlane.“ Kurat rõõmustaks. Oled järgija.
Oled teel. Ära jää sinna toppama, nõua taga teisi asju, mida sul veel pole. Võta kõik, ära ole
„poolik“ kristlane. Ära ütle, et sellest piisab. Ütle:“Tahan enamat!“ Alati on rohkem. Kui
arvad, et sul on kõik käes, siis sul kindlasti ei ole. Hullemad kristlased on need, kes arvavad,
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et on päral. Need, kes teavad, et on teel, igatsevad alati rohkem. Minge välja ja saage
vaimulikke lapsi. Tooge õigesti ilmale, olge head ämmaemandad. Hoolitsege nende eest
Jumala perekonnas, kuni nad saavad täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda ja nad saavad
päästetud ja taastatud Jumala algsesse korda.

Mehed Jumalale
Südame koorem meeste pärast
Juba kümmekond aastat olen kõnelenud 3-4-päevastel konverentsidel teemal „Mehed
Jumalale“. Täna ma räägin, millal ja kuidas see koorem üldse alguse sai. Esimese 30.
teenistus-aasta jooksul olid mu jutlused suunatud nii naistele kui meestele. Aga siis hakkas
üha enam mu palvetes kõlama sõna Jumalalt: „mehed“. Seepeale julgustas mu abikaasa mind
alustama kõnelusi meestele. Ta ütles ka, et nüüdsest ei tohi ma enam keelduda kutsetest
kõneleda meestele. Olengi püüdnud mitte keelduda, kuni viimase ajani, sest nüüd on mu
ajakava liiga täis. Koorem meeste pärast kasvas mu sees 30 aastat. Alustuseks räägin veidi
endast. Lähen ajas 60 aastat tagasi. Päevast, mil lõpetasin suitsetamise. Lõpetasin samal
päeval kui alustasin. Lõplikult. Läksime neljakesi metsa ja tõmbasime terve paki ära. Meil oli
jube halb olla. Ma pole kohanud kedagi, kes oleks oma esimest sigaretti nautinud. Kui
rääkisin seda lugu hiljuti Darby raekojas, hüüatas üks metodisti pastor:“Mina olin üks neist
poistest!“ Ta oli kogu sündmuse täiesti unustanud. Patud leiavad su ükskord ikka üles.
Suitsetamine muidugi ei vii kedagi põrgusse, aga haisema paneb küll nii, nagu oleksid seal
olnud. Miks me siis üldse suitsetasime, kuigi see polnud mõnus? Sest tahtsime olla mehed,
mitte poisikesed. Iga poisi peas on teatud ettekujutus mehelikkusest ja ta tahab seda
jäljendada. Jumala tahe on, et poiss saaks meheks olemise eeskuju oma isalt. Et iga poiss
võiks öelda:“Suureks saades tahan olla nagu mu isa!“ Kuid olen kuulnud tuhandeid mehi
ütlemas, et viimane isik, kellele nad tahaksid sarnaneda, on nende isa. Neil tekib
vastureaktsioon. Meie kuvand mehelikkusest kujuneb eri kontekstidest. Minu kui 9-aastase
poisi ettekujutuses oli suitsetav mees. Hiljem, 16-aastasena, lõpetasin kooli ja läksin talutööle,
sest olin alati tahtnud talupidajaks saada. Kõik oma koolivaheajad veetsin taludes. Kui sain
16, läksin tallu tööle. Ärkasin hommikuti kell neli, sest 90 lehma ootas lüpsmist. Mu
töökaaslaseks oli mees, kes oli kuulus selle poolest, et võis teistest kauem järjepanu vanduda,
ilma end kordamata. Sel alal peeti lausa võistlusi. Mu sõnavara kasvas nobedasti. Veider küll,
aga ka vandumine näis kuuluvat mehelikkuse juurde. Enamus vandesõnu seostub teatavasti
kahe püha suhtega inimelus: suhtega mehe-naise vahel ja suhtega inimese-Jumala vahel.
Seepärast levinuimad vandesõnad ongi „v....“ ja „põrgu“, rüvetamaks neid kahte püha suhet.
Just seda vandumine teebki- kisub alla selle, mis hea ja püha. Ometi seostub teatud eas poiste
jaoks vandumine mehelikkusega. Nii ma siis noppisingi mehelikkuse eeskujusid siit ja sealt.
Õnneks juhtus nii, et aasta pärast talutöö algust kohtasin meest nimega Jeesus, kelle arvasin
juba 2000 aastat surnud olevat. Oli üsna šokeeriv tõdeda, et Ta polnudki surnud. Tagasi talus,
leidsin end kell viis hommikul lehmadele laulmas. See oli üsna enneolematu, sest tavaliselt sel
kellaajal laudas töötades pole just laulutuju. Ma oleksin võinud tookord patendi hankida, sest
aastaid hiljem sattusin artikli peale, mis rääkis muusika soodsast mõjust lehmade piimaannile.
Seepeale varustas nii mõnigi farmer oma lauda muusikahelidega. Mina jõudsin selle
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teadmiseni aastaid enne teadusartiklit. Niisiis, mu elu hakkas radikaalselt muutuma. Hakkasin
jutlustama, kuid tol ajal muidugi mitte kirikus. Jutlustasin kõikvõimalikes paikades ja mu
altariks oli USA armee mahajäetud džiip II maailmasõja päevilt. Peatasin auto seal, kus
kogunes inimesi- kino ees või supelrannas. Peatasin auto ja jutlustasin, andes kõigile teada
oma avastusest- Jeesus elab! Ja see muudab kõik! Olin nii innustunud, et jutlustasin naiivselt
kõikjal, kus aga sain. Üsna pea liitus minuga 70-80 noort. Olime üks paras noortepunt KirdeInglismaal. Meid märgati. Käisime kõikjal. Veidi aega hiljem hakkasin jutlustama kirikus.
Kõik algas sellest, kui läksin ühel pühapäeval teed jooma ühe kristlase, endise kihlvedude
vahendaja juurde. Teadsin, et ta jutlustab samal õhtul Spennymoori kabelis. Läksin temaga
kaasa. Tee peal küsisin, mis ta jutluse teema on? Ta vastas, et mitte tema ei jutlusta täna, vaid
hoopis mina. Astusin kantslisse ja sain kõik oma õpetuslikud teadmised öeldud seitsme
minutiga. Nüüd hakkas mu ellu pinget lisanduma. Talutöö meeldis mulle väga ja ma tahtsin
talunikuks saada, kuid mõistsin ühtlasi, et ka jutlustamine meeldib mulle. Pinge kasvas.
Räägin teile ühe lihtsa saladuse, mille olen avastanud Jumala poolt juhtimise kohta. Mõned on
teinud Jumala juhtimisest ülikeeruka asja. Minu arusaam sellest kõlab nii: kuna Sina oled
Issand, siis oled Sina minu ülemus. Minu ülesanne pole lugeda Sinu mõtteid. Sinu ülesanne
on mulle teada anda, mida Sa tahad, et ma teeksin. Aastaid tagasi andsin Jumalale kindla
lubaduse: kui annad selgelt teada, mida tahad, et teeksin, siis teen seda; kui annad sõna, mida
öelda või tee kuhu minna ja väljendad oma tahet selgelt, olen kuulekas. Jumala armust olen
saanud oma lubadust pidada, kuid sellel on olnud oma hind ja tagajärjed. Teisisõnu, ma ei otsi
pidevalt eraldi juhtimist. Kui Jumal ei ilmuta midagi uut, jätkan sellega, mida parasjagu teen.
Kui Jumal tahab, et teeksin midagi muud, piisab, kui Ta mulle sellest selgelt teada annab. See
hoiab ära palju peavalu. Selline on mu vaatenurk juhtimisele. Ja võin kinnitada, et see toimib.
Mitte alati nii nagu tahaksin, aga toimib. Ühel hommikul ütlesin Issandale:“Palun ütle mulle
täna keskpäevaks, kas tahad, et minust saab jutlustaja või talunik?“ Kella 10:30 ajal jõin koos
ühe sõbraga kohvi. Ta vaatas mulle otse silma, öeldes:“David, sina lõpetad küll kantslis, mitte
laudas.“ Ütlesin Issandale:“See pole mulle piisavalt selge!“ Tagasiteel põrkasin kokku endise
metodisti pastoriga, keda ma polnud aastaid näinud. Tervitasin teda. Ta ei vastanud mu
tervitusele, vaid küsis:“David, miks sa jumalariigitööl ei ole?“ Kell oli 11:30. Ütlesin
Jumalale:“Hästi! Sain aru.“ Jätkasin talutööga veel kolm aastat ja lõpetasin põllumajanduse
eriala Newcastle´i ülikoolis. Samas teadsin, milline tulevik mind ootab. Mõni nädal hiljem
ütles mu isa, et tahab minuga rääkida. Mõtlesin, mis nüüd siis valesti on? Isa ütles, et hangib
mulle renditalu, kui saan 21. Sest ta teadis, et tahan saada talunikuks. Talu asus Šotimaal. Olin
sunnitud talle ütlema, et ta jäi paar nädalat hiljaks. Taevane Isa oli ette jõudnud. Kui sellest
väikesest maakohast mööda sõidan, vaatan ja mõtlen, et võiksin tänapäevani seal lehmi
pidada. Mulle see meeldiks! Traktoriga kündmine kaunil päeval, kajakad
ümberringi...Imetore! kuid mulle oli määratud midagi muud.
1950.a. pakuti mulle pastori kohta metodisti kirikus. Teisi kirikuid ma ei tundnudki. Mu
esiisad olid olnud metodistid, John Wesley´ni välja. Üks Wesley esimestest pastoritest oli
John Pawson, Yorkshire talunik. Üks mu otsene esiisa. Sealt alates olid kõik mu esiisad kas
pastorid, farmerid või mõlemad. Nii see meie suguvõsas kulges. Kuid usk polnud
peretraditsioon, vaid mu enda otsus. Niisiis pakkusin end metodisti pastori kohale. Mulle
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teatati, et tuleb aasta oodata. Ütlesin, et teen selle aja jooksul, mida vaja ja lähen, kuhu vajaBriti saarte piires. „Hästi, saadame su siis Shetlandi saartele!“ Ehk kaugele kolkakülla. Mulle
oli ikka tundunud, et see saar asub mingis „kastis“. Nagu kooliatlastes ikka, saared pandi
„kasti“, kaardi alaossa. Asusin Edinburghist aurulaeva pardal teele. Möödusime Aberdeenist,
John O´Groatsist, Orkney saartest, Fair Isle´ist. Ja ikka edasi-edasi. Lõpuks jõudsime pärale.
Mulle anti viis kogudust ja liikumisvahendiks mootorpaat. See oli suurepärane kogemus.
Mäletan sealseid esimesi matuseid ja usun, et just sealt sai alguse koorem, mida täna teiega
jagan. Oli aasta 1950. Mu teenistuse esimesed matused. Maeti üht meest. Sealkandis naised
matustel ei viibi. Ainult mehed. Seetõttu oli kirik mehi täis. Pühapäevad on tavaliselt n-ö
päästepaadid ehk „naised-lapsed esmalt“, kuid tol korral oli kirik mehi täis ja see näis kuidagi
üllatav. Viimaks siirdusime surnuaeda, kus viisin matusetalituse lõpuni. Seejärel ma lahkusin,
aga mehed jäid haua juurde ja viisid läbi mingi mulle arusaamatu rituaali. Uurisin asja.
Selgus, et lahkunu oli vabamüürlane. Kogu loož oli matusele tulnud ja jättis lõpus oma kombe
kohaselt kaaslasega hüvasti. Tol ajal ei teadnud ma vabamüürlusest midagi. Hakkasin
huvituma, miks kõik need mehed looži kuulusid. Kogudusse nad ei kuulunud. Peamine põhjus
oli see, et II maailmasõjast koju naastes tundsid nad puudust meeste seltskonnast. Seetõttu
otsisid nad vastavat koosolemise võimalust. Loož pakkuski sellist võimalust ja nii nad sellega
liitusid. Sõjaveteranid said taas kokku koguneda. Mulle selgitati looži ülesehitust ja
vennaskonda ning pakuti võimalust liituda. Ma peaaegu nõustusin. Olen tänulik, et seda siiski
ei juhtunud. Nüüdseks tean vabamüürlusest oluliselt rohkem. Öeldi, et liikmelisus aitab kaasa
mu karjäärile. Tundus veider. Kuid hiljem sain teada, et Londonis on kirikuid, mis lubavad
oma teenistusse vaid looži liikmeid. Kuid mina nendega ei liitunud. Õnneks mitte. Enne kui
jätkan, ütlen, et kuigi räägin teemast kriitiliselt ja negatiivselt, on siiski mu üks käsi seotud.
Sest kuniks kogudus ei paku meestele paremat vennaskonda, tundub mulle, nagu võitleksin
ühe käega. Muidugi olen aja jooksul vabamüürlusest palju teada saanud ja arvan, et see on
meestele ohtlik viis otsida vendlust ja sõprust, kuigi liitumiseks on õilsad motiivid ja
sotsiaalsed põhjused. Muide, mind on isegi ühes nende brožüüris ära mainitud. Seal
hoiatatakse „ohtliku mehe David Pawsoni eest“. Nii on kirja pannud Hongkongi anglikaani
katedraali dekaan. Huvitav seik...Olen paraku näinud vilju, mis nendest asjadest sünnib. Kord
ühel staadionil, peale teenistust, tuli mu juurde üks vanapaar, umbes 70-aastased. Mees oli
pikka kasvu, sõduri rühiga, kuid naine nägi üsna vilets välja. Küürus, värisev, põsed lohkus.
Väga põdura väljanägemisega. Mees palus oma naisele eespalvet. Tal oli valus oma
kauaaegset head kaaslast sellisena näha. Ütlesin, et ei palveta terviseteemadel enne, kui tean
põhjust. Mees ütles probleemi olevat selles, et arstid ei leia põhjust. Vastasin, et tahan siiski
teada, mille pärast palvetan ja seetõttu küsin põhjuse Jumala käest- kui Ta ütleb. Ja Issand
ütleski. Küsisin mehelt, kas ta on vabamüürlane? Mees vastas jaatavalt, kuigi polnud enam
aktiivne liige. Ütlesin:“Jeesuse nimel, mine koju ja põleta ära kõik, mis on seotud
vabamüürlusega, siis su naine terveneb.“ Mees vastas, et ta ei tea, kus kõik need asjad laiali
on. Aga naine teatas, et tema teab. Naistel lihtsalt on selline oskus. Kui midagi on kadunud,
küsi naiselt- tema teab, kuhu selle jätsid. Nad läksid koju, tegid nagu kästud, aga naine ei
paranenud. Igasugused esemed põletati, kuid naise tervis ei muutunud paremaks. Siis mees
lausa karjus Jumala poole:“Tegime, nagu Sa käskisid! Miks mu naine ei parane?“ Esimest
korda mehe elus Jumal rääkis temaga, öeldes:“Garaažis on veel asju!“ Nad leidsidki sealt lisa
ja põletasid ka selle. Järgneval õhtul tulid nad peale teenistust minu juurde. Ma ei suutnud
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oma silmi uskuda- naine nägi kümme aastat noorem välja ja mees oleks justkui lotovõidu
saanud. Meie naabruses elab üks 14-aastane poiss, kes teeb öösiti alla. Väljasõitudele peab ta
alati varulina kaasa võtma. See on muserdav, eakaaslased pilkavad. Vanemad on otsinud abi
arstidelt ja psühhiaatritelt. Asjatult. Üks mu sõber oli nende juures külas. Ta küsis, kas perel
on seost vabamüürlusega? Selgus, et poisi vanaisa oli olnud suurlooži suurmeister. Sõber
palvetas. Pärast seda poiss voodimärgamise all ei kannata. Neid asju võib muidugi ka teisiti
seletada. Hiljuti tuli mu juurde üks meditsiinidoktor. Ta värises hirmust. Ta ütles, et oli just
jõudnud vabamüürluse 33. astmeni ja sai siis teada, et nad teenivad Luciferi. Ta kuulus ühtlasi
kogudusse. Ja nüüd valdas teda surmahirm. Kuid saime sellest asjast jagu. Külastasin Mani
saart ja kõnelesin ühes teatris, Douglase lähedal. Üks mees tuli mu juurde ja küsis:“Kas sina
oled David Pawson?- „Jah“- „Ja kas sina väidad, et ei saa olla kristlane ja vabamüürlane
ühtaegu?“ Vastasin jaatavalt. Mees teatas, et tema on mõlemat. Ja lisas:“Saad kaks minutit, et
oma väidet tõestada. Kui suudad seda, ütlen lahti!“ Milline väljakutse! Võtsin kelle käelt. „Ma
ei hakka lahti seletama teie ülemastmeid, vaid räägin esimesest vandest, mille peate alguses
andma: verevanne surmaähvardusega neile, kes paljastavad saladused. „Jeesus ütles, et
ainuüksi teisele surma soovimine teeb meist mõrtsuka. Kuidas teie verevanne selles valguses
paistab?“ Mees avas suu. Ütlesin:“Tean, mida öelda tahad- et see on rituaal, lihtsalt sõnad ja
te ei võta neid tõsiselt. Samas Mäejutluses ütles Jeesus:“Teie „ja“ olgu ja, „ei“ olgu ei ning
rääkige alati vaid seda, mida mõtlete.“ See õpetus kipub kristlastel ununema, kuid nii on
Piiblis. „Teisisõnu, verevanne on Mäejutlusega igal juhul vastuolus ja samas sa väidad, et
oled Jeesuse järgija.“ Veel sel samal pärastlõunal astus mees ühingust välja. Vastuolu
tõestamisele kulus mul 1,5 minutit. See läks mehele palju maksma, sest Mani saar kubiseb
vabamüürlastest. Saarel elab maksupettureid, tehingud sõlmitakse loožides. Kõigest hoolimata
lahkus mees ühingust. Viin nüüd teema alguse ja lõpu kokku. Need on tõsised asjad. Tahan
kogudustes näha sellist meeste vennaskonda, mis täidaks selle tühimiku. Vennaskonda, kus
pole saladusi, vaid mis käib valguses ja mille keskmes on Jeesus. Just sellisena tahtis Jeesus
kogudust näha- vennaskonnana. Seepärast valis ta 12 meest koguduse algatajateks. On
hämmastav, kuivõrd tänapäeval keskendume naistele-lastele, samas kui Jeesus alustas
koguduse ehitamist meestest. Meestest, kes tegid enamjaolt füüsilist tööd. Vaid üks jüngritest
oli „paberimäärija“. Jeesus valis välja 12 tavalist töötavat meest pannes aluse kogudusele,
kuhu täna kuulub 1,5 miljardit inimest. Millal ometi õpime tegutsema Jeesuse eeskujul?
Loodan väga, et pärast seda konverentsi alustatakse igas siin esindatud koguduses meeste
jüngerluse programmiga. Olen mures, kui enamikes kogudustes näen küll pikki programmi
nimekirju väikelastele, koolilastele, noortele, eakatele, naistele, kuid asjata otsin midagi
meestele suunatut. Ometi alustas Jeesus just meestest. Pean tõdema, et kogudustes
domineerivad naised, mitte mehed. Kahes koguduses, kus viimati olin, leidus viis naist ühe
mehe kohta. Ja meestest jäi mulje, et nad on lihtsalt kaasa veetud. Tavaliselt on kogudustes
suhtarv 2,5 naist 1 mehe kohta. Selline on olukord keskmiselt. Milles siis on põhjus, et
kogudustes pole mehi? Nimetan neid kogudusi päästepaatideks ehk naised-lapsed kõigepealt.
Hakkasin esitama küsimust „miks“? Olen lapsest saadik esitanud miks-küsimusi. Vanemad
olid mu lõpututest miks-küsimustest tüdinenud. Ma pole muutunud. Uurin alati järgi, miks
asjad just nii on. Hakkasin esitama küsimust, miks on kogudustes nii vähe mehi. Vanas
Testamendis oli nii, et kui Jumal tahtis teada saada Iisraeli rahva tugevust, ütles Ta:“Lugege
kokku üle 20-aastased mehed, kes on võimelised võitlema.“ Kasutan seda
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hindamiskriteeriumina kogudustes, kuhu olen kutsutud nõustajana. Esimese asjana loen kokku
üle 20-aastased mehed, kes on võimelised võitlema Jumala lahinguis. See annab ülevaate
koguduse tegelikust tugevusest. Ütlen julgelt välja oma arvamuse: koguduse tugevus on
meestes. Seetõttu keskendungi meeste temaatikale. Miks siis on koguduses nii vähe mehi?
Shetlandist siirdusin edasi ülikooli. Õppisin Cambridge´is teoloogiat. Peaaegu kaotasin oma
usu. Kaotasin usu Piiblisse, kuid mitte Jumalasse. Meid õpetati Piiblit lugema nö käärid käes,
et vajadusel ühtteist ära lõigata. Suutsin siiski oma usu säilitada. Lõpetasin ülikooli. Teenisin
kogudustes, mille moodustasid enamjaolt naised-lapsed.
Mõne aja pärast suunas metodisti kirik mu evangelistitööle. Mulle anti autoelamu mobiilse
kinohaagisega ja saadeti Lõuna-Yorkshire söekaevanduspiirkonda. See oli enne kuningas
Arthurit, aga eluolu oli siiski karm. Käisin mööda kaevandusi, klubisid ja pubisid, üritades
evangeeliumit kuulutada. Oli neid, kes tulid Jumala juurde. Aasta möödudes mõistsin, et ma
pole evangelist. Hea on, kui mõistad ära oma mittesobivuse ja ei ürita end jätkuvalt valesti
sobitada. Uuri välja, kellena Jumal sind näha tahab ja järgi ainult seda teed. Kohtan pidevalt
kristlasi, kes üritavad teha asju, mis pole neile teha antud. Mõistsin, et ma pole evangelist.
Samas ei kahetse ma seda aastat, sest õppisin enda kohta väga palju. Nägin inimesi
pöördumas. Ja tookord leidsin endale abikaasa. See aeg polnud ajaraiskamine. Aasta
möödudes, seistes autovaguni kõrval, ütlesin Jumalale:“Sa kindlasti ei taha, et nõnda jätkan.
Aga tänan kogemuse eest!“ Jumal ütles selgelt:“Autovagunis ootab sind kiri.“ Avasin kiiresti
ukse ja leidsin põrandalt sinise ümbriku. Tegin selle ruttu-ruttu lahti. Ja siis pidin maha
istuma. Kirja ülaosas ilutses Briti õhujõudude pitsat. „Otsime õhujõududesse kaplanit. Üheksa
meest kandideerib, kuid me tahame ka teie kandidatuuri. Kas olete nõus?“ Vaatasin
autovagunis ringi, ega mõnda teist ümbrikku ei leidu? Midagi muud polnud. Järeldasin, et
Jumala tee viib mind õhujõududesse. Ma polnud iial armees olnud. Armeeteenistus oli tol ajal
küll olemas, kuid talunikud olid sellest vabastatud, sest sõjajärgsel ajal oli töö tegemine
olulisem kui relva kandmine. Seetõttu mul armeekutset ei olnud ja ega ma seda igatsenudki.
Sõitsin Londonisse. Ma ei unusta iial seda töövestlust. Suures ruumis oli piklik rohelise linaga
kaetud laud. Laua ääres istusid Kuningliku Mere-ja Õhuväe ohvitserid, kõik mundris. Nende
vastas teisel pool lauda oli üks vaba tool. Seisin uksel ja mõtlesin, et sinna ma küll ei sisene!
Olen tänu võlgu seersandile, kes kandidaadid uksel vastu võttis. Kui temast möödusin,
sosistas ta:“Kujutle neid aluspesus...“ Astusin sisse ja kujutlesingi ohvitsere enda ees
aluspesus. Kogu mu hirm kadus, rahunesin, vestlus sujus. Ja töökoht oli minu. Mind saadeti
koheselt arstlikku kontrolli. Läbisin medkontrolli koos lennumeeskonnaga. Arsti kabinetti
sisenesin ihualasti. Laua taga istus valges kitlis arst ja ütles:“Ah, padre, tulge sisse!“ Seniajani
mõtisklen...Kuna meil on siin meeste kogunemine, räägin loo lõpuni. Üks mu sõber ütles selle
loo kohta nii:“Vähemalt ei öelnud arst sulle:“Tulge sisse, rabbi!“ Saate isegi aru, mida ta
mõtles. Edasi saadeti mind teise ruumi kõrvakuulmist kontrollima. Pidin kordama etteöeldud
sõnu. Kala-kala jne. Siis ütlesin:“Minust saab kaplan, ma ei saa igasugu sõnu korrata.“ Arst
lasi mu kohe läbi. Uus amet viis mu vastamisi sadade meestega. Olin kõik vanad
jutlusekonspektid kenasti kaasa võtnud, kuid neist polnud kübetki kasu. Mõistsin, et olin
sobitanud oma jutlused naiste-laste kõrvadele. Enamus jutlustajaid meie maal teeb sama.
Meestele kõnelemine erineb sellest kardinaalselt. Mehed vajavad otsest, keerutamatailustamata kõnet. „Mida sa öelda tahad? Isegi kui ma pole nõus, tahan mõista. Ütle otse!“
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Kõik mu eelnevad jutlused muutusid nüüd kasutuks. Kolm aastat Kuninglikus Õhuväes tegid
minuga imet. Paraku muutis see mu kõne üsna otsekoheseks ja märkan, et tavakogudused ei
võta seda stiili alati vastu. Neile ei meeldi otsekohesed jutlused. Tihti öeldakse mu kohta, et
olen „vastuoludega sina peal“. See lihtsalt tähendab, et ütlen asju nii, nagu nad on. Kuid just
sellist otsest kõnestiili mehed vajavadki, isegi kui nad on mingis asjas eri meelt. Need kolm
aastat mõjutasid otseselt mu teenistust. Ja tsiviilellu naastes olin otsustanud, et igas mu
koguduses peab olema mehi ja naisi võrdselt.
Kerkis üles küsimus, miks mehi kogudustes pole? Leidsin mitu põhjust. Esiteks Kaks
maailmasõda röövisid kirikutest mehed. Mehed läksid sõtta ega naasnud enam. Ma ei pea
silmas langenuid, vaid ellujääjaid, kes ei tulnud tagasi koguduse ridadesse. Nad olid näinudteinud asju, mida nad ei osanud sobitada usuga heasse Jumalasse. Nad ei saanud enam uskuda
heasse Jumalasse, olles näinud muda ja verega täidetud kaevikuid I maailmasõjas. Hiljuti
külastasin Londoni idaosas üht kirikut, kus enne I maailmasõda toimus esmaspäeviti
meesteteenistus, kus osales 1000 meest. Need mehed mõjutasid rahvuslikku poliitikat. Ühest
kõnelejast piisas, et minister järgmisel päeval tagasi astuks. Tollest kogunemisest võtsid osa
parlamendi liikmed. Too kogunemine viis sõnumi rahvale ja avaldas mõju. Selliseid meeste
kogunemisi seal kirikus enam ei peeta. Kirik olla püüdnud neid pärast I maailmasõda taastada,
kuid osalejaid oli vaid paarkümmend ja kogunemised hääbusid. Sama kehtib väga paljude
kirikute kohta. Kui võrdlete kirikutes kahe sõja mälestustahvleid, näete, kuivõrd rohkem
nimesid on kirjas I maailmasõja päevilt. Sest kirikutest läks rohkem mehi I-sse kui II-se
maailmasõtta. Kirikus käimine oli vähenenud. Teine sõda vaid kiirendas protsessi. I
maailmasõda põhjustas Inglismaal tohutu sotsiaalse muutuse, mida polnud varem juhtunud.
Iialgi varem polnud nii paljud mehed pidanud sõtta minema. Alguses oli see vabatahtlik,
hiljem juba kohustuslik. Inglismaa mehed läksid sõtta. Seetõttu pidid naised esmakordselt üle
võtma meeste vastutusalad. Kõik koduga seonduv oli naiste õlgadel. Tihtilugu neli aastat
järjest. Tehased täitusid naistega, sest nüüd tegid nemad tehase tööd. Pole juhus, et just tol ajal
hakkasid naised nõudma valimisõigust. „Kui teeme meeste töid, siis olgu meil ka meeste
õigused!“ Ma ei ütle, on see hea või halb, vaid toon esile fakti, et meeste eemaloleku ajal
toimus ühiskonnas tohutu muutus. Me pole siiamaani sellest toibunud. Kui mehed
surmväsinuna sõjast naasesid, lasid nad naistel asjatoimetustega jätkata, sest naised olid hästi
hakkama saanud. Sellest ajast alates teevad enamikes Inglismaa kodudes enamiku otsustest
naised, mitte mehed. Mehed peavad oma kohustuse täidetuks, kui toovad palga koju. Nende
osa on tehtud. Naised tegelegu tähtsate otsustega. Paljudes kodudes otsustab naine, kuidas
palgaraha kulutada, samas kui Piibel paneb selle vastutuse kindlalt mehe õlgadele. Naised ei
pea rahaasjade pärast muretsema. Mees on see, kelle vastutusel on pere eelarve. Kuid paljudes
kodudes murravad just naised pead, kuidas igapäevaelu arvetega hakkama saada. See koorem
pole naise jaoks. Kuid kuna paljudes kodudes on naine kuninganna, siis ta ka valitseb. Seega
mehi on üritatud kogudusse tagasi saada 1920-ndatest alates. See pole toiminud. Esmane
põhjus niisiis on maailmasõjad, mis viisid mehed kaasa ja nad pole kirikusse naasnud. Teine
põhjus- ütlen otsekoheselt- on naiselik vaimulikkond. Osaliselt seetõttu, et see töö meeldib
naiselikele meestele. Osaliselt on põhjus valimisprotsessis. Osaliselt aga selles, et kui mees
leiab end naiste-laste keskelt, nende atmosfääris, muudab ta ka ise oma stiili. Kord ütles mulle
üks pastor, et tema koguduses on eakad naised mõlemast sugupoolest. Mul oli tahtmine öelda82

ja Jeesuse sõnul on mõtlemine sama halb kui ütlemine-, et põhjus on: samasugune seisab ka
kantslis. Kui pastor tõusis pühapäeval valges rüüs kantslisse jutlustama, oli kogu ta stiil ja
olek suunatud pensionäridest vanaprouadele. Kuigi füüsiliselt mees, oli kogu ta teenistusstiil
naiselik. Teles kujutatakse vikaare tihti naiselikena- nõrga sabassörkijana, mitte juhina. Sama
ei tehta katolike preestrite puhul, ainult anglikaani vikaaride ja vabakoguduste pastorite puhul.
Siin peitub tõetera. Ma ei mõtle seda välja, mul on kaasas väljalõige ühest anglikaani kiriku
uurimusest. Uuringus osales ligi 200 ordineeritud vaimulikku, kellest 155 olid mehed ja 97
naised. Uuringust selgus, et naised olid samavõrd kindlad ja otsustavad kui mehed.
Naisvaimulikke iseloomustas mehelik profiil. Üllatav aga oli, et mehed seevastu olid ujedad,
introvertsed ja naiselikud. Selline oli üldpilt, kuid muidugi on erandeid. Kirikuteenistus ei
tõmba ligi mehelikke mehi. Ka valimisprotsessis eelistatakse pigem kindlat, mitte riski
valikut. Üks mehelik joon on tahe riskida ja astuda esile, kuid süsteemile on see paraku alati
riskantne. Ja muidugi jätab naistele-lastele suunatud stiil mehele oma jälje. Hiljuti osalesin
koos abikaasaga ühel perejumalateenistusel. Kasutan nüüd huumorit, et olukord saaks
paremini tajutavaks. Teenistust viis läbi meespastor. Ta küsis:“Kas keegi teist oskab öelda
midagi Taanieli kohta?“ (naiselikult). Kogudus istus hiirvaikselt. Keegi ei vastanud. Pastor
üritas inimesi rääkima õhutada. Esireas istus noor ema, lapsevankrite keskel, vastas:“Mina
vist tean!“ Pastor innustus. Naine ütles:“Taaniel tõmbas piigi lõvi käpast välja.“ See on hoopis
üks kreeka lugu Androklese-nimelisest mehest. Pastor vastas:“Mitte just päris, aga hea ikka,
et üritasid!“ (naiselikult). Keegi teine ei pakkunud midagi välja. Pastor selgitas:“Taaniel
heideti tulisesse ahju.“ Tore, et naerjaid on rohkem- te ikka tunnete oma Piiblit. Abikaasa
müksas mind:“Pime juhib pimedat.“ Me hakkasime itsitama. Siis vaatasin mehi enda ümber.
Nende pilk oli suunatud maha kinganinadele või hoopis üles lakke. Neil oli piinlik. Kuigi see
pidi olema pereteenistus, polnud seal meeste jaoks midagi. Meid kõiki koheldi kui
pühapäevakooli lapsi. Meeste nägudelt peegeldus soov minema pääseda ja pläru ette panna.
See kontekst oli neile täiesti sobimatu. Mõistsin, et naiselik vaimulik kujundab naiseliku
koguduse. Vaimulikud peavad endale teadvustama, et inimesed jäljendavad neid.
Põhimõtteliselt peakski nii olema, aga nad ei järgi mitte vaimuliku sõnu, vaid ta tegusid ja
isikut ennast. Kolmas põhjus: naistel on meestest tunduvalt kergem kristlaseks saada.
Selgitan, miks. Oma südames otsib iga naine meest, kelle kätte oma elu usaldada. Meest, kes
teda kaitseks ja aitaks, keda austada ja kellele alluda. Iga naine igatseb sellist meest. Kui naine
leiab Jeesuse, leiab ta täiusliku mehe. Jeesuse vastuvõtmine on naise jaoks midagi väga
loomulikku, eriti kui ta abielusuhe on sassis või kui tegemist on üksikemaga. Nad on igati
valmis võtma vastu meest, kelle peale saab loota. Meie, mehed, oleme teistsugused. Me
tahame olla sõltumatud, meile ei meeldi abi vastu võtta ja me oleme valmis võitlema kasvõi
surmani. Sõltumatus käib mehelikkuse juurde. Kristlaseks saades peab mees tegema kahte
enda jaoks vastuolulist asja. Esmalt peab ta möönma, et vajab Jeesust, samas, kui mehe
instinkt ütleb:“Mul pole mingit abi vaja! Saan ise oma eluga hakkama!“ Nagu üks mees mu
sõbrale ütles:“Kas pean tulema Jumala ette ja tunnistama, et mu elu on läbikukkunud ja ma
vajan Teda? Olen neetud, kui nii teen!“ Võite arvata, mida mu sõber vastas:“Oled neetud, kui
nii ei tee...“ Nõnda see on. Too mees väljendas mehelikku iseolemist. Eriti 20-45 aastates
elujõus terved mehed valitsevad ise oma elude üle. Välja arvatud juhul, kui mingi suur
õnnetus neid tabab. Näiteks selline kohtujuhtum nagu Jonathan Achenil. Tänaseks on ta
kristlane. Jah, ta jäi vahele, aga eelkõige jäi ta haledalt vahele iseendale. Kuigi kirikus käija,
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oli ta ometi ülbe, enesekindel, sõltumatu mees, kes ei usaldanud Jeesust. Tänu Jumalale, et ta
pöördus. Õnnetusi jätkub- AIDS, pankrott, äripettused, abielulahutus... Vanuses 20-45 on
paraku vaja korralikku obadust, et mees möönaks vajadust abi järele. Seejärel aga, kui mees
on Jeesuse vastu võtnud ja oma õrnema ehk nö naiseliku poole Kristusele avanud, saades
osaks mõrsjast, kellele Kristus on peigmees, siis peab mees veelkord oma loomusega
vastuollu minema, säilitades meheliku olemuse. Paljud kristlastest mehed muutuvad Jeesuse
juurde tulles äpudeks; nad muutuvad kuidagi naiselikuks. Suhtes Kristusega peabki mees
naiselikum olema, kuid suhtes teiste inimestega peab ta jääma mehelikuks. Suhetes perega,
kolleegidega, kõigi teiste inimestega. See nõuab mehelt päris keerukat sobitumist ja ainult
Jumala armust saab see õnnestuda. Paraku kaotavad paljud mehed kristlaseks saades oma
mehelikkuse, mis on traagiline. Olen kindel, et mõistate mind. Kord olin Lõuna-Walesis
jutlustamas. Teenistuse lõppedes tuli mu juurde üks naine ja ütles:“Hr. Pawson, kas saaksite
mind ühes mu probleemis aidata?“ Küsisin, kas tal abikaasa on? Naine vastas jaatavalt.
Küsisin, kas abikaasa ongi probleemiks? Ei olnud. Siis küsisin, kas ta on abikaasaga
probleemist rääkinud? Seda mitte. Naine ütles, et tegemist on vaimse teemaga, aga mees pole
kristlane. Küsisin, mis vahet sellel on. Naine vastas:“Saage aru, tal pole õrna aimugi
vaimulikest asjadest!“ Ütlesin:“Aga Jumal tahab, et lähed selle teemaga just mehe juurde.“
Naine ei suutnud uskuda. Lisasin:“Jumal tahab vastata su probleemile su mehe kaudu. Ta on
ju sulle selleks abikaasa andnud.“ Naine ei suutnud ikka uskuda. Ütlesin:“Tead, kord rääkis
Jumal ühe mehega eesli kaudu. Ja sina väidad, et Ta ei saa rääkida su mehe kaudu.“ Eesli lugu
oleks veennud enamust naistest ja ühtlasi näitab, mida nad oma meestest mõtlevad. Kuid see
naine ei uskunud. Ja läks minema. Ühtlasi levitas ta kuulujutte:“Ärge küsige Pawsonilt
vaimulikel teemadel abi. Ta ei mõista, mida tähendab abielu uskmatu mehega.“ Nii ta mu
mainet kahjustas. Aasta hiljem olin tagasi samas linnas. Sama naine tuli mu juurde:“Mul on
taas probleem! Seekord mu mees.“ Küsisin, mis siis nüüd lahti on? Ta vastas:“Mida teha, kui
mees on vaimulikes asjades naisest peajagu üle?“ Ta seletas, et oli olnud paar kuud mu peale
vihane, kuna ei saanud abi. Kuid abi ei leidunud ka mujalt. Lootusetus olukorras oli ta lõpuks
probleemiga mehe poole pöördunud. Mees lahendas probleemi. Naine ütles:“Ma ei teagi,
kumb meist rohkem üllatunud oli. Sellest päevast alates hakkas mees vaimulikest asjadest
huvituma. Nüüd on ta kristlane ja ma ei jaksa temaga sammu pidada. Ta on nii huvitatud ja
õhinal. Ma ei pea vastu!“ Vastasin:“Su probleem on, et tahad määrata mehe positsiooni oma
tahte järgi. Kuid sina kui naine pead olema seal, kus on tema. Mees on naise pea.“ Mina usun,
et usklik naine peab austama oma uskmatut meest kui oma vaimulikku pead. Naised saavad
tavaliselt usklikuks enne kui nende abikaasad. See võib põhjustada probleeme ja isegi
lahutust. Meie külas tuli üks naine usule ja pastor oli nii innustunud, et kuulutas sellest
kõikjal. Tema esimene „trofee“. Mees aga kurtis pubides, et Jeesus pani koos ta naisega
plehku. Kui abielunaine saab päästetud, tuleb teda kiirelt juhendada:“Ära pea jutlusi, ära
veeda oma päevi kirikus.“ Piibel ütleb, et naine peab oma mehe usule võitma mitte sõnadega,
vaid muutudes silmale kaunimaks ja kooselus meeldivamaks. Kui mees näeb, et Jeesusega
koos on ta naine paremaks muutunud, hakkab ta ka ise Jeesusest huvituma. See on kirjas 1.
Peetruse 3. Piibel on väga praktiline. Kõige lihtsam on lapsi usule tuua. Kui armastad neid ja
nad usaldavad sind, on lihtne juhatada lapsi Jeesusega suhtlema. Seejärel naised. Mehed aga
on raskeim kategooria. Seetõttu kirikud keskenduvad pühapäevakoolidele ja naistele. Kuid
Jeesus alustas meestest. Mina usun, et peame igati õppima tegema asju Tema eeskujul. Kui
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saaksin otsast alata, oleks mu peamine siht pastorina meeste jüngerlus. See oleks peamine.
Kõik muu taanduks selle ees. Sest kui jõuad meesteni, tulevad naised-lapsed järele. Kui
alustad naistest-lastest, võid mehed kaugemale ära tõugata. Kui naine tormab vaimulikus elus
edasi ja mees seisab paigal, satub abielu ohtu. Kui naised minult nõu küsivad, kuidas tuua
abikaasa usule, olen neile vastanud:“Lõpeta kirikus käimine.“ Nad ei võta vastust tõsiselt,
kuid just nii see on. Väga paljudel juhtudel on see aidanud. Naisel on niivõrd kerge oma elu
Jeesusele anda, olgu ta mees milline tahes, kuid mehele on see palju raskem. Need olid mõned
põhjused, miks mu südamel lasub koorem meeste pärast.
Sama koormat suurendas ka ühiskonnas toimuv, sest minu teenistusaja jooksul on toimunud
„sugupoolte revolutsioon“. See algas 1960-ndail millestki, mida nimetati „unisex“. Külastasin
aastaid tagasi Singapuri ja pidin esimese asjana minema juukseid lõikama. Singapuris on
seadus, mis nõuab, et meeste juuksed ei tohi ulatuda kraeni. Sel viisil võitlevad nad oma
linnas sotsiaalsete probleemidega. Niisiis pidin minema juuksurisse. Ütlesin naisele, et lähen
linna peale. Ta tuli kaasa. Parkisime auto ja läksime eri suunas. Leidsin juuksurisalongi, kus
polnud vaja aega kinni panna. Sisenedes märkasin silti:“unisex“. Juuksuriteks olid noored
naised ja mehed. Klientideks olid samuti nii mehed kui naised. Istusin tooli. Väga kena noor
daam asus mu juukseid lõikama. Minu jaoks oli see uus ja meeldiv kogemus. Vestlesime. Siis
vaatasin peeglisse. Ruumi teises otsas nägin oma naist ja tema juukseid lõikas noor kena
itaallane. Kumbki meist ei teadnud, et satume samasse kohta. Me puhkesime naerma. Olukord
näis nii koomiline. Muutus algas väga süütult- mehed hakkasid oma juukseid pikemaks
kasvatama, naised seevastu moodsalt lühemaks lõikama. Mehed hakkasid kandma
kõrvarõngaid ja muid ehteid, käekotte. Naised hakkasid kandma teksaseid ja sõdurisaapaid.
See oli segadust tekitav. See oli aeg, mil sai alguse segadus nais- ja meessoo vahel. Kogu
protsess on toimunud kiirenevas tempos ja tänaseks on olukord täiesti käest ära. Usun, et selle
taga pole pelgalt sotsiaalsed muutused, vaid saatan ise. Teise nimega Apollyon e. „hävitaja“.
Ta ise ei suuda midagi luua, seega naudib Jumala loodu hävitamist. Ta on oma olemuselt
hävitaja. Usun, et saatan on tahtlikult hävitamas mees-ja naissugu. Jumal ise on loonud nii
rüütellikkuse kui romantika, samas kui rüütellikkust tembeldatakse tänapäeval šovinismiks.
Olen saanud noomida, lastes daami esimesena uksest sisse. Kõik sugudevahelised
väärtushinnangud on väärastunud. Olen siinkohal otsekohene feminismi osas. Selle taga on
põhjendatud kaebus, et naisi on koheldud teisejärguliste kodanikena, ebavõrdsetena. See on
õigustatud kaebus ja meestena peame seda kuulda võtma. Kõik me oleme selles ühel või teisel
viisil süüdi. Ometi on väljapakutud lahendus vale: kõrvaldada kõik erinevused, nimetada
kõiki „isikuteks“ ja olla poliitiliselt korrektsed. Poliitiline korrektsus on kaugel piibellikust
korrektsusest. Olukord on kasvavalt pingeline. On kristlasi, kes on rohkem mures poliitilise
kui moraalse korrektsuse pärast. Vaatame täpsemalt viimaste aastakümnete arengut. 1960ndad:“unisex“ ajastu. 1970-ndad:“homosex“ ajastu. Homoseksualism tuli „kapist välja“ ja
seadustati. On oluline mõista, et mis muutub seaduslikuks, muutub ühtlasi aktsepteerituks.
Kui miski on seaduslik, saab see ka rahva seas tunnustuse. Sama kehtib narkootikumide ja
prostitutsiooni seadustamise kohta. Niisiis, homoseksuaalid tulid avalikkuse ette. Mäletan üht
juhtumit. Noor mees tuli mu juurde ja palus, et aitaksin teda. Ta ütles:“Vihkan ennast!“ Mees
oli kena välimusega, hästi riides, hea kõnemaneeriga. Ilmselgelt haritud. Tal oli Londonis hea
töökoht. Kõik, mida üks noor mees oskaks soovida. Ometi vihkas ta ennast. Küsisin, miks?
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Ta vastas:“Sest igal vabal hetkel on mu mõtted suunatud sellele, et leida meessoost
sekspartnerit. Ma jälestan ennast seepärast.“ Küsisin, kas ta on kristlane? „Olen, vähemalt
püüan olla!“ Oli ilmselge, et ta uskus Issandat. Mees rääkis, et kõik sai alguse
internaatkoolist. Teades, mis nendes koolides toimub, ma oma poega sinna ei saadaks.
Ütlesin:“See ei alanud koolist, vaid algas palju varem, kodus.“ Mees ei uskunud. Palusin, et ta
räägiks oma vanematest. Küsisin, kes oli perepea? Ema või isa? Mees vastas, et ema. „Emal
oli enne mu isaga abiellumist juba kaks meest olnud.“ Küsisin:“Kelle juurde läksid lohutust
otsima, kui haiget said?“ Isa juurde,“ vastas mees. „Kas isa kallistas-musitas sind?“ Mees
vastas jaatavalt. Lisasin, et see on väga hea, sest isa peabki nii tegema. Samas selgus, et ema
seevastu polnud poisiga hell. Küsisin veel, kas ta vahest puges ka voodisse isa kaissu. „Palju
kordi,“ vastas mees. Küsisin, kuidas isa reageeris? Siis selgus, et isa ja ema omavaheline suhe
oli halb. Ja et isa erutus seksuaalselt, kui poiss voodis oli. Ülejäänu ei vaja selgitamist.
Erakordselt traagiline. Väga paljudel juhtudel avastan, et seksuaalselt orienteerumatu mees
pärineb perest, kus ema, mitte isa, oli perekonnapea. Või isa polnud üldse. Poiss kasvas üles
sassis tundeeluga, sest isa on ema rollis ja vastupidi, või üritab ema kanda mõlemat rolli.
Tänapäeval sööme kõige selle vilju. Olukord muutub järjest halvemaks. Kuniks meestest
saavad tõelised isad, perepead ja juhid. Mitte diktaatorid, vaid juhid. Kuni seda ei juhtu, saab
perversne käitumine hoogu juurde. Nii Piibel seda nimetab. See on Jumalale jäledus. See on
looduga vastuolus. Meie kehad pole nii loodud. Pärasool on selliseks tegevuseks liiga õrn.
Edasi 1970-ndad. Esile tõusid biseksualism ja transseksualism. Mäletan, kuidas ühel päeval
mu sekretär- tavaliselt alati malbe ja rahulik, tormas hüsteeriliselt mu kabinetti. Ta ütles, et
mind ootab keegi, kellest tema sotti ei saa. Läksin külalise juurde. Toolil istus keskealine
naine kübara, mantli ja käekotiga. Küsisin, mis teda vaevab? Ta vastas:“Olen väga mures oma
naise ja laste pärast.“ Teravdasin pilku. Meie kirikus oli kolm psühhiaatrit ja mõtlesin, et ehk
on neil aega...Seejärel sain aru, et võõras oli mõistuse juures. Märkasin, et ta käed olid kaks
korda minu omadest suuremad. Palusin, et ta räägiks oma loo. Ta oli olnud mereväes
pardalaskur. Seda oli ta kätest näha. „Lahkusin mereväest, kuid ei talunud enam kodust elu
naise-lastega. Põgenesin Londonisse. Sattusin halba seltskonda. Kaldusin perversuste poole,
hakkasin riietuma naiseks. Lõpuks läksin opile, peenis eemaldati. Olin hormoonravil. Minust
sai naine.“ Ometi oli masendus jätkuvalt nii suur, et ta läks Thamesi kaldale mõttega end ära
uputada. Thamesi kaldal käis ringi evangelist, kes jagas enesetapumõtetega inimestele
evangeelseid traktaate. Evangelist peatas noormehe, andis traktaadi, lasi lugeda päästepalve ja
juhatas siis edasi minu juurde abi saama. Nii ta minu juurde sattus. See juhtus 70-ndate
alguses. See oli esimene taoline hingehoiu juhus minu teenistuse ajal. Mitte üheski hingehoiu
õpikus ei mainitud selliseid juhtumeid ning Cambridge´i õpingutest polnud mul selles
olukorras kübetki kasu. Tolle mehe identiteedi taastamine võttis aega pool aastat. Keelasin tal
naise-laste juurde naasta, et neile mitte lisapingeid põhjustada. Talle töökoha leidmine tundus
lausa võimatu. Käisin paljude tööandjate juures palvega mees tööle võtta. Aga kui nad said
teada, et tegu on isikuga, kes kasutab naiste WC-d, samas kui tal on mehe mõttelaad, nad
keeldusid. Lõpuks leidsin kristlasest tööandja, kes nõustus ta tööle võtma. Kas olete mõelnud,
kuidas panna sugupoolevahetuse läbiteinud inimest mõistma, kes ta on Kristuses? Mõelge,
kuidas nad saavad mõista, kelleks Jumal on neid loonud? See oli mu esimene juhtum, aga
paraku kaugeltki mitte viimane. Inglismaal olevat tänapäeval selliseid inimesi ligi 25 000.
Väikese linna jagu inimesi. Operatsiooni kulud katab haigekassa. Isegi teles leidub opiteemat
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selgitavaid saateid. Vestlesin ühe abielupaariga kokteiliõhtul Londonis. Selgus, et mees oli
kirurg ja naine psühholoog. „Tore! Te hoolitsete nii ihu kui hinge eest,“ tegin nalja. Nad
vastasid, et nii see nende väikeses erakliinikus käibki. Nende patsientideks on inimesed, kes
tahavad teha soovahetusoppi. Mees ütles:“Mina muudan nende keha ja abikaasa nende
mõtteviisi. Meil on sadu inimesi järjekorras.“ Elame kummalises maailmas- inimesed ei taha
end aktsepteerida Jumala poolt looduna. Inimesed tahavad ise otsustada. Enamus mu
nõustamisjuhtumitel, kus mõnda meest on õnnestunud siiski veenda opist loobuma, on olnud
tegemist meestega, kes tahtsid, et nende eest hoolitsetaks, selle asemel, et ise teiste eest hoolt
kanda. Nad igatsesid olla naised, et nende kõrval saaks seista hoolitsev mees. Nad ei tahtnud
olla mehe rollis, olemaks vastutavad Jumala ees. Sellised ühiskonnatrendid on pannud mu
südamele koorma aidata mehi olema mehed. Mitte et ma ise oleksin mehelikkuse
musternäidis, kuid sellegipoolest soovin aidata mehi olla Jumala ees need, kelleks Ta nad
loonud on. Tänaseks on naised vallutanud mitmed meeste alad. Võtsin kaasa mõned ajalehe
väljalõiked. See on üks suurimatest muutustest- naised lahinguväljal. Pärsia lahe sõjaga see
algas, aga nüüdseks on igati tavaline nähtus, et naised tapavad. Kõigest paar aastat tagasi
hakkasid briti sõjajõud saatma eesliinile lisaks meestele ka naisi. Tohutu muutus. Meie esiisad
oleksid sellisest asjade käigust jahmunud. Edasi- poks ja maadlus. Hetkel käib poksi teemal
äge debatt, aga see saab nagunii teoks. Naised tahavad teha kõike, mida teevad mehed. Tõsi,
söekaevandusse naised väga veel ei kipu. Siin on pilt meistrist naiste käesurumises. Väljalõige
pärineb Austraalia ajalehest ja artiklis rünnatakse mind, kuna räägin feminismi vastu. Artikli
illustreerimiseks kasutati naismeistri pilti. Suuna muutus pole sugugi veel lõpusirgel. Kord
küsis üks naine õhtusöögilauas Oscar Wilde´ilt, mis on suurim vahe tema kui naise ja Wilde´i
kui mehe vahel? Wilde vastas:“Mina ei saa rasestuda.“ Tüüpiline Wilde´i klišee. Ja ometi
hakkab ka see aeguma. Pariisis olles kõnelesin arstidega, kes teatasid, et nüüdseks on leitud
meetod mehe rasestamiseks. Sattusin pealt kuulma üht abielupaari, kus mees ütles
naisele:“Oled juba kaks last sünnitanud. Kui veel sünnitad, rikuks see su figuuri ja ma ei
tahaks seda. Ma sünnitan ise kolmanda lapse. Nagunii tahaksin seda kogemust.“ Mõtlesinpuhas fantaasia! Aga ei. Munarakk võib liikuma hakates sattuda teatavasti emakast väljapoole
ja kinnituda kõhuõõnde. Sel juhul on tegemist emakavälise rasestumisega. Võib-olla on isegi
mõni siinolijatest niimoodi välja arenenud. Sel juhul muidugi ei saa laps tavaviisil sündida,
vaid tuleb teha keisrilõige. Prantslastest doktorid tegid katse siirdada väljastatud munarakk
mehe kõhuõõnde, eesmärgiga katsetada, kas see kinnitub ja hakkab seal arenema ning kas
selle ümber moodustub platsenta. Nii läkski. Kuid umbes kaks kuud hiljem hülgas mehe keha
munaraku. Nüüd töötakse välja drooge, mis takistaksid sellist reaktsiooni ja aitaksid kanda
mehe raseduse lõpuni välja. Nii et mehed saaksid valida võimaluse „saada emaks“. Siin muide
on üks paari aasta tagune pilareklaam teemal, kuidas näeks välja rase mees. Kuid peagi saab
see tõeks. Võib juhtuda, et sugupoolte teema hääbub peredes täiesti. Näiteks juhtub, et su
naabermajas elavad mõlemad vanemad ja lapsed on kõik naissoost. Ning teises naabermajas
on vanemad ja lapsed hoopis meessoost. Tegu pole ulmega. Näete pilti, kus ilutseb esimene
naissoost perekond Suurbritannias. Kunstviljastamise tulemusena. Loote sugupoole saab
määrata väga varases staadiumis ja seega saab sugupoolt valida. Kardan, et nii mõnedki
vanemad otsustavad abordi kasuks, kui loote sugu ei vasta oodatule. Mis on juhtunud Jumala
loominguga- mehe ja naisega? Paraku on seesama segadus leidnud nüüd ka tee kirikusse. See
on mu suurim koorem. On piisavalt halb, et ühiskond mässab Jumala loomiskorra vastu, aga
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et ka kirik kaasa läheb...Kirik ehk kristlastest mehed peaksid juhtima ühiskonda ülesmäge,
mitte järgnema ühiskonnale allamäge. Kuid näib, et kirik vaid järgneb maailmale, umbes 15.
aastase hilinemisega, saades nii külge vanamoodsa, ajast mahajäänu tiitli. Maailm võttis
homoseksualismi omaks 20 aastat tagasi. Kirik hakkab sedasama tegema nüüd. Niimoodi
kristlased järgnevadki maailmale allamäge. Abielulahutus on kirikusiseselt muutunud sama
levinuks kui see oli väljaspool kirikut 20 aastat tagasi. Nii liigub kirik allamäge, tasapisi teiste
järel lohisedes, võttes järkjärgult omaks maailma moraali normid. Kuigi peaks hoopis
maailma ülesmäge juhtima. Ma ei ürita hirmutada, lihtsalt kirjeldan olukorda.
Ilmunud on uus Piibli tõlgendus, mis on ametlikult välja antud ühe suure Ameerika
konfessiooni poolt. Sellest on eemaldatud kõik sugupooltele viitavad teksti osad. Jeesus ei ole
seal „Inimese Poeg“, vaid „inimolendi laps“. Jumal pole „Isa“, vaid „isa-ema“. Pea kogu
piibel on tahtlikult ümber tõlgendatud ja muudetud. See on ühe suure kirikkonna ametlik
Piibli-versioon. Inglismaale pole see veel jõudnud, aga on tulekul. Lugesin „New York Herald
Tribune“ ajalehes selle kohta arvustust. Kriitik ütles väga tabavalt:“Saatan kindlasti naerab
kõht kõveras!“ See pole pelgalt nalja lause, sest tolles tõlgendusversioonis on saatan jätkuvalt
„meessoost“. Ja see paljastab tausta. BBC hommikupalvused suunatakse nüüd „jumal-emale“.
Saatsin neile sel teemal kirja ja sain vastuseks:“Vastuseisu on väga vähe. Pealegi on meie
kohus kajastada meie maa religioossetel teenistustel valitsevaid suundi. Nii et palvetage
emakese jumala poole, küll ta aitab teid.“ Ühes anglikaani kirikus püstitati altari kohale uus
krutsifiks. Kuju on elusuuruses ja selle valmistas Winston Churchilli tütretütar Soames.
Kristust kujutatakse ihualasti. Ja nii see peabki olema. Pole õige kujutada Jeesust riideräbal
niuete ümber, sest alastiolek kuulus alandava ristisurma juurde. Keskaja kirik aga ei tahtnud,
et inimesed teaksid Jeesuse olevat ümberlõigatud juudi. Aga see on juba teine teema. Tagasi
tolle krutsifiksi juurde. Jeesust polnud kujutatud ainuüksi elusuuruses ja ihualasti, vaid teda
oli kujutatud naisena. Otse altari kohal. Mehed on tunnistanud, et neil tekivad armulauale
minnes ebasündsad mõtted. Saatan tahab röövida armulaua pühadust, pommitades väärata
mõtetega. Kujutlege, et põlvitate armulaual alasti naise kuju ees...Aga selline on reaalsus ja
kui te seda ei näe, avage silmad! Sugupoolte lõplik segunemine on jõudnud järjega kirikusse.
Me seisame sellega silmitsi. Naiste vaimulikuks ordineerimine oli vaid jäämäe tipp.
Ennustasin siis, et järgmine samm on homoseksuaalide ordineerimine. Ja ma ei ütle teile,
mida ennustasin juhtuvat järgmisena. See kõik on osa suunast, kus kirik mugandub ajastu
vaimuga, selle asemel, et paluda Püha vaimu juhtimist. Loodan, et mõistate nüüd mu koormat.
Ühiskond vajab tugevaid perekondi ja tugevat kirikut. Ja mõlemad vajavad tugevaid mehi.
Lõpetuseks luuleread ühe piiskopi sulest:“Kus sõjamöll elu lahinguväljal on rängim, seisab
seal kristlasest sõdur, keda esindab ta naine.“ Siin on iva sees. Järgmine teema on erinevused
mehe ja naise vahel. Nii nagu Jumal on need loonud ja ette näinud. Olen täheldanud, et mehed
ei tunne sugupoolte erinevuse teemat. Hämmastav, kas pole? Teen nüüd ühe pakkumise. Kui
olen mehe-naise erinevuste teema lõpetanud, piisab, kui tuled ja ütled mulle, et teadsid seda
kõike eelnevalt ja sa võid valida endale ühe mu raamatutest. Selline pakkumine. Kuid hoiatan,
siiani pole ma pidanud ühestki raamatust loobuma. Isegi arstidest kuulajate puhul mitte. Kuid
pakkumine on jõus- kui kõik info oli sulle eelnevalt tuttav- saad raamatu. Nüüd kuluks mulle
küll üks kohvi ära ja teile kindlasti ka!
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Meeste ja naiste erinevused
10 erinevust mehe ja naise vahel- ma pole ise neid välja mõelnud: naised klatšivad, aga
mehed peavad ajaga sammu; naised teenivad taskuraha, aga mehed teevad tõsist tööd; naistel
on emotsioonid, aga meestel närvivapustused; naised vananevad, aga mehed saavad küpseks;
naised on põikpäised, aga mehed on otsustavad; naised säästavad näljapäeviks, aga mehed
investeerivad; naised söövad üle, aga meestel on hea isu; naised on tuisupead, aga mehed
ekstsentrikud; naised on pealetükkivad, aga mehed dünaamilised; naised näägutavad, aga
mehed teevad asja selgeks. Kes need kirjutas, ei tea, aga need on näited mehelikust
šovinismist. Minu meelest on üks tore näide mehe-naise erinevusest selline: kui naine
komistab keset tuba seisva tooli otsa, ütleb ta:“Komistasin keset tuba seisva tooli otsa.“ Kui
mees komistab keset tuba seisva tooli otsa, ütleb ta:“Kes pani selle tooli keset tuba?!“ Me
oleme väga enesekesksed ega taha oma vigu tunnistada. Üks sõna, mis mehe kurku kinni jääb,
on „andesta“. Me ei taha tunnistada ei oma süüd ega nõrkusi. Mu pakkumine on endiselt jõus:
kes tänase seminari lõpus tõdeb, et teadis kõiki kirjeldatud erinevusi mehe-naise vahel, võib
endale valida ühe mu raamatutest. Muide, pakkumine ei kehti televaatajatele. Piibli alguses on
kirjas, et Jumal lõi meid meesteks ja naisteks. Ta tegi meid erinevaks. Oleme Tema silmis
ühtviisi väärtuslikud ja väärikad, kuid me oleme erinevad. Just neid erinevusi peamegi
mõistma. Nii selleks, et täita oma roll ja võtta vastutus, kui ka selleks, et väärtustada teist
sugupoolt- naisi. Väärtustada seda, mida naised suudavad teha ja mehed mitte ning vastupidi.
Jumal lõi meid üksteist täiendama nii abielus kui ühiskonnas. Meil mõlemal tuleb anda oma
erinev ja vajalik panus.
Alustan mehe ja naise füüsilistest erinevustest. Kuivõrd te sellest teate? Ühtteist kindlasti.
Millal selle esmalt avastasite? Nägin ühes ajakirjas toredat pildilugu, kus väike poiss ja väike
tüdruk mängisid mererannal. Mõlemad olid alasti. Tüdruk uuris pilguga poisi alakeha
anatoomiat. Uuris hoolega ja ütles siis:“Ah selline siis on erinevus katoliiklaste ja
protestantide vahel.“ Me kõik avastasime need erinevused erineval, tihti naljakal viisil. Ja
sugugi mitte alati oma vanemate kaudu. Suurim ilmselge erinevus on muidugi suguorganites.
Seesama erinevus viitabki olemuslikult põhierinevusele, mis hõlmab kogu meie isiksust.
Füüsiline erinevus annab selge arusaama, et mees on algataja pool. Mees siseneb naisesse.
Naise keha on loodud viisil, et see võtab mehe algatuse vastu. Mees teeb esimese sammu ja
naine vastab sellele. Mitte ainult keha, vaid ka mõistus ja hing vastavad mehe algatusele.
Naine on niimoodi loodud. Ka suguühte ajal on mehe sperma algataja pool liikudes naise
munaraku suunas. Suguühtes on mees aktiivne, naine passiivne pool. Mitte täiesti passiivne,
sest kui seemnerakk siseneb munarakku, reageerib see koheselt. Inimsoo paljunemisviis
tõestab, et mees on vastutav pool ja naine reageeriv pool. Selline on mehe ja naise erinevuse
tuum. Seetõttu valmiski mu raamat „Juhiroll kuulub meestele“. Üks mu tuntuim ja
vähimloetud raamat. Sattusin lausa turmtule alla. Samas sain ka sadu tänukirju- kõik naistelt.
Selgus, et paljud naised ootavadki meestelt juhurollis olemist. Enamik naisi ootab oma
meestelt tugevust, vastutust, otsustavust. On küll mõningaid tugevaid feministe, kes nii ei
arva, kuid tavaliselt reageerivad naised juhtimisväitele positiivselt. Sel teemal kõnelesin
esmakordselt Saksamaal Düsseldorfis, suurel Euroopa naistekonverentsil. Olin ainuke mees
sadade naiste keskel. Vastukaja sellele teemale oli tohutu. Kommentaarid:“Me tahame, et
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mehed nii käituksid! Tahame, et nad juhirolli enda kätte võtaksid! Aga nad ju ei võta!“ Mees
peab olema vastutuse kandja, naine vastuvõtja. Paljud abielud kisuvad kiiva juba mesinädalate
ajal. Just seepärast, et noored mehed ei tea sellest erinevusest midagi. Lihtsustatult- mees
jõuab orgasmini väga kiiresti, minuti-paariga. Naine aga vajab tavaliselt 20-25 minutit, et
jõuda orgasmini ja kogeda naudingut. Paljud mehed rikuvad oma abielud, sest ei tunne
vastutust end tagasi hoida ja oodata, kuni naine mehega ühineb ühes Jumala loodud suurimas
maises naudingus. Teisisõnu, isegi suguühtes peab mees vastutust üles näitama. Vastasel
juhul naine naudingut ei saa. Ja ei lähegi kaua, kui mees koju tulles leiab laualt kirjakese:“Su
tuhvlid on külmikus, su õhtusöök läks koerale. Mina läksin peavaluga voodisse.“ Sõnum
on:“Ma ei talu enam. Ma ei naudi seda.“ Jumal on selle naudingu loonud, kuid seda ei
saavutata, kui mees ei näita üles vastutust oma naise suhtes ega hooli, et naine jõuaks
orgasmini temaga üheaegselt. Paarid, kes on õppinud ära, kuidas ühiselt naudinguni jõuda, on
leidnud ühe suurima saladuse püsivaks kooseluks. Nendest erinevustest on kõik teadlikud, ma
loodan.
Kuid on veel mitmeid muid füüsilisi erinevusi, mida me ei tea, kui neid esile ei tooda. Näiteks
mehe ja naise luustik on vägagi erinev. Seetõttu suudavad kohtuarstid aastaid maa sees
lebanud skelette vaadeldes hõlpsasti öelda, kas luud kuuluvad mehele või naisele. Mehe luud
on tihkemad, tugevamad ja raskemad kui naisel. Ka meie lihased on väga erinevad. Mehe
lihased on enamjaolt mõeldud tõmbamiseks-lükkamiseks. Selliste liigutuste jaoks on vaja
pikilihaseid. Naise lihased on loodud eelkõige kandmise jaoks, eriti vaagnapiirkonnas, aga ka
kogu kehas tervikuna. On täiesti hämmastav, milliseid kandameid näiteks Aafrika naised pea
peal kanda suudavad, hoides selja sirge. Mu abikaasa suudab tõsta palju suuremaid raskusi kui
arvaksin. Kuid lükka-tõmba liigutused ei sobi talle sugugi. Seega, kui autot on vaja lükata,
lükake ise ja las naine käivitab. Andke talle vaid täpsed juhised, mida teha. Teie jaksate
paremini lükata-tõmmata, naised seevastu kanda. Hiljuti lugesin ühest šotlasest, kes sattus
topelt-rebendiga haiglasse. Kui arstid uurisid, kuidas see juhtus, vastas mees:“Tõstsin rasket
kasti oma naise selga.“ Ja sai ise topelt-rebendi. Nii on, et meie luustik ja lihased on erinevad,
samuti rasva kiht. Rasv ladestub erinevalt. Kõik me teame, kuhu see mehel koguneb. Rääkisin
hiljuti ühe suure õllekõhuga mehega, kes ütles:“Kõik on ok! Rasv kuulub Jumalale. Selle eest
on makstud.“ Keskealisel mehel kogunebki tema iga keskkohta. Lisaks sellele on erinev ka
meie nahk ja siin peitub üks oluline praktiline nüanss. Naise nahas paiknevad närvilõpmed on
nahapinnale palju lähemal kui mehel. Meie nahk on tugevam ja vähem tundlik kui naistel.
Samas on hämmastav, et mu naine suudab käes hoida palju kuumemaid taldrikuid kui mina.
Näib vastuoluline. Ometi on tema nahk minu omast oluliselt tundlikum. Siit kohe ka
praktiline tõsiasi: mees saab seksuaalse sõnumi vaid kindlate kehapiirkondade naha kaudu ja
mitte üle kogu keha. Kuid naine võib saada seksuaalse sõnumi kõigi kehaosade naha kaudu.
Puudutused on naisele palju olulisemad kui mehele. Praktiline järeldus: naine igatseb
puudutusi. Üks viis näidata oma naisele armastust, on teda puudutada. Ta saab sõnumist aru.
Paljud mehed nii ei tee. Nad väldivad oma naise puudutamist. Ja sõnum ei jõua naiseni. Näide
abikaasade vestlusest. Naine:“Kas sa ikka armastad mind?“ Mees:“No muidugi!“ Romantiline
mõttevahetus, nagu te isegi aru saate. Naine:“Aga sa ei ütle seda kunagi.“ Mees:“Pole
vajadust- pärast kõiki neid aastaid! Olen ju sinuga!“ Justkui peaks naine sellest innustuma.
Üks puudutus, üks kallistus ja selline vestlus jääks ära. Mõistes nüüd, et oma naine vajab
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puudutusi, tuleb olla ettevaatlik teiste naiste puudutamisel. Tänapäeval on kirikutes maad
võtnud kallide-musitamiste lembus. Meil tuleb vahet teha suudluse ja püha suudluse ehk musi
vahel. Teate erinevust? Kaks minutit. Vahel jälgin pastorit kiriku uksel. Mõned pastorid
embavad-annavad musi noortele kaunitele naistele, samas kui pensionärid saavad vaid
käepigistuse osaliseks. Puudutus on seega naisele olulisem, sest ta nahapind on tundlikum.
Mehe ja naise suremus on samuti erinev. Meie, mehed, oleme nõrgem pool elu algus- ja
lõpufaasis. Oleme nõrgemad nii imikute kui vanuritena. Seetõttu on palju rohkem lesknaisi
kui leskmehi. Mul on kaasas mõned andmed. Loote suremus eostamisjärgselt on mehed vs
naised 150/100-le. See on suremus raseduse katkemise tõttu. Suremus sündimisel on 106
poissi 100 tüdruku kohta. Isegi sünnihetkel oleme nõrgemas seisus. Numbrid ühtlustuvad
umbes neljandaks eluaastaks ja seal alates on suremus sama. Elu lõpufaasis tuleb erinevus
taas esile. Minu eeldatav eluiga on lühem kui mu naisel. Oleme niisiis nõrgemad elu
äärefaasides, aga tugevamad keskfaasis. See on ilmselge bioloogiline erinevus.
Räägime veidi ka rindadest. Te pole ehk kunagi mõelnud, et inimene on ainus liik, kus
naispoolel on rinnad väljaarenenud kujuga ka siis, kui ta parasjagu ei imeta. Tavaliselt
imetajate rinnad paisuvad ja täituvad piimaga järglaste imetamise ajaks. Samas on naisi, kes
pole sünnitanud ega sünnitagi, kuid kelle rinnad on välja arenenud. See muudab meie liigi
ainulaadseks. Milleks seda vaja on? Vastuse leiame Ülemlaulust. Esimeses peatükis ütleb
noor neiu oma noormehe kohta:“Mu armsam lebab mu rindade vahel.“ „Mu armsam“, mitte
„mu lapsuke“. Nii on kirjas Jumala Sõnas. Lugesin kord kommentaari, kus öeldi, et rinnad
sümboliseerivad Vana ja Uut Testamenti. Mõtlesin:“Appi!“ Esialgu paneb see mehe ebalema.
Tundsin lausa süütunnet, mõeldes, et küll ma ikka olen lihalik mees! Sest kui ma loen seda
salmi, ei mõtle ma sugugi Testamendi peale. Mõtlesin, et pean oma lihalikkuse üles
tunnistama. Kuid mõistsin siis, et Ülemlaul pole kirjutatud salakeeles. See pole allegooria,
vaid lihtne analoogia. Noore mehe ja naise armastus on analoog inimese ja Jumala
armastusest. Ja kui Issand ütleb „kaks rinda“, siis seda Ta ka mõtleb. Ja „granaatõuna“ all
mõtleb Ta granaatõuna. Jumal ütleb, mida mõtleb. Milline kergendus! Piibli keskelt leiame
erootilise armastuslaulu, kus ei mainita Jumalat, Taevast ega päästet. Ülemlaulus pole midagi
vaimulikku. See on armastus mehe-naise vahel. Selle läbi ütleb Jumal:“Mina olen nii
loonud!“ Seetõttu ongi ainult inimsool mõeldud rinnad ka muuks kui järglaste toitmiseks.
Need on ühtlasi mõeldud ka täiskasvanute jaoks. See muidugi põhjustab palju muud, mis pole
olnud Jumala tahe. Igatahes pole rinnad mõeldud vaid beebide toitmiseks, vaid ühtlasi
partnerluseks vastassugupoolega- abielu sees.
Ka meie veri, hormoonid, närvisüsteem ja ajuehitus on erinevad. Ma ei hakka siin kõiki
erinevusi lahkama, kuid tahan peatuda aju teemal ja jõuda psühholoogilise erinevuseni, mida
on ülimalt oluline mõista, eriti abielu lähisuhetes. Sest kui te ei mõista erinevusi mõtte- ja
tundemaailmas, on oht, et mees tõlgendab abikaasat oma tasandilt, tekitades sügava
mittemõistmise ja naisele palju tuska. Vaatame lähemalt psühholoogilisi erinevusi. Aju
jaguneb kaheks poolkeraks. Olete kindlasti piltidel näinud. Mehed kasutavad valdavalt ühte,
naised teist poolkera. On üks trend, mis innustab kasutama rohkem just vastasajupoolt.
Näiteks kunstitundides. Mu naine osales hiljuti ühel kursusel. See oli põnev. Ta pidi kõvasti
pingutama, kasutamaks teist ehk „meeste“ ajupoolt perspektiivi ja 3-mõõtmelisuse
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määramisel. Tavaliselt usaldab mees oma intellekti oluliselt enam kui naine. Samas kui naine
usaldab oma vaistu. Ka need põhinevad erinevatel ajupooltel. Keeletaju näiteks tugineb
„naisajupoolele“ Keelekasutus on naisele palju lihtsam kui mehele. Teisisõnu, mehel on palju
raskem panna oma mõtted-tunded sõnadesse. Naine aga võib hetkega välja paisata
sügavaimad tunded-mõtted. Mees seevastu jääb lausa sõnatuks, kui küsitakse tema suurima
hirmu või kiusatuse kohta. Ta ei oska vastata ja siin peitub oluline mõjufaktor: naisel on
mehega lihtsam suhelda kui mehel naisega. Ilmselt just suhtlemisprobleemid ongi lahutuste
peamine põhjus. Kuid see mõjutab ka koguduse elu. Kui teie koguduses on avatud palveaeg,
siis kes kõigepealt palvetab- mees või naine? Kes põhiliselt palvetavad, mehed või naised?
Uurige järgmisel korral välja. Paljud kristlastest abielupaarid teavad, et peaksid koos
palvetama, kuid ei tee seda. Põhjus on selles, et nad on küll proovinud, aga jäänud toppama,
sest naine valab palvetades kogu oma südame Jumala ette välja, kuid mees jääb juba paari
lause järel üsna sõnatuks. Häälega palvetamist peab õppima. See ei tule iseenesest. Enamik
tõlke EL-s ja ÜRO-s on naised, sest nad suudavad hallata samaaegselt kahte keelt. See on
neile omane and. Mehedki saavad kõneoskust arendada, aga see pole neile omane. Kas olete
märganud, et kui teles on intervjuu abikaasadega, näiteks mõne õnnetuse järgselt, siis mees on
tavaliselt vait ja naine räägib. Selline olukord on niisama vana kui Eedani aed. Kui saatan
Eevaga kõneles, seisis Aadam sealsamas kõrval. Saatan ei pöördunud kordagi Aadama poole
ega Aadam saatana poole. Aadam lasi Eeval kõneleda ja sealt edasi läkski kõik allamäge. Sest
Eeva tsiteeris valesti Jumala sõnu, mis olid öeldud Aadamale. Aadam oleks pidanud koheselt
naist parandama. Saatan küsis Eevalt:“Kas Jumal on keelanud süüa aia kõigist puudest?“
Jumal polnud nii öelnud. Aadam oleks pidanud kohe sekkuma:“See on vale!“ Kuid Aadam
lihtsalt seisis nagu mömm ega öelnud midagi, lastes saatanal Eevat petta sellises vestluses ja
olukorras, mida naine ei suutnud hallata. Aadam ei öelnud ega teinud midagi. Seetõttu ei
lasugi Piiblis pattulangemise süü Eeval. Aadamat peetakse vastutavaks. Ja seda ta ka oli. See
on meeste võitlusväli ja seetõttu õpetataksegi meeste jüngrigruppides häälega paluma,
mõtteid-tundeid väljendama ja teistega jagama. Taolist barjääri saame ületada vaid
meestevahelises vennaskonnas. Olen märganud, et segagruppides meeste jüngerlus ei toimi.
Mehed lihtsalt ei väljenda oma hirme, probleeme ja kahtlusi oma naiste ja laste ees. Nad
tahavad, et nende pere näeks tugevat kuvandit mehest, kes saab eluga hakkama. Ja nii ongi
õige. Kuid mees vajab vennaskonda, kus end vabalt väljendada ja jagada, sest see ei tule
iseenesest. Kui aga mees saab Püha Vaimuga ristitud ja täitub Vaimuga, vabaneb ühe esimese
asjana sõnaline pool. Suurem osa Vaimu andidest seostub kõnega- teadmise sõna, tarkuse
sõna, prohvetlik kõne, keeled, keelte tõlgitsemine. Suurem osa Jumala andidest selles
maailmas on kõneannid. Jumal lõi ju kogu universumi sõna läbi. Aga kui meie, mehed,
kannatame sõnaahtruse all ja kirik on täis vaikivaid meespühakuid, siis kannatavad nii maailm
kui kirik. Meeste kõnevõime peab vabanema, kuid see ei juhtu iseenesest. Kui ma ise
jutlustajana alustasin, olin tohutult närvis. Tühjendasin kõik kantslites vedelevad veeklaasid.
Mu kurk kuivas meeletult. Päevi enne jutlust kannatasin kõhulahtisuse all. Närvipinge all
kannatan aegajalt siiamaani. Seista inimeste ees nagu täna siin pole mu meelistegevus. Olen
lihtsalt õppinud kasutama teist ajupoolt, Vaimu juhtimisel. Vaatame veel mõningaid lihtsaid
erinevusi. Mees mõtleb abstraktselt, naine konkreetselt. Mees mõtleb teooria tasandil, naine
pragmaatiliselt ehk kuidas asjad praktikasse viia. Mees võib lõputult rääkida asjadest, samas
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kui naine räägib samavõrd lõputult inimestest. Ühes toanurgas räägivad mehed
mootorratastest või jalgpallist, teises toanurgas räägivad naised neist samadest meestest.
Eelmisel korral oli mul kavas veidi Austraaliast rääkida- räägin nüüd. Austraaliasse sõites
arvasin, et satun meestemaailma. Poisikeseeas oli üks mu kangelastest Chips Rafferty. On siin
kellelgi sellest nimest aimu? See näitleja oli mu meesideaal, mehine sangar, kes ratsutas uljalt
risti läbi Austraalia, ajades kariloomi jaapanlaste eest pakku. Kui paljud teist teavad
Krokodillimees Dundee´d? Chips Rafferty oli minu aja Krokodillimees. Niisiis arvasin, et reis
viib mind meestemandrile. Kuid mind ootas ees üllatus. Austraalia mehed on „mehed“ vaid
meeste seltskonnas, näiteks baarides või jalgpallivõistlustel. Kuid naiste seltskonnas
muutuvad nad tossikesteks. Käisime abikaasaga ühel üritusel. Ei läinud viit minutitki, kui
naised kogunesid ühte, mehed teise saalinurka ja nii õhtu lõpuni. Segaseltskonnas sulgesid
mehed oma suu ja lihtsalt vaikisid. Seetõttu olidki naised alati juhirollis, nii kodus kui kirikus.
Rääkisin ühe sotsioloogiga, öeldes, et Austraalia on maailma kõige matriarhaalsem maa, sest
kõikjal on juhirollis naised. Sotsioloog vastas, et Austraalia meestele on lausa antud omaette
nimi- „matrodoks“. Põhjus peitub selles, et Austraalia oli karistuskoloonia. Uus-Meremaa
seevastu oli hoopis kristlik asustusala. Kuid Austraalia oli vangla, karistuskoloonia.
Algusaastail oli naiste-meeste suhtarv 1:19 ja see „üks“ naine oli tavaliselt prostituut. Puudus
igasugune normaalne suhtlemisviis ja meestel polnud võimalik arendada sotsiaalseid
tavasuhteid naistega. Selle ajajärgu vari on ikka veel nende kohal. Oma eelmisel Austraalia
visiidil palusin korraldada nii, et kõik kogunemised oleksid vaid meestele. Mul oli koorem
südamel. Kui saabusin, teatas tuuri korraldaja, et paraku on igas paigas vaid üks meeste
kogunemine. Imestasin. Ütlesin, et see pole mu isiklik soov, vaid koorem Jumalalt. Korraldaja
vastas, et naistele see ei meeldinud. Esimeses paigas- nime ma ei maini- toimus meesteõhtu.
Tuhanded mehed koos. Õhtu kulges suurepäraselt. Järgmisel õhtul oli koosolekul nii naisi kui
mehi. Õhtu lõpus tuli mu juurde üks naine ja ütles:“Hr. Pawson, mul on eilse õhtu kohta
mõned küsimused.“ Imestasin:“Te polnud ju eile siin. Kuidas te teate, mida rääkisin?“ Naine
oli selle kodus mehelt välja pinninud. Võib-olla juhtub teiega sama! Kui mees koju jõudis,
surus ta mehe vastu seina ja nõudis infot. Mees pidi kõik välja laduma, et üldse õhtusööki
saada. Siis tuli mu juurde kogukas naine, väike mees meetrijagu tagapool. Naine teatas:“Mu
mehel on eilse kohta midagi küsida.“ Olin hämmingus. Küsisin:“Kas tema on teie mees?“
„Jah ja tema küsimus on selline.“ Ma lihtsalt lükkasin naise kõrvale ja tirisin mehe lähemale,
paludes tal ise oma küsimus esitada. Mees küsis:“Kas naine võib kuuluda kiriku juhtkonda?“
Küsisin vastu:“Teie naine kuulub? Ja juhib kodus ka?“ Mees noogutas, silmad pöörlemas
nagu tõllarattad. Te küll naerate, aga paraku on kogudustes palju sarnaseid abielupaare. Too
mees nimelt oli abiellunud oma ema koopiaga. Kui mees endale abikaasat otsis, otsis ta
tegelikult emale asendajat. Kui too naine oleks rääkinud sel viisil oma pojast, poleks selles
olnud midagi eriskummalist. Kui mehe asemel oleks olnud väike poiss ja naine oleks
öelnud:“Mu pojal on teile üks küsimus,“ oleks see olnud täiesti loomulik. Mees rääkis, et
nende abielus on naine talle ema eest. Nii mees ilmselt algselt sooviski, kuid mõistis nüüd, et
niimoodi õige abielu ei toimi. Hea on tunda emalikku hoolt haige või väsinuna, aga kui kogu
suhe on selline, siis pole tegemist kristliku abieluga. Naine on su abikaasa, mitte ema.
Seetõttu üks valusamaid kommentaare oma naisele on:“Sa ei tee süüa nii, nagu mu ema!“
Nõnda tekitad võrdluse oma naise ja ema vahel. See pole õige asi.
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Tagasi teema juurde. On oluline õppida tundma mehe-naise erinevusi, rolle, vastutusalasid.
Muusikas näiteks mehed komponeerivad, naised arranžeerivad. Enamik heliloojaid on mehed,
kuigi keegi pole iial keelanud naisi heliteoseid kirjutamast. Samas on naised väga osavad
arranžeerima. Matemaatika näiteks on meeste jaoks üsna lihtne ala. Naiste jaoks tundub see
pigem keeruline. Näiteks male. Maailmas on 54 malesuurmeistrit ja meistritasemel mängijaid
ligi 500. Naisi võib sel alal üles lugeda vaid ühe käe sõrmedel. Male on meeste mäng. Vaja on
vägagi ratsionaalset mõtlemist. Veel mõned näited. Meestele meeldib hallata suuri teemasid,
naised oskavad hoolitseda pisiasjade eest. Küsimus abielumeestele:“Kas teie naistel on
nimekiri pisiasjadest, mis ootavad tegemist? Võib-olla lausa pikk nimekiri?“ Kujutlegem
sellist vestlust. Naine:“Köögikraan tilgub.“ Mees:“Ole kannatlik. Tead ju, et teen sulle uue
köögi. Käisin poes, valisin kapid välja. Plaanid on tehtud. Anna mulle aega ja saad uhiuue
köögi!“ Naine:“Ma lihtsalt tahan, et sa kraani ära parandaksid.“ Mehed ei taha pisiasjadega
tegeleda. Naine:“Lillepeenar tahaks veidi rohimist.“ Mees:“Tead, plaanin sinna teha
kiviktaimla ja tiigi. Oota veidi, varsti valmib!“ Meile meeldivad suured väljakutsed, detailid
seevastu võivad raskust valmistada.
Lähen nüüd edasi väga oluliste põhierinevustega. Tänapäeval vaieldakse selle üle, kas
tegemist on õpitud või sünnipäraste erinevustega. Kas oleme juba sündides erinevad või on
see tingitud kasvatusest? Humanistid rõhutavad, et erinevusi põhjustavad keskkond ja
kasvatus. Erinevused on tingitud poiste ja tüdrukute kasvatusest. Aga kui muudaksime
kasvatusstiili, saaks „toota“ neutraalseid isikuid. Kuid uusimad uuringud viivad meid otse
vastupidises suunas, kinnitades, et need erinevused on sünnipärased. Näiteks kui poiss ja
tüdruk võivad valida, mida joonistada, joonistab poiss midagi masinate ja tüdruk midagi kodu
teemal. 4-5 kuune tüdruk suudab fotol inimese ära tunda, samas kui poisil läheb selleks veel
mitu kuud aega. Kuid mehhaanilisele mänguasjale reageerib 5-kuune poiss otsekohe.
Erinevusi on väga-väga palju. Huvi korral soovitan üht põnevat raamatut, mida mu naine just
luges:“Why men don´t iron?“ („Miks mehed ei triigi“). Väga andekas pealkiri. Kui mu naine
raamatu läbi sai, ütles ta, et mõistab mind nüüd paremini. Meiegi peame mõistma naisi ning
meie sünnipäraseid erinevusi, mis pole õpitavad ega tingitud ümbritsevast keskkonnast.
Kasvatus rõhutab erinevusi. Mainin veel üht tõsist arengusuuna probleemi meie ühiskonnas.
Kirikule lisaks muutuvad ka koolid üha „naiselikumaks“. Kogu meie haridussüsteem on
viimastel kümnenditel muutunud järk-järgult naiste keskseks. Ja nüüd korraga justkui ärkame
tõdema fakti, et akadeemilisel tasandil on poisid tüdrukutest maha jäänud. Mis selleni on
viinud? Vastus on: poisse motiveerib õppimisel võistlusmoment. Poistel on vaja kellegagi
võistelda. Kuid just võistlusteema on haridusest täiesti minema pühitud. Eksamid on tõusvas
tempos poliitiliselt ebakorrektsed, sest kõik lihtsalt peavad eksamitel läbi saama. Tulemuseks
on, et haridussüsteem tervikuna soosib tüdrukuid. Ka töötusega seonduv on samas suunas
kiiva, sest 2/3 vabadest töökohtadest hõlmavad naised. Töötus on muutunud meeste
probleemiks. Sel teemal peatun järgmisel korral. Haridus on muutunud naiselikuks, sarnaselt
kirikule. Keskendume nüüd põhierinevustele ja jätame väiksemad kõrvale. Mees on suunatud
eesmärgile, naine aga vajadustele. Kui mees tahab kogu oma potentsiaali käiku panna, peab
tal silme ees olema sihtmärk, milleni jõuda. Tal peab olema mingi eesmärk. Juba hommikul
tõustes peab ta tundma, et selles päevas on midagi, mille poole pürgida, mida saavutada- see
motiveerib meest. Seetõttu muserdab töötus mehi oluliselt hullemini kui naisi, sest röövib
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mehelt eesmärgi, mille poole suunduda. Seepärast kannatavadki mehed valusalt keskeakriisi
all, kuna 40-ndaks eluaastaks on enamik mehi oma eesmärgid saavutanud. Sportlased isegi
varem. Tekib probleem: kuhu edasi? Mägi on vallutatud. Kus on järgmine mägi? Paljud
mehed nn pööravad ära. Põhjus pole hormoonides. Põhjus on lihtsalt selles, et mees on
eesmärgid saavutanud, ega tea, kuhu edasi pürgida. Nii juhtubki, et korraga otsustab ta ümber
maailma purjetada või vahetada naine uuema mudeli vastu või osta sportauto. Mees vajab uut
sihti. 40-ndates mehed satuvad tihti kriisi, sest selleks ajaks on nad jõudnud oma taseme tippu
ja nüüd pole ees muud kui paarkümmend aastat selsamal tasemel. Tuttav tunne? Mehed
vajavad sihti, mille poole pürgida. Vajavad tulevikku uute väljakutsetega. Milline eelis on olla
kristlane! Sest siis on sul eesmärk kuni viimase hingetõmbeni välja. Paljud mehed surevad
vaid paar aastat peale pensile jäämist, sest neil pole enam mingit eesmärki ega sihti. Mehe
jaoks on väga oluline omada eesmärki, milleni pürgida. Olgu see siis väike või suur. Siit
järeldub, et mehed elavad tulevikule. Me elame millelegi, mis ootab ees. Mitte praegusele
hetkele. Tulevikus peab mehe jaoks olema see miski, mis pidevalt kannustab. Nii seamegi
endale igasugu sihte- poliitikas, äris, finantsmaailmas. Eesmärgi poole liikumine hoiab mehe
elus. Naistel selline vajadus puudub ja me ei tohiks neilt seda eeldada. Naised on suunatud
vajadustele ja seepärast on nad rahul, kui täitub mingi otsene vajadus. Isegi kriisiolukorras
võib naine öelda:“Teen kohvi!“ Mees aga mõtleb pingsalt, millised on kriisi tagajärjed. Naine
seevastu mõtleb, mida ta saaks hetkel ära teha. Töötuks jäänud naine leiab alati võimaluse end
kuskil rakendada. Kasvõi vabatahtlikuna. Kuid mehed jäävad ilma sihtmärgita jänni, tundes
end ülearusena ja väärtusetuna kogu ühiskonnas. Küsimus pole palgarahas. Neilt on ära
võetud nende olemasolu põhipõhjus. Naised, olles suunatud vajadustele, elavad käesolevas
hetkes. Nad ei taha väga palju ette mõelda, keskendudes pigem sellele, mida on vaja nüüd ja
praegu. Toon ühe humoorika näite. See on ühtlasi ainus kord, kui oma naist kritiseerin.
Olukord, kus mina istun roolis ja naine loeb kaarti. Tuleb tuttav ette? Mu naine keskendub
hetkeolukorrale, samas kui mina mõtlen ettepoole. Kui mul on aega, märgin kaardil vajaliku
teeinfo eelnevalt ära ja see aitab mul hiljem orienteeruda. Täna hommikul siiski eksisin ära. Ei
arvestanud mõõtkava õigesti. Kuid lõpuks jõudsin siiski kohale. Vähemalt mõtlen ma ette.
Aga kui mu naine istub kõrval, kõlab see nii:“Oleksime pidanud eelmisel ristmikul vasakule
keerama.“ Või keset liiklust:“Keera kähku paremale!“ Palun jätkuvalt, et ta loeks kaardil ära,
mitu ristmikku enne pööret on. Kuid see ei toimi. Ta keskendub hetkele. Ma pean mõistma, et
talle on teekonna etteplaneerimine paras pähkel ja selleks peab ta kasutama teist ajupoolt.
Kuid aitan tal harjutada ja ta areneb tasapisi. Loodetavasti muutun minagi paremaks
autojuhiks. Teine suur erinevus: mees suudab end eri rollides eristada. Lihtsamalt öeldesmees suudab end osadeks lahterdada, samas kui naine toimib alati tervikuna. Naisele ei
meeldi oma elu osadeks lahterdada. Ta tahab, et elu oleks ühtne ja terviklik. Seepärast sätib
naine oma töölauale perekonnafotod. Mees tavaliselt nii ei tee. Naine tahab oma tööelu ja
koduelu seostada. Ta tahab oma koduelu ka kolleegidega jagada. Ta üritab pidevalt kogu oma
elu üheks tervikuks kokku sobitada. Mees seevastu võib üheaegselt elada neljas-viies erinevas
elurollis. Ta suudab olla erinev isik tööl, klubis, kodus. Need erinevad elurollid ei saagi
kunagi kokku- mees sobitub. Olen märganud, et mõned mehed, kes on kirikus väga ujeded, on
täiesti teistsugused oma töökohas, eriti kui kannavad mundrit. Nad on nõudlikud, tugevad ja
jagavad käske, samas kui mõnes teises elurollis on nad ujedad. Mehed suudavad sobituda. Siit
tulenevalt üks väga praktiline sõnum meestele: mehed suudavad olla samaaegselt armunud
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rohkem kui ühte naisesse. Naine seda ei suuda. See on ülioluline erinevus. See tähendab, et
meestel on kiusatusi, mida naistel pole. Mees suudab hõlpsasti olla seotud kolme erineva
naisega, olles igaühega neist täiesti erinevas suhtes. Tal võib olla kodus abikaasa ja töö juures
armuke ning samas võib ta käia prostituudi juures. Ning ta võib väita, et on armunud kõiki
kolme. Kui naine asjast teada saab, ütleb ta:“Sa ei armasta mine enam!“ Mees
imestab:“Kuidas nii?“ „Tean, et sul on teine. Järelikult sa ei armasta mind enam.“ Mees aga
väidab, et armastab küll. Ja armastabki. Üks osa temast armastab. See on teatud tüüpi
armastus, nagu eraldi osa tema sees. Teine osa temast kannab armastust teise naise vastu. Uue
Testamendi ajal oli see eluviis Rooma impeeriumis väga levinud. Oli tavaline, et mehel olid
nii naine, armuke kui lõbutüdrukud. Ta jagas välja erinevat armastust erinevas olukorras,
suutes neid kõiki omamoodi armastada. Seepärast on enamik seksuaalsete kiusatuste
teemalised sõnad Uues Testamendis suunatud meestele. Naine aga saab korraga armastada
vaid ühte meest. Seepärast- ja see on väga oluline- kui mees oma naist tõesti armastab ja naine
seda tajub, siis ta ei vaata teisi mehi. Tal võib olla sõpru meeste hulgas, aga ta ei armasta neist
kedagi, kui ta enda abikaasa teda tõeliselt armastab. Kui mees teatab, et naine on teise mehega
plehku pannud, küsin esmalt:“Kas naine koges su armastust?“ Sest kui oleks kogenud, poleks
ta iial teisi mehi vaadanud. Naine ei pista võõraga plehku, kui ta tajub oma mehe armastust.
Kuid probleem on just meestel. Väga paljud, ka kristlased, õigustavad lahutust ja
taasabiellumist väitega, et nad on armunud kellessegi teise. Justkui see õigustaks
abielulahutust. On täiesti võimalik teise inimesse armuda, kuid see ei anna õigust lõhkuda
oma abielu ja alustada uut. Meeste võime elada lahterdatud elu on ühtaegu nii tugevus kui
nõrkus. Nii nagu naiste pürgimus elada ühtset terviklikku elu on nende tugevus ja nõrkus
ühtaegu. Lihtsustatult- mees on võimeline hoidma oma mõtted ja tunded lahus. Aga naine
seda ei suuda. Naise mõtted ja tunded on tugevalt üksteisega seotud. Seetõttu ongi võimalik
vaielda mehega, aga naisega mitte. Meestevahelises vaidluses on vastamisi nende mõtted ja
üldjuhul see tundeid ei puuduta. Olen teles vaadanud ülekandeid alamkojast. Piinlik kuulata,
kuidas seal üksteist sõnadega loobitakse. Täiesti kohutav! Vaibale on märgitud piirjooned, et
hoida väitlejad oma alal. Väitlejad lausa hauguvad üksteise kallal jubedate sõnadega. Kuid
need samad mehed istuvad kohe peale väitluse lõppu parlamendihoone baaris, et koos üks
drink teha. Sest nende äsjane vastasseis oli toimunud mõtete tasandil. Nende tundetasand ei
puutunud asjasse. Nad võisid isegi väga vihastuda oma vastase mõtete pärast, kuid see ei
laienenud nende tunneteni tema suhtes. Selleks ongi mehel lihtne millegi üle vaielda, ilma
suhet lõhkumata. Margaret Thatcher näiteks polnud selline. Kui tal tekkis meestega
erimeelsusi, võttis ta seda isiklikult. Nii nagu suurem osa naisi. Naise mõtted on tihedalt
seotud kogu tema olemusega, tunnetega. Erimeelsusi väljendades haavame ühtlasi naise
tundeid. Nii juhtus ka Thatcheriga. Kui tema viimane meespoolehoidja valitsuses ta vastu
pööras, oli naise karjäär 2 kuu pärast läbi. Ta oli kaotanud kõik oma tiimi mehed, sest oli
suhtunud erimeelsustesse isiklikul tasandil. Me peame seda erinevust mõistma ja seepärast
oleme vaidlustes ettevaatlikud. On kaks moodust, kuidas mees saab vaidluse naisega võita.
Üks neist on suu kinni panna ja mitte edasi vaielda. Lasta naisel end tühjaks rääkida. Teine
moodus on tõsta käsi naise vastu. Nii tuleb abiellu vägivald. See juhtub, kui mees tunneb, et
sõnaliselt on naine vaidluses üle. Kuna naine on sõnaliselt osavam, ei jää mehel muud üle, kui
vait jääda või jõudu kasutada. Paraku on selline käitumismall väga tuttav teema
sotsiaaltöötajatele. Mainisin, et see erinevus on mehe ja naise jaoks ühtaegu nii tugevus kui
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nõrkus. Naise tugevus siinkohal väljendub tema võimes olla ühendav jõud. Naised on
meestest oluliselt võimekamad ühtsuse loomisel. Mehed suudavad asju elus eraldada, naised
seevastu kokku liita. Naised suudavad ühendada perekonna. Vanaemal võib peres olla suur
kooshoidev mõjujõud.
Räägime nüüd meeste tugevusest: võime mõtted-tunded lahus hoida. See annab meile eelise
käsitleda asju objektiivselt, samas kui naine teeb seda subjektiivselt, tunnetest lähtudes. Mees
suudab panna tunded kõrvale, hinnata olukorda mõistuse tasandilt ja käsitleda objektiivselt,
mis on antud olukorras õige või vale. Mu naine vajab mind selleks. Samas kui mina vajan
tema vaistu, toetamaks enda otsuseid. Tema vaist muide toimib palju kiiremini kui minu
mõttetöö. Kord nõustasime üht pastorit ja tema abikaasat ligi kaks tundi. Lõpetades oli mul
tunne, et me pole sammugi edasi jõudnud. Koduteel küsisin naiselt:“Mis on selle paari
probleem?“ Ta vastas:“See oli ju ilmselge.“ Mind see vastus häiris, sest solvas mu mõistust,
mis polnud asjale üldse pihta saanud. Abikaasa selgitas:“Pastor armastab oma kogudust
rohkem kui oma naist.“ Vastasin:“Ta ju ei öelnud seda.“ „Ta ütles seda iga kord, kui suu
avas.“ See aitaski meil lõpuks lahenduseni jõuda. Ma analüüsin, mõtlen asjad läbi ja jõuan
mingi järelduseni. Tavaliselt on mu naine samale järeldusele jõudnud kuus nädalat varem. On
hea, et ta vaist on abiks. Samas on olukordi, kui mu naine on kuulnud mõnda jutlust, mis näib
küll huvitav, kuid mida ta ei saa siiski aktsepteerida. Põhjust mõistmata. Ta vaim lihtsalt ei
kaja vastu. Seepeale palun tal mulle jutluse sisu edastada. Kui seda siis Piibli valgusel
analüüsin, saan talle selgitada põhjuse, miks ta seda vastu ei võtnud- midagi selles jutluses
polnud õige. Mu abikaasa tajus seda, aga ei osanud seletada. Mees ja naine on üksteisele
tohutu väärtus- mees seletab asjad mõistuslikult ja naine tajuga. Koos saavad nad jõuliselt
toimida. Kuidas see praktikas väljendub? Väljendub nii, et distsipliin peab olema mehe kätes.
Naise jaoks on karistamine tavaliselt raske, sest mängu tulevad tunded. Paar nädalat tagasi
kõnelesin advokaatidele nende Londoni peamajas. Ma ei taha teemast kõrvale kalduda, kuid
meil toimus seal põnev debatt. Lordkantsler James Mackay oli samuti kohal. Väitluse teema
oli:“Kas Jeesus oli valelik, hullumeelne või Issand?“ Vägev väljakutse! Briti sekulaarse
ühingu president toetas väidet „Jeesus oli valelik“. Londoni ülikooli bioloogia professor toetas
väidet „Jeesus oli hullumeelne“. Mina kaitsesin väidet „Jeesus on Issand“. Kohal oli 250
advokaati. Üritasin teha lühidalt. Väitluse lõpus tehti hääletus. 5% pooldas väidet Jeesuse kui
valeliku või hullumeelse kohta, 15% jäi erapooletuks ja 80% pooldas väidet „Jeesus on
Issand“! See vahelepõige viib ühe advokaatidega seotud loo juurde. Lugu ise on selline. Üht
naist süüdistati oma abikaasa mõrvas. Kõik tõendid ja pealtnägijate tunnistused viitasid tema
süüle. Kuid vandemeeste kogu ei suutnud üksmeelsele otsusele jõuda. Kohtunik tegi
enamhääletuse. Otsus:“süüdi“, tulemusega 11:1. 11 olid mehed, 1 oli naine. Kui naiselt küsiti,
miks ta nii ilmselges süüasjas vastu hääletas, vastas ta:“Mul on temast kahju, ta on ju lesk.“
Teile kõlab see täiesti ebaloogiliselt, kuid just siin tulebki esile, kuidas naise tunded segavad
otsuseid. Selles naljas on ka killuke tõde. Just mehed peavad võtma vastutuse distsipliini osas,
sest selleks tuleb oma isiklikud tunded kõrvale jätta ja objektiivselt otsustada karistuse
vajalikkuse üle. On õige, kui ema ütleb lapsele:“Oota vaid, kuni isa koju jõuab!“ Ja isa peab
koju jõudes võtma vastutuse ja otsustama, kas last tuleb karistada või mitte. Seetõttu ongi
üksikemadel raske oma lapsi õigesti üles kasvatada- nad on kas liiga pehmed ja annavad
lapsele kõiges järele või muutuvad liiga rangeks, püüdes ühtlasi meherolli täita. Olen
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märganud, et üksikemad langevad ühte neist äärmustest. Neil on äärmiselt raske
karistuseteemal objektiivseks jääda.
Nüüd jõuame probleemini kirikus. Tänapäeva Inglismaa kirikul puudub distsipliin. Seda
esineb üliharva. Ja kirikutes, mida juhivad naised, puudub distsipliin täielikult. Just seetõttu,
et naisel on nii raske seista vastu inimesele, kes toimib vääralt ja teda vajadusel karistada. Uus
Testament õpetab, et me ei tohi kohut mõista inimeste üle kirikust väljaspool. Millal ometi
kristlased selle selgeks õpivad? Meie ülesanne pole kohut mõista moraalituse üle väljaspool
kirikut, vaid kiriku siseselt. Kirik on osav ümbritsevat hukka mõistma, vaadates endale läbi
sõrmede. Sest selleks on vaja mehelikku objektiivsust. Seetõttu arvan, et kiriku vanematekogu
peaks moodustuma meestest. Kui selle moodustavad mehed-naised koos või on hoopis
naisenamus, nagu Šotimaal, kus üle poolte on naised, lendab distsipliin aknast välja. Mehe
ülesandeks on eristada vale, sellega tegeleda ja kord majja tuua. Distsipliinil on ilmselge koht
Uue Testamendi koguduses. Kogudusele on antud juhised, mida järgida, kui koguduse liige
käitub vääralt ja häbistab evangeeliumi. Esmalt tuleb temaga näost-näkku vestelda, noomides
vale käitumise pärast. „Sellise käitumisega häbistad nii kogudust kui evangeeliumi.“ Sest
maailmainimesed on väga kiired kristlaste vigu tähele panema. „Teadagi! Nimetab end
kristlaseks, aga vaata ta arvepidamist!“ Maailm on kärme meie üle kohut mõistma. See on üks
viis, kuidas Jumal hoiab meid õigel kursil. Ta laseb maailmal näha meie libastumisi. Kui aga
inimene ei võta kuulda isiklikku noomitust ega paranda meelt, tuleb kaasata tunnistajad. Kahe
või kolme tunnistajaga kinnitatakse asi üle. Kui ka see ei aita, tuleb asi koguduse ees
avalikuks teha. Terve koguduse ees. Kui inimene vaatamata kõigele ikka oma asju korda ei
tee, pole muud valikut kui ta kogudusest ära eraldada. Sellised olid Jeesuse juhised. Aga kus
neid täna järgitakse? Viimane samm on kõige karmim. Olen pidanud korra või kaks sellist
olukorda nägema. Kui isegi kogudusest väljaheitmine ei pane kristlast teguviise muutma, on
meile antud veel viimane juhis. See karistus on anda inimene saatana meelevalda. Praktikas
tähendab see, et inimene tuleb füüsiliselt saatana kätte anda, nii et too võib teha halba ta ihule,
selleks et inimest mõistusele tuua. See on äärmine distsipliinivahend, millega antakse
saatanale luba tuua haigus või isegi surm, kui see aitab inimese kohtupäeval päästa. Asja mõte
on inimene päästa, tuua tagasi lunastusse ja õigele teele. Kõik see nõuab julgust ja
veendumust. Pole sugugi lihtne inimestele vastu astuda, kuid ometi just selliselt peab Uue
Testamendi kogudus toimima. Olen märganud, et naistele on see kohutavalt raske, sest tunded
sekkuvad.
Olen kirjutanud raamatu põrgu teemal. Selle kirjutamine oli mulle äärmiselt raske. Kuid
aastaid tagasi märkasin, kuivõrd ulatuslikult ja kiirelt levib mõtteviis, mis eitab põrgu
olemasolu. Paraku käivitas selle üks inglise juhtivaid evangeliste, John Stott, kes avalikult
teatas, et ei saa uskuda põrgut igavese piinapaigana. Seejärel teatasid paljud, et kui tema ei
usu, ei pea nemadki uskuma. Isegi tõsikristlased lakkasid ühtäkki uskumast põrgu olemasolu.
Kahtlustan, et nad olid juba aastaid nii arvanud, tundes nüüd korraga kergendust, et ei peagi
seda uskuma. Mu raamat viib tagasi Piibli õpetuse juurde põrgust. Juhin tähelepanu
üliolulisele faktile, et Piiblis õpetab põrgu kohta ainult Jeesus ise. Mitte keegi teine. Näib,
nagu oleks Jumal saanud usaldada vaid üht isikut edastamaks õiget pilti. Mitmed
raadiokanalid tegid minuga raamatu teemal intervjuu. Iga kord algas see ühe ja sama
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tüütavaks muutunud küsimusega:“Kuidas saab armastav Jumal kedagi põrgusse saata?“ Olen
Jeesuselt õppinud vastama küsimusele küsimusega. Pall läheb vastaspoolele tagasi- väga
tõhus meetod. Küsisin vastu:“Kust te võtate, et Jumal on armastav?“ Selle peale jäi küsitleja
vait. Püüdes siis pomiseda:“Kas siis kõik ei mõtle nii...?“ Õhutasin teda vastama. Lõpuks ta
vastas:“Kas mitte Jeesus ei öelnud nii?“ Vastasin:“Jah, ütles tõesti ja seepärast ma seda
usungi. Kuid just Jeesus on see, kes rääkis ka põrgu õudustest. Mis te siis teete? Peate tõeseks
Tema sõnu armastuse kohta, aga põrgu kohta peate Teda valetajaks? Võtate ainult meeldiva
osa?“ Tavaliselt lõppesid intervjuud üsna ruttu, enne saateaja lõppu. On hämmastav, kui
paljud ei suuda uskuda põrgu kohta. Kiriku naiselikustumise tempos on põrguteema
hääbunud. Millal viimati kuulsite jutlust põrgu kohta? Mida öelda tahan? Mu naine oli selle
raamatu kirjutamisega kursis. Sulgusin paariks nädalaks oma tuppa. Mu naine tõi mulle sinna
kohvi ja julgustas mind igati. Ta ütles:“David, kuigi usun kõike, mida kirjutad, poleks ma ise
suutnud sellist raamatut kirjutada.“- „Miks?“ „Sest ainuüksi põrgust rääkimine viib mu
mõtted sugulaste ja sõprade peale, kes on sinna teel või ongi juba seal...See on mulle liiga
ränk. Mu tunded ei pea vastu.“ Mõistan seda. Ka mina nutsin inimeste pärast, kuid siiski pidin
ma selle raamatu kirjutama. Feminiseerunud kirikus jutlustatakse vaid poolt Jumala tõest.
Paulus kirjutas:“Vaata Jumala heldust ja valjust!“ Kuid feminiseerunud kirikus kuuleme
Jumala heldusest, valjusest aga mitte. Tele-evangelism on klassikaline näide. TV-evangelistid
teavad ju, et kanalit on lihtne vahetada, kui nende jutt inimestele ei meeldi. Seetõttu kuulete
TV-s või raadios Jumala karmusest üliharva. Kõik keskendub vaid Jumala headusele,
armastusele ja abile. See kõik on tõsi, aga kui Tema karmus kõrvale jäetakse, kaob ühtlasi ka
jumalakartus. Jumalakartust rõhutavad ühtviisi nii Vana kui Uus Testament. Täpsemalt räägin
järgmisel korral.
Oleme niisiis olukorras, kus Jumala rahvas vajab juhtideks mehi. Sel põhjusel valmiski mu
samateemaline raamat. Enne raamatu avaldamist kõnelesin 1500-le naisele Düsseldorfis.
Pärast konverentsi lõppu tuli mu juurde üks sakslanna. Ta polnud pinges, kuid näis üsna
karmi olemisega. „Hr. Pawson, oleme täna kuulnud tõde teie suust ja näinud seda teie
abikaasas.“ See oli üks ilusamaid komplimente mu abikaasa kohta. Tegin veel nalja:“Mina
õpetan, tema rakendab ellu. Nii me kokku klapime.“ Loomulikult pean ka mina õpetusele
vastavalt elama. Kirik vajab mehi kirikusisese distsipliini tagamisel ja probleemide
lahendamisel. Tänapäeval leidub pea igas koguduses abielurikkumisi. Aktsepteeritult,
vastuseisuta. On mehi, kes on jätnud oma naise ja elavad teise naisega. Ja on mehi, kes on
lahutanud ning uuesti abiellunud. Seda viimast peetakse õigustatuks, kuigi Jeesus nimetas
seda abielurikkumiseks. Muide, selle seiga esiletõstmine on mulle üliohtralt probleeme
toonud. Mind on peetud mitte-soovitavaks külaliseks, kuna olen vastu sellele, et kristlased
hülgavad oma kaasad, eelistades kedagi teist. See on kogudustes väga levinud. Vastuseisu
pole. Hoopis tunnustatakse, isegi õnnistatakse. Olen kirjutamas sel teemal raamatut. See on
koorem Jumalalt. Olen vägagi teadlik, kui õrn ja keeruline teema see on, sest kogudustes on
alati inimesi, keda see valusalt puudutab. Enamik jutlustajaid näib pelgavat korrata Jeesuse
sõnu sel teemal, kuid nii see Piiblis kirjas on. Vajame julgeid mehi. Kus on moraali
eestkostjad? Kus on mehed, kes koguduse sees tõusevad üles vihas ja ütlevad, et too piiskop
ei või olla piiskop, kui ta eitab neitsist sündimist või ihu ülestõusmist? Kuid me vaatame läbi
sõrmede. See viib mind teise ala juurde, kus mehi kirikus vajatakse: õpetuse alal. See
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puudutab usku, mitte enam ainult käitumist. Distsipliini vajame käitumisel. Õpetust mainisin
seoses põrguga ja Jumala karmusega. Selliste jutluste pidamiseks on vaja mehi. Olen pidanud
põrgu teemal mitmeid jutlusi, kuna näib, et keegi ei taha sellest rääkida. Selleteemalistel
jutlustel on kõrge hind. Ometi olen saanud tagasisidet, et inimestes on taastunud jumalakartus.
Need, kes ei usu põrgut, ei karda Jumalat. Need kaks käivad käsikäes. Sel viisil hüljatakse
tõsiasi, et Jumal on meie kohtunik. Piiblile tuginedes kirjutasin raamatu „Leadership is Male“
(Juhiroll kuulub meestele). Ühes kristlikus raamatupoes müüdi seda leti alt, pruunis
paberkotis. Justkui oleks tegu pornograafiaga. Kõik karm kriitika tuli nendelt, kes raamatut
üldse ei lugenudki, vaid oletasid pealkirja järgi, et olen lihtsalt üks vanamoodne šovinistist
siga. Kuid kes lugesid, olid eri meelt. Raamat ei halvusta sugugi naisi, vaid paneb mehed
vastamisi nende endi vastutusaladega. Läbi kogu Piibli tõdeme, et juhtimise vastutus lasus
meestel. Mitte õigus, vaid vastutus. Kohe 1. Moosese 2. peatükis on kirjas kolm asja Aadama
ja Eeva kohta: Eeva loodi pärast Aadamat, Eeva loodi Aadamast, Eeva loodi Aadamale. Kõik
need kolm tõsiasja on tsiteeritud Uues Testamendis, kui räägitakse kristlastest mehe-naise
suhetest. Kuna Eeva loodi pärast Aadamat, tähendas see, et Aadam oli esmasündinu ja seega
ka vastutav Eeva eest. Ja ometi, kui Jumal küsis esmalt Aadamalt, mis oli toimunud, süüdistas
mees teisi, öeldes:“See naine, kelle Sina mulle andsid!“ Aadam süüdistab naist ja Jumalat.
Hämmastav seisukoht! Nagu too mees, kes küsis:“Kes jättis tooli keset tuba?!“ Ikka on keegi
teine vastutav meie vigade eest. Algusest peale, kui Aadam oleks pidanud juhirollis olema,
teadis saatan täpselt, mida tegi, kui ahvatles Eevat olema perepea. Tal õnnestus panna Eeva
juhirollis otsust langetama, et võtta vili ja ulatada siis oma mehele. Ning mees võttis vilja
vastu. Saatan pööras mehe ja naise rollid vastupidi. Ta püüab seda jätkuvalt teha
hämmastavate meetoditega. Üks näide. Austraalias tuli mu juurde üks mees, olles millestki
väga häiritud. Ta ütles:“Olen su jutuga igati nõus. Tahan olla perekonnapea. Mitte diktaator,
vaid juht. Kuid mu naine ei lase.“ Ütlesin:“Ma vist tean põhjust. Kas oled abielu ajal jaganud
oma mehelikkust teise naisega?“- „Jah...“- „See ongi põhjus.“ Mees ei saanud aru.
Vastasin:“Kannad endas seetõttu süütunnet.“ Mees rääkis oma loo:“See juhtus vaid üks kord.
Tüüpiline lugu. Olin hilja kontoris tööl. Kena sekretäriga kahekesi. Tekkis vestlus. Ta näis
mõistvat mu muresid paremini kui mu naine. Lõpuks leidsime end kontori põrandalt. See
juhtus vaid üks kord! Siis tegin oma elu suurima vea- tunnistasin oma naisele üles. Nüüd ei
lase ta mul seda unustada. Iga kord, kui püüan teha otsuseid või võtta juhirolli, osutab ta mulle
ja süüdistab abielu purustamises, truudusetuses. Ja siis ma lihtsalt murdun.“ Süütunne röövib
moraalse julguse. Sa ei julge seista õige asja eest, kui su südamel lasub mingi süü. Pidin seda
meest väga veenma, et kui Jumal andestab, siis Ta unustab. See on ülioluline. Jumal ei hoia su
vastu süüd. Ta unustab selle. Ühel päeval, kui Jumala ees seistes ütleme:“Mul on nii häbi
nende asjade pärast...anna andeks!“ küsib Jumal:“Millest sa räägid? Ma ei mäleta seda.“ Kas
pole imeline! „Teie patte ei meenuta ma enam!“ Selline on andeksandmine. Kord pärast
teenistuse lõppu, kui kõik olid koju läinud, nägin esireas istumas vanaprouat, kes nuttis
südantlõhestavalt. Istusin ta kõrvale ja küsisin, mis talle muret teeb. Ta vastas:“30 aastat
tagasi tegin ühe kohutava teo. Kui mu pere või sõbrad sellest teaksid, hülgaksid nad mu. 30
aastat olen Jumalalt andeks palunud, kuid asjata- Ta ei anna!“ Vastasin:“Vaeseke! Jumal ei
teagi, millest sa räägid! Juba esimesel korral, kui Temalt andeks palusid, andis Ta andeks ja
unustas kogu selle loo.“ Naine ei suutnud uskuda. Vaatasime koos läbi kõik kirjakohad, kus
öeldakse, et kui Jumal andestab, siis Ta ka unustab. Ütlesin:“Sinu probleem on, et sa ise ei
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suuda endale andestada, sest sa ei suuda unustada.“ Me ei suuda endale andestada, sest me ei
suuda unustada. Teistelegi on raske andestada, sest me ei suuda tehtut unustada. Kuid Jumal
valitseb oma mälu üle. Tema suudab unustada. Kui vanaproua tõde mõistis, hüppas ta püsti ja
tantsis mööda kirikut. Ligi 80-aastane vanaproua lausa keksis rõõmu pärast. Selline tants
mulle kirikus meeldib. Mitte karismaatiline tantsurütm. Naine tantsis rõõmust, et oli
vabanenud. Kuid too austraalia mees polnud vabanenud. Naine viskas talle süüd pidevalt ette
ja mees hoidis suu lukus. Mees oli muutunud araks omaenda süü tõttu. Suutsin teda veenda, et
Jumal ei hoia ta vastu süüd ja et ta võib kodus oma naisele öelda:“Jumal on mulle andestanud.
Ka sina pead mulle andestama.“ Nii läkski. Ja taastus ka tema roll perekonnapeana. Taastus
ka tema abielu, õigele kristlikule alusele. Nii on, et truudusetus abielus ja isegi kõlvatu elu
enne abielu võib sinult abielus röövida su moraalse meelevalla. Paljud mehed peavad selle
teemaga silmitsi seisma: saada südametunnistus vabaks, et olla õige perekonnapea, teades, et
perekond ei pea minevikku takistuseks. Kõik me oleme toiminud valesti, teinud pattu. Aga me
peame mõistma andestuse vajadust, et suuta juhtida perekonda ja kirikut. Aadam niisiis oli
vastutav paradiisiaia sündmuste eest. Ka edaspidi on juhtimine olnud jätkuvalt meeste roll.
Iisraelil oli kolme tüüpe juhte. Esmalt prohvetid- Moosesest Saamuelini. Seejärel kuningadSaulist Sidkijani. Ja siis preestrid kuni Ananiase ja Kaifaseni välja. Iisraeli juhtisid prohvetid,
kuningad, preestrid. Ainult mehed. Kui Jeesus pani aluse kogudusele, ei valinud Ta
apostliteks kuus meest ja kuus naist, nagu paljud tahaksid tänapäeva kontekstis uskuda. Ta ei
teinud sellist valikut. Mitte sellepärast, et Ta „oli oma ajastu laps“, nagu väidetakse ja et Ta
sõltus kultuurilisest olukorrast. Minu Jeesus polnud selline! Vihamehedki pani Ta küsimuse
ette:“Kas ma kardan Jumalat või inimesi? Kellele ma üritan meeldida?“ Vaenlased vaikisid,
sest teadsid, et Ta läheb vastu mis tahes traditsioonile või kultuurilisele tavale, mis polnud
kooskõlas Jumala tahtega. Jeesus valis 12 meest. Nagu Paulus kirjutab 1. Kor. 11, on järjestus
vägagi selge: Jumal on Kristuse pea, Kristus on mehe pea ja mees on naise pea. Tänapäeval
käib sel teemal suur debatt. Käsitlen seda oma raamatus. Väidetakse, et „pea“ ei tähenda
autoriteeti, vaid „allikat“. Midagi jõelätte sarnast. See on täiesti vastuolus väitega „Jumal on
Kristuse pea“. Kristus on alati olemas olnud. Tal polnud vaja mingit allikat. „Pea“ tähendab
juhtimist, nagu näiteks ärijuht, kooli juht. See tähendab juhti. Jeesus Kristus on koguduse pea.
Mitte allikas, vaid juht, kes meid juhib ja on meie eest vastutav. Kõige selle taustal tekib
küsimus, milline teenistus sobib naistele? Mu vastus kõlab: igasugune teenistus on naistele
avatud. Apostellik, evangeelne, karjaseamet, õpetamine, prohvetlus. Küsimus pole selles,
millises teenistuses naine toimida võib, vaid olukorras, kus seda praktiseeritakse. Kui mingi
teenistus paneb naise autoriteedi meeste üle, siis usun, et see on väär. Paulus julgustas naisi
tegutsema näiteks õpetamisametis, kuid ometi ei lubanud ta neil õpetada mehi, sest see paneks
naise autoriteedi mehe üle. Selline on mu arusaam Pühakirjast: mehed peavad võtma juhirolli
nii segarühmades, perekondades kui kodus. Ma ei mõtle diktaatorlust, sest see oleks juhirolli
väärkasutamine. Õige juhiroll on see, nagu on Kristusel koguduse üle: armastav, ohverdav,
hoolitsev, mõistev. Kuid ometi on Tema see, kes juhib. Meie ei anna Jeesusele korraldusi.
Kristus ise suunab kogudust. Samasugune on isa roll kodus. Ta peab perekonna eesotsas
seisma, aga ei tohi olla diktaator. Mu naine meenutab mulle pidevalt mu enda õpetusi. Üsna
häiriv, sest tal on hea mälu. „Sa ei toimi oma õpetuste järgi!“ Siiski, tihti ütleb ta mulle:“Olen
väga õnnelik, et sina oled minu pea, kui Kristus on sinu pea.“ Ta tahab, et oleksin samasugune
„pea“ nagu oli Jeesus. Kui mehed tahavad olla perekonnapead, kuid samas ei tunnusta, et ka
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nende üle on pea ehk Kristus, lähevad asjalood viltu. Ja mees võib oma peres muutuda
julmaks türanniks. Ilmselgelt pole see Jumala tahe. Naised võivad kuuluda apostellikku tiimi,
võivad prohveteerida nagu Moosese õde Mirjam või Deboora. Naised võivad õpetada, olla
karjased- kõik teenistused on avatud. Kuid mitte olukorras, mis paneb naise autoriteedi mehe
üle. See kehtib igasuguse grupi kohta koguduses, olgu see siis väike kodugrupp või kogudus
tervikuna. Ennustan, et 30 aasta pärast seisab Canterbury kiriku eesotsas naine. Minu silmad
seda ilmselt ei näe. Kuid praeguse suuna jätkudes on see vältimatu. Ja meie telekoomiknaisvaimulik astubki lavale. Mitmetes uutes karismaatilistes kogudustes mõistetakse sügaval
südames, et koguduse vanemad peaksid olema mehed. Kuidas nad välja keerutavad? Neil
polegi vanematekogu. On hoopis juhtimistiim, mille moodustavad abikaasad. Üliharva
võetakse sellisesse tiimi üksikuid naisi. Minu meelest on see halvim diskrimineerimisvormtunnustada liidritena ainult abieluinimesi. Piiblis sellist põhimõtet pole. Kui minult küsitakse,
kas naine võib kuuluda vanemate hulka, vastan:“Muidugi, kui ta on ühe naise mees.“ Nii on
piibellik. Humoorikas vastus aitab pingelist teemat leevendada. Selline on minu veendumus.
Ma ei palu endaga nõustuda, kuid palun asjad ise läbi mõelda ja Piibli alusel kontrollida.
Kristlastena leiame oma juhised Piiblist. Asju ei tohi arutada kultuuri või moodsa eluviisi
taustal. Olin pettunud, kui Canterbury peapiiskop teatas naiste ordineerimise debati
haripunktis, et tema hääletab poolt, sest kirik peab moodsas ühiskonnas usutavalt mõjuma. Sel
nädalal lugesin ajalehest metodisti kiriku otsusest, et liikmeks saamiseks polegi vaja usklik
olla. Kogudusega liitudes pole vaja uskuda Jeesusesse, sest kiriku arvates hakkab liige 3-4
aasta pärast nagunii uskuma. Selline ühiskonnaga mugandumine on ummiktee. Maailm
põlgab kirikut, mis pidevalt nülib oma põhimõtteid, et ühiskonnale meeldida. Kuigi
vastumeelselt, austab maailm neid kristlasi, kes on erinevad ja julgevad elada Jumala tahte
kohaselt. Vastuvoolu ujumiseks on vaja julgust. Keegi saatis mulle julgustava kirja peale ühe
mu raamatu avaldamist. Kirjas oli üks lause:“David, lase tuulel end kaasa viia, isegi kui see
puhub vastu.“ See on hea elumoto. Lase Vaimu tuulel end kaasa viia, isegi kui see tähendab,
et liigud vastutuult. Või nagu Taavet ütles oma surivoodil Saalomonile:“Saalomon, ole mees
ja pea hoolega Jumala käske.“ Aamen.

Mehed ja töö
Järg on jõudnud meeste jaoks kõige olulisema teemani, kuigi kirikus on sellest üliharva juttu.
Millal te viimati kuulsite jutlust tööst? Sellest on harva juttu, sest enamus jutlustajaid ei käi
tööl. Aastaid tagasi teatas mu poeg, et hakkab suureks saades ka pastoriks. Põhjuseks see, et
mina ju töötavat ainult pühapäeviti. Üsna levinud mulje. Tol ajal tegin 16-tunniseid tööpäevi,
kuid töötasin kodus. Enamik vaimulikele ei tule pähegi, et üks oluliseim vajadus koguduse
meestel on kuulda, mida arvab Jumal nende igapäevatööst. Kirik on jätnud meile väga vale
ettekujutuse, nagu oleks Jumal palju rohkem huvitatud meie kirikutegevusest kui meie
tegevusest tööpostil. See on täiesti vale arusaam. Veedame umbes 60% ärkvelolekuajast tööl.
Teisisõnu 2/3 ajast. Kõik see aeg oleks Jumala kuningriigi suhtes ära raisatud, kui me ei
mõista, kuidas Jumal sellele vaatab. Umbes 30-35% ärkvelolekuajast kulub pereteemadele ja
hobidele. Kirikuelule aga umbes 5-10%, juhul kui tegemist on aktiivse liikmega. See
tähendaks, et Jumalat huvitaks tõsiselt vaid 5-10% meie elust. Täiesti vale. Andke märku, kui
mitmed teist on täisajaga jumalateenistuses? Te vist ei kuulnud küsimust:“Kui mitmed on
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täisajaga teenistuses? Väga hea! Miks te valesti reageerisite? Sest kirik on soodustanud vale
mõtteviisi, nagu seostuks täisajaga teenistus ainult tegevusega kirikuliinis. Kirik on isegi
reastanud astmelise nimistu tegevustest, mis Jumalale on justkui kõige väärtuslikumad. Kõige
tipus troonib misjonitöö. Kui hakkad misjonäriks, oled parimatest parim kristlane. Su pilt
riputatakse kirikutahvlile ja inimesed palvetavad su eest. Järjestuses teisel kohal on
evangelistid. Eriti kui oled tasemel nagu Billy Graham. Seejärel pastorid, vaimulikkond. Edasi
arstid ja arstiõed- ka nemad on Issandale igati väärtuslikud. Pisut allpool on õpetajad. Ja nii
edasi ikka allapoole, taksojuhtide ja IT-töötajateni välja. Nende töö näikse olevat Jumala
kuningriigist väga-väga kaugel. Mina ei kiida niisugust järjestust põrmugi heaks, kuid sellise
mulje kogudus tekitab, tihti alateadlikult. Aafrika misjonärid saavad oluliselt rohkem
tähelepanu kui harilikud tehasetöölised. Sellises järjestuses on viga sees: kohalik tehasetööline
võib olla Jumala kuningriigi eesliinil raskemas olukorras kui misjonär Aafrikas. Ärge minust
valesti aru saage, kuid olen külastanud misjonäre, kelle eest kogudus pidevalt palvetab, kes
elavad kristlikus külakeses, kristliku haigla ja koolisüsteemiga ning kus pea kõik külaelanikud
käivad kirikus. Samas kui too unustatud tehasetööline on oma töökohas ainus kristlane. Kes
vajab rohkem eestpalveid? Saate nüüd aru? Jumal hindab pigem head taksojuhti kui halba
misjonäri. Jumalat ei huvita, millist tööd sa teed, vaid kuidas sa seda teed. Just seda Ta
tähtsustab. Kahjuks ei tooda seda kogudustes esile. Toetan mõtet, et kirik paneks välja iga
liikme pildi koos vastava misjonialaga, nii et igaühe eest palvetataks. Toon ühe näite. Olen
ristinud mehe nimega Harry Webb. Teda teatakse paremini nime all Cliff Richard. Ta muutis
oma nime ametlikult ära. Moodustasime eraldi palvegrupi, et teda toetada tema misjonipõllul
ehk meedias, meelelahutusalal. Üks raskemaid alasid kristlastele. Ta koges palju
kriitikarünnakuid. Palvegruppi valisime inimesed, kellele tema muusika ei meeldinud, et nad
näeksid teda kui venda. Kurb tõdeda, et rängim kriitikalaviin tuli just kristlaste poolt. Tean,
kuidas ta parimal eetriajal näidatavaid pereshowsid „muutis“, vaadates läbi käsikirju ja
tõmmates maha kristlasele sobimatuid fraase. Sõna otseses mõttes tsensuuris ta peresaateid
lastele sobivamaks. Ometi sai ta kristlastelt hurjutavaid kirju saadetes osalemise eest. Ta vajas
tuge, olles otse tulejoonel. Iga kristlane on tulejoonel, kus iganes ta töötab. Ainsad
mittekristlikud tööd on ebamoraalsed ja seadusevastased tööd. Kõik muu on Jumala jaoks
püha. Ma ei talu, kui kristlased ütlevad end töötavat sekulaarsel alal. Otsekohe korrigeerin
neid. Küsisin kord kirikus ühelt noormehelt, mis tööd ta teeb. Ta vastas, et oli olnud misjonär,
aga on nüüd taas ilmalikul tööl, tagasi inseneriametis. Küsisin, miks ta oma tööd ilmalikuks
nimetab. „Kas see siis pole nii?“ Imestas ta. Jätkasin:“Pole midagi muud ilmalikku peale patu.
Su töö on püha. Ja kui oled insenerina parem kui misjonärina, on Jumal sinuga rohkem rahul.“
Kuid mehe näolt peegeldus kahtlus. Tal oli häbi mulle tunnistada, et oli misjonitöö lõpetanud.
Tavaliselt esineb kaks vale suhtumist töösse: tööd peetakse kas vähetähtsaks või siis
tähtsustatakse üle. Need, kes tööd üldse ei hinda, on süüdi selles, mida mina nimetan
moraalituseks töökohal. Mida ma selle all mõtlen? Ma ei pea silmas napis riietuses neidude
pilte seinal, vaid midagi hoopis sügavamat. Pean silmas suhtumist, kus püütakse teha
võimalikult vähe tööd võimalikult suure raha eest. Sellise suhtumisega minnakse saama, mitte
andma. Üritatakse võimalikult vähe anda, aga võimalikult palju saada. Ametiliidud just seda
pidevalt nõuavadki- vähem tööd, rohkem palka, lühemad tööpäevad, suurem palk. Sel teemal
on pidev surve. Ütlen otse- see on ebamoraalne. „Ah, see on kõigest töö!“ öeldakse. „See on
103

lihtsalt vältimatu nõmedus, mida pean taluma, et saada elamiseks raha.“ Elamine aga
tähendab nädalalõppe, vahel ka argiõhtuid. Teisisõnu, tegelik elu algab hetkel, mil pääsetakse
töölt koju. Olen täheldanud, et töökohas vesteldakse palju nädalalõpu teemal. Räägitakse,
mida nädalalõpul tehti või teha kavatsetakse. Esmaspäeviti ja reedeti on haiguse tõttu töölt
puudujaid rohkem kui teistel tööpäevadel kokku. Miks nii? Sest nii pikendatakse
nädalavahetust. Esmaspäev ja reede on levinuimad haiguspäevad. Ühtpidi lisab see
nädalalõpule päeva juurde või on nädalalõpp veedetud nii, et see ei taasta jõudu ning
esmaspäeva hommikul ei olda vormis, et tööle minna. Ja võetakse haiguspäev. Kui käid tööl
suhtumisega saada palju ja anda vähe vastu, ei lähe kaua, kui moraalitu suhtumine toob kaasa
moraalituid tegusid. Näiteks viib see näppamiseni. Piibel nimetab seda varastamiseks. Tihti
mõeldakse sellest kui lisaboonusest, eriti suures organisatsioonis, kus kõike on külluslikult.
Kui asjad vedelavad ümberringi ja keegi neid ei kasuta, aga kodus võiks neid vaja minnamiks siis mitte endale võtta? Keegi ju ei kasuta neid ega märkagi nende
kadumist...Näppamine saab alguse sellest, et tööle minnakse saamise eesmärgil, mitte selleks,
et ise anda. Muide, suured poeketid kannavad rohkem kahju oma töötegijate näppamiste kui
poevaraste tegevuse tõttu. Kõik poed kinnitavad, et suurim mure on just poetöötajad. Kes asju
lihtsalt minema viivad. Vargused on suur probleem eriti ostutänavatel, kuid sellest suurem
mure on poetöötajad, kes peavad õigustatuks asju koju viia. See justkui kuulub töö juurde.
Sealt edasi pole enam palju maad rahapettusteni. Näiteks maksupettuseni, et nii oma
äritegevusele lisaraha hankida. Suhtumine „annan võimalikult vähe, võtan võimalikult palju“
viib tõsiste väärsammudeni. Seda ma nimetangi moraalituseks töökohas. Armees nimetati
seda looderdamiseks. See tähendas usutavalt mingit tegevust teeselda. Töötad usinalt, kui
keegi kõrvalt jälgib. Kuid see on petmine.
Teist äärmust nimetan ma ebajumalakummardamiseks töökohas. Teisisõnu, töö muutub sulle
jumalaks. Elad töö nimel. Karjäär saab esikoha kõiges, ka pereelus. „Sain ametikõrgendust!
Me kolime mujale. Minu töö on kõige tähtsam.“ Hiljuti palus üks kristlik pere, et palvetaksin
nende tütre eest. Tütar kannatas anoreksia all. Perekond oli väga mures. Kõigepealt palusin
vanematel endast rääkida. Nad olid hiljuti kolinud maa põhjaosast lõunasse. Möödas oli
umbes aasta. Kolimise põhjus oli pereisa ametikõrgendus. Küsisin, kas ta arutas teemat
perekonnaga. Mees vastas, et polnud võimalik, ta pidi koheselt nõustuma. Tütrega poldud asja
arutatud. Neiu oli tol ajal umbes 16. Tüdruk oli ühtäkki eemale kistud tuttavast
elukeskkonnast. Asja polnud arutatud, midagi ei põhjendatud. Korraga oli tüdruk eemal oma
sõpradest, suhetest, koolist. Just sellest sai anoreksia alguse. Küsisin siis mehelt, kuidas uuel
töökohal läheb. Selgus, et halvasti. Nüüd on mees töötu. Küsisin, kas ta töökoha vahetuse
üldse Jumala ette viis. „Ei, Minu töös lihtsalt peab ametikõrgenduse vastu võtma. Tuleb teha,
nagu ülemus ütleb.“ Kuid millise hinnaga...Edasi ameeriklasest, kes peab kasutama ratastooli,
kuna põeb poliot. Ta ei talu mingit haletsust oma olukorra pärast. Haletsuse peale vastab ta:“
Tänu Jumalale polio eest!“ Inimesed on hämmingus. Mees selgitab:“Ma ei maganud kunagi
voodis, vaid tavaliselt ikka rongis või lennukis, et kohe hommikul saaks äriasjadega alustada.“
Hommikus õhtuni jalul- kõik ainult äri nimel. Ta oma perekond oli talle võõraks jäänud. Siis
haigestus mees poliosse ja sai tagasi oma naise ja lapsed. Nüüd on nad õnnelik perekond. Ta
tänab Jumalat polio eest, sest ilma haiguseta oleks ta kogu perekonna kaotanud. Selline oli
tema lugu. Selle mehe jaoks tähendas töö kõike. Isegi Jumal ei töötanud seitse päeva nädalas.
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Jumal oskas eralduda oma tööst ja ka meie peame nii tegema. Kui töö muutub tähtsamaiks,
saab sellest jumal, kellele pühendad elu. See ongi ebajumalateenistus töökohas. On selle
põhjus edukus, positsioon, võim, saavutused, heaolu või midagi muud- töö muutub su elus
jumalaks, kui see on su elus olulisem kui kõik muu. Mõlemal kirjeldatud juhul on töö ja usk
üksteisest eraldatud. Olgu siis küsimus halvas töömoraalis, mis tööd ei väärtusta või
ebajumalakummardamises, mis tööd ülistab- usk ja töö on eraldatud. Võid küll pühapäeviti
kirikus käia, aga su usk ei mõjuta su argielu. Ristiusk on paljudele vabaajaharrastus. Ajaviide,
mida harrastatakse väljaspool tööaega. Milline ajakadu! 30 aastat tagasi oli üks populaarne
ütlemine:“Kui Ta pole Issand kõige üle, siis Ta polegi Issand.“ Kui Ta pole Issand KÕIGE
üle, siis Ta polegi Issand. See ütlus peab paika.
Nende kahe äärmuse vahel leidub õige suhtumine töösse. Piibellik suhtumine, millest kohe
rääkima hakkan. Üks valele suhtumisele viinud põhjus on selles, et kirikut mõjutab tugevalt
kreeka, mitte heebrea mõtteviis. Kirjutan parasjagu raamatut kreeka mõtteviisi kirikust
eemaldamisest. Teel siia kuulasin autos kassetti, kus üks juut rääkis samal teemal. Kirik on
omaks võtnud kreeka mõtteviisi ja unustanud heebrea mõtteviisi juured. Lääne kultuur on läbi
ja lõhki kreekalikul alusel. Enne betoon-ja teraskonstruktsioonide läbimurret sarnanesid kõik
meie maa üldehitised kreeka templitega. Raekojad meenutavad Parthenoni, Leadsi
raamatukogu- otse Ateenast. St Pauli katedraal, Royal Exchange Londonis...London on täis
pikitud kreeka arhitektuuri. Kust on pärit brittide spordiarmastus? Jalgpall teatavasti on meie
maal lausa religiooni eest. Staadionil võib näha isegi ülistamist, kui käed tõusevad taeva
poole- värav! Kui nad peaksid sedasama tegema pühapäeviti Issandale...Kust spordiarmastus
siis pärineb? Piiblist mitte. Piiblis sporti peaaegu ei mainitagi. Ainus, mis meenub,
on:“Kehalised harjutused annavad vähe kasu.“ Kuidas tänapäeval sellesse suhtutakse? Minult
küsitakse, millist liikumist harrastan? Peamiselt jutlustamist. Keha treenimine annab vähe
kasu. Tõsi, tänapäeva elustiili juures on nii mõnelegi liikumine vajalik. Autoga liikumine on
liikumise halvim vorm. Ja ometi Piibel spordist ei räägi. On küll üks näide kristlikust
võidujooksust, kuid sport ei kuulu heebrea mõtteviisi juurde. See on pärit Vana-Kreekast,
Olümpia spordivõistlustest. Kust on pärit meie poliitiline mõtteviis? Piiblist mitte, sest seal ei
mainita kordagi demokraatiat. Käisin vaatamas filmi „Kümme käsku“. Cecil B. DeMille
teatas filmi alguskaadrites:“Tahan teile tutvustada lääne demokraatia juuri.“ See pole nii.
Lääne demokraatiast pole Piiblis poolt sõnagi. Piibel räägib hoopis kuningast, ainuvalitsejast.
Demokraatia juured on Kreekas. Kogu koolisüsteem põhineb samuti peamiselt kreeka
mõtteviisil. Ja ka kirikut on see sügavalt mõjutanud. Kreeka vale arusaam on selles, et eraldati
füüsiline ja vaimne. Nende vahel puudus seos. Elu lahterdati „pühaks“ ja „ilmalikuks“. Ehk
„vaimne tegevus“ ja „kõikvõimalik muu tegevus“. Taevas eraldati maast. Kreeklased
paigutasid Jumala ajast väljaspoole, muutes Ta ajatuks, kuigi nii pole piibellik. Elu jagati
kaheks ja nii sai alguse püha ja ilmalik mõtteviis. Füüsiline maailm liigitati mittevaimseks.
Toon lihtsa näite. Paljud teist käisid vaheajal tualetis. Seal ei meenu meile kunagi, et Jumalat
meie tualetiskäik huvitab. Kuid juudi palveraamatus on palve tualetiskäimise jaoks. Kas pole
tore? Tänad Jumalat, et keha kenasti toimib ja et saad kergendust ja tualetist väljudes ülistad
Teda. Kui räägin seda juudi kuulajaskonna ees, ei tekita see nalja, vaid kõlab nende jaoks
täiesti loomulikult. Kristlased seevastu alati muigavad, sest meie mõtteviis on kreekalik.
Reisidel peatun tihti kristlaste kodudes ja kasutan nende tualetti. WC-poti kõrval on tavaliselt
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virn vaimulikku kirjandust ja seintel raamitud salmiread. Kõik selleks, et saada mõtted
tegevuselt eemale. Ärge unustage, et Jumal on meie keha loonud ja huvitub sellest täpselt
samal viisil kui me hingest. Ja kui te vananedes enam ei valitse oma soolte ega põie üle,
soovite, et oleksite Issandat tänanud siis, kui kõik toimis. Paljud mehed peavad oma elu lõpul
mähkmeid kasutama, nagu mu isa. On alandav sattuda tagasi väikelapse tasemele. Teadke, et
Jumal on kõigest huvitatud. Tema on füüsilise maailma loonud. Tema tahab päästa nii sinu
hinge kui ka keha. See on rõõmusõnum- heebrea mõtteviis haarab elu tervikuna, füüsiline ja
vaimne kuuluvad kokku. Augustinus oli see, kes alustas lahterdamist ja asendas kirikus
heebrea mõtteviisi kreeka omaga. See viis otseselt preestrite tsölibaadini ehk et püham on see,
kelle elust seks välja jääb. Augustinus pidas isegi abielusisest seksi ebapuhtaks. Sealt alates
hoitakse füüsilist ja vaimset niivõrd eraldi, et isegi füüsilise töö tegijad arvavad, et Jumalal on
sellest ükskõik. Kirik on selle omaks võtnud. Nii on jüngerlusest saanud vabaaja veetmisviis.
Pakutakse ohtralt igasugu jüngerluskursusi, kuid mitte ükski neist ei õpeta midagi igapäevatöö
kohta. Käsitletakse vaid seda, kuidas olla kristlane vabaaja raames, kuidas lugeda Piiblit,
palvetada, tunnistada jne. Kui aga julgustatakse töökohal tunnistama, siis ühtlasi julgustatakse
seda tegema bossilt varastatud tööaja arvelt. Jumal ei saada sind su töökohale peamiselt
tunnistama. Kui seda teed, tee oma aja ja mitte ülemuse aja arvelt, muidu on see varastamine.
Kristlusest on saanud vabaajaharrastus. Kreeklased muide elasid vabaaja mitte töö nimel. Nad
püüdsid iga hinna eest hankida 30 hõberaha, mis oli orja hind, et osta ori ja panna ta enda eest
tööd tegema. 2/3 kreeklastest olid orjad. Peamiselt sissetoodud välismaalased, kes pidid
füüsilise musta töö ära tegema. Sama olukord on nüüd Euroopas. Kui ostad saksa auto, siis
ilmselt pole see ehitatud sakslaste, vaid türklaste või jugoslaavlaste käe all. Toome sisse
immigrante, et nad meie eest füüsilise töö ära teeksid. Sama toimus Kreekas, lihtsalt tegu oli
ostetud orjadega. Kreeka mees pürgis saama vabaks isandaks. Ta pürgis selle suunas, et
vabaneda töötegemisest ja elada oma soovidele vastavat sõltumatut elu. Nii areneski VanaKreekas välja märkimisväärne vabaajatööstus, mis sisaldas kõike, mida tänapäeval telekast
vaadatakse. Peeti samasuguseid arutelusid ja kõnevoorusid. Eriti Ateenas Areiopagusel, kus
Pauluski jutlustas. Oli igasugu näidendeid, tragöödiad, komöödiaid. Oli olemas kõik, mis täna
on teles, lihtsalt telekat ennast polnud. Ka sport arenes vabaajatööstuse rüpes. Vaba aeg tuleb
ju sisustada. Ehitati vabaajakeskuseid. Kas kõlab tuttavalt? Inimestel oli palju vaba aega. See
tuli kuidagi sisustada. Üks võimalus tööst pääseda on saada lotovõit. Suur summa raha, mis
aitaks töötegemise kõrvale jätta. Kuid parim ravim selle vastu on lugeda lotovõitjate saatusest.
Vaid mõnel üksikul jätkus taipu töötegemist jätkata. Enamik neist juubeldas:“Olen vaba
tegema vaid seda, mida ise tahan!“ Just seda vaba aeg pakubki- võimalust teha enda tahtmist,
mitte ülemuse tahtmist. Oleme muutunud nädalalõpuühiskonnaks, elame vaba nädalalõpu
nimel. Meie peamine elumõte seostub vaba ajaga. Heebrealastel polnud vaba aega. Kuus
päeva oli töö, üks päev ülistust. Aastaid tagasi toimus suur kristlik kampaania „Pühapäev olgu
eriline“. Mõte oli pühapäeviti lõpetada igasugune äritegevus. Kirjutasin palju kära tekitanud
vastuartikli „Esmaspäev olgu eriline“. Kirjutasin, et kuulen kristlasi nõudmas töövaba
pühapäeva, kuid ei kuule neid nõudmas neljandale käsule vastavat 6-päevast töönädalat. Nad
tõstavad esile vaid poole Jumala käsust. „Pea meeles pühitseda sabatipäeva. Kuuel päeval
pead sa töötama.“ Seda viimast ei taha keegi tsiteerida. Pigem igatseme 4-päevast töönädalat.
Olen pisut sarkastiline, kuid tahan, et mõistaksite olukorda. Oleme arvamusel, et Jumal ei
huvitu meie tööst, ega usu, et töö kaudu peaks väljenduma meie peamine elueesmärk vastavalt
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Jumala plaanile. Kristlusest on saanud vabaajaharrastus kuni selleni välja, et kui kristlasest
mees ei saa tulla palvekoosolekule ületundide tõttu, siis teda haletsetakse, mitte ei palvetata ta
eest. Ta justkui tekitaks pettumuse. Ja põeb siis süütunnet ning vabandab pastori ees
ületundide pärast. Palvekoosolekul oleks pidanud tema eest palvetama- tema ületundide ajal.
Sest mees ju teenis Jumalat. Kuid see ei tule inimestel pähegi.
Vaatame nüüd Piiblist kolme teemat: loomist, pattulangemist ja lunastust. Vaatame, kuidas
väljendus töö Jumala loomisprotsessis. Võib-olla šokeerib teid teadmine, et Aadamal oli 7päevane töönädal. Polnud ei pühapäevi ega sabatit. Aadam töötas 7 päeva nädalas.
Vastupidiselt mõnede kristlaste arvamusele hakati sabatit pidama alles Moosese ajal. Sel ajal
teatavasti pandi kirja 1. Moosese raamat. Aadam ei teadnud, et Jumal töötas loodu kallal 6
päeva, puhkas seitsmendal. Kui loeme 1. Moosese raamatut, arvame vääralt, et Aadam teadis
Jumala puhkepäevast. Kuid see pole nii. Tal ei kästud pidada üht päeva erinevamaks teistest.
Ainus käsk talle oli mitte süüa aia keskel olevast puust. Puhkepäevast polnud juttu. Tema töö
oli suhteliselt kerge. Ta hoolitses aja eest. Toiduks noppis ta vilju. Aadama ülesandeks polnud
pidev jumalateenistus. Tema ülesanne oli aia eest hoolitsemine. Ta töötas kätega. Seepärast on
Jumala silmis kätega töötamine kõrgeima väärtusega, kuigi inimesed peavad seda
madalaimaks tööviisiks. Käelist tööd hinnatakse Piiblis kõrgemail tasemel. Jumal niisiis pani
Aadama tööd tegema. Ja leidma sellest rahulolu ning naudingut, leidma eesmärki oma elus,
olles aednik. Jah, õhtuti kohtus ta Jumalaga ja nad vestlesid päevasündmustest. Aadam kuulis,
kui Jumal aias jalutas. Kuid Aadama eesmärk aias oli töötegemine. Kuidas sina taevast ette
kujutad? Vaimses mõttes. Enamik kristlasi kujutab seda kui igavest pühapäevast teenistust,
kus iga laulu lauldakse 17 miljonit korda. Sellise pildi on paljud just kirikust saanud, arvates,
et mida teed pühapäeva hommikuti, seda teed kogu igaviku. Jumala plaan Aadamale polnud
selline. Oli hoopis kätega töötegemine, sest Jumal ise teeb kätega tööd. Universum meie
ümber on Tema kätetöö tulemus. Käed on inimkeha imeliseim osa. Jumal andis meile käed
töötegemiseks. Mitte pelgalt ülistuse jaoks, vaid töö jaoks. Ülistuse jaoks poleks sõrmi vajagi,
töö jaoks aga küll. Psalmist ütleb:“Kinnita oma kätetööd!“ Ta annab Issandale oma kätetöö
üle. Jumal on töötegija, kuigi võtab loomise käigus ka puhkepäeva. Universum on Tema
kätetöö. Kui Jeesus tuli maailma päästma, poleks keegi teine kui vaid Jumal saanud Teda
panna puusepatööle 18-ks aastaks. Kui sina oleksid Jumal, kas oleksid pannud oma poja,
päästja, töötama puusepapingil? Jeesus tegi puutööd 18 aastat ja imesid 3 aastat. 18:3 suhe on
sama, mis 6:1 suhe. Ehk sama suhtarv nagu Jumalal. Näite pisut segaduses...6 päeva- 1 päev.
18 aastat puutööd- 3 aastat imesid. Jeesus jäljendas oma taevast Isa. 18 aastat töötas Ta
kätega- toolid, lauad, ukse- ja aknaraamid. Jumala Poeg, maailma Päästja, tegi seda tööd 18
aastat. See kuulus päästeplaani juurde. Jeesus ütles:“Mu Isa töötab tänaseni. Ja mina töötan.“
Ta võttis aega puhkuseks, eriti väsinud jüngrite pärast. Kõik see räägib meile töö kohta kolme
asja:
Töötamine on väärikas. Töö pole midagi häbiväärset. Eriti just kätetöö on väärikas. Kõik
Piibli suured pühamehed tegid tööd kätega. Mooses ja Taavet olid karjased, apostlid olid
kalurid, Paulus oli telgiehitaja. Käelisel tegevusel oli Jumala silmis eriline koht, nõudis see
siis vähem või rohkem oskusi. Milline sõnum! Samas kui töömehed olla kirikust eemaldunud.
Sest neile pole iial räägitud, et Jumal väärtustab nende tööd. Uues Testamendis muide
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öeldakse, et kõik kristlastest mehed peaksid käelist tööd tegema. Kui igapäevaselt teed
kontoritööd, peaksid vabal ajal kätetööd tegema. Kätetöös on midagi väga teraapilist. Harva
juhtub, et kätetööd tegev mees vajab psühhiaatri abi. Mulle meeldis teles taluteemalisi saateid
vaadata. Näed mehi, kes on 70 aastat põldu kündnud. Nad on rahul, õnnelikud, armastavad
oma tööd, hindavad tulemusi. Kui oled midagi oma kätega valmis teinud, kas pole hea tunne
seda vaadata? Näed oma töö vilja. Sellest veel parem tunne on kutsuda ka oma naine kätetööd
imetlema. „Oi, kui tubli mees! Ei teadnudki, et seda teha oskad!“ Kätetöö pakub tõepoolest
naudingut. Tõsi, see on väsitav, aga mitte kurnav. Tänapäeval on palju tööstressi tõttu
kurnatud inimesi. Nad pole loomulikul moel väsinud, vaid ülekurnatud. See pole Jumala tahe.
Luther on öelnud:“Kõik töö on võrdväärne Jumala silmis.“
Töö on kohustus. See pole möödaviilimiseks. Jumal on andnud töö kui kohustuse. Piibel
ütleb:“Kes ei taha töötada, ei pea ka sööma!“ Tal pole õigust toidule. Pange tähele, et jutt pole
neist, kes ei saa töötada. Olgu siis põhjuseks füüsiline või vaimne puue, või hoopis töötus.
Siin on jutt meestest, kes lihtsalt ei tee tööd. Kord tuli keegi mees meie juurde. Istusime koos
elutoas. Kell oli umbes 12:30. Toa teises servas oli lõunalaud juba kaetud. Märkasin, et
noormees, üliõpilane, vaatas pingsalt laua poole, kuid ma jätkasin vestlust. Lõpuks küsis ta
heitunult:“Millal te sööma hakkate?“ Ilmselgelt kutsus ta iseennast lõunalauda.
Vastasin:“Niipea, kui te lahkute.“ Ta tunnistas ausalt, et lootis meiega ühineda. Vastasin, et
paraku keelab Piibel mul talle lõunat pakkuda. „Mida?!“ Näitasin talle Piibli kirjakohta. Too
noormees oli profiüliõpilane. Teate, kes see on? See, kes lõpetab ühe kursuse ja alustab kohe
järgmist. Järjepanu. Mõistagi maksumaksja raha eest. Tal pole mõtteski tööle asuda. Ta
lihtsalt kulgeb mööda kursuseid. See õnnestub, kui osatakse olla piisavalt veenev. Selle mehe
elus oli see süsteem toiminud juba 9 aastat ja tal polnud mõtteski tööd otsida ega ühiskonnale
raha tagasi maksta. Ja ta pidas end kristlaseks. Ütlesin, et seepärast paraku ei saagi ma talle
süüa pakkuda. Ta lahkus üsna kärmelt. Me ei lahkunud just sõpradena. Kuid aasta hiljem oli
mees taas mu ukse taga. Ta teadis, et nüüd võin talle lõunat pakkuda, sest ta oli tööle läinud.
Kutsusin ta sisse sõnadega, et söögu kõike mida hing ihaldab. Olin rõõmus, et ta tagasi tuli.
Karm lugu, kas pole? Kuid Piiblis pole kuskil kirjas, et kristlane peaks olema pehmeke. Isegi
leskede eest hoolitsemisel on oma kindlad ja mõistlikud piirid. Nii on: kui mees ei taha
töötada, pole tal ka õigust toidule. Karmid sõnad. Kuid töö on kohustus. Samas pole töö
mõeldud pelgalt väärtuse või vastutusena. Töö on mõeldud rõõmu pakkuma. Jumal tahtis, et
leiaksime rohkem rõõmu oma tööst kui hobidest. Selline oli Tema plaan. Kuid kõik läks viltu.
Kui eelpool mainitud jutt vastab tõele, järeldub kaks asja, mida kristlastena peame tunnistama.
Esiteks laiskus on patt. Sellest patust just tihti ei räägita. Katoliku preestri sõnul laiskust kui
pattu üles ei tunnistata. Preestrid kuulevad igasugu pattudest, aga laiskusest mitte. Laiskus on
patt Jumala vastu. Kui te mind ei usu, lugege Õpetussõnade raamatut. Üks Piibli raamatutest,
mis kirjutatud ainuüksi meestele ja sugugi mitte naistele-lastele. Õpetussõnades räägitakse
laiskusest ehk lodevusest. Uuem tõlkeversioon kasutab sõna „laiskus“. Kui kannatad laiskuse
patu käes, pead minema lähima sipelgapesa juurde ja mõtisklema sipelgate üle. Selline on
ravimeetod. Mine sipelgapesa juurde, vaata sipelgate tegutsemist ja mõtiskle. Ka nemad on
Jumala olendid. Ja kuidas nad töötavad! „Mine sipelga juurde, sa laisk,“ öeldakse
Õpetussõnades. Laiskus on patt- raiskad seda, mida Jumal on sulle andnud, raiskad aega ja
jõudu. Üks õpetussõna kirjeldab elavalt, et laisk mees pöörleb oma voodis nagu uks hingedel.
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Tabav, kas pole? Laisk pöörleb voodis nagu uks hingedel. Kes saaks väita, et Piibel on ajast
maas! Selline on üks negatiivne külg, aga on veel teinegi. Muide, laiskus on üks seitsmest
surmapatust, nagu katoliiklased seda liigitavad uhkuse, lihahimu jne kõrval. Kuid teine
tagajärg on sama tõsine: töötus on kurjuse ilming. Laiskus on patt, töötus on kurjast.
Kristlased peaksid seisma esireas võitluses töötuse vastu. Mehele on töötus raske löök.
Raskem kui naisele, nagu eelmisel korral selgitasin. On suur rõõm kuulda, kui kristlased selle
kurja vastu võitlema asuvad. Külastasin Kesk-Inglismaal üht endist söekaevanduslinna.
Kaevandus oli suletud ja see muidugi oli linnale löök, sest enamik inimesi töötas
kaevanduses. Inimesed jäid töötuks, poed suleti. Linnas oli väike nelipühikogudus. Nemad
otsustasid asja käsile võtta. Linnas seisis tühi koolihoone ja nad palusid luba seda kasutada.
Terve aasta vältel kutsusid nad sinna töötuid mehi ja üks koguduse liige õpetas neile uusi
tööoskusi. Aasta lõppedes aitas kogudus neile meestele töökohti leida. Selles koolis sai
ümberõpet 75 meest. Käisin sellel kogudusel külas. Kuna ma ei tundnud teed, küsisin abi
bussipeatuses seisvatelt inimestelt. Inimeste näod lõid särama, kui koguduse kohta küsisin.
Nad hakkasid kogudust kiitma, öeldes, et too kogudus on teinud linnaelanike abistamiseks
rohkem kui keegi teine. Nad rääkisid nii innustunult, et unustasid teed juhatada. Kõik nad olid
kristlaste tegutsemisest vaimustuses. Kogudusse jõudes olin rõõmus ja rääkisin, kui palju
head olin neist kuulnud väljaspool kogudust. See on üks hea näide. Mainin seda alati, kui
vähegi saan- poliitikutele ja teistele. Üks minu poolt pakutud lahendus pole täna enam
vastuvõetav. Minu lahendus oleks selline: selle asemel, et maksta meestele tööturaha, võiks
maksta naistele kojujäämise ja koduperenaiseks olemise eest, nii et vabaneksid töökohad
meeste jaoks. On 2-3 põhjust, miks nii arvan. Mõtlesin, et olen ainus, kuniks Barbara Cartland
soovitas sama. Alla 10-aastased lapsed vajavad pidevalt ema kohalolu. Tavaliselt aga on ema
tööl ja lapsed kellegi hoole all. Mehed omakorda vajavad töötegemist enam kui raha. Ometi
läheb meie riigis 2/3 vabadest töökohtadest naistele. Põhjus muidugi on selles, et naistele
sobilikke töökohti on rohkem. Tööstusrevolutsiooni ajal oli vaja jõulist meestetööjõudu ja
töötus mehi ei puudutanud. Aga tehnikarevolutsiooni ajastu on sobilikum naistele. Naised on
arvutiklaviatuuril meestest palju osavamad. Kaks kõige kiiremini arenevat haru on teenindus
ja informaatika. Mõlemas harus on naised osavamad tänu keelelisele tugevusele ja seega
suhtlemisele. Minu arvates tuleks meestele isegi kasuks proovida areneda uutes valdkondades,
samas kui naised hoiaks kodus lapsi. Paraku praegu meie maksupoliitika lastega peresid ei
soosi. Me peame selle vastu välja astuma, nii perede kui ühiskonna huvides. Töötus niisiis on
kurjast ja see on valdav probleem kogu Euroopas. Eriti Saksamaal, peale ühinemist. Kui me
ise midagi teha ei saa, julgustagem vähemalt neid, kes saavad aidata end ühiskonnas
väärtusetuna tundvaid mehi.
Eelnevat töötemaatikat käsitlesin loomiskorra valguses, kuid ühiskonnas ei valitse mitte
loomiskord, vaid allakäik. Loodu pole enam selline, milliseks Jumal selle lõi. Patt on sisse
pääsenud. Üks esimesi asju, mida patt moonutas, on töö. Kui Aadam pattu langes- oma naise
õhutusel, kuid vastutavana- karistati Aadamat tööga, mis muutus oluliselt vaevarikkamaks.
Kui varem oli ta ülesandeks vilju korjata ja puid hooldada, siis nüüd pidi ta palehigis maad
kündma. Puuviljad polnud enam ta käeulatuses. Kas teile ütleb midagi nimi David Rohl? Ta
on teles esinenud. Väga eriline mees. Kristlane ta pole. Ta on egüptoloog, briti arheoloog
Egiptuses. Ta võttis endale ülesandeks uurida Vana Testamendi paikapidavust. Ta on teinud
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hämmastavaid avastusi. Oma esimeses raamatus kirjeldab ta, kuidas ta leidis Egiptusest
Joosepi maja ja mälestusmärgi. Ja kuidas ta avastas, kuivõrd palju Vanast Testamendist on
ajalooliselt tõene. Samas Rohl ise pole usklik. Oma viimases raamatus tõstatab ta küsimuse 1.
Moosese raamatu kohta ja küsib, kas tõepoolest oli Eedeni aed olemas? Ta tegi meeletult
uurimistööd ja leidiski selle. Ta leidis kõrgete mägedega ümbritsetud väikese oru, viljapuid
täis pikitud. Ta määratles paiga, pildistas seda. Huvitav on see just seetõttu, et Rohl ei ürita
Piiblit tõestada. Lehitsesin seda raamatut eile ja olin igati põnevil sellest. Aadam pidi sellest
aiast lahkuma. Rohl ajas ta jälgi sealt alates veel edasi. Igatahes muutus töötegemine
vaevaliseks. See muutus Aadamale kurnavaks. Eeva karistus puudutas peresuhete
väärastumist. Piiblis pole kuskil öeldud, et naine ei võiks tööl käia. Õpetussõnades 31
kirjeldatud ideaalnaine oli kinnisvaraagent, kes teenis palju raha ja mehel oli hea meel. Kuid
pere oli tema jaoks esikohal. Mehel on esikohal töö, naisel suhted. See oli naise kannatuste
koht. Pattulangemisest alates peale töötegemine polnud enam selline, milleks Jumal selle
plaanis. See on muutunud töörügamiseks ja paljudele on see liig, nad tahavad sellest
vabaneda. Nii mõnigi loodab varajast pensioniaega või korralikku lahkumishüvitist. Töö on
muutunud palju raskemaks. Lisaks on kadunud ka töö eesmärk. Enam pole töö eesmärk
iseenesest, v.a mõne käsitööharu puhul. Paljude jaoks võimaldab töö saavutada mingit muud
eesmärki, olgu selleks siis rahategemine, võim, staatus. Tööl pole enam väärtust töö enda
mõistes, vaid seda peetakse astmelauaks millegi hoopis muu suunas. Ka see pole Jumala tahe.
Sellegi on põhjustanud patt. Kolmandaks, tööga seotult näib, et kompromissid on vältimatud.
Kui sa just iseenda tööandja pole. Kui aga oled teiste patustega samas süsteemis, satud surve
alla tegema asju vastu oma südametunnistust. Langenud maailmas on inimestel erinevad
moraalistandardid. Isegi arstidel ja juristidel, liiati siis veel teistel aladel, on üha raskem vastu
seista kolleegide n.ö normtegutsemisele, mis Jumala silmis seevastu on moraalitu. Kord tuli
üks neiu peale jutlust minu juurde. Olin jutluses maininud 1.Kor.11, tuues esile, et Jumala
silmis on väär mehel kanda pikki juukseid ja naisel lühikesi. Sest nii me ei väärtusta seda,
kelleks Jumal meid loonud on. Kui koguneme teenistusele, vaatavad inglid ilmselt meie
soengustiili, võib-olla selja tagant, kirikuruumi tagaosas. Ja nad näevad, kas tunnistame end
vastavalt mehe või naisena. Kõige ilmsemalt peegeldub see meie soengustiilis. Niisiis, noor
neiu tuli peale jutlust minu juurde. Ta selgitas, et on juuksur. Ta rääkis, et kasvavas tempos
eelistavad naised lühikest stiili ja mehed seevastu kasvatavad hoolikalt pikki juukseid. Naine
küsis minult nõu, mida teha. „Mida su südametunnistus ütleb?“ „Tunnen süütunnet.“- „Tee
alati oma südametunnistuse järgi! Muidu kaotad selle.“ See on väga õrn materjal. Kui me
selle eest ei hoolitse, ta kaob. Jääb vaikseks. „Kahtluse korral kuula alati oma
südametunnistust.“ Naine loobus juuksuritööst. Jutlustajal pole selliste teemadega kerge...Siis
pakuti naisele teist tööd. Ta rääkis mulle, et oli alati unistanud ühest ametist, kuid tal puudus
vastav kutseoskus. Seetõttu oligi ta valinud hoopis juuksuriameti. „Kui juuksuritööst
loobusin, pakuti mulle just seda tööd, vaatamata mu ebapädevusele.“ Nüüd on ta uues ametis
üliõnnelik ja mul on samuti siiralt hea meel. Naise südametunnistus ütles, et Jumalale polnud
ta töö meelepärane. Tänapäeval on väga paljudes ametites sama olukoed. Vaja on julgust, et
riskida lausa töö ja palga kaotamisega. Teisisõnu riskib kogu pere, kui mees keeldub vääralt
tegutsemast. Patt on ühtlasi pookinud tööle külge ka valesid motiive. Ahnust, uhkust. Tööelu
on muutunud džunglieluks, kus valdav on võitlus, mitte koostöö. Klientide üksteiselt üle
löömine- vot see on tegu! Hunt murrab hunti. Motiivid väänduvad üha enam. Ja lõpuks,
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langenud maailmas põhineb mehe väärtus tema tööl. Väga traagiline. Kui küsiksin sinult
kohvipausi ajal, kes sa oled, mida vastaksid? Kas räägiksid oma tööst? Töö pole sina. Töö on
su tegevus. Kuid meie maailmas samastatakse töö väärtusega. Kes sa oled? Lihunik, pagar
jne. Kuid see pole sina- see on su töö! Sina oled Jumala laps! Hoopis see on sinu väärtus. Kui
aga selle väärtuse minetad, jääb vaid ühiskondlik panus. Kas minu väärtus on see, et reisin ja
jutlustan mööda ilma? Ei. Minu väärtus Jumala ees on see, et olen Tema laps. Olen Tema
poeg. See määratleb mu isiku. Muidugi huvitub Jumal mu tegevusest, kuid see, kes ma olen,
pole mitte see, mida teen. Seepärast mehed kaotavadki pensionile jäädes oma identiteedi.
Kohtusin mehega, kellele oli kolm korda järjest töö üles öeldud. Ta oli olnud edukas, kuid
juhtus, et ta pidi töölt lahkuma kolmel korral, lühikese ajavahega. Mees tundis end täiesti
väärtusetuna, kes kuhugi ei kõlba. Nõustasime teda, aidates mõista, et Jumalale on väärtuslik
ta isik. Alles siis sai ta küsida Jumalalt:“Mida Sa tahad, et ma teen?“ „Tahan, et teenid töölt
vallandatud ärimehi.“ Tänaseks on ta ametlikult anglikaani kiriku tööl, vallandatud meeste
teenistuse eesotsas. Ja tunneb elust rõõmu. Kuid ta pidi õppima mõistma, et tema väärtus on ta
enda isik. Alles siis andis Jumal talle töö, millega ta kenasti hakkama saab, tänu omaenda
valusale kogemusele, suutes nüüd aidata teisi.
Lähme edasi loengu kolmanda osa juurde. Rääkisin tööst Jumala pilgu läbi- millisena Ta töö
tegelikult lõi. Rääkisin, milliseks töö pattulangemise tagajärjel muutus. Nüüd aga tahan
rääkida tööst lunastuse kontekstis. Meie ülesanne maa peal on aidata päästa maailma, näidata
inimestele, milline oleks Jumala kuningriik maa peal. Anda neile aimdus Jumala algsest
loomisplaanist inimese jaoks, nii et nad selle järele taas igatsema hakkaksid. Ja tahaksid
pattudest puhastuda, saamaks selleks, kelleks Jumal nad on loonud. Peame oleme justkui
näidis Jumala algsest loomisplaanist. Aga kuidas edendada lunastust tööpäevadel? Kristuse
läbi on see võimalik ja samas ülioluline. Esmalt tuleb mõista, miks Jumal tahab, et tööl
käiksime. Mis on selle põhjused? Piiblist leiame kolm põhjust. Esiteks selleks, et teenida raha.
Selles pole midagi häbiväärset. Jumal tahab, et me ise oma leiva välja teenime, et elatada
iseend ja oma peresid ning anda abivajajatele. Töö tagab meile piisavalt raha, et ei sina ega su
pere peaks sõltuma kellestki teisest ja et sul oleks võimalus anda ka teistele. Liiga paljud
kasutavad kogu sissetuleku enda tarbeks. Võetakse kõrgeim laenumäär ega mõelda intresside
võimalikule tõusule. Nii tekib oht võlgu jääda. Elatakse maksimaalsel piiril, kus igasugune
tõus viib hävingusse. Kristlane ei ela oma sissetuleku ülapiiril. Ta jagab ka teistele, mitte ei
ela vaid enda jaoks. Kristlane peab suutma end ise elatada ja mitte elama teiste arvelt, ka mitte
teiste kristlaste arvelt. See on päris karm teema. Minult küsitakse vahel, kas ma elan usust. Ei.
Õigemini, olen seda alati teinud. Tõsi, täna enam pole mul kindlat sissetulekut. Aga kui oli,
elasin sellest, mida oma töö eest sain. Nimetan seda väljateenimiseks. Vahel, kui koosoleku
juht ütleb, et kogume nüüd armastuseanni, vastan, et see pole armastuseand, vaid mu palk.
Oleme kõik samal nivool Jumala ees: töötegija väärib oma palka. Jeesus ütles apostleid välja
saates:“Võtke vastu, mis teile antakse, sest töötegija on oma palka väärt.“ Mina, nagu igaüks
siin, pean tegema tööd, mis väärib oma tasu. Mõte, et mõned kristlased elavad usust, teised
mitte, pole piibellik. Üksiküritaja, kes püüab hoida rahaasjad korras teadmisega, et kristlane ei
tohi elada võlgu ja peab maksma arved õigeaegselt, mitte oodates viimast hoiatust- selline
ärimees vajab eluspüsimiseks rohkem usku kui mina. Olles kuulekas Jumalale ja makstes
arved õigeaegselt, sest Piibli järgi on võlg patt, isegi kui suured ärihaid viivitavad talle
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maksmisega viimse hetkeni. Sellisel mehel on palju usku vaja. Meil kõigil tuleb elada usust,
sest Jumalale kuuletumisel on oma hind. Ja meil kõigil tuleb ise oma elatist teenida. Ma ei
saada välja kerjamiskirju. Mul pole rahalist tuge koguduselt. Elan sellest, mida teen teistele.
See on elatise väljateenimine. Elatise väljateenimine on iga terve kristlasest mehe kohustus.
Seepärast käitegi tööl, et mitte elada heategevuse najal, mitte kerjata ega sõltuda teistest. Kui
keegi soovib teile midagi kinkida, on see igati omal kohal. Kuid elatise väljateenimine on
väga oluline printsiip. Seepärast Paulus kirjutaski korintlastele ja tessalooniklastele:“Teie
juures olles näitasin eeskuju ja teenisin oma kätega elatist. Olgu teile auasi mitte sõltuda
teistest.“ See on põhjus töölkäimiseks. Mitte ainus, aga hea põhjus. Teiseks sa käid tööl
armastusest ligimese vastu. Käid tööl nii iseenda ülalpidamiseks kui oma ligimese
armastamiseks. Mida ligimesearmastus tähendab? See pole mingi soe tunne, mis paneb põues
südame põksuma- see on hoopis romantiline armastustunne. Jeesuse sõnul tähendab
ligimesearmastus röövlite kätte langenud ohvri haavade sidumist. Teisisõnu, see tähendab
näha teise vajadusi ja neid täita. Selline on ligimesearmastus. Kui su töö seisneb inimeste
tegelike vajaduste täitmises, armastadki ligimest igal tööpäeval. Nii täidad Jeesuse käsku.
Loodetavasti see innustab teid. Oma eelpool mainitud artiklis kirjutasin, et kristlane peaks
ütlema:“Halleluuja, on esmaspäeva hommik!“ Seda kuuleb harva. „Halleluuja, on esmaspäeva
hommik, saan taas ligimesi armastada! Olen valmis Issandat teenima!“ See on täiesti erinev
suhtumine töösse. Alati kui saad aidata inimesi nende vajadustes, armastadki ligimest. On
töökohti, kuhu seda on pisut keeruline sobitada. Kord kuulsin mehest, kelle töö oli valmistada
võltsvaarikaseemneid, mis jahvatati puust ja kasteti seejärel punase segu sisse, et nii
valmistada pilasaiakesi. Saiake pandi kellegi taldrikule ja too võis nii oma hamba murda.
Tunnistan, et ma ei oska seda ligimesearmastusega seostada. Üsna piiri peal. Üks töö,
Londonis väga levinud, pole ligimesearmastusega seotud: börsitegevus. See pole muud kui
elukutseline hasartmäng, kus teenitakse raha kellegi kaotuse arvelt. Ilma, et vastu antaks
samaväärseid tooteid või teenust. Londonist on saanud selliste hasartmängurite pealinn.
Kaotajaks jäävad alati vaesed rahvad, kes ei suuda piisavalt kiiresti raha ümber paigutada.
Mul on olnud palju pahandust selle väljaütlemise pärast. Kord kõnelesin 600-le
börsimaaklerile ja kindlustusmagnaadile. Eelnevalt küsiti loengu pealkirja reklaami jaoks.
Andsin pealkirja:“Sa ei sa seda kaasa võtta. Ja kui saaksid, põleks see ära.“ Sellest pealkirjast
keelduti kategooriliselt. Muutsin siis ära:“Kuidas hauajärgselt investeerida?“ Jeesus rääkis
palju sel teemal. Inimesed on mures, korjates raha vanaduspäeviks, pensionipõlveks. Nad ei
mõtle investeerimisele igavesse ellu. Ja ometi, rikkaimadki inimesed on hetk peale surma
puruvaesed, juhul kui nad pole midagi ette tallele pannud. Jeesus õpetas meile, kuidas
taevasse aardeid ette talletada. Börs ehk hiigelsummade keerutamine arvutiekraani abil üle
kogu maailma- hasartmäng, mis kukutab panku. Kuidas võiks ligimesearmastust peegeldada
see, kui võetakse raha, aga vastu ei anta midagi, mis omaks väärtust. Meil tuleb selliste asjade
üle mõtiskleda. Veel üks näide tõelisest ligimesearmastusest. Leedsi linnas elas üks
tänavapühkija, kes igal hommikul, enne tööd, sisenes väikesesse kirikusse. Vanasti olid
kirikuuksed pidevalt avatud, nüüd enam mitte. Mees toetas harja ja luua altaripiirde vastu,
põlvitas ja palvetas:“Issand, õnnista mu tänast tööd.“ Tema tänavad olid Leedsi puhtamaid
tänavad. Too mees oli täisajaga jumalateenistuses, kuigi vaid vähesed kristlased mõistavad
seda. Mees tegi head tööd Issandale. Oli keegi naine, Pekingi haigla tippkirurg. Kui temast sai
kristlane, vallandati ta kirurgi ametist. Ainus töö, mida talle kristlasena pakuti, oli WC-de
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koristamine. Nüüd peseb see tippkirurg Pekingi haiglas tualette. Ja ütleb, et peseb neid
Issandale- otsekui Issand kasutaks neid. Too naine on asjale pihta saanud. Ta on
jumalateenistuses täisajaga. Mõistate sõnumit? Ta armastab oma ligimesi, tehes väga
vajalikku tööd. Ta teenib just niipalju, et eluga hakkama saada. Ma ei unusta iial ühe hiina
mehe tunnistust. Väga liigutav lugu. Mees veetis 17 aastat vanglas, kuna oli kristlane. Mees
oli oma vanglaosakonnas ainus kristlane. Talle anti kõige jubedam töö- roojapaagi
puhastamine. Iga kongi põrandas oli avaus, kust viis toru avatud betoonpaaki. Paak täitus iga
päev roojaga. Mehe ülesandeks oli paagi tühjendamine. Ta viskas rooja labidaga kärusse ja
viis seejärel põllule. Kuna mees oli lühikest kasvu, ei ulatunud ta labidaga paagi põhja.
Seepärast kästi tal paaki hüpata. Igal hommikul seisis ta rinnuni inimroojas ja kühveldas seda
välja. Üks jubedamaid töid, mida üldse ette kujutada. Mees sai hakkama, üsna naljakal moel.
Oma kongis ei tohtinud ta kõva häälega palvetada ega ülistada. Aga kui ta seisis paagi põhjas
rinnuni roojas, märkas ta, et keegi ei tulnud talle ligilähedalegi, sest kõik ju haises. Mees
mõistis, et võib seal vabalt laulda ja palvetada. Nii ta tegigi. Ühelt ameerika misjonärilt oli ta
õppinud laulu:“Tulin üksi aeda, kui kaste veel võbeles roosidel ja Ta kõndis ja kõneles
minuga, öeldes, et olen Tema oma.“ See oli ainus laul, mida mees oskas. Nii ta lauliski keset
seda saasta. Roosi aroomist oli asi väga kaugel, kuid mees rääkis, et sellest sai talle Eedeni
aed, mille järele ta igatses. Ja töö olemus muutus. Tõesti, sellist tunnistust kuuldes tunnen end
tibatillukesena. kuidas üldse olen võinud oma töö üle nuriseda? Too mees armastas Issandat ja
ligimesi, sest ta töö oli vajalik. Kolmas töötegemise motiiv on tuua au Jumalale. See on
võimatu, kui teed oma tööd halvasti. See puudutab nii töö kvaliteeti kui suhtumist
kolleegidesse. Tunnistamine töökohal ei tähenda piiblitekstide jagamist või ilmtingimata
Jeesusest rääkimist. Tunnistamine on see, et teed oma tööd viisil, et teised näevad seda ja
annavad au Taevasele Isale. Õhujõudude arvepidamisosakonnas töötas üks usule tulnud mees.
Mõni kuud hiljem jutlesin õhujõudude komandöriga. Ütlesin, et meie koguduses on üks tema
osakonna poistest. Komandör küsis viisakusest koguduse käekäigu kohta. Rääkisin, et tema
osakonnas on Dennise-nimeline kristlane. Komandör ütles:“Tema on meie parim mees. Väga
usaldusväärne. Tähtsate asjadega lähen alati tema juurde. Ja kui see nõuab ületunde, on ta
alati valmis.“ Mida iganes teed, tee Jeesuse nimes. Mitte su ülemus ei kontrolli su tööd, vaid
Jeesus.
Võtan teema kokku. Julgustan teid suhtuma oma igapäevatöösse teisel viisil. Usun sellesse,
millesse uskus algkogudus ligi 400 aasta jooksul, kuid mille paraku Augustinus on ära
rikkunud, pöörates meid kreeka ja mitte heebrea mõtteviisi poole. Seetõttu ka seda, mida nüüd
ütlen, peeti ketserluseks ja see kadus Augustinusest alates täiesti. Selle taasavastas umbes 150
aastat tagasi üks kristlaste grupp, kuid seniajani kirik sellest väga selgelt ega ulatuslikult ei
õpeta. Teema on tuhandeaastane kuningriik. Tuhandeaastane ajaperiood, mil Jeesus valitseb
maa peal ja näitab, kuidas on elu siis, kui saatan on välja aetud. Valitsus saab olema kristlik,
samuti tele, pangad, kohtud. Soovunelm? Siis lõpetavad rahvad relvastumise ega õpi enam
sõjapidamist, vaid „taovad mõõgad atradeks ja piigid sirpideks“. Piiblis on kümneid tõotusi
sel teemal. Selle meie maailma kohta, mis õige valitsuse all muudetakse. See ajastu koidab
peale Jeesuse tagasitulekut. Meil pole võimalik näha taevase kuningriigi kehtestamist maa
peal enne, kui Kuningas naaseb. Ja sel ajal aetakse kurat välja. Seetõttu ei saagi poliitikud
oma lubadusi täita, sest saatan valitseb seda maailma, on selle maailma vürst. Poliitikud ei saa
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temast lahti. Ka kirik mitte. Võime vabastada kuradi ohvreid, tõestades meie Kuninga
ülemvõimu, kuid me ei saa temast lahti. Seepärast maailma olukord üha halveneb. Kuid on
lubatud, et Jeesus tuleb tagasi- mitte veel kohtunikuna, vaid valitsema seda maailma. Kui
paljud seda tegelikult usuvad? Kui paljud teist usuvad, et tulevad Temaga koos tagasi? Mitte
just paljud. Miks? Jeesusega koos tulevad ka surnud kristlased tagasi. Ja mitte kaheks
minutiks, nagu paljud arvavad. Olen kindel, et algkogudusel oli õigus, kui uskus Kristuse
tulevat ihulikul kujul maailma valitsema. Kuna Augustinus põlgas kõike füüsilist, ei
tunnistanud ta mõtet, et Jeesus tuleb tagasi ihus meie füüsilist maailma valitsema. Isegi
loodust muudab Ta niivõrd, et hunt lebab talle kõrval ja lõvi sööb rohtu nagu veis. Nii on
Piiblis. Kas ikka usud seda? See on maailm, kus lõpuks ometi valitseb rahu ja kus Jeesus
valitseb rahvaid õigluses ja õigsuses. Tänapäeval ei saavutata rahu, sest õiglust pole. Kõik
nõuavad õiglust. Kuid meile on lubatud, et Tema lahendab rahvaste tülid. „Nad taovad oma
mõõgad atradeks ja piigid sirpideks.“ „Rahvad ei tõsta enam mõõka üksteise vastu.“ Need on
salmid Piiblist, mis poolikult raiutud ka graniiti ÜRO peamaja ees New Yorgis. Paraku pole
lisatud, et „kui Issand valitseb Siionis, lahendab Tema rahvaste tüliküsimused“. Ei saa rebida
salmist üht osa välja. On kas kõik või mitte midagi. Ja selline lubadus Piiblis kirjas on. Usun,
et kui Jeesus naaseb, jagab Ta oma valitsemist teiega. Meid valmistatakse ette võtma maailma
üle- Jeesuse nimes, aga seda siis, kui Ta tagasi tuleb. See annab meie igapäevatööle hoopis
uue tähenduse. Meie kodukohas elab üks pangajuhataja, kes usklikuks saades tõi kogu oma
kollektiivi Jumala juurde. Pangaskäik oli lausa lust. Kord ründasid panka relvastatud röövlid,
viies kaasa 500 000£. Panga peamaja saatis kohale nõustajad, aitamaks kriisijärgses traumas.
Kuid hoopis nõustajaid nõustati. Olen vestelnud pangajuhatajaga:“Ühel päeval on kõik
pangarahad kristlaste hoole all.“ Jeesus ütles, et kui oleme ustavad teiste raha eest
hoolitsemisel, annab Ta palju rohkemat sulle endale juurde.“ Kes on ustav vähese raha üle,
sellele usaldatakse suured rahad. Võib juhtuda, et Ta ütleb nii mõnelegi siinolijatest:“Hästi
tehtud, sa hea ja ustav sulane! Usaldan su kätte 10 linna.“ Kas ikka usud seda? Kirjutasin
milleeniumi teemal raamatu, sest kirik on nii segaduses, et seostab kõike aastaga 2000, mida
Jumal aga sugugi ei tähista. Seda enam, et Jeesus sündis umbes 4 aastat eKr. Jäime Ta 2000ndale sünnipäevale hiljaks. Käsitlen oma raamatus kuut teooriat, millest kirikus räägitakse.
Muide, kui kristlased milleski eri meelt on, lepivad nad kokku n.ö vaikimisvandes. Nii on
juhtunud kõigega, millel kristlased ühel meelel pole. Vaikitakse. Teeseldakse ühtsust,
erimeelsusi eirates. Olete kõik kuulnud a-, pre- ja postmilleeniumist. Üks mu sõber nimetab
seda „prepost-küsimuseks“. On ka neid, kes räägivad panmilleeniumist ehk et küllap asjad
lõpuks kuidagi sujuvad. Arvan, et oleme minetanud ühe suurima tulevikulootuse. Enamik
kristlastest paneb lootuse uuele maailmale, mitte praegusele. Kuid minu lootus on, et Jeesus
tuleb valitsema praegust maailma. Lapsena meeldis mulle üks laul, mille sõnu ma tookord ei
mõistnud:“Laula koos tulevase Kuningaga. Au Jeesusele, ohvritallele. Tema kuningriik toob
elu ja pääste. Rõõm rahvastele, kui Jeesus on Kuningas!“ Nüüd mõistan neid sõnu ja ootan
seda milleeniumi. Veel enne uue taeva ja uue maa loomist saame näha, milline näeb välja
praegune maailm Jeesuse valitsemise all. Seepärast paningi seminarile pealkirjaks „Mehed
Jumalale“. Oma verega on Ta lunastanud mehi igast hõimust, Jumala mehi ja nemad
hakkavad valitsema siin planeedil. Kord peale seminari tuli mu juurde üks mees,
öeldes:“Esimest korda elus oskan nüüd oma usku ja oma tööd seostada.“ Tema töö seisnes
Inglismaa jõgede puhastamises. Töö oli vilja kandnud, isegi lõhed on tagasi jõgedes. Ilmutuse
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raamatust on teada, et ookeanidki saastuvad lõpuaegadel. Mees lisas:“Kui Jeesus naaseb,
vajab Ta jõgede puhastajaid. Ma tahan seda tööd! Kavatsen õppida selle kohta kõike, mis
võimalik.“ Kui arvad, et su tulevik on terve igaviku taevas laule laulda, siis kuidas seostub see
su igapäevatööga? Aga kui haldad seda maailma Jeesusega koos, nii et kogu eluolu, meedia ja
tele vastab Tema tahtele, vajab Ta inimesi, kes kõike seda ellu viivad. Seepärast kirjutas
Paulus korintlastele:“Kuidas te kaebate kaaskristlasi kohtusse, uskmatute kohtunike ette? Kas
te siis ei tea, et hakkate valitsema rahvaste üle?“ Praegu on aeg õppida, kuidas maailma
õigesti juhtida, sest seda hakkate tegema, kui Kristus maa peale naaseb. Milline motivatsioon!
Halleluuja, on esmaspäeva hommik! Aamen.

Jüngerlus
Kõige lihtsam on usule tuua lapsi. Peamegi ju olema kui lapsukesed, et üldse kuningriiki
jõuda. Lastele järgnevad naised. Aga raskeim on see meestele. Ometi rajas Jeesus oma
koguduse koos 12 mehega. Ta tegi neist oma jüngrid. Jeesus ei kutsunud neid
hommikukohvile mõnda kõnelejat kuulama. Paljud kirikud püüavad just taolisi üritusi
korraldada. Kuid üsna tõenäoliselt hääbuvad need varem või hiljem. Võti meesteürituste
korraldamiseks: kui mehed peavad üritust toetama, hääbub see õige pea, kui aga üritus toetab
mehi, tulevad mehed alati kohale. Põhiküsimus ongi selles, kas meesteüritused toetavad mehi,
või peavad nemad hoopis üritusi toetama. Kui mehed koosolemistest tuge leiavad, käivad nad
regulaarselt kohal, sest tunnevad selle järele vajadust. Kõik koondub sellele, kas mehed
tajuvad, et pakutu on neile vajalik või mitte. Enamik kogudustest ei korralda üldse
meesteüritusi. Osalt seetõttu, et see on keerukam, kuna mehed on tihti väga hõivatud. Kuid
see pole ainud põhjus. Ka usku napib. Paljud kirikud ei suuda meestele midagi korraldada. Ja
kui midagi ei tehta, siis meesteni ühtlasi ka ei jõuta. Ega mehed taevast alla saja. „Palvetame,
et kogudusse lisanduks mehi!“ Jätke palvetamine ja alustage jüngerlusega! Mehed tulevad
kogudusse siis, kui leiavad, et neile pakutakse midagi, mida nad tõesti vajavad. Jeesus ei
loonud kogudust pühapäevakooli ega naisteürituste abil. Mida Ta siis tegi? Ja mida saame
meie teha? Praktiline soovitus: korraldage meeste jüngerlusprogramme igale kogudusele
sobivas vormis. Külastasin üht Cornwalli kogudust, kus naiste-meeste suhtarv oli 2,5:1.
Ütlesin pastorile:“On ilmselge, et teil puudub meestetöö.“ Pastor möönis, et nii see on.
Tulemus on kogudustes alati näha- kas toimub meeste jüngerlustöö või käivad mehed lihtsalt
oma naistega kaasas.
Millist programmi ma silmas pean? Mitte hommikukohvi kõnepidajate seltsis. Alustuseks on
see küll hea, aga ei vii kaugele. Tõsi, see toob mehed kokku ja aitab neil üksteisega tutvuda.
Kuulsin hiljuti ühest koguduse jalgpallimeeskonnast. Miks mitte! Alustuseks on hea, kui
mehed üksteisega tuttavaks saavad. Kuid see pole siiski jüngerlus, mis edasi viiks. Ma pean
silmas programme, kus mehed üheskoos õpivad. Jüngerluse tulemuslikkuse huvides tuleks
koguneda vähemalt kord kuus. Võib ka tihemini, kuid on oluline, et suund oleks kasvule. On
hädavajalik koguneda vähemalt kord kuus. Edasi tuleb otsustada kogunemiste aeg. Võimalik,
et tuleb luua erinevad grupid eri ajakavade, vahetuste või pikkade töönädalate tõttu. Näiteks
terasetehastes on 8-päevased töönädalad, hoidmaks sulatusahjud pidevalt töös. Neil meestel
on vaba iga 8. päev. Seepärast tuleks korraldada koosolekuid nädala jooksul eri aegadel.
Tuleb kindlaks teha koguduse meeste vaba aeg ja selle kattuvus. Tihti osutub sobilikuks
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laupäeva varahommik. Paljud kogudused nii alustavadki. Kuid võib ka teisiti. Tean gruppe,
mis kogunevad kell 5 neljapäeva hommikuti. Või hoopis pühapäeva õhtuti, kui lapsed juba
magavad. Tuleb kindlaks teha aeg, millal mehed saavad kord kuus koguneda. Vähemalt
tunniks, aga soovitavalt pooleteiseks. Alustades rõhutage kindlasti eelkõige pühendumist,
mitte huvi. „Teeme algust meestetööga! Kõik on südamest teretulnud!“ Ärge alustage viisil,
mis põhineb kutsel! Alustage pühendumisest:“Teeme algust meeste jüngerlustiimidega.
Kutsume üles mehi, kes tahavad pühenduda osalema kord kuus kuue kuu jooksul. Puudumist
põhjendab vaid ettenägematu asjaolu või hädaolukord.“ Põhjus on selles, et vähemalt 6 kuud
on vaja toimiva jüngerlustiimi moodustamiseks. See võtab aega. Kui aga kutsute osalema
kõiki mehi, tulevad kõik kohale esimesel korral, pooled teisel, neljandik kolmandal korral jne.
Sest nad liitusid uudishimust. Parem on alustada kasvõi nelja mehega, kes pühenduvad
kuueks kuuks. Pool aastat järjepanu nõuab tõsist pühendumist. Kui teete tublit meestetööd, ei
kao mehed pärast enam kuhugi. Kuid vaja on järjepidevust, et töö kannaks head vilja. Seega
on parem alustada mõne pühendunud mehega, kui suure hulga huvitunute või
uudishimulikega. Nüüd on teil olemas grupp mehi, kes tahab pühenduda kuueks kuuks.
Mehed, kes lubavad teha kõik vajaliku, et osaleda kord kuus poole aasta jooksul, kui just
mingi hädaolukord neid ei takista.
Jüngerlustiimis tuleb käsitleda kuut teemat. Igal koosolekul ei pea kõiki teemasid alati esile
tooma, kuid kursuse käigus tuleb kõiki kuut käsitleda. Ma ei räägi neist teemadest mingis
kindlas järjestuses, vaid lihtsalt loetlen, mida tuleks esile tõsta. Ülistusteema vajab kindlasti
oma osa. Mehed peavad õppima koos ülistama ja palvetama, valju häälega. See võtab aega.
Ülistus meestegrupis erineb veidi ülistusest segagrupis. Enamik tänapäeva lauludest pole
mehelikud. Ma ei taha kuidagi küüniline olla, kuid ma ei eeldaks, et punt töömehi
laulab:“Laulan armastuslaulu Jeesusele!“ See lihtsalt pole omal kohal. Aga kas teate laulu
„Jumal õpetab mu kätt võitlema“? Minu meelest pole kitarr just mehelik pill. Mehed
eelistavad puhkpille või akordionit. Üks mees ütles kord, et kui ta trombooni kuuleb, on ta
valmis virutama kellele iganes. Torupillil on sama mõju šotlastele. Iirlased olla saatnud
torupillid Šotimaale, aga šotlased polevat naljast aru saanud. Olen kuulnud suurepärast meeste
ülistusmuusikat tromboonidega. Jõuline muusika. Jõuline sisu. Mehed vajavad jõulist
sõnumit, mille kallal mõtteid ragistada. „Armastan Sind“- lauluridade kordamine pole
meestele omane. Tuleb leida sobiv ülistusviis. On vägev kuulda, kui mehed tõeliselt ülistust
teevad. Ja kuidas ujedad mehed, kes väga viisi ei pea ja laulda ei tihka, avavad ühises
meestegrupis julgelt suu. Korraldasime meestekonverentsi Dudley raekojas 600-le mehele.
Meil olid mõned tromboonimängijad. Alustasime päeva lauluga „Oo Issand suur“. Ma ei
kuulnud enda häält, kuigi laulsin täiest jõust. Räägiti, et tänaval jäid inimesed seisma ja laulu
kuulama. 600 meest laulmas täiel rinnal „Issand suur“- nagu Taeva eelmaik! Mehed õppisid
laskma ülistusel vabalt voolata. Keegi ise oma häält ei kuulnud, aga kõik olid asjaga kaasas.
Palvetamisel on ülioluline, et pikki palveid armastavad mehed hoiaksid suu kinni.
Meestetiimile soovitan istuda ringis ja palvetada järjekorras, kuid mitte rohkem kui kaks
lauset korraga. Sel moel saab iga mees kaks lauset vabalt välja öelda. Tihti on need lühilaused
palju sügavamad ja mõtestatumad kui pikad klišee-rohked palved. Niimoodi saab igaüks
õppida palveid välja ütlema. Ja tunneb, et on samuti palvekoosolekul osalenud. Meeste
julgustamine ühiseks palveks, ülistuseks ja lauluks võtab aega. Kuid tulemus on imeline.
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Parin ülistusjuht, keda tean, on norfolklasest talupidaja. Ta mängib akordioni. Kas keegi teist
teab teda? Loodan, et kohtute temaga kunagi. Kui ta ülistuse lõpetab, on ta higist läbimärg. Ta
ülistab Jumalat nii võimsalt, et mehed tulevad alati kaasa. Kui teie koguduses on mõni selline
akordioni- või tromboonimängija, haarake võimalusest kinni. Tooge Issandale jõuline ülistus.
Teiseks teemaks on õpetus. Tulen selle juurde hiljem tagasi. Ärge laske pastoril ainuisikuliselt
õpetada. Tihti oskavad tiimi mehed nii mõnelgi teemal palju paremat õpetust jagada- näiteks
töö, raha või seksi teemal. Las õpetus toimub samuti kordamööda. Õpetus võib kesta kasvõi
viis minutit. Näiteks: mida oled kristlasena oma töökohas õppinud? Jaga seda. Õpetus ei pea
sugugi olema loenguvormis nagu täna siin, vaid võib aidata inimestel seda praktikasse viia.
See on ülioluline. Kolmas teema on teenistus. Selles peitub võti. Kui teemat käsitlema hakata,
mõistavad mehed, et need kogunemised toetavad neid ja mitte vastupidi. Siin on läbimurre,
sest siis muutub see meestele prioriteediks. Unustasin teile rääkida Cornwalli kogudusest.
Mälu veab alt- vanade meestega juhtub nii. Vanal mehel on kaks nõrkust- üks on halb mälu ja
teine...Tagasi Cornwalli loo juurde. Kohtusin Cornwalli pastoriga kaks aastat hiljem. Ta ütles,
et olin neile tekitanud kaks täiesti uut probleemi. Esiteks, neil oli nüüd koguduses rohkem
mehi kui naisi. Nad ei osanud olukorda hallata. Teiseks, koguduses oli nüüd liiga palju juhte.
„Kas teile siis ei meeldi see?“ küsisin. „Väga meeldib, aga olukord on uus ja harjumatu.“
Ütlesin:“Kui juhte on liiga palju, on aeg rajada uusi kogudusi.“ Liiga tihti rajatakse uusi
kogudusi liikmete lisandudes. Kuid tegelikult kasvab kirik siis, kui lisandub juhte. Siis
lisanduvad liikmed automaatselt. Kui aga kirik kasvab ja liidreid napib, töötavad nad üle ja
põlevad läbi. Olen seda näinud. Kuid uusi juhte sünnib vaid meeste jüngerlusõpetuse läbi. Nii
tegi Jeesus ja nii peame meiegi tegema. Teenistusõppes jagada mehed minigruppidesse, 3-4
meest. Seejärel julgustage neid üksteist teenima. Kuidas seda teha? Julgustage neid olema
üksteisega avameelsed ja esitama küsimusi. „Mis on raskeim probleem, millega lähiajal
silmitsi seisad?“ „Neljapäeval on mul ülemusega üks keeruline kõnelus ees.“ „Selge,
palvetame selle pärast.“ Lihtne, kas pole? „Mis on töökohas su suurim kiusatus?“ „Kui aus
olla- see ja see...“ „Arutame seda asja. Ja siis palvetame koos.“ See kõik võib kõlada naiivselt,
kuid tulemused on hämmastavad. Seetõttu ongi vaja pühendumist, vähemalt pooleks aastaks,
sest mehed ei hakka teemasis lahkama enne, kui üksteist tundma õpivad ja usaldama
hakkavad, teades, et jutud ei lähe pärast edasi. Selle saavutamiseks on vaja aega. Kohe
alguses ei pruugi see õnnestuda, kuid eesmärk on jõuda punkti, kus mehed hakkavad
üksteisega avatult rääkima ja üksteist teenima. Kohtusin Londoni konverentsil ühe šoti
pastoriga. Teda kutsutakse Sandyks, aga tema õige nimi on Alexander. Sandy tegutses
pastorina väikeses külas Invernessi linna lähedal. Ta kurtis mulle, et keegi ei tule talle
teenistusse appi, sest keegi ei nõustu tulema nii kaugele põhja. Ta oli masendunud, et keegi ei
vaevunud nende külakesse tulema. „Mina tulen,“ ütlesin. „Ah ei, see on liiga kaugel!“
Kinnitasin, et tulen küll. Ta ütles:“Kõik lihtsalt lubavad.“ Ütlesin:“Sandy, sa ju ei kuula! Mina
tulen!“ „Ei sa tule. Ma ei taha peale käia...“ Lõpuks pahvatasin:“Sandy, tulen terveks
nädalaks!“ Viimaks jäi ta uskuma. Ütlesin:“Ühel tingimusel- üks õhtutest peab kuuluma
meestele.“ „Sobib. Broneerin siis meie küla telefoniputka ära.“ Selgus, et koguduses polnud
ühtegi meest. Ainult vanamemmed. Need sõnad ei kõlanud just julgustavalt, aga lubadus oli
antud. Sõitsin kohale. Sandy oli broneerinud meesteõhtu jaoks väikese saali, arvates, et ega
kedagi peale meie nagunii kohale ei ilmu. Umbes kella 19:10 paiku sisenes saali üks mees.
Sandy nägu muutus rõõmsaks. Siis tuli veel teinegi mees. Seejärel peatus maja ees auto.
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Lõpuks Sandy lausa tantsis rõõmust. Kohale saabus 40 meest. Sandy ei lootnud kedagi näha,
aga kohal oli 40 meest. Mõned teiegi seast on näinud samalaadseid ootamatuid juhtumeid.
Tihti on põhjuseks meie usunappus. Otsustasin riskida ja kohelda neid 40 meest
jüngerlustiimina. Jagasin nad minirühmadesse, julgustasin üksteist küsitlema, teenima. See oli
pisut riskantne, sest tegu oli ju šotlastega. Ma ise sattusin 4-sse tiimi, kus oli üks tugeva
kehaehitusega heledapäine ja sinisilmne mees. Ta nägi välja nagu viiking ja osutuski olevat
norrakas. Küsisin, mis on tema töös suurim probleem? Ta punastas, öeldes, et ei tahaks sellest
rääkida. Julgustasin teda. Ütlesin, et see jääb meie vahele. Siin me nüüd küll räägime...Aga te
ei kohtu temaga kunagi. Tahan teda esile tõsta kui imelist näidet. Mees ütles:“Mu suurim
probleem on üksindus.“ „Mis tööd sa teed?“ „Olen süvameresukelduja, töötan Põhjamere
naftaplatvormidel. Parandan pragusid naftaplatvormide tugipostides. Töötan üksi, süvamere
pimeduses. Tunnen äärmist üksindust. On tunne, et isegi Jumalat pole seal. Ja ometi olen
kristlane. Seal all, pimeduses, ei suuda ma isegi palvetada. Tundub, nagu jääks elu üles
merepinnale.“ Mees oli meeleheitel. Ta tegi seda tööd vaid raha pärast. Selgus, et järgmine
sukeldumine seisis tal ees neljapäeva hommikul. Ütlesin kahele teisele meie tiimi
mehele:“Neljapäeva hommikul ootab meid ülesanne- palvetada tema pärast.“ Nii me
tegimegi. Ma pole seda sukeldujat enam kohanud, kuid sain temalt toreda kirja. Tol
hommikul, sukeldudes, hakkas ta Issandale laulma. Tal oli olnud imeline aeg koos Issandaga
Põhjamere sügavuses! Ta töö oli radikaalselt muutunud- ta polnud enam üksi. Too mees
maadleks seniajani oma murega, kui ta poleks saanud abi sellelt väikeselt meestetiimilt. See
ongi asja mõte. Teine näide on ühest müügiesindajast. Too mees pidi veetma oma ööd
viletsates hotellides, sest sissetulek oli tal kehv ja muud võimalust polnud. Ta rääkis, kuivõrd
üksi ta end nendes hotelliuberikes tundis, eemal kodust ja abikaasast. Odavate hotellide ümber
tiirleb alati kliendijahil lõbutüdrukuid. Hotellid pakuvad neile isegi tube. Mees rääkis, et see
on tõsine kiusatus. „Ma pole veel järele andnud, aga kardan, et ühel päeval murdun. Kaunid
tüdrukud...saadaval. Ja mina olen nii üksi.“ Mehe järgmise tööreisi ajal palvetas väike
meestetiim tema pärast. Mees istus hotelli fuajees, kui sisenes kaks tüdrukut. Tüdrukud
vaatasid ringi. Üks neist ütles teisele:“Siin pole kedagi.“ Ja nad lahkusid. Ometi istus mees
nende nina all. Jumal oli sulgenud nende silmad. „Nüüd tean, et kus iganes ma viibin, Issand
on alati minuga!“ See lahendas mehe probleemi. On oluline, et mehed jõuaksid punkti, kus
nad julgevad rääkida sellistest asjadest ja paluda eestpalvet või nõuannet. Või kui mees satub
finantsraskustesse, siis võib-olla on tiimis keegi, kes oskab aidata eelarve küsimustes. Mõni
vajab lihtsalt nõuannet, aga ei oska kellegi poole pöörduda. Oleks ju tore, kui koguduses
leiduks mehi, kes oskaksid kriisi ajal finantsküsimustes nõu anda. Sel juhul mees ei
mõtleks:“Täna on jälle see meesteõhtu...Pean minema, kuna pastor ju palus, et oleksin toeks.“
Vaid ütleb:“Lähen kindlasti järgmisel korral. Tahan kohal olla.“ Tekib isetoimiv, toetav
vennaskond, mida mehed vajavad ja tahavad. See tõepoolest muudab mehi. Selline on
üheskoos teenimine, kuid see tuleb esmalt üles ehitada. Tookord Invernessis riskisin, kuna
mehed ei tundnud üksteist. Kuid vähemalt nägid nad, mida saab ära teha. Sel pole midagi
ühist hommikukohvi ja eeskõnelejatega. Siin on tegu tiimidega, aitamaks mehi nende
tegelikes vajadustes. Minu meelest seisneb just selles meeste jüngerluse tuum. Neljandaks –
lõbus ajaviide. See võib nii mõndagi teist üllatada. Mehed peavad saama üheskoos
lõõgastuda, peavad olema samavõrd sõbrad kui vennad. Minge õhtul koos kasvõi keeglit või
jalgpalli mängima. Jüngerlusprogrammis on ajaviiteüritustel oma koht. Loomulikult ei saa
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ajaviide olla ainus tegevus, kuid see peab programmis olema. Ajaviiteüritustele võib ju ka
naisi kaasa võtta. Igatahes peavad mehed saama koos mõnusalt aega veeta. Minge kasvõi kala
püüda. Paljud seda küll ei oska, aga las oskajad õpetavad teisi. Et oleks tore koos olla.
Kalastamine pole küll teab, mis tore, aga...Ühel naljapildil istus naine paadis, vihmavari pea
kohal ja mees püüdis kala. Naine ütles:“Mul polegi nii lõbus olnud peale seda, kui ahju
küürisin.“ Viiendaks- kätega töötegemine. Üheskoos. Teha ühiselt mingit kätetööd. See teeb
imesid. Ma projekteerin kirikuhooneid, 2-3 hoonet aastas. Üks minu arvates parim asub KeskInglismaal, Tamworth-nimelises linnas. See linn on muide kunagine Inglismaa pealinn. Kirik
ehitati talgute korras. Ehituseks kulus 600 000£, aga kindlustati 2,5 miljoni £ eest. Tehti
suurepärast tööd. Pastor näiteks õppis müüri laduma. Ei usukski, et tegemist oli amatööridega.
Neile tehti väga palju annetusi. Kohalik tellisetehas kinkis väikedefektidega telliseid. Killustik
saadi tasuta, samuti kõik uksed. Tööriistad saadi annetustena. See oli täiesti uskumatu lugu.
Mehed koos töötamas- milline vennaskond. Oli mehi, kes ei osanud õieti naelagi seina lüüa.
Neil võis ju olla suur palk, aga naelalöömises pidi neid aitama. Selline töö ühtlustab eri
tasemeid. Kätega töötamises on midagi tervendavat, eriti üheskoos õppimises ja õpetamises.
Kirikuruumi kaunistamine, peenarde kaevamine jne. Võimalusi on palju. Aeg-ajalt tuleb leida
võimalus jüngerlustiimiga ühiselt midagi praktilist ära teha. See teeb imesid. Kuuendaksulatuda meesteni. Väljastpoolt jätab kirik mulje, et see pole meestele mõeldud. Võib-olla
mõni siinolijatest ei lähe tavaliselt kiriku ligigi. Kuid on nüüd hämmingus, nähes enda ees
meestetiimi, kes tõsiselt Jumalaga suhestub. Miski ei avalda meestele suuremat mõju, kui
näha teisi omasuguseid mehi usust huvituvat. Kogudus, kus on meestetiimid, võidab mehi
usule. Meestetiimid teevad meeste olemise koduseks, pakkudes meestele olulist lisanüanssi.
Need olid niisiis kuus punkti, mida käsitleda. Kuid mitte korraga, vaid kordamööda. Tagasi
õpetusteema juurde. Annan teile kursuse kava teemadest, mida tuleb õpetada. Olete ilmselt
märganud, kuivõrd vabamalt räägin siin praktilistest igapäevaasjadest, millest mul oleks raske
pereteenistusel kõneleda. Mehed vajavad kuulda taolistest asjadest. Paraku pole see lihtsalt
võimalik, kui tegemist pole meestevahelise kontekstiga, kus räägitakse asjadest otse. Mehed
võivad aastaid kirikus käia, kuid ei saa sealt kunagi õpetust neile üliolulistel teemadel nagu
seks, töö, raha. Raha teemat pole ma käsitlenud, see on omaette teema- kuidas teenida, säästa,
kulutada. Peame teadma, mida Piibel kõige selle kohta õpetab. Vaja on meestevahelist
õhkkonda, et asjadest avameelselt rääkida. Annan nüüd kava käsitlevate teemade kohta.
Teemade käsitlus võib katta lausa 2-3 aastat. Ühe osa õpetusest olen koondanud teema
„vastutus“ alla, teise osa „motiivid“ alla. On oluline, et meestele õpetataks mitte ainult seda,
mida teha, vaid ka kuidas ja miks. Võid end hingetuks jutlustada teemal, mida tuleb teha, aga
kui meestel pole motivatsiooni tegutseda, ei toimu midagi. Esmalt vastutusest. Ma ei räägi
kunagi meeste õigustest. Kuigi tänapäeval muud ei kuulegi. Talunik Thomas Paine kirjutas
raamatu meeste õigustest, millele vastukaaluks ilmus koheselt raamat naiste õigustest.
Mõlemad raamatud on kaasatud ÜRO põhikirja ja inimõiguste deklaratsiooni. Kasutati 18.
sajandist pärit dokumente. Sõna „õigus“ on nüüd kõigi huulil:“Nõuame oma õigusi!“ „Meil
on õigus tööle, õnnele, rahale!“ See pole nii. Taevases kuningriigis pole kellelgi mingeid
õigusi. Seepärast ma ei räägigi meeste jüngerluskursusel õigustest, küll aga mitmetest
vastutustest. Ma lihtsalt loetlen need ette, rohkemaks pole meil aega. Esiteks- mees vastutab
enda isiku eest Jumala ees. Olen näinud, kuidas mitmed kriminaalid on saanud kergema
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karistuse, kui tunnistavad, et on vastutavad oma tegude eest. Tänapäeva kohtutes rõhuvad
psühhiaatrid tihti sellele, et kurjategijal ei lasu vastutust. Ja et kõik on tingitud kasvatusest,
pärandist, keskkonnast jne, nii et inimene ise ei saanud midagi parata. Olen kurjategijatega
tegelenud. Muide, ajaleht „Daily Mirror“ pani esileheuudiseks teema, kuidas kaitsesin üht
mõrtsukat, kes lasti vabaks. Need mehed on mõistagi süüdi, kuid ma käskisin neil olla mees ja
võtta enda eest vastutus. „Jah, auline kohtunik. Olen süüdi. See oli mu enda valik.“ Seepeale
üllatuvad kohtunikud niivõrd, et satuvad lausa segadusse, sest nad on harjunud kuulma
igasugu vabandusi ja selgitusi. Ütlen:“Sa oled mees Jumala ees. Oled ise oma valikute
tulemus.“ Meie iseloom on me valikute tulemus ega sõltu elu algfaasist. Oleme ise valinud nii
oma sõbrad kui oma teod. Oleme teinud meid endid kujundavad valikud ja seetõttu oleme
kõik vastutavad enda eest. Seda õpetan ka kriminaalidele. Ühes vanglas, kus vanglatööd teen,
on nüüd kogu osakond usule tulnud. Vangla juhtkond on hämmingus. Vangid on lammutanud
konge eraldavad seinad ja elavad nüüd üheskoos nagu armastav kristlik kogukond. Nad lausa
ahmivad mu kõnelusi 2,5 tundi järjest. Mõrtsukad, narkodiilerid. Eluaegse vanglakaristusega.
Õpetan neile, et nad ise vastutavad selle eest, kes neist on saanud. Laiendan seda teemat.
Mees on vastutav oma keha seisundi eest. Jumal on andnud keha. See on ainus keha, mis sul
on. Sa oled Jumala ees vastutav, kuidas sa keha eest hoolitsed. Võid oma hauda noa ja
kahvliga kaevata, kui soovid. Seetõttu on ka suitsetamine suure küsimärgi all, sest kristlasele
on keha Püha Vaimu tempel. Suitsetamine saastab keha ja põhjustab haigusi. On see
vastutustundlik tegu? Mõned mehed hoolitsevad rohkem oma autode ja mootorrataste kui oma
keha eest. Alati saab hankida uue auto, kuid uut keha mitte. Keha on mõeldud sind teenima
vähemalt 70 aastat. Mees on vastutav ka oma meeleseisundi eest. Sa muutud selliseks, nagu
on su mõtted. Võid oma meeled täita kogu selle rämpsuga, mida massimeedia peale surub ja
sattuda sellest sõltuvusse. Või kujundad ise oma mõtteruumi. Pole võimalik vaadata kõiki
filme ega lugeda kõiki raamatuid. Pead tegema valikuid, mis omakorda määratlevad su
mõttemaailma. Mees vastutab oma meeleseisundi eest. Kuna paljud kiusatused just sealt
sünnivad, sõltub palju sellest, millega oma meeli täidad. Paljud mehed võivad sattuda
probleemidesse, mis tahes hetkel, sest nende mõtetes on asjad juba eelnevalt valmis. Ja kui
olukord on soodne, teevad nad asja teoks. Seepärast Jeesus ütles, et mõrv ja abielurikkumine
algab mõtetest. kõik algab mõtlemisest. mees on vastutav selle eest, mis mõtted ta peas
liiguvad. Mees vastutab ühtlasi oma südametunnistuse eest. Mainisin, kui õrn materjal see on.
Südametunnistus on meile sündides kaasa antud. Kuid kasvatus võib seda mõjutada ja nii
mõndagi tuleb ümber hinnata, et tajuksid süüd, kui teed asju, mis pole Jumala ees õiged.
Selleks on vaja südametunnistust treenida. Minu lapsepõlvekodus oli karm kord. Jalgratas,
kaamera ja mänguasjad olid pühapäeviti luku taga. Mind kasvatati usus, et neid asju on patt
pühapäeviti kasutada. Nüüd tean, et see oli mu vanemate, mitte Jumala mõte. Aegu hiljem,
kui rattaga farmist kirikusse sõitsin, tundsin end halvasti. „Sõidan pühapäeval rattaga- ja veel
kirikusse!“ Nüüdseks olen oma südametunnistust redigeerinud. On mitmeid asju, mida enne
pidasin vääraks, aga enam mitte. Samas on asju, millest alles nüüd tean, et need on väärad.
Sest mu südametunnistus kasvab üha enam Issanda, mitte ümbritseva poole. Olen selle eest
vastutav. Iga kord, kui lähen südametunnistusega vastuollu, see tuhmistub. See lakkab
rääkimast. Esialgu veel sosistab, aga lõpuks vaikib. Vastutan selle eest. Mees vastutab ka oma
tunnete eest. Ütlesin eelnevalt, et Jumal otsib mehi, kes julgevad vihastada. Muidugi leidub
kirikus mehi, kes on tavaliselt vihased valedel põhjustel ja olukordades ja valede inimeste
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peale. Vastasel juhul poleks probleemi. Jeesuski vihastas. Vihaselt tühjendas Ta templi
omaenda kätega. Ta vihastas, kui Teda kritiseeriti tervendamise pärast sabatipäeval. Ta
vihastas, kui lapsi püüti Temast eemale hoida. Me peame uurima Issanda viha kohta, sest kui
Ta tagasi tuleb, saame näha Tema viha. Inimesed anuvad, et mäed neid peidaks, sest nad ei
suuda seista silmitsi Issanda vihaga. Probleem pole mitte vihas, vaid selle väljendamises valel
moel. Kui vaid mehed kirikus oleksid sama vihased kui Jeesus õigete asjade suhtes, siis saaks
palju asju paika. Aga paraku pöördub meie viha tavaliselt vales suunas. Viha on võimas
vahend. Viha võib hävitada häid asju, kuid võib samas hävitada ka halbu. Mehed vajavad
tundeid. Meestel tuleb nutma õppida. Paljud mehed on öelnud, et kui nad täitusid Püha
Vaimuga, suutsid nad taas nutta- esimest korda peale lapsepõlve. Jeesus oli tõeline mees ja Ta
nuttis- avalikult, kui Ta süda oli murtud. Peame uuesti nutma õppima. Kahjuks ei sobi see
inglise kultuuri meheliku ideaaliga kokku. Meest, kes ei nuta, imetletakse. Aga Jeesus polnud
selline. Muide, Iisraeli peaminister peab suutma nutta langenud sõduri haual. Kui üks USA
ekspresident sama tegi, oli ta kohe mängust väljas. Ja kui Austraalia ekspeaminister Bob
Hawke nuttis teleekraanil, oma narkosõltlasest tütre pärast, langes tema avalik toetus hetkega.
Aga Jeesus nuttis. Meiegi peame nutma, kuid mitte valede asjade pärast. Me peame nutma
samade asjade pärast kui Jeesus. Mees on vastutav ka oma hingeolukorra eest.
Jumalameestena tuleb meil Piibliga kokku kasvada. Kui mees ei toida end millegi muu kui
ajalehtede ja TV-ga, ei saa temast iial jumalameest. Ainus võimalus hakata mõtlema Jumala
viisil, on lasta Tema Sõnal endasse imbuda. Mingit otseteed pole. Ometi avavad paljud mehed
vaevu oma Piibli. Seepärast teengi piibliteemalisi telekursusi julgustamaks inimesi
innustunult ja teadlikult Piiblit avastama. Need kõik olid mehe vastutused iseenda suhtes.
Teiseks- mehe vastutus oma pere ees, eriti naise ees. Kui tahad, et su naine sind kuningana
kohtleks, kohtle sina teda kuningannana. Peame õppima, kuidas naise eest hoolitseda. Mehed
peaksid üksteisega jagama, mida on õppinud- vahel läbi suurte raskuste. Mees peab olema
vastutav ka oma laste eest. Keskmine briti mees veedab oma lastega aega umbes 15 minutit
nädalas. Silmas on peetud kvaliteetaega, lastele pühendatud aega, kus laps saab kogu isa
tähelepanu. 15 minutit 168 tunnist! Selline on keskmine briti isa. Tahan eriliselt rõhutada
midagi, mida peame teadma. Teismeeas vajavad tüdrukud isa samavõrd kui poisid. Alla 10aastased lapsed vajavad eelkõige ema. Kuid teismelisena vajavad nii poisid kui tüdrukud isa
mehelikkuse eeskujuna. Kui tütar ei saa piisavalt isa tähelepanu, on tal suurem oht sattuda
halba abiellu, sest ta läheb kaasa esimese ettejuhtuva mehega. Kui aga tütrel on teismelisena
olnud isaga hea suhe, tekib tal mehelikkuse standard, mida ta igatseb ära oodata. Vestlesin
hiljuti ühe tüdrukuga Lõuna-Aafrikas. Ta rääkis, kuivõrd ta oli oma isa armastanud ja
imetlenud. Tüdruk igatses endale samasugust abikaasat, sest teadis oma isasuhte põhjal,
milline hea abikaasa on. Halb isasuhe teismeliseeas tõukab tüdrukud halba abiellu. Kõlab
lihtsalt, aga on levinud tõsiasi. Niisiis, mehed peavad teadma oma vastutust perekonna ees.
Mehed vastutavad ka oma koguduse ees. Ärge jätke kogudust ainult pastori või vanematekogu
hoolde. Võtke vastutus oma koguduse eest. Parim viis selleks on tegutsemine. Kui näete
midagi, mida tuleb teha, tehke see ära. Kui toolid on vaja ritta seada või kokku tõsta, tehke see
ära. Võtke vastutus. Tasuks saate üha enam vastutust. Kui kirik näeb su vastutusvõimet, saad
kindlasti lisavastutust, ilmselt liigagi palju. Aga vähemalt ära hakka kodus kogudust
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kritiseerima, vaid mõtle, kus saaksid vastutust rakendada, et asju muuta. Kindel see, et nii
mõnigi teist ütleb hiljem kodus, et miks teiegi koguduses ei võiks olla meestetiime. Teatage
oma juhtkonnale, et tahate meestetiime. Aga ärge jääge ootama, et nemad seda korraldaksid,
vaid pakkuge välja, et olete valmis kokkusaamistega alustama. Hakake tegutsema. Võtke
vastutus. Juhtidel on nagunii palju tööd. Nad panevad selle mõtte ootele ja võib-olla see
jääbki sinnapaika. Mis takistaks teid kohtumisi korraldamast? Mitte miski. Võib muidugi
juhtuda, et satute probleemi ette, et pastor tahab kõike oma kontrolli all hoida. Väga levinud
probleem, tingitud ebakindlusest. Olen ka ise pastorina sama kiusatust tundnud. Tahame
täpselt teada, mis kuskil toimub. Pastor võib küll olla sellise suhtumisega, aga miks peab tema
takistama sind tegemast Jumala tahet? Võta vastutus oma koguduse ees.
Lõpetuseks- võta vastutus oma ühiskonna ees. Kui mitmed teist viimastel valimistel
hääletasid? Väga julgustav! Demokraatias on kõik vastutavad. Hääletamine võimaldab meile
vastutustunnet. Näib väike asi, aga on oluline. Üks mees tuli kord peale seminari minu juurde
ja ütles, et kavatseb pürgida kohaliku linnanõukogu ridadesse, selleks et vähemalt üks
kristlane oleks seal esindatud. Ja seal ta täna on, püüdes muuta linna olukorda paremaks.
Vähemalt 90% tähtsatest otsustest ühiskonnas langetavad mehed. See on fakt, meeldib see
feministidele või mitte. Kõigis ühiskondades läbi ajaloo on mehed teinud enamiku
põhiotsustest. Niimoodi see ka jätkub. Naised võivad asjaga kaasas olla, aga mehed teevad
enamiku otsustest. Ometi pole kristlastest mehi poliitikas näha, ei kohalikul ega riigi tasandil.
Räpane töö...Aga tehkem siis käed mustaks! Kui viimati Solihulli linnas kõnelesin, oli
kuulajate seas üks mustanahaline mees, kelle soov oli Inglismaad muuta. Tema nimi oli John
Taylor, ta pürgis parlamendi alamkotta, kuid kohtas palju vastupanu oma nahavärvi tõttu. Aga
nüüdseks on ta lord, Inglismaa lordidekoja liige. Ta tahab aidata otsuseid langetada. Ta pääses
ülemkotta, kuigi alamkotta mitte. Tal oli ambitsioon. Mäletan, kuidas tema eest tol hommikul
palvetasin. Ütlesin abikaasale:“Palvetan, et see mees pääseks parlamenti.“ Asjad läksid küll
teist teedpidi, kuid seal ta on. Ta pürgis oma sihi suunas- muuta meie riiki paremaks. Selline
mees saab tuhandeaastases kuningriigis suure vastutusala. Kristlane ei looda tuua jumalariiki
maa peale poliitika abil. Kristlasel pole naiivset lootust selle maailma tuleviku osas, sest
maailm muutub vaid Jeesuse naasmisel. Kuid praegu on praktikaaeg. Kui igatsete tähtsat
kohta tuhandeaastases kuningriigis, tuleb seda praegu õppida. Ja õppida õiglust, armulisust.
Niipalju vastutusest.
Lõpetuseks motivatsioonist. Annan kiire ülevaate neljast motivatsioonist, mida meeste
jüngerluskursusel käsitlema peaks. Esiteks jumalakartus. Enamik tänapäeva mehi ei karda
Jumalat. Nad kardavad vallandamist, AIDS-i ja palju muid asju. Olukord on sama nii kirikus
kui ka väljaspool. Jumalakartus on tarkuse algus. Kui tahad saada nutikaks, ära näe Piibliga
vaeva. Aga kui tahad saada targaks meheks, loe Piiblit. Õpetussõnad on meestele parim
raamat kogu Piiblis. Billy Graham ütles, et loeb Õpetussõnu kord kuus ja see on hoidnud teda
paljudest jamadest. Ta on üks vähestest TV-evangelistidest, kes pole prostituutidega sebinud.
Ta rääkis, et ei istu iial autosse mõne võõra naisega, ainult enda abikaasa või tütrega. Ta läheb
pigem rongiga, bussi või lennukiga, kui et laseb end mõnel naisel kuhugi sõidutada. See on
tarkus, mis omandatud Õpetussõnade regulaarsel lugemisel. Proovi järele. See teeb sinust
targa mehe. Mitte ilmtingimata rikka või nutika, aga targa mehe küll. Tark mees võidab elust
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kõige rohkem. Nutikas mees teenib palju raha, aga lõpuks see kõik kaob. Olge targad.
Jumalakartus on tarkuse algus. Jumalakartusest on mõlemas Testamendis ühtviisi palju juttu.
Paulus ütles:“Nõudke oma päästet kartuse ja värinaga.“ Mida Jumalast karta? Kõike. Ta on
Püha Jumal, kes armastab patust, aga vihkab pattu. Ning kui me hoiame patust kinni ega
nõustu lahti laskma, peab Ta ka meid vihkama, sest me samastume patuga enda sees. Me
teame, mis juhtub, kui inimene satub Jumala viha alla. Jumal on patu vastu ülivihane, sest patt
põhjustab valu nii inimesele endale, kui ligimestele ja Jumalale, kui kuritarvitame loodut,
mida Ta meile on kinkinud. Ühel päeval keeb Jumala viha üle. Vihapäev on tulemas. Jumala
viha maailma suhtes keeb üle. Juba on selgelt näha Tema viha Inglismaa üle. Rooma kirja 1.
peatükist võite näha, mis ühiskonnaga juhtub, kui see Jumala viha alla satub.
Homoseksuaalsus kasvab. Lapsed muutuvad vanemaile sõnakuulmatuks. Need on vaid kaks
teemat Rooma kirja 1 ptk. 30-st loetletust, mis annavad tunnistust Jumala vihast ühiskonna
üle. Kui loed tänaseid ajalehti, loeksid kui Rooma kirja 1. peatükki. Kuid Jumala viha meie
maa üle on alles üles kerkimas. Uues Testamendis kirjeldatakse Jumala viha kahe terminiga:
kerkima ja üle keema. Kui piim pliidil vaikselt kerkib, pole muret. Aga korraga keeb see üleja siis hakkab kiire. Perenaistele tuttav teema. Jumala viha iseloomustavad „kerkiv viha“ ja
„ülekeev viha“. Üleskerkivat viha olema juba mõnda aega kogenud ja Inglismaa peab seda
endale teadvustama. Kuid ühel päeval keeb viha üle ja seda on põhjust karta. Hirm sellest, et
oled küll jutlustanud teistele, aga ise jääd kõrvale. Hirm sellest, et kaotad oma pääste. 95%
briti kristlastest on kuulnud ütlust: kord päästetud- alatiseks päästetud. Ehk kui pilet taevasse
on taskus, võid teha, mida tahad, muret pole. Mind rõhub väga, kui näen kristlasi teadlikult
patus elamas, mistõttu kirjutasin raamatu „Kord päästetud, alatiseks päästetud?“ Käsitlesin 80
kirjakohta Uues Testamendis, mis kinnitavad, et peame jätkuvalt lootma ja kuulekad olemalõpuni välja. Neist 80-st kirjakohast tuli ilmselgelt esile, et tuleb lõpuni vastu pidada. Kui me
ei püsi tõelise viinapuu küljes, lõigatakse meid ära ja põletatakse. Kirjutades põrguteemalise
raamatu „The Roed to Hell“ („Tee põrgusse“), tõin esile midagi, mis paljusid šokeeris, nii et
nad ei suutnud uskudagi: kõik hoiatused põrgu kohta andis Jeesus uuestisündinud usklikele.
Ainult kaks hoiatust andis Ta variseridele. Patustele Jeesus põrgust peaaegu ei rääkinudki,
usklikele aga küll. Mitmed lugejad kirjutasid mulle, et ei suutnud uskuda, kuniks ise järele
uurisid. Nii peabki! Nõnda mu raamat sündis. Mina kardan põrgut. Seetõttu saangi sellest
jutlustada. Ülisolvav oleks jutlustajal öelda:“Mina lähen Taevasse, teie põrgusse!“ Mina saan
põrgust jutlustada, sest kardan ka ise sinna sattuda, kuigi olen usklik. Jumalakartus on selle
teemaga tihedalt seotud. Sinu kindlustunne ei rajane otsusel, mille tegid 20 aastat tagasi, vaid
sinu tänasel suhtel Issandaga. Kui see on korras, võid olla kindel, et liigud Taeva suunas. Kui
aga suhe läheb viltu, kaotad esimese asjana kindlustunde. Ma ei mõtle sugugi igal hommikul,
kas ikka pääsen Taevasse. Kui kõnnin õiges suhtes Issandaga, tean, et teel püsides jõuan
kohale. Kuid ma kardan põrgut. Ilmutuse raamat veenis mind sel teemal lõplikult. Oma
raamatus Jeesuse tagasituleku kohta toon esile, et päris lõpus, kui luuakse uus taevas ja uus
maa, ütleb Issand:“Need, kes on vastu pidanud, pärivad selle!“ Aga argpüksid, moraalitud,
petised ja valetajad visatakse tulejärve. Kristlased arvavad, et need lõpulaused neid ei
puuduta. See pole tõsi. Kogu Ilmutuse raamat on kirja pandud kristlastele seitsmes koguduses.
Kirjas on:“Need, kes lõpuni vastu peavad, pärivad kõik selle.“ Aga argpüksid ja
moraalitud...ehk kõik need, kes vastu ei pea, lõpetavad tulejärves. See taastab jumalakartuse.
See pole mingi foobia, mis halvab, vaid väga tervendav teadmine. Hakkad kartma Jumala
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pahameelt rohkem kui inimeste oma. See on suur samm edasi. See ei muuda sind
populaarsemaks, aga on suur samm edasi su usuteel.
Teiseks Jeesuse nimi. Jeesuse nimes on vägi, kuid mehed häbenevad seda nime kasutada.
Neile näib lihtsam öelda sõna „Issand“, mis kõlab justkui austusväärsemalt. Kuid vägi pole
mitte sõnas „Issand“, vaid nimes „Jeesus“. Mida sagedamini kõlab Jeesuse nimi mehe huulilt,
seda innustunum ta on. Hämmastav tõsiasi! Kord oli üks mu sõber tehase WC-s koos paari
teise mehega. Kaks meest ta kõrval vestlesid omavahel „Kristus küll, milline kõva andmine
hommikul oli!“ „Jeesus Kristus! Ja kui sa veel seda teaksid!“ Kristlane kuulas seda kõrvalt ja
ütles vaikselt:“Ärge palun rääkige niimoodi mu parimast sõbrast.“ Ta ütles seda armastaval ja
lahkel moel, kuid väga kindlalt. Ning seejärel rääkis neile, et Jeesus on tema parim sõber.
Jeesusest rääkimine mõjutab kristlasest mehe motivatsiooni. Nimi Jeesus muudab suhte palju
lähedasemaks kui sõna „Issand“. Jeesuse nimes on vägi. Mul pole iial õnnestunud kedagi
tervendada Issanda nimes. Kuid Jeesuse nimes olen näinud imelisi tervenemisi.
Kolmandaks Püha Vaimu vägi. Mehed peavad teadvustama, et nad on Püha Vaimu väega
täidetud ehk Püha Vaimuga ristitud. Ma ei kõhkle kasutamast sõna „ristima“, sest nii Ristija
Johannes kui Jeesus kasutasid seda sõna pidevalt. Kui te ei usu, lugege mu raamatut Püha
Vaimuga ristimisest. See pole reklaam, aga kui sul on huvi, siis hangi see raamat endale.
Jeesus on Püha Vaimuga ristija. Millal te viimati kuulsite jutlust sel teemal? Jeesus ei risti teid
veega. Seda saan mina teha. Kuid mina ei saa teid ristida Tema Vaimu sisse. Kui mees on
ristitud Püha Vaimu sisse, on tal imeline vägi. Mõtlen oma sõbra Billi peale. Ma ei leia ta
fotot praegu üles. Billist sai miljonär juba 30-aastaselt, kuid tal olid julmad ärivõtted. Siis
hakkas ta naine jooma ja tema poeg vihkas isa niivõrd, et pages 18-aastaselt kodust. Siis
kohtus Bill Jeesusega. Bill nägi, kuidas Jeesus tervendas ühe inimese otse tema elutoas. Ta
mõistis, et Jeesus on reaalne. Ta nägi kõike omaenda kodus toimumas- Jeesuse nimes. Ta
andis oma elu Jeesusele selsamal päeval. Billil on suur jaht ja ta viis mu ühele Vaikse ookeani
saarele. Läksime randa jalutama. Bill võttis taskust ühe paberilehe, öeldes, et see on tema
kõige hinnalisem aare. See oli kiri tema pojalt. Ta hoidis seda oma südame lähedal. „Poeg
kirjutas mulle kirja kuu aega pärast kodust lahkumist. Ta ütles, et oli kohtunud Jeesusega ja
tuleb koju tagasi. Niimoodi me kohtusime- Kristuses. „Kõigi oma miljonite eest poleks ma
saanud seda kirja osta.“ Tänaseks on Bill tuntud kogu maailmas. Kas Bill Subritzky nimi on
teile tuttav? Sel mehel on ülemaailmne tervendus- ja päästeteenistus. Kui ta kristlaseks sai,
pani ta igal hommikul äratuskella tunni võrra varasemaks, et lugeda tund aega Piiblit, enne
kui tööle läks. Ta loeb Piibli läbi paarikuise vahega. Teda tuntakse kogu maailmas kui väelist
jumalameest. Mitte finantsilise või äritegevuse väe poolest, mis tal samuti oli. Ta oli UusMeremaa suurima ehitusfirma omanik. Ja üks tuntumaid advokaate. Oi, kui palju väge tal oli.
Hävitavat väge. Nüüd on ta väeline jumalamees. Ja üks alandlikumaid mehi, keda tean.
Räägin veel teisestki mehest, ühest austraallasest. Peter Beatson on laiali jaganud 500 000
minu kassetti, üle kogu Austraalia, samuti Birmas ja Hiinas. Ta tuli usule, kuulas mu kassette
ja õppis Jeesuse kohta. Ning tahtis, et kõik saaksid kuulda tõde. Ta sai tuntuks kui „aus
kasutatud autode müüja“. Ta müüb teisipäeviti ja neljapäeviti ühe auto iga 50 sekundi järel.
Mitte rahvale, aga autode edasimüüjatele. See on karm äri. Usule tulemise järgsel päeval
teatas ta oma kundedele, et tahab ühe asja selgeks teha:“Olen kristlane. Nüüdsest räägin tõtt
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iga auto kohta, mida müün. Kui auto on väljast kena, aga seest romu, siis ma teile seda ei
soovita.“ Kunded ei uskunud teda. Ja jätkasid ostmist. Ta ühtlasi otsustas, et lõpetab kõik
võltspakkumised. Need on seadusevastased ja ebamoraalsed. Muide, meie maa juhtiv
oksjonikaupmees rääkis hiljuti TV-s, et võltspakkumised on tavaline viis panna ostjad
omavahel võistlema. Peterile öeldi, et nii jääb ta peagi pankrotti, kuid temast sai hoopis
miljonär. Raha kasutas ta kassettide ostmiseks. Ta kõndis öösiti Brisbane´i tänavatel ja korjas
üles joodikuid. Varemalt oli ta tõeline aussi- vandus, jõi ja kihutas autoga. Siin on Peteri foto.
Nüüd aga, kui sõidame tema suure mersuga mööda Austraalia teid, sõidab ta asustusest eemal
79 km/h 80 km piiranguga teedel. Asulates sõidab ta täpselt lubatud kiirusega. Kuigi tal on
suur ja võimsa mootoriga auto. Märkasin seda ja kahjuks ka kommenteerisin. Seepeale küsis
ta minult:“Kas see pole mitte pühadus? Kuidas võiksin eeldada inglite kaitset, kui rikun minu
turvalisuseks loodud reegleid?“ Peter on muutunud sirgjooneliseks meheks. Nüüd tervendab
ta mitte ainult inimesi, vaid ka viinamarjaistandusi ja linnukasvandusi. Kui viinamarjataimi
vaevab mingi haigus, kutsutakse Peter, kes seejärel kõnnib taimede vahel ja nuhtleb taimetõbe
Jeesuse nimel, kuulutades istanduse Jeesuse omaks. Linnukatk on sulelistele sama, mis suu- ja
sõrataud loomadele. Peter käib kanalates ringi ja nuhtleb katku Jeesuse nimes. Olen maitsnud
vilju puudelt, mida Peter on tervendanud. Palju paremad kui enne. Ometi on Peter ametilt
kasutatud autode müüja. Ning samas tõeline mees. Sellist mehelikkust on kõikjale vaja. Ta sai
täidetud Püha Vaimu väega, ta kardab Jumalat ja kasutab Jeesuse nime ning Vaimu väge.
Neljandaks vennaarmastus. Me ei saa üksi hakkama. Jumalameestena vajame vendi, kes
armastavad meid niivõrd, et miski, mida neile räägime, ei purusta ühtsust ega hävita
armastust. Tean paari sellist meest ja hindan neid kõrgelt. Jumalakartus. Jeesuse nimi. Vaimu
vägi. Vennaarmastus. Selline on meie motivatsioon. Jüngerlustiimi mõte on selgitada
meestele neid nelja motivatsiooni. Mahukas programm, kas pole? Vastutus enda, oma pere,
koguduse ja ühiskonna ees ja lisaks need neli motivatsiooni. Kui kogunete kord kuus, on
teemade jaoks aega piisavalt. Selline on programm, mis võidab mehi Jumalale. Siinkohal
lõpetan.
Palvetan teie eest. „Isa, olen pikalt oma vendadele kõnelenud. Ma palun, et kui olen öelnud
asju, mis pole tõde Su ees, pühi see ära nende mälust, enne, kui see midagi halba põhjustab.
Seda aga, mida olen rääkinud Sinu südame kohaselt, kinnita oma Püha Vaimu läbi nende
meeste südames, nii et nad tajuksid, et see on Sinult, mitte minult. Tänan, Issand, nende
kannatlikkuse ja aja eest. Tulgu nende peredele kasuks aeg, mille mehed siin veetsid. Kui
naaseme oma armsate juurde, lase neil tajuda, et tänu sellele väärtuslikule ajale oleme nüüd
paremad mehed. Palvetan ka siin esindatud koguduste eest. Loodan südamest, et igas
koguduses hakatakse järgima Jeesuse eeskuju meeste jüngerluses. Palun, et Sa ise paned selle
nende meeste südamesse. Olgu see paine nende südamel vaid Sinult, mitte teistelt, ükskõik
kui raske see töö näib. Palun seda Sinult, Issand. Palun ka, et päeval, mil näeme Jeesust tagasi
tulemas, ei jääks ükski siinsetest vendadest kõrvale. Issand, hoia meid enda lähedal. Anna
meile näha, et kes lõpuni vastu peab, pääseb. Me ootame ja igatseme seda päeva. Tule, Issand
Jeesus. Sa oled selle maailma ainus lootus. Jeesuse nimel. Aamen.“
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Looduskatastroofid piibellikust vaatenurgast
1. osa
Mind paluti pidada kaks kõnelust teemal „Kus oli Jumal tsunami ajal?“ Küsimus, mis on esile
kerkinud nii ajakirjanduses kui inimsüdametes. Viis päeva pärast 9/11 sündmusi New Yorgis,
kui kaksiktornid kokku kukkusid, paluti mul samuti kõnelda. Täna tunnen end üsna
samamoodi. Kuigi kahe sündmuse vahel on suur erinevus. Tsunami tappis 50 korda rohkem
inimesi ja oli mitmes mõttes palju laastavam, avaldades mõju paljudele rahvastele. Kuid
põhierinevus kahe tragöödia vahel on see, et nüüd polnud süüdi inimesed, samas kui 9/11
toimus otseselt inimeste süül. Seetõttu osa inimesi, näiteks kindlustustöötajad nimetavad
tsunamit „Jumala teoks“. Tänapäeval ei tähenda see muud, kui et kindlustus seda ei kata, sest
puudub inimfaktor. Too ütlemine näib sama mõttetu kui kohtus käsi Piiblil tõevandumine.
Need on vaid meie jumaliku mineviku riismed. Oleme nüüd kõik hävinguga silmitsi, nägime
seda lausa teles, kogu õudus jõudis meie kodudesse. Mõtleme hetkeks inimeste vajadustele,
mis hävingujärgselt esile tõusevad. Esmased on füüsilised vajadused: arstiabi haavatutele,
hukkunute matmine, toit, vesi, eluase. Kogu maailm annabki India ookeani katastroofialale
tohutu suurt abi. Kuid üsna ruttu asenduvad füüsilised vajadused emotsionaalsetega. Inimesed
on šokis, traumeeritud. Hingehoidjaid on vaja appi neile, kes kannatavad trauma käes. Kui
šokk veidi taandub, tuleb esile hingevalu. Tunnen sügavalt kaasa neile, kes on kaotanud
lähedased ja eriti neile, kes endiselt ootavad mingitki teavet. Meenub Teine maailmasõda, kui
kodudesse saadeti telegramme:“Lahingus kaduma jäänud.“ Inimestel polnud mingit teavet.
Mu sugulasega juhtus nõnda. Kui jaapanlased Malayat ründasid, põgenes ta koos oma kahe
pojaga. Kuid aastaid polnud tal mingit teavet abikaasa kohta. Ta ei teadnud, kas oli leseks
jäänud või mitte. Ta pidi elama aastaid teadmatuses ja see oli isegi hullem, kui saada
surmateade, nagu hiljem juhtuski. Mees oli langenud. Niisiis, šokile järgneb ahastus,
hingevalu. Ja siis tõuseb viha. Pärast igat õnnetust tõuseb viha, mis otsib süüdlast, patuoinast.
Inimesed otsivad kedagi, kellele oma viha suunata. Seda viha ei saa eirata. Antud juhul
muidugi on patuoinaks Jumal ise. Olengi juba kuulnud mitmeid inimesi Jumalat süüdistamas.
Kedagi teist pole süüdistada. Tony Blairile võib ju ette heita, et ta ei katkestanud puhkust ega
võtnud juhtimist enda kätte, kuid sisimas teavad kõik, et ühtegi inimest siin süüdistada pole.
Ja patuoinaks tembeldatakse Jumal. Pärast igat katastroofi inimesed kas lähenevad Jumalale
või tõmbuvad Temast eemale. Üks kahest juhtub igaühega meist, isegi kui oleme vaid
kõrvalseisjad. Füüsilised vajadused on niisiis toit, vesi, arstiabi, eluase. Emotsionaalne
vajadus on hingehoid. Edasi tekivad aga nn. intellektuaalsed vajadused. Igaühel meist on
vajadus juhtunut mõista, esitada raskeid küsimusi. Juba ongi üldsus jõudmas selle kolmanda
vajaduse juurde, sest need küsimused on õhus.
On kaks põhiküsimust, millele kõik vastust nõuavad. Esiteks: kuidas sai see juhtuda? Mis
selle põhjustas? Sellele annab vastuse teadus. Nüüdseks me teame, mis juhtus. Kaks laamat
põrkusid kokku, kiilusid kinni, liikumine takerdus. Seejärel pinge vabanes. Vabanenud
pingest tekkis hiidlaine üle kogu India ookeani. Isegi maakera telg nihkus paigast umbes 5 cm
võrra. Kogu maakera vappus. See oli tohutu energia. Teame niisiis, kuidas see juhtus.
Küsimuse mõte on selles, kuidas sellist olukorda tulevikus vältida, sellest pääseda või
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vähemalt saada ennetav hoiatus. Kurb tõsiasi, et Vaikses ookeanis on tsunamide
hoiatussüsteem olemas, aga India ookeani vaestel riikidel, kaugel Ameerikast, seda pole.
Niisiis esimene küsimus, millele mõistus vastust otsib: kas hävingut saaks järgmisel korral
vältida või selle eest põgeneda? Kuid on veel olulisem küsimus, millega inimmõistus
maadleb. Miks? Mitte ainult kuidas, vaid miks see juhtus. Me vajame juhtunule põhjendust,
sest me ei suuda leppida mõttetu kannatusega. Mõttetult kaotatud elud, mõttetult kaotatud
vara. Seepärast tahame teada, miks see juhtus. On siin mingi põhjus? Mingi mõte? Või peame
elama teadmisega, et toimus midagi mõttetut? Kuid siis jääks mõistusesse tühik. Võib
tunduda südametu praegu nende küsimuste üle arutleda, kuid ma siiski usun, et see on vajalik.
Kui mitte muul põhjusel, siis seetõttu, et süüpingis on Jumal. Tahan Jumalat kaitsta. Ma usun
Temasse, usaldan Teda. Arvan, et paljude süüdistuste seos Jumalaga on mõttetu ja vale.
Esimeses saates käsitlen mõningaid valesid vastuseid miks-küsimusele. Sealhulgas kristlaste
ja kirikujuhtide poolt. Seega esimene õhtu tuleb paraku pisut negatiivne, kuid tahan platsi
puhtaks lüüa tõelise ja minu arvates piibelliku vastuse jaoks tohutult raskele küsimusele: kus
oli Jumal selles olukorras? Peame leppima faktiga, et elame hapras, isegi vaenulikus
keskkonnas. Hoiame küüntega elust kinni. Tohutu universum laieneb kiiresti ja maakera on
kui kübe tähetolmu sees. Asteroidid võivad meid tabada mis tahes hetkel ja inimsooga juhtuks
sama, mis dinosaurustega- me hävineks. Meie maakera ümbritseb õhuke atmosfäärikiht. Nii
õhuke, et kui satume 16 km üles- või allapoole, hävime. Saame elada vaid selle kihi all. Kas
teate, et ükski inimene pole veel kosmoses viibinud? Me ei saaks seal ellu jääda. Ainus viis
kosmoses viibida on pugeda kapslisse, milles on piisavalt maist õhku, vett, toitu. Keegi pole
tegelikult kosmoses elanud- Maa on ju kaasas! Ühelt Ameerika astronaudilt küsiti, kas ta
kohtus kosmoses Jumalaga. Ta ütles naeratades, et ilma skafandrita oleks kindlasti kohtunud.
Oleme selle õhukese kihi all justkui lõksus. Ja juba ka teame, kui õrn tasakaal sellel on. Meid
ohustab kliima soojenemine. 70-ndatest alates on ilmaolud halvenenud ja ilm muutub üha
tujukamaks ning elu üha ebakindlamaks. Nüüdseks teame, et ka maapind meie jalge all pole
kindel. Õõtsume kiviplokkide ehk tektooniliste laamade peal, mis hõõrduvad üksteise vastu ja
võivad libiseda üksteise alla. Ja mis äärtest ühtaegu uuenevad ja lagunevad. Kõik me õõtsume
nendel habrastel laamadel. Elukeskkond muutub üha hapramaks ja vaenulikumaks. Üsna
hämmastav, et me üldse elus püsime. Tekib ärev küsimus:“Kas keegi seal ülal on vastutav?“
Kas kellelgi on kontroll meie universumi üle? Või liigub see omasoodu, nii et kõik on üks
suur juhus? Teisisõnu, kui universum on midagi juhuslikku, siis pole ju ime, et juhuse tahtel
juhtuvad õnnetused. Kas oleme siin juhuse või valiku tulemusena? Kas võlgneme tänu
mateeriale, mingile jõule või mõnele isikule? Selline on filosoofia põhiküsimus, mille üle on
sajandeid pead murtud.
Ja küsimusele Jumala olemasolust on hulgaliselt vastuseid. Käsitlen kiirelt mõnda neist.
Osade vastuste puhul pole looduskatastroofid mingi probleem, teiste puhul aga tulevad
teravalt esile. Kõik vastused muide on seotud „-ismidega“. Esimene vastus on ateism. Ateism
eitab Jumala olemasolu. Universum on tekkinud juhuslikkuse printsiibil, meie samuti.
Ateismi jaoks pole loodusõnnetused teema- need lihtsalt juhtuvad. Peame vastu pidama,
olukordi aktsepteerima, üritama ellu jääda. Mingit probleemi ega vaimset miks-küsimust pole.
Ateismile üsna sarnane on agnostitsism, mille puhul inimene pole Jumala olemasolus kindel.
Võib-olla on, võib-olla mitte. Ka siin pole õnnetused probleemiks. Looduskatastroofid pigem
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lähendavad agnostikuid ateistidele, mitte deistidele, kes usuvad Jumalasse. Agnostikute jaoks
probleemi pole ja miks-küsimust nad ei esita. Edasi selline naljaks „-ism“ nagu polüteism, mis
usub, et jumalaid on palju ja kõik nad juhivad loodusjõude. Loodusõnnetused juhtuvad
seetõttu, et jumalad omavahel tülitsevad. Kui uskuda jumalate paljususse, võib tõesti ühtlasi
uskuda, et hävinguid põhjustab nendevaheline tülitsemine. Edasi dualism, üsna levinud
arusaam, mis usub kahte jumalat. Üks on hea ja teine halb. Kui on olemas kaks jumalat,
kellest üks vastutab hea, teine halva eest, pole samuti probleemi, asi on selge. Mõned
kristlased satuvad dualismile üsna lähedale, kui usuvad, et saatan on niisama võimas kui
Jumal, pannes kõik halva saatana ning hea Jumala arvele. Ärge unustage, et saatan on loodud
olend nagu meiegi. Ta pole looja, ta pole kõikvõimas ja me ei peaks talle omistama kõike
halba, nagu tavaks on. Edasi monoteism, mis usub ühte jumalat. Hakkame jõudma tuumani.
Kui on vaid üks jumal, siis on tema loodusõnnetuste eest vastutav. Kui ateistide, agnostikute,
polüteistide ja dualistide jaoks siin probleemi pole, siis monoteistide jaoks kahtlemata on. Kui
uskuda, et see on „uni-versum“ ehk seda valitseb üks olend, siis järelikult vastutab tema kõige
juhtunu eest. Kuid isegi monoteismi puhul tekib lisaküsimus, mis vajab vastust. Loodan, et
ma ei aja teid liialt segadusse...Juhul kui see üks jumal on halb, küsimust ei teki. Parimal juhul
ta lihtsalt ei hooli meist, halvimal juhul naudib meie kannatusi. Olen kuulnud mõlemat väidet.
Ehk kui usud, et see üks valitsev jumal on halb, siis küsimusi pole. Kui ta teeb halba, siis
seetõttu, et ta ongi halb olend. Aga kui ta on hoopis segu halvast ja heast? Taas ei tohiks olla
probleemi, sest kui meile juhtub halbu asju, siis on tal lihtsalt halb tuju. Kui usud, et jumal on
vahel halb, vahel hea, probleemi ei teki. Nüüd aga jõuame vaimse sõlmpunktini. Kristlased
usuvad Jumalat, kes on läbinisti hea. Temas pole mingisugust halba. Nüüd oleme silmitsi
tõelise probleemiga: kuidas võib kõikevalitsev Jumal lubada sellistel koledustel juhtuda?
Inimene, kes küsib, kuidas Jumal seda kõike lubab, juba eeldabki kahte asja: Jumal on hea ja
ühtlasi kõikvõimas. Neid kahte asja kristlased usuvadki ja nii Piibel ka õpetab. Ainult need,
kes seda kahte fakti usuvad, satuvad nüüd ummikseisu. Lihtsustatult- kui Jumal on
kõikvõimas ja armastav, siis kuidas saab juhtuda midagi nii kannatusterohket? Olemegi
jõudnud küsimuse tegeliku valupunktini. Rõhutan veelkord, et ainult need, kes usuvad Jumala
kohta mainitud kahte fakti, on nüüd probleemi ees, millega peavad maadlema. Kuna olen
kristlane ja usun Piiblit, siis mul ongi see probleem ja ma pean leidma vastuse. Sel teemal on
antud palju valesid vastuseid. Isegi kristlaste ja lausa kirikujuhtide poolt. Olen viimastel
päevadel kuulanud raadiot ja lugenud lehti, lootes tabada arusaadavat selgitust kristlaste poolt.
Kuid senini asjatult. Võib-olla pole ma sattunud õige saate või artikli peale. Igatahes olen
väga tänulik võimaluse eest välja öelda seda, mida pean igati rahuldavaks seletuseks
loodusõnnetuste kohta. Kuid esmalt keskendun niisiis valedele vastustele. Selgitan, miks need
valed on. Neis võib peituda tõeelemente, kuid need ei seleta lõpuni lahti sõlmküsimust. Sest
mina tahan rahuldavat vastust kahel tasandil- nii mõistusele kui südametunnistusele. Vajan
mõlemat, sest olen inimolend, kes mõtleb ja kelle südametunnistus ühtlasi teeb vahet õigevale vahel. Nii nagu teil kõigil. Kõigil on mõistus, mis satub mõnikord väga hämmingusse ja
kõigil on südametunnistus, mis annab märku halbadest asjadest. Võime leida vastuseid, mis
rahuldavad meie mõistust, aga ei rahulda südametunnistust, tundudes olevat mingil moel
valed.

128

Räägin kolmest vastusest, mis mind ei rahulda. Esimene neist on kõlanud mitmete pastorite
suust: kannatused on müsteerium. Sa ei hakka iialgi neid mõistma. Sa ei saakski, sest sa ei ole
Jumal. Jumala teed ja mõtted on niivõrd palju kõrgemad meie omadest, et meie Tema
põhjuseid mõistma ei hakkagi. Seega peame Teda lihtsalt usaldama, uskuma, et Tal on mingi
hea põhjus, mida Ta meiega ei jaga, sest oleme mõistmiseks liiga piiratud. Tõeelement on siin
olemas. Ka Iiobi raamat näib seda kinnitavat. Iiobi kannatused olid suured. Ta kaotas oma
pere, töö, vara ja lõpuks ka tervise. Temalt võeti kõik ära. Ta ei suutnud mõista, miks. Ta oli
kindel, et polnud seda ära teeninud. Ta seisis moraalse probleemi ees. Ta teadis, et polnud
halba teinud. Sõbrad seevastu arvasid teisiti. Nimetame neid „Iiobi lohutajateks“. „Oled
kindlasti hullu pattu teinud, et sinuga niimoodi juhtus!“ Kuid nad eksisid ja Jumal ütles seda
neile. Iiobi loos on üks jahmatav aspekt: Jumal ei avaldanud talle kunagi põhjust. Lõpuks Ta
hoopis käskis Iiobit:“Mõtle jõehobu peale!“ Piibli järgi on see ravim masenduse vastu. Kui
oled hämmingus või masenduses ega mõista juhtunut, mõtle jõehobu peale. Miks? „Kas tead,
miks Jumal jõehobu lõi?“- „Muidugi mitte!“ Edasi tuli küsimus krokodilli kohta:“Iiob, kas
tead, miks ma ta lõin?“ „Arvad endast liiga palju, kui tahad teada kõigi asjade põhjuseid!“
Lõpuks andis Iiob alla. „Ma poleks pidanud Sind niimoodi küsimustega pinnima! Olen vaid
inimene. Sina oled Jumal.“ Sellest Jumalale piisas, et taastada kõik, mis Iiob oli kaotanud.
Kuid siin loos on veel midagi. Usun, et kui jääme kinni arvamusse, et kannatus ongi alati
müsteerium, ei suuda me õigesti vastata inimeste miks-küsimustele. Lähme teemaga edasi.
Mõned ütlevad, et on rumal lihtsalt niisama küsida:“Miks?“ Niimoodi ajad end vaid hulluks.
Ning et kui Jumal vaikib, tekitab see meis pettumust, kibestumust. Mõnede kristlaste meelest
on lausa vale niimoodi küsida:“Kelleks sa end pead, et Jumalat küsitled?“ Tõepoolest, peame
meeles pidama, et Jumal ei võlgne meile midagi. Ta ei pea oma tegusid mulle õigustamamiks või mida Ta teeb. Ning mina ei või Talle dikteerida, mida Ta peaks või ei peaks tegema.
See oleks laushäbematus. Piibel võrdleb seda saviga, mis vaidleb oma potissepaga. Ja ometi,
mõte kannatustest kui müsteeriumist, mida mu piiratud mõistus iial ei taipa, ei rahulda mind.
Mitmel põhjusel. Esiteks Jumal tahab, et ma Teda armastaksin. Ta on lausa andnud mulle
käsu Teda armastada. Aga kui Ta ei selgita mulle selliseid looduskatastroofe, siis Ta ei
julgusta mind ennast armastama, ega ju? Ega usaldama, kui näen selliseid mõistetamatuid
tegusid. Et suuta Jumalat armastada, pean Teda mõistma. Ta peab minuga jagama oma tegude
põhjuseid, et mõistaksin Ta mõtteid ja tunneksin Temaga ühtsust. Jeesus ütles
jüngritele:“Räägin teile kõigest, sest olete mu sõbrad.“ Jumal tahab sõpru, tahab mind endale
sõbraks, nagu oli Aabraham. Ja sõpradele ju selgitatakse asju, mis neid kurvastavad. On veel
teinegi põhjus, miks ma ei pea seda täielikuks vastuseks: mida on mul õnnetustest õppida, kui
Jumal mulle midagi ei seleta? Mis õppetund see on? Mil viisil see mind edasi arendab?
Kuidas saan omaks võtta Tema seadused? Tema armastuse? Kolmas põhjus mitte leppida
müsteerium-vastusega on see, et läbi kogu Piibli Jumal pidevalt selgitab inimestele põhjuseid.
Kui toimus mingi häving, selgitas Ta põhjuse. Prohvet Aamose kaudu ütleb Ta, et hoiatab
alati oma rahvast ette. Jumala poolt on ju igati aus ja õiglane selgitada hävingu põhjust. Läbi
kogu Piibli annab Jumal ikka ja jälle oma olemusest meile aimu. Selline meie Jumal on- Ta
tahab, et me mõistaksime. Sõna „müsteerium“ ei tähenda Jumalale sama, mis meile. Piiblis
tähistab see sõna midagi, mille Jumal on meile avaldanud ja mida me iseenesest iial välja
mõelda ei suudaks. Näiteks Paulus räägib kirjas roomlastele müsteeriumist, et ühel päeval
päästab Jumal kogu juudi rahva. Selle peale poleks osanud keegi tulla. Ometi ütleb Paulus, et
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„räägib meile müsteeriumi“. Parim viis tõlkida Piiblis sõna „müsteerium“: saladus, mille
Jumal on meile nüüd teada andnud. Midagi, mida vaid Tema teadis ja mõistis, kuid mida Ta
nüüd ka meiega jagab. Selline on Piibli üldpilt Jumalast. Ta jagab meiega oma tegude
põhjuseid, sest tahab, et reageeriksime neile õigel viisil. Kõike seda arvesse võttes on raske
väita, et kogu kannatuseteema on alati pelgalt müsteerium. Muidugi on asju, mida me praegu
veel ei mõista. Ja hakkame mõistma alles siis, kui näeme terviklikumalt Jumalat ja Tema
vaatenurka sündmustele. Näide minu elust. Mu naine oli vähki suremas, aga Jumal oli
armuline ja tervendas ta. Ning 20 aastat hiljem on ta endiselt mu kõrval. Kuid mu tütar suri
mõni aasta hiljem verevähki. Loomulikult tekib mul küsimus, miks Jumal tervendas mu naise,
aga võttis ära minu tütre? Usun, et Ta on andnud vastuse mõlemale mu küsimusele. Kuid
tookord ma ei mõistnud, vaid maadlesin oma mõtetega, kuni hakkaksin mõtlema Jumala
mõtteid ja mitte enam enda omi. Seega esimene vale vastus kõlab: tsunamid on täielik
müsteerium, mida meie iial ei mõista ja milleks Jumalal on oma põhjus, kuid Ta vaikib ning
me peame seda lihtsalt aktsepteerima. See on justkui taganemine, omamoodi fatalism, mis
ütleb:“See on Jumala tahe ja pean sellele lihtsalt alistuma.“ Nii on arvanud mitmed usundid ja
isegi mõned kristlased. Ehk kui õnnetused juhtuvad, on parem jääda rahulikuks, oodata
Jumala tahet ning mitte paanitseda. Minu puhul see ei toimi.
Järgmine vastus, mis minu arvates pole piisav: vaadake kõike seda head, mis tänu hävingule
esile tuleb. Justkui esilekerkiv hea õigustaks kõike halba. See on hämmastav väide. Uurime
seda lähemalt. Katastroofide ajal see palju ei aita, kuid pole kahtlustki, et nende järgselt
pääseb valla inimloomuse parim osa. Isegi hävingu keskel leidub imelisi juhtumeid
ohvrimeelsusest ligimeste päästmisel. Ajalehed on mõningaid lugusid kajastanud. Näiteks pilt
naisest, kes tormas otse hiidlainesse, et minna appi pereliikmetele. Ta surm oli enam kui
kindel, kuid tegelikult pääses kogu pere. Samas olen kuulnud lugusid, kus vanemad päästsid
oma lapsed omaenda elu hinnaga. Eneseohverdus. Hävingujärgselt tõuseb esile tohutu tulv
kaastunnet ja tuge. Antud juhul kogu maailmast, sest tsunami puudutas paljusid riike. Olin
just Norras külas. 500 norralast on endiselt kadunud. Nende naabritel Rootsis on kadunud
tuhandeid inimesi. Katastroof mõjutas kogu maailma. Kuid vaadakem, kui palju head tahet on
üles näidatud. Elame isekas ja ahnes maailmas, kus inimesi huvitab vaid enda heaolu. Aga
ühtäkki on inimesed muutunud isetuks. Inimestes tõuseb esile ohvrimeelsus ja nad maksavad
kõrget hinda, et minna appi ohvritele, teenida neid, aidates elu üles ehitada. Nii palju head on
korraga valla pääsenud- tänu hävingule. Vanamoeliselt võiks seda nimetada heategevuseks.
Tean, et sel sõnal on paljude jaoks halb maik, kuid ometi on tsunami tõttu valla pääsenud
heategevus märkimisväärne. Tavaelus isekad inimesed on nüüd ühtäkki lahked. Materialistid
mõtlevad andmise ja mitte enda lisakasu peale, andes kõikvõimalikku abi neile, kel pole enam
midagi. Isekus maha raputatud, on andmine asendanud saamise. Šokilaine on esile kutsunud
tohutu „hea tahte vastulaine“. Seetõttu arvataksegi leidvat hävingule põhjendus: heategevus.
Kuid samas tuleb vaadata tervikpilti. Olen šokeeritud kurjusest, mis inimloomuses on esile
tulnud. Hävingupiirkonnas on toimunud rööve ja vargusi. Kuid on midagi veel hullemat.
Õõvastav on kuulda, et inimesed röövivad orvuks jäänud lapsi, eesmärgiga müüa neid
adopteerimiseks. Sri Lanka on pidanud adopteerimised ajutiselt lausa peatama, et pidurdada
kohutavat äri. Leidub ka inimesi, kes varastavad surnukehi. Laibavargad, kes nõuavad
kompensatsioone väitel, et surnu oli nende lähedane, pere toitja. Nii et mitte kõik pole
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kaugeltki hea... Küünik võiks siinkohal öelda, et selline appitormamine on omamoodi
kollektiivne kindlustus, enesekaitse teadmisega, et teistele peaks tegema nii, nagu tahad, et
sulle tehakse. Võime ju ise olla järgmised abivajajad ja loodame, et siis teised aitavad ka
meid. Pealegi, praeguselgi hetkel sureb inimesi tulvavetes Briti saartel. Küünik ütleks, et
abistamine on omamoodi instinkt, seotud oma liigi ellujäämisega. Ütlen „oma liigi“, sest
senini pole üritatud abistada surevaid või kannatavaid loomi. Loomaõiguslased on selle teema
üsna ägedalt üles võtnud. Seega lool on ka tumedam pool. Kõige tumedam on vast see, et
kogu tohutu inimlik kaastunne ja tugi hajub üsna kiiresti. Ajalehtede esikülgedelt ongi teema
juba taandunud ning pole enam põhiuudis raadios ega teles. Ja sedamööda, kuidas huvi ja
mure hajuvad, pöördub maailm tagasi oma endise ahne ja iseka elu ning materialismi juurde.
Meil on hämmastav võime kiirelt toibuda ebameeldivatest asjadest. On veel teinegi nö. hea
asi, mis sellest tragöödiast sündis, kuigi mul on selles osas vastakad tunded. Heategevuslaine
kõrvale on tekkinud ka ühtsuslaine. Maailm ühineb, et anda hävingupiirkonnale abi. Tegemist
pole ainult rahvaste või rassilise ühinemisega. On täiesti tavatu, kuidas inimesed ühtlasi
tervitavad uskude ühinemist. Paar õhtut tagasi vaatasin saadet „Songs of Praise“
(ülistuslaulud). Siiani on olnud see kristlik saade, edastades vaid kristlikku ülistust. BBC
muud religioossed saated käsitlevad ka teisi usundeid. „Thought for the Day“ ja pühapäevane
saade „Sunday“ kajastavad nüüd ühtviisi nii islamit kui kristlust. Kuid „Songs of Praise“ oli
siiani läbinisti kristlik saade. Kuni viimase pühapäevani. See algas rõõmusõnumiga, et
tsunami on ühendanud rahvad ja usundid. Esimest korda saate ajaloos viisid seda üheskoos
läbi kristlane, islami mulla, hindu preester ja buddha munk. Saates kõlasid ülistuslaulud
kõigist neist usunditest. Kogu saade pühitses uskude ühinemist, mille põhjustas tsunami.
Ütlen ausalt, et minus tekitab see väga vastakaid tundeid. Kuid maailmale meeldiks väga näha
eri usundeid ühinemas, teenimaks inimkonna vajadusi. Kuulsin kord Edinburgi hertsogi
jutlust- muide ainud kord, kui ta jutlustas kirikuhoones, ja tema mõte oli väga lihtne. Maailma
uskudele kõlas üleskutse ühineda, päästmaks loodust ja kogu keskkonda. Kirik tahaks näha, et
kaoksid uskudevahelised riiud ja vaidlused ja et kõik ühineksid inimkonna vajaduste
teenimise nimel. Nn. humanitaarreligioon oleks maailmas igati teretulnud. Räägin sellest
pikemalt järgmisel korral. Need kaks punkti on nüüd esile tõstetud kui positiivsed märgid.
Kas tahetakse öelda, et katastroofist tõusnud hea õigustab kõik tekitatud halva? Ja kas
tahetakse väita, et Jumal on selle halva meelega tekitanud, muutmaks meid paremaks?
Avamaks meis õilsamat poolt? Kas Jumal tõesti toimiks nii? Ja kas hind pole mitte liiga
kõrge? 150 000 inimese elu selle nimel, et meid teisi veidi paremaks muuta? Et vabastada hea
meie sees? Mul on raske seda uskuda. Et katastroof kahtlemata toob inimestes esile parema
külje- mitte kõigis, aga paljudes- seda ma tõesti tunnistan. Kuid leian, et see ei õigusta kogu
halba. Siit jõuame ennekuulmatu järelduseni: me oleme paremad kui Jumal! Jumal tegi
midagi halba, aga meie teeme vastukaaluks palju head. On häbematu Jumalale öelda:“Jumal,
meie suudaksime maailma asju ajada Sinust paremini!“ „Kui oleksin tüüri juures, siis mina
küll hea nimel sellist meetodit ei kasutaks!“ Keegi ütles mulle kunagi, et iga kord, kui nurised
ilma üle, nurised selle üle, kuidas Jumal maailma juhib. See rabas mind. Oleme väga agarad
Jumalat kritiseerima. Me hindame kõrgelt enda headust ja madalalt Jumala oma. Järgmisel
korral räägin, kuivõrd see on vastuolus tõega. Kui hakkame arvama, et oleme hävingujärgses
tegevuses suurepärased, samas kui Jumal on väga paha, lastes sel sündida, oleme tõsises
ummikus.
131

Lähen edasi kolmanda põhjendusega, mille pakuvad välja kristlased. Ja see on tõesti
ennekuulmatu! Pöördume korraks tagasi sõlmküsimuse juurde lihtsustatud kujul: kui Jumal
on kõikvõimas ja läbinisti hea ning armastav, miks siis sellised asjad juhtuvad? Nii ei tohiks
olla. Jumal saaks need peatada, isegi juhul, kui need ise algatas. Kuigi Ta poleks pidanud neid
üldse algatama. Küsimuses:“Kus oli Jumal tsunami ajal?“ on kaks eeldust: esiteks Ta on
kõikvõimas, teiseks Ta on armastav. Oletame, et üks või teine või koguni mõlemad eeldused
on valed. Sel juhul muutub kogu probleemi olemus. Kui Jumal pole kõikvõimas, pole mingit
probleemi, sest Ta ei saanud tsunamit ei esile kutsuda ega peatada. Kui Jumal pole armastav,
on samuti kõik selge. Viimane vale vastus, mida täna käsitlen, ütlebki, et Jumal pole
kõikvõimas. Korraks veel väike filosoofia- kommentaar kahest „-ismist“, sest Jumalat võib
uskuda kahel erineval viisil. Teism, Piibli õpetus, usub, et Jumal on loonud meie füüsilise
universumi ja ühtlasi juhib seda. Ta on selle algselt loonud ja hoiab seda endiselt kontrolli all.
Teine filosoofia, deism, on veidi erinev. Deismi järgi Jumal küll lõi maailma, kuid ei juhi seda
enam. Maailm on otsekui suur kell, mille Jumal kord üles keeras, siis aga lasi käest lahti ja
nüüd jätkab see kulgemist omasoodu. Jumal ei saa enam midagi muuta. See pole enam Ta
juhtimise all. Isegi paljud kirikuinimesed on deistid. Nad ei usu näiteks imedesse, sest see
tähendaks, et Jumal sekkub kellamehhanismi. Laialt on levinud nn. teadususk, mille järgi
loodus on mehhanism, suletud süsteem, millesse keegi enam ligi ei pääse. See kulgeb oma
vankumatute seaduste järgi nagu gravitatsioon ja isegi Jumal ei saa enam loodusseadustesse
sekkuda. Kunagi ammu lõi Jumal looduse, pani selle toimima ja nüüd see kulgebki omasoodu.
Deistid näiteks ei palu kunagi Jumalat ilmaolusid muuta. Nende arvates on see Talle võimatu.
Ilm kulgeb oma raudreeglite järgi ja Jumal pole piisavalt võimas, et seda oma tahtele vastavalt
muuta. Selline arusaam viibki vastuseni, mida pean valeks. Paar aastat tagasi vaatasime koos
naisega saadet „Credo“ ehk „Usun“. Tõsise kristliku sisuga saade. Intervjueerija küsitles
piiskoppi, anglikaani kiriku komisjoni esimeest. Komisjoni ülesanne on uuendada Inglismaa
Kiriku doktriini, kaasajastada usutemaatika ja kohaldada see moodsasse vormi. Mittekristlasest intervjueerija küsis:"Mida te kavatsete Inglismaa Kiriku usuõpetuses muuta?
Kuivõrd teistmoodi peaksime hakkama Jumalasse suhtuma?“ Piiskop vastas väga
avameelselt:“Peame muutma oma ettekujutust Jumalast.“- „Mil viisil?“- „Peame mõistma, et
Jumal on nõrk.“ Oma mõtte rõhutamiseks lisas ta:“Nõrk nagu vesi.“ Intervjueerija oli
hämmingus:“Millisena te siis Jumalat ette kujutate?“ Piiskop vastas:“Arvan, et inimsugu on
nagu suur perekond, kellel on vanaema. Sel ajal, kui pereliikmed käivad tööl ja tegelevad oma
asjadega, hoiab vanaema armastus kogu perekonda koos. Tema armastus tagab pere ühtsuse,
ta armastab kõiki ja kõik teda.“ Küsitleja oli rabatud:“Ma pidasin Jumalat isaks, mitte
vanaemaks!“ Kuid piiskop polnud sugugi häiritud. Intervjueerija küsitles edasi:“Arvate, et
selline Jumala-pilt täidab kirikud taas rahvaga?“ Piiskopil oli julgust vastata:“Usun, et
inimesed tõepoolest pöörduvad tagasi kirikusse, kui mõistavad, et Jumal väga vajab neid.“
Mitte et inimesed vajavad Jumalat, vaid vastupidi. Ta maalis pildi nõrgast Jumalast, kes on
igati armastav, kuid üsna abitu ja sõltub meist, et lahendada meie endi probleeme. See on
küllaltki uus vaatenurk, aga juba üsna levinud. Teisisõnu, selle vastuse kohaselt pole Jumal
kõikvõimas. Ta on neis katastroofides samasugune ohver nagu meiegi. Ei meie ega Tema saa
midagi parata. See on väga eriskummaline mõtteviis. Siit kerkib küsimus: mis mõtet on siis
Jumala poole pöörduda? Mis abi Temalt üldse loota? Vastus kõlab: Ta saab meile kaasa
tunda. Ja aluseks võetakse Vana Testamendi read:“Kõigis nende kannatustes kannatas ka
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Tema.“ Kaastunne ehk „sympathia“ tähendab „kannatada koos teistega“, tunda teistele kaasa.
Sedasama lohutavat vastust pakuvad ka kristlikud jutlustajad. „Jumal kannatab koos sinuga.
Ta tunneb sulle kaasa. Ta toetab sind hingeliselt, sest seisab kannatustes su kõrval.“ Olen
kuulnud mitmeid pastoreid sel viisil jutlustamas. „Usun, et Jumal on kannatustes sinuga.“
Teisisõnu, Ta on sinuga solidaarne. Just nagu see peaks sind lohutama.
Minu meelest on see väga vale, sest Piibli järgi pole tegemist nõrga Jumalaga, kes on võimetu
midagi muutma. Piibel ütleb väga selgelt, et Jumal on kõikvõimas taeva ja maa Looja. Ta
valitseb jätkuvalt ja saab igal ajal loodusseadustesse sekkuda. Piiblis antud pilt Jumalast
sarnaneb pisut koolidirektoriga, kes on tunniplaani aasta alguses paika pannud, öeldes
näiteks:“Teisipäeval kell 10 on prantsuse keel.“ Aga direktorina võib ta ükskõik mis hetkel
ümber otsustada ja asendada prantsuse keele ajalootunniga. Ta juhib koolikorraldust. Ta on
kehtestanud tavatunniplaani, aga võib sellesse alati sekkuda. Just selline on Piibli kirjeldus
Jumalast, Tema loomusest. Loodusele on antud seadused ja ajakava, mille järgi see toimib.
Kuid Piibel ütleb, et Jumal võib alati vahele tulla ja teha midagi, mida loodus omapäi teha ei
saaks. Jumal saab teha imesid ja teebki. Imesid, mis on loodusseadustega vastuolus. Kui
Jeesus kõndis vee peal, oli see külgetõmbejõuga vastuolus, kuid nii Ta kõndis. Käsitlus
Jumalast kui nõrgast olendist, kes saab vaid kaasa tunda, on paraku täiesti vastupidine minu
arusaamale Piiblist. Ehk peaksime ka esitama küsimuse, kas on üldse õige pidada Jumalat
armastavaks olendiks? Eelnevalt vaatasime, et ainult need kaks eeldust tekitavad probleeme.
Vaid need, kes peavad Jumalat kõikvõimsaks ja 100% armastavaks, seisavad probleemiga
silmitsi. Igaüks, kes küsib, kuidas Jumal lubas tsunamil juhtuda, eeldab neid kahte punkti.
Püüdsin esmalt näidata, miks on vale eeldada, et Jumal pole kõikvõimas. Nii on, kui usud
Piibli olevat Jumala Sõna. Nüüd räägime teisest eeldusest. Peame esitama küsimuse:“Kas
Jumal on armastav? Mida see tähendab? On see tõde? Mainisin eelnevalt, et kõik maailma
usundid võivad olla valed, aga üks neist võib tõene olla. Põhjus on, et eri usunditel on väga
varieeruv ettekujutus Jumalast. Omavahel on need vastuolus. Võimatu on eri usundeid ühiselt
käsitleda, sest nende jumala-pilt on liiga erinev. Aga milline neist piltidest on õige? Milline
neist on tõeline Jumal? Piibel väidab, et räägib meile ainsast tõelisest Jumalast. Nii heebrea
kui kreeka keeles on „õige“ ja „tõeline“ sama sõna. Piibel seega räägib ainsast õigest
Jumalast. Seepärast ütlengi, et kõik maailma religioonid võivad eksida, vaid üks neist on
tõene. Igaüks peab tegema valiku, millist jumalat uskuda. Meie räägime Jumalast, kes valitseb
ja juhib meie universumit ning võib sellega oma tahte kohaselt toimida. Ta on kõikvõimas.
Aga on Ta armastav? Suurbritannias oli hiljuti küsitlus teemal „Kas usute Jumalat?“ Umbes
67% vastas jaatavalt. Kuid tulemus ei tähenda midagi, sest oleks tulnud uurida, millisesse
jumalasse usutakse ja kas ta on armastav. Järgmisel korral räägime sel teemal lähemalt. Kuid
küsime nüüd, kuidas üldse teada saada, milline Jumal on? Milline iseloom Tal on? Milline
isiksus Ta on? Milline Jumal Ta üldse on? Kuidas seda teada saada? Kuidas saaksid teada,
milline mina olen? Või keegi teine? Sa kuulaksid, mida ma räägin ja jälgiksid, mida ma teen.
Ja loodetavasti leiad, et need pole vastuolus. Et David Pawsoni sõnad ja teod ühtivad ja ta on
usaldusväärne. Jumal on usaldusväärne. Tema sõnad ja teod pole kunagi vastuolus. Meie,
kristlased, usume elavasse Jumalasse, kes on siin maailmas kohal, kõneleb ja tegutseb. Piibel
on Tema sõnade ja tegude kogumik. Kui uurime Tema tegusid ja sõnu, mis omakorda Ta
tegusid selgitavad, õpime Teda tundma sellisena, nagu Ta tegelikult on. Nii mõnigi asi üllatab
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meid. Isegi šokeerib. Avastame, et mitte alati ei toimi Ta meie mõistes „armastavalt“.
Täpsemalt räägin järgmisel korral. Räägin, mida Piibel kõigest sellest arvab. Mida Piibel
kõneleb Jumalast? On Ta halb? Hea? Või mõlemat? Ja edasi peaksime küsima, mida Jumal
meie kohta ütleb. Loodetavasti jõuame järeldusele, et Jumal on tunduvalt parem ja meie
tunduvalt halvemad, kui arvame. Küsime, mida Jumal meile tuleviku kohta ütleb. Üks, mida
Ta ütleb, on see, et maavärinad kasvavad nii sageduses kui tugevuses. Uurimegi, mida Piibel
just maavärinate kohta ütleb.

2. osa
Täna on kõnelustesarja teine osa. Sarja pealkirjaks panin „Looduskatastroofid- piibellik
vaatenurk“. Mu teemavalik on loomulikult mõistetav. Kolm nädalat tagasi toimus rängim
looduskatastroof minu eluajal. Hukkunute arv küünib juba 250 tuhandeni. Tsunami on
hävitanud terveid linnu ja külasid. Ilmselt veel hiljuti oli see sõna paljudele tundmatu. Jaapani
keeles tähendab „tsunami“ hiidlainet. Teen kokkuvõtte eelmisest saatest. Rääkisime
vajadustest, mis hävingujärgselt esile kerkivad. Mainisin kolme liiki vajadusi. Esmalt
füüsilised vajadused: hukkunud tuleb üles leida, tuvastada, matta. Aga eelkõige ellujäänute
vajadused: toit, vesi, ravimid, eluase jne. Abi saabub kõikjalt maailmast. Füüsilistele
vajadustele järgnevad hingelised. Esmalt šokiseisund, milles on vaja tugiisikute abi. Seejärel
muutub šokk hingevaluks, ahastuseks, eriti kui oma lähedaste saatusest midagi ei teata. Edasi
intellektuaalsed vajadused. Enne veel- šokile ja valule järgneb viha. Viha on sellises olukorras
erakordselt tugev tunne. Inimesed on vihased ja otsivad süüdlast, patuoinast. Ja kui inimesi
süüdistada ei saa, tehakse Jumalast patuoinas. Siit jõuamegi intellektuaalsete vajadusteni.
Meie mõistus maadleb küsimustega. Esimene küsimus on:“Kuidas?“ Kuidas see juhtus? Mis
selle põhjustas? Kui mõistame põhjust, ehk saame olukorda vältida või ennetada. Teadus peab
andma sellele küsimusele vastuse. Kuid on veel palju olulisem küsimus ja see on:“Miks?“
Teadus on siin jõuetu. Teadus oskab seletada universumi ja inimsoo tekkefaasi, kuid ei suuda
vastata küsimusele, miks see nii on. Siin tuleb minna hoopis filosoofia ja religiooni pinnale.
Vastus küsimusele „miks?“ peab meid rahuldama kahel tasandil- nii meie mõistust kui
südametunnistust. Mõistus nõuab ratsionaalset vastust, aga südametunnistus nõuab moraalset
vastust. Teisisõnu me ei taha lihtsalt vastust, vaid õiget vastust. Näiteks kui ütleksin, et Jumal
on loodusesse pannud mehhanismi, mis hoiab inimkonna arvukuse piirides, et tagada piisav
toiduvaru ja tsunamid lihtsalt vähendavad ülemäärast inimhulka. Nii kõlaks ratsionaalselt
põhjendav vastus. Kuid miski meis mässaks vastu. See pole hea, pole moraalne põhjus.
Kirikumees nimega Malthus kirjutas 200 aastat tagasi sel teemal raamatu. Tema arvates
vaesuse, haiguste ja sõja eesmärk ongi arvukust piirata. Ma pole sellega nõus. See võib
rahuldada mõistust, aga mitte südametunnistust. Tahame rahuldavat vastust. Eelmises saates
harutasin teema põhjalikult lahti. Probleem tekib vaid neil, kes tunnustavad kolme eeldust.
Esiteks: on vaid üks Jumal. Jumalate paljususe või ateismi korral küsimusi ei teki. Aga kui
usud ühte Jumalat, oled probleemi ees. Teine eeldus: Jumal on kõikvõimas. Ta juhib oma
loodut, Ta valitseb looduse üle. Kolmas eeldus: Jumal on 100% ja ainult armastav. Seega vaid
need, kes tunnustavad kolme loetletud eeldust, seisavad looduskatastroofide puhul miksküsimuse ees. Eelmisel korral mainisin kolme vastust, mis paraku kõlavad kristlaste suust.
Kiriku-poolsed ebarahuldavad vastused. Esiteks: kannatused on täielik müsteerium. Keegi ei
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mõista põhjuseid, Jumal ei avalda midagi. Hävinguolukorras peab lihtsalt alistuma Jumala
tahtele. Kui hakkame põhjuseid uurima, ajame end asjatult paanikasse. Kannatused on
müsteerium, mida ei mõista. Ehk kunagi hiljem. Selline vastus pole rahuldav. Nii mõistus kui
südametunnistus satuvad üha uute küsimuste küüsi. Teine vale vastus, mida mainisin: sellised
õnnetused toovad esile palju head; palju head tahet. Isekas ja ahne maailm muutub ühtäkki
isetuks, teiste suhtes hoolivaks. Kui palju head tahet sündis tänu hävingule! Kuid see ei
õigusta kogu tekitatud halba. Sellist mõttekäiku edasi arendades jõuame järelduseni, et
inimesed on Jumalast paremad. Tema tekitas hävingu, aga meie vastukaaluks oleme
abivalmid. Üsna mitmed peavad end Jumalast paremaks ja arvavad, et saaksid maailma
asjadega igati edukamalt hakkama kui Tema. See pole sugugi rahuldav vastus. Kuigi palju
head on tõesti esile tulnud, ei õigusta see halba. Kolmas ja väga kummaline vastus: Jumal on
liiga nõrk, et takistada selliste sündmuste toimumist. Ainus, mida Ta saab pakkuda, on
solidaarsus, tugi, kaastunne. Kuid paraku on Ta õnnetustes samasugune ohver nagu meiegi.
Lausa ennekuulmatu, et kristlastest juhid nõnda õpetavad. Kõigile on ju teada, et Jumal on
kõikvõimas. „Kõikvõimas Jumal“ on lausa üldväljend ja tihti me ei mõtlegi, kuivõrd tõene see
on. Samas on meil veel teinegi väljend- „hea Jumal“. Kuid mõlemad fraasid on kaotanud oma
tähenduse. Nende abil lihtsalt väljendatakse üllatust või hämmingut, kuigi tegelikult on
mõlemad tõde.
Kuna Jumal on kõikvõimas ja hea, olemegi nüüd küsimuse „miks?“ ees. Miks Ta seda lubas?
Miks tekitas? Miks ei peatanud? Pöördun nüüd Piibli poole. Eelnevalt ma Piiblit palju ei
tsiteerinud. Olen kristlane ja Piibel on minu jaoks autoriteet. Usun, et see on Jumala Sõna.
Usun, et see annab parima seletuse mis tahes teema kohta. See seletab meie universumi
tekkeloo- nii alguse kui lõpu. See seletab parimal viisil meie olemasolu põhjuse. See
valgustab parimal viisil tulevikusündmusi. Eelkõige räägib Piibel üsna palju
looduskatastroofide kohta. Mulle meeldib väga, et Piibel on faktide raamat. See räägib elavast
Jumalast, kes elab meie universumis. Aastaid tagasi oli üks liikumine, mis väitis, et Jumal on
surnud. Selle pooldajad ei väitnud siiski, et Ta on lakanud olemast, vaid et Ta pole enam meie
juures. Ta elab ehk kuskil mujal universumis, aga mitte meie maailmas. Varemalt elas, aga
enam mitte. Kuid Piibel räägib, et Jumal tegutseb aktiivselt siin ja praegu, meie väikese
maailma ajas ja ruumis. Seetõttu leiamegi Piiblist palju ajalugu ja geograafiat. See räägib
reaalsetest inimestest reaalses ajas ja asukohas. Piiblis kirjeldatud paiku võime tänapäevalgi
külastada. See on tegelikkusel põhinev raamat. Ja see raamat väidab, et kajastab Jumala Sõnu
ja tegusid. Seda tähendabki „Elav Jumal“- tegutsev, kõnelev olend nagu meiegi. Piibel on
Tema sõnade ja tegude, imede ja sõnumite kogumik. Nii et meil on raamat, mis aitab Jumalat
tundma õppida. Ja ühtlasi väidab, et räägib ainsast tõelisest Jumalast. Heebrea ja kreeka
keeles tähendab „tõeline“ sama, mis meile „õige“. Ehk mis on õige, on tõeline ja vastupidi.
Piibel väidab, et räägib meile ainsast õigest Jumalast. Räägib, milline Ta tegelikult on.
Täna ma sellele keskendungi. Milline Jumal tegelikult on? Alustan sellest, mida Piibel ütleb
looduse kohta. Tsunamidest seal juttu pole, kuna kirjeldatakse sündmusi maismaal, mitte
ookeanides. Ühe võimaliku erandiga, aga sellest hiljem. Samas räägib Piibel palju tsunamide
algpõhjusest ehk maavärinatest. Leiame sealt mitmeid ajaloolise taustaga maavärinasündmusi. Paljuski seetõttu, et enamus Piibli sündmustest toimus maavärinapiirkonnas.
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Suurim maakoore lõhe suundub Süüriast läbi Iisraeli Punase mereni, sealt edasi läbi Akaba
lahe ja Etioopia, siis läbi Uganda ja Keenia kuni Mosambiigini välja. See on maakoore suurim
lõhe. Õigemini kaks lõhet. Maapind lõhede vahel on kokku vajunud, tekitades riftivööndi, mis
on seismoloogiliselt aktiivne. Pole siis ime, et Piiblis on maavärinatest palju juttu, sest need
on sealkandis üsna tihti esinev nähtus. Mõned maavärinad on nö. tavapärased. Teised seevastu
on üleloomulikud, sest Jumal on need esile kutsunud. Siit tekibki küsimus Jumala ja looduse
vahelisest suhtest. Kas Ta kontrollib üle iga hetkesündmuse looduses? Iga tuulepuhangu? Iga
lumehelbe? Kas Ta „lülitab“ pidevalt kõike sisse-välja? Mitte päris. Piibel pigem väidab, et
Jumala suhe loodusega sarnaneb koolidirektori suhtega oma tunniplaani. Aasta alguses paneb
direktor plaani paika, kehtestades näiteks teisipäeviti kell 10 ajaloo tunni. Aga direktorina on
tal võim sekkuda igal ajahetkel, teha muudatusi, asendades näiteks ühel teisipäeval ajaloo
tunni geograafiaga. Üldjoontes sellisena Piibel seda suhet kirjeldab. Jumal on loodusele
kehtestanud süsteemi ja see toimib vastavalt- need on loodusseadused. Kuid Tal on võim ja
õigus süsteemi mis tahes hetkel muuta. Siis on tegemist imedega. Jumalal on kogu meelevald
muuta asjade kulgu. Seetõttu ütlemegi, et osad maavärinad Lähis-Idas on Jumala tegu. Need
on üleloomulikud ehk mitte tavapärased loodusnähtused. Need on alati seotud mingi olulise
sündmusega Jumala rahva ajaloos. Näiteks hävitas maavärin Soodoma ja Gomorra linnad. See
oli ühtaegu nii loomulik kui üleloomulik sündmus. Jumal tegutses oma vihas ja hävitas
tegelikult lausa neli linna. Siis näiteks sündmus, kus Jumal ilmus Moosesele Siinai mäel ja
andis kümme käsku. See oli pöördeline hetk. Jumala rahvas oli mäe jalamil laagris. Neil kästi
paigal püsida, mitte läheneda, sest „see oli püha maa“. Ainult Mooses tohtis minna Jumalaga
rääkima. See, mis rahvast eemal hoidis, oli mäge raputav maavärin. Samuti tuli ja suits, mis
vihjab vulkaanilisele tegevusele. Nii näitas Jumal oma võimsust. Jumalakartus tuli inimeste
üle. Veel näiteid leidub kuningas Sauli ajal, samuti prohvet Eelija ajal. Suurim maavärin leidis
aset kuningas Ussija ajal. See oli tugevaim ja rängim maavärin Vana Testamendi päevil.
Prohvet Aamos pidas seda selgelt Jumala kohtuks, sest rahvas oli väga halvasti käitunud.
Jumal lasi neil selle eest maksta, tuletades nii meelde, mil viisil Tema rahvas peab elama.
Sajandeid hiljemgi mainis seda maavärinat prohvet Sefanja. Jeesusest rääkides veendume, et
Tema elu mõjutas kogu universumit. Kui Ta sündis, tõusis taevalaotusse täht seda sündmust
kuulutama. Inimesed küsivad minult, kas siin pole seost astroloogiaga. Vastus on ei.
Astroloogias mõjutab tähe paiknemine lapse sündi, kuid Petlemmas oli hoopis laps see, kes
mõjutas tähe paiknemist. Kui Jeesus suri, vappus maa. Teisisõnu Jumal raputas maad. Rist oli
kaljuprakku püsti pandud ja kui kalju hakkas vappuma, vappus ka rist. Seda nähes ütleski
Rooma väepealik:“See mees oli tõesti Jumala Poeg!“ Ta mõistis, et Jumal reageeris oma Poja
ristisurmale, raputades kaljut, millel rist seisis. Kolm päeva ja kolm ööd hiljem juhtus midagi
uskumatut, mida pole juhtunud enne ega pärast. Jeesus tõusus surnuist üles uue ihuga. Ja taas
on kirjas, et toimus maavärin. Jumal rõhutas selle sündmuse olulisust ka looduse kaudu. Uuest
Testamendist leiame loo, kuidas Paulus ja Siilas olid vangis ning laulsid keset ööd kiituslaule.
Nad ülistasid Jumalat, kuigi olid pimedas vangikongis, ahelates, lukkude taga. Kuidas Jumal
nende ülistusele vastas? Ta raputas kogu linna. Vangla uksed avanesid ning Paulus ja Siilas
kõndisid välja. See omakorda pani pöörduma vangivalvuri, kes polnud eales midagi sellist
näinud ja oli jahmunud. Ta süda avanes Jumalale. Järgmisel korral räägime lõpuaegade
ettekuulutustest maavärinate kohta- nende arv ja tugevus järjest kasvab. Ja meie ajastu lõpul
aset leidvast kõigi aegade suurimast maavärinast, mis raputab kogu maakera. Kuid sellest
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järgmisel nädalal, kui teemaks on Piibli tulevikusündmused. Tagasi tänase teema juurde.
Piibel niisiis viitab osade maavärinate puhul Jumala sekkumisele. Nii ilmutab Ta oma
ülemvõimu või viha või lihtsalt olemasolu. Jumal, kes kõik on loonud, seisab nüüd oma rahva
kõrval. Ta ilmutab nii oma isikut. Meie nimetame seda „teismiks“ ehk Jumala valitsemiseks
oma loodu üle. Maavärinad võivad niisiis olla loomulikud või üleloomulikud.
Kindlustusfirmad nimetavad neid „Jumala teoks“.
Nüüd on käes aeg esitada mõned väga ausad küsimused. Veelkord probleemi tuumast: kui
Jumal on kõikvõimas ja kõiki armastav, ja on ühtlasi ainus Jumal, siis oleme keerulise
probleemi ees. Miks Ta põhjustab või vähemalt lubab looduskatastroofe, mis nõuavad tohutult
inimelusid ja teevad erakordselt palju kahju? Miks ometi? Eelnevalt vaatasime tõsiasja, et
Piibli järgi on Jumal kõikvõimas. Ta võib selliseid asju esile kutsuda või peatada. Miks Ta nii
teeb? Peame nüüd rääkima teisest eeldusest: Jumal on kõiki armastav. See tuleb küll
küsimärgi alla seada. Sajandeid on kirik keskendunud Jumala armastuse jutlustamisele,
läkitades maailmale avaliku sõnumi, et Jumal on armastus, Ta armastab sind. Kavatsen teile
näidata, et minu arvates on see suur viga. Vabandan kõigi pastorite ees, kes niimoodi rääkinud
on. Mu arvamus võib šokeerida, aga las ma seletan selle lahti. Kui pöörame pilgu Piibli poole,
küsides, milline Jumal tegelikult on, leiame üsna üllatavaid fakte, millest kohe rääkima
hakkan. Need panevad tõsiselt mõtlema ja siin pole põhjust vabandada- peame Jumalat
armastama ka kogu oma mõistusega, mitte ainult südamega. Maailma suurim läbiuurimata ala
asub meie kõrvade vahel. Vähesed kasutavad Jumala poolt antud täit ajumahtu tõe otsimiseks.
Milline siis on tõde Jumala kohta? Sajandeid on kristlikud jutlustajad rääkinud Jumala
armastusest. Kuid mil viisil seda sõnumit on mõistetud? Kuidas on see vastu võetud? Mille
suunas kuulajaid viinud? Mu vastus kõlab lihtsalt: see on viinud sentimentaalse Jumalakäsitluseni Piibli-käsitluse asemel. Inimesed on loonud Jumalast oma ettekujutusele vastava
pildi, selle asemel, et võtta vastu Piibli poolt antud Jumala-pilt. Selgitan täpsemalt. Kui
ütleme, et Jumal on armastav- kuidas maailm seda sõnumit mõistab? Mõistab niimoodi, et
järelikult Jumal ei põhjusta iial kellelegi valu ega kannatust. Ei tee kärbselegi liiga. Et Ta
armastab meid niivõrd, et kaitseb meid kogu valu ja kannatuse eest ning täidab kõik meie
vajadused. Kokkuvõtvalt on Tema roll meid õnnelikuks teha. Ja et õnnelik olla, on vaja kahte
asja- tervist ja raha. Teisisõnu on Jumala roll kaitsta meid haiguste ja vaesuse eest. Ta ei
peaks laskma meile mingil kombel haiget teha, vaid peaks keskenduma nende asjade
andmisele, mis meile rõõmu pakuvad. Jumala asi on hoida kannatused eemal ja teha meid
õnnelikuks. Paraku sellise pildi armastavast Jumalast rääkimine paljudele maalib. Ta justkui
peaks meid teenima. Ja kui Ta seda ei tee- no siis lasema Ta lahti! Saadame minema!
Loobume Jumalast. Olen kuulnud väga mitmeid inimesi ütlemas:“Usuksin Jumalasse, kui Ta
poleks lasknud mulle niimoodi juhtuda.“ Või perele või sugulastele või sõpradele... Nii
loobutaksegi Jumalast. „Kui Jumal ei hoia valu ja kannatusi minust eemal ning ei anna mulle
head elu, lohutust, kaitset, siis mul Teda vaja pole.“ Nõnda inimesed tavaliselt mõtlevad, kui
räägin armastavast Jumalast. Seepärast ma enam nii ei räägigi. Piibli pilt Jumalast on vägagi
erinev. Piibel ütleb, et Ta laseb tulla valu ja kannatusi, mitte ei paku ainult lohutust, kaitset,
rõõmu. Peame seda teemat ilmselt põhjalikumalt käsitlema. Toon teile ühe liigutava näite.
Just praegu meenutatakse Saksamaal toimunud holokausti. On mitmeid telesaateid. Meie
peaminister pakkus välja mõtte pidada mälestuspäeva, meenutamaks 6 miljonit hukkunud
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juuti. Mul on tuttavaid juute, kes holokaustis ellu jäid. Nad ütlevad, et ei suuda enam
armastavasse Jumalasse uskuda. Üleüldse Jumalasse. Paljud, kes füüsiliselt pääsesid, on
hingeliselt katki. Neist said ateistid ja agnostikud. Nad loobusid Jumalast, sest Ta polnud neid
kaitsnud, vaid lasi neile juhtuda õudusi, kohutavat valu ja kannatust. Seetõttu on nad usu
Jumalasse täielikult kaotanud. Üsna sarnast suhtumist olen kuulnud paljude suust:“Miks lasi
Jumal mulle kallil inimesel vähki surra? Ma ei usu enam...“ Vähemalt ollakse ausad. Kuid
juba algarusaam Jumalast on siin vale. Neil inimestel pole piibellikku Jumala-pilti, kui
arvavad, et Jumal välistab kannatused ja annab vaid rõõmu. Piibellik pilt Jumalast pole
selline, nagu meile meeldiks. Sellist suhtumist nimetab Piibel ebajumalakummardamiseks.
Ebajumal on Jumala kujutis, mille oled ise endale loonud, on see siis puust või kivist või
hoopis mõttetasandil. Minagi võiksin Jumala „välja mõelda“ just sellisena nagu arvan õige
olevat või nagu mulle meeldiks. Me ei tohi Jumalaga manipuleerida. Ta on selline, nagu on.
Meie asi on välja uurida, milline Ta on, mitte „arvata“. Pöördume Piibli poole. Kui meil on
tundeline käsitlus Jumalast, siis pole mingi ime, et me ei suuda leppida looduskatastroofidega
ega mõttega, et Ta lubab kannatusi, kuigi on väidetavalt armastav Jumal. Enne kui leiame
õige vastuse oma sõlmküsimusele, peame uurima, milline Jumal tegelikult on. Vaatame
esmalt, mida Piibel räägib Jumala armastusest. Leiame üllatavaid asju. Aga- vaadake ise
Piiblist järele kõik, millest siin räägin. Ma ei taha, et võtate omaks minu arvamuse. Uurige
kindlasti ise järele, kas Piibel toetab mu sõnu. Kui toetab, siis ütlete, et nii on Piiblis kirjas,
mitte et David Pawson ütles. Mina jagan oma arusaama Piiblist, aga teie peate ise lugemauurima, ise kinnitust leidma, et räägin tõtt. Väike kommentaar: te võite leida kinnitust
igasugustele asjadele, kui lihtsalt nopite Piiblist salme välja. Salm siit, salm sealt- ja võite
tõestada mida tahes. Mina käsitlen Piiblit tervikuna. Tervikpilt Jumalast, nagu see Piiblis
tervikuna kirjas on. Esimene üllatus kõlab nii: Piibel räägib väga vähe Jumala armastusest.
Seda on küll mainitud, aga 35 000-st salmist alla 30 räägib armastusest. See on umbes 0,1%.
Imevähe. Piiblis on terveid raamatuid, tegelikult enamus, kus Jumala armastust üldse ei
mainita. Ja kui mainitakse, siis vaid ühes-kahes salmis. 1. Moosese raamatus pole sellest
sõnagi; 2. Moosese raamatust leiame ühe salmi; 3. ja 4. pole sõnagi; 5. on kaks salmi; Joosuapole; Kohtumõistjad- pole; 1. ja 2. Saamuel- pole; Kuningate raamatud- pole; jne. Piiblis on
väga vähe viiteid Jumala armastusele. Miks siis on kirik sellest üleüldise sõnumi teinud?
Arvan, et see tuleneb kiusatusest rääkida inimestele pigem seda, mida nad kuulda tahavad,
aga mitte tõde. Seega esimene üllatus piiblis: väga vähe on juttu Jumala armastusest. Teine
üllatus: sellest ei räägitud kunagi avalikult. Kui Vana Testamendi juudid rääkisid Jumala
armastusest, siis oli see ikka suunatud juutidele endile, mitte teistele. Juudi prohvetid
kõnelesid palju teistest rahvastest, kuid iialgi ei mainitud Jumala armastust. See oli nö. juutide
omavaheline jututeema. Uues Testamendis tõdeme, et sama kehtis ka kristlaste kohta. Ka
nemad ei rääkinud kunagi Jumala armastusest mitte-kristlastele. See oli nende omavaheline
teema. Paras üllatus, sest tänapäeva kirik üldsusele muust väga ei räägigi. Kuid Uue
Testamendi kristlased- ei Jeesus ega apostlid- ei jutlustanud kunagi avalikkuse ees Jumala
armastusest. Võtame näiteks apostlite teod. See raamat räägib, kuidas algkogudus
evangeliseeris ja kuidas kogudus Vahemere piirkonnas kasvas. Kuidas nad jutlustasid
juutidele ja paganatele ja paljud tulid usule. Kuid ometi pole Apostlite tegudes ainsatki salmi
Jumala armastusest. Rabav! Algkogudus kasvas ja levis ilma, et oleks räägitud Jumala
armastusest. Miks siis juudid ja kristlased ainult isekeskis Jumala armastusest juttu tegid?
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Kõik Piibli salmid viitavad sellele, et teema oli privaatne, mitte avalik. Vastus on väga lihtne.
Jumal on nii juudid kui kristlased orjusest vabastanud. Ta oli neile teinud midagi sellist, mida
polnud teistele teinud. Nad olid tohutult tänulikud, teades, et polnud seda ära teeninud. Nüüd
nad mõistsid, kuivõrd Jumal neid armastas. Teisisõnu vaid need, keda Jumal on orjusest
vabaks teinud ehk lunastanud, suudavad mõista Jumala armastuse suurust. Siit jõuame
kolmanda faktini. Nad olid valvsad kasutama erilist sõna Jumala armastuse kohta. Teistsugust
sõna kui inimestevahelise armastuse kohta. Veidi infot kreeka keele teemal. Kreeka keeles oli
armastuse kohta kolm eri sõna: eros, filio ja agape. Need tähistasid armastuse erinevaid külgi.
Kahte neist mõistab enamus inimesi, kuid kolmandat vaid vähesed. Kolmandat kasutati tol
ajal harva, see mõiste oli pigem tundmatu. Kristlased võtsid selle sõna üle Jumala armastuse
kirjeldamiseks, rõhutades nii selle erilisust. Täpsustan nende sõnade tähendust. „Eros“ seostub
enamasti südame ja tunnetega. See on meeldimisel põhinev armastus. Kohtad kedagi, kes
sulle väga meeldib või keda lausa ihaldad. Seepärast kasutatakse seda sõna tihti seksuaalse
armastuse kohta. Külgetõmme, pilkude kohtumine, tahtest sõltumatu armumine. Süda võtab
täielikult võimust, inimene armub, tunneb külgetõmmet. See on südame-armastus. Järgmiseks
„filio“, mis põhineb kiindumusel. Selles on pisut ka külgetõmmet, kuid enamasti on see
mõistuslik armastus. Kaks mõttelaadi kohtuvad, neil on palju ühist, nad sõbrunevad. Osaliselt
on see tahtest sõltumatu, sest tõmbud kellegi poole, kellega tunned ühtsust. Samas on see
tahtlik valik, sest sa ise valid endale sõbrad. Ise valid, kellega lähed koos edasi ja kellega
mitte. Selline on kiindumus-armastus. Edasi „agape“, tegude-armastus. See tähendab, et
teistele tehakse head, teisi aidatakse. See on täiesti teadlik armastus vabatahtliku otsuse alusel.
Kui kohtad abivajajat, võid temast mööduda või teda aidata. Just selline on Jumala armastus.
Agape-armastus. Kui Jeesuselt küsiti, kuidas peaks oma ligimest armastama, rääkis Ta loo
heast samaarlasest. Üks juut oli sattunud röövlite küüsi, teda oli pekstud ja ta lebas verisena
tee peal maas. Preester läks mööda, veel keegi... Siis tuli samaarlane, kes tavaliselt juute ei
sallinud- ja vastupidi. Mingit tõmmet tal tee peal lebava verise juudi vastu polnud.
Kiindumust samuti mitte, sest mõttelaad oli liiga erinev. Juudid ja samaarlased ei sallinud
üksteist. Kuid samaarlane aitas juuti. Seda nimetab Jeesus armastuseks. Siin pole tegemist
külgetõmbe, kiindumuse, himu ega meeldimisega. See tähendab teiste aitamist. Praktiline
armastus, tegude-armastus. Meie stuudio lähedal asub Piccadilly tsirkus. Väljaku keskel on
monument. Kas teate selle nime? Ärge öelge „Eros“, see pole õige. Nii seda küll hüütakse,
sest kaugelt vaadates on sel sarnasust Cupidoga, vibu ja nool käes. Seetõttu peetaksegi kuju
Eroseks, veetluse-armastuseks, iharuseks. Nimi ju sobiks, eriti kui arvestada ümbruskonda.
Kuid sel kujul pole erosega mingit pistmist. See on agape-monument. See pühitseti Anthony
Ashley Cooperi auks, rohkem tuntud Lord Shaftesbury nime järgi. Too mees tegeles kogu
oma elu vaeste abistamisega. Ta aitas parendada töötingimusi tehastes ja söekaevandustes.
Teda imetleti väga, isegi niivõrd, et ta nimi on Westminister Abbeys. Kogu rahvas imetles
teda. Tema matusel oli palju tähtsaid tegelasi, sest mõisteti, et sel mehel on tegude armastus.
Ta tegi sotsiaalvallas kirjeldamatult palju head. Ta oli sünnilt aristokraat, rikkast perest pärit,
kuid pühendas oma elu vaeste ja töölisklassi aitamisele. Kui loete kirja monumendil, pole seal
ei „erost“ ega „filiot“. Aga „agapet“ on palju. See mees väljendas Jumala armastust. Sellised
on niisiis Piibli üllatused Jumala armastuse kohta. Armastust mainitakse harva ja vaid nende
keskel, kes on kogenud Jumala tegusid orjusest lunastamisel- olgu Egiptuse või patu orjusest.
Patu orjus on kõige rängem ja enamus meist teab seda. Need, kes on kogenud andekssaamist,
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mõistavad Jumala armastust. Mitte kuskil Piiblis pole öeldud, et Jumal armastab kõiki.
Uurige, kas leiate sellise väite. Ja ometi kirik nii õpetab. Pole siis ime, et küsitakse, miks
Jumal lubab kannatusi või kuidas saab armastav Jumal kedagi põrgusse heita. Oleme need
küsimused ise tekitanud, rõhutades Jumala armastust. See pole piibellik. Tegelikult ütleb
Piibel Jumala kohta nii mõndagi, mis ei näi sugugi armastav. Näiteks see, et Jumal on
inimestega väga kannatlik ja pikameelne, aga Ta võib inimeste peale ka väga vihaseks saada.
Kui Jumal kellegi peale vihastub, oleks parem Tema teelt pageda. Parem, kui see inimene
poleks sündinudki. Uus Testament tõdeb:“Kohutav on elava Jumala kätte langeda!“
Vaatame järgmist kontrasti. Jumalal on osadest inimestest hea meel, eriti kui nad on head.
Kuid osad inimesed on Talle tülgastavad. Tema tülgastus on Piiblis kirjas. Seda nimetatakse
jäleduseks. Jumal võib inimesi jälestada. Üks, mida Ta jälestab, on nais- ja meessoo nö.
kohavahetus. Ta lõi meid erinevaks. Erinevad rollid, erinev vastutus. Isegi erinevus riietumisja soengustiilis. Kui me kõike seda moonutame...Mehed käituvad ja riietuvad nagu naised ja
vastupidi, meeste soengud on nagu naistel ja vastupidi, mehed seksivad meestega ja naised
naistega...Lähme otseselt vastuollu milleski, mille Jumal on meie jaoks kaunilt loonud- seksis.
Kui Jumal lõi seksi, nentis Ta:“Väga hea! Meistriteos!“ Ta lõi meid meesteks ja naisteks.
Meie aga solgime Jumala loomingut ja Ta jälestab seda.
Veel üks kontrast. Piibel ütleb, et Jumal õnnistab inimesi ja ka neab neid. Jumal, kes õnnistab
ja neab... Kas on armastav inimesi needa? Tunnete tasandil kindlasti mitte. Lähme hetkeks
tagasi holokausti juurde. Hämmastav on, kuidas 5. Moosese raamatus ptk. 28 ütleb Jumal
Iisraeli rahvale:“Õnnistan teid, kui käite minu teedel ja nean, kui te ei käi.“ Seetõttu ongi
juudid enim õnnistatud ja enim neetud rahvas maailmas. Peatükk 28 on ettekuulutus sellest,
mis juutidega Saksamaal juhtus. Ebapopulaarne jutt...Kui sellest sünagoogis kõnelesin,
sattusin paljude juutide viha alla. Armastan juudi rahvast. Kuid neil on väga raske
aktsepteerida mõtet Jumala needustest ja õnnistustest. Aga nii on, nägin seda juhtumas oma
eluajal. Nagu paljud, küsisin ka mina, kus Jumal ometi oli. Ta oli kohal. Ta oli ette öelnud, et
nii juhtub- teiste rahvaste viha juutide vastu. Kõik läks täide. Jumal on niisiis väga kannatlik,
aga Ta võib ka väga vihaseks saada. Jumal armastab ja vihkab. Piiblis on muide ühepalju
salme Jumala viha ja armastuse kohta. Neid on umbed 30. 30 viidet Tema armastusele ja 30
viidet Tema vihale. Üllatav moment: Tema viha sihiks võiks pidada kurjust, kuid kurjus
ilmneb just kurjade inimeste sees. 30-st viitest Jumala vihale räägib 1/3 kurjusest, aga 2/3
räägib sellest, et Ta vihkab kurje inimesi. Olete ilmselt kuulnud ütlust „Jumal vihkab pattu,
aga armastab patust“. See pole piibellik. Ta vihkab ka patuseid, kui need klammerduvad oma
patu külge ega soostu sellest loobuma ja päästetud saama. Jumal niisiis võib inimesi
armastada ja vihata. Ning Jumal võib inimesi hävitada samuti kui tervendada. Ta on Jumal,
kes võib meid tervendada, aga ka tappa. Ja Piibel ütleb, et Ta on tapnud palju inimesi. On
huvitav, et Tal on tapmiseks alati ilmselge põhjus. Vaatame hetkeks seda otsest vastuolu:
Jumal võib olla väga kannatlik ja väga vihane; Jumal õnnistab ja neab; Jumal armastab ja
vihkab; Jumal tervendab ja tapab. Piibellik pilt Jumala loomusest on vägagi tasakaalus. Kas
see tähendab, et Jumal on ühtaegu nii hea kui halb? Või tujukas, nii et parem oleks palvega
tabada Ta hea tuju hetke? Või on Ta skisofreenik? Ei. Mis siis ühendab harmooniliselt ja
mõtestatult Tema kaks poolt? Vastus pole armastus, sest mitmed küljed pole meie mõistes
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armastavad. Mis neid siis ühendab? Vastus on: kõike saab seletada eeldusel, et Jumal on hea.
Aga kui hea Jumal on? Me ei kujuta ettegi. Ilmselt pole meist keegi iial kohanud head
inimest. Oleme kohanud inimesi, kelles on nii head kui halba. Kuid mitte keegi pole hea nagu
Jumal. Jeesuselt küsiti:“Hea isand, mida pean tegema, et pärida igavene elu?“ Jeesus vastas
välkkiirelt:“Miks sa nimetad mind heaks? Keegi pole hea kui vaid Jumal.“ Miks Jumal siis
vihkab, tapab, neab? Sest Ta on niivõrd hea. Meile on see mõistetamatu, sest me pole
kogenud täiuslikku headust ja seetõttu ei küündi seda mõistma. Kuid Jumal on niivõrd hea, et
peab vihkama kurja. Ta on niivõrd hea, et peab needma kurje inimesi. Ta on niivõrd hea, et
peab hävitama inimesed, kes on läbinisti halvad. Just see seletabki mitmeid sündmusi Piiblis.
Näiteks Noa ja veeuputus. Jumal muutus inimsoo suhtes üha vähem kannatlikuks. Ja
inimsugu muutus üha kurjemaks. Eristus kaks teemat: väärastunud seks ja ääretu vägivald.
Ning Jumal kahetses, et oli üldse inimese loonud. Piibli kõige kurvem salm. Jumal kahetses!
Usun, et mõistate seda tunnet. Lapsevanemad ütlevad vahel:“Parem, kui lapsi poleks olnud!“
Siis, kui lapsed on mässumeelsed ja kõiges vanemate vastu...Jumalal oli sama tunne. Ta
kahetses, et oli inimese loonud. Ja otsustas inimesed hävitada. Ta hävitas kogu sugupõlve.
Kohutav...Kuid nii puhastas Jumal oma maakera neist, kes seda moraalselt saastasid. Ta oli
loonud hea maailma, oli sinna pannud head inimesed, aga andis neile vabaduse muutuda
halvaks- ja seda nad tegid. Jumala kannatus katkes. Ta otsustas jagelemise lõpetada. Ta
ütles:“Näen nende mõtteid, mis kõik on kurjad. Nad mõtlevad pidevalt ainult kurja.“ Oli siiski
üks hea perekond. Vähemalt üks hea mees, kellel oli naine ja kolm poega, kolm miniat. Kõik
head inimesed. Jumal otsustas neid säästa, sest nad olid head. „Kuid teised pean hävitama,
sest olen hea ega talu nende kurjust.“ Sama juhtus iisraellastega Kaananimaal.
Öeldakse:“Jumal on süüdi etnilises puhastuses, sest käskis iisraellastel tappa kõik
kaananlased!“ Aga kirjas on, et Jumal ootas 300 aastat, kuni kaananlased oli muutunud nii
kurjaks, et ei väärinud enam elada. Jumal on hea, kuid sõna „hea“ on paraku minetanud oma
tähenduse. Kui ütleme „hea koer“, „hea puhkus“, „hea toit“, „hea ilm“, siis mõtleme selle all
lihtsalt midagi meeldivat. Kuid sõna „hea“ tuleks kasutada vaid Jumala kohta, sest Tema on
ainus tõeliselt hea olend kogu universumis. Seepärast peabki Ta kurjuse hävitama. Seega sõna
„hea“ meid palju ei aita. Õnneks on Piiblis Jumala kohta veel teinegi eriline sõna, mis paraku
leiab kõnes harva kasutust:“õiglane“. Jumal on õiglane! Kõik, mida Ta teeb, on õige. Ta on
täiuslikult õiglane ja aus. Teda ei saa ära osta, manipuleerida. Ta teeb alati vaid seda, mis on
absoluutselt õige ja õiglane. Tore, et meil on selline Jumal! Kas ikka on tore...? Õigluse
vastupidine pool on see, et Ta ei saa teha midagi valelikku. Ei saa valetada, murda lubadust,
teha pilkavat nalja. On palju asju, mida Jumal ei saa teha. See määratleb Tema jõu- Ta ei saa
kasutada jõudu halval eesmärgil. See on vastu Tema loomust. Seega Piibel annab pildi
õiglasest Jumalast, kes ka meiega alati õiglasel viisil toimib. Ning oma õiglase loomuse tõttu
peab Ta kurjust alati karistama. Ta poleks täiuslikult hea ja õiglane, kui vaataks kurjusest
mööda seda karistamata. Ta ei saa nii teha. Ta on niivõrd hea, et ei lase kurjal minema
pääseda. Minu arvates on see tore- meil on moraalne universum. Ükski paha ei pääse. Tean, et
tänapäeval on kuritöö tasuv äri, sest 2/3 kuritegudest jääb avastamata ja karistamata.
Kurjategijad loodavad kergelt pääseda. Ei! Jumal on õiglane ja igaüks annab oma tegude eest
vastust. Patt, pahed, kuritöö- kõige eest tuleb maksta, sest universum on õiglase Jumala kätes.
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Hakkan otsi kokku võtma. Ütlen Jumala kohta kaks asja, mis panevad sügavalt mõtlema.
Esiteks: õiglane Jumal ei saa andestada. Muidu poleks Ta õiglane. Ta peab hävitama halva. Ta
peab halbu karistama ja ühel päeval hävitama. Jumal ongi otsustanud nii teha. Ta on juba
kindlaks määranud aja, mil igaüks annab Talle aru. Ja siis Ta karistab neid, kes on teinud
halba ning annab tasu neile, kes on teinud head. Kuidas teile meeldib? On üks veider inimlik
nõrkus: me arvame alati, et teised on halvad. Et just teised inimesed põhjustavad kõiki
probleeme. Minult küsitakse:“Miks Jumal ei hävita halbu inimesi juba nüüd? Miks Ta ei
tegutse, et saaks lahti kõigist halbadest inimestest?“ Selle taga peitub naljakas eeldus: siis me
ülejäänud saaksime elada õnnelikku, turvalist, mõnusat elu! Kuid tõsiasi on, et kui Jumal
praegu nii teeks ja hävitaks kõik, kes maailma halvemaks muudavad, ei jääks meist kedagi
järele. Ei saatejuhti ega vaatajaid. Sest kui Jumal teeks mulle nii, nagu väärin, poleks ma elus.
Mitte et oleksin kohutavalt halb, aga tean, et saastan Tema maailma. Seega esimene
kokkuvõte on: õiglane Jumal ei saa pattu andestada. Välja arvatud juhul, kui selle eest on juba
makstud. Välja arvatud juhul, kui karistuse halva eest on keegi juba kandnud. Loodan, et
hakkate asju avaramalt nägema. Kui Jumal ütleks meile:“Ah, las olla! Lasen teil seekord
minna! Ärge edaspidi nii tehke!“, siis oleks see moraalitu tegu. See oleks ebaõiglane ja
ebaaus. Õiglane Jumal ei saaks meile niimoodi öelda. Aga Ta saaks öelda:“Annan sulle
andeks, sest keegi teine on kandnud sinu karistuse. Seega lasen sul minna.“ Teine kokkuvõte
on: õiglane Jumal ei saa karistada süütut, ainult süüdlast. Siit kerkib küsimus: mida ma üldse
väärin? Elu või surma? Kas keegi meist väärib surma? Kas keegi meist väärib elu? Neid
küsimusi käsitlen järgmisel korral. See küsimus viib järgmise juurde: kui Jumal karistab
süüdlasi, miks siis Tema ainus Poeg suri vägivaldset ja enneaegset surma? Süütu ohver ju
sellist surma ei vääri. Ja kui üldse keegi on olnud süütu, siis just Jeesus. Isegi Ta vaenlased
tunnistasid seda. Ometi lasi Jumal Tal vägivaldselt ja enneaegselt surra. Lõpetuseks jätangi
teile need kaks mõtet: õiglane Jumal ei saa andestada, enne kui karistus on kantud; Jumal
peaks karistama süüdlasi, mitte süütuid. Ometi karistas Ta oma ainust Poega vägivaldse ja
enneaegse surmaga. See on lähtepunktiks meie järgmisele saatele nädala pärast. Tänan
kuulamast.

3. osa
Paari nädala eest toimus üks rängemaid looduskatastroofe meie eluajal. Ligi veerand miljonit
inimest on hiidlaines hukkunud. Paljud on kaotanud kõik- kodu, töö, lapsed, vanemad. Väga
kohutav sündmus. Küsimusi on palju, aga oma kolmes saates käsitlen oluliseimat: kuidas on
see kõik Jumalaga seotud? Teisisõnu kõlab küsimus nii: kui on olemas üksainus Jumal, kes on
kõikvõimas ja armastav, miks Ta lubab sellistel asjadel juhtuda? Eelmisel korral rääkisin, et
ehk peaks oma Jumala-pildi üle vaatama. Mina käsitlen seda küsimust Piibli põhjal, sest usun,
et see on Jumala Sõna, mis annab selgeima vastuse kõigile sõlmküsimustele. Uurisime,kas
Jumal on kõikvõimas ja leidsime, et on. Ta on loonud looduse ja valitseb seda. Seega oli
Tema kätes tsunami peatada või esile kutsuda. Jumal on tõepoolest kõikvõimas. Siiski on
asju, mida Jumal teha ei saa: valetada, murda lubadust...Kord tegin neist asjadest nimekirja ja
üsna kiiresti sain kokku 30. Kui nimekirja üle lugesin, tõdesin, et olen ise pea kõiki neid
teinud. See muidugi ei tee mind Temast võimsamaks. Eelmisel korral uurisime ühtlasi, kas
Jumal on kõiki armastav. Üritasin selgitada, et see on Jumala suhtes eksitav termin, sest nii
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tõlgendame Jumalat tunnete, mitte Piibli alusel. Tõdesime, et Jumala teod ei näi mitte alati
armastavad. Ta andestab, aga ka karistab; Ta õnnistab, aga ka neab, Ta tervendab, aga ka
tapab. Kas see tähendab, et Jumal on skisofreenik? Et Temas on kaks poolt- hea ja halb? Või
on Ta tujukas, nii et parem oleks tabada Tema hea tuju hetke? Ükski neist pole õige.
Tõdesime, et Jumal on niivõrd hea, et Ta peab kõike seda tegema. Ta on niivõrd hea, et
vihkab kurja ja neid, kes kurja teevad. Piiblis on ühepalju viiteid nii Jumala viha kui
armastuse kohta. Ta on niivõrd hea! Samas on sõna „hea“ minetanud oma tähenduse.
Kasutame väljendeid „hea toit“, „hea koer“, „hea puhkus“, „hea ilm“. Kui Jeesuse kohta öeldi
„hea“, küsis Ta:“Miks sa mind heaks nimetad? Ainult Jumal on hea!“ Otsime siis Jumala
kirjeldamiseks teistsugust sõna. Piiblis tuleb esile sõna „õige“. Jumal on nii õige, et ei või
midagi valesti teha. Kõik, mida Ta teeb on õige. Ta on läbinisti usaldusväärne, õiglane ja aus,
kõrgemal manipuleerimisest ja äraostmisest. Ta on läbinisti hea, läbinisti õige! See seletab
Tema kohta nii mõndagi. Kuigi Jumala kohta kasutatakse sõnu „kõikvõimas“ ja „hea“,
eelistan ma sõna „õige“. Piiblit uurides olen jõudnud arusaamisele, et Jumal armastab õigsust
rohkem kui inimesi. See võib šokeerida, aga uurige ise Piiblist järele, kas on nii, et Jumal
armastab eelkõige õigsust. Kui Ta peab valima, kas ohverdada õigsus või inimesed, valib Ta
inimesed. Seda tõestab veeuputuselugu Noa päevilt. Klassikaline näide, et Jumal armastab
õigsust enam kui inimesi, sest Noa põlvkond polnud õige. Elati vaid kolme teema nimel: toit,
jook ja seks. Inimesed olid ühtlasi vägivaldsed ja lõpuks Jumal nägi, et kõik nende mõtted
olid kogu aeg läbinisti kurjad. Nii Ta hävitaski nad veeuputusega. Seal võis muide tegemist
olla ka tsunamiga- vihmale lisaks. Kirjas on, et taevaluugid avanesid ja vihma hakkas
kallama. Aga samuti, et sügavuse veed tõusid üles. See viitab tsunamile ehk maavärisemisele
samaaegselt. Pange nüüd hoolega tähele paari seika. Esiteks: oli üks õige perekond. Õige
mees Noa, kes andis oma õige eluviisiga eeskuju poegadele, naisele ja miniatele. Nii pääses
kaheksa inimest hävingust. Pange ka tähele, et ülejäänud inimesed väärisid hävingut. Jumal
on niivõrd hea, et ei anna inimestele seda, mida nad ei vääri. See oleks täiesti ebaõiglane ja
ebaaus. Aga Jumal on niivõrd hea, et ei saa iial olla ebaõiglane. Rõhutan veelkord: nad said,
mida väärisid. Pange tähele ka seda, et Ta hoiatas inimesi ette. Seega polnud neil mingit
vabandust tulevase hävingu ees.
Jeesus hindas inimloomust madalalt. Näiteks ütles Ta:“Kui teie, kes olete kurjad, oskate anda
häid ande oma lastele...“ Ta tõdes, et inimloomus on algselt kuri, isegi kui suudame oma elus
aeg-ajalt häid tegusid teha. Ta ütles ka, et ei usaldaks kedagi, sest teadis, mis inimeses peitub.
Erakordne väide- Jeesus ei usaldaks inimesi! Ta poleks saanud usaldada, kuna teadis nende
sisemist olemust. Ja kui Talle öeldi “hea isand“, küsis Ta vastu:“Miks sa mind heaks nimetad?
Keegi pole hea kui vaid Jumal!“ Meiegi ei peaks sõna „hea“ mitte kellegi teise kohta
kasutama. See muidugi on vastuolus humanistliku maailmavaatega. Humanistid usuvad, et
inimene on põhiolemuselt hea, kuigi teeb halba. Samuti usuvad nad, et kurjus tuleb meie sisse
väljastpoolt ja et ümbritsev keskkond sunnib meid halvasti käituma, kuigi põhiolemuselt
oleme head. Kuid paraku- kurjus ilmub välja hoopis seestpoolt. Ümbruskond võib olla halb
või hea, inimesed on ikkagi halvad. Vaesus võib olukorda halvendada, samuti võivad rasked
pereolud halba käitumist süvendada, kuid see toob vaid esile meie tegeliku olemuse. Muide,
kõik mu kolm last õppisid ütlema „ei“ enne kui „jah“. Neile polnud vaja õpetada inetut
käitumist, vaid hoopis sõbralikku. Neile polnud vaja õpetada inetusi, vaid viisakust. Kas meie
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lapsed olid halvemad kui teised? Ei, täiesti tavalised. Nagu ütles üks ema: lapse probleem
pole mitte jah-tahe. Vaid ei-tahe. Iga lapsevanem teab seda. Lapsed pole süütukesed. Seetõttu
esinebki nii palju koolikiusamist, seetõttu tekib mänguväljakutel kõiksugu probleeme.
Rõhutan, et Piibli käsitlus Jumalast on tunduvalt kõrgem meie omast ja Piibli käsitlus
inimestest on madalam meie omast. Seetõttu lähtub Jumala Sõnast huvitavaid järeldusi. Aga
enne veel vaatame mõningaid halva ilminguid meie sees. Kui halvad me õieti oleme? Ma ei
pea siin silmas kriminaale? Kõik on nõus, et mõned inimesed on kurjad: Hitler, Hussein. Kui
ütleksin, et nad satuvad põrgusse, ollakse minuga kohe nõus. Vähemalt oleks nii mõnigi
tagasiside saadete kohta teises stiilis. Me kõik arvame, et kurjus pesitseb teistes, mitte meis.
Vahel küsitakse minult, miks Jumal ei korista kurje inimesi maailmast ära, et ülejäänud
saaksid nautida rahu ja turvalisust. Kuid selle küsimuse taga peitub vale eeldus, sest kui Jumal
hävitaks kõik halvad inimesed, ei jääks kedagi järele. Ei teid ega mind- kui Jumal toimiks
meiega läbinisti õiglaselt.
Nimetan kolm halba külge, mis kõigil meil on ühised. Esiteks: meie suhtumine Jumala
loodusse. Me hävitame keskkonda, millest ise sõltume- raiume maha metsad, mis tagavad
hapnikuvaru; loomaliigid surevad välja, sest me ei anna neile ruumi elada. Jumal lõi kõik nad
endale rõõmuks, aga meie muudkui hävitame...Kliima soojenemisega hävitame teatavasti ka
atmosfääri. Lisaks ähvardab Maad globaalne hämardumine, kuna fossiilsed kütused paiskavad
õhku tillukesi süsinikuosakesi, mis vähendavad Maale jõudva päikesevalguse hulka. Meie
toiduvaru aga sõltub valgusest, sest fotosüntees toodab seda otsesel või kaudsel viisil. Sellist
suhtumist Jumala loodusse esindame me kõik. Saabusin siia diiselrongiga, mis paiskas õhku
süsihappegaasi. Sama oleks auto puhul. Me kõik kahjustame Jumala loodud keskkonda, mille
Ta andis meie kätte hoolitsemiseks, kuid me ei tee seda. Me hoopis toodame lõputul hulgal
jäätmeid ja prügilaid. See on vaid üks punkt, milles me kõik rikume Jumala loodut. Teiseks:
meie suhtumine üksteisesse. Me ise tapame rohkem inimesi kui ükski looduskatastroof.
Veerand miljonit hukkus tsunamis ja see on rängim õnnetus meie eluajal. Kuid kahes
maailmasõjas tapeti 50-60 miljonit inimest. Venemaal hukati 80 miljonit inimest. Ja
maailmasõdades hukkus 6 miljonit inimest Jumala rahva hulgast. Nemad polnud kellegi vastu
sõda kuulutanud- ja ometi kannatasid. Jumal nimetab juute oma silmateraks. See on silma iiris
ehk õrneim koht. Ja ühtlasi Jumala õrneim koht. Kui puudutad Tema valitud rahvast,
puudutad Ta õrna kohta- silmatera. Veel näiteid. Istume vintis peaga rooli, kuigi see ohustab
teisi, ületame kiirust...Iga päev seame ligimeste elud ohtu. Aga eelkõige: kolmandik
rahvastikust läheb õhtuti tühja kõhuga magama, ja teine kolmandik kannatab lausa nälga.
Samas kui läänemaailmas sööme me nii ohtralt, et kannatame rasvumise käes, lapsed
sealhulgas. Peale veeuputust lubas Jumal Noale, et maailmas saab alati olema piisav toiduvaru
kogu inimkonnale. Ka praegu on maailmas piisavalt süüa kõigile. Miks siis toitu ei jätku? Sest
osad meist on nii ahned, et ei jaga toitu nendega, kes seda vajavad. Pole Jumala süü, et osa
inimesi nälgib. See on meie süü. Sisuliselt oleme kõik tapjad. Natsid kohtlesid juute kui
alaväärseid inimesi, kuid meie teeme sama vea, kui kohtleme natse alavääristavalt. Nemad
olid samasugused inimesed nagu sina või mina. Olles mürgitanud sadu juute, läksid
Auschwitzi sõdurid õhtul koju, mängisid oma lastega, laulsid jõululaule. Nagu inimesed ikka.
Kui õpid ennast sügavuti tundma ja näed end Piiblis otsekui peeglis, mõistad, et oleme kõik
võimelised samasugusteks tegudeks. Jeesus ütles midagi väga hirmsat:“Kui oled iganes
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soovinud kellelegi surma, oledki juba mõrtsukas. Või kui oled nimetanud kedagi lollpeaks,
oled tapja.“ Olen nõustanud inimesi, kes lapsena kuulsid oma vanemate suust:“Sa oled täiesti
mõttetu!“ See suretas nende vaimu kogu ülejäänud eluks. Suhtumine kaasolenditesse näitab
reaalset kurjust meie sees. Aga kuidas on lood meie suhtumisega loojasse? Mainisin suhtumist
loodusse ja kaasolenditesse, aga kuidas on Loojaga? Ta on andnud meile raamatu eluks
vajalike juhtnööridega. Ta on andnud meile seadused meie tervise ja heaolu jaoks. Kuidas me
nendesse suhtume? Ignoreerime. Mõtleme välja omad seadused. Näiteks seksuaalse naudingu
teema. Jumal ütles, et kui tahate seksi maksimaalselt nautida, tuleb hoida täielikku süütust
enne abielu; täielikku truudust abielus. Ning nauding on garanteeritud. Aga mida meie teeme?
Ignoreerime mõlemat reeglit. Justkui oleks meie Jumala-vastase mässumeele tuum öelda enne
surma:“Tegin, nagu ise tahtsin!“ Selline on patuste hüüdlause. Aga ma ei pea silmas vaid
reegleid, mida Jumal meile meie endi heaolu huvides andis, vaid ka viisi, kuidas me Teda kui
isikut kohtleme. Paljud inimese eiravad Teda. Nad eelistavad pühapäeviti pigem ostlemist või
jalgpallivõistlust, selle asemel, et veeta tunnike Tema rahva hulgas, tänada Teda, öelda Talle,
kui oluline Ta meile on. Me solvame Jumalat, pöörates oma imetluse ebajumalate suunas.
Mitte tingimata teiste religioonide, vaid ebajumalate nagu filmistaaride, popstaaride,
spordistaaride suunas. Ja kingime neile kogu imetluse, mis kuulub vaid Jumalale. Ainult
Jumal väärib sellist ülistust. Eelkõige solvame Teda sellega, et ei täna Teda kõige meile tehtu
eest. Toon siia näitena ühe loo Vanast Testamendist, mis näitab Jumalat sellisena, nagu Ta
tõeliselt on. Siinai kõrbes oli laagrisse toppama jäänud sadu tuhandeid inimesi. Nende endi
süü tõttu. Nad oleksid võinud jõuda tõotatud maale 14 päevaga, kuid veetsid hoopis 40 aastat
kõrbes, sest ei usaldanud Jumalat. Jumalat, kes tõi nad välja Egiptusest, et tõotatud maale viia.
Ja nii nad virelesid kõrbes. Jumal oleks võinud nad sinnapaika jätta:“Kuna te ei läinud maale
siis, kui selle teile andsin, surete siin.“ Kuid Ta ei teinud nii. Hoopis toitis neid iga päev
mannaga- imeroaga. Ja andis neile vett otse kaljust. Toitis-jootis-riietas 40 aastat. Kord aga
pöördusid inimesed Moosese poole, keda Jumal oli kasutanud, toomaks neid välja orjusest.
Rahvas nurises toidu üle, mida Jumal neile jagas:“Vilets toit! Igatseme taga Egiptuse vürtse ja
küüslaauku! Miks sa meid siia kõrbesse tõid ja seda viletsat toitu annad?“ Imeroog sisaldas
kõiki vajalikke mineraale, valke, süsivesikuid, vitamiine, aga rahvale toit ei meeldinud ja nad
nurisesid. Jumal vihastas. Ta saatis nende laagripaika mürkmaod. Palju inimesi suri
maohammustusse, paljud pered kaotasid oma lähedased. Siis rahvas kahetses ja hüüdis
Moosese poole:“Ütle Jumalale, et oleme teinud pattu! Me poleks pidanud nurisema! Palu, et
Ta maod ära võtaks!“ Kuid Ta ei võtnud madusid ära. Maod jätkasid salvamist ja tapmist. Ta
käskis Moosesel panna vaskmadu kepi otsa ja viia see mäele. Kui keegi sai salvata, piisas
vaadata selle mao peale ja mürk haihtus kehast. Küllap ütlete, et see kole lugu on Vana
Testamendi teema. Ei sugugi! Ka Jeesus rõhutas sama mõtet: Jumal vihastub inimeste
tänamatuse peale. Selle rõhuasetuse leiate Uuest Testamendist Joh 3:14-15. Ja kohe edasi on
salm 16:“Jumal on maailma armastanud...“ Teisisõnu tuleb armastavat Jumalat aktsepteerida
samavõrd kui Jumalat, kes vihastudes võib tappa tänamatuid inimesi. Millal viimati tänasid
Jumalat selles eest, et Ta sind elus hoiab? Saate aru? Me võtame seda enesestmõistetavalt,
arvame, et meil on õigus toidule, tervisele, elule...Sugugi mitte. Käsitlesin vaid väga põgusalt
neid kolme sügavat teemat: meie suhtumine loodusse, kaasolenditesse ja Looja isikusse.
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Nüüd lähen kiirelt edasi järelduste juurde, mida Piibel siinkohal teeb. Esimene järeldus on: me
ei vääri elu. Me kõik rikume Jumala loodut iseendi, teiste ja Tema ees. Oleme kõik süüdi.
Keegi pole piisavalt hea, et hoolitseda tema loodud maailma eest. Selline on esimene ja väga
oluline järeldus: me ei vääri elu. Teine järeldus kõlab: me oleme ära teeninud surma. Igaüks
meist. Miks? Sest Jumal ei või lasta kurjadel inimestel igavesti elada ja Tema universumit
hävitada. Seepärast on Ta määranud meie eluaastatele ajapiiri 70-80, tänapäeval 90 või isegi
100 aastat, aga siis me sureme. On huvitav, et Piibel ei väida, nagu oleks surm loomulik
sündmus. Piibli järgi pole surmas inimese jaoks midagi loomulikku, meid pole loodud surema
ja seetõttu me sõdime surma vastu, püüame seda lükata edasi nii palju kui võimalik ega räägi
sellest. Sest meie pole loodud surema ja sisimas me teame seda. Surm on vaenlane, kellest me
ei räägi, kellega ei taha kohtuda. Tänapäeval on surm täiesti sobimatu kõneaine. Surm pole
loomulik, vaid hoopis kohtuotsusega seotud sündmus, sest me oleme süüdi, väärime surma. Ja
Jumal on selle ka välja öelnud. Eedeni aias ütles Ta Aadamale:“Päeval, mil oled mulle
sõnakuulmatu, sured.“ Ta peab panema meie elule piiri, et me hävitustöö ei kestaks igavesti.
Jumal pidi nii toimima. Seega iga surm, varajane või mitte, on seotud kohtuotsusega. Karmilt
väljendades on see elu mittevääriva inimese hukkamine. Lähen sammu võrra veel kaugemale.
Me mitte ainult ei vääri surma, elu asemel, vaid me kõik oleme ära teeninud vägivaldse ja
enneaegse surma. Me suudame surmaga kuidagiviisi leppida, kui see saabub rahulikult,
kõrges eas, kui oleme vanad ja väsinud ning valmis uinuma. Kuid tegelikult väärime kõik
hoopis vägivaldset ja enneaegset surma. Mille alusel ma seda väidan? Kristlasena usun, et on
üks isik, kes ei väärinud surma. Kogu maailma ajaloos on olnud vaid üks õigesti elatud elu.
Keegi ei saa vastu väita. Isegi Ta vaenlased tunnistasid seda. Jutt on loomulikult Jeesusest.
Seepärast oleks Jeesuse elu pidanud kestma igavesti, kuid nii ei juhtunud. Jumal lasi Tal surra.
Mitte 70-80-aastaselt kuskil Naatsaretis, rahulikult voodis lebades, vaid 30-aastaselt
hukkamise läbi. Eriliselt piinarikka ja alandava surma läbi- ristipuul rippudes. Nagu too madu,
mille Mooses puukepi otsa üles riputas. Kuna Jeesus suri vägivaldset ning enneaegset surma,
ja kuna tean, et Jumal just nõnda plaanis- s.t et Jeesus suri minu asemel ja tasus nii minu
hinna- seepärast tean, et minagi väärin vägivaldset ja enneaegset surma. Seetõttu suhtub iga
kristlane igasse päeva ja igasse elusse, olgu lühike või pikk, kui Jumala armu ja teenimatu
soosingu väljendusse. Kord intervjueerisin üht matusekorraldajat. „Olete käinud paljudes
kodudes, kus on toimunud traagiline, äkiline, ootamatu surmajuhtum. Osad neist kodudest on
ilmselt olnud kristlaste omad. Olete märganud mingit vahet kristlase ja mitte-kristlase kodu
vahel?“ Ta mõtles pikalt ja ütles siis, et on tõesti märganud üht erinevust. Küsisin, mis see on.
„Kristlaste kodudes pole kibestumist ega vimma.“ Nägin, et ta tõesti suhtus kristlastesse
austusega. Kristlased teavad, et väärime kõik enneaegset ja vägivaldset surma. Ülejäänu on
täiesti teenimatult Jumala arm. Piibel ütleb, et Jumala arm on see, et me üldse elame. See
paneb kogu temaatika hoopis teise valgusse. Piibel muide ei esita kordagi selliseid küsimusi,
nagu siin käsitlen. Piibel ei räägi, miks Jumal lubab selliseid asju juhtuda. Tegelikult viib
Piibel meid hoopis vastupidise küsimuse juurde: mitte see, miks nii palju inimesi
looduskatastroofis suri, vaid hoopis miks nii vähe? Küsimus pole selles, miks
looduskatastroofid aeg-ajalt juhtuvad, vaid miks neid ei juhtu tihemini? Sest kui oleme väärt
surma, siis on hämmastav, et õnnetusi tihemini ei juhtu ja need rohkem inimesi ei tapa. See on
täiesti teine vaatenurk. Kuidas me selleni jõudsime? Sest Piibel ütleb, et Jumal on kordades
parem, kui meie arvame ja meie oleme kordades halvemad, kui ise arvame. Piibli valgel võtab
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kogu pilt teise värvingu. Vaatame, mida Jeesus selle kohta ütles. Jeesuse eluajal toimus
katastroof. Üks torn kukkus ümber. Nagu New Yorgis. Me ei tea, kas tookord peitus põhjus
looduses või inimkätes, oli see kehvalt ehitatud või toimus hoopis maavärin. Või mõlemad- et
torn maavärina piirkonnas vastu ei pidanud. Ükskõik kummal põhjusel, aga tegemist oli suure
katastroofiga. Palju inimesi sai surma. Jeesuselt küsiti:“Kas need inimesed, kes hukkusid, olid
halvemad kui ellujäänud?“ Ehk kas õnnetuse mõte oli vabaneda halvematest inimestest kui
meie? Jeesuse vastus kõlas väga lihtsalt:“Ei, nad polnud halvemad, aga nad polnud ka
paremad.“ Jeesuse vastus näitas selgelt:“Nad väärisid surma samavõrd kui teie. Teile aga on
antud võimalus asjad korda teha, enne kui surete.“ Missugune vastus! Olen Jeesuse järgija
ning usun, et Ta oli tõde ja rääkis tõtt. Ja kui Tema ütles õnnetuses hukkunute kohta, et nad
väärisid seda samavõrd kui ellujääjad, siis usun, et Ta rääkis tõtt. Samasugune peaks olema ka
meie suhtumine loodusõnnetusse või mis tahes muusse hävingusse. Nood inimesed väärisid
surma ja sama on meiega. Tänu Loojale armu eest, et Ta andis mulle võimaluse suhted
Temaga korda seada, enne kui minuga sama juhtub. Üks on kindel- kord sureme kõik. Kõik
on surelikud. Olen 75-aastane ja lapsed narrivad vahel, et mul on üks jalg hauas ja teine
banaani koorel...Nii ongi. Kui võrrelda elu ööpäevaga, siis minu kell on üle 23:00. Meil tuleb
olla realistid. Mina suren ja teie samuti. Et ma 75-aastaselt ikka veel elan, on Jumala arm. Ma
ei vääri seda, mul pole selleks mingit õigust. Ta on seda mulle lihtsalt andnud. Muidu oleksin
juba surnud.
Lähen järgmise teema juurde. Piibel on täis vihjeid, mis aitavad neid teemasid mõista.
Peatume teemal, millele te võib-olla varem mõelnud pole: loodus ja inimene on kokku
ühendatud, osana Jumala loodust. Inimkond mõistab üha enam, et see kehtib füüsilisel
tasandil. Meie elutegevus mõjutab loodust ja looduses toimuv mõjutab meid- kliima
soojenemine, globaalne hämardumine jms. Teame, et meie ja looduse vahel on otsene seos.
Kuid võib-olla pole te mõelnud, et Piibli järgi on meie vahel ka moraalne ja vaimne seos.
Sellel moraalsel-vaimsel tasandil me mõjutame üksteist. Ning loodus pole enam hea. Alguses,
kui Jumal looduse paika seadis, oli see hea. Ta vaatas looduse peale ja ütles:“See on hea!
Olen rahul!“ Ta rõõmustas looduse üle. Aga nüüd pole see enam hea. Omal moel on ka
loodus mõjutatud meie Jumala-vastasest mässumeelest. Kunagi ammu võisid hunt ja lammas
rahulikult üksteise kõrval lesida, lõvi oli rohusööja, maod polnud mürgised. Nii on mu Piiblis
kirjas. Nüüd on kõik sootuks valesti. Mitte ainult inimloomus pole halb, vaid looduski on
halvemaks muutunud. Mõlemad on omavahel seotud. Seetõttu võib mõlema halvenemise
vahel olla varjatud seos, mis ilmneb katastroofide näol. Kohe jõuan ka suurima üllatuseni.
Piibel ütleb, et loodus võitleb, ägab. Võib-olla on ägamine laamade hõõrdumise hääl. Loodus
ägab, sest vajab lunastust, päästet, muutust, et õige olek taastuks. Üllatav küll, aga Piibli järgi
ei saa loodust päästa ega taastada enne, kui meid on päästetud. Kogu loodus ägab ja võitleb,
oodates meie lunastamist. Ja kui see juhtub, siis vabaneb ka loodus surmast ja allakäigust.
Hämmastav väide! Darwin muide kasutas samuti sõna „võitlus“ oma evolutsiooniteoorias:
loodus on võitlus, kus tugevam jääb ellu. Ka Karl Marx kasutas sama terminit: võitlus
kodanluse ja proletariaadi vahel, kus viimane jäi peale. Nietzsche, Hitleri filosoof, võttis
samuti sama termini üle. Ja Hitler kirjutas raamatu „Mein Kampf- minu võitlus“. Seesama
võitluse ja tugevama ellujäämise temaatika läbis kogu 20. sajandit. Hitler pidas kõige
tugevamaks sakslasi. Proovin lihtsalt teemat lahti harutada. Jeesus kuulutas ette, et meie ajastu
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lõpuperioodil katastroofid järjest lisanduvad, olgu siis looduse või inimeste tõttu. Ta nimetas
sõdu, näljahädasid, maavärinaid. Sõdu põhjustavad inimesed, maavärinaid loodus,
näljahädasid mõlemad. Jeesus ütles, et õnnetuste arv hakkab kasvama. Kas teate, et
maavärinate arv kahekordistub iga kümne aastaga? Asi pole selles, et kuuleme neist rohkem
tänu raadiole või telele, vaid nende arv tõepoolest kasvab, nagu väidavad seismoloogid.
Jeesus kuulutas seda ette 2000 aastat tagasi. Mis siis toimub? Kes selle kasvusuuna eest
vastutab? 20 sajandil suri rahvastiku suhtarvuna enam inimesi kui varasemalt. Mis 21.
sajandil juhtuma hakkab? Paraku on see halvasti alanud- juba esimesel kümnendil. Teise
maailmasõja järgselt on olnud 36 rahvusvahelist sõjakonflikti, rahvuslikest rääkimata.
Hävingud on tõusujoones ning seega valu ja kannatused samuti. Kas Jeesuse ettekuulutus
täitub? Usun, et jah. Kuid miks hävingud lisanduvad? Põhjuseks pean seda, et Jumal hakkab
ära võtma oma ohjeldavat kätt nii looduse kui inimkonna pealt. Vaevalt me iial teada saame,
kuivõrd palju võlgneme Jumalale, et Ta hoiab vaos meie pattu, kuritöid, pahesid. Ta on kõike
ohjeldanud. Kirjas roomlastele 1. peatükist loeme, mis juhtub, kui Jumal võtab oma käe
inimühiskonna pealt ära. Tõusvas tempos kerkivad esile väärastunud sekssuhted, vägivald,
perekondade purunemine, laste suur sõnakuulmatus vanemate vastu. Kui loed kirja
roomlastele, loeksid justkui värsket ajalehte. Kõik süveneb, sest Jumal hakkab oma kätt
inimeste pealt ära võtma. Miks Ta nii teeb? Vastuse leiate samast peatükist: kui inimene
loobub Jumalast, loobub Jumal inimesest. See on ju aus ja õiglane. Kui inimesed pööravad
Talle järjest vähem tähelepanu, teeb Tema sama. Inimesed loobuvad Jumala ülistamisest ja
tänamisest ning Tema loobub kurjuse ohjeldamisest maailmas ja ühiskonnas. Meil on seega
pilt Jumalast, kes võtab oma käe inimese pealt ära ja selle tulemus meie ümber on ilmselgelt
näha. Keegi ei saaks Pauluse analüüside vastu vaielda. Piibel ütleb, et lõpuaegadel võtab
Jumal oma käe ka looduse pealt ära. Seetõttu loodus käitub üha halvemini- ja kasvavas
tempos. Veel üks šokeeriv seik Piiblis: Jeesus osaleb selles Jumala teos. Ilmutuse raamatu
järgi murrab Ta katki pitserid rullraamatutelt, kuhu on kirja pandud meie ajaloo lõppvaatus.
Jeesus ise on see, kes raamatuid avades laseb inimsoo peale valla sõjad, verevalamise,
haigused ja surma. Me peame seda meeles pidama, kui tahame mõista meie Issanda Jeesuse
Kristuse isikut ja olemust tervikuna. Piibel niisiis kuulutab ette õnnetuste kasvu, on need siis
inimeste, looduse või mõlema poolt põhjustatud. Seepärast pean paraku ütlema, et tsunami on
vaid üks neist katastroofidest, mis hakkavad juhtuma üha tihemini ja võimsamalt. Kuni lõpuks
toimub hiiglaslik maavärin, mis raputab kogu maakera. Kõik laamad hõõrduvad üksteise
vastu ja vabaneb tohutu hulk energiat nii maal kui merel. Sellise pildi Piibel annab. Sugugi
mitte meeldiva. Saame näha, kas Piibel osutub tõeseks.
Piiblis leidub veel üks üllatus: Jumal on otsustanud selle maailma hävitada. Juba praegu on
olukord lootusetu. Maa on taastamiseks liiga saastunud. Ta hävitab selle. Ta on endale kirja
pannud päeva, mil hävitab nii maakera kui kogu meie universumi. Ta teeb seda viisil, mida
Einstein ennustas. Einsteini valem E=mc2 tähendab, et aineosakastes sisalduv energia- näiteks
laua, raamatu jne aineosakeste energia- võrdub selle mass korrutatud valguskiiruse ruuduga.
See on tohutu hulk energiat. See viis otseselt aatompommi ja vesinikpommi valmistamiseni.
Tillukestest mateeriaosakestest vallandub tohutu energiahulk. Iga universumi osake sisaldab
kokkusurutud energiat. Ja ühel päeval laseb Jumal selle energia valla. Kogu
aatomienergia...Meeletu tulemöll. Kord hävitas Ta maailma vee läbi, lõpus aga hävitab tule
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läbi, lastes lihtsalt valla kogu osakeste siseenergia ja kõik põleb ära. Pole just meeldiv, ega?
Aga Jeesus, kes seda ette kuulutas, lisas midagi tähelepanuväärset: need kohutavad
kannatused on sünnitusvalu, mitte surmavalu. Surm võib teatavasti olla väga piinarikas, aga
sünnitus samuti. Jeesus ütles, et kuuldes tõusvast hävingust, ärge liialt muretsege, sest need on
uue maailma loomisvaevad. See annab katastroofiteemale hoopis uue vaatenurga: need on uue
maailma algusfaas. Jumal on otsustanud selle maailma hävitada ja luua uue taeva ja maa. Uue
maakera ja uue ilmaruumi selle ümber- uhiuue! Ja üks asi on raudkindel: sinna sisse ei luba
Ta iial midagi halba. Jumal on otsustanud otsast alata. Ta teeb täiesti uue universumi, kus
valitseb õigsus. Miski ega keegi ei saa seda iial saastada. Milline tulevik! See on kirjas vaid
Piiblis, sest siin räägib Ta oma kavatsustest. Piibel on ajalooraamat, kuid erineb samas kõigist
teistest, sest algab varem ja lõpeb hiljem kui mis tahes muu ajalooraamat. Piibel algab meie
maailma algusega ja lõpeb selle lõpuga. Kuid samas tähistab lõpp uue maailma sündi, mille
loob seesama Jumal, kes lõi meie praeguse universumi. Nii õpetab Piibel. On see hea uudis?
Mõistetav, kui te nii ei arva. Sest meie võimalused sellesse uude maailma siseneda on
olematud. Kuna Jumal ei luba sinna kedagi, kes mingil moel seda rikuks, siis meil teiega pole
vähimatki võimalust. Tõepoolest, selles mõttes lõpeb Piibel halva uudisega. Üks hetk...Aga
kes siis asustavad uue maailma? Kes sinna kõlbavad? Ja kuidas Jumal kindlustab, et kõik ei
lähe taas nihkesse nagu siin? Kui Jumal meid lõi...Räägin esmalt, miks Ta meid üldse lõi.
Minult küsitakse pidevalt, miks Jumal inimsoo lõi. Mu vastus on väga lihtne: Tal juba oli üks
Poeg ja Ta rõõmustas Pojast niivõrd, et tahtis suuremat perekonda. Enam lihtsamalt ei oska
ma seda väljendada. Seepärast lõi Ta meid oma poegadeks ja tütardeks. Mitte otseselt, sest
Tal on ainult üks laps- ainusündinud Poeg, vaid adopteeritud lasteks, sest tahtis meist endale
teha suure pere, kellega jagada oma armastust ja suhet, mis Tal on Poja ja Vaimuga. Piibli
järgi on just see põhiidee meie tekkimisele siia maailma. On inimesi, kes väidavad, et oleme
siin juhuslikult ja et juhus pani molekulid sellisesse järjestusse, et moodustus inimene. Neil on
õigus nii arvata, kuid mul oleks seda oluliselt raskem uskuda kui seda, et keegi pani mu siia ja
tegi enda sarnaseks, et suhelda. Veel üks küsimus: kui Jumal on nagunii otsustanud maailma
hävitada ja otsast alata, miks Ta siis seda ei tee? Miks Ta hävitab maailma järk-järgult? Miks
Ta ei korralda hiigelmaavärinat, et meist vabaneda? Vastus kõlab: Ta ei taha seda teha. Talle
ei paku rõõmu oma loodu hävitamine, Talle on see valus. Oma õigsuses peab Ta nii toimima,
kuid see on Talle vastumeelt. Ta ei naudi seda, Ta pole sadist. Ta ei ürita meile kätte maksta.
Ei, Jumal pole selline. Ta ei taha meid hüljata. Ta ei taha meid hävitada. Seepärast on Ta välja
mõelnud imelise plaani. Oletame, et Ta hävitab meid, teeb uue maailma ja uue inimese ning
paneb sinna elama. Kaua võtaks aega, enne kui nendega juhtuks sama mis meiega? Ilmselt
mitte kauem kui üks sugupõlv. Või oletame, et Ta teeb uued inimesed, kes ei saagi olla
halvad, kes on nagu hüpiknukud, sunnitud oleme head ja sõnakuulelikud. Siis poleks see
enam pere, sest peresisene armastus on vaba valik. Inimesed peavad tahtma kuuluda
perekonda, armastada ja olla armastatud, nad peavad tahtma olla Taevase Isa pojad ja tütred.
Muidu kaoks kogu asja mõte. Milline siis on Tema imeline plaan? Ta kavatseb muuta osasid
meist nii, et võime siseneda uude maailma, ilma seda rikkumata. Ma ei oska seda lihtsamalt
väljendada. Jumal tahab uude maailma inimesi igast rahvusgrupist. Ta ise on kõik
rahvusgrupid loonud. Ta tahab sinna inimesi kõikidest rahvastest, hõimudest ja keeltest, kuid
Ta ei sunni kedagi meist sinna sisenema. Ta otsib inimesi, kes ise tahavad lasta end muuta.
Piibel kasutab siinkohal sõna „meeleparandus“. Selgitan lihtsal moel. Jumal on otsustanud, et
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need, kes tahavad lasta end muuta, võivad hakata uues maailmas elama. Inimesed, kes on
elanud siin maailmas ja näinud, mis juhtub, kui see muutub jumalatuks, ja millise segaduse
me nii tekitame, need inimesed ei taha seda enam uuesti kogeda. Nad on lõpparve teinud. Nad
tahavad head olla ja nad muutuvadki heaks. Üks on enam kui kindel: meie ei saa end iialgi ise
Jumalale kõlblikuks teha. Inimesed on üritanud- au neile, sest enamus isegi ei ürita, vaid
ütleb, et keegi pole täiuslik ja aktsepteerib end nii, nagu on. „Inimloomust ei saa ju muuta!“
See on vale! Tõsi on vaid see, et me ise tõesti ei suuda end muuta, aga Jumal suudab ja teebki
seda. Jumal võib teha katkise eluga imet, sest Tema kogub kokku kõik killud ja võib need taas
ühendada. Ta saab teha patustest pühakud, õelatest õiged. Ta saab muuta halvad inimesed
headeks inimesteks. Sellist evangeeliumit ma jutlustan, nii nagu Piibelgi. Evangeelium, mis
muudab inimloomuse, nii et halvad inimesed muutuvad headeks. Ja on nii tänulikud, et ei taha
enam iial elada endises maailmas. Nad tahavad olla head. Kuidas see täpselt toimub? Vaja on
Jumala kolme isiku ehk Isa, Poja ja Püha Vaimu tööd. Esimeseks sammuks on Jumala
sõnad:“Unustan su mineviku. Annan sulle andeks. Unustan. Kohtlen sind nii, nagu oleksidki
juba täiesti süütu ja õige.“ Me nimetame seda „usu kaudu õigeksmõistmiseks“, sest Jumal
nimetab meid süütuks. Ta kasutab kohtuterminit „õigeks mõistetud“, öeldes:“See inimene on
minu silmis õigeks mõistetud.“ Mulle meeldib segakeelne Piibel, kus leidub värvikat
keelekasutust. Kus meie Piibel ütleb „õigeks mõistetud“, öeldakse seal:“Jumal ütleb, ma o`n
ok!“ Imeline, et Jumal vaatab mind ja ütleb, et olen ok. Et Ta ei leia minus mingit viga.
Selline on andeksandmine. See on võimalik vaid seetõttu, et Jeesus kandis meie karistuse.
Jumal on niivõrd hea, et ei saaks mulle andestada kõike seda, mida olen teinud, öelnud,
mõelnud. Jumal ei saaks meid minema lasta, aga kui keegi teine on kandnud karistuse, võib
Ta meid kohelda kui süütuid. Kuid see on alles muutuse algus. Sisemine inimene on ikka veel
sama. Ja vana olemus tõstab aeg-ajalt oma koleda pea. Kuid uuele inimesele on alus pandud ja
seda teeb Püha Vaim, püha kolmainsuse kolmas isik. Kristus suri, et kanda meie karistus,
Püha Vaim annab meile Jumala õigsuse ja muudab meid täiuslikuks. Mu naisel on muidu
tugev usk, aga üht on tal raske uskuda: et ühel päeval muutub ta mees täiuslikuks. Ta ütleb, et
kui ta usk rajaneks kogemusel, ei usuks ta seda, aga Jumala lubadusele rajanedes suudab ta
seda uskuda. Jumal on lubanud mind täiuslikuks teha, taastades minus enda olemuse, teha
mind heaks inimeseks. Inimeseks, kes kõlbab elama Tema uude maailma ja ei riku seda teiste
ega Tema ees. Selline on Jeesus Kristuse evangeeliumi hea sõnum.
Lähme tagasi tsunami juurde. Nüüd saame juhtunut vaadata piibellikust vaatenurgast. Esiteks:
ma ei arva, et sel oli mingi eesmärk. Ma ei arva, et Jumal valis erilise koha või aja tsunamile
või õigemini seda põhjustanud maavärinale. Olen kuulnud inimesi väitmas, et asukoht oli ette
määratud. Üks moslemi mulla väitis, et Jumal suunas tsunami budistlikus Tais lokkava
seksikaubanduse vastu. Samas jättis ta kõrvale seiga, et islamimeelne Sumatra kannatas enim.
Keegi kristlasest jutlustaja ütles, et sihtmärgiks oli Sumatra, sest kristlased on palju
kannatanud Indoneesias, kuhu Sumatra kuulub. Tema omakorda jättis kõrvale seiga, et
tsunami laastas enim Tamil Nadu osariiki, mis on India kõige kristlikum piirkond ja kus 13%
elanikest on kristlased ning Sri Lankat, kus mereäärsel alal elab palju kristlasi. Seega ma ei
arva, et saaksime öelda, nagu oleks Jumal sihtinud tsunami kindlasse piirkonda karistamaks
teatud inimrühma. Samuti ei arva ma, et ajastus oli planeeritud. Parajasti pühitseti kristlikku
püha ehk 2. jõulupüha. Ühtlasi oli täiskuu, millel on islamiusus oma tähendus. Usun, et see oli
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üleüldine hoiatus. Jumal tuletas meile meelde oma õigsust- me kõik väärime surma,
enneaegset ja vägivaldset. Aga samas oli see ka meeldetuletus Tema armu kohta, sest Ta ei
hävitanud meid kõiki, vaid andis ellujäänuile lisaaega meelt parandada ja Jumalaga asjad
korda teha. Peame endale esitama olulise küsimuse: miks ma hüüan Jumalat appi kannatustes,
aga mitte pattu tehes? Miks ma hüüan Jumalat appi hirmus, aga mitte kiusatuses? Mis mind
tegelikult oma elus muretsema paneb- ebamugavus või sõnakuulmatus? Pöörduge Jumala
poole sõnadega:“Ma vajan Sinu abi! Ma vajan, et Sa teeksid minust hea inimese, et kõlbaksin
elamu Su uues maailmas!“ Selline on lähtepunkt. Mainin siinkohal kahte oma
raamatut:“Tõde, mida tuleb rääkida“ mitte-kristlastele ja „Piibel avaneb“ kristlastele.
Mõlemaid saab tellida ekraanil olevalt aadressilt (ingliskeelsed). E-mail: info@anchorrecordings.com, web: www.anchor-recordings.com

Kuidas õppida Piiblit lugema?
Alustan sellega, et küsin teilt viis küsimust. Olen neid küsinud igal poole üle maailma. Paljud
teist usuvad, et Piibel on Jumala Sõna? Hästi, aitäh! Paljud teist usuvad, et see on tähtsaim
raamat, mida keegi võiks iial lugeda? Tõsta käsi üles, kui usud seda! Olete selles asjas päris
ühel meelel! Küsimus number kolm. Paljud teist on seda lugenud? Oodake, ma ei mõelnud,
siit ja sealt lugenud, kuid kui paljud teist on selle läbi lugenud? Nüüd ei ole sugugi nii palju
käsi. Küsimus number neli? Paljud teist on mõne teise raamatu algusest lõpuni läbi lugenud?
Siin on midagi valesti. Te just ütlesite, et see on kõige tähtsam raamat, aga olete hoopis teisi
raamatuid läbi lugenud, aga seda ei ole. Küsimus number viis. Olge väga ettevaatlikud nüüd,
kui kätt tõstate. Issand näeb seda. Paljud teist kavatsevad Piibli läbi lugeda? Tasub tulla
Kapilinna, et veenda kristlasi Piiblit lugema. Kui loed kolm peatükki iga ööpäev ja viis
peatükki iga pühapäev, siis lõpetad aasta pärast samal päeval. Väike kodune töö sulle.
Külastasin Inglismaal kunagi üht pensionile läinud kaevurit. Ta oli umbes 85-aastane. Ta istus
kamina ees ja luges Piiblit. Ma polnud kunagi teda midagi muud lugemas näinud. Küsisin
temalt:“Vanaisa..“ Kõik kutsusid teda nii. Vanaisa, kas sa loed kogu Piibli järjest läbi?“ Olin
noor kristlane tol ajal ega polnud sellele isegi mõelnud. Kas loed selle järjest läbi?- Muidugi.
Mitu korda oled selle läbi lugenud? Ta ütles mulle:“Arvan, et see on 18. kord.“ Küsisin: miks
sa seda teed? Ta ütles:“Sest ma ei taha midagi kahe silma vahele jätta.“ Teate, et see on
armastuskiri. Kui töötasin Inglismaa kuninglikus lennuväes, siis mu naine, tolleaegne kihlatu,
kirjutas mulle kirju. Kandsin neid kaasas oma vormi ülemises taskus. Kui me hiljuti
kolisime...Mis hiljuti, 25 aastat tagasi, leidsin ma paki enda kirju talle ning tema kirjad mulle.
Need olid täiesti räbaldunud, kui kätte võtsid, lagunesid käes. Mitte seetõttu, et need olid nii
vanad, vaid sellepärast, et olin neid nii mitmeid kordi lugenud. Maksuameti kirjadega ma nii
ei tee. Need olid armastuskirjad. Neid loeme sadu kordi ja pigistame igast sõnast
kõikvõimaliku välja. Ikka ja jälle võtad need välja ning loed uuesti. Kui sul on Piibel kaasas,
kas võiksid seda niimoodi hoida! Käed kummalgi kaanel ja köide allpool. Tahan, et ütleksid
mulle: kas see on määrdunud kõikidelt lehtedelt samamoodi? Mõistate, mis ma mõtlen? Kas
kõik lehed on samamoodi määrdunud? See näitab, kuidas sa oma Piiblit loed. Kuulsin ühest
noorest poisist, kes kirjutas pruudile armastuskirju. Ta kirjutas alati ümbriku tagaküljele:
P.A.S. Kas teed ka nii? See tähendab: pitseeritud armastava suudlusega. Kas pole
romantiline? Ta ütles oma pruudile: iga kord, kui sinult kirja saan, suudlen ümbriku
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tagakülge, enne kui selle lahti teen, sest usun, et sinu huuled on seda puudutanud. Tüdruk
punastas ja ütles: tegelikult niisutan ümbrikku koera nina peal! Kogu romantika oligi läinud.
Seetõttu loevad inimesed seda raamatut ikka ja jälle uuesti. See on armastuskiri Jumalalt.
Rääkisin sellest täna pärastlõunal, et see konkreetne Piibel oli sõna otseses mõttes lagunemas.
Kui selle kätte võtsin, kukkusid lehed välja. Ma olin õnnetu, sest mulle kohe üldse ei meeldi
Piiblit vahetada. Mulle ei meeldi uued kingad ja mulle ei meeldi uus Piibel. Vanad kingad ja
vana Piibel saavad nii tuttavaks. Olen kirjutanud sellesse Piiblisse nii palju, et ei tahtnud
sellest loobuda. Võtsin selle sel aastal Rumeeniasse kaasa. Kui selle kätte võtsin ja lugesin,
kukkusid sealt lehed välja. Üks noormees oli seal ja ütles: anna mulle oma Piibel! Mõtlesin, et
huvitav küll, miks ta seda tahab. Ta tõi selle tagasi neli tundi hiljem. See oli uuesti köidetud,
iga leht omal kohal. Praegu on see kaasas. See oli parim kingitus mulle! Niivõrd kena temast.
Tema ametiks oligi raamatute köitmine. Tunnistan, et Piibel ei ole lihtne raamat lugemiseks.
Kõigepealt selle paksus. See on üks suur ja mahukas raamat. Selles on ¾ miljonit sõna. Mul
on kodus üks tükk läbipaistvat kilet 3,8x3,8 cm suur. Mikroskoopilise koopiana on seal kirjas
kogu Piibel. Imeline, kas pole! Pisike tükk kilet, mis mahub taskusse. Jama on aga selles, et
sul peab mikroskoop teises taskus olema. Kõigest tavapärane mikroskoop, mis suurendab 200
korda. Olen lugenud Piiblit sellelt imetillukeselt kiletükilt. See on suur ja paks raamat. See
kirjutati kaua aega tagasi ühel kaugel maal, kultuuris, mis erineb meie omast täiesti. Siin ei
räägita midagi televisioonist, arvutitest ega pooltest asjadest, millega iga päev tegeleme. See
räägib pigem maapiirkonnast kui linnaelust. See on kirjutatud 3000 km kaugusel, siit ligi 5000
km eemal, 2000 aastat tagasi ja see on täis ajalugu. Ajalugu oli minu jaoks koolis kõige
igavam aine. Julgen tunnistada, et koolis oli kõige hullem aine usuõpetus, eriti just piibliõpe,
sest meil oli kõige igavam õpetaja. Teda huvitas rohkem sport kui Piibel, mida ta meile
õpetas. Seega vaatan tagasi oma kooliajale, peaaegu nagu raisatud ajale. Inimesed hakkavad
Piiblit lugema ja jäävad toppama 3. Moosese juurde. Kas sinuga juhtus ka kunagi nii? Seda
seetõttu, et 1. Moosese raamat on täis lugusid ja inimesi ning sündmused arenevad. 2.
Moosese raamat on ka täis lugusid. 3. Moosese raamat läheb tõesti raskeks. See räägib
ohverdamistest, mida meie ei tee. Inimesed peavad Piiblit lugedes oma mõtlemist kohandama.
See on teistsugune maailm ja pead end selleks häälestama. Lisaks veel suguvõsade loetelud.
Lehekülgede kaupa, kes sündis kellele. Tundus, et nad ei teinud sadu aastaid midagi muud
peale „sigimise“.
Tegime midagi kirikuhoone avamisel. Tahtsin, et kõik teaksid, et usume kogu piiblit.
Mõtlesin, kuidas seda teha. Otsustasime, et loeme järjest kogu Piibli kõva häälega ette.
Teadsin, et see võib võtta üle 80-ne tunni. Meil läks kokku 82 tundi. Alustasime pühapäeva
õhtul ja lõpetasime teisipäeva hommikuks. Iga inimene pani end 15 minutiks kirja. Nad
lugesid 15 minutit ja andsid Piibli edasi järgmisele. Tegime reegli, et kõik pidid tulema 15
minutit varem kohale ning jäid veel 50 minutiks pärast lugemist. Seega keegi oli terve aeg ka
kuulamas. Olime hämmingus tulemuse üle. Keskmiselt 2000 inimest tuli kuulama. Mõned,
kes tulid pooleks tunniks, olid ikka seal järgmisel hommikul. Nad ütlesid: me pole iial
kuulnud, et keegi Piiblit selliselt loeks. Nad polnud kunagi kuulnud, et mõnda Piibli raamatut
loetaks algusest lõpuni läbi. Nad olid vaid väikseid lõike kuulnud. Kohtleme Piiblit
teistmoodi, kui ühtki teist raamatut. Kas loeksid krimiromaani niimoodi? Esimesel päeval
loed pool lehekülge 13. peatükist. Ütled, et toitsid oma vaimu selle raamatuga. Järgmine päev
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loed 20. peatükist ühe lõigu. Siis lähed tagasi 3. peatükki ja loed veel natuke. Kas loeksid teist
raamatut niimoodi? Miks kohtled Piiblit selliselt? Sa ei saa nii iial süžeest aru ega hakka
kunagi lugu mõistma. See raamat on armastusromaan. See on algusest lõpuni romantiline. See
on lugu Isast, kes otsib oma Pojale pruuti. See on romantiline. See lõppeb pulmaga. Nad
elasid niiviisi õnnelikult ja igavesti. Kas teate, et ühes armastusromaanis oli trükiviga, mis oli
viimase peatüki viimases lauses. Seal oli kirjas: nad abiellusid ja elasid „isegi“ pärast seda
õnnelikult. See on ilmselt tõesem kui algne tekst. See on kokkuvõtlikult Piibli lugu. Keset
Piiblit on armastuslaul, erootiline armastuslaul täpselt keset raamatut. See on armastusromaan.
See on ka ajalooraamat. Erinevalt kõigist teistest tuntud ajalooraamatutest algab see palju
varem ja lõppeb palju hiljem. Maailmas ei ole ühtegi teist ajalooraamatut, mis algab kõigi
aegade algusest ning läheb lõpuni välja. Keegi polnud kõige alguses kohal ja keegi pole kõige
lõpus olnud. Ainus isik, kes teab kõike algusest lõpuni, on Jumal ise. Nii et see on
ajalooraamat. Rääkisin ennist, et ajalugu oli koolis igav. Nüüd meeldib see mulle väga. Kas
teate, miks? See on Tema lugu, see on Jumala lugu. Ta viib seda täide läbi ajaloo. Lähme
tagasi loo juurde, kus lugesime Piibli järjest otsast lõpuni läbi. Inimeste elud muutusid ja me
ei teinud muud, kui lugesime Jumala Sõna ette. Mainin vaid kaht näidet sellest, kuid neid oli
palju. Meie linnapea oli väike mees, nimega Oliver Sparrow (varblane). Ta oli nime poolest
roomakatoliiklane. Ta ütles:“Kuulsin, et plaanite Piibli järjest läbi lugeda?“ „Jah, loeme.“
„Ma pole kunagi kuulnud, et midagi sellist tehakse. Kas võiksin linnapeana sellest osa võtta?“
„Muidugi võite.“ Ütlesin, et enamus aegu on juba võetud, aga üks on vaba teisipäeva
pärastlõunal, võite siis tulla. „Tulge pool neli kohale.“ Ta ütles:“Olen vaba teisipäeva
pärastlõunal. Võtan oma naise kaasa ja tuleme kohale.“ Ta küsis:“Kas sobib, kui panen kaela
oma linnapeaketi?“ Enamus linnapeadel me riigis on ametile vastav kuldne kaelaehe. Ta
küsis:“Kas võin sellega tulla?“ Vastasin:“Sobib küll, kui sa veel midagi selga paned.“
Teisipäeva päeval tuli ta kohale kell pool neli, kuid ilma naiseta. Küsisin:“Kus on su naine?“
Ta ütles:“Meile tulevad ootamatult külalised. Naine on varahommikust üleval, teinud süüa,
koristanud, valmistunud külaliste tulekuks ja vabandab, et ei saa tulla.“ Ta küsis:“Mida ma
loen?“ „Ma ei tea. Lihtsalt tõused püsti pool neli ja jätkad, kust tekst on pooleli.“ Kas usute, et
ta luges Õpetussõnade 31. peatükki. Ta leidis end lugemas ideaalsest naisest, kes ärkab
koiduajal, teeb kõike pere jaoks, koristab maja ja kõike. Talle kerkis naeratus näole. Siis luges
ta järgmist:“Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas.“ Ta lõpetas
lugemise, tuli ja istus minu kõrvale. Ta ütles:“Lugesin just enda kohta Piiblist. Ütlesin:“
Enamike inimestega kipub see juhtuma jah. Ta ütles:“Kas võiksin endale siit Piibli osta?“ Ta
läks rõõmsalt koos Piibliga oma naise juurde. Üks naine luges veidi hiljem, minu meelest
kolmapäeval. Ta ei öelnud meile seda, aga kui ta oma aja kirja pani, oli tal kohe pärast
lugemist advokaadi juures aeg kinni pandud, et anda sisse lahutus oma abikaasa vastu. Arvake
ära, mis lõigu tema luges? Malaki 2. peatüki. Teate kõik seda kohta, eks ole? Ta luges:“Sest
ma vihkan lahutust, ütleb Issand.“ Ta ei läinudki oma advokaadi juurde. Ta on endiselt
ustavalt abielus oma mehega. Lihtsalt Jumala Sõna lugemise tõttu. Võin terve päeva lugusid
rääkida.
Räägin teile veel midagi. Meil oli koguduse igakuine töökoosolek. Need olid koguduse kõige
põnevamad koosolekud. Mu naine ütles, et tunneb neist töökoosolekutest kõige enam
puudust. Kas usute seda? Enamus ei igatseks neid. Tegime Issanda tööd Issanda viisil. Ühel
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sellisel koosolekul tõusis üks naine ja edastas sõna Jumalalt:“Tahan, et annaksite raha teistele
kogudustele oma linnas.“ Ruumist kostus ehmatus selle peale. Andsime küll tuhandeid naelu
vaestele, misjonäridele ja teistele, kuid anda raha linna teistele kogudustele- seda polnud me
kunagi teinud. Mõtlesime selle peale ja arvasime: kui Issand seda ütleb, siis tuleb nii teha.
Läksin panga juhataja juurde, kelle nimi oli Julius Caesar. Tõsilugu. Ütlesin, et soovime
pangas avada uue pangaarve. Ta küsis: mille jaoks see on?- Teiste koguduste jaoks linnas. Ta
imestas ja ütles, et pole midagi sellist varem kuulnud. Meie ka ei olnud, aga Issand oli
kuulnud. Avasime pangaarve ja kandsime sinna sadu naelu. Kuid me ei teadnud, mis sellega
peale hakata. Me lihtsalt ei teadnud, kuidas peaksime seda korraldama. Tundub mõtlematu
minna teise kirikusse ja öelda: kavatseme teid finantseerida. Niimoodi ei tehta, see tundub
üleolev, solvav, nagu ütleks, et nad ei saa ise hakkama. Raha muudkui kogunes ja kogunes.
Siis oli meie linnas tornaado. See laastas palju hooneid. See samuti viis ära alles ehitatud
roomakatoliku kiriku katuse. „Issand, ega Sa ometi ei mõtle, et peaksime seda tegema?“ Aga
taevas oli kui „vasest“ ja me ei saanud mingit vastust. Kirjutasin tšeki ja läksin väikse paksu
Iiri preestri juurde. Ta tõesti oli paksuke. Ütlesin talle: palun, saad uue katuse selle eest! Kui
ta oleks nõrga südamega olnud, oleks ta omadega hauas olnud. Ta võpatas ja viskus eemale,
öeldes: ma pole kunagi kuulnud, et baptistid rahastaks katoliiklasi. Miks te seda teete?
Ütlesin: Issand ütles meile. Ta vaatas mind ja ütles: olete see Piibli kogudus, eks? Ta oli
kuulnud meie Piibli lugemisest. Ta ütles: meie rahvas ei tunne Piiblit. Kui aus olla, ma ise ka
ei tunne. Räägin neile väikse jutukese igal pühapäeval. Ma ei jaga Piiblit nendega. Ta ütles:
kas mõned teie inimesed võiksid tulla ja õpetada meie rahvale Piiblit? Valisime väga hoolikalt
ühe meeskonna ja saatsime nad sinna, et nad viiksid neile Jumala Sõna. Sellised olid
tulemused, kui lugesime Piibli järjest ette. Inimesed kuulsid kogu Jumala Sõna, raamat
raamatu kaupa. Nad polnud varem Jumala Sõna niiviisi kuulnud. Anname neile väikseid
raasukesi, mitte tervet ainet.
Mu järgmine mõte on järgnev. Piibel ei ole tegelikult raamat. See näeb välja nagu raamat, aga
ta ei ole seda. Sõna Piibel on vihjeks. Algne sõna oli „biblia“. See sõna ei ole ainsuses, vaid
mitmuses. See tähendab „raamatud“. See ei ole raamat- see on raamatute kogum. See on
kogum väga erinevatest raamatutest. Iga raamat on teistest erinev. Igal raamatul on oma
eesmärk, mis on erinev teiste omadest. Seetõttu peame igat raamatut Piiblis vaatama erinevalt.
Mõned teist teavad, et olen kirjutanud mitmeid raamatuid. Neid on valesti mõistetud.
Kirjutasin raamatu:“Algupärane kristlik sünd“. Sellest, kuidas kogeda uussündi. Kõik
raamatud lähevad Briti raamatukogusse Londonis, kus nad liigitatakse valdkondade kaupa
ning saadetakse siis avalikesse raamatukogudesse. Minu raamat liigitati günekoloogia alla.
See saadeti raamatukogude meditsiiniosakondadele. Hakkasin arstidelt ja medõdedelt kirju
saama. Siis kirjutasin raamatu „Tee põrgusse“. Seda reklaamiti üleriigilises ajakirjas
järgmiselt: lugege David Pawsoni autobiograafiat „Tee põrgusse“. Kui liigitad raamatu valel
viisil, saad ka raamatu sõnumist valesti aru.
Inimesed tõmbavad igalt poolt Piiblist salme välja, küsimata, millest räägib raamat, millest ta
selle salmi võttis. Toon ühe näite selle kohta. Piiblis on selline raamat nagu Õpetussõnad. Mul
on sulle üks uudis: see raamat on täis õpetussõnu. See ei ole täis tõotusi. Kuid pea iga kord,
kui kuulen Õpetussõnu tsiteeritavat, tsiteeritakse seda kui tõotust. „Looda Issanda peale
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kõigest südamest, siis Ta juhib su teerada.“ See ei ole tõotus. See on õpetussõna. Veel üks
selline:“Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas.“ See on õpetussõna,
mitte tõotus. Paljud vanemad kogevad seda valu, et on kasvatanud last Issandas, aga siis laps
ei käi koos Jumalaga. Siis nad ütlevad: aga Issand on tõotanud seda, kui kasvatad last õigesti,
siis ta ei kaldu õigelt teelt, aga minu laps on ikkagi kaldunud. Tekib sul tohutu süütunne, kui
seda ei jälgi. Õpetussõna on õpetussõna. Õpetussõna on üldine tähelepanek elu kohta. See on
tavaliselt tõsi, aga mitte alati. Mõistate? Õpetussõnade raamat on täis üldisi tähelepanekuid
asjust, mis tavapäraselt juhtuvad, kuid mitte alati. Kui loed salmi Õpetussõnadest, on see
midagi, mis on tavaliselt, kuid mitte alati tõsi. Kui võtad salmi kontekstist välja, nagu
öeldakse, võin Piibliga mida tahes tõestada. Annan teile ühe salmi ilma kontekstita. „Võin
usaldada vaid üht meest tuhandest, kuid mitte ühtegi naist.“ Oled sa kunagi kuulnud jutlust
sellest? Ainult ühte tuhandest mehest saan usaldada, aga mitte ühtki naist. Kui vaatad seda
salmi kontekstis, on see kahjuks vägagi tõene. Selle kirjutas mees, kelle elus oli tuhat naist.
Seitsesada naist ja kolmsada armukest või liignaist. Mees, kes on niimoodi naistega
mänginud, ei usalda ühtki naist. Ta on hävitanud oma usu naistesse, olles truudusetu nende
vastu. Naised vastavad talle samaga. Kas mõistate? Kui vaatad seda salmi kontekstis, ütleb
see, et kui mängid naistega ja kohtled neid kui objekte, kaotad kogu austuse naiste vastu.
Mõistad? Nüüd tead, et see on tõsi. Väga tähtis tõsiasi. Kui mõistad, kes selle kirjutas ja
milline ta elu oli... Muuseas see oli Saalomon, ja pühapäevakoolis öeldi mulle, et ta oli meie
Issanda järel kõige targem mees Piiblis, kindlasti kõige targem Vanas Testamendis. Uskusin
seda, kuni avastasin, et tal oli seitsesada ämma. Kas arvad, et see on tark? Saalomon oli mees,
kel oli palju tarkust teiste, aga mitte enda jaoks. Teatud mõttes oli Saalomon enda suhtes väga
rumal. Ta kirjutas kolm Piibli raamatut. Kui vaatad neid raamatuid Saalomoni elu kontekstis,
mõistad, miks ta need kirjutas. Üks neist raamatutest on ülemlaul. Nüüd mulle meeldib see
raamat, aga olin aastaid väga umbusklik selle suhtes, isegi jutlustajana. Ma ei suutnud sellest
jutlustada. Sest kõik ütlesid, et see on kirjutatud salakeeles ja ei tähendanud seda, mis seal
kirjas oli. Granaatõunad tähendasid midagi hoopis muud. Hambad ei tähendanud hambaid,
vaid midagi muud. Kõigil piibliuurijatel oli oma tõlgendus sellele salakeelele. Kõigi sõnum
oli erinev. Kõige kehvemaks läks asjaolu, kui lugesin selgitust 1. peatükile, kus tüdruk ütleb:“
mu kallim puhkab mu rindade vahel.“ Selgitus sellele ütles: kaks rinda tähendavad Uut ja
Vana Testamenti. Mõtlesin: appi! Mõtlesin, et olen ikka üks lihalik mees! Kui mina seda
salmi loen, ei näe ma Uut ja Vana Testamenti. Ma ei jutlustanud sellest aastaid. Nüüd tean, et
see ei ole allegooria, vaid see on analoogia. Inimliku armastuse- noore mehe ja noore naise
vahelise armastuse läbi võime näha pilti armastusest, mis meil võib olla Jumalaga. Kas saame
öelda oma suhte kohta Jumalaga: mu kallim on minu ja mina kuulun temale. See on
armastuslaul kahe noore inimese vahel. Kui vaatad seda nagu tõelist armastuslaulu, on see
imeline, aga selle kirjutas noormees, kes oli niivõrd armunud, et mõtles vaid oma tüdruku
peale, mitte oma Jumala peale. Seal ei mainita kordagi Jumalat, seal pole midagi vaimulikku,
ei palvet, päästet- mitte midagi. Ainult armastus mehe ja naise vahel. Usun, et Saalomon
kirjutas selle, kui ta oli noor mees. Ütlesin, et tal oli 700 naist, aga see naine oli number 61.
Nii et ta oli juba piisavalt karjääri teinud, kuid mitte sugugi veel lõpusirgel. Ta ütles: oled
neist kõigist kõige parem ja ilusam. Kuid ta ütles seda neile kõigile. Piibli kohaselt on ta
kirjutanud üle tuhande laulu. Mul on teooria ja plaanin temalt seda üle küsida, kui ta on
taevas. Arvan, et ta kirjutas uue laulu igale naisele, kellesse armus. Tegelikult räägitakse, et ta
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kirjutas 1006 laulu. Kuus neist on Piiblis, seitse tegelikult. Ülejäänud on kadunud, sest Jumal
valis ühe tüdruku selle mehe jaoks. Ühe naise selle kuninga jaoks. Ta oleks pidanud ootama,
mitte proovima 60. teist naist enne kui tema leidis. Ta poleks kindlasti pidanud edasi otsima.
Ta kirjutas 1000 laulu ja usun, et ta kirjutas ühe igale 700 naisele ja 300 liignaisele. Üks neist
oli Jumala valik. Mulle väga meeldib noortele Ülemlaulust õpetada ja öelda: oota oma õiget
meest või oma õiget naist. Seda, kelle Jumal sulle annab. Kui mängid liiga paljudega, kaob sul
austus kõigi vastu. Loodan, et see sõnum jõuab kohale. Rääkisin 600 noorele Melbourne´is,
Austraalias. Rääkisin neile sellest, öeldes: ma ei suudelnud oma naist, enne kui abiellusime.
See on tõsi. Seal valitses haudvaikus. Üks noormees plaksutas mulle. Siis oli mul nii piinlik,
et ei julgenud oma lugu lõpetada. Aga lõpetasin ikkagi. Ütlesin: ta polnud mu naine enne kui
abiellusime. Minu naine oli see õige. Oota ära! Iga osa Piiblist võib muutuda nii oluliseks, nii
reaalseks elude suhtes, mida elame, kuigi see kirjutati 2000 aasta eest. See on endiselt elav
Jumala Sõna minu kohta, mu olukorra kohta. Üks vana naine ütles mulle: ma ei loe Piiblit
vaid mu Piibel loeb mind. See on palju tõesem.
Kuidas siis Piiblit lugeda? Kas loed seda „meditsiinilisel“ viisil? Mis ma selle all mõtlen?
Kuus salmi päevas hoiab kuradi eemal. Võtad seda kui ravimidoosi. Pead igal hommikul oma
doosi võtma, midagi sellist. See ei sobi Piibli lugemiseks. Lisaks on õnneloosi versioon. Kas
teate, mis see on? (Avan Piibli suvalisest kohast ja panen sõrme suvalisele salmile). Olete
kindlasti kuulnud mehest, kes nii tegi:“Juudas läks ära ja poos enese üles.“ Ta mõtles, et
proovib veel, sest see ei ole küll talle. „Mine ja tee sina nõndasamuti!“ Te küll naerate, aga on
inimesi, kes loevad Piiblit kui õnneloosi. Pole ime, et nad ei mõista sõnumit ega pea seda
Jumala Sõnaks. Korraks vaid vaatavad sinna. Jumal ei kavatsenud seda nii. Esineb teisigi
viise. Võid järgida lugemisplaani või uurida teiste selgitusi Piiblile. Kuid olen märganud, et
need, kes uurivad teiste märkmeid, pööravad rohkem tähelepanu märkmetele kui Piiblile. Nad
loevad rohkem, mida keegi Piibli kohta ütleb kui Piiblit ennast. Olen pühendanud oma elu, et
aidata kristlastel ise Piiblit lugeda ja uurida. Selle asemel hakkavad inimesed Piibli õpetajaid
järgima. Nad tsiteerivad Piibli õpetajaid ning võrdlevad neid. Nad arutavad, mida üks või
teine ütles. Selle asemel, et kontrollida neid kõiki iseseisvalt Jumala Sõnaga. Kui oled
kuulanud mind palju, siis tead, et ütlen alati inimestele: kui sa ei leia seda, mida räägin ise
enda Piiblist, siis unusta see, mis ma sulle räägin! Jumala pärast, unusta see ära, enne kui see
sulle kahju teeb. Kui sa ainult järgid piibliõpetajat, ning kuulad ainult teda, siis sa ei lähene
Jumala Sõnale avatud meelega. Sa tuled „tema meelega“. Kuigi olen oma elu Piibli
õpetamisele pühendanud, ütlen ikka seda: kui sa ei leia ise oma Piiblist seda, mida sulle
õpetan, siis unusta see koheselt. Mind kutsuti Inglismaal Thamesi jõe äärsesse väiksesse
turulinna, mille nimi on Wallingford. Naljakas küll, aga te kõik võlgnete midagi sellele
väiksele linnakesele, kuigi te seda ei tea. Paar pastorit seal linnas said kokku ja ütlesid mulle:
David, me rahvas ei loe ega uuri ise Piiblit. Nad ei võta omaette aega Jumala Sõna
uurimiseks. Kahjuks tean, et see on laialdaselt nii. Eriti just Vana Testamendi suhtes.
Inimesed õrnalt puudutavad Uut, aga ei uuri Vana Testamenti. See mõjutab tõsiselt nende
mõtteviisi. Nad küsisid: kas saaksid meid kuidagi aidata? Ütlesin: Jumala abiga arvan, et saan.
Tulen neljal õhtul, neljal pühapäeva õhtul, kord kuus. Neil neljal korral räägin iga kord ühest
Piibli raamatust. Mul on selle juures kaks eesmärki. Esiteks tekitada neis nii palju põnevust
selle raamatu suhtes, et nad ei jõua ära oodata, et seda lugeda. Teiseks anda neile piisavalt
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taustainfot, et kui nad seda siis loevad, saavad nad sellest aru ja vaimustuvad sellest veelgi
enam. Nii me tegimegi. Alustasin vist Hesekieli raamatuga. Ütlesin, et tulen kolmeks tunniks,
võite teha kohvipausi keskel, aga mul läheb kolm tundi. Tahan, et kõik, kes tulevad, loeksid
selle raamatu enne läbi, samuti loeksid selle uuesti läbi pärast me kohtumist. Tahan, et kõik
pastorid jutlustaksid järgmisel kuul sellest raamatust ja kodugrupid arutaksid seda raamatud
järgmisel kuul. Pärast seda ühte kuud tunneksid su inimesed: arvan, et mõistan nüüd ühte
raamatut Piiblis. Tegime seda neli pühapäeva. Üritasin kasutada kõikvõimalikku abimaterjali:
fotosid, kaarte, makette, tabeleid. Vastukaja oli tõesti fantastiline. Pärast nelja kohtumist
pöördusid pastorid jälle mu poole. Nad ütlesid: David, tahame su broneerida järgmiseks
kuueks aastaks. Naersin ja ütlesin, et võin selleks ajaks taevas olla. Nad ütlesid: meil on tõsi
taga, me rahval on tekkinud põnevus iseseisvalt Piiblit uurida. Nad ei kuula enam ainult meid,
vaid loevad ise Piiblit. Ma tegingi nii. Käisin seal kord kuus järgmised viis aastat. Meil
õnnestus mahutada kogu Piibel, kõik raamatud nendesse aastatesse. Kui aga lõpetasin,
hakkasid lindistused sellest levima kui kulutuli. Need sattusid kõikjale. Siis hakkasin kirju
saama: me ei näe sind, me ei näe fotosid, me ei näe kaarte, me ei näe mitte midagi. See häirib
meid. Keegi ütles mulle: David, pead kogu selle asja uuesti tegema. Videole. Seda me
tegimegi. Kulus järgmised viis aastat, et võtta kõik loengud iga raamatu kohta videosse.
Mõtlesin, et nüüd küll aitab, 10 aastat mu elust on sellele kulunud. Suurima religioosse
kirjanduse kirjastuse Harpercollinsi usuosakonna peatoimetaja ütles: David, pead sellest
raamatu tegema. Ütlesin, et ei suuda sellele mõelda. Kassettide peale läks viis aastat ja videote
peale sama palju. Ta ütles: Kui ma leian kellegi, kes kirjutaks ümber video teksti, kas siis
oleksid nõus seda toimetama, parandama ja trükiks valmistama? Nõustusin. Niimoodi sündis
see raamat. Selles raamatus on umbes 15 aastat. See ei ilmunud ühe köitena, vaid kaheksa
köitena. Iga köide maksis 8 naela, kokku 64 naela. Ütlesin, et seda küll ei osteta. Kes oleks
nõus maksma 64 naela minu kuulamise eest? Mul oligi õigus, sest müük ei olnud edukas. Nad
kaotasid tuhandeid naelu. Toimetaja ütles: see on sinu pärand Kristuse ihule. Usun, et selles
osas oli tal õigus. Mitte aga formaadi suhtes, milles see välja anti. Ütlesin: kui annad selle
välja ühe pehmete kaantega köitena, võid seda müüa vähem kui 1/6 eest sellest hinnast. See
leviks üle maailma. Ta ei uskunud mind. Õnneks, või peaksin ütlema tänu Jumala abile, ta
liikus edasi ja teine toimetaja asus tema positsioonile. Selleks oli mu sugulase pojapoeg. See
andis mulle teatavad eelised. Ütlesin talle: anna see välja pehmete kaantega raamatuna. See
levib kui kulutuli. Temagi ei uskunud mind. Terve aasta rääkisin talle: anna see välja ühe
raamatuna ja see on edukas. Lõpuks veenis ta kirjastajaid, kes olid selle pealt kaotanud juba
tuhandeid ja saanud kõrvetada, aga nad otsustasid võtta selle riski. Sellest sai bestseller.
Inglise keelsena on seda müüdud umbes 70 000. Nüüd on see itaalia ja soome keeles, praegu
tõlgitakse hiina keelde. See levib üle maailma. Tänu Jumalale selle eest.
Nüüd see suur küsimus: kuidas peaksime Piiblit lugema? Mu vastus on väga lihtne: nii nagu
Jumal selle meile andis. Ta ei kirjutanud peatüki ja salminumbreid oma Sõnasse. See oli
inimese väljamõeldis ja sel on olnud kurvad tagajärjed. See on teinud meist „teksti-inimesed“.
See on isegi muutnud sõna „tekst“ tähenduse. Algselt tähendas raamatu „tekst“ kogu
raamatut. Nüüd tähendab see kristlaste jaoks ühte lauset mingist raamatust, see on tekst või
lõik (kirjakoht). Kui tsiteeritakse kirjakohti, võetakse see kontekstist välja. Peaaegu alati.
Toon näite. Paljud teist oskavad öelda, mida Johannese 3:16 ütleb? Tõsta oma käsi! Ma ei
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kontrolli, ärge muretsege! Tõsta käsi, kui oskad öelda, mida Johannese 3:16 ütleb? Tõstke
käed! Kaugeltki mitte kõik teist. Isegi Johannese 3:16 mitte? Johannese 3:17, kui paljud
teavad, mis see ütleb? Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa. Huvitav.
Kuidas on Johannese 3:15? Kas keegi oskab öelda, mis see ütleb? Üks, kaks, kolm. Mõistate,
mis ma öelda tahan? Näitan teile homme hommikul, et te ei mõista iialgi Johannese 3:16
õigesti, kui te ei loe ühtlasi salme 15 ja 17 ja 14. Tegelikult annavad need 16. salmile
tähenduse. See on lihtsalt näide. Kontekstist välja võetud tekst on ettekääne (pretext- ingl).
Ma ei mõelnud seda väidet välja, aga jagan seda igal pool. Võtad teksti kontekstist välja, siis
läheb midagi kaduma. Veel üks näide. „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“
Kas pole imeline salm! Mida see tähendab? Millest see räägib? Tahan, et mõtleksite kõik
millelegi, mida see salm julgustab sul teha, mida sa ise ei suuda ilma Kristuseta, kes sind
vägevaks teeb. Mõtle millelegi! Nüüd tõsta käsi, kui mõtlesid rahale! Üks, kaks, kolm neli...
Olete mind ilmselt varem kuulnud. See puudutabki raha ja seda, kuidas majandada oma
sissetulekut. See on tänapäeval vägagi aktuaalne. Kui palun kirikus tõsta käed, kes on
võlgades... Täna ma seda ei tee, ära muretse. Kaks kolmandikku keskmisest kogudusest tõstab
käed Suurbritannias, sest on võlgades. Võlg on minu Piibli kohaselt patt, sest see on
varastamine. Raha saab varastada kahel viisil: kui võtad raha kelleltki või kui hoiad raha enda
käes, mis kuulub kellelegi teisele. Kui sa ei maksa võlga ära ja hoiad raha, mis kuulub
õigusega kellelegi teisele, siis röövid neid, varastad neilt. Tahan aga selgelt ära märkida, et
kui sul on majalaen, siis sa ei ole võlgades. Oled võlglane ainult siis, kui sa õigel ajal igakuist
ülekannet ei tee. Sul on võib-olla kuuajaline krediidikonto autohoolduses, bensiinijaamas või
isegi toidupoes. See pole võlg. Sellest saab võlg, kui sa õigel ajal seda ära ei maksa ja hoiad
enda käes kellegi teise raha. See on midagi, millest kristlased peaksid vägagi hoiduma. Minu
vanavanaisa tunti selle poolest, mis ta tegi igal laupäeva õhtul. Ta käis läbi kõik poed oma
külas ja maksis ära kõik arved. Ta ei läinud pühapäeval kirikusse, kui ta oli kellelegi võlgu.
Ta ei olnud rikas mees. Ta teadis, et ei tohiks hoida raha, mis kuulub kellelegi teisele. Salm
„suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks“, puudutab Pauluse rahalist sissetulekut. Ta
ütles: olen õppinud olema rahul, kui mu sissetulek on suur või mu sissetulek on väike.
Võtmesõnaks on „rahulolu“. Enamus langeb võlgadesse, sest me pole rahul. Rahulolu vastand
on himustamine. See on pakkumistele, reklaamile reageerimine. Ostame ebavajalikke asju.
Laseme end veenda üle kulutama. See väike krediitkaart su taskus on tohutu lõks, kui sa seda
õigesti ei kontrolli. Meid julgustatakse tänapäeva ühiskonnas võlgu jääma ja võlgades elama.
Me valitsused näitavad selles eeskuju. Meie riigi valitsus on 1000 naela võrra võlgu Inglismaa
iga mehe, naise ja lapse kohta. Nad laenavad raha, mille me lapselapsed peavad tagasi
maksma. Kogu riik elab üle oma võimete. Ma ei saa takistada valitsust seda tegemast, aga
ennast saan. Miks? Kuna Paulus ütleb:“Ma suudan kõik tema (Kristuse) läbi, kes teeb mind
vägevaks.“ Suudan elada külluses ja suudan elada vähesega. Huvitav, kummas olukorras on
lihtsam olla rahulolev? Olen märganud, et vaeseimad inimesed on rahulolevamad kui kõige
rikkamad. Rikaste puhul tundub, et mida rohkem neil on, seda rohkem tahavad ja seda
rohkem rabavad, kuni neil on rohkem, kui suudaksid oma eluajal kulutada. Piibel ütleb, et
jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on.
Vaatame uuesti seda, milline raamat on Piibel. Parim viis Piiblit lugeda on raamat raamatu
haaval. Mõtlen terve raamatu haaval. Nii mõistad Piiblit palju paremini. Seetõttu kirjutasin
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selle raamatu, kus iga peatükk räägib ühest Piibli raamatust. Tahan julgustada kristlasi lugema
Piiblit viisil, mil Jumal selle andis raamat raamatu kaupa. Kontrollin korraks fakte, mida ma
üles märkisin. Peatüki- ja salminumbrid on pärit kahelt mehelt. Peatükkide jaotuse tegi
Stephen Langton, kes oli aastal 1205 Canterbury peapiiskop. See on 700 aastat tagasi.
Canterbury peapiiskop jaotas Piibli peatükkideks. Juudid lisasid tema eeskujul peatükid ka
heebreakeelsele Vanale Testamendile. Sealt jõudis see ka kreekakeelsesse Uude Testamenti.
Niimoodi saime peatükid. Pariisis oli siis üks trükkija, mees nimega Robert Stephanus. Ta
reisis tol ajal Pariisist Lyoni hobuse ja vankriga. Tema kasutas seda aega ja jaotas kõik
peatükid salmideks. Ta arvas, et teeb meile kõigile teene. See on kindlasti teinud lihtsamaks
teatud salme leida. Seetõttu ei uurita enam Pühakirja. Seda tehti enne üle tuhande aasta. Kogu
Piiblil polnud peatüki- ega salminumbreid. Kas kuulsin „halleluuja“? Mitte keegi. Kas te pole
sellest vaimustuses? Kas te ei tahaks Piiblit ilma peatükkide ja salmideta? Kui aga sellise
leiad, pead Piiblit hästi tundma. Vastasel juhul oled täiesti eksinud. Pead teadma millegi
konteksti, et leida teatud „teksti“, salmi. Tänu Jumalale, mu kallis sõber,
õigusteaduseprofessor Ameerikas, on välja andnud NIV tõlkeversiooni- s.o „peaaegu
eksimatu versioon“. Ta andis selle välja ilma peatükkide ja salmideta. Soovitan inimestel see
versioon osta. Seda on pehmete ja kõvade kaantega. Kristlikud raamatupoed aitavad sul selle
leida. Loed seda kui raamatut, iga raamatut kui tervikut. Inimesed ütlevad, et Piibel meeldib
neile ühel uuel moel. Nad loevad seda ja saavad sellest aru. Iga raamat kirjutati teatud
põhjusel. Arutleme selle üle natuke. Te teate, et on neli evangeeliumi. Mõned on kirikuajaloo
vältel püüdnud neid üheks kokku liita. Kui neid loed, siis väga palju sellest kattub. Miks peab
neli olema? Miks me ei või neid üheks evangeeliumiks teha? Sel viisil saaksid inimesed kogu
Kristuse loo ühe lugemisega. See aga hävitab Jumala Sõna. Mul on kodus üks selline
kokkupandud evangeelium. Kui seda loed, siis midagi on puudu. Miks on neli evangeeliumi?
Need kirjutati neljal erineval põhjusel. Alles siis kui tead, miks mingi evangeelium kirjutati,
mõistad selle tegelikku sisu. Kaks evangeeliumi kirjutati uskmatutele. Kaks kirjutati usklikele.
See on esimene asi, mida pead teadma. Võid anda uskmatule vale evangeeliumi. Johannese
evangeeliumi ei kirjutatud uskmatutele. Tegelikult on esimesed 18 salmi nii sügavad, et ma ei
saa neist ikka veel aru. Need on niivõrd sügavamõttelised. Anname selle uskmatutele,
eeldades, et nad mõistavad. Teeme seda, sest loodama, et nad jõuavad 3. peatüki 16. salmini
ja kogevad uussündi. Need kõik on kirjutatud, et näidata erinevat külge me Issandast
Jeesusest. Näeme Teda niimoodi neljast vaatenurgast, mitte vaid kolmedimensiooniline, aga
neljadimensiooniline Jeesus. Kõige selle lihtsustamiseks kirjutati Matteuse raamat, et näidata
meile, et Jeesus on juutide kuningas. Markuse kirjutati, et näidata, et Jeesus on Inimese Poeg.
Tegude mees mõnes mõttes. Luuka kirjutati näitamaks, et Jeesus on maailma Päästja.
Johannese kirjutati näitamaks, et Jeesus on Jumala Poeg. Vajad kõiki nelja vaatenurka, et
saada terviklik pilt Jeesusest. Vaatame üht Vana Testamendi näidet. Kui loed Kuningate
raamatut ja seejärel Ajaraamatut, räägivad need samadest asjadest, samast perioodist ajaloos.
Miks kirjutati siis mõlemad? Miks ei võiks olla lihtsalt üks ülestähendus ajaloost? Ühe neist
pani kirja prohvet, teise aga preester. Neil on täiesti erinev vaatenurk Jumala rahva ajaloost.
Kuningate raamatu kirjutas prohvet, et näidata, miks juudid kaotasid oma maa ja mida
kuningad valesti tegid. See on täis halbu lugusid kuningatest. Isegi kuningas Taavetist, kes
jälgis naist, kes end pesi oma maja katusel ta lossi kõrval. Sellest päevast, sellest pärastlõunast
alates, mille jooksul rikkus kuningas Taavet viit käsku kümnest käsust, läks tema kuningriik
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allamäge. Sellest ajast alates on see üks kurb lugu. Kuningate raamat räägib kuningatest, kes
on rahva juhid, aga eksivad õigelt teelt. Prohvet vaatab ajalugu prohvetlikust vaatenurgast.
Mis on valesti läinud? Ajaraamat kirjutati, kui nad tulid tagasi vangipõlvest ja pidid taastama
oma identiteedi ja elu. Nad pidid taas leidma kolm asja: oma rassi, religiooni ja kuningliku
seisuse. Sellepärast esimesed üheksa peatükki Ajaraamatus räägivad vaid sellest, kes kellele
sündis. Nad tulid tagasi maale, kus enamik neist polnud kunagi elanud. Nad olid vangipõlves
kaotanud oma identiteedi. Nad pidid leidma jälle selle, kes nad olid, uuesti avastama, kust nad
pärinesid, oma sugupuu. Briti televisioonis on populaarsed sarjad, kus kuulsused uurivad, kes
olid nende esivanemad ja saavad teada igasuguseid imelikke asju nende kohta. Seda peab
tegema. Kõiki huvitab enda identiteet, kust nad on pärit, kellest nad pärinevad, kuhu nad
kuuluvad. Väga hea on teada saada, kust sa oled pärit. Mõned ei saagi kunagi teada. Mingil
kombel, kui tead veidi ajalugu oma esivanematest, aitab see sul tunda, et hakkad mõistma, kes
sina oled. Mõistate? Muide, kui lugesime Piiblit ette, siis lugesid mõned inimesed vaid neid
üheksat peatükki ja see oli sama põnev, kui loeksid telefoniraamatut ette. Nad pidid kõigi
nende heebrea nimedega hakkama saama. Ometi Jumal rääkis ka selle läbi inimestega. Jumal
teab, kes sa oled ning kellest sa pärined. Ta teab väga isiklikke asju, palju juuksekarvu on mul
peas. Jumal teab minust kõike. Mina sain teada ühe oma esivanema kohta 14. sajandist. Tema
kirjeldus oli selline nagu oleksin peeglisse vaadanud. Tal oli minuga sarnane jume, sarnased
näojooned. Keegi 14. sajandist oli täpselt minu moodi. Kuidagi on tema geenid siia jõudnud,
nii et saan kõik tema kaela ajada. See andis mulle uue külje enda tundmaõppimisel. Nad
naasid vangipõlvest ja esmalt pidid nad ära õppima oma sugupuu. Jeesuse sugupuu aitab meil
mõista Teda. Üks juut sattus meie kirikusse, kui õpetasin Matteuse 1. peatükist. Rääkisin just
sellest, kellele sündis kes, ja see juut hakkas Kristusesse uskuma. Küsisin: mis sind uskuma
ajendas? Ta ütles: kui Tal on sugupuu, siis Ta peab olemas olema. Ta uskus. Nii et peame
küsima, miks on see seal. Kolmas põhjus. Kui nad tulid tagasi vangipõlvest, siis pidid nad
teada saama oma identiteedi, sugupuu ja pidid jälle oma usu leidma. Ajaraamat katab need
teemad. Nad pidid jälle kuningliku päritolu leidma. Ajaraamatus ei ole Iisraeli kuningate
kohta midagi kriitilist. Ainult head asjad. Halvad asjad on prohvetlikus Kuningate raamatus.
Head asjad kuningatest on kirjutatud Ajaraamatusse. Neil tekkis jälle soov näha kuningas
Taaveti sugu Iisraeli troonil. Kui loed neid kahte raamatut, muutuvad nad elavaks väga
erineval viisil. Mõistate? Kui aga jõuad kirjani, siis loe seda kui kirja. See pole väitluseks
väikeste lõikude kogum vaid kiri. Kiri on üks pool vestlusest ja teist poolt sa ei kuule. Iga kiri
räägib mingist olukorrast kuskil mujal. Nüüd kui meil on mobiiltelefonid... Muuseas mul ei
ole. Mul ei ole arvutit ega ka meiliaadressi, juhul kui tahtsid mulle kirjutada. Minu poeg reisib
mööda maailma infotehnoloogia, IT spetsialistina. Ta on meeleheitel minu pärast. Ta arvab, et
olen pärit Noa laevast. Kirjutan isegi oma raamatud pastapliiatsiga. Sellega olen rikkunud
mainet, et olen kaasaaegne mees. Ma lihtsalt ei taha neid asju, olen vägagi rahul ilma. Kui
peaksingi e-posti kasutama, ei saaks hakkama. Ma lihtsalt ei kasuta seda. Tahan mainida
mobiiltelefone- kohutavad asjad. Mõtled, et keegi räägib sinuga selja tagant, pöörad ringi ja
vastad, aga räägitakse hoopis väikse karbiga. Sina kuuled ainult ühte poolt sellest vestlusest.
Teate, millest räägin? Kuuled valju häält mobiiltelefonil. „Halloo! Kas on juba tulnud? Oi,
palju õnne! Kui palju ta kaalub? Mis värvi see on? Kas see on bensiini- või diiselmootoriga?“
Näete siis nüüd, nii juhtub, kui kuuled vaid üht poolt vestlusest. Su mõistus püüab teist poolt
ka kuulda. Nii peaksime vaatlema ka kirja. Kui Paulus kirjutas korintlastele, peame küsima,
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mis toimus Korintoses, mis vastaks sellele kirjale. Epistli puhul peame looma pildi oma peas,
pead ette kujutama ja natuke detektiivitööd tegema. Mis seal toimus? Mis pani Pauluse neid
asju ütlema? Evangeeliumiga ei pea seda tegema, sest see pole kiri. Kirja puhul aga peab nii
toimima. Eriti just näiteks Heebrealaste kirja puhul. Väga oluline on teada, et juudi usklikud
lahkusid kirikust ja läksid tagasi sünagoogidesse oma perede turvalisuse pärast. Sünagoogid
olid turvalised. Rooma impeerium tunnistas neid, kuid mitte kogudusi. Kogudusi hakati taga
kiusama, mitte küll, nagu see kiri ütleb, verevalamiseni taga kiusama, kuid mõned pandi vangi
ja peresid rünnatakse ning vara rüüstatakse. Seega oma laste turvalisuse pärast läksid nad
tagasi sünagoogidesse, kust nad olid tulnud. Selle hinnaks oli aga see, et kui nad naasid
sünagoogidesse, siis ütlesid rabid: kui olete käinud kristlikus kirikus, saate siia tagasi tulla
ainult juhul, kui olete nõus lahti ütlema Jeesusest kui Messiast. Seega turvalisuse hinnaks oli,
et nad läksid tagasi sünagoogi ja ütlesid: ma ei usu, et Jeesus on mu Päästja ja Issand. Hästi,
siis võite tagasi tulla. Niimoodi nad pääsesid survest. Olen seda nüüd lühidalt kirjeldanud. Kui
nüüd loed kirja heebrealastele, siis näed kõike, mida kirja autor püüab teha, et veenda neid
mitte tagasi minema, vaid edasi minema, isegi kui nende elu on kaalul. Mine Jeesuse juurde,
kes on väljaspool leeri, nn eksiilis, siis leiaksid Temas paremat kui leiaksid sünagoogis.
Usuksid inglitesse sünagoogis, kuid nüüd on sul Jumala Poeg. Usuksid apostlitesse nagu
Mooses, aga nüüd on sul Jumala Poeg. Tõite varem loomi ja linde ohvriks, nüüd on sul Jeesus
risti peal, kes on teinud kõik su heaks. Ta anub neid, hoiatab neid, et nad kaotavad oma
pääste, kui lähevad tagasi. Ta anub neid ja ütleb, et tal on usku neisse. Kogu kiri ütleb: ära
mine tagasi, mine edasi koos Jeesusega. Jookse võidujooksu Jeesusega, hoia oma uut usku!
Ta räägib ka Vana Testamendi usukangelastest: Aabraham elas usu läbi, Mooses ja Noa elasid
usu läbi, ära sina loobu oma usust, mille oled leidnud. Kogu kiri avaneb ja saab selgeks.
Hakkan lõpetama, olen juba küllalt rääkinud. Tänu Jumalale, et mul on olnud häält lõpuni
välja. Ma pole kindel, millest ma homme õhtul räägin. Olen rääkinud sellest, kuidas lugeda
Piiblit uuel viisil. Mõtlesin, et räägin homme, miks lugeda Piiblit. Vajame ajendit. Peame
teadma, miks selleks aega võtta.
Lõpetan veel ühe näitega. Uus-Meremaal elas üks mees. Ta oli armutu ärimees ja advokaat.
Ta oli kinnisvaraarendaja ja ajas terve varanduse kokku. See laastas ta perekonna. Ta vanem
poeg jooksis kodunt ära. Mees ei kuulnud temast väga kaua. Ta naine oli meeleheitel, kuid
mees oli armutu. Ta leidis Jeesuse. Ta elu sai täiesti muudetud. Ta kirjutas oma pojale, sest sai
teada tema elukoha. Ta kirjutas ilusa kirja, kus ta palus andestust. Ta kiri läks teele
samaaegselt poja kirjaga talle, kus poeg ütleb: leidsin Jeesuse, ma tulen koju. Kirjad ristusid.
Ta näitas kirja oma pojalt, mida sellest ajast taskus kandis. Ta ütles, et see on kõige
kallihinnalisem asi, mida kogu mu raha ei suudaks iial osta. Ta otsustas teha midagi. Ta pani
äratuskella mängima tund aega varem igal hommikul. Ta palus, et Issand annaks talle küllalt
sügavat und selle tunnita. Ta tõusis igal hommikul tund aega varem üles, et lugeda Piiblit ja
õppida tundma Jumalat Tema Sõna läbi. Ta tegi seda. Nüüdseks on ta tuntud üle maailma kui
teenistusega Jumala mees. Paljud teist on kuulnud Bill Subritzkyst? Tõstke käsi, kui olete
temast kuulnud? Ta reisib mööda maailma ja vabastab inimesi Jeesuse nimel. „Mul pole aega
Piiblit lugeda. Mul on väga kiire, kuna mul on ettevõte, töötan hommikust õhtuni, jõuan koju
väsinuna.“ Mis arvad sellest, kui tõused tund aega varem ja vaata, kas Jumal annab sulle
piisavalt und? Ta tahab, et loeksid Tema Sõna. Ta tahab, et loeksid seda ise ega kuulaks ainult
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piibliõpetajaid. Usun, et Ta tahab, et loeksid raamat raamatu haaval. Loeksid terve raamatu
järjest läbi ja loeksid selle korduvalt läbi. Kuni sa tead, miks see raamat kirjutati. See annab
sulle võtme, millega avada Piibel, avada iga raamat Piiblist ja pakkuda selle aardeid sulle.
Võin öelda, et olen seda raamatut lugenud ja uurinud. Nüüdseks juba nii palju aastaid, ja
hämmastav on see, et see on endiselt väga värske. See on ikka uus raamat, avastan endiselt siit
asju, mida polnud varem näinud. Ma ei väsi sellest kunagi. Teist sellist raamatut maailmas
pole. Jumal õnnistagu teid oma Sõnaga!

Jumala õigsus
1. osa
Tahan lugeda teile mõned salmid Roomlastele 1. peatükist. Roomlastele 1:16 alates:“Sest ma
ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja
siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on
kirjutatud:“Aga õige jääb usust elama.“ Hiljutine küsitlus Inglismaal näitas, et 74% inimestest
usub Jumalasse. See on üle kahe kolmandiku. See statistika ei tähenda iseenesest midagi.
Õige küsimus ei ole:“Kas usud Jumalasse?“, vaid tänapäeval on õige küsimus:“Millisesse
jumalasse sa usud?“ Inimesed usuvad mitmetesse eri jumalustesse. Isegi neilt, kes väidavad
uskuvat kristlaste Jumalasse, peame küsima veel ühe küsimuse:"Milliseks Jumalaks sa Teda
pead?“ Lihtsalt öelda „jumal“ ei tähenda midagi. Millisesse jumalasse sa usud? Kas ta on
isiklik või mitteisiklik jumal? Ehk on ta hoopis jumalanna? Kas peaksime viitama naisele kui
meie „emale“ taevas? Mitmed Suurbritannias usuvad seda. Kas ta on hea või halb jumal? Kas
ta armastab või vihkab mind? Kas ta üldse hoolib? Kõik sellised küsimused kerkivad esile,
sest see sõltub sellest, millisesse jumalasse sa usud. Kui olin kaplan Briti lennuväes, kutsuti
mind „muust konfessioonist“ kaplaniks. Meid kutsuti kummalisteks. Meil oli kõik, mida
teistel, anglikaani ja rooma katoliku kaplanitel polnud. Kui siis uus grupp mehi väeossa
saabus, kohtusid kolm kaplanit kõigega. Anglikaani kogudus sai valida esimesena. Nende
kaplan ütles:“Kõik anglikaani koguduses ristitud, tulge minuga!“ Umbes 3/4 lahkus. Siis
tõusis rooma katoliku kaplan ja ütles kange iiri aktsiendiga:“Kõik katoliiklased, tulge koos
minuga!“ Mina sain siis kõik need, kes olid järele jäänud. Minu kambas olid presbüterlased,
metodistid, päästearmee ja baptistid. Peale selle jäid mulle ka moslemid, hindud ja budistid.
Samuti agnostikud ja ateistid. Mulle meeldis ülesanne hoolitseda sellise kirju kamba eest.
Küsisin tihti:“Palju on siin metodiste?“ Mõned käed tõusid. „Kui palju presbüterlasi, baptiste,
vennaste koguduse liikmeid?“ „Palju Päästearmeest?“ Sama hääletooniga küsisin ka:“Palju on
siin kristlasi?“ See pani kõik jahmatama. Nad vaatasid ringi ja jälgisid, kas keegi tõstab käe
üles. Ütlesin:“No kuulge, eelmisel küsimusel ju tõstsite käed! Miks te nüüd ei tõsta?“ Mida
tähendab olla kristlane? Küsisin:“Mis te arvate, kes on kristlane?“ Nad vastasid
eranditult:“Keegi, kes peab kümmet käsku.“ Vastasin, et see sobib ka. „Kes teist kümmet
käsku peab?“ Üks neist ütles:“Keegi ju ei suuda neid kõiki pidada!“ Ütlesin:“Hästi, olgu siis
nii.“ „Mitut käsku peaks siis pidama?“ Nad vastasid:“Kuut kümnest!“ Ütlesin:“Hästi, teeme
nii. Kristlane on keegi, kes peab kümnest käsust kuut käsku. Mitu kristlast on siin?“ Niimoodi
me jätkasime. Sellest tekkis suurepärane vestlus. Selline oli see algus. Kõige huvitavam osa
oli ateistide tervitamine. Tervitasin igat ateisti oma kontoris ja ütlesin:“Olen sinu kaplan. Kui
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sa siinoleku ajal sured...“ Pooled me piloodid surid tol ajal. „Mina pean korraldama su
matused, nii et tahan sulle lubaduse anda: ma ei maini Jumalat su matustel, ma ei loe Piiblist,
ma ei palveta ja päris kindlasti ei laula ühtki laulu Jumalast. Ütlen lihtsalt:“See mees on
surnud ja läinud.“ Nägin, et on palju neid, kes hea meelega elavad ateistina, aga pole palju
neid, kes tahaksid surra ateistina. Selles on päris suur risk. Sealt said ka head vestlused alguse.
Ütlesin ka igale ateistile:“Palju õnne sulle! Sul on suurem usk kui mul! Sina usud, et kõik
meie ümber tekkis iseenesest ja mitte keegi ei aidanud kaasa. Mul ei ole nii palju usku. Pean
uskuma, et keegi pani selle kõik siia. Selleks ei ole vaja nii palju usku, kui selleks, et kõik
tekkis mitte millestki või iseenesest.“ Ütlesin:“Istu ja räägi mulle, millisesse jumalasse sa ei
usu?“ Kui nad olid mulle rääkinud, sain neile öelda:“Oled minust ateisti teinud, sest mina ka
ei usu sellist jumalat.“
Pole tähtis, kas usud jumalat, vaid millist jumalat sa usud. Tänapäeval on levinud üks vastus
sellele küsimusele, mille mina hea meelega tühistaksin või vähemalt kritiseeriksin seda.
Kuuleme tänapäeval igal pool, et Jumal on armastus. Piibel küll ütleb seda, peaaegu päris
Piibli lõpus. Seda öeldakse lõigus, kus tegelikult ei arutata, milline on Jumal. Nendest kolmest
sõnast on saanud vaata et usutunnistus- Jumal on armastus. Viimasel ajal on sellele lisatud
omadussõna- tingimusteta Jumala armastus. See põhjustab palju kahju. Tahaksin seda täna
hommikul selgitada. Kuidas mõistab uskmatu väljendit „tingimusteta armastus“? Võin teile
rääkida. Kaks meest elavad Inglismaal Essexi maakonnas. Nad on omavahel abielus. Praegu
võib Briti seaduste kohaselt samast soost inimesed abielluda. Need kaks meest on abielus.
Nad elasid mõnda aega koos ja otsustasid, et soovivad lapsi. Nagu te teate, on kahel mehel
natuke raske lapsi saada. Nad võtsid ühendust ühe naisega Floridast, USA-st. Nad küsisid
naiselt:“Kas oleksid nõus olema surrogaatema ja sünnitama meile lapse?“ Naine oli nõus. Ühe
mehe seemnerakk sisestati naise emakasse, naine rasestus ja sünnitas neile lapse. Siis nad
avastasid, et Briti seaduse kohaselt ei saa nad last Inglismaale tuua ja nad ei saanudki luba last
riiki tuua. Nad käisid kohtus ja lõpuks said loa beebi Inglismaale importida. Nad aga
otsustasid ka teise lapse saada. Siis on nad tõeline perekond. Nad kordasid sama protsessi ja
see naine sünnitas neile teise lapse. Nad viisid need kaks last kohalikku Inglise kirikusse, et
nad õnnistataks või ristitaks nagu kirik seda ütleb. Nad võtsid lapsed kaasa. Koguduse pastor
oli veidi kahtleval seisukohal nende laste ristimise osas. Üks meestest, nn meespool või
tugevam neist kahest, ütles pastorile:“Jumala armastus on tingimusteta ning see ei mõista
hukka.“ Ta oli kuulnud väljendit „tingimusteta armastus“. Sellele uskmatule tähendas see
„mitte hukkamõistev“. Jumal ei mõista meid kunagi hukka, olenemata sellest, millised oleme.
See muidugi tähendab, et Jumal ei saada ka kedagi põrgusse. Selle kohta on teisigi viiteid ja
need on päris tõsised ja otseses vastuolus väga paljuga Piiblis. Niipea kui ütled, et Jumal on
armastus, siis kutsud esile kriitikat. Kutsud esile kriitikat Jumala kohta, kes lubab kannatusi
selles maailmas. „Kui Jumal on armastus, miks siis nii paljud kannatavad?“ See on kõige
esimene kriitika, mis esile tõuseb. Teine osa kriitikast puudutab tulevast maailma. „Kuidas
võib armastuse Jumal kellegi põrgusse saata?“ Seega, niipea kui ütled, et Jumal on armastus,
tõstatad küsimuse kannatuste kohta nii siin maailmas kui tulevases. Uskmatu jaoks ei sobi
kumbki armastava Jumalaga kokku. Kui kirjutasin raamatu põrgust, intervjueeriti mind üle
Suurbritannia raadios, teles ja mujal. „See on imekspandav inimene, kes usub põrgu
olemasolusse.“ Olen haruldus, sest usun põrgusse. Astusin ühte raadiostuudiosse, kus
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intervjueerija ütles:“Hästi, te kirjutasite raamatu põrgust, kuid kuidas võib armastav Jumal
kedagi põrgusse saata?“ Vastasin omakorda küsimusega, õppisin selle tehnika Jeesuselt
endalt. Küsisin vastu:“Kust sa võtad, et Jumal on armastuse Jumal?“ See lihtsalt pani
intervjueerija õhku ahmima. Nad küsisid kohmetunult:“Kas Jeesus ise ei õpetanud seda? Kas
see pole kristlik uskumus?“ Ütlesin, et tegelikult on küll. Kõike, mida tean põrgu kohta, seda
õppisin Jeesuselt. Ta on ainus isik Piiblis, kes räägib põrgust. Kas teadsid seda? Mitte keegi
teine ei räägi. Vanas Testamendis pole midagi põrgust. See on ¾ Piiblist. Paulus ei räägi
põrgust ja Johannes ega Peetrus ei räägi. Ainus isik, kes räägib põrgust, on Jeesus. Küsisin
intervjueerijalt:“Kuidas te seletate seda, et isik, kes rääkis meile Jumala armastusest, uskus
veendunult põrgu õudustesse?“ Tavaliselt jäi intervjuu pärast seda päris lühikeseks ja mina
lahkusin stuudiost oodatust varem.
Muuseas, kas mu raamat põrgust on teie raamatuletis? Tore! Selle nimi on „Tee põrgusse“.
Kui selle raamatu kätte võtad, siis võtad kätte ime. Räägin teile sellest kohe. Kirjutan alati
oma raamatud pastakaga. Seetõttu on raamatu esimene käsikiri kirjutatud kõik minu
käekirjaga. Sama kehtib ka selle kohta. Läksin Itaaliasse ühele konverentsile kõnelema ja
panin musta portfelli raamatu käsikirja mustandi, et saaksin seda koosolekute vahepeal
parandada. Mul olid muidugi seal ka konverentsi jutluste märkmed. Jõudsin keskööl Bologna
lennujaama. Oli tõesti pime kesköö, tähti polnud ja vihma kallas. Pastor tuli mulle autoga
vastu. Kõndisime parklasse käruga. Selle peal oli mu kohver riietega ja portfell kõige muuga.
Ta ütles:“Istu autosse ja panen su asjad pakiruumi.“ Istusin autosse ja me sõitsime tund aega
tema juurde. See oli muide täpselt Pavarotti maja kõrval. Olete temast kuulnud? Kindlasti
olete. Keskööl jõudsime tema juurde. Vihma kallas endiselt. Ta avas auto pakiruumi, võttis
mu kohvri ja sulges pakiruumi. Küsisin:“Kus on mu portfell? Kõik mu märkmed on seal. Mu
raamatu käsikiri on ka seal.“ Ta ütles:“Ei, ainult su kohver oli seal.“ Seal pimedas ja vihmas
ta lihtsalt ei märganud mu kärus olevat musta portfelli. Ütlesin, et peame tagasi minema.
Sõitsimegi jälle tund aega tagasi. Seal polnud jälgegi sellest kärust ega mu portfellist. Läksin
lennujaama leiubüroosse- seal seda polnud. Läksin politseisse ja andsime teada kadunud
portfellist. Politseinik kergitas kulmu ja ütles:“Te kaotasite portfelli Itaalias?“ Ta üritas öelda,
et miks me teda selle pärast üldse tülitame. Järgmisel päeval sõitsime 150 km kaugusele
Aadria mere rannikule, kus ühes hotellis pidi toimuma me konverents. Jõudsime kohale.
Esimesel hommikul ärkasin vara. Imeilus hommik, nagu tänagi. Kõndisin varahommikul
mööda rannaäärt. Üks koer jooksis kaasa ja me saime headeks sõpradeks. Tulin tagasi hotelli.
Muuseas, palvetasin tol hommikul:“Issand, millise imelise võimaluse Sa oled mulle andnud,
et võin teada saada, kas tahad, et mu raamat põrgust ilmub või mitte. Kui Sa tahad, et see
ilmub, pead selle tagasi tooma. Kui Sa seda tagasi ei too, siis tean, et Sa ei taha, et see ilmub.“
Mul polnud selle vastu midagi. Ütlesin:“Issand, uuesti ma seda kohe kindlasti ei kirjuta!“
Kõndisin rannas ja tulin tagasi hotelli. Sealsamas hotelli ees tuli üks mees mu juurde ja surus
mu portfelli mulle sülle. Ta kõndis ise minema. Ma ei tea, kes see oli, aga avasin portfelli ja
kõik oli alles. Kuid kõik raamatu leheküljed olid segamini aetud. Panin pool tundi lehti
õigesse järjekorda. Kõik lehed olid alles. Nii sai see raamat kirjutatud. Kuidas see kohver ise
üleöö 150 km kaugusele kohale sai? Kes selle mulle andis? Ma ei saanudki rohkem teada, kui
praegu teile rääkisin. Raamatuletis on see raamat olemas- ime, kui soovid seda osta. Jeesus oli
see, kes meile põrgust rääkis. Ta hoiatas meid selle eest. Rääkisin ka oma raamatus, et kõik
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hoiatused peale kahe anti uuestisündinud usklikele. Nendeks kaheks erandiks olid variserid.
Ta ei öelnud kunagi patustele, et nad lähevad põrgusse, aga Ta hoiatas varisere, et nad võivad
sinna sattuda ning samuti hoiatas Ta omaenda jüngreid. Kui Ta saatis nad kahekaupa välja,
ütles Ta:“Ärge kartke neid, kes võivad tappa ihu, aga midagi muud teha ei saa. Pigem kartke
teda, kes võib mu hinge kui ihu põrgus hukata!“ See on vastuolus selle „Jumala tingimusteta
armastusega“, millest kõikjal kuuleme.
Jumala armastus on ilmselt väga erinev inimlikust armastusest. Me hindame Jumalat enda
standardite järgi. Me ei taha kellelegi haiget teha ega taha ise haiget saada. Seetõttu ei suuda
me ka uskuda, et Jumal kellelegi haiget teeks. Ajaloos on kaks üllatavat tõsiasja, millele tahan
te tähelepanu juhtida. Piiblis on kaks üllatavat fakti. Esimene on see, et Piiblis mainitakse
harva Jumala armastust. Probleem on selles, et kuuled kantslist, kuidas seda mõnda salmi
tsiteeritakse nii sageli, et sul jääb mulje, et kogu Piibel räägib Tema armastusest. Tegelikult ei
räägi. Mitu salmi on Piiblis? Umbes 34 000 salmi. Paljud neist salmidest mainivad Jumala
armastust? Vastuseks on 36 salmi. Teisisõnu öeldes, ainult üks tuhandest salmist Piiblis
mainib Jumala armastust. Vaatame kiiresti kõik raamatud läbi. 1. Moosese raamatus ei
mainita Jumala armastust kordagi. 2. Moosese raamatus mainitakse ühe korra. 3. ja 4.
Moosese raamatus ei mainita seda ühelgi korral. 5. Moosese raamatus ühe korra. Joosuas ei
mainita. Kohtumõistjates ei mainita. Ruti raamatus samuti mitte. Võin jätkata seda nimekirja.
Muidugi mõnedes Psalmides tänatakse Jumalat ka kestva armastuse eest. Lähme edasi.
Õpetussõnades ei mainita. Jõuame prohvetite juurde. Kogu Jesaja raamatus mainitakse seda
ühes salmis. Ka kogu Jeremija raamatus ühes salmis. Kogu Hesekieli raamatus mainitakse
ühes salmis. Nn väikestes prohvetites. Taanieli raamatus ei mainita. Hoosea raamatus aga
mainitakse päris palju. Kallile prohvet Hooseale ütles Iisraeli Jumal, et ta abielluks
prostituudiga. Kujutate ette pealkirju Iisraeli meedias? „Jutlustaja abiellub prostituudiga!“
Jumal hoiatas teda, et naine ei ole talle truu, vaid ta jookseb ära teiste meeste järele. Jumal
ütles Hooseale, et ta otsiks naise üles ning ostaks tagasi, paneks ta oma tuppa, kuni naine
mõistuse pähe võtab. Peale seda saaks ta oma naist jälle armastada. Hoosea küsis:“Issand,
miks Sa tahad, et ma seda teen?“ Issand ütles:“Tahan, et teaksid, mida tunnen Iisraeli vastu.
Nagu mina tunnen Iisraeli suhtes, seda tunned sina oma naise suhtes. Siis sa mõistad.“ Seega
Hoosea räägib Jumala armastusest. Teised keegi ei räägi sellest. Võid öelda:“See on ju Vana
Testament, kuidas on Uues Testamendis?“ Matteus ei maini mitte kordagi Jumala armastust.
Samuti ka Markus ja Luukas. Johannes räägib sellest nii evangeeliumis kui kirjades. Kirjas
roomlastele on üks salm. Ülejäänud kirjades- see on hämmastav. Lõpuks jõuame Ilmutuse
raamatuni ja ei midagi. Ma räägin ju Piiblist, Jumala Sõnast. Jumala armastust mainitakse
siiski 36 korda, aga see on kõik. Nüüd aga anun teid, nagu anusin eile- kontrollige minu öeldu
kõik oma Piiblist üle. Ärge kuulake lihtsalt minu sõnu. Ma ei räägi teile oma arvamusi, räägin
teile Jumala Sõnast.
Millest siis Piibel räägib? Mida see räägib meile Jumalast? Mida peaksime meie teistele
Jumala kohta rääkima? Mõned, kes mind kuulavad, ütlevad:“Mina tahan öelda kõigile, et
Jumal armastab neid.“ Jeesus ei rääkinud kunagi nii. Apostlid ei jutlustanud nii. Kõige
hämmastavam on see, et isegi mitte Apostlite tegudes, kus räägitakse, et kogudus kasvas ja
levis ning apostlid kuulutasid. Apostlite tegudes on olemas paljud nende jutlused, kuid mitte
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ükski salm ei räägi Jumala armastusest. Nad ei rääkinud inimestele Jumala armastusest. See
polnud nende evangeelium. Lugesin teile äsja Pauluse kirjeldust evangeeliumile. Kas
märkasite, et sõna „armastus“ ei esinenud selles kirjelduses? Me oleme võtnud selle sõna ja
teinud sellest evangeeliumi tuuma. Oleme teinud sellest kogu evangeeliumi. Tänase hommiku
teisel loengul räägin ühest salmist. Johannese 3:16. Kui sel teemal räägin, öeldakse:“Aga
Johannese 3:16?“ Nagu see oleks kogu Piibel. Vaatame seda ühte salmi hiljem, aga praegu
mitte. Seega evangeeliumi keskmes ei ole Jumala armastus. Millele see keskendub? Mida
peab maailm kõige enam Jumala kohta kuulma? Leiame mõne teise sõna, mida inimesed
mõistaksid. Kui me ei peaks kuulutama, et Jumal on armastus, siis mida me peaksime
õigupoolest kuulutama? Teine võimalus on öelda: Jumal on hea. See jõuab juba tõele
lähemale. Kuid isegi sõna „hea“ on nii devalveerunud, et seda on Jumala kohta solvav
kasutada. Räägime heast ilmast ja heast söögist. Räägime isegi heast koerast. „Koer“ on
inglise keeles tagurpidi „Jumal“ (dog- God). Kas piisab vaid sellest, et öelda „hea Jumal“?
isegi see on muutunud käibefraasiks, üllatuse väljenduseks:“Püha Jumal!“ (ingl- Hea Jumal!).
Mul paluti kord minna ühte linna Inglismaal ja kõneleda kolmel õhtul linna raekojas. Nad
tahtsid teada, mis on mu jutluse pealkiri. See lepiti kokku 6 kuud varem. Ma ei osanud seda
nii kaua ette öelda. Ütlesin lihtsalt:“Hea Jumal“. Ma ei mõelnud seda väga tõsiselt. Ütlesin, et
sellega võib kokku võtta kogu mu teoloogia. Kui kohale jõudsin, olid üle linna plakatid minu
pildiga, mille kohale oli kirjutatud:“Hea Jumal!“ See toimis- raekoda oli täis. See oli väga
tore. Nii see läks. Kas peaksime lihtsalt ütlema, et Jumal on hea? Kas sellest piisab? Ei. Sest
kasutame seda nii paljude teiste inimeste ja asjade kohta. See ei tõsta Jumalat esile. Ükskord
tuli keegi Jeesuse juurde ja küsis:“Hea õpetaja, mida pean tegema, et ma päriksin igavese
elu?“ Jeesus ütles:“Miks sa mind heaks kutsud? Keegi peale Jumala ei ole hea.“ Kui me seda
tõesti tõsiselt võtaksime, siis kasutaksime sõna „hea“ ainult Jumala kohta. Mitte keegi ei ole
nii hea ja see jätaks Talle väga erilise koha. Kuna seda sõna kasutatakse nii palju...Mida tahtis
Jeesus sellele mehele öelda? Ma arvan, et Ta veidi noris teda, et mees mõtleks enda öeldule.
Selleks et ta mõistaks, et räägib Jumalaga. Arvan, et Ta püüdis mehelt vastust saada:“Miks sa
just mind heaks kutsud?“ Me ei saa vaid öelda, et Jumal on hea, sest see ei tähenda kellelegi
väga palju.
Kas leiame veel mõne sõna oma sõnaraamatust, mida harva kasutatakse. Võime leida sõna
„õige“. Sellest sõnast tahangi täna hommikul rääkida. Kui Jeesus palvetas, kutsus Ta Jumalat
„õigeks Isaks“. Väga huvitav omadussõna. Mitte armastav Isa või hea Isa, vaid õige Isa. Enne,
kui seda selgitan, toon välja veel mõned raskused sõnaga „armastus“. Üks on, et sõna
„armastus“ kasutatakse tänapäeval nii lihtsalt kõikvõimalike suhete ja tegevuste kohta, et see
on kaotanud oma tähenduse. Me ei räägi kreeka keelest, vaid praegu räägin inglise keelest.
Inglise keeles peab „armastus“ hõlmama väga palju erinevaid asju. Kreeklastel oli armastuse
jaoks mitu erinevat sõna. Nad valisid väga hoolikalt, millist sõna kasutasid. Neil oli üks
kohutav sõna „epithumia“. See kõlab halvasti ning see ka oli halb. Inglise keeles kasutaksime
selle vastena sõna „iha“. See on selline loomalik armastus, tegelikult hullemgi veel. See on
armastus, mis kuritarvitab üksteist. Armastus, mis kohtleb inimesi kui objekte ja mitte isikuid.
Selle jätan kõrvale. Kuid kreeka keeles on veel kolm sõna, mis vastavad sõnale „armastus“.
Need on järgmised: esiteks sõna „eros“. Kui tuled Londonisse ja lähed Piccadilly tsirkusesse,
siis seal keskel on kuju, mida kutsutakse Erose kujuks. Sel ei peaks selline nimi olema, aga
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see on keset Soho piirkonda. See on Londonis tuntud kesklinna piirkond. Eros tähendab
kreeka keeles „külgetõmbav armastus“. Seetõttu käib see peamiselt vastassugupoolte
armastuse kohta. Meeste ja naiste vahel. See ei ole halb sõna. Seda võib kasutada heas mõttes,
kui noor naine ja mees kohtuvad. Nad klapivad ja armuvad. See on eros. Seda sõna ei kasutata
kunagi Jumala kohta, kuid seda kasutatakse vabalt inimeste kohta. See on külgetõmbav
armastus. Teise sõnana tahan ära tuua „philia“. See on kiinduv armastus. See on väga eluterve
sõna, mis on sõprade armastus. Selles pole midagi seksuaalset ja see võib olla kahe mehe,
kahe naise või mehe ja naise vahel. See on pigem mõistuslik kui füüsiline armastus. See on
kiinduv armastus, kus teile meeldivad sarnased asjad või teid huvitavad samad asjad. Tänu
Jumalale philia eest, sest seda esineb väga palju. Seda sõna ei kasutata kunagi Jumala kohta.
Kreeklastel on veel üks väga haruldane sõna, mida nad kasutasid väga harva. Kristlased
leidsid selle ja kasutasid seda Jumala kohta. See sõna on „agape“. Seda sõna kasutatakse alati
Jumala kohta Uues Testamendis. See on „tegutsev armastus“. Eros on külgetõmbav armastus,
eriti just emotsionaalne külgetõmme. Philia on rohkem meeleline, intellektuaalne, mõistuse
armastus. Kiinduv armastus. Agape on aga tegutsev armastus. Kui Jeesus tahtis agape
tähendust edasi anda, siis rääkis Ta hea samaarlase loo. Selles loos ei kirjeldata mitte ühtegi
tunnet. Seal olid samaarlane ja juut, kelle vahel polnud mingit kiindumust. Neil oli agapevähemalt oli see heal samaarlasel. Ta päästis selle mehe pärast röövimist, tõstis ta üles ja viis
ta võõrastemajja, et ta eest hoolitsetaks ning maksis ta terveks saamiseni ta öömaja ja söögi
eest. See on agape. Preestrid kõndisid temast mööda, arvates, et ta on surnud. Preestrid ei
puudutanud surnukeha, muidu said nad ebapuhtaks. Kes neist möödakäijatest armastas seda
meest? Vastuseks on samaarlane. Me ei mõista, milline konflikt oli juutide ja samaarlaste
vahel. Nad olid vaenlased. Kusjuures põhjapoolsed juudid, kes läksid Jeruusalemma, läksid
üle Jordani, sealt alla mööda Jordani idakallast, siis tagasi üle jõe ja ronisid 900 m kõrgusele
Jeruusalemma. Seda kõike mööda Jeeriko teed. Poolel teel oli võõrastemaja, mille varemed on
praegugi alles. Miks nad sellise pika ringiga Galileast Jeruusalemma tulid? Sellepärast, et
mitte reisida läbi Samaaria ja kohata samaarlasi. Nad olid vaenlased. Selgitamiseks räägin
artiklist, mida lugesin Johannesburgi ajalehest. Selles räägiti ühest valgenahalisest
töödejuhatajast kullakaevanduses. Ta jäi kullakaevandusse lõksu, kui sissepääsu katus
kaevandusse sisse kukkus. See oli niivõrd riskantne, et keegi ei olnud nõus sisse minema ning
teda välja tooma. Lõpuks läks üks mustanahaline mees sisse, riskides oma eluga ja tõmbas
valge mehe sealt välja. Mees oli teadvuseta ja toimetati kiiresti haiglasse. Aegamisi suudeti ta
elule tagasi aidata- mitte ainult teadvusele, vaid ka üleüldiselt terveks. Kui ta end juba
tervemana tundis, ütles üks sõber talle:“Kas tahaksid kohtuda mehega, kes su päästis?“ Ta
ütles:“Muidugi tahan! Tahan seda meest tänada.“ Kui mustanahaline mees ta palatisse astus,
pöördus valge mees seina poole ja isegi ei rääkinud temaga. Taoline lahkheli peitub ka hea
samaarlase tähendamissõnas. Sõna „samaarlane“ peaks sind vapustama. Siiski juhtub seda
väga harva. Peame seda vaid päritoluks. Me ei mõista, et maas lamaja oli tema vaenlane ja ta
võib-olla isegi poleks rääkinud temaga. See on agape. See on armastus tegudes. Armastus,
mis täidab inimese vajaduse, mis tahes või kes tahes ta ka siis ei oleks. Seda küll ajendab
miski- selle taga on kaastunne, kuid see pole agape, kuni see väljendub tegudes ja teeb midagi
inimese vajaduse suhtes. Selline on Jumala armastus. Me ei ole Talle ligitõmbavad. Ta ei ole
isegi kiindunud meisse, aga see tähendab tegusid meie heaks. Seda ajendab kaastunne meie
vajaduste suhtes.
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See on siis tõesti hämmastav fakt, et ei Jeesus ega apostlid ei maininud kunagi Jumala
armastust oma avalikes jutlustes. Kas see pole erakordne? Samas meie kuuleme seda kogu
aeg. Kõnelesin 500 evangelistile Norras ning mainisin seda. Mitmed tulid pärast rääkima, aga
üks tüdruk tuli pisarates. Ta ütles:“Sa oled võtnud ära minu evangeeliumi. Mul ei ole enam
evangeeliumi, mida inimestele jagada.“ Jeesus suutis rääkida inimestele Jumalast, mainimata
seejuures Ta armastust. Apostlid tegid sama. Miks siis meie ei suuda? Me pole tegelikult
evangeeliumist aru saanud. Lähme tagasi sõna „õige“ juurde. See sõna võtab tõesti kogu Piibli
kokku. Jumal on õige või õiglane. See on Piibli sõnumiks- Tema õigsus. Tema käsk, et
elaksime õigsuses. See tähendab õigesti või laitmatul viisil. Sõna „laitmatu“ on Pühakirjas
väga huvitav. See on inimene, kes seisab ja elab sirgelt. Inimene, kes elab nagu Jumal. Jumal
on seega õige. Mida me selle all täpselt mõtleme? Seda peamegi eksinud maailmale edasi
andma. Kui ütleme, et Jumal armastab neid tingimusteta, ei mõista kohut nende üle ja nad
võivad samamoodi edasi elada, siis tõenäoliselt ei toimu selle põhjal mingit meeleparandust.
Mida see siis tähendab? Kõigepealt tähendab see, et kõik, mida Ta teeb, on õige. Selles on
teatud turvalisus. Teada, et Jumal, kes lõi kogu universumi, pani tähed taevasse, saatis
planeedi Maa oma orbiidile, kõik, mida see Jumal teeb, on õige. See on aluseks piibellikule
arusaamisele Jumalast. Ta on õige ja seetõttu ka kõik, mis Ta teeb, on õige. Toon sellele
mõttele ühe väga lihtsa illustratsiooni. Kui beebi sureb, mis temast saab? Pastorina olen
pidanud lohutama vanemaid, kes on kaotanud lapse. Nende põhiline küsimus on:“Mida Jumal
meie lapsega tegi? Kus on see laps nüüd?“ Pidin neile ütlema, et ma ei tea seda, mida Jumal
nende lapsega tegi. Piibel ei ütle seda. Mida Piibel ei ütle, seda ei saa ka mina öelda. Võin aga
öelda järgmist: tunnen Jumalat piisavalt hästi ja tean, et mida iganes Ta teie lapsega teeb, on
õige. Ma usaldan Teda, et Ta teeb, mis on õige. Ühel päeval, kui teada saate, teate, et see on
absoluutselt õige. Teatud aegadel, peame usaldama, et Jumal toimib õigesti. Ta ei tee kunagi
midagi valet. Õige Jumalana on kõik, mis Ta teeb, õige. Aabraham vaidles sel teemal
Jumalaga, kui Jumal ütles Aabrahamile, et Ta hävitab Soodoma. Aabraham ütles:“Aga kui
selles linnas on mõnigi õige, kas hävitaksid siis linna, kuigi seal on õigeid inimesi?“ Arv läks
järjest väiksemaks- 50, 20, 10. Lõpuks ütles Aabraham:“Aga mis siis, kui Soodomas oleks
üks õige inimene- kas Sa siis hävitaksid selle?“ Jumal ei öelnud, et siis ei hävita. Ta
ütles:“Kas kõige kohtumõistja ei toimiks õigesti?“ Vähemalt sellise järelduse tegi Aabraham.
Võid usaldada Jumalat, kui tead, et Ta on õiglane. Sul võib olla vale hirm, et Ta teeb midagi
valet. Sa ei pruugi teada kõiki vastuseid, nii et pead usaldama Teda vastuste suhtes. Minu
tütar suri mõned aastad tagasi 33-aastaselt. Vanemad ei oota, et nende noored lapsed lähevad
enne neid. Niipea, kui teadsin, et ta on suremas...Õigemini, niipea, kui arstid olid lootuse
kaotanud, läksin pikale jalutuskäigule ja ütlesin:“Issand, tead kõike algusest lõpuni. Kas see
haigus on surmav?“ Issand ütles:“On surmav. Ta tuleb minu juurde.“ Sellest hetkest alates oli
mul rahu. Kui tahes raske see ka inimlikult polnud. Teadsin, et ma ei mõistnud, miks Jumal
sellise otsuse tegi. Mu tütar läks. Nüüd ma tean. Ta ütles mulle hiljem. Sel ajal pidin Teda
usaldama, et Ta teab, mida teeb. Ta tegi õigesti ja ma usaldasin Teda. Nagu ütlesin, et
nüüdseks on Ta näidanud, miks Ta seda tegi. See oli õige. Mina sain teada selles elus. Samas
on aga asju, mida sa ei saa teada enne, kui lähed järgmisse maailma. Näed, et see, mis Ta tegi,
oli õige. Sulle tundub, et maailm variseb kokku. Jumal teeb asju valesti. Kui küsid:“Miks
Jumal seda lubab? Miks Jumal seda või teist teeb?“, siis virised selle üle, kuidas Jumal asju
teeb. Tegelikult ütled sellega:“Mina saaksin paremini hakkama kui Sina, Jumal. Kui mina
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valitseksin maailma, siis mina teeksin hoopis nii.“ Usaldada Jumalat, kes teeb alati õigestisee on tegelikult usk. Aabrahamil oli selline usaldus, kui Jumal ütles:“Võta oma ainus poeg ja
tapa ta ohvrianniks mulle.“ Jumal aga peatas ta. Ta tahtis teada saada, kas Aabrahamil on
selline usaldus, et mida iganes Jumal talle ütleb, on õige.
Jumala õigsuse juures on ka negatiivne pool. Positiivne pool on see, et kõik, mida Ta teeb, on
õige. Negatiivne pool on see, et Ta ei tee mitte kunagi midagi valet. Maailmas on teisi
jumalaid, kelle kohta seda öelda ei saa. Seetõttu ei saa neid ka täielikult usaldada. Jumal aga
ei saa midagi valet teha. Võtsin ükskord paberilehe ja kirjutasin ülaservale:“Asjad, mida
kõikvõimas Jumal teha ei saa.“ Siis hakkasin kirjutama. Kirjutasin ühele paberilehele 31 asja,
mida kõikvõimas Jumal ei saa teha. Kõige esimene oli see, et Ta ei saa valetada. Järgmine: Ta
ei saa murda lubadust. Edasi tulid nimekirjas: Ta ei saa sundida meid end armastama.
Kirjutasin kõik need asjad üles. Mõistsin äkitselt, et mina olen kõiki neid asju teinud. Kas see
teeb mind Jumalast vägevamaks? Vastupidi. Tundsin end aina väiksema ja tähtsusetumana.
Olen teinud asju, mida Jumal ei saa teha. Tema on õige. Kui mina oleksin olnud õige, poleks
ka mina suutnud neid teha. Poleks saanud rääkida valet ega ka roppu nalja rääkida. Ometi olin
kõiki neid teinud. Tema aga ei ole teinud. Ja oma olemuse tõttu ei saa Ta ka neid kunagi
tulevikus teha. Tal on vägi teha ükskõik mida, aga Ta loomus takistab Teda tegemast asju,
mida mina väga lihtsalt teen. See tähendabki õigsust. See on nii hea kui halb. Vaatame halba
poolt enne. Kuulake tähelepanelikult. Ma ei taha, et keegi sellest valesti aru saaks. Jumal
armastab õigsust rohkem kui inimesi. Ütlen seda uuesti: Jumal armastab õigsust rohkem kui
inimesi. Seda selle tõttu, kes Ta on. Kui soovid tõestust sellele, siis ainuüksi Noa üleujutus
tõestab seda hästi. Jumal hävitas kogu põlvkonna, sest nad ei olnud õiged. Kuigi Ta pole seda
kogu inimajaloo vältel uuesti teinud, siis teeb Ta seda uuesti maailma ajastu lõpul. Jeesus
ütles:“See saab olema nii nagu oli Noa päevil.“ See tuleb uuesti. Jumal armastab õigsust
inimestest rohkem. Vastasel juhul poleks Ta saanud iial saata Noa päevil uputust. See aga
räägib midagi, mida maailmal on väga raske aktsepteerida või uskuda. See tähendab, et Jumal
ei ole vaid Looja, kellest pärineme ja Jumal, kelles elame praegu, vaid Ta on Jumal, kes on
kogu inimkonna kohtumõistja. Tuleb päev, mil Jumal n.ö klaarib arved. See on tõsiasi, mis
paistab kaduvat, kui inimesed hakkavad rääkima tingimusteta armastusest. Nad ei usu, et
tingimusteta armastuse Jumal laseks iial kellelgi minna. Kui Jumal on õige, võime öelda veel
paari asja: Ta karistab ühel päeval kõike kurja. Kui Ta laseks kurjusel jätkuvalt kesta, siis ei
oleks Ta õiglane Jumal. See on huvitav, et isegi uskmatud ütlevad seda:“Miks Jumal ei karista
kurje inimesi?“ Selleks on väga lihtne põhjus. Ma alati muigan, kui inimesed ütlevad:“Miks
Jumal ei karista kõiki neid halbu inimesi maailmas? Miks Jumal ei kõrvalda halbu inimesi,
kes probleeme tekitavad ja ei lase meil, ülejäänutel, rahulikult elu nautida?“ Selles väites on
viga sees, kas märkasid seda? Kui uskmatu ütleb, et Jumal peaks kõrvaldama Hitleri või
kõrvaldama selle teise või kolmanda inimese, on nad kindlad, et kui Jumal eemaldaks kurjad
inimesed, siis jääksid nemad alles. See on erakordne oletus. Nõuda, et Jumal eemaldaks
kurjuse praegu, tähendaks seda, et me kõik peaksime minema. See ruum oleks tühi, kui Jumal
karistaks pattu kohe. Teil poleks siin jutlustajat. Kui Jumal annaks mulle, mille olen ära
teeninud, siis ma ei oleks praegu siin. Mulle poleks antud 80 aastat. Ta on andnud. Ta hoiab
tagasi karistust, et kõik saaksid võimaluse meelt parandada ja õigeks saada. See on ainus
põhjus, miks Ta ei hävita kõiki kurje inimesi, sest see tähendaks meid kõiki. Oleme igaüks
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omaenda väikeses maailmas rikkunud Jumala loomingut oma isekuse, ahnuse ja muu tõttu.
Teeme kõik maailmast kohutava paiga inimeste ja ka Jumala jaoks. Ühel või teisel viisil.
Jumal laseb sel juhtuda ning see jätkub. Ta laseb õnnestuda kurjade inimeste tee. Kuivõrd
kannatlik on Jumal. Kui Ta aga on õige Jumal, siis ühel päeval Ta peatab selle ja kuulutab
võimalustepäeva lõppu. Ta tegeleb siis inimestega vastavalt nende valikutele. Kohtupäev peab
tulema iga mehe, naise ja lapse jaoks, kui Jumal on tõeliselt õige.
Sellele lisaks, vaatame selle veel kord üle: miski ei tasu siin maailmas ära- ei patt, pahed ega
kuritegevus. Lühiajaliselt võib-olla tasuvad, aga pikas perspektiivis mitte. Jumal on õiglane.
Mõistate? Ta on juba pannud ühe kuupäeva oma kalendrisse, mil Ta viib asjad lõpule. Ta
ütleb:“Nüüd on kõik. Võimalus on möödas ning uks on kinni. On juba liiga hilja.“ Ta peab
veel midagi tegema. Kui Ta vaid karistaks kurja, siis sellest ei piisaks. Ta peab ka kurja ära
keelama. Jumal on ka seda otsustanud teha. Ta loob täiesti uue universumi- uue maa ja uue
taeva. Ta loob kõik uue. Mida teame sellest, mis seal olema saab? Teame selle tuliuue
universumi kohta üht: seal elab ja valitseb õigsus. See on maailm, kus ei ole pattu, pahesid
ega kuritegevust. Seal pole mitte mingisugust kurjust ega haigust- mitte midagi sellist, mis on
Jumala tahte vastu. Ta tolereerib neid asju praegu, sest Ta tahab anda meile võimaluse seada
end valmis selle uue universumi jaoks. Ma pole selleks valmis. Kui siseneksin sinna
praeguses olukorras, siis rikuksin selle väga kiiresti ära. Jumal on loonud plaani. Ta lunastab
meid, pöörab patused pühadeks, muudab ülekohtused inimesed õigeteks inimesteks. See võtab
aega. Tema lunastusplaan võtabki aega. Ühel päeval saame meie sinuga täiuslikeks. Kas
rääkisin seda eile hommikul oma naise kohta? Ilmselt oli see pärastlõunal. Kuna teie käisite
hommikul, siis räägin teile ka. Mu naisel on tohutu usk. Mitmes mõttes rohkem kui minul.
Kuid on üks asi, mida õpetan, mis väga kõigutab ta usku. Ta peaaegu kukub üle ääre
kahtlusesse. See on siis, kui ütlen talle, et ühel päeval saab tema mees täiuslikuks. Tal on
tõesti raskusi sellega. Ta ütleb mulle:“Kui rajan oma usu kogemusele, siis ei suuda seda
uskuda.“ Kusjuures pean ka uskuma, et mu naine saab täiuslikuks. Mul on seda temast lihtsam
uskuda, kui temal minust. Siiski, ta ütleb, et rajab oma usu Jumala tõotustele, mitte oma
kogemusele. Ära raja oma usku kogemusele, vaid raja see Jumala tõotustele. Jumal pole
minuga lõpetanud, kaugel sellest. Ta jätkab oma tööd minu sees. Kirjuta see oma vannitoa
peeglile:“Jumal pole oma tööd minuga veel lõpetanud.“ Ütle seda endale igal hommikul.
Jumalal on see võimas plaan, mille Ta on avaldanud oma Sõnas. Keegi poleks iial osanud
arvata, Ta teeb halbadest inimestest head inimesed.
Mind kutsuti kord rääkima Londonisse advokaatide aastateenistusele. Neil on kogudus
Temple Strand´il- ühel Londoni peatänaval. Läksin neile jutlustama. Seal olid kõik
kohtunikud, juristid ja advokaadid. Nad nägid päris karmid välja. Neil küll parukaid peas
polnud, aga ikkagi nägid nad kehvad välja. Vaatasin kantslist alla ja nägin kõiki neid
kohtunikke. Üks neist oli lord Denning, kes tänaseks on siit ilmast lahkunud, kuid kes oli üks
parimaid Briti advokaate. Tema luges peatüki. Olime nii pinges, et mõtlesin, et alustaks õige
naljaga. Temple on ringikujuline kirik, kus kajab kohutavalt. Ütlesin:“Kuulsin, et agnostikud
on siin kirikus kohutavad.“ Saalis valitses surmvaikus. Keegi isegi ei naeratanud. Ütlesin siis,
et siin on piiblitekst tänaseks hommikuks. Lugesin Roomlastele 8. peatükist:“Sest seda,
milleks Seadus oli võimetu..,on teinud Jumal.“ „On midagi, mida keegi teist teha ei suuda. Te
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võite karistada pattu, kuid te ei suuda teha halvast inimesest head inimest.“ Ma töötan oma
kodumaal vanglates ja olen näinud, kuidas kõige hullemad mehed saavad vendadeks, kes sind
armastavad. Evangeelium teeb seda. Olen mõnega kokku puutunud. Üks mu kallis sõber on
kreeklane nimega Chris Lambrianou. Te pole temast kunagi kuulnud. Võib-olla olete kuulnud
ta ülemustest- neid kutsutakse Kray vendadeks. Kas keegi on kuulnud Kray vendadest? Neil
oli väljapressijate gäng Ida-Londonis. Nad pressisid inimestelt raha välja. Üks hullemaid
gänge, keda kaitsesid teatud poliitikud. Aastaid ei suutnud politsei neid süüdi mõista. Mu
sõber Chris oli mees, kes laibad kõrvaldas, kui nad olid kellegi tapnud. Chris Lambrianou
saadi lõpuks kätte. Talle määrati eluaegne vanglakaristus ühes Briti rangemais vanglas. Ta
pandi üksikkongi. Tal oli rauast voodiraam, mis oli tsemendiga põrandas kinni. Ei midagi
muud. Ta oli seal aastaid üksikvangistuses. Tal olid enesetapumõtted, sest tal polnud mingit
tulevikku. Keegi andis talle kastitäie raamatuid lugemiseks. Üks neist raamatutest oli Piibel.
Ta mõtles:“Olen kuulnud, et see raamat võib hästi mõjuda.“ Nii et ta pani selle padja alla ja
magas selle peal. Esimest korda sai ta korralikult magada. Mõtles:“Piibel on tõesti hea,
kannan seda päeval ka kaasas.“ Siis kandis ta seda päevad läbi särgi taskus. Ta tundis end aina
paremini. Lõpuks ta mõtles, et peaks seda ka lugeda proovima. Ta luges. Ta luges Jumal Isast,
Jumal Pojast, Jumal Püha Vaimust. Ühel ööl voodis magades ärkas ta ehmatusega üles. Kolm
habemega meest seisid ta voodi otsas. Ta ütles:“Tean, kes te olete- Isa, Poeg ja Püha Vaim!“
Keskmine isik ütles:“Chris, järgi mind!“ Sellest päevast peale oli kõik teisiti. Teda ei lastud
siis vangist välja. See vangla oli kõle, ümberringi lage maa. Ta sai loa teha sellest ilus aed. Ta
kaevas üles suure maalapi ja istutas sinna taimi. Ta sai selleks seemneid ja nüüd on seal ilus
aed. Pärast lasti ta vabaks. Mina ei teadnud sellest midagi. Räägin teile, kuidas ma temaga
kohtusin. Londonis oli üks kristlik raadiojaam. Neil oli saade, kus kaks inimest pandi kokku,
kes polnud kunagi üksteist näinud ega kuulnud. Vaadati, kuidas nad omavahel raadio otseeetris läbi said. Nad küsisid, kas oleksin nõus? Küsisin, kellega nad mind kokku panevad?
Öeldi, et Chris Lambrianou´ga, kes oli Kray vendade gängis ja kõrvaldas laipu nende eest.
Mõtlesin:“Appi, kuidas me küll hakkama saame?“ Astusime stuudiosse just enne kui otse
eetri punane tuli süttis. Teate, olime viie minutiga armunud. See polnud eros. Isegi mitte
philia. Meie vahel oli agape armastus. Oleme sellest ajast saati sõbrad. Ta veedab enamuse
ajast Oxfordi kohtusaalis. Kui tuuakse sisse noored mehed, kellele on süüdistus esitatud, siis
räägib ta nende eest. Väga tihti määrab kohtunik karistuseks selle, et nad peavad aasta Chrisi
juures elama. Huvitav karistus! Kas pole võimas? Täiesti muudetud- halb mees, lootusetu
mees. Usaldaksin oma lapsed ta hoolde. Selline on evangeelium. Halvast mehest sai hea mees
ja ta on saamas täiuslikuks. Mõistate, mida ma räägin- Jumal on õige.
Kui Paulus rääkis evangeeliumist, siis ütles ta:“Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju
Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.., sest selles on ilmutatud..“ Jumala armastus? Ei.
Jumala õigus. „Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on
kirjutatud:“Aga õige jääb usust elama.“ Evangeeliumi keskmes on õigsus. Õigsus, mis on
meile kättesaadav, mida me ei pea ise tekitama, vaid õigsus Jumalalt, mida Ta on nõus meiega
jagama. Ta palub vaid usku: usalda mind ja teen su õigeks. Tahan maailma, mis on täis õigeid
inimesi. Tahan, et oleksid nende inimeste seas. Selline pakkumine- minu evangeelium. Kuidas
Jumal seda teeb? Ta teeb seda kahes faasis. Esimest faasi kutsume õigeksmõistmiseks. Mulle
ei meeldi see sõna, see on ladina keelest. See on tüüpiline ladinakeelne sõna- pikk ja
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mitmesilbiline. Kohutav sõna. Eelistan Uus-Guinea pidžin-ingliskeelset varianti. Olete
kuulnud pidžin-inglise keelest? See on lihtsustatud keel. Sõna „õigeksmõistmine“ tõlkisid nad
järgmiselt: Jumal- Ta ütleb, et mul on kõik korras! Mulle see nii meeldib. Õigeksmõistetud
olla tähendab, et Jumal ütleb: tal on kõik korras! Oled heas kirjas Jumala ees, kui oled
õigeksmõistetud, sest su patud on andeks antud ja läinud. Kutsume seda õigeksmõistmiseks,
sest Jumal kohtleb meid õigetena. Nüüd selle taastatud suhte põhjal annab Ta meile jätkuvalt
õigsust. Seda kutsutakse pühitsuseks. See kõik on osa päästest. Pääste ei tähenda vaid
andestust ja tasuta pääset taevasse. See on uue suhte alustamine koos Jumalaga. Selle käigus
Ta teeb sind õigeks. Põhja-Inglismaal on üks mees, kes on kunagise erikooli direktor. See on
kinnipidamisasutus probleemsetele noormeestele. Mõeldud noortele meestele, kes sattusid
kuritegelikule teele. See direktor on suurepärane mees, kes armastab neid poisse agape
armastusega. Ta rääkis mulle ühest poisist, kes lihtsalt ei allunud abile. Ta proovis karmi
kohtlemist- karistust ja proovis leebet kohtlemist- kiitust. Ta proovis kõike, mida oskas. See
tõsine, vihane, protestiv poiss ei muutunud karvavõrdki. Lõpuks kutsus see direktor poisi oma
kabinetti. Ta ütles:“Sa ju mõistad, et olen endast kõik andnud, et aidata sul pöörata uus leht
ning elada uut elu. Sa ei reageeri absoluutselt. Mul on veel üks asi, millega võin sind aidata,
aga ma vajan selleks su luba.“ See üllatas poissi. „Tahan sind adopteerida oma pojaks. Tuled
elama minu koju, võtad minu nime ja nüüdsest alates kui sul tekib probleeme, pean mina süü
enda peale võtma.“ Poiss suutis seda vaevu uskuda, kuid lõpuks ta nõustus. Kui ütleksin, et
sellest hetkest, kui ta selle mehe majja läks, sai ta täiesti muudetud, siis ei oleks see tõsi. Kui
ütleksin, et hetkest, mil ta hakkas seal pojana elama, hakkas ta muutuma, siis see on tõsi. Tal
läks paremini ja paremini ja paremini. Niimoodi tegeleb Jumal ka meiega. Ta andestab su
patu, kohtleb sind kui õiget ja ütleb:“Nüüd oled minu poeg. Kui teed nüüd valesid asju, siis
süüdistatakse mind. Kuid sa oled minu adopteeritud laps.“ Kas pole imeline! See on
evangeelium. See on õigsuse evangeelium. Kui jutlustan vanglas, ei paku ma armastust, vaid
õigsust. Leian, et kõik, kellega kokku puutun, soovivad oma südames olla paremad inimesed.
Küsin inimestelt:“Kas oled nii hea inimene, kui tahaksid oma ea kohta olla?“ Kõik kahetsevad
midagi. Kõik soovivad, et oleksid paremad olnud. Evangeeliumi hea uudis on see, et sa võidki
olla parem. Ainult Jumal saab seda sinu jaoks teha. Jumal võib sinust püha inimese teha. Ta
teebki seda igal pool. Näeme inimesi muutumas paremaks ja lõpuks parimateks selle õigsuse
evangeeliumi tõttu. Järgmine kord tahan jõuda Johannese 3:16 salmini, sest mõned kindlasti
mõtlevad selle peale. Tahan väga rääkida, mida see tähendab.

2. osa
Tahan rääkida veel veidi õigsuse evangeeliumist enne kui läheme edasi Johannese 3:16
juurde. Praegusel ajal liigub ringi mitmeid evangeeliume. Näiteks, evangeelium, mis ütleb, et
pead olema püha. Teine evangeelium ütleb, et sa ei pea olema püha. Minu evangeelium ütleb,
et sa saad olla püha. See on pakkumine. Pühadus pole nõue, vaid pakkumine. Jumal ei paku
ainult andestust, vaid Ta pakub meile pühadust ning õigsust. Seetõttu peab Jumal kahte asja
väga solvavaks. Üks neist on ülekohus. Jumal ei luba seda. See on väga häiriv Tema õige
loomuse jaoks, et keegi peaks elama ilma õigsuseta. Tahan veel ära mainida, enne kui selle
teema lõpetame, et eneseõigsus pahandab Jumalat veelgi enam kui ülekohus. Jumal tõesti ei
talu seda. Ülekohtused teavad, et nad on ülekohtused. Iseteadlikke inimesi on kõige raskem
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veenda, et nad vajavad Jumalat. Inimesed, kes arvavad, et nad on teistest paremad. Mulle
meeldib jutlustada vanglates. Nad teavad, et on ülekohtused ning on käitunud halvasti. Mõnes
koguduses on niivõrd raske jutlustada, sest nad ei tea seda. Iseteadlikkus ja eneseõigsus on
omane religioossetele inimestele. Jumal vihkab eneseõigsust. Jeesus sai patustega hästi läbi.
Variseridega aga ei saanud läbi, sest nad olid täis eneseõigsust. Mind kutsuti ükskord
kõnelema Baptisti Naiste Liidus. See ei ole minu tavapärane seltskond. Tunnen end sellistes
olukordades nagu Taaniel lõviaugus. Liidu esinaine oli kasukaga kogukam naisterahvas ning
küsis minult:“Millest sa plaanid rääkida?“ Ütlesin, et räägin armust. „Väga tore!“ Ütlesin
neile: tahan öelda kaks asja armu kohta- sinu halvad teod ei pea sind Taevast välja jätma.
Nad naeratasid, sest see meeldis neile väga. Mu teine mõte oli, et su head teod ei aita sul
Taevasse saada. See kõik on tänu armule. Teine punkt ei meeldinud neile üldse. Esinaine tuli
pärast minu juurde ja ütles: kas sa tahad öelda, et kõik mu head teod on kasutud? Ütlesin: ei,
sest need olid abiks teistele inimestele, kuid sulle endale ei too nad mingit kasu. Ta pööras
ringi ja mind ei kutsutud sinna enam kunagi. See oli üks mu paljudest „topeltkülastustest“.
Mu naine küsib tihti, kui koju jõuan:“Kas see oli „topeltkülastus“? Ta mõtleb selle all, et see
oli nii esimene kui viimane külastus. Meil on oma väike ütlemine „topeltkülastuste“ kohta.
Mul on neid palju. Ma ei räägi inimestele seda, mida nad kuulda tahavad. Räägin neile, mida
usun, et nad peavad kuulma. Sellega populaarseks ei saa. Eneseõigsus häirib tõesti Jumalat.
Kui käisin Kanadas esimest korda, pandi mind sinna jõudmisel telekanali eetrisse. Direktor
ütles:“Saate 20 minutit ja võite rääkida, mida iganes soovite.“ „Kas mõtlete seda tõsiselt?“
„Jah.“ Ütlesin, et tahaksin rääkida Jumala riigist. Ta vastas, et neil on erakanal ja peavad
inimesi vaatamas hoidma, et nad näeksid kindlasti reklaame, mis on saadete vahepeal. Ta
küsis:“Kas sa arvad, et inimesi huvitaks see?“ Ütlesin, et see oli Jeesuse ning ka minu
lemmikteema. „Kas see pakuks ka televaatajatele huvi?“ „Ma ei hooli, kas see huvitab neid,
kuid teie ütlesite, et võin ükskõik millest rääkida.“ Ma rääkisingi 20 minutit. Stuudios olid
telefonid, kus töötasid naised, kes telefonidele vastasid. Telefon helises ja naine ütles: see on
teile, David. Võtsin toru ja naisterahvas ütles:“Kas räägin härra Pawsoniga?“ „Jah.“ „Kas võin
teilt midagi küsida?“ „Jah.“ Ta küsis:“Kuidas ma sellesse kuningriiki saan?“ Ütlesin:“Rääkige
mulle endast.“ Naine vastas, et on lõbunaine. See on prostituut Atlandi-taguses keeles. Naine
oli Yongi tänaval, Torontos ja vaatas saadet ühes poes. Naine küsis:“Kas ma saaksin sellesse
kuningriiki?“ Küsisin:“Miks sa tahaksid sinna saada?“ Ta vastas:“ Mul on viimane aeg oma
elu korda seada.“ Mõtlesin: kas pole tore kuulutada Jumala riiki ja prostituut tahab sinna
pääseda. Ta juba teadis, et on patune ja seega oli juba poolel teel. Seda leidis ka Jeesus. Ise
mõtlesin, et ilmselt kuulutan õiget evangeeliumi, kui prostituudid reageerivad. See on Jeesuse
evangeelium, kas pole! Eneseõigsus on suur probleem. Evangeelium on hea uudis halbadele,
aga halb uudis headele inimestele. Nii see on. Teate, pärast jutlustamist kogen tohutut piina.
Mul tuleb kõik meelde, mida tahtsin öelda, aga ei öelnud. Mu südames ja peas toimub selline
lahkamine.
Tahtsin öelda midagi veel armastuse kohta Piiblis. Rõhutasin väga tugevalt üht tõsiasja, see
on järgmine: iga kord, kui Piiblis mainitakse Jumala armastust, on see suunatud neile, kes on
juba lunastatud. Mitte uskmatutele ega mitte pöördunutele. Iga kord, kui Jumala armastust
mainitakse, siis on see suunatud usklikele. Jeesus ütles: ärge visake pärleid sigade ette. See
173

tähendab, et ärge andke midagi kallihinnalist neile, kes ei mõista või ei oska seda hinnata, kes
pöörduvad su vastu, trambivad su jalge alla ning kritiseerivad sind. Olen märganud, et see
juhtub iga kord, kui mainid uskmatutele Jumala armastust. Nad pöörduvad otsekohe su vastu,
öeldes: miks teeb armastuse Jumal seda või teist? Nad pöörduvad kohe su vastu ja trambivad
selle jalge alla. Seetõttu võivadki kristlased rääkida omavahel Jumala armastusest, sest nemad
mõistavad, et Jumal on nad lunastanud. Seega on nüüd Jumala armastus neile vägagi kallis.
Ärge saage minust valesti aru. Peaksime rääkima Jumala armastusest üksteisele ja tänama
Teda Tema armastuse eest. Iga kord, kui mainitakse Jumala armastust Piiblis, on see suunatud
usklikele, mitte uskmatutele. Jeesus ise rääkis Jumala armastusest vaid usklikele- neile, kes
olid juba andeks saanud. Ta teadis, milline on Jumala hämmastav armastus, et ta seda tegi.
Ainult andeks saanud oskavad armastust hinnata. Sellepärast rääkis Jeesus naisest, kes tuli,
suudles Ta jalgu ja pesi neid oma pisaratega. Ta ütles: see naine armastab palju, sest ta on
palju andeks saanud. See on võtmeks Jumala armastusele. Kui sind on juba kord lepitatud,
õigeks tehtud, andestatud ja oled tulnud Jumala perekonda, siis Jumala armastus katab su.
Sellega liitub fraas: Jumal on armastus, mis on kirjas Piibli lõpupoole, 1. Johannese kirjas.
See kirjutati ainult usklikele. See kiri on suunatud kristlastele- noortele kui küpsetele
kristlastele. See on kirjutatud kristlastele. Autor ei aruta, milline on Jumal. Ta arutab, millised
meie peaksime olema. Peaksime armastama üksteist. Kuna Ta on armastus, siis armasta oma
venda. Mitte ükskõik keda, vaid armasta just oma venda. Jumal on armastanud sind, siis
armastad sina neid. Kristus on nende sees, sellepärast armastad neid. Seda ei saa öelda
uskmatute kohta- Kristus ei ole nende sees. Veel mitte. Loodetavasti. Need olid paar asja,
mida tahtsin eelnevale lisada. Panen selle teema nüüd kõrvale.
Niipea kui nõnda räägin, ütleb keegi:“Aga kuidas on siis lood Johannese 3:16 salmiga? Kohe
otsin välja oma märkmed. Räägimegi just sellest. Ma ei pea teile seda kindlasti ette lugema.
Johannese 3:16 paistab olevat ainus salm, mida iga kristlane teab. Nad võtavad selle iga kord
kontekstist välja ja arvavad, et seal räägitakse uskmatutele. Näitan teile, et see ei ole osa
evangeeliumist. Mul on raamat nimega „Evangeelium 4000 keeles“, mis sisaldab vaid salmi
Johannese 3:16 neljatuhandes keeles. Paljud jutlustajad on teinud sellest salmist oma
evangeeliumi. Nad on võtnud selle salmi evangeeliumi kokkuvõtteks:“Nõnda on Jumal
maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ Mida me selle kohta ütleme? Ma juba uurisin välja, et
te ei teadnud salmi 15 ja 17 väga hästi. Mõned teist teadsid, aga enamus ei teadnud seda peast.
Julgen öelda, et enamus teist teaks peast Johannese 3:16. Mida mõtleme konteksti all? Me ei
mõtle selle all tekstile eelnevat ja järgnevat salmi. Kontekst on veelgi laiem. See on tavaliselt
osa tekstilõigust või mingist situatsioonist. Antud juhul räägivad koos Nikodeemus ja Jeesus.
Kontekst on veelgi laiem. Johannese 3:16 kontekst on Johannese evangeelium. Seega küsime,
miks see raamat kirjutati? Peame veelgi kaugemale minema ja küsima: kas see raamat on osa
Uuest või Vanast Testamendist? Uues-Testamendis- nii et see on selle kontekstiks. Siis
küsime kõige laiema konteksti, Piibli, kohta. Läheme järjest kitsamaks: Piibel, raamat,
raamatu osa, vahetud salmid enne ja pärast antud salmi. Näeme midagi hoopis muud. Küsime
nüüd, miks üldse kirjutati Johannese raamat? Vaatame põhjalikult ajalugu ja annan teile
taustainfot. See oli viimane evangeelium, mis üldse kirjutati peale Matteuse, Markuse ja
Luuka. Need olid juba mõnda aega ringi liikunud. See kirjutati umbes 90 eKr. Johannes oli
174

ainus apostel, kes suri vanadusse. Kõik teised tapeti ühel või teisel viisil: mõrvatud, risti
löödud, poodud, pea maha löödud. Johannes aga elas kõrge eani. See oli Jeesuse tahe, et see
nii läheks. Seda mainitakse evangeeliumi lõpus. Tema oli see, kelle hoolde usaldas Jeesus
ristil oma ema. Teame, mitte küll Piiblist, kuid mujalt, et Johannes viis Jeesuse ema nii
kaugele kui võimalik tema Poja traagilise surma sündmuspaigast. Johannes viis ta elama paika
nimega Efesos. Seisin Efesoses apostel Johannese haual ja tänasin Jumalat selle suurepärase
mehe eest. Kohalikud viitavad vanadele varemetele ja ütlevad seepeale, et see oli Maarja
maja. Olen kindel, et see on legend. Maarja oli seal. Johannes hoolitses ta eest naise surmani.
Johannes elas siis kauem kui kõik teised apostlid. Midagi juhtus Efesoses, mis pani ta
kirjutama selle, mida kutsume evangeeliumiks. Kutsume seda nii, sest see on Jeesuse elu. Mis
aga ajendas teda seda raamatut kirjutama? Vastuseks on see, et Efesoses tekkis valeõpetus,
mis oli täielik tõe eitamine. Valeõpetuseks oli see, et Jeesus ei olnud täielikult Jumal ega ka
täielikult inimene. Ta oli midagi vahepealset. Ta ei eksisteerinud igavesti, vaid Tal oli algus.
Ta oli esmasündinud Jumala Poeg ja pidi seetõttu kunagi alguse saama. Neid, kes seda
valeõpetust tänapäeval edastavad, kutsutakse Jehoova tunnistajateks. Kui nad su uksele
tulevad, ütlevad nad: Jeesus ei olnud täielikult Jumal, Ta oli midagi vahepealset- osaliselt
Jumal, osaliselt inimene. See aga ei ole tõde. Evangeeliumitõde on see, et Jeesus oli täielikult
inimene ja eelkõige täielikult Jumal. Mees, kes õpetas seda uut valeõpetust Efesoses, oli mees
nimega Cerinthus. Ta oli esimene Jehoova tunnistaja, kuid ta ei kutsunud end nii. Ta õpetas,
et Jeesus oli midagi inimese ja Jumala vahepealset- mitte täielikult Jumal ega täielikult
inimene. Just eriliselt rõhutas ta, et Ta ei olnud täielikult Jumal, mitte täielikult jumalikku
päritolu. Suurepärane inimene ja isiksus, kuid mitte täielikult Jumal. Jumal oli üksi seal üleval
ja Jeesus ei olnud Temaga enne oma sündi koos. Jeesus ei valinud seda ise, et Ta sündis. Ta
lihtsalt sündis. Teame, et Jeesus oli Jumalaga ja Ta otsustas saada inimeseks. Ta tuli, et olla
üks meie hulgast. Täielikult üks meie seast. Ta tundis nälga, janu ja nuttis Laatsaruse haual.
Piibli kõige lühem salm on Johannese evangeeliumis:“Jeesus nuttis.“ Mõned kasutavad seda
nüüd vandesõnana- Jeesus nuttis. Ta oli täielikult inimene. Kui eakas apostel Johannes viidi
linna ühissauna...Kui tahtsid end tol ajal pesta, pidid minema ühissauna. Nad kandsid vana
mehe Efesoses ühisbasseini ja ühel hommikul pesi ta enda Rooma basseinides. Ta nägi
Cerinthust samas vees. Ta hüüdis:“Viige mind välja siit!“ Ta nõudis, et ta sealt välja tõstetaks
ja koju viidaks, selle asemel et Cerinthusega ühte basseini jagada. Johannes oli tol ajal ainus
apostel elavate kirjas. Ta oli Jeesuse lähedaseim sõber. Kui nad tol ajal laua ümber olid,
istusid nad alati küljele toetudes. Su jalad olid teise mehe näo juures. Seetõttu nad pesid oma
jalgu enne sööki, kas mõistate? Meie peseme käsi, kuid nemad pesid jalgu. Jeesus pesi nende
jalgu. Seetõttu pidid toetuma kõrvaloleva mehe rinnale. Johannes istus alati Jeesusest paremal
pool. Ta toetus Tema peale, nii et võisid sosistada üksteisele ja jagada asju üksteisega.
Inimesena tundis Johannes Jeesust teistest paremini. Kuid Johannes teadis, et Ta oli ka Jumal.
Ta oli Jeesusele kõige lähedasem olnud. Siin ta siis oli, seitse kogudust Efesose ümbruses, kus
ta varem ringi käis ja jutlustas. Vanas eas oli ta ainsaks sõnumiks: lapsukesed, armastage
üksteist! Kõikjal, kus ta oma vanas eas käis, oli see tema jutluseks. Sama lõik ja sama jutlus
kogu aeg. Ta seisis silmitsi selle ohtliku õpetusega, mis võiks hävitada kristliku evangeeliumi.
Nii et ta kirjutas evangeeliumi, mitte sellest, mida Jeesus tegi või isegi mitte Tema öeldust,
vaid kes Jeesus oli. See juhtub iga tähtsa isikuga. Esimesena kirjutatakse temast, on nimekiri
asjadest, mida ta tegi. Justkui järelhüüe, kui keegi tähtis inimene sureb, siis esimesena
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kirjutatakse, mida ta korda saatis. Seda tegigi Markus- esimene kirjutatud evangeelium. Ta
pani kirja, mis Jeesus tegi- põhirõhk on sellel. Matteuse ja Luuka kirjutati veidi hiljem. Teises
staadiumis kirjutatakse, mida see inimene ütles, eriti kui ta kirjutas raamatu või kirja. Nad
panevad kirja selle inimese sõnumi. See on teine etapp tähtsa inimese meenutamisel. Kolmas
etapp on vaadata inimest ennast ja kirjutada sellest, kes ta oli sisemiselt, mis oli talle tähtis,
mis teda motiveeris- vaadata sügavalt tema sisse. Kui Churchill suri, kirjutati kõigepealt, mis
ta tegi. Hiljem uurisid inimesed tema kirju ja kirjutasid sellest, mis ta ütles. Nüüd on meil uus
laine raamatuid Winston Churchilli kohta. Milline ta oli sisemiselt, milline oli ta süda, mis
teda motiveeris, mis pani teda tegema ja ütlema teatud avaldusi. Niimoodi arenesid
evangeeliumid: Markus- mis Jeesus tegi, Matteuse ja Luuka- mis Ta ütles. Nad kasutasid
ülesehituseks Markuse evangeeliumi, kuid nad lisasid palju materjali selle kohta, mis Jeesus
ütles. Matteus koondas Jeesuse ütlemised viieks jutluseks. Kaks neist anti edasi mäe peal.
Matteuse evangeeliumis on kaks mäejutlust. Üht neist teame kõige rohkem. See on Matteuse
5-7, mida kutsume mäejutluseks. Kuid taolisi jutlusi on kokku viis, mis peegeldavad imeliselt
viit Moosese raamatut. Ma rohkem sellest ei räägi. Need viis jutlust räägivad kõik Jumala
riigist. Esimene jutlus- Jumala riigi elustiil. Teine jutlus- Jumala riigi eesmärk, Matteuse 10.
peatükk. Kolmas jutlus- Jumala riigi kasvamine, peatükk 13. Neljas jutlus- Jumala riigi
kogukond, kogudus. Matteuse 18. peatükk. Siis Matteuse 24-25- Jumala riigi tulevik. See
kõik puudutab Jumala riiki, mis Jeesus rääkis ning on kokku pandud ja lisatud Markuse
evangeeliumile, et võiksime nüüd keskenduda, mida Jeesus ütles. Luukas kogus kokku
Jeesuse tuntuimad tähendamissõnad: kadunud poeg ja hea samaarlane. Tema lisas need
Markuse algsele struktuurile. Nüüd näeme seda, mida Jeesus ütles. Johannese evangeeliumis
näeme, kes oli Jeesus. Tema töö ja Tema kõnede põhjal vaatame nüüd Ta isikut. Kogu
Johannese evangeelium räägib sellest, kes oli Jeesus. Seetõttu ta ei kirjuta üles paljusid
Jeesuse sõnavõtte. Need on teistes evangeeliumites, me ei vaja neid. Kuid ta pani kirja kõik,
mis oli oluline Jeesuse kohta. Seetõttu pani ta kirja palju rohkem isiklikke vestlusi. Näiteks
Nikodeemusega, naisega Samaaria kaevul. Isiklikud vestlused näitasid, kes Jeesus oli inimeste
jaoks. Johannese evangeeliumis on seetõttu seitse tunnistajat, kõik nad ütlevad, et see on
Jumala Poeg. Viimane neist ütleb, et see on Jumal ise. Toomas ütles:“Minu Issand ja minu
Jumal!“ See algab sellega, et Jeesus eksisteeris varem. Enne kui Teda kutsuti Jeesuseks, enne
kui Ta sündis, oli Ta koos Jumalaga, näost näkku Jumalaga, Ta oli Jumal. Ainult et Johannes
andis Talle uue nime. Teda ei kutsutud Jeesuseks enne kui Ta sündis. Seega Johannes kutsus
Teda Logoseks. See on üks hämmastav sõna. See mõeldi esmalt välja Efesoses. Selle leiutas
mees, kes pani aluse teadusele, kes õpetas kõiki küsima: miks miski juhtub? Uurida välja,
miks? Seetõttu on see sõna „logos“ lisatud. See on otsene tõlge, kuigi tähendab palju enamat.
See tähendab „loogikat“. See tähendab midagi mõistma. Tänapäeval on iga teadusharu
nimetuse lõpus „loogia“. Nagu psühholoogia, sotsioloogia või zooloogia. Mis tahes
teadusharu uurid, see on mingi „loogia“, mis tuleneb sõnast „logos“ Iga „loogia“ püüab
uurida, miks miski juhtub. Bioloogia püüab välja selgitada, miks ja kuidas elu toimib.
Zooloogia uurib, kuidas loomariik toimib, üritades välja selgitada, miks loomad teatud viisil
käituvad. Sotsioloogia uurib, miks inimgrupid teatud viisil käituvad. Psühholoogia uurib,
miks inimese mõistus toimib teatud viisil. Johannes valis selle sõna. Sellise nime andis ta
Jeesusele, enne nime Jeesus. Johannes kasutas Tema kohta nime Logos või Sõna. Ta ütles, et
kõige alguses oli Sõna juba seal olemas. Ta oli Jumalaga näost näkku, Ta oli Jumal. Need on
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imelised väited. See ei ole mõeldud uskmatutele. Mõned noored usklikud isegi ei mõista seda
ise. See on väga sügavamõtteline tekst. „Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal...ja ilma
Temata ei loodud midagi.“ Ta ütleb, et Jeesus oli kohal loomise ajal, ammu enne kui Ta tegi
toole ja laudu, lõi Ta puud. Selleks et Ta võiks hiljem puudest laudu ja toole teha. Ta tegi
mäed. Laudmägi Lõuna-Aafrikas on Jeesuse tehtud. Kas tõesti usud, et Ta oli seal, kui see
mägi sinna kerkis? Huvitav, et me praegu teame, et kogu planeet Maa koosneb eraldi
laamadest, mis hõljuvad üksteise peal. Kui nad üksteise vastu hõõruvad, tekivad maavärinad
ja vulkaanid. Nagu Uus-Meremaa ja Jaapan, mistõttu on seal maavärinad. Need on külmad,
tektoonilised laamad. Hämmastav, sest „tekton“ on kreeka keeles „puusepp“. Seega hõljume
praegu puusepa laudadel. Jeesus oli see puusepp. Kõigepealt lõi Ta kogu maailma. Tema lõi
selle mäe, kus Ta hiljem jutlustas Mäejutluse. Ta valmistas oma kantsli pikalt ette. Kogu Uus
Testament räägib, et Jeesus oli osa maailma loomisest. Kuid Ta nimi ei olnud Jeesus, Ta oli
Logos- põhjus, miks. Selline on pilt Jeesusest Johannese evangeeliumi 1. salmis. Ilma Temata
ei loodud midagi. Siis aga kõigi imede ime- Sõna sai lihaks. Ta pani oma telgi püsti meie
sekka. Kõik see on esimeses peatükis, enne kui kaugemale jõuad. Ma ei tohi liiga palju
evangeeliumil peatuda. Pean jõudma Johannese 3:16. Selles evangeeliumis on seitse
tunnistajat: Ristija Johannesest kuni Toomaseni. Seitse inimest ütlevad: Sina oled Jumala
Poeg või isegi Mu Issand ja Mu Jumal. Seega Johannese evangeeliumis on seitse inimest, kes
ütlevad, kes on Jeesus. Üks neist oli naine. Ta oli esimene naine, kes Jeesuse ära tundis.
Teame, et Peetrus oli esimene mees, kes Jeesuse ära tundis kui ütles:“Sa oled Kristus, elava
Jumala Poeg.“ Niipea kui Peetrus oli seda öelnud, ütles Jeesus: nüüd läheme Jeruusalemma.
Ta oli 2,5 aastat tööd teinud, kuni jüngrid tundsid ära, kes Ta oli. Niipea kui see sündis, ütles
Ta: nüüd võin minna ristile. Peetrus ütles otsekohe: seda Sa küll ei tee! Kuid ta eksis. Jeesus
oli valmistunud selleks hetkeks Muutmise mäel, kus nad mõistsid, kes Ta on. Varsti pärast
seda ütles üks naine sama, mida Peetruski. Kas keegi teab, kes see oli? Tõstke käsi üles, kui
teate! Just! Kümme inimest teavad. Selle naise nimi oli Marta, mitte Maarja. Õde Marta, kes
pidevalt askeldas. Marta tundis ära, kes oli Jeesus, kui Jeesus tuli Laatsaruse haua juurde.
Marta ütles: tean, kes Sa oled, oled Kristus, Jumala Poeg. Ta oli esimene naine, kes seda ütles.
Ütlen seda julgustuseks siinsetele naistele. Kuigi peate nii palju aega köögis veetma, siis ärge
arvake, et te pole sellepärast vaimulikud. See oli Marta, kes seda mõistis. Seega on siin seitse
tunnistajat Jeesusele.
Järgmiseks on seitse imet Johannese evangeeliumis. Kuna 7 on täiuslik number, seetõttu on
kõik seitsmekaupa. Ilmutuse raamat on täis „seitsmeid“. Johannese evangeeliumis on seitse
tunnistajat, seitse imet. Need imed on suurejoonelisemad kui Matteuses, Markuses või
Luukas. Palju enamat kui tervenemisimed. Kõige esimene oli vee veiniks muutmine. Sellises
koguses ka veel- mitmete liitrite kaupa veini. Pulma külaliste sõnul oli see veel parim vein
üldse. Veest veini teha- seda suudab vaid Jumal. Inimesed ei suuda seda teha. Ainus ühine
ime teiste evangeeliumitega oli 5000 inimese toitmine. Seal oli paar kala ja viis tükki leiba
ning Jeesus toitis nendega ligi 5000 inimest. Ainult Jumal võib seda teha. Siis olid inimesed,
kes olid sündinud pimedana. Ta tegi nad terveks. Inimesed, kes olid halvatud 40 aastat ja said
terveks. Johannese evangeeliumis on rõhk imedel, mis on tõesti imed. Asjad, mida ainult
Jumal võib teha. Ka inimesed suudavad tervenemisimesid teha. Inimesed on deemoneid välja
ajanud. Kuid ainult Jumal võib teha neid 7 imet Johannese evangeeliumis. Kõige suurem neist
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oli see, kus mees oli neli päeva olnud surnud. Ta juba lehkas kõdunemisest. Üks asi on kedagi
surnuist äratada, kes on alles surnud. Kuid äratada surnuist ellu laipa, mis juba lehkab?
Laatsarus. Seda lugu ei ole teistes, kuid on Johannese evangeeliumis. Kui lisad seitse imet
seitsmele tunnistajale, ning siis lisad seitse ütlust Jeesuse enda poolt, kus Ta end ise Jumalaks
nimetab. Seitse ütlust, millest ühtegi ei ole teistes evangeeliumites. Need kõik algavad
sõnadega „ma olen“. See on Jumala nimi. Ma olen eluleib. Ma olen hea karjane. Mina olen
tee, tõde ja elu. Mina olen ülestõusmine ja elu. Ma olen, ma olen, ma olen...See kajab läbi
kogu evangeeliumi. Ütlused, mida teised kolm ei mäletanud. Johannes aga paneb need kirja.
Ta ütleb: liida kokku seitse tunnistajat, seitse erakordset imet, mida ainult Jumal võib teha ja
Jeesuse enda seitse ütlust, ning leiate vastuse, kes Ta oli. Ta poleks saanud seda rohkem
rõhutada. See muudab unikaalseks Johannese evangeeliumi. Ta rõhutab Jeesuse isikut, mitte
Ta tegusid, mitte isegi Ta üldist õpetust, vaid Ta toonitab neid asju, mis näitavad, kes Ta oli
tõeliselt. Jumal ise inimese kujul. See ongi tõde Jeesuse kohta. Maailm ei aktsepteeri seda
tõde, kuid see on tõde. Ainult siis, kui usud, et Jeesus oli, on ja jääb täielikult Jumalaks ja
täielikult inimeseks, siis tead tõde ja see teeb su vabaks. Seetõttu kirjutati Johannese
evangeelium. Kuid kelle jaoks see kirjutati? Sel teemal räägime täna pärastlõunal pastoritega.
Olemas on liikumine „Tasuta arm“, mis rajaneb liiga tugevalt mõttel, et Johannese
evangeelium kirjutati uskmatutele. Justkui on see ainus evangeelium, mis on tahtlikult
evangeelne. Leian, et see on kohutav viga. See rajaneb salmil, mis on Johannese lõpus, kus
Johannes ütleb: kui paneksin kirja kõik, mis Jeesus tegi või ütles, siis kogu maailm ei
mahutaks neid raamatuid. „Need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala
Poeg ja et teil uskudes oleks elu tema nimes.“ Kui algul seda salmi lugeda, see on Johannese
20:30...Näete, andsingi teile peatüki- ja salminumbrid, vabandust! Võtan selle tagasi. Võite
seda ise vaadata. Arvan, et pean teile lihtsa kreeka keele tunni andma. Peate mind siin küll
lihtsalt usaldama, aga kui tunned kedagi, kes oskab kreeka keelt, kontrolli üle. Uus Testament
kirjutati kreeka keeles. Eriti raamat, mis kirjutati Efesoses 90 pKr. Kreeka keele tegusõnadel
on kaks ajavormi. Üht neist nimetatakse aorist minevikuvormiks, sada kasutatakse siis, kui
miski juhtub ühe korra. Sündmus, mis juhtub ühe korra. Teine ajavorm on kestev olevik. See
tähendab midagi, mis jätkuvalt toimub. Miski, mida sa jätkuvalt teed. Oletame, et maanteel on
juhtunud õnnetus. Inimese keha lebab maanteel. Mootorrattur, kiiver peas, lamab seal. Kui
keegi ütleb „ta hingas“, kus tegusõnal on „s“ lõpus, tähendab see seda, et ta hingas ühe korra.
Kui aga öelda: ta hingab, kus sõnalõpp on „b“, siis ka meie keeles tähendab see, et ta hingab
veel endiselt ja hingab veel edasi. Kas saate aru? Seetõttu on veel lootust. Väga oluline on
tähele panna, kas meie tõlgetes on tegusõna lõpus „s“ või „b“. Kui see lõpeb tähega „b“, on
see kreeka keele kohaselt kestev olevik. Miski, mida sa jätkuvalt teed. Kõikjal Johannese
evangeeliumis ja mujal Uues Testamendis on sõna "uskuma" kestva oleviku ajavormis. Kas
jõuate jälgida? Loodan, et jõuate. Kui tõlgin Johannese 20:31 õigesti, kõlab see nii: need on
kirja pandud, et te „jätkuvalt usuksite“, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg ja et teil „jätkuvalt
uskudes“ „oleks jätkuvalt“ elu tema nimes. Teisisõnu, sa ei saa igavest elu hetkega. Saad
selle, sest usud jätkuvalt Jeesusesse. Kui sa jätkuvalt edasi usud, on sul ka jätkuvalt elu Ta
nimes.
Kui vaatame Johannese 3:16, näeme, et sama kehtib ka siin. „Sest nõnda armastas Jumal
maailma...“ See lõpeb tähega „s“, see tähendab, et ühel korral Jumal armastas maailma, „et Ta
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andis“- ühekordse tegevuse ajavorm, „oma ainsa Poja, et kes jätkuvalt Temasse usub, ei
hukkuks“- ühe korra, „vaid tal on jätkuvalt elu“. See on selle salmi otsene tõlge. Kogu
Johannese evangeeliumis on „uskuma“ kestvas ajavormis. See ei tähenda, et usud korra, vaid
tähendab jätkuvalt uskumist. Kui sa seda mõistad, siis näed, et Johannes kirjutas usklikele,
mitte uskmatutele. Ta ei kirjutanud seda selleks, et uskmatud võiksid uskuda ja siis kristlikku
elu alustada. Ta kirjutab vanematele usklikele, et hoida neid tõe juures, kes oli Jeesus
tegelikult. Oht oli selles, et Cerinthus ja ta jutlustajad ajavad inimesed segadusse. See toimub
ka tänapäeval ohtralt. Jutlustajad tulevad ja ajavad inimesed segadusse. Nad tulevad enda
arusaamadega ja see ajab inimesi segadusse. Hoia kinni Pühakirjast. Kui sa ei leia seda
Piiblist, mida õpetan, siis unusta see ära. Olen siin, et rääkida teile tõde, nii palju kui seda
mõistan. Ma ei ole eksimatu. Ma palun teid, kontrollige mind Pühakirjaga. Ärge minge siit ära
ja rääkige: teate, mis David Pawson õpetab? Kardan seda kõige enam. Tahan, et kontrolliksite
mind omaenda Piibli alusel ja siis rääkige, mitte seda, mida Pawson ütles, vaid Piibel. Kas
olete nõus? Tean, et ma räägin teile kreeka keelest ja me pole kreeklased. Sellegipoolest
pange tähele, kas sõna lõpeb tähega „b“ või „s“. „Ükski, kes temasse usub, ei hukkuks..“ See
tähendab, et see, kes jätkuvalt minusse usub. Vaatame veel mõnda Jeesuse ütlust, et seda
selgitada. Kui Jeesus ütles:“Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile
avatakse,“ kasutab Ta sõnu kestva oleviku ajavormis. Seda peaks tõlkima: küsi jätkuvalt ja sa
saad, otsi jätkuvalt ja sa leiad, koputa jätkuvalt ja sulle avatakse. Ta räägib selle kinnituseks
ka tähendamissõna. See on mehest, kel tulid ootamatud külalised. Ta läks naabri juurde, oli
kesköö, koputas uksele ja ütles: mul on külalised, vajan leiba neile. Naaber ütles: olen juba
voodis koos oma perega. Kuid ta koputas edasi, kuni mees tuli välja ja andis talle leiba. Jeesus
ütles: koputa jätkuvalt edasi, küsi edasi, ära lase Jumalal enne puhata, kuni su vajadus on
täidetud. Otsi jätkuvalt edasi, kuni leiad. Võtame näiteks selle juhtumi Jeesuse haua juures,
kus Jeesus kohtus Maarjaga. Enamik vanemaid piibliversioone väidavad, et Jeesus ütles
Maarjale: ära puuduta mind! Nagu Jeesuse ihu ei oleks tohtinud puudutada, nagu ta käed
oleksid õhku puudutanud. Ta ei mõelnud üldsegi seda. Ta kasutab kestvat olevikku eitavas
vormis. See tähendab: lõpeta mu puutumine! Ära klammerdu jätkuvalt mu külge! Ära hoia
minust enam kinni. See muudab täiesti selle tähendust. Maarja oli Ta pahkluudest haaranud ja
ütles, et ei lase iial lahti. Jeesus ütles: pean minema tagasi oma Isa juurde, sa pead minust lahti
laskma. Lase minust lahti. Ära puuduta mind enam! Ma ei ole veel lõplikult tagasi. Lähen Isa
juurde. Mine ütle oma jüngritele. Need ajavormid on väga olulised. Johannes kirjutas
usklikele ja ütles: uskuge edasi seda, mida te algul uskuma hakkasite. Ärge laske end neist
õpetajatest segada. Uskuge seda, mida uskusite alguses. Uskusite, et Jeesus on täielikult Jumal
ja täiesti inimene. Uskuge edasi seda ja teil on jätkuvalt elu. Rõhutame veel seda viimast osa,
sest see on ka Johannese 3:16. Kui tuled Kristuse juurde ja hakkad Temasse uskuma, ei anta
sulle pakikest nimega „Igavene elu“, mis on nüüd sinu oma ja jutul lõpp. Ei, sul on see elu
ainult juhul, kui usud Jeesusesse. Sul on see jätkuvalt ainult siis, kui usud jätkuvalt edasi. Kas
mõistate? Nagu Johannes ütleb oma kirjas:“See elu on Tema Pojas.“ See ei ole teis, see on
Tema Pojas. Kui usud jätkuvalt Temasse, ammutad jätkuvalt seda elu Temast. See on väga
oluline. Seetõttu ütles Jeesus Johannese 15: jääge minusse, elage minus, viibige minus. Kui sa
ei jää, ei ole selles oksas mingit elu. Oks kuivab ja sureb üksi ning jääb viljatuks. Ühel päeval
see visatakse tulle ja põleb ära. Juba ainuüksi selle salmiga tegeleb Jeesus selle uskumusega„kord päästetud, alati päästetud“. Midagi muud polekski vaja. Jääge minusse, elage minus.
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Elu ei ole okstes, vaid viinapuus endas. Tema on viinapuu, meie oleme oksad. Meil ei ole
igavest elu, meil on see Temas elamise läbi. Johannes ütles oma kirjas, et see elu on Tema
Pojas. Kes iganes jääb Temasse, sellel on elu. Kes ei jää Temasse, sellel ei ole elu. Tahan
väga, et saaksid sellele pihta: ühelgi usklikul ei ole igavest elu iseeneses. Tal on igavene elu,
sest ta on nüüd viinapuu küljes. Kui Ta jääb viinapuu külge, on tal jätkuvalt see elu. Kui ta
aga ei jää, siis ta sureb. Niimoodi õpetab Jeesus nii selgelt, kui üldse on võimalik. See elu on
Tema Pojas, mitte meis eneses. Kui aga oleme Temas, siis on meil igavene elu. Arvan, et olen
nüüd piisavalt seda selgitanud.
Nüüd vaatame Johannese 3:16 salmi otsest konteksti. Õigemini vaatame seda piiblilõiku. See
vestlus Nikodeemusega- selle mehega, kes tuli öösel Jeesusega kohtuma, sest ei tahtnud, et
keegi teda näeks. Ülejäänud peatükk räägib, kes on pimeduses. Väga huvitav seos. Räägitakse
neist, kes on pimeduses ja kes valguses. Kui kõnnid valguses, siis tuled Jeesuse juurde päeva
ajal. Valguse ja pimeduse vahel on väga oluline erinevus. Kas teadsite, et saatan ei avanud
kunagi ühtegi päevaklubi? Olete märganud seda? Saatan töötab öösiti, ööklubides. Seetõttu
elavad tänapäeval nii paljud noored öösel ja mitte päeval. Nad ei maga öösel. Nad elavad ja
panevad pidu öösel. Pimedusel on sügav tähendus. Oleme valguse lapsed nüüd. Kui kõnnid
valguses, võid ennast julgelt näidata. Valguses võid näidata inimestele, milline sa tegelikult
oled. Vaatame Nikodeemust, kes tuli öösel. Ta tuli nende imede tõttu, mida Jeesus tegi.
Nikodeemus oli tolle aja kõrgeim teoloogiaprofessor Iisraelis. Ta ei olnud lihtsalt üks õpetaja,
vaid oli kõige tähtsam õpetaja. Ta oli kõrgeim Pühakirja õpetlane Iisraelis. Ta tuli, sest kui
Jeesus õpetas, siis Jumal tegi midagi. See ei juhtunud tema loengusaalis. Ta tuli, sest ta igatses
olla Jeesuse sarnane õpetaja. Kui ta tuli, ütles ta: Jumal on sinuga. Ta ei ole koos minuga, aga
Ta on sinuga. Jeesus ei saanud haridust. Ta ei käinud juudikoolis. Ta töötas puusepana
kaheksateist aastat. Ta oli puusepp kaheksateist aastat ja imetegija kolm aastat. Minu
matemaatika kohaselt on see kuus aastat iga aasta kohta. Ta ütles, et minu Isa töötas seni ja
nüüd töötan mina. Mida sellest järeldada? Jumal töötas kuus ühele. Nüüd Jeesus töötas kuus
ühele. Jätan selle teile endale lahendada. Nikodeemus ütles: Jumal on sinuga, mitte minuga.
Mis on su saladus, ma tahan teada? Ta oli väga siiras. Jeesus ütles: kui sa uuesti ei sünni, sa
isegi ei näe Jumala riiki. Oled kõige olulisem õpetaja Iisraelis ja ei mõista seda lihtsat asja, et
pead uuesti sündima? Nikodeemus ütles Talle: Kuidas sa saad minna tagasi oma ema kõhtu?
See on mõistlik küsimus. Kuidas ma saan täiesti otsast alustada? Jeesus selgitas edasi: sa pead
uuesti sündima veest ja vaimust. Sa ei saa millestki sündida, kui pole enne selles olnud. Jätan
selle osa teile mõtisklemiseks, kuid usun, et see viitab veega või Vaimuga ristimisele. Sind
peab enne millessegi kastma, kui saad sellest sündida. Lasen teil endal selle läbi mõelda.
Nikodeemus saab nüüd teada, et ta vajab teist sündi. See on midagi täiesti uut. Ta vajab Püha
Vaimu. Kas mõistate, et Jeesus poleks ise suutnud teha ühtki imet. Alles pärast seda, kui
Jeesus, kui päris inimene, võiti Püha Vaimu poolt, hakkas Ta tegema imesid. Seetõttu nn
legendilaadsed evangeeliumid ehk apokrüüfid või peidetud evangeeliumid, räägivad Jeesuse
kohta asju, mis lihtsalt pole tõde. Üks evangeelium, mida Piiblis pole ega peagi olema, ütleb,
et kui Jeesus oli väike poiss, lükkas teine poiss Ta mudasse ja Jeesus needis seda poissi
pidalitõvega. Üks teine räägib, et Jeesus tegi savist linde ning õnnistas neid, kui Ta oli väike
poiss. Nagu me mängime plastiliini või saviga. Ta tegi savist linde, õnnistas neid ja need
lendasid ära. Juba neid lugusid lugedes tead, et see ei ole Jeesus. Teame, et see pole tõde, sest
180

kuni 30. eluaastani ei teinud Ta ühtki imet, Ta ei jutlustanud ühtki jutlust. Ajani, mil Püha
Vaim langes Ta peale, Ta ei jutlustanud ega teinud imelisi asju. Ta isegi ütles: kui mina
Jumala Vaimu abil ajan vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Seetõttu ütles
Jeesus üks öö enne oma surma: neidsamu tegusid, mida mina teen, teete teie samuti. Kuidas
see küll juhtuda saaks? Püha Vaim anti hiljem ka meile. Pärast nelipühapäeva võib meil olla
sama vägi, mis oli Jeesusel inimesena. Näitan teile, kuidas see toimib. Kui Jeesus oli tõesti
inimene, sõltus Ta imede tegemisel Püha Vaimu väest. Siin räägib Jeesus Nikodeemusele
imede tegemise saladusest. Ta ütles, et see peitub Pühas Vaimus. See on see saladus. Ta ütleb:
võib-olla tunned Pühakirja, kuid sa ei tunne veel Vaimu. Ta ütles, et Vaim on nagu tuulnähtamatu. Kuid tunned, kui tuul sind puudutab. Sa ei tea, kust see tuul tuleb, aga tunned, kui
see puudutab. Samamoodi sa ei tea, kust Püha Vaim tuleb, kui Ta aga puudutab sind, siis tead
seda. Nähtamatu Jumala vägi. Kui Püha Vaim sind puudutab, siis tunned seda. Nii see vestlus
jätkub. Siis ütleb Jeesus Nikodeemusele: sul on vaja veel midagi mõista. Järgmisena pead
mõistma seda: kas mäletad lugu 4. Moosese raamatust, kus Iisraeli lapsed nurisesid toidu üle,
mille Jumal neile andis. Tänu sellele olid nad ja nende lapsed elus. Seda kutsuti mannaks.
„Manna“ tähendab heebrea keeles : mis see on? Igal hommikul oli maapind kaetud toiduga
„mis see on?“ Nad elasid toidust „mis see on?“ nelikümmend aastat. Iga söögikord: mis see
on? Kujutan ette, kuidas lapsed küsisid: emme, mis me lõunaks sööme?- „Mis see on?“ Mida
me homme hommikul sööme?- „Mis see on?“ Nad tüdinesid ära sellest toidust, sest see oli
sama iga päev. Selle sees olid kõik vitamiinid, valgud ja süsivesikud, mis nad vajasid, kuid
nad tüdinesid. Nad hakkasid nurisema ja ütlema: Egiptuses olid meil porrud ja sibulad ja
vürtsid...Kuigi nad olid orjad, said nad head toitu. Aga see- mis see on? Meil on sellest kõrini.
Nad nurisesid ja Jumal kuulis nende nurinat. Mõistad, et kui nurised toidu üle, teeb see
Jumalale haiget? Selline mõte. Poole tunni pärast on lõuna ka. Jumal kuuleb meie virisemist.
Tema oli andnud selle toidu neile ning nemad nurisesid. Nad läksid Moosese juurde nurisedes
ja ta läks Jumala juurde ning nurises. Jumal, nad nurisevad, nad on tüdinenud Su toidust, iga
päev sama. Kui sööksid sama toitu nelikümmend aastat iga päev, võib-olla suudaksid kaasa
tunda nende nurisemisele. Kuid nad eksisid, sest kõrbes ei olnud muud toitu ja Jumal andis
neile kõik, mida nad vajasid. Seega Jumal saatis neile madude nuhtluse. Nad hakkasid surema
nagu kärbsed. Maod salvasid neid ja nende mürk oli surmav. Madusid oli nii palju- kõikjal
nende telkides ja laagris. Nüüd nad tõesti nurisesid. Siis nad mõistsid, et need maod ei olnud
loomulikud. Nende kogus ei olnud normaalne. Jumal tahtis midagi selle nuhtluse läbi öelda.
Nad saatsid Moosese enda eest palvetama, Mooses ütles: Jumal, nad kahetsevad, et nurisesid
toidu pärast. Palun võta need maod ära. Jumal vastas umbes niimoodi: ma ei võta madusid
ära, kuid annan ravimi maomürgi vastu. Väga huvitav vastus Jumalalt. Nad oleksid endiselt
võimaliku surmanuhtluse all, kuid Jumal andis neile ravimi. Ta käskis Moosesel valmistada
metallist mao ja riputada see posti otsa, mäe otsa laagrist väljapoole. Kui keegi teist saab
maolt salvata, siis te ei pea tegema muud, kui minema laagrist välja mäe otsa ja ainiti vaatama
selle mao peale ning mürk lahkub temast. Võite lugeda seda lugu 4. Moosese 21- see on kõik
seal. Selle looga lõpetas Jeesus oma vestluse Nikodeemusega. Kuid Ta lisas veel midagi:“Ja
nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg.“
Nikodeemusel tuli see meelde, kui ta Jeesust ristil nägi. See oli Nikodeemus koos Joosepiga
Arimaatiast, kes palusid Jeesuse ihu endale, et teha korralikud matused. Nikodeemust
mainitakse ikka ja jälle selles loos. Siin aga sai see kõik alguse. Nüüd pean aga küsima
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kriitilise küsimuse: kes ütles salmi 16? Te võib-olla ei arva, et see on õigustatud küsimus.
Peame vaatama, kas salm 16 oli osa vestlusest Nikodeemusega. Tahan anda teile põhjust
uskuda, et vestlus Nikodeemusega lõppes salmiga 15 ja lõppes lausega, et Inimese Poeg
ülendatakse. Miks ma seda usun? Neid on mitu, kuid siin on kaks, milles loodan teid veenda.
Salmis 15 vaatab Jeesus ettepoole risti peale. Salmis 16 vaadatakse tagasi risti peale. Salmis
15 peab Inimese Poeg ülendatud saama. Salmis 16 Jumal andis oma Poja- minevikuvormis.
Kas mõistate? See on esimene põhjus. Teine põhjus on järgmine: Jeesus kutsus end alati
Inimese Pojaks. Ta ei kutsunud end kunagi ainusündinud Jumala Pojaks. Johannes on ainus
isik, kes kasutab seda väljendit „ainus Jumala Poeg“. Ta kasutas seda 1. peatükis ja kasutab
jällegi siin. Seega salmiga 16 oleme liikunud edasi vestlusest Nikodeemusega ja loeme nüüd
Johannese kommentaari oma lugejate jaoks. Sealt edasi kirjutab Johannes, et näidata, kes on
Jeesus. See on oluline märkus. Meie tõlkes ei lõpe jutumärgid, aga enne 21. salmi, nagu oleks
Jeesus öelnud salmi 16, kuid Ta ei öelnud. Siit edasi on see Johannese kommentaar Jeesuse
kohta. Vastasel juhul oleks see ainus kord, kui Jeesus räägiks uskmatule Jumala armastusest.
See ei ole nii. Siin räägib Johannes usklikele, kes loevad tema evangeeliumi. Võin öelda
kategooriliselt, et ei Jeesus ega apostlid ei rääkinud kunagi Jumala armastusest väljaspool
usklike ringkonda. Iga salm Jumala armastusest nii Uues kui Vanas Testamendis on suunatud
inimestele, kes on juba lunastatud. Usun, et viskame pärle sigade ette, kui räägime
uskmatutele Jumala armastusest. See on midagi liiga kallihinnalist, liiga südamelähedast. Nad
saaksid sellest nagunii valesti aru. Jõudsime 16. salmini. See on osa Johannese
evangeeliumist, et aidata usklikel jätkuvalt uskuda, et Jeesus on Jumala Poeg. Kui nad edasi
usuvad, on neil jätkuvalt elu Tema nimes.
Nüüd võime selle salmi enda lahti harutada ja põhjalikult uurida. Kõigepealt tahan, et
märkaksite nimisõnu selles salmis. Neid on küllaltki lihtne mõista. Kõigepealt nimisõna
„Jumal“. Sellest saate muidugi aru. See on Piibli Jumal, meie Issanda Jeesuse Isa, Iisraeli
Jumal, Iisraeli Püha. See ei ole Allah, ega ükski muu jumal. See on Piibli Jumal. Järgmisena
tahan vaadata nimisõna „maailm“. See ei tähenda planeeti „Maa“. See tähendab inimeste
maailma, inimühiskonda. Sellel on halb maik küljes. Maailm on Jumalale midagi võõrast.
Seetõttu ütleb Johannes oma kirjas:“Ärge armastage maailma..“ ja ei peakski. Jumal armastas
maailma, aga teie ei peaks. Jumalat see ei rikuks. Ta on liiga puhas ja püha, aga teid see
rikuks. Ärge armastage maailma. Jumal armastas maailma, aga teie ei peaks. Kas pole
kummaline? Ärge matkige Jumalat selles. Kui armastate maailma, siis osutute kaotajaks.
Jumal armastas maailma, kuid Tema kaotajaks ei jää. Maailm esindab halba sõna langenud
ühiskonna kohta. Järgmine nimisõna on „Poeg“. Tahan öelda midagi omadussõna
„ainusündinud“ kohta. Jehoova tunnistajad ja teised ütlevad “ainusündinud“- järelikult Ta pidi
sündima, seetõttu pidi Jeesusel olema algus. See ei tähenda seda. Tegelikult oleks parem
öelda: ainus Tema-taoline. Ta on Jumala unikaalne Poeg, ainus Poeg. Enamus
kaasaaegsemaid tõlkeid jätavad „sündinud“ välja. Siis on seal nimisõna „igaüks“. See ei
tähenda „kes iganes“. Tegelikult on see sõna „kõik“, kes Temasse usuvad. Mitte „kes iganes“
usub- see käib ühe inimese kohta. See on suurem sõna- „kõik“, kes Temasse usuvad, ei
hukku. Lõpuks sõna „elu“. Õpetlased diskuteerivad, kas igavene elu tähendab elu kvaliteeti
või kvantiteeti. Mae ei tea, milleks raisata sellele oma aega. See tähendab mõlemat! Kes
tahaks igavest elu, kui see poleks kvaliteetne? Keegi ei valiks igavest elu siin maailmas
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praeguse elu näol. Mitte täie mõistuse juures. Võib-olla veidi kauem. Võib-olla üritaksid
surma edasi lükata. Kas keegi teist tahaks selles maailmas igavesti elada sellistena nagu
praegu olete? Mitte keegi. Sel peab olema nii kvaliteeti kui kvantiteeti. See pole lihtsalt
igavesti kestev, vaid see on külluslik elu; elu, mis on väärt elamist. Kui tunned, et elu on
elamisväärne, siis tahad, et see jätkuks. See on „elu“. Siiani vaatasime vaid nimisõnu. Nüüd
tahan tegusõnu vaadata. Jälgige, millised tegusõnad on ühekordsed ja millised jätkuvad.
Kõigepealt sõna „armastama“ on siin ühekordne tegusõna. See ei viita millelegi, mis jätkub,
vaid millelegi, mida Jumal tegi ühe korra. See on veidi üllatav. Kuid kui panete tähele, isegi
inglise keeles ei ütle: et Jumal nii armastab maailma, vaid Jumal nii armastas- minevikus. See
tähendab, et minevikus Jumal tegi midagi ühel korral, et hoolitseda meie vajaduse eest. See on
agape. Seega „armastus“ on minevikuvormis, mis oli üksik sündmus minevikus. Järgmisena
on „Jumal andis“. See on samas ajavormis- ühe korra. Ta pidigi seda tegema vaid korra ja Ta
tegi seda korra. Ta armastas meid ühe korra, nii et Ta andis ühe korra oma ainusündinud Poja.
Niipea kui jõuame sõnani „uskuma“, oleme kestva oleviku ajas. See ei ole, et igaüks, kes
„uskus“, vaid igaüks, kes „usub“- jätkuvalt usub, on uskumas, nagu keegi hingab. Jätkuvalt
hingab, jätkuvalt usub edasi. See on väga, väga tähtis. Sõna „hukkuma“ on jällegi ühekordses
kategoorias. Viitab ühele sündmusele, kus uskmatud lükatakse lõplikult Jumala poolt tagasi.
Üks hukatusepäev. See ei viita jätkuvale kõdunemisele. See viitab ühele sündmusele, kus
uskmatud hukkuvad- sõna otseses mõttes hävitatakse ja rikutakse igaveseks. Nad ei lakka
eksisteerimast, kuid neist ei ole mingit kasu, ei iseendale ega Jumalale sellest päevast alates.
See on kohutav väljavaade.
Kas teate, kui Jeesus rääkis põrgust, kasutas Ta näitena alati Hinnomi orgu, mis asub
Jeruusalemma lõunaküljel. Kui satute Jeruusalemma, minge vaadake Hinnomi orgu. Reisijuht
teid sinna ei vii, sest see ei ole kavas. See on vaid 5-minutiline jalutuskäik Jeruusalemma
lõunapoolsest Dung väravast. Mine sellest väravast välja umbes 50 meetrit edasi ja vaatadki
alla Hinnomi orgu. See on nii sügav, et päike ei pasta kunagi selle põhja. Sinna visati kõik
linna prügi ja heitvesi. Nad kallasid oma solgiämbrid Dung väravast sinna orgu. See oli
kohutav, haisev koht. Kui olin esmakordselt Jeruusalemmas, siis oli see veel niimoodi.
Tänapäeval ei ole. Esimesel korral seal kõndisin Hinnomi oru juurde, vaatasin alla ja sinine
suits tõusis põlevast prügist. Ussid ja tõugud sõid toidujäänuseid, mis sinna olid jäetud. Pilt,
kus põletatakse ja ussid söövad, niimoodi kirjeldas Jeesus põrgut. See oli valmis näide sellest.
See on linna silma alt ära. Linnast ei paista see org kuskilt. Seal ohverdas õel kuningas
Manasse omaenda poja jumalale nimega Mallah. Seal seoti prohvet Jesaja kinni ja suruti tühja
puutüvesse ning saeti siis elusalt pooleks. Sellele viidatakse Heebrealastele 11.
peatükis:“...pooleks saetud.“ Niimoodi lõppes Jesaja elu. Seal lõppes ka iga ristilöödu elu. Kui
keegi risti löödi, visati ta laip Hinnomi orgu või Gehennasse nagu seda vahel kutsutakse.
Juudas Iskariot, kui ta mõistis, et oli Jeesuse reetnud, läks sinna, sidus nööri kalju äärse puu
külge, pani nööri ümber kaela ning viskus orgu. Kuid nöör läks katki ning ta keha kukkus oru
põhja, ja seal on kirjas, et ta sisikond voolas välja. Tänapäevani kutsutakse seda verepõlluks.
Võite leida kellegi, kes teile näitab, kus see on. Nad näitavad sulle kõige sügavamat kohta seal
orus ja see on verepõld, see on „Hakeldama“. Kui satute Iisraeli, minge kindlasti sinna ka. Kui
te tänapäeval alla vaatate, siis on see kõik ilusasti hoolitsetud. Seal on nüüd aed, mida
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kutsutakse Armunute kohtumispaigaks. Seal käivad noored kurameerimas. See on ilus aed.
Nad on selle täiesti ära muutnud. Kui seda esimest korda nägin, oli see kohutav haisev org.

Jumala halastus
Alustan täna looga, mille rääkis Jeesus. Jeesus ütles: kui tahad tõesti teada, milline on Jumala
valitsus, kujuta ette üht maaomanikku. Ta läks varahommikul välja enda viinamäele töötajaid
palkama. Kui ta oli töölistega päevapalgas kokku leppinud umbes 40 euro peale, läkitas ta nad
oma istandusse. Umbes üheksa paiku nägi ta teisi turu ümber jõude seismas. Ta ütles neile ka:
võite minna ja töötada mu istanduses, maksan teile õiglase palga. Nad otsustasid ta pakkumise
vastu võtta. Lõuna ajal läks ta jälle sinna ja toimis samamoodi. Isegi kella viie ajal seisid seal
ikka veel mõned mehed jõude. Ta küsis neilt: miks te pole terve päeva midagi teinud? Nad
vastasid: keegi ei anna meile tööd. Ta ütles neile: võite ka minna ja töötada mu põldudel ning
ma maksan teile õiglase palga. Kui päike loojus ja töö lõpetati, ütles maaomanik oma
töödejuhatajale: kutsu töötajad siia ja maksa neile nende palk, kuid alusta viimastega, kelle
me palkasime ja lõpeta nendega, kelle palkasime esimesena. Need, kes töötasid vaid tund
aega, said oma palga esimesena. Nad leidsid pakist 40 eurot- terve päeva palga. Kui viimased
said oma palga, ootasid nemad muidugi palju rohkem. Nad said sama summa. Kui nad
kontrollisid oma raha uuesti, hakkasid nad nurisema, kuidas neid oli koheldud. Nad ütlesid:
see pole aus! Need, kes lõpus tulid, tegid ainult tund aega tööd, kuid said sama palju palka.
Meie aga rabasime terve päeva lõõskava päikese all. Omanik aga ütles esindajale: ma ei
kohtle teid halvasti. Kas me ei leppinud kokku, et 40 eurot on õiglane palk kogu päeva töö
eest? Võtke oma palk ja minge oma teed! Kui mina otsustasin neile anda sama palju kui teile,
see ei ole teie asi. Mul on igati õigus oma rahaga teha, mida ise tahan. Samuti nagu sul oma
rahaga. Kas su tegelik probleem pole hoopis kadedus, sest teised said kasu minu lahkusest?
Siis ütles Jeesus: kui Taevas valitseb maa peal, võib valitsemine ootamatult teistsuguseks
muutuda. Need, kes eeldavad, et on esimesed, leiavad end järjekorra lõpus. Need, kes peavad
end viimasteks, leiavad end esimeste seas. Matteuse 20. peatükk, kui soovid seda kodus
lugeda.
Jutlustasin oma esimese jutluse 70 aastat tagasi kolmeliikmelisele kuulajaskonnale: oma
emale ja kahele õele- üks minust noorem ja teine vanem. Mu kantsliks oli tugitooli seljatugi.
Mu isa oli autoga ära ja me ei saanud kirikusse minna. Ema ütles: meil tuleb teenistus siin.
David, sina oled jutlustaja. Mina valisin selle loo. Lugesin seda neile. Pärast rääkisin selle
uuesti oma enda sõnadega, siis vaatasime seda lugu kolmandat korda, püüdes välja tuua
midagi õpetlikku. Lõpuks ütles mu vanem õde terava hääletooniga: kas see
viinamarjaistandus ei ole juba täis? Nii lõppeski kogu asi näotult. Järgmised seitse aastat ei
proovinud ma kordagi jutlustada. See lugu on mulle alatiseks meelde jäänud. See on paeluv
lugu. See on ka väga täiskasvanulik lugu. Sügiseti on me riigis nö. poliitilised konverentsid.
Iga poliitiline erakond korraldab konverentsi, et otsustada, millist suunda võtta ja millist
manifesti koostada. Igal sellisel parteikonverentsil on konverentsi ajal teatud teenus.
Jutlustasin ühel sellisel. Kuid ma ei ütle, millise parteiga oli tegu. Mõlemal parteikonverentsil
on meil vasak- ja parempoolsed, nagu enamikes riikides on sotsialistid ja kapitalistid.
Mõlemal parteikonverentsil räägiti seda lugu. Ühel parteikonverentsil- kutsume kapitaliste
toorideks- ütles jutlustaja: see lugu tõestab, et Jeesus hääletaks valimistel meie poolt. Sest
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meie usume, et juht peaks saama palgata või lahti lasta nii nagu ta soovib. Samuti ülemus
peaks otsustama palkade üle. Seda kutsume ausaks äripidamiseks- vabaks turuks. Ainus
probleem oli selles, et sotsialistliku partei konverentsil võttis jutlustaja aluseks sama loo ja
tõestas, et Jeesus hääletaks vasakpoolsete poolt. See näitab, et Jeesus soosis kõigile täielikku
miinimumpalka, sõltumata sellest, kas neil oli tööd või mitte. Selle eest me seisame ja Jeesus
hääletaks meie poolt.
Mida kõigest sellest arvata? Räägin teile, mida mina Jeesuse loost arvan. Jeesusel pole aimugi
personalijuhtimisest. See lugu võiks lõppeda sõnadega: ja nad elasid õnnetult elu lõpuni. See
ülemus pööras ühe päevaga terve tööturu pahupidi. Te teate seda lugu ja mis edasi sai. Iga
lugu, mis Jeesus rääkis, on osalt elust enesest. Osa, mis ei ole elust enesest, šokeerib või
üllatab meid. See on nagu skorpion- tal on korralik nõel saba otsas, mis tuleb tavaliselt kõige
lõpus. See on tavaline päev- istanduse omanik otsib töötegijaid. Ta valib nad välja ja nad
töötavad. Kõik on tavapärane, kuni tuleb aeg palka maksta. Sel hetkel ütleb omanik taktitult:
maksa viimastele esimesena. Kui ta oleks tahtnud lahke olla, oleks ta maksnud esimestele ja
nad minna lasknud, siis andnud ülejäänutele sama. Aga ta ei teinud seda. Ta ütles: maksa
neile kõigepealt, kes töötasid vaid tund aega! Siis nad nägidki, et olid saanud terve päeva
palga. Teised muidugi arvasid ekslikult, et nad saavad rohkem. Nad said kõik sama palju. See
ongi šokeeriv. Kui sa ei usu, et see on hea personalijuhtimine, siis las ma küsin: mis te arvate,
mis juhtub järgmisel päeval, kui omanik läheb jälle oma istandusse töötajaid otsima? Kell
üheksa hommikul pole kedagi näha. Kedagi pole ka lõuna ajal ega kella viieni väljas ja siis on
nad äkki kohal, et saada töö eest päevapalga. Kas mõistate? Mõned ütlevad, et Jeesus rääkis
hoopis Taevast. Me kõik saame võrdse tasu. Kui see on Taevas, siis ei taha ma sinna minna.
Vaidleksime palkade ja tundide üle kogu ülejäänud igaviku. Koos Jeesusega tuli Taevas maa
peale ja hakkas toimima üks täiesti uus süsteem vastavalt taevastele printsiipidele ning mitte
maistele. See tekitabki šoki. See puudutab seda maailma. See küsib igaühelt meist küsimuse:
kas sa elad maiste või taevaste printsiipide järgi? Millises kuningriigis sa praegu maa peal
elad? Maailma kuningriigid põhinevad väljateenimisel. Oleme harjunud riigikorraga, mis
põhineb väljateenimisel. Olgu see sotsialism või kapitalism. Maailma kuningriigid seisavad
inimõiguste eest. Meil on õigus rahale, meil on õigus tööle jne. Taevariik ei toimi sellistel
alustel. Taevases kuningriigis ei ole sul mingeid õigusi. Kui elad maa peal otsekui taevases
kuningriigis, siis oled maailmaga pahuksis. Vaatame seda lugu lähemalt. Usun, et kui loed
Piiblit, peaksid sellesse panema oma südame ja emotsioonid. Proovin sind selles aidata.
Lihtsalt oletame, et see juhtus sinuga su töökohas. Teed terve nädala tööd ja siis palgatakse
keegi reede pärastlõunal. Tema saab sama palga kui sina. Kuidas sa end tunneksid? Seda
vastust ma tean. Ütleksid: mul on nii hea meel su üle! Olen nii rõõmus! Halleluuja! Palju
õnne, et said sama palju, kui mina sain terve nädala töö eest! Tean, et reageeriksid niimoodi,
kas pole? Ei? Muidugi mitte! Oleksid solvunud, täpselt nagu olid need töötajad. Oleksid
vihane oma ülemuse peale. Sa ütleksid: see pole aus! Meie kolm last õppisid seda ütlema,
kuid me ei õpetanud neile seda. Nad õppisid ütlema „ei“ enne, kui õppisid ütlema „jah“.
Nende olemuses oli kaasasündinud õiglusetunne. Kui miski ei olnud aus, said nad pahaseks.
Olin ise väiksena samasugune. Kui ema andis meile õuna ja ütles, et jagaksime selle kahe
peale ära, siis jälgisime üksteist hoolega. Üks hakkas õuna pooleks lõikama ja teine jälgis. See
pole täpselt keskelt! Kui ütled: see ei ole aus, su nägu läheb krimpsu. Olete seda märganud?
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„See pole aus!“ Iga laps õpib seda ütlema. Kurb on see, et paljud lähevad läbi elu ja ütlevad
seda. Nad ei kasva kunagi suureks. Ma jälgisin üht streiki Inglismaal, millest võttis osa palju
inimesi. Töötajad karjusid: see pole aus! Nende näod olid krimpsus nagu väikestel lastel: see
pole aus. Mulle helistas ühel päeval kohaliku haigla medõdede ülem. Ta ütles: meil on üks
mees, kes tahab rääkida preestriga. Ütlesin: ma ei ole preester, olen pastor, kuid võin tulla.
Läksin haiglasse ja voodis istus armas vana mees. Istusin voodi äärde ja ütlesin: kuulsin, et
tahtsid kellegagi rääkida, millest sa soovid vestelda? Ta ütles: see pole aus! Küsisin: mis ei
ole aus? Ta ütles: ma olen haiglas! Ma olen elanud korralikku elu, kuid miks ma siin olen?
Küsisin: kas sa pole varem haiglas olnud?- Mitte kunagi. Olen elanud head ja korralikku elu.
Küsisin huvi pärast: kui vana sa oled? Üheksakümmend neli. Ta ütles: see ei ole aus, miks on
Jumal mulle nii teinud? Küsisin: kaua pead haiglas olema?- Kümme päeva. See ei ole aus.
Endal olid ümber kõik need ilusad medõed, kes tegid kõik ta eest. Mõned meist annaks ei tea
mida selle eest. Tema aga ütleb: see pole aus. Nüüd olete ta üle naernud, kuid on väga palju
vanu inimesi, kes ütlevad, et see pole aus. Jumal on mind ebaõiglaselt kohelnud. Ma ei saanud
seda, mille olin õigusega ära teeninud. Jumal pole olnud minu vastu õiglane. Lähme läbi elu
ja ütleme sama asja.
Lähme tagasi oma loo juurde. Mul on sulle üks küsimus. Kas see ülemus oli vähem kui või
rohkem kui aus? Kas saite küsimusest aru? Kas ta kohtles neid ausalt? Paljud ütleksid, et ta
polnud õiglane nende suhtes, kes said sama palga, kuigi töötasid terve päeva. See ei olnud
aus. Kui me end ei jälgi, võime kogu elu öelda: see pole aus! Kuni elame maises kuningriigis,
ütleme seda kuni 94. eluaastani ja kuni siit lahkume. Taevases kuningriigis ei ütle keegi nii.
Mina usun, et see ülemus oli rohkemgi kui õiglane. Ta oli aus kõigi vastu. Ta andis kõigile,
mis nad olid välja teeninud. Ta leppis kõigiga kokku õiglase palga kogu päeva töö eest.
Mõnedele andis ta rohkem, sest ta oli rohkem kui õiglane. Nad kõik vajasid tööd ja palka. Ta
oli rohkem kui õiglane mitte vähem kui õiglane. Temas oli omadus, mis koosneb tähtedest:
h,a,l,a,s,t,u,s. Halastus- see läheb palju kaugemale õiglusest. Viinamarjaistanduse omanik oli
kõigi vastu õiglane. Ta oli aus kõigi suhtes ja andis päevapalga päeva töö eest. Kuid mõnede
suhtes oli ta rohkem kui õiglane. See on pilt Jumalast. Jumal annab kõigile selle, mis nad on
ära teeninud. Mõnedele annab Ta rohkem, kui nad on ära teeninud. Ta on kõigi suhtes
täielikult õiglane, kuid mõnede suhtes on Ta halastav. Nemad saavad rohkem, kui nad on ära
teeninud.
Vaatame seda veel põhjalikumalt. Kui oled taevases kuningriigis, sul ei ole õigusi ja elad
halastuse läbi. Meil on Inglismaal üks huvitav asi, mida minu teada teil siin ei ole. Meile
tuuakse piim igal hommikul ukse taha. Kas teil on siin ka nii?- Ei. Igal hommikul on meil
trepil pudel külma valget piima. Kui me abiellusime, oli mu naisel halb harjumus. Ta pidi
saama igapäevase doosi enne kui üles tõusis. Teisisõnu kutsutakse seda tassikeseks teeks. Ta
tutvustas mulle ka seda nn igapäevast doosi. Kui ärkan hommikul ja tunnen end kristlasena,
lähen alla ja valmistan tee. Kui ma ei tunne end kohe hommikul kristlasena, läheb naine ja
teeb teed. Ma ei ütle teile, kui tihti peab tema seda tegema. Kui mina lähen alla, siis lähen õue
külma kätte, võtan selle külma pudeli piima ning kiirustan tagasi majja. Mul tuleb alati
meelde salm Nutulauludest. See ütleb: su halastus on värske igal hommikul. Kui ma seda
piima tuppa viin, ütlen: aitäh, Sulle Issand, Sinu halastuse eest täna hommikul, mida ma pole
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ära teeninud. Olen 80-aastane, aga ma pole veel lõpetanud. Milline halastus! Milline halastus,
et mul on hea tervis. Mul on maja, kus elada ja naine, keda armastada. Ühtki neist asjadest
pole ma ära teeninud. Ütlen ausalt, kui Jumal oleks andnud mulle, mida olen ära teeninud, kui
Ta oleks olnud õiglane ja aus minu suhtes, siis teil ei oleks täna jutlustajat, kuid hetkel teil
siiski on. Ütlen ka, et kui Jumal oleks täiesti õiglane sinu suhtes, siis siin ruumis poleks ühtegi
inimest. Jumala riigis elame halastuse, mitte väljateenimise läbi. Me pole midagi ära teeninud.
Jumal oma halastuse läbi annab meile väljateenimatult. Ma ei tea, kui kaua ma veel siin maa
peal olen, olen lõpule palju lähemal, kui paljud teie seast. Mu lapsed ütlevad mulle, et mul on
üks jalg hauas ja teine jalg banaanikoore peal. Aktsepteerin seda. Iga päev on nüüd tänu
halastusele kingitus. Mul pole mingit õigust sellele. Mees nimega Thomas Paine, IdaInglismaa talunik kirjutas raamatu „Inimese õigused“. See raamat on kirjutatud ÜRO
dokumenti nr 244- Inimõiguste ülddeklaratsioon. Pea kõik, mis ta kirjutas, lisati sellesse ÜRO
dokumenti. Tema kirjutas selle mõnisada aastat tagasi. Tema raamatule järgnes pea kohe
raamat, kus üks naine kirjutas üles naiste õigused. Tema raamatul läks veidi kauem, et välja
paista. Nüüd on see olemas. Feministid räägivad naiste kui ka meeste õigustest. Kuid taevane
kuningriik ei ole sugugi selline. Taevases kuningriigis ei ole sul mitte mingisuguseid õigusi.
Sul on halastus. Ütlen kaks asja halastuse kohta enne kui räägime praktilisest poolest.
Kõigepealt seda, et õiglus ja halastus ei ole vastandid. Nad liiguvad koos edasi. Ainus vahe on
selles, et õiglus läheb teatud maani, siis halastus võtab üle ja läheb palju kaugemale. Nad ei
ole vastuolus. Meie Jumal on õiglane ja halastav. Need ei ole omavahel vastuolus, vaid
toimivad koos. Halastus läheb palju kaugemale, kui õiglus minna suudab. Jumal on õiglane
iga inimese suhtes siin maa peal, kui Ta otsustab nende igavese tuleviku üle. Mõnede vastu on
Ta halastav. Õiglus ja halastus kohtuvad ühel erakordsel sündmusel ajaloos. Nad kohtuvad
ristil. Üks armas laul algab järgmiselt: Jeesuse risti all ma vabal tahtel võtan
seisukoha…Läheb aga edasi: kindel paik, kus Taeva armastus ja Taeva õiglus kohtuvad. Nad
kohtuvadki seal. Kui tahad teada, kas Jumal on õiglane, siis mine risti juurde. Kui tahad teada,
kas Ta on halastav, siis mine risti juurde. Ta on mõlemat, ning kumbki pole vastuolus teisega.
Teisena tahan öelda, et isikul, kes halastab, on täielik õigus valida need, kellele ta halastust
näitab. Tal pole mitte mingit kohustust kellelegi halastust näidata. Ta võib ise otsustada, nagu
tegi viinamäe omanik. Ta valis need, kes said rohkem, kui nad olid ära teeninud. See oli tema
valik. Ta ütles: see on minu raha, mul on õigus teha oma rahaga, mida ise otsustan. Kui tahan
anda kõigile sama palga, on see minu õigus. Sel, kes näitab halastust, on õigus otsustada, kes
selle saab ja kui palju nad saavad. See on tema õigus. Mitte kellelgi ei ole õigust halastusele.
Võid nõuda: mul on õigus saada õiglust, isegi Jumala ees, kuid ma ei usu, et võtaksid vastu Ta
õigluse. Sul pole õigust nõuda: meil on õigus Tema halastusele! Jumalal pole mitte mingit
kohustust kellelegi halastust näidata.
See toobki meid täna kõige tähtsama küsimuse juurde. Kellele otsustab Jumal oma halastust
näidata? Olete kõik siin koos ühes ruumis, ometi näitab Jumal halastust mõnedele teist ja
teistele mitte. Mõned teist lähevad koju, olles täis Tema halastust. Mõned teist lähevad koju ja
söövad õhtusöögiks nn grillitud jutlustajat. See on väga oluline küsimus. Kuidas Jumal
otsustab, kes saab rohkem, kui nad on ära teeninud? Mõned nimetavad seda õnnelikuks
juhuseks. Sul on õnne, kui Jumal sulle halastust näitab. Kui Ta juhtub valima „sinu numbri“
loosirattal. Inimesed räägivad, otsekui Jumal on suurim loterii siin maa peal. Inimesed
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lähevad tervenduskoosolekutele, lootes, et nemad on just need, kelle Jumal otsustab
tervendada. Nagu see oleks loterii. Sellist asja nagu „õnn“ või „juhus“ pole olemas taevases
kuningriigis. Jumal ja vedamine on vastandid. Asi ei ole juhuses. Kas Jumal võtab
telefoniraamatu ja paneb oma sõrme juhusliku nime peale ja ütleb: täna näitan halastust David
Pawsonile. Tema nimi on siin. Kas usute, et Jumal on selline?- Ei iial. Jumal on oma
halastuses öelnud, kes Ta halastust kogevad. Tänase jutluse jooksul vastan sellele küsimusele
ja ütlen teile kolm asja, mis näitavad teile, kas väljud täna siit uksest Tema halastusega. Kas
tahaksite teada vastust sellele küsimusele? Võib-olla sul täna veab! Hästi, siin on need kolm
asja, mis Ta öelnud on nende kohta, kes kogevad Tema halastust. Esiteks Ta näitab oma
halastust neile, kes seda paluvad. See on ju päris lihtne, kas pole? Kui palud Jumalalt
halastust, siis on see palve, mis oleks Tema jaoks raske vastamata jätta. Kuna Ta on halastust
täis ja Ta tahab seda anda. Kurb tõsiasi on see, et väga vähesed küsivad seda Temalt. Olen
ilmselt kuulnud oma elus tuhandeid ja tuhandeid palveid. Inimesed on palunud Jumalalt
juhtimist, tervist, kaitset ning igasuguseid asju. Kuid väga harva kuulen kedagi halastust
palumas. Ta ootab, et võiks seda neile anda, kes seda paluvad. Kas tulite koosolekule ja
lootsite, et saate paluda halastust? Te ka saate seda. Kas pole lihtne? Miks me siis ei palu
halastust? Miks on see siis nii haruldane palve? Vastus on päris lihtne. Me ei arva, et vajame
seda. Vajame tervist, juhtimist ja raha. Vajame igasuguseid asju ning seega palume. Meil on
ostunimekiri Jumalale ja vuristame selle ette. Halastust ei ole selles nimekirjas. Põhjus on
väga lihtne: nii halvad me ka ei ole! Seetõttu me ka ei palu. Halastust paluvad ainult need, kes
on tõesti halvad. Need, kes on nii kindlad, et nad ei vääri midagi, siis halastus on just see,
mida nad vajavad. Kui töötan ja jutlustan vanglates, kuulen tihti, et vangid paluvad halastust.
Nad teavad, et on halvad ja vajavad seda ega pole midagi Jumalalt ära teeninud. Seetõttu nad
ütlevad: Jumal, halasta mu peale! Jeesus rääkis ühe loo selle kohta. Ta ütles, et kord läksid
kaks meest templisse palvetama. Üks läks tahapoole, teine ette. See, kes ette läks, ütles:
Jumal, olen lihtsalt nii tänulik, et ma pole selline nagu teised. Ma paastun kaks korda nädalas.
Annan kümnist kõigest, mis mul on. Ta kasutab üht väikest sõna oma palves, kas märkasite?
Ta ütles seda viis korda: mina, mina, mina…Ta rääkis ainult endast. See kõik oli tõsi. Jeesus
ütles, et ta palve ei jõudnud templi laest kõrgemale. Ta isegi ütles, et mees palvetas endamisi.
Milline omapärane väljend! See oli hea, tõene palve, see oli tänupalve. Tegelikult palvetas ta
iseendale. Mees seal taga oli täpselt vastupidine. Ta oli maksukoguja, mitte väga populaarne
isik. Maksukoguja tol ajal oli kõvasti hullem isik kui maksukoguja siin Lõuna-Aafrikas.
Põhjuseks oli see, et ta kogus makse vaenlasena valitseva võimu jaoks. Maksukogujatele öeldi
Rooma valitsuse poolt: siin on sinu piirkond, kogu selline summa meile iga kuu. Kõik, mis sa
suudad inimestelt üle selle välja pressida, läheb sinu taskusse. Nad said sellega päris hästi
hakkama. Väike mees, Sakkeus, kasseeris neli korda rohkem kui roomlased nõudsid ja ¾ läks
tema taskusse. Nad on nagu väljapressijad. Keegi, kes sunnib inimesi nõutust rohkem
maksma, sest ta on ahne. Sellised olid maksukogujad. Lugesin, et Teise maailmasõja ajal, kui
sakslased vallutasid Poola, panid nad 250 000 juuti getosse. Neid sunniti niivõrd lähestikku
elama, et haigused levisid kulutulena. Nad valisid mõned juudid sakslaste jaoks makse
koguma. Nad ütlesid, et võivad sisse nõuda nii palju kui tahavad kaasjuutidelt. Kui nad
keelduvad teile maksmast, siis laseme nad maha. Sina aga kogu makse ja saad endale kõik,
mis saad üle normi. Kujutage ette, kuidas juudid, kes selle töö vastu võtsid…Kujutage ette,
kuidas teised neisse suhtusid? Selline see olukord oligi. Jeesus ütles, et selles loos oli
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maksukoguja templi taga otsas. Ta isegi ei vaadanud üles, lõi enesele vastu rinda ja ütles:
Jumal, ole mulle patusele armuline! See on päris suur ime, sest väljapressija ei ütleks seda.
Jeesus ütles, et see mees seal taga läks koju õigeksmõistetuna. Rääkisin teile pidžin inglise
keelest Paapua Uus-Guinea Piiblis, kus „õigeksmõistetud“ on tõlgitud: Jumal ütleb, et temaga
on kombes. Seda tähendabki „õigeksmõistetud“. Jumal ütleb, et temaga on kõik kombes.
Mees seal taga oli see, kellel oli Jumala silmis kõik kombes.
Tuleme korraks tänapäeva, vähemalt minu jaoks. Läksin Saksamaale pärast Teise
maailmasõja lõppu. Ühel päeval läksin Nürnbergi- ühte Saksamaa suurde vanglasse, kus olid
viibinud natsidest sõjakurjategijad, kes pidid minema pärast sõda kohtu ette. Neid süüdistati
30. miljoni inimese, sealhulgas 6 miljoni juudi mõrvamises, kes polnud kunagi võitluses
olnud. Need mehed viidi kohtu ette. Neile kõigile anti tasuta kaks asja. Neile öeldi: anname
teile advokaadi, kes teid kaitseb ja ühtlasi kaplani, kes hoolitseb te hinge eest. Seega kõigile
anti advokaat. Seal jagati nad konfessioonide järgi gruppidesse. Seal oli kuusteist luterlast ja
viis roomakatoliiklast. Seejärel otsiti inimesi, kes nende hinge eest hoolitseksid. Protestantide
jaoks leidsid nad luteri pastori, kes oli kaplaniks Ameerika sõjaväes. Mees, kel oli saksa nimiGerecke. Tema esiisad olid läinud aastaid varem Ameerikasse. Temalt küsiti: kas räägid saksa
keelt?- Jah. Kas oled luterlane?- Jah. Kas tuleksid ja hoolitseksid 16 natsi sõjakurjategija eest?
Ta ütles: ei, nad tapsid mu kaks poega. Ma ei suuda sinna minna ja hoolitseda nende hinge
eest. Jumalal olid teised plaanid. Ta ütles isa Gereckele: mine! Ta saabus Nürnbergi
vanglasse. Esimesel pühapäeval seisab ta 16 natsi sõjakurjategijaga vastamisi. Nad olid süüdi
kõige kohutavamates mõrvades. Ta mõtles: mida ma neile küll jutlustan? Ta jutlustas neile
Kristuse ristist. Ta ütles: Jeesus suri igaühe teie eest, et te võiksite andeks saada. Ühe mehe
nimi oli Sauckel. Sauckel oli esimene mees, kes näoli põrandale maha kukkus ja hüüdis:
Jumal, ole mulle patusele armuline! Nad olid kõik seal: Schacht, Keitel…Kõik. Üksteise järel
palusid nad halastust Jumalalt. Üksteise järel nad ka said selle. Kui jõudis kätte aeg
paigaldada võlla poomiseks, siis üks neist hüüdis just enne, kui ta kukkus ja üles
poodi:“Jeesus, halasta mu peale!“ Need paadunud südamega sõjakurjategijad, keda mitmed
rahvad poomise läbi surma mõistsid, leidsid üksteise järel Jumala halastuse. Kaks neist aga ei
leidnud. Üks oli Rudolf Hess. Teda ei poodud, kuid ta pandi Berliinis 40 aastaks vangi. Ta
poos end ise üles lambist võetud elektrijuhtmega. Hermann Goering, Saksa lennuväe
Luftwaffe suur juht, ta keeldus evangeeliumi kuulamast. Kui ta naine ja väike tütar tulid
hüvasti jätma, ütles ta väike tütar: issi, palun usalda Jeesust! Ma tahan sind Taevas näha. Ta
lükkas tüdruku välja ja ütles: sina usud oma asja, mina oma. Tund aega hiljem võttis ta
tsüaniidi ja sooritas enesetapu oma kongis. Keegi oli selle ära peitnud ja sisse smuugeldanud.
Teised aga leidsid armu, halastust ja rahu. Rääkisin selle loo kirikus, kus olin pastoriksGilfordis, Inglismaal. Pärastpoole üks suur mees, kes oli arhitekt, tuli mu juurde ja ütles: kas
teadsid, et olin Briti sõdur Saksamaal pärast sõda ja kuulusin seal sõjaväkke. Osad meist Briti
sõjaväes olid kristlased. Ta ütles, et kui see kohtuistung käis, palvetasid nad ööd läbi nende
eest. Ta ütles: tänase päevani välja ma ei teadnud, et Jumal oli meid kuulnud. Olin ühes
väikses majas meie kodu lähedal. Seal oli umbes 12 inimest koos. Otsustasin neile sellest
rääkida. Üks abielupaar muutus hüsteeriliseks. Nad naersid ja nutsid korraga. Küsisin: kas
soovite, et palvetan teie eest? Ei, räägi edasi! Olete ju ilmselgelt endast väljas. Kas soovite, et
mu naine juhatab teid kõrvaltuppa ja palvetab ning räägib teiega? Ei! Räägi edasi, räägi edasi.
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Rääkisin niisiis edasi. Kui meie koosviibimine läbi sai, läksin paari juurde ja küsisin: miks see
lugu teid nii sügavalt häiris? Väike naine ütles: Keitel oli minu onu. Viimased 25 aastat oleme
põgenenud tema mälestuse eest. Ükskõik, kuhu me läksime, kui teada saadi, et Keitel, kes oli
tol ajal Hitleri meeskonna ülemjuht, oli minu onu, siis ei rääkinud nad minuga. Mina olin aga
lihtsalt ta õe- või vennatütar. Emigreerusime Austraaliasse, kuid nad said sellest teada.
Austraaliast läksime Kanadasse, kuid nad said ikka teada. Tulime Inglismaale ja nüüd saadi
ka siin teada. Nüüd sa aga ütled meile, et onu Keitel on Taevas. Naine ütles: tal on tunne,
nagu tume pilv oleks eemaldunud. Kui keegi nüüd ütleb mulle:“Kas oled Keiteli vennatütar?“
ütlen neile:“Olen küll, kuid minu onu on Taevas, kas sina lähed Taevasse?“ Ta ütles: nüüd
ütlen neile nii! Mõistate, need olid Saksamaa kõige kohutavamad mehed. Kui nad aga palusid
halastust, siis nad said selle. Miks küll meie seda ei palu? Me ei arva, et seda vajame. Oleme
tublid kirikus käijad ja täidame oma kohustust. Ainult päris halvad inimesed vajavad
halastust, sest midagi muud nad küsida ei saa. Meie aga palume nii paljusid asju: Issand,
õnnista me kogudust, õnnista me peret, hoia meid kõiki kaitstuna, õnnelikena ja mugavalt. Me
aga ei palu: Issand, halasta me peale! Paljud kirikud, kus on liturgia, nn seatud palved, lisavad
alati selle: Issand, halasta me peale! Kristus, halasta me peale! Kuid paljude jaoks on need
lihtsalt sõnad. Nad ei ütleks iial:“Halasta meile!“ kui nad ütleksid enda palveid. Kas mõistate?
See on esimene vastus kolmest, mille teile annan. Annan lihtsalt teada, et rääkisin esimesest
kõige pikemalt.
Lähme edasi teise ja kolmanda vastuse juurde. Esimene vastus küsimusele, kellele Jumal
halastust näitab: need, kes seda siiralt küsivad. Kes seda vajavad ja tahavad- nemad saavad
seda. Teiseks vastuseks on: Jumal näitab halastust neile, kes seda edasi annavad. Neile, kes
ise halastavad. Jeesus ise ütles:“Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.“ Jeesus
rääkis ühe teise loo kuningast, kel oli kokk. Kokk oli kuningale suure summa raha võlgu. Ta
ei saanud seda tagasi maksta ning läks kuninga juurde, palus armu ja ütles: ma ei saa praegu
sulle maksta, anna mulle palun veel veidi aega ja leian selle raha kuidagi. Kuningas ütles: teen
enamgi veel, ma kustutan võla ära. Sa ei võlgne mulle midagi. Kokk läks kuninga palge eest
alla palee kööki ja leidis teise koka, kes oli talle vaid veidi võlgu. Ta haaras kokal kõrist ja
küsis:“Millal sa mulle võla tagasi maksad?“ Talle andestati umbes miljoninaelane võlg, mis
iganes see teeb teie valuutas. Siin oli keegi, kes oli talle võlgu ühe naela. Ta kägistas teda, sest
too ei maksnud. Kuningas aga kuulis sellest ja kutsus mehe enda juurde: sina ei andesta seda
väikest võlga, kuigi mina andestasin sulle kõik! Su võlg on jälle üleval ja lähed vangi, kuni
tasud viimse kui ühe sendi. Jeesus lisas: niimoodi kohtleb ka su Taevane Isa sind, kui sa ei
andesta teistele. Kui tahad endale halastust, kuid ise seda edasi ei jaga, siis sa seda ei saa.
Leian igas koguduses inimesi, kes seda edasi ei anna. Nad on solvunud ja kibestunud. Olin
ühes koguduses Lõuna-Inglismaal. Üks mees tuli pärast mu juurde. Tore mees, hästi riides,
rääkis kenasti, haritud, aga ta ütles: David, olen omadega ummikus. Ma ei näe oma vaimses
elus mingit edasiminekut. Varem nägin, kuid siis sattusin ummikusse. Kas saaksid midagi
teha? Kas aitaksid mul edasi minna? Ütlesin, et Issand saab sul aidata edasi minna. Küsisin
temalt, kas ta teab ütlust:“Kus on „tahet“ (testament), seal on sugulasi!“ Kas tead seda
õpetussõna? Ütlesin, et Issand on pannud selle mulle mõttesse. Huvitav, miks on see nii? Ta
ütles: see on ilmselt mu isa testamendi pärast. Ta jättis kõik raha mu vennale. Küsisin: kas
mäletad, millal jäid ummikusse oma kristlikus elus? Millal lakkasid edasi liikumast? Ta ütles:
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kummaline küll, et umbes samal ajal, kui isa suri. Küsisin: kas sa ei näe siin seost? Võin sulle
öelda, mida teha, et jälle liikuma saada. Mine venna juurde ja ütle: mul on hea meel, et sina
said isa raha! Niimoodi saadki edasi liikuda! Lihtsalt seisin ja vaatasin ta nägu. Kahju, et mul
polnud videokaamerat. Ta näoilme muudkui muutus ja muutus…See oli täiesti erakordne. Ta
vaatas mulle otsa ja ütles: teen selle ära! Ta sai ummikust välja. Halastus, mida edasi ei anta,
võib sind su teekonnal peatada. See oli teine vastus. Mäletan, kui käisin Inglismaa raekojas
kõnelemas ja kolm inimest tulid pärast mu juurde. Esimene oli keskealine naine. Ta ütles, et
ei ole oma vennale andestanud. Küsisin: miks, mis su vend tegi? Kui ma olin 10-aastane,
sundis ta mind endaga magama. See tegi niivõrd haiget. Sellest ajast peale ei meeldi mulle
poisid. Ma ei läinud kunagi mehele, olen olnud vallaline kogu elu. Ta ütles: täna annan oma
vennale andeks. Kõik muutus, see on nüüd läinud. Kõik kibedus ja haavumine lahkus.
Ütlesin: nüüd saad kogeda Jumala halastust. Minu juurde tuli ka teine inimene, kes oli ka
keskealine naine. Ta ütles: 20 aastat tagasi elas mu kõrval kohutav naaber. Kohtusime üle aia
ja rääkisime juttu, kui äkitselt ütles naaber mulle: sina, saatan! Ta tõesti mõtles ka seda. Naine
ütles: ma pole seda iialgi unustanud ega andestanud. See läks sügavale südamesse. Ta ütles, et
kolis varsti sealt mujale ning ei ole teda sellest ajast saati näinud. David, sa ei usu seda,
andestasin talle täna kogu südamest. Kui ringi pöörasin, istus ta siin koosolekul minu selja
taga. Kas suudad seda uskuda? Kolmas oli väike armas abielupaar. Nad tulid mu juurde ja
naine ütles oma mehele: räägi sina talle! Mees ütles: ei, räägi sina!- Ei, räägi sina. Ütlesin: kas
keegi juba räägib, mis siin toimub? Lõpuks nad mõlemad rääkisid. Nad olid kaks aastat
abielus olnud, täiesti armunud. Naine jäi rasedaks ja sündis laps. Imeilus poeglaps. Naine
ütles: aga arst ütles meile, et lapsel on midagi tõsist viga ja tõenäoliselt ei ela ta vanemaks kui
5-aastaseks. Naine ütles: olen olnud nii kibestunud Issanda suhtes. Miks annad teistele terved
lapsed ning andsid meile selle lapse? Miks? Miks? Ta isegi needis Jumalat. Täna õhtul ma
ütlesin: aitäh, Issand meie poja eest ja viie terve aasta eest! Ütlesin: nüüd saate kogeda Jumala
halastust. Nii kaua kuni sa seda edasi ei anna, takistad sa sellel ligi pääsemast. See on teine
vastus. Kui su südames on mingitki kibedust su ülemuse, vanemate, su laste, kolleegide, su
mehe või naise vastu…Kui su südames on andeksandmatust ükskõik kelle vastu, siis sa
halastust ei saa. See ei pääse sisse, sest arm peab läbi voolama, täpselt nagu elektrivooluga.
Kas hakkad vaikselt mõistma, kas oled keegi, kes kogeb täna halastust?
Pean andma teile ka kolmanda vastuse. Sellest räägin väga lühidalt. Kujutage end ette siinsel
rannal. Oled rannas ja keegi hulbib vees ja hüüab: ma upun, ma upun! Ma ei oska ujuda,
päästke mind, päästke mind! Oled seal, viskad jaki seljast, kingad jalast, hüppad vette ja
tõmbad ta kaldale. Kuivatad ta ära, tõstad üles ning ta ütleb: suur-suur aitäh sulle, et päästsid
mu elu! Pärast ta pöördub ringi ja hüppab jälle vette. Ta hakkab jälle hüüdma: päästke, ma ei
oska ujuda! Olid just jaki selga pannud, tõmbad selle jälle seljast, hüppad sisse, tõmbad ta
välja. Ta ütleb: olen sulle topelt tänulik, et päästsid mu elu kaks korda! Ta pöörab ringi ja
hüppab jälle vette. Ole nüüd aus, mitu korda sa ta välja tõmbaksid? Seitsekümmend korda
seitse? Nelisada üheksakümmend? Mina ei tõmbaks. Ütleksin talle: sa ei tahagi, et sind
päästetaks. Kas pole nii? Kui sa kogu aeg tagasi hüppad, siis sa ei tahagi, et sind päästetaks.
Tunnistan, et olen ise seda teinud Issandaga. Ilmselt oled ka sina. Issand, olen sellise jama
kokku keeranud, kui sa vaid mind sellest välja aitad, olen nii tänulik. Pool aastat hiljem oled
samas olukorras. Oleme kõik nii teinud. See lülitab välja Jumala halastuse. Seekord ei viita
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ma ühelegi loole, mille Jeesus rääkis, vaid ühele olukorrale Ta elus. Üks naine toodi Ta
juurde, kes tabati abielurikkumiselt. Vähesed paganad mõistavad seda ülimalt juudipärast
lugu. Räägin teile selle loo juudi perspektiivist. Kõigepealt selline asi: juudi seadus sätestas, et
sel juhul peab mehe ja naise kividega surnuks viskama. Naine aga tabati sellelt teolt, kuid
mees lasti minema. See on juba esimene asi, mis selles loos ei klapi. Teiseks, juudi seaduse
kohaselt ei ole sul lubatud olla tunnistajaks süüdimõistmisel, kui oled ise eelnevalt sama
süüteo sooritanud. See on õiglane. Jeesus viitab sellele, kui Ta ütleb:“Kes teie seast ei ole
pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga!“ Ta ei mõtle, et pead veatu olema, enne kui kedagi
karistada võid. See oleks tobe. Ükski vanem ei tohiks siis oma last karistada. Politsei ei saaks
toimida. Ta ei mõtle, et pead olema täiesti patuta. Ta viitab juudi traditsioonile: kui oled süüdi
selles süüteos, ei sobi sa tunnistajaks tema vastu. Siinkohal abielurikkumises. Nad hakkasid
järjest lahkuma, mehed hiilisid minema. Vanemad mehed kõigepealt, jättes nooremad, kes
püüdsid jätkata, kuid nemadki olid seda seadust rikkunud. Lõpuks läksid kõik. Kogu selle aja
kirjutas Jeesus sõrmega liivale. Ainult juut mõistab, mida see tähendab. Kümme käsku
kirjutas Jumal oma sõrmega kividele. Jeesus ütles põhimõtteliselt: mina kirjutasin selle käsu.
Viimase asjana peame selle loo mõistmiseks teadma, et Jeesus ütleb: ma ei mõista su üle
kohut, ma ei saa sind hukka mõista. Mitte sellepärast, et Ta halastab, vaid et puudub kaasus.
Abielurikkumise juhtumil pidi olema kaks või kolm tunnistajat ning nad olid kõik läinud.
Jeesus peab õiglase kohtunikuna ütlema naisele: kohtuasi tühistatud. Huvitav on aga see, et
siis Ta ütleb: oled vaba, ma ei saa sind süüdi mõista, tunnistajaid pole, aga ära enam nii tee.
See on väga oluline osa selles loos. Veel üks asi. See naine ei olnud seda ainult korra teinud,
vaid palju kordi. NIV tõlkeversioonis on see järgmiselt: jäta oma patuelu! Ta oli elanud nii
mõnda aega. See ei olnud üksik juhtum, vaid tema pidev eluviis. Jeesus ütles: ära enam nii
tee! Mis te arvate, mis oleks juhtunud, kui ta oleks selliselt jätkanud ja ta oleks teist korda
Jeesuse juurde toodud? Ühtlasi kolmandat korda. Kui see oleks juhtunud, siis oleks naine
seeläbi Jumala halastust otsekui ära kasutanud. Need, kes Jumala halastust niimoodi ära
kasutavad, jõuavad olukorda, kus halastus saab otsa. See on Piiblis väga selge. Elame armuja halastuseajal, aga see aeg ei kesta igavesti. Seega Ta ütleb: ära tee enam pattu! Sellega ma
lõpetan. Andsin teile kolm vastust küsimusele: kellele näitab Jumal tänasel koosolekul
halastust? Kes kogeb Jumala halastust ja läheb koju Tema halastusest täidetuna? Need, kes
seda paluvad. Need, kes seda edasi annavad. Need, kes seda ära ei kasuta. Selline on mu
vastus Pühakirjast. Väga lihtne. Küsin nüüd ühe küsimuse. Palun tõsta oma käsi. Ma ei palu
midagi muud, kuid tahan küsida: kas Jumal on täna kellegagi kuuldu läbi isiklikult rääkinud?
Tõsta käsi, kui Jumal on sinuga isiklikult rääkinud. Väga hea. Laske jälle alla. Nüüd palvetan
teie eest:“Isa, palun, et need, kellega Sa rääkisid, vastavad Sulle. Palun, et nad võiksid teada,
et lisaks sõnadele peaksid nad ka midagi ette võtma selle suhtes. Võib-olla helistama
kellelegi, võib-olla saatma kirja või külastama kedagi, mis iganes see on. Palun, Jeesuse
nimel, kõigile neile, kes sinult kuulsid, et näitaksid, mida nad peavad selle suhtes ette võtma,
et see hetk ei läheks kaotsi. Saada nad siit välja otsusega seada oma situatsioon korda.
Otsusega meelt parandada ja mitte enam nii jätkata. Aitäh, Issand Jeesus, et oled olnud meie
keskel nagu sa meile tõotanud oled. Aitäh, Issand, et Sa rääkisid meile. Nüüd Sa ootad
vastust. Palvetan, et iga käe tõstja räägiks nüüd ise Temaga ja paluks Temalt, mida teha selle
suhtes, mis Ta rääkis… Halastuse Issand, vala välja oma halastus meie üle ja saada meid
välja, et võiksime seada asjad korda Sinu silmis. Kõik solvumine, andeksandmatus,
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kibestumine, kus meid ei ole koheldud ausalt- anname selle kõik Sulle tagasi ning palume, et
Sa võtaksid selle ära. Anname kõik au ja kiituse Sulle, sest see kuulub Sulle. Oled halastaja
Isa, me täname Sind selle eest. Me ei kuritarvita seda halastust ega unusta seda. Me hoopis
elame ja rõõmustame selles. Aitäh Sulle, Issand, et Sa halastad meie peale. Jeesuse nimel,
aamen.“

Pääste
1. osa
Salvestatud Lõuna-Aafrikas. Liberaalne teoloogia levib praegu kõikjal Lõuna-Ameerikas.
Selle on vastu võtnud palestiinlased Lähis-Idas. Ameerikas tuntakse seda kui „must
teoloogia“. Julgen öelda, et see hiilib ka siin sisse. Selle teoloogia kohaselt pead saama
päästetud ebaõiglusest ja rõhumisest. Meie riigis levib evangeelium, mille kohaselt pead
saama päästetud oma puudustest, alaväärsusest ja madalast enesehinnangust. Giideonide
piiblitõlge on veidi selline. Seal on lehekülg, mis ütleb: kui tunned üksindust, loe neid salme.
Mis tahes probleemi puhul on Piiblis salm selle kohta. Sellesse ma ka ei usu. Evangeelne
teoloogia ütleb, et pead saama päästetud põrgust. See on osaliselt nii, kuid mitte kogu tõde.
Jeesus ei tulnud meid üksnes põrgust päästma. See on meile lihtsalt lisaboonus. Ta tuli meid
päästma me pattudest. Kõikidest pattudest, kuni neist kõigist vabaks saame. See on minu
arusaam päästest. Millest peame päästetud saama? Selle juures on palju enamat. Näiteks
millele või milleks peame päästetud saama? Sest päästel ei ole ainult see miinuspool, vaid sel
on ka nö. plussid. Inimesed võtavad Piiblit kui vastuste kogumikku nende probleemidele. See
ei ole nii. Inimestel on praegu probleeme, millele pole Piiblis vastust ja neid isegi ei mainita
seal. Piibel räägib Jumala, mitte meie probleemist. Seda, kuidas Tema on selle lahendanud.
Tema probleem on väga lihtne- sõnakuulmatud lapsed. Paljud, kel on lapsed, mõistavad seda
probleemi. Kogu Piibel räägib sellest, kuidas Jumal lahendas probleemi ja kuidas Ta toimis
sõnakuulmatute lastega. Kui Jeesus rääkis põrgust, kasutas Ta selle kirjeldamiseks üht orgu
Jeruusalemma lähistel. Seda kutsutakse tänapäevani Hinnomi oruks või heebrea keeles
Gehennaks. Ta kasutas seda näitena. See oli Tema ajal Jeruusalemma prügimägi. See on väga
sügav org linnast lõuna poole. Enamik turiste ei näegi seda, sest see on liiga järsk. Enamus
Iisraeli giide ei viigi teid seda vaatama. Nad pole väga uhked selle üle. Nüüd on see korda
tehtud, aga kui esimest korda Iisraelis käisin, siis oli Hinnomi org üks haisev prügihunnik.
Selle keskelt tõusis prügi põlemisest sinist suitsu. Teadsin, et seal all on ussid ja vaglad
söömas toidujäätmeid. See on võrdpilt põrgust. Sellel orul on oma minevik. Vana Testamendi
ajal oli see üks kohutav paik, kus kummardati jumalat nimega Moolok. Seal ohverdasid
inimesed oma lapsi Moolokile. Jesaja päevil ohverdas kuningas Manasse omaenda poja
Moolokile. Seda orgu seostati kohutavate asjadega. Seega kasutati seda prügimäeks. Nüüd on
see korda tehtud ja sellest on saanud armunute kohtumispaik. Seal kurameerivad Iisraeli
noored ja see on nüüd aed. Sellegipoolest on see niivõrd sügav, et teatud aastaajal ei ulatu
sinna päikesevalgus. Pimeduse org- kohutav paik. Jeesus ütles: kui tahad teada, milline on
põrgu, mine välja Dung väravast, vaata orgu ja saadki teada. See on just Dung värav, kust
pead väljuma, et seda näha. Sinna viisid kõik oma solgi, kallasid kalju serval ämbrid tühjaks
ning see läks alla orgu. Jeesus õpetas küll põrgu kohta, selles pole küsimustki, kuid Ta ei
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tulnud meid põrgust päästma. Teda kutsuti Jeesuseks, sest Ta tuli päästma oma rahvast nende
kõigist pattudest. See võib võtta väga palju aega. See võib võtta kogu elu. Jeesus suudab ja
teebki seda.
Esimese küsimuse pääste kohta küsisin järgmiselt: millest meid päästetakse? Oleme vaadanud
mitmeid erinevaid vastuseid. Nüüd tahaksin vastata küsimusele: mille jaoks meid päästetakse?
Viitaksin Uue Testamendi kõige väiksemale raamatule. Raamatule nimega Oneesimos,
õigemini see räägib orjast nimega Oneesimos. Raamatu nimeks on Fileemon. Fileemonil oli
ori, keda ta kutsus Kasulikuks. See on kreeka keeles Oneesimos. See ori jooksis ära isanda
juurest ja muutus oma isandale kasutuks. Kuidagi moodi jõudis ta suurde Rooma linna, kus ta
kohtus Paulusega, kes oli kuulutamise tõttu koduarestis. Paulus juhtis selle mehe Issanda
Jeesuse juurde. Ta sai muudetud. Siis ütles Paulus: pead nüüd minema tagasi oma isanda
juurde. Sa ei lähe tagasi „kasutuna“, vaid „kasulikuna“. Ta mängib seal selles kirjas sõnadega.
Inglise keeles see väga hästi välja ei tule. Kreeka keeles on see väga selge. See mees oli
„kasutu“ sulle, aga nüüd on ta jälle „kasulik“. Ta tuleb tagasi sind teenima. See on päris
šokeeriv. Samas aga pääste tulemusena saame kõik Jeesuse orjadeks ning saame jällegi
Jumalale kasulikuks. Sõna „hukkuma“ ei tähenda lakkama eksisteerimast, vaid muutuma
Jumalale kasutuks. Pääste tähendab muutuda jälle Jumalale kasulikuks ja saata meid tagasi
Teda teenima ning olla kasulik inimene. Päästel on „negatiivne“ pool- päästa meid põrgust,
päästa meid hukkumast ja olemast Jumalale kasutud. See on ilmselt kõige kohutavam asi, mis
võib ühegi inimesega juhtuda. Olla Jumalale täiesti kasutu. Mida teed sellega, mida sul enam
vaja pole? Sa viskad selle minema. Sa ei aseta seda prügikasti, vaid viskad selle ära. Seda
tegusõna kasutatakse Jumala puhul. Ta ei saada inimesi põrgusse, vaid viskab neid sinna. See
on kohutav sõna- visata inimesi ära, sest nad pole enam kasulikud. Võib-olla siin on teisiti,
aga Inglismaal räägime omas keeles veepudelist või autokummist, mis on kasutu (hukkunud).
Me ei mõtle, et see ei eksisteeri enam. See on lihtsalt kasutu, mistõttu viskame selle ära.
Sellises kontekstis kasutab Piibel neid sõnu. Peame saama päästetud, et võiksime olla
Jumalale kasulikud, et meid saadetaks jälle tagasi Teda teenima. Selleks meid loodi. Seetõttu,
kuni leiame Jumala ja teenime Teda, siis ei ole me leidnud ennast. Me ei tea, mis on elu mõte.
Üritame seda nautida nii palju kui võimalik. Samas meil pole eesmärki. Võid jõuda elu lõppu
ja avastada, et raiskasid selle ära. Saame ainult ühe võimaluse elust maksimumi võtta. Isegi
tänane päev on homme kadunud. Sul on üks võimalus kasutada tänast päeva õigesti. Ainult
üks ja siis on see läinud. Me tulevikust saab kiiresti minevik. Olevik on niivõrd väike. Ainult
üks hetk ja tulevikust ongi saanud minevik. Seega vajame päästet. Peame saama päästetud
sellest, et oleme kasutud ja Jumal viskab meid minema prügikasti nimega põrgu ning võime
saada kasulikuks ja saada tagasi saadetud Jumalale, et teenida Teda elu lõpuni. Niimoodi
mõistan mina päästet. See ei saa juhtuda hetkega, selleks on vaja aega. Tihti kogu elu.
Seega tahan liikuda edasi küsimusest „Mis on pääste?“ küsimuse juurde „Mis hetkel päästetud
saame?“ Vastus on: mitte hetkega. Kõik see ei saa juhtuda hetkega, sest see võtab aega.
Levinud on üks idee, mida arutame pastorite loengul. Seda nimetatakse „tasuta arm“. Selle
kohaselt usutakse, et saad päästetud hetkega. Näeme, et selle vaatenurga osaline viga on
selles, et päästetud saamiseks vajad ainult õigeksmõistmist. Kui näed päästet ainult põrgust
pääsemisena, siis jah, see võib küll toimuda hetkega. Pääste tõeline eesmärk ei saaks juhtuda
194

hetkega. Pääste vastavalt minu arusaamale Piiblist toimub kolmes etapis, kolmest aspektist.
Mulle küll ei meeldi nimetada neid teoloogiliselt, sest need nimed on väga keerulised. Kolm
staadiumi on: õigeksmõistmine, pühitsemine ja austamine. Kokku moodustavad need
protsessi, mida kutsutakse päästeks. Me ei tohiks määratleda päästet ainult ühega neist, vaid
vaadata kõiki kolme koos ja öelda: see on pääste. See tähendab, et teie kõneleja ei ole täna
hommikul veel päästetud. Selline ülestunnistus! Kujuta ette, kui seda kirjutatakse kristlikus
ajakirjas. Jutlustaja tuleb kristlikule koosolekule ja tunnistab, et pole päästetud. Mind
päästetakse jätkuvalt. Nagu Uus Testament seda kutsub- olen päästeteel. See oli esimene
nimetus päästele ja kristlusele- tee. Seda mainitakse läbi kogu Uue Testamendi. Tee tähendab
teekonda. Päästetee. Mul on sõber Ameerikas, kellest olete kindlasti kuulnud. Jack Hayford,
kes kirjutas laulu nimega „Majesteet“. See on tuntud üle maailma. Muuseas, kui te kirikus see
tuleb, palun laulge seda minu moodi. Palun meestel alati vilistada ning naistel laulda. See on
lihtsalt niivõrd ilus, peaksite proovima. Võib-olla laulame lõpus. Kui aga mehed vilistavad ja
naised laulavad, see on lihtsalt nii ilus, et pille pole vajagi. Kuigi mehed mängivadki suuga
pilli. Mõnedele naistele küll ei meeldi, et neil ei lubata vilistada, kuid üldiselt oskavad mehed
paremini vilistada ja naised laulda. Võib-olla proovime pärast. Jack Hayford kirjutas selle
laulu „Majesteet, ülistame Majesteeti…“ Tal on kogudus USA läänekaldal, millele ta pani
nimeks „Kogudus teel“. Niivõrd hea nimi kogudusele. Mitte kogudus, kes on „kohal“. Näen
liialt kogudusi, kes arvavad, et on „kohal“. Mulle meeldib minna kogudusse, mis on „teel“.
Minagi olen pääste teel. Kuigi jah, võin öelda, et olen päästetud. Lisan, et mind päästetakse
praegu ja ka tulevikus. Uus Testament kasutab seda sõna kolmes ajavormis: minevikus,
olevikus ja tulevikus. Õigeksmõistmise, pühitsemise ja austamise kohta võib ka öelda, et
õigeksmõistmine tähendab saada vabaks patu karistusest. Pühitsemine tähendab saada vabaks
patu tegemisest. Austamine tähendab vabaneda patu võimalikkusest. Muutsin selle ära pärast
Kapilinnas kõnelemist. Seal ütlesin, et pääseme patu karistusest, väest ja kohalolust. Teie
jaoks muutsin selle ära, tähendab endiselt sama. Meid päästetakse patu karistusest, tegemisest
ja võimalikkusest. Ootan väga päeva, mil ma ei saa enam pattu teha. Kas ootate seda? Aega,
mil ei ole enam kiusatust, kui sa ei saa enam valesti teha. Seda päeva tasub oodata! Sellega
ütleme, et pääste on protsess. Jah, meid päästeti minevikus, meid päästetakse praegu ning
päästetakse ka tulevikus. Milline neist on teie arvates peamine Uue Testamendi õpetus? See ei
ole minevik ega isegi mitte olevik. Statistiliselt viitab tulevikule enamik Uue Testamendi
salme, mis räägivad päästest.
Võtame näiteks kolm näidet kolmelt Uue Testamendi autorilt. Vaatame Pauluse näidet kirjast
roomlastele. Muuseas ma ei anna teile peatüki- ja salminumbreid. Ma ei usu neisse. Ma ei
usu, et need on Issanda poolt inspireeritud. Need lisati alles umbes keskajal. Kuni 13.
sajandini ei olnud ühelgi kristlasel Piiblit peatüki- ja salminumbritega. Kas see poleks tore?
Kas keegi ei hüüa „halleluuja“? Kui sul oleks Piibel ilma peatüki- ja salminumbriteta, peaksid
Piiblit hästi tundma. Sa peaksid teadma konteksti. Sa ei saaks vaid salme tsiteerida, peaksid
tõesti Piiblit tundma. Tänu Jumalale, et mu sõber on välja andnud NIV tõlkeversiooni. Mulle
meeldib seda kutsuda „peaaegu eksimatu versioon“. NIV (Uus Rahvusvaheline Versioon). Ta
andis selle välja ilma peatüki- ja salminumbriteta. Peale selle andis ta välja Piibli, kus
raamatud on kronoloogilises järjekorras. Selles järjekorras, milles nad kirjutati. Meie Piiblites
ei ole see nii. Näiteks Vana Testamendi prohvetid on järjestatud nii, et nn suured tulevad
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esimesena ning väiksed teisena. Kõigepealt Jesaja, Jeremija ja Hesekiel, seejärel tulevad nn
väiksed prohvetid. Nad on kõik vales järjekorras. Kas sa ei tahaks kuulda Jumala Sõna õiges
järjekorras? Uue Testamendi kirjadega on sama lugu. Roomlastele kiri on pikk, see tuleb
kõigepealt. Fileemoni kiri on lühike ja on seega viimane. Seega on kõik vales järjekorras. Nii
et mu sõber, LaGard Smith, kes on õigusteaduste professor Pepperdine Ülikoolis Malibus,
Los Angelese lähedal. Tema andis välja NIV tõlke ilma peatüki- ja salminumbriteta. Kohtasin
kedagi Lõuna-Aafrikas, kel on see olemas ja kellele see meeldib. Ta loeb seda nagu iga teist
raamatut. See tähendab, et loeb seda järjest.
Kuhu ma nüüd jäingi? Pääste on protsess ja seda rõhutavad kolm salmi. Uus Testament
toonitab enim, et me ei ole veel päästetud. Peaaegu kõik, kellega räägin, kasutavad sõna
„päästma“ minevikuvormis, nagu see oleks kõik tehtud, täielik ja lõpetatud. Näiteks inimesed
ütlevad: seitse inimest sai eile meie kirikus päästetud! Vastan: ei saanud päästetud, seitse
inimest tegid algust päästetud saamisega. Niipea kui ütled, et nad on päästetud, ütled, et see
on lõpetatud, läbi, paigas ja tehtud. Ei, see ei ole lõpetatud. Inimesed ütlevad näiteks, et said
päästetud 20 aastat tagasi Billy Grahami koosolekul. Vastan: ei saanud, sest alustasid
päästetud saamist 20 aastat tagasi Billy Grahami juhendamisel. Siin on need kolm salmi
näitena. Kõigepealt kirjas roomlastele. Siit läksingi teemast kõrvale ja jäin toppama peatükija salminumbrite juurde. Ma ei ütle teile, kus on see täpselt, sest peate roomlaste kirja läbi
lugema. Seda tegid ka apostlid. Nad ei öelnud Jesaja 53, salm 6, vaid ütlesid lihtsalt Jesaja või
mõne teise prohveti nime. Teen apostlite järgi. See on kuskil roomlaste kirjas. Need on need
sõnad:“Nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.“ Kas see pole
hämmastav salm? Pea kõik räägivad päästest kui sellest, mil nad uskuma hakkasid. Paulus aga
ütleb, et oleme lähemal oma päästele, kui uskuma hakates. Olen teel selle poole, et saada
päästetud. Ootan päästetud saamist, kas sina ka? Ütlete „jah“ ainult täna hommikul. Eile te
poleks vist nii öelnud. „Nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.“
Oleme teel sinna. Võtame kirja heebrealastele. Ma ei usu, et selle kirjutas Paulus, vaid keegi
teine. Heebrealaste kirja autor ei anna peatüki- ja salminumbreid. Pead selle läbi lugema, see
on seal olemas. „Kristus…ilmub teist kõrde mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes
teda ootavad.“ Ootan Jeesuse tagasitulekut ja loodan, et sina ka. Ta toob tagasi tulles pääste.
Mitte maailmale, vaid neile, kes Teda ootavad. Üks asi, mis Ta tagasi tulles teeb, on see, et Ta
päästab mu ihu. Ei jõua seda ära oodata! Kuna Piibel ütleb, et minu ihu saab olema nagu
Tema ihu. Et minu uus ihu saab olema nagu Tema auline ihu…Kui vana on Tema auline ihu?
33-aastane. Tal ei ole ühtegi sünnipäeva olnud taevasse minekust saati. Ometi näen kirikute
juures teateid…10 aastat tagasi nägin teadet:“Täna on Jeesuse 2000. sünnipäev!“ Kujutasin
Jeesust ette küüraka ja kepi najale toetuva vana mehena. Tal pole vahepeal sünnipäevi olnud,
sest Ta uus ihu ei vanane ja minu uus ihu ka mitte. Kui oled 80-aastane, tahad jälle 33-aastane
olla. Seega ootan seda väga. Milline lootus ja auline ootus, et saan jälle 33-aastane olla- ei
jõua ära oodata! Kolmas koht on 1. Peetruse kirjas. Te ei pea selle leidmiseks väga pikalt
lugema. Ta räägib päästest, mis ilmub viimseil päevil. See on meie tuleviku pääste. Väga
lihtsalt öeldes, keegi meist pole veel päästetud Uue Testamendi tähenduses. See hõlmab su
ihu, su kogu olemust. See tähendab seda, et iga patt on läinud. Seega on pääste inimese
taastamine selliseks, kelleks Jumal ta alguses lõi. See tähendab taastada Jumala sarnaseks, nii
et Jumala sarnasus on täiuslikult näha. See tähendab muutuda täpselt Jeesuse Kristuse
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sarnaseks. Tema on täiuslik Jumala kuju. Ühe sõnaga öeldes tähendab see „täiuslikuks
tegema“. See on ka Piiblis kirjas. Ta teeb meid täiuslikuks, täielikuks. Ta taastab meid Jumala
sarnaseks Kristuses.
Rääkisin Kapilinnas, et mu naisel on tohutu usk. Tal on mõnes olukorras rohkem usku kui
minul. See on lihtsalt siiras usk Jumalasse. Üht asja aga, mida jutlustan, on tal väga raske
uskuda. Seda, et ühel päeval saab ta mees täiuslikuks. Seal lööb tema usk kõikuma ja ta
vaarub kahtluse kuristiku äärel. Ma ei pane seda talle pahaks. Tema vastus oli: David, kui ma
rajaksin oma usu kogemusele, ei suudaks ma seda uskuda. Üritan panna oma usu Jumala
tõotustele. Kusjuures pean ka uskuma, et ühel päeval saab mu naine täiuslikuks. Seda on mul
palju lihtsam uskuda, kui mu naisel uskuda, et ta mees saab täiuslikuks. See on pääste- et
oleme saanud täiuslikuks, et oleme taastatud Jumala sarnaseks. See ei saa juhtuda hetkega.
Mõnedel inimestel Kapilinnas jäi mulje, et tahtsin väita, et pead surres olema täiuslik või
muidu ei pääse sa kuskile. Ma ei väida seda, aga ütlen, et pead surmani selle poole püüdlema.
Jumal viib selle lõpule. Peame selle poole püüdlema. Sellest ei piisa, et ütled, et said päästetud
20 aasta eest. Paulus ütles, et ta pole veel kohal, aga ma püüdlen sihtmärgi poole. Ma võtan
seda asja tõsiselt ega mängi Jumalaga. Ta surub edasi täiuslikkuse poole, üleva kutsumise
võiduhinna poole. Ma nõuan seda taga ja püüdlen edasi. Seetõttu ütleb ka kiri heebrealastele,
et kui me ei püüdle pühaduse poole, siis me ei näe Issandat. Edasi püüdlemine on väga tähtis,
mitte see, kui kaugele oled jõudnud. Mõned inimesed surevad enne kui jõuavad väga kaugele.
Tähtis on see, et nad püüdlesid selleni ja taotlesid seda. Nad teadsid, miks nad päästetud said,
kui kasutada seda sõna mineviku vormis. Nad teadsid, et saavad päästetud tulevikus. Huvitav
on see, et võid saada nii palju seda tulevikupäästet, kui sa vähegi tahad. Selline väljakutsuv
mõte. Oled praegu just nii püha, kui sa seda ise tahad. Miski ei takista sul edasi püüdlemast.
Tähendab, et oleme nii pühad kui tegelikult ise olla tahame. Mõned Jumala tõotused on
imelised. Tema tõotus, et Tema rahvast ei kiusata kunagi rohkem, kui nad suudavad taluda.
See tähendab, et Tema kontrolli all on kiusatused. Seetõttu palume meie Isa palves: ära saada
meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast (isikust). Mitte kurjusest. Kurjus ise ei eksisteeri.
Kurjus eksisteerib vaid üksikisikutes. Sellist asja nagu kurjust pole iseenesest olemas. Räägin
sellest hiljem pastoritele, et pole olemas sellist asja nagu arm. Nagu see oleks mingi asi. Asja
kui sellist pole olemas. Olemas on inimesed, kes on täis armu, kuid sellist asja nagu arm või
ka armastus pole olemas. Olemas on armastavad inimesed. Kas jõuate järele? Ei saa öelda, et
selline asi nagu armastus eksisteerib omaette. See saab ainult inimestes eksisteerida.
Jätkame sealt, kus meil pooleli jäi. Arvan, et tõeline küsimus pääste kohta ei ole, mis see on
või millal see juhtub, vaid miks Jumal inimesi päästab? Selleks pead vaatama Piibli algusesse
ja päris lõppu, et näha vastust mõlemast vaatenurgast. Vaatame algusesse. Jumal lõi mehed ja
naised oma näo järgi. Miks? Kui minult seda küsitakse ja seda juhtub üsna tihti, siis on mu
vastus väga lihtne. Jumalal oli üks Poeg, kellest Ta tundis nii palju rõõmu, et Ta tahtis
suuremat perekonda. Ma ei oskaks seda kuidagi teisiti põhjendada. Ta tahtis rohkem poegi ja
tütreid, sest Ta tundis nii palju rõõmu oma Pojast. See on tegelikult inimeste päästmise
põhjus. Jumal tahab poegi ja tütreid. Kuid Ta soovib selliseid, nagu oli Ta enda olemasolev
Poeg. Ta tahab, et nad oleksid kuulekad, tundlikud, armastavad nagu Tema, puhtad ja pühad,
nagu Ta ise on puhas ja püha. Kogu Piibel kirjeldab seda üksikasjalikult. Asi pole vaid selles,
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et Ta tahab rohkem lapsi, kuid Ta tahab, et nad oleksid Ta Poja moodi. Oleme määratud
olema Ta Poja sarnased, oleme valitud olema Ta Poja sarnased. Kuni saame Ta Poja
sarnaseks, ei ole pääste eesmärk veel täidetud. Jõuame täpselt tagasi loomise juurde Piibli
alguses ja mõistame, miks Ta meid lõi. See mõtteliin jookseb läbi kogu Piibli. Uues
Testamendis öeldakse meile, et oleme siin, et otsida Jumalat. Kuni sa pole leidnud Jumalat,
pole sa leidnud elamise eesmärki. Oled võib-olla palju muud teinud. Võib-olla teinud palju
raha, leidnud palju sõpru, sul on hulgaliselt huvisid ja hobisid, mida jätkuks kogu eluks. Kuid
Jumalat pole leidnud. Probleem on aga selles, et kui sured, siis mõistad, et ükski neist asjadest
ei pakkunud sulle rahuldust. Ainus, mis annab inimesele lõpliku rahu, on leida Jumal ja
teenida Teda. Mida paremini ta Teda teenib, seda rohkem leiab rahuldust. See ei tähenda, et
peame kõik olema täisajaga kristlikus töös. Tahan öelda just meestele: sinu igapäevane töö on
Jumala teenimine. Billy Grahami naisel on köögis kraanikausi kohal silt: igapäevane teenistus
toimub siin kolm korda päevas. Kui ta peseb nõusid, teenib ta Jumalat. Kõik, kes nõusid
pesevad, ei teeni Jumalat, ainult siis, kui nad teevad seda Ta auks. Vastuse küsimusele, miks
meid päästetakse, leiame Piibli algusest, kuid ka selle teisest otsast. Jumal on otsustanud
lõpetada praeguse universumi. Kogu see asi on Jumala jaoks rikutud. Ta on otsustanud luua
uue taeva ja uue maa. Maa all mõtleme seda planeeti ja taeva all kosmost. Need on kaks asja,
mis on Piibli esimeses salmis:“Alguses lõi Jumal taeva ja maa.“ Kosmose ja meie planeedi.
Päris Piibli lõpus teeb Ta uue taeva ja uue maa. Täiesti uue universumi. Sinu kodu selles
universumis on endiselt maa peal. Samas on sul võimalus reisida. Võid minna puhkusele
Marsile või teisele sarnasele planeedile. Jeesus läks taevasse ilma skafandrita, sul on ka
võimalik universumis reisida. Kuid siiski su kodu saab olema uuel maal. See on ka Jumala
kodu. Seal aga öeldakse midagi uue taeva ja uue maa kohta. Eriti just Jeruusalemma kohta.
Kõige imelisema linna kohta, mida oled eales näinud. Seal öeldakse, et uus maa on su kodu.
Kahjuks oleme jätnud uue maa Jehoova tunnistajatele arutamiseks. Kurb, et nad on pea
ainsad, kes sellest räägivad? Nad saavad sellest täiesti valesti aru. Me usume ka, et tuleb uus
maa.
Kui olin kord Sydneys, siis rääkisin uuest maast. Ütlesin, et uuel maal ei ole päikest, merd ega
seksi. Koguduste inimeste näod…Kahju, et mul kaamerat ei olnud. Olime vaid mõned
kilomeetrid Bondi rannast eemal. Kui tunned Austraaliat, siis tead, et Bondi rannas on
hulgaliselt päikest, merd ja seksi. Nende näoilme ütles, et tahavad lahkuda ja minna
võimalikult kiirelt Bondi randa ning võtta viimast. Ütlesin, aga seda meile öeldakse uue maa
kohta. Samas aga see saab olema niivõrd imeline paik, et sa ei tunne neist kolmest asjast
puudust. Näete siis, et see pani nad kahtlema. Siiski öeldakse meile üht asja uue taeva ja uue
maa kohta. See on paik, kus õigsus elab, kus ainult õiged inimesed elavad. Raske ette
kujutada, kas pole? Ainult tõesti head inimesed, ainult pühad inimesed. Sellesse ei saa
siseneda midagi ebapüha või ülekohtust. Miks siis Jumal päästab inimesi? Ta valmistab neid
ette uue universumi jaoks. Nad peavad saama täiuslikuks, enne kui saavad seal elada. Ta peab
nad puhastama kõigist pattudest. Kui Ta paneks minu sellisena sellesse uude universumisse,
ei läheks väga kaua aega, kui saastaksin selle. Kuna oleme unustanud uue taeva ja uue maa,
siis oleme unustanud, miks Ta inimesi päästab. See on seetõttu, et Ta tahab neid uuel maal
näha. Ta armastab meid nii väga, et tahab meid sinna. Ainus viis selleks on meid päästa.
Päästa meid seni, kuni oleme täiuslikult taastatud Jumalas. Kas mõistate seda? Kuidas Ta
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saaks võtta palju andeksantud patuseid uude maailma, kui nad endiselt mingil viisil pattu
teevad? See rikuks kogu asja ära.
Mul on üks tore lugu ühest professorist, kes leiutas televiisori, mis näitas tulevikku. Võisid
nuppe keerata ja öelda televiisorile, millisesse aega soovid minna, ning see kuvati sulle
ekraanile. Keegi palus minna 50 aastat edasi. Lülitas selle sisse ja pilt tuli ette. Ning maakera
oli tühi mahajäetud tuhahunnik. Seal ei kasvanud mitte midagi, midagi polnud näha. Lihtsalt
selline must maakera, mis on tuhaga kaetud. Kui nad seda vaatasid, siis see tuhk liikus veidi ja
väike ahvipoiss tuli välja, kes oli katastroofis ellu jäänud. Ahvipoiss vaatas ringi ja ütles: need
inimolendid tegidki ära. Nad hävitasid maa ja ma olen nüüd täiesti üksi. Midagi teha pole,
midagi süüa ka pole ja olen vaid üksi alles. Aga just siis liikus tuhk jälle ja väike ahvitüdruk
tuli välja. Ahvipoiss vaatas üles ja muutus rõõmsamaks. Ta läks ahvitüdruku juurde, võttis tal
käpast kinni ja ütles: vähemalt oleme kahekesi, aga meil pole midagi süüa. Tüdruk vastas: on
küll süüa! Mul õnnestus midagi alles jätta. Ta avas teise käe ja seal oli õun, mis tal oli
õnnestunud alles hoida. Ahvipoiss vaatas seda ja ütles: ärme seda jama küll uuesti tee! ☺
Andke mulle andeks! Ärge uskuge seda, sest see pole tõsi. Ma tahan lihtsalt toonitada, kui
järgmine universum on sama, siis ma ei taha sinna minna. See saab olema teistsugune- mitte
midagi ebapüha ei tule sinna sisse. See on paik, kus õigsus elab. Ei ole kiusatusi ega pattu,
mis võiks jällegi kõik ära rikkuda. Selleks, et Ta selle saaks, Ta pidigi looma praeguse
maailma. Ta tahtis õigeid, sõnakuulelikke ja usaldatavaid inimesi, kes ei rikuks maailma ära.
Ometi seda olemegi teinud. Seega ta tahab uut universumi uute inimestega. Endiseid inimesi
muudetuna. Ta oleks võinud maailma lõpetada, nagu Ta peaaegu tegigi Noa päevil. Ta on
meile öelnud, et võib seda teha ja kogu maailma lõpetada ning uuesti alustada. Ta ütles: ma ei
tee seda. Tegin seda korra, tõestamaks, et võin seda teha. Teen seda korra veel aegade lõpul.
Päästan jällegi, nagu päästsin Noa, ta naise, ta pojad ja poegade naised. Ta suutis päästa
kaheksa inimest. Järgmisel korral Ta tahab rohkem. Seega Jumalal on selline probleem, kuid
Ta on leidnud sellele lahenduse. Selleks on päästa inimesed pattudest ja teha nende elud jälle
puhtaks. Sellepärast Ta päästabki inimesi. Ta ei kavatse täita uut universumi inimestega, kes
on vaid andeks saanud. Mõistate, miks? Sel juhul Ta alustaks uuesti valede inimestega.
Võtmeküsimuseks on siin see: päästetud saavad ainult need, kes vabast tahtest Temale
alistuvad, sest Ta ei taha käpiknukke, vaid poegi ja tütreid, kes on vabast tahtest valinud:
Issand, tee mind uueks looduks. Issand, muuda mu elu, olen patune, kuid sügaval südames
tahan olla püha, südames tahan olla parem inimene, kui olen. Issand, oled mu ainus lootus ja
ma ei suuda end muuta. Kuid Sina suudad ja Sa teed, kui ma lasen. See on pääste tõeline
olemus.
Lähme nüüd edasi. Üks asi on aga selge, seda ma just rääkisin ka: sa ei suuda ennast ise
päästa. Me lihtsalt pole selleks võimelised. Kõige hullem on see, et kui me üritame olla ise
head, siis kukume õnnetult läbi. Eneseõigsus on kõige hävitavam. Kui üritad iseennast
Jumalale meelepäraseks teha. Sul võib õnnestuda olla parem inimene kui teised, kuid see viib
sind veelgi halvema eksiarvamuseni. Mida paremat elu suudad elada, seda uhkem sa enda üle
oled. Uhkuse teine külg on põlgus ja seda rohkem vaatad ülevalt alla teiste peale. Seetõttu
oled varasemast halvemas seisus. Jumal eelistaks, et oleksid patune ja tunnistaksid seda, kui
seda, et ütled: tänan Sind, et ma ei ole selline nagu teised. Jeesus rääkis selle kohta
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tähendamissõna kahest mehest, kes läksid templisse palvetama. Üks ütles: Issand, tänan, et
ma pole nagu teised. Paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest. Mina, mina, mina.
Jeesus ütles, et ta palvetas iseendale. See oli hea palve, see oli kõik tõene, kuid templi laest
see kõrgemale ei jõudnud. Ta palvetas iseendale, ja ta tundis end paremini. Mis kasu on
sellest? Mees tagapingis ütles: Issand, ole mulle patusele armuline. See palve jõudis otse
Taevasse. Jumal ei saa tegeleda eneseõigust täis inimestega. Seetõttu jõuavad prostituudid ja
kurjategijad kiiremini taevasse kui auväärsed religioossed inimesed. Jeesus nägi, et variserid
elasid kõrgema standardi järgi, kuid Ta ütles enda järgijatele: kui teie õigus ei ole palju parem
variseride omast, ei pääse te sisse. See on päris tõsine. Ainult Jumal võib meid päästa. Me ei
vaja enda õigsust, vaid Tema oma. Evangeelium, mida kuulutame, on Tema õigsuse
evangeelium, mis meile on osaks saanud. Kuulake veel neid salme kirjast roomlastele:“Ma ei
häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis
kreeklasele. Sest Jumala õigsus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on
kirjutatud:“Aga õige jääb usust elama.““Mis võiks olla veel selgem! Ei sõnagi Jumala
armastusest. Räägin sellest hiljem veel. See on õigsus Jumalalt, mitte õigsus, mida Ta meilt
nõuab. Pigem õigsus, mida Ta on nõus meile andma. See muudab kogu asja. Evangeelium ja
Jumal keskenduvad õigsusele. Evangeeliumist võib leida mitte üksnes andestuse, vaid õigsuse
Jumalalt. Kutsun seda kahekordseks asenduseks. Patuks tehti Tema, kes ei teadnud midagi
patust, teisisõnu, meie patt pandi Tema peale. See on vaid pool evangeeliumi. Teine pool on,
et meie võiksime saada Jumala õigsuseks Temas. Teisisõnu, Jeesus ei taha ainult võtta meie
patte enda peale. Ta tahab meile anda oma õigsuse samuti. See on kahekordne asendus,
kahekordne vahetus. Anna mulle oma patt, annan sulle oma õigsuse- milline tehing, milline
pakkumine! Selline on see pakkumine. Probleem on aga, et kuulen esimest poolt kõikjal.
Luba Tal võtta oma patud, pane oma patud Jeesusele. Ma ei kuule seda teist poolt väga tihti,
et sina võid saada Jumala õigsuseks Temas. See ei ole õiglane vahetus, kuid see on tohutult
hea kaup. Imeline pakkumine. Üks asi, mida Issand ei talu, on eneseõigsus, iseteadlikkus.
Niipea kui püüad ise head elu elada, nagu mainisin, sul tekib põlgus teiste vastu ning vaatad
ülevalt alla endast kehvematele. Ütled, et sul on hea meel, et pole selline, nagu nemad.
Tegelik probleem on selles, et tõstad end kõrgemale ja alandad teisi. Tänan, Issand, et ma pole
nii halb kui paljud teised Lõuna-Aafrikas. Niipea, kui niimoodi mõtled, siis sa mitte lihtsalt ei
sobi, vaid su sees on midagi, mida Jumal sugugi ei talu. See on uhkus. Teatud mõttes on
uhkus kõige hullem patt. Palju rängem kui kõige halvem kurjategija või allakäinud inimene.
Jumal ei talu uhkeid inimesi, Ta võtab omaks vaid alandlikke. Need, kes ütlevad: olen halb ja
ma tean seda. Jumal, ole mulle patusele armuline. Päästes on kui kaks staadiumi. Ühte
kutsume järgmiselt: meile õigsuse omistamine. Teine on see, kui me sisse pannakse õigsus.
Jällegi kuuleme nii palju esimese kohta ja nii vähe teisest. Esimene on see, et Jumal tahab
meile andeks anda, kohelda meid, nagu oleksime süüst puhtad ja kohelda meid, nagu
oleksime head. See on ime. Seda kutsutakse õigeksmõistmiseks. See sõna pärineb
kohtusaalist. See tähendab kohtuniku poolt õigeksmõistmist. See tähendab, et kohtunik
kuulutab sind süüst vabaks. See on vapustav! See oleks täielik teesklemine või vale, kui
midagi poleks sellele järgnenud. Jumal ei saa pattu andeks anda, sest Ta on selleks liiga hea.
Ta ei saaks iial pattu andestada, kuni selle eest pole makstud. Piibli üks üllatavaim lause on, et
kuni patu eest maksti, vaatas Jumal patule „läbi sõrmede“. Ta eiras pattu, kuni Jeesus suri risti
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peal. Pärast seda käsib Ta kõigil igal pool meelt parandada. Sa ei paranda meelt, kui arvad, et
oled hea. Pead mõistma, et sa pole Jumala standardite kohaselt hea.
Aastaid tagasi olin juuksuris mehe juures nimega Chris. Käisin alati tema juures. Ta lõikas
just sealt, pea tagantpoolt, kui ta ütles: olen sama hea, kui need, kes su kirikus käivad!
Ütlesin: Chris, sa ei tunne neid kõiki. Võib-olla sa ei ütleks seda nii kindlalt, kui tunneksid
neid kõiki. Aga isegi kui tunneksid, siis ei tähenda see seda, et sa ei vaja meil olevat. Ta
lõikas edasi ja kui ta jõudis mu kuklani, ütlesin talle: me ei hinda üksteist selle mõõdupuu
järgi. Otsustame üksteise üle Jeesuse järgi. Chris, kas võiksid öelda, et oled sama hea kui
Jeesus? Ta vastas: jah. Sellega oli meie vestlus läbi. Ta poleks seda pidanud vastama. Ma ei
teadnud, mida öelda. Nüüd jõudis ta lõikamisega kukla teisele poole. Ma ei unusta seda iial.
Ta ütles: no võib-olla mitte päris nii hea. Sel hetkel hakkas ta natuke allapoole tulema. Nii
kaua kui mõõdad end kellegi teisega, võid endale ette kujutada, et oled õige. Niipea, kui
võrdled end Jeesusega, siis tunned end rikutuna. Isegi üks Ta parimatest sõpradest ütles: mine
minu juurest ära, Issand, olen patune inimene. Ma ei kõlba sulle. See vahe on liiga suur. Kui
mõõdad end Jumala õigsusega, mida on selgelt näha Jeesuses, siis mõistad, et sa ei olegi õige.
Nii lihtne see ongi. Kristusega silmitsi seistes on kõik selge. Vajame päästet. Esimene samm
päästmisel on see, kui Tema õigsus omistatakse meile. Meile antakse õigsus. Kui usume
Issandasse, annab Ta meile õigsuse. Samamoodi oli see Aabrahamiga. See juhtus
Aabrahamiga ühel konkreetsel ajal tema elus. Seal öeldakse lihtsalt:“Aabraham uskus
Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks.“ Ometi ta ei olnud midagi head teinud. Aabraham,
Iisak ja Jaakob ei olnud head inimesed. Nad kõik valetasid, et oma nahka päästa. Piibel ütleb
seda ausalt ning vägagi avameelselt. Nad usaldasid Jumalat ja seda, et Jumal peab oma sõna.
See arvati neile õigsuseks. Kui me usaldame Jumalat ja et Ta ütleb seda, mida mõtleb ning
mõtleb seda, mida ütleb, siis antakse ka meile õigsus. Kuid see on ainult esimene staadium.
Kasutan teoloogilist terminit, kuid usun, et saate aru. Tema õigsus omistatakse sinu arvele,
antakse sulle. Peale seda liigume pääste järgmisesse staadiumisse. Selles pannakse Tema
õigsus sinusse. Tema õigsus ilmneb sinus. See on täiesti erinev sinu õigsusest. See on Tema
oma ja seda nö. külvatakse sinusse jätkuvalt, kui käid Vaimus, ning usaldad ja kuuletud
Temale. Tema õigsus antakse sinusse ja see saab su elu osaks. Siiski on see Tema õigsus,
mitte sinu oma.
Töötan päris palju vanglates, sh Inglismaa kõige hullemas vanglas. Kõik sealolijad kannavad
eluaegset vanglakaristust. Tänapäeval ei tähenda eluaegne tervet elu, vaid 25 aastat. Kuid nad
on seal pikaks ajaks. Seal on mõrvarid, narkodiilerid, inimesed, kes on toime pannud väga
tõsiseid kuritegusid. Mina pakun neile õigsust. Jumala õigsust. Nad võivad selle saada. Kui
neile räägin, et ühel päeval võivad nad saada täiuslikuks, lähevad nende silmad suureks ja
suud vajuvad lahti. Neile jõuab see kohale. Palju lihtsamini kui kirikuinimesed seda
mõistavad. Nad vastavad sellele. Kas teate, et nüüdseks on seal vanglas terve osakond
eluaegseid kinnipeetavaid vennad Jeesuses? See on väga ebatavaline olukord. Nüüd ei lähe
vanglaametnikud sellesse osakonda kolmekaupa, vaid lähevad hoopis üksi. Nüüd julgeb
inspektor üksi minna. Varem olid seinad kaetud inimväljaheitega. Nüüd on need puhastatud.
Nad said loa vaheseinad ära lõhkuda, et nad saaksid elada üheskoos kui vennaskond.
Vanglaülem, kes pole veel kristlane, ei suuda uskuda, mis on toimunud. See pole nii
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lühiajaliselt, vaid juba mõned aastad. Terve osakond on Inglismaal tuntud kui vanglaliikumise
kristlik osakond. Ainult Issand võib seda teha. Inimesed ei suudaks seda teha. Jumal tegi seda.
Usaldaksin oma lapse nende meeste kätte. Nad on nüüd usaldusväärsed. Kui inspektor läheb
sellesse osakonda, siis koputab ta kongiuksele. Nemad ütlevad: tule sisse! Nad kutsuvad ta
istuma, pakuvad talle tassi kohvi ning hakkavad talle Piiblit lugema. See on tõesti hämmastav.
Nad olid halvad inimesed ning teadsid seda. Nad ei arvanud, et on õiged, vaid teadsid, et ei
ole seda. Seega reageerisid nad kogu südamest. Sinna minnes jutlustan kolm tundi. Vahel on
väravad peaaegu sulgetud ja mind sinna ööseks jäetud. Mul poleks midagi selle vastu, sest
nad on mu vennad. Nad on täiesti muudetud. Nad on nüüd vanglaülemast õigemad. Kas pole
hämmastav! Kindla peale ühel päeval veendub ka tema. Mitmed vanglatöötajad on
veendunud. Nad on seda näinud. See pole sugugi lihtsalt üleöö juhtunud emotsionaalne asi.
See on ehtne. Need mehed saavad lõpuks välja. Kui see juhtub, saavad mõned neist olema
parimad evangelistid, keda oskad ette kujutada.
Kuidas me saame päästetud? Vaatasime seda, mis on pääste, millal saame päästetud ja miks
meid päästetakse. Vaatame täpsemalt, kuidas see juhtub. Kristlaste hulgas käib kõigis maades
arutelu küsimuse üle „kuidas?“. See on suur debatt. Debatt käib nende vahel, kes usuvad, et
Jumal teeb kõik ise ja me ei pea midagi tegema ning nende vahel, kes usuvad, et peame selle
juhtumiseks tegema Jumalaga koostööd. Selles on suur lahkmeel. See küsimus on õhus ja
ilmselt ka selles linnas. Mõned usuvad, et Jumal otsustab, kes saab päästetud ning Ta päästab
nad hoolimata nende suhtumisest. Ta justkui päästab inimese, paneb ta uskuma ja meelt
parandama, mida nad ei tee enne, kui olen nad päästnud. Jumal justkui otsustab kogu asja.
Kutsume neid kalvinistideks. Räägin sellest hiljem pastoritele lähemalt. Ma ei hakka teile nii
palju teoloogiat rääkima. Sellegipoolest peame otsustama, mida me usume ja kes ikkagi
päästab. Üks vastus on see, et Jumal teeb seda kõike üksi. Ta otsustab, kes saab päästetud
ning Tema päästab nad. Mina aga olen veendumusel, et Jumal vajab meie koostööd. Jumal ei
saa midagi teha inimesele, kui ta ei taha, et Ta seda teeb. Kuulutan evangeeliumit, kus tehakse
Jumalaga koostööd. See evangeelium on kõigile, ning võib päästa igaühe, kui nad on nõus
koostööd tegema. Juhul kui nad ütlevad: ma tahan.
Yorkshires oli erikool käitumisprobleemidega lastele. Vanasti kutsuti neid „kontrollitud“
koolideks. See oli varjatud nimi noorsoovanglale probleemsete noormeeste jaoks. Selles
koolis oli üks noormees…Kuulsin sellest koolidirektorilt. Ühe noormehega ta ei suutnud
midagi ette võtta. Ta proovis kõike. Ta proovis karmi lähenemist ning leebet lähenemist. Ta
proovis kõike. See noormees ei reageerinud millelegi mitte mingil moel. Direktor oli peaaegu
käega löömas, et lasta tal oma elu hävitada. Direktor kutsus ta oma kontorisse ning ütles
poisile: olen üritanud kõike, mida oskan, et anda sulle võimalust alustada uuelt lehelt, kuid
mul pole õnnestunud. Üks asi on vee, mida võiksin teha, kuid ma ei saa seda teha ilma sinu
loata. See pani poisi kulme kergitama ning veidi üllatuma. Koolidirektor ütles: tahan su enda
pojaks adopteerida. Tahan, et lahkuksid erikoolist, tuleksid meile elama, võtaksid minu
perekonnanime ning oleksid minu poeg. Poiss polnud kogu elu jooksul saanud sellist
pakkumist või tundnud sellist hoolimist. Ta tuli vanglast ära, võttis koolidirektori nime, elas
tema majas ja direktor ütles: kui sul tekivad nüüd probleemid, siis mustab see minu nime ja
sinu isa kannab nüüd süüd. Kui nüüd ütleksin, et see poiss ei eksinud kunagi sellest ajast, kui
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läks ta majja elama, siis räägiksin sulle valet. Kui aga ütleksin, et ta hakkas muutuma, tahtis
olla täiuslik ja et ta tõesti hakkas muutuma, siis see on tõsi. Seda teeb Jumal meiega. Võtmeks
oli see, et poiss pidi andma loa, et koolidirektor seda teha saaks. Muidu see poleks toiminud.
See toimis ja poiss elab nüüd uut elu. See on Jumala pääste. Ta ütleb: ma ei saa seda ilma sinu
loata teha. Sinu loal adopteerin su oma perekonda. Sa ei muutu laitmatuks üleöö, aga sa tahad
seda ja sa püüdled selle poole. Üheks kinnituseks minu jaoks, et inimene on päästetud, on, et
kuidas nad end tunnevad, kui nad pattu teevad. Nad tunnevad end kohutavalt. Nad tunnevad,
et on iseennast ning Issandat alt vedanud ning et nad poleks pidanud nii tegema. Väita, et
kristlane ei tee pattu, on täielik rumalus mu jaoks. 1. Johannese kirjas öeldakse, ja see on
kirjutatud kristlastele: kui me patud tunnistame, on tema ustav ja õige meile andestama ja
Jeesuse veri puhastab meid kogu ülekohtust. See on evangeelium. See on täiesti erinev sellest,
kui uskmatu pattu teeb. Kui uskmatu patustab, ütleb ta: keegi pole täiuslik, sest kõik nagunii
teevad nii. Me ei suudagi teisiti, see on inimloomus. Usklik ütleb, et ta teab, et poleks pidanud
seda tegema.

2. osa
Salvestatud Lõuna-Aafrikas. Võtaksin nüüd kokku selle, millest rääkisin eelmises osas. Näen
päästet kui horisontaalset, mitte kui vertikaalset joont. Enamik evangeelseid kristlasi näeb
päästet kui vertikaalset joont. Vasakule üles nad kirjutavad „ei ole päästetud“ ja teisele poole
„päästetud“. Selle joone ületades saad hetkega päästetud. See ongi selle algus ja lõpp. See
tekitab palju küsimusi. Kummale poolele joont asetaksid ristimise? Kas enne või pärast?
Kummale poole joont paned meeleparanduse? Kas enne või pärast? Leian, et Uus Testament
ei lähtu antud vertikaalsest joonest. Pigem horisontaalsest joonest, mida kutsutakse
päästeteeks. Seda alustatakse, jätkatakse ja lõpetatakse. Niimoodi näen päästet Uues
Testamendis. Seetõttu kirjutasin raamatu „Tavapärane kristlik sünd“, mis räägib, kuidas teed
alustada või kuidas alustada päästetuna. Päästetee alguse juurde kuuluvad neli sammu:
1.
2.
3.
4.

Meeleparandus Jumala ees
Usk Jeesusesse
Veega ristimine
Püha Vaimu vastuvõtmine

Need on neli sammu Jumala riiki tulemisel. See on ainut algus, kuid need on kõik vajalikud.
Need on kõik päästetee joonel. Me ei küsi, kas need on enne või pärast. Nad on kõik osa
sellest joonest ja teekonnast. Mu raamat „Tavapärane kristlik sünd“, nagu iga briti raamat,
liigitati Londonis asutuse Briti raamatukogu poolt. Sealt saadetakse see edasi avalikesse
raamatukogudesse. Nad liigitasid raamatu günekoloogia alla. Edasi läks kõigi briti
raamatukogude meditsiiniosakondadesse. Sain selle kohta kirju arstidelt ja medõdedelt. See
rääkis muidugi vaimsest sünnist- elu algusest. Enne kui selle kirjutasin, küsisin kohalikult
ämmaemandalt, et ta kirjutaks mulle üles, mida peab tegema vastsündinud beebiga, et tagada
talle hea algus eluks. Arvasin, et ta toob mulle ühe lehekülje teksti, aga ta tõi viisteist
lehekülge sellest, mida peab tegema vastsündinuga. Hämmastav, kuidas võis tõmmata
paralleele vaimse sünniga. Isegi see, et beebit pestakse ja „käed pannakse ta peale“, et ta
nutma hakkaks. Igasuguseid paralleele. See on hämmastav, arvasin, et beebi lihtsalt
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tõmmatakse välja. Tuleb välja, et on palju enamat. Samamoodi on enamat ka vaimse beebi
puhul. Kardan, et kirjutasin selle raamatu, sest kohtasin nii palju kristlasi, kellel oli halb sünd.
Nad ei kogenud õiget algust kristlikule elule. See, kuidas alustad kristlikku elu, nii ka jätkad
seda, kui just mingi kriis ei muuda midagi. Kirjutasin selle väga praktilisel põhjusel.
Avastasin, et paljudel kristlastel tekkisid hiljem probleemid, kuna neil polnud hea sünd ega
hea ämmaemand. Mõned olid kogenud vaid ühte neist neljast põhiasjast, mõned kahte, teised
kolme, nelja oli kogenud väga vähesed. Kui keegi tuleb minu juurde mingi probleemiga, ütlen
neile: arutame enne probleemi lahkamist, kuidas alustasid oma kristlikku elu. Kuulan siis
tähelepanelikult, kas need neli asja olid olemas. Kui ei olnud, siis ütlen: enne kui tegeleme su
probleemiga, siis rajame sulle õige aluse. Kui ta pole ristitud, võib ta saada ristitud, kui ta pole
Püha Vaimu vastu võtnud, siis aitame tal seda teha. Paljud polnud kristliku elu algul meelt
parandanud. Nad tegid seda võib-olla hiljem, või siis ei teinud ka pärastpoole. Siiski paljud ei
jätnud maha kogu seda saatana koormat, mis oli nende elus ja meeleparanduse asemel võtsid
nad selle kaasa. See on võrreldav füüsilisel sünnil nabanööri lõikamisega. Pead lõikama läbi
selle nööri, mis seob inimesi saatanaga, et nad oleksid vabad nautima, mis neil on Kristuses.
See on minu peamine seisukoht. Päästetee on horisontaalne joon. Vajame kõike võimalikku,
et sel teel õigesti alustada. Tahtsin selle lihtsalt lisada. Mõtlesin, et selles teises osas tooksin
ära mõned sõnad, mida seostatakse Uues Testamendis päästega.
Vaatame neid kõiki veidi põhjalikumalt. Eriti just kui vastame küsimusele: mida peame
tegema, et kristlaseks saada, et astuda Jumala riiki ja alustada kristlikku elu? Alustan sõnaga
„usk“, sest see on põhiline. See ei ole lihtne sõna. Kusjuures on sel sõnal viis erinevat aspekti.
See koosneb viiest asjast, mis on kõik vajalikud. Esimene on usu sisu. Usume midagi,
aktsepteerime teatud asju kui tõde. Tõde Kristuse isiku ja töö kohta. Olen märganud, et
paljudega pead alustama Jumala teemaga veel kaugemalt ja uurima, kas nad usuvad sellist
Jumalat, kes Ta on tegelikult. Pole mingit mõtet lepitada neid Jumalaga, kui nad ei mõista, kes
on Jumal. Inglismaal oli aastaid tagasi aeg, mil võisid oletada, et enamik on vähemalt lapsena
pühapäevakoolis käinud ja nad teadsid midagi Jumalast. Nüüd on aga üliõpilaste seas üks
levinum Jumala definitsioon, et Ta on kõigest sinu religioossed tunded. Kui sul pole
religioosseid tundeid, siis pole Jumalat olemas. Seda arvas viimane õpilane, kellega rääkisin.
Puhas eksistentsialism- Jumal on minu religioossed tunded. Temaga pidin Jumalast alustama
ja aitama tal uskuda, et Jumal on selline, nagu Ta on. Mitte, kas Jumal eksisteerib, vaid
milline Jumal Ta on? Seega usul on sisu. Usume, et midagi toimus, et Jumal on selline, nagu
Ta on, usume, et Jeesus on Ta Poeg, kes tuli meie eest surema. Usk peab sisaldama teatud
minimaalset koostist, ilma milleta pole see Uue Testamendi kohane usk. Teine asi on kindlus.
See on oluline osa usust. Mitte ainult usud, et midagi oli, vaid usud kellessegi. See on erinev.
Jutlustasin Saksamaal Hannoveri linna uues kirikus. Üritasin selgitada seda mõtet rahvasttäis
auditooriumile. Küsisin neilt: kui paljud teist usute minusse? Tõstke käsi üles, kui usute
minusse? Umbes viis inimest tõstis käe. Küsisin neilt ka teise küsimuse: paljud teist usuvad,
et ma olen olemas? Kõik tõstsid käe. Seega on vahe, kas uskuda, et olen olemas või uskuda
minusse. Esireas istus hästi riietatud naine. Mõtlesin, et kasutan teda näitena. Ütlesin talle:
tõstsite käe, et usute minusse, kuid ma pole selles kindel. Peaksite midagi tegema, et näidata,
et usute minusse. Küsisin: kas annaksite mu hoolde kõik oma raha? See tõestaks, et usute
minusse. Terve kogudus kangestus ja tekkis täielik vaikus. Kiirustasin jutuga edasi. Hiljem
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küsisin pastorilt: miks kogudus nii vaikseks jäi, kui sellelt naiselt raha kohta küsisin? Pastor
ütles: see naine on kõige rikkam naine Hannoveris. Ta mehele kuulus väga palju kinnisvara
Hannoveris. Surres jättis ta selle naisele. Võib arvata, et ta maksis ka uue kogudusehoone
eest. Mina ütlesin aga talle: anna mu hoolde kõik oma raha, siis tean, et usud minusse. Pean
ka siin olema ettevaatlik, kelle kallal ma norin. See on kindlus. Mina panin täna hommikul
oma lootuse Andrew´le. Istusin autosse, mida ta juhtis. See on usaldus ja kindlus. Lendasime
siia Kaplinnast ja usaldasime end piloodi kätesse. Usaldasime teda. See on n-ö usu teine
aspekt. Kolmas aspekt on tunnistus. Kui sa oma suuga tunnistad ja oma südames usud, siis
oled usklik. Sa tegelikult ei usu Jeesusesse, kui sa pole valmis sellest kellelegi rääkima.
Sellega oled oma sillad põletanud. Sellest hetkest jälgitakse, kas elad ka selle järgi.
Tunnistamine on osa uskumisest. Seejärel su käitumine. Usus on teatud kuuletumine. Kui
usud kellessegi, siis teed seda, mida ta ütleb. Nii lihtne see ongi. Kui usud kellessegi, teed
tema sõnade järgi. Usud, et ta ei palu sul midagi tobedat või halba teha. Sa usaldad teda.
Veega ristimine on miski, mida Jeesus käskis teha. See käib usu kuuletumise juurde. Usk ei
ole vaid usaldus, vaid usaldus ja kuuletumine. Usk on vägagi aktiivne asi, nagu näeme hetke
pärast. Uues Testamendis viimane ja kõige tähtsam usu aspekt on, et usk pole miski, mida
teed ühe hetkega. See on inimeste jaoks jätkuv suhtumine. Sa usud jätkuvalt edasi. Huvitav on
see, et tegusõna „uskuma“ on tihti olevikuvormis. Terves Johannese evangeeliumis on
„uskuma“ olevikus. Kreeka keeles on olevik kestev ajavorm. Inglise keeles tähendab see
midagi jätkuvalt tegema. See oleks nagu liiklusõnnetuses, kus inimene lebab teel ja keegi
ütleks: ta hingas. Lõpetaks sõna „s“ tähega. Mis see tähendab? Ta hingas ühe korra. Kui ta
aga ütleb „ta hingab“, lisades lõppu „b“ tähe, siis tähendab see, et ta jätkuvalt hingab. Inglise
keeles näitab sõna lõpp, kas see oli ühekordne või jätkuv. Kreeka keeles on see veelgi selgem.
Neil on aoristi nimeline ajavorm, mis tähendab, et miski juhtus korra. Neil on ka kestev
olevik, mis tähendab jätkuvat tegevust. Terves Johannese evangeeliumis on sõna „uskuma“
kestvas olevikus. Johannese 3:16 ütleb: sest nõnda Jumal armastas ühe korra maailma, et ta
andis ühe korra oma ainsa Poja, et kes iganes jätkuvalt Temasse usub, ei hukkuks ühe korra,
vaid et tal oleks jätkuvalt igavene elu. Kas saate mõttele pihta? Nii heebrea kui kreeka keeles
on sõnad „usk“ ja „ustavus“ täpselt samad sõnad. Ehk siis kui saad päästetud usu läbi, siis
tähendab see, et saad päästetud ustavuse läbi. Sa ei saa kellessegi uskuda ning siis mitte
uskuda. Usud neisse ja jätkad uskumist, siis saab usust ustav. Sama sõna ja tähendus.
Teisisõnu ei ole olemas sellist asja nagu hetkeline usk. Sa kas usud jätkuvalt või see polegi
tõeline usk. Need olid siis mõned mõtted ustavuse kohta. Ühes Vana Testamendi
kohas…Habakuk 2:4, näete nüüd, ütlesingi ära! Habakuki raamatus on lõik, mis ütleb:“…õige
elab oma usust.“ See tähendab lihtsalt, et õige jääb Jumala silmis ellu seeläbi, et usub
jätkuvalt Jumalasse. Kontekstiks on babüloonlaste tulek Jeruusalemma. Habakuk ütles: Jumal,
vaata oma rahva olukorda Jeruusalemmas ja Sa ei tee midagi! Jumal ütles: teen küll, toon
babüloonlased. Habakuk läheb otsekohe teise äärmusse: ära seda küll tee, need pühivad kõik
maa pealt minema! Jumal ütles: õige elab oma usust! Õiged jäävad ellu katastroofis, kui
peavad kinni oma usust minusse. Seda lõiku mainitakse Uues Testamendis kolmel korral ja
seda kolme inimese poolt ning seda öeldakse kristlastele. „Õige elab oma usust.“ Mitte
hetkelisest usust, vaid ustavusest. Ustavus tähendab Vanas testamendis olla usku täis. Hoiame
usku, usaldame jätkuvalt. See ongi usk.
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Vaatame sõna „andestus“. Sedagi seostatakse päästega. Imeline sõna. Tahan öelda väga
selgelt, et andestus kehtib ainult minevikus tehtud pattudele. See ei ole tulevikuks. See ei
kehti tulevikupattude kohta. Kristlased muidugi teevad ka pattu, kuid neil on tõotus, mida
mainisin. Kui oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige ning andestab meile. Andestus
tegeleb eranditult su minevikuga. See ei puuduta su tulevikku. Pead oma tuleviku patud
tunnistama ja andeks saama, täpselt nagu tehti mineviku pattudega. Ütlen veel kord: Jumal ei
saa andestada ühtki pattu, kuni selle eest pole makstud. Olin Inglismaal telesaates ja ütlesin
seda teadlikult. Tegin pausi, kui olin öelnud: Jumal on liiga hea, et pattu andestada…Tegin
pausi seal. Üks naine kirjutas mulle. Ta arvas, et olin küll liiale läinud ja oli juba valmis mind
maha kandma, kui lisasin sellele „kuni selle eest on makstud.“ Iga kord kui Jumal andestab
sulle ja mulle, on andestuse akt kirjutatud Jeesuse verega. See sõltub täielikult sellest, et Tema
maksis selle eest. Peame seda meeles pidama. See ei kehti inimeste andestuses. Võime lihtsalt
öelda: andestan sulle ja me ei pea maksma ega ka tema mitte. Tihti andestame inimestele, sest
oleme ka ise süüdi või võime sama hästi sama teha, nii et laseme sel minna. Jumal ei lase
inimestel minna. Kui selle eest on makstud, siis Ta saab andestada. Andestus ei ole lihtsalt
see, et pigistan seekord silma kinni või lasen sul minna, patsutan pea peale ja ütlen: poisid on
poisid, las jääda nii. See ei ole andestus Jumala jaoks. See on andestus meie jaoks, aga mitte
Jumala.
Meeleparandus. Minu Piiblis on meeleparandus andestuse saamiseks vajalik. Isegi inimlikul
tasandil. Jeesus ütles, et kui su vend eksib su vastu seitse korda päevas, pead talle andestama,
kui ta parandab meelt või kahetseb. Tihti jätame kahe silma vahele: kui ta kahetseb. Ei ole
võimalik kellelegi andestada, kuni ta pole meelt parandanud. Muidu on see väljamõeldis.
Andestus tähendab suhte taastamist. Sellega ütleme, et meisse puutuvalt polekski nagu seda
juhtunud. Kuidas sa võid seda öelda, kui ta mõtleb ikka samuti ning käitub edasi samamoodi?
Suhet ei saa taastada seni, kuni ta parandab meelt. Meeleparandus on andestuseks vajalik.
Täpselt nagu usu puhulgi on meeleparanduses mõte, sõna ja tegu. Sellesse kuuluvad kõik
kolm. Kuni kõiki kolme pole, siis pole see täielik meeleparandus. See algab meelemuutusega.
Seda „meeleparandus“ tähendabki. Uuesti mõtlemist, meele muutust. Mõtled teisiti selle
suhtes, mida oled teinud. Kohe varsti liigub see edasi tunnistuse juurde. Piibel alati rõhutab
seda: kui tunnistame oma patud, on Ta ustav ja õige meile andestama. Lisan, et ma ei leia
Piiblist midagi üldise meeleparanduse kohta. Patusepalves on harva meeleparandust millegi
suhtes. Kui nõustan kedagi, kes tahab kristlaseks saada, küsin umbes nii: kas sa tahad, et
Jeesus saaks su Päästjaks?- jah. Tahad, et Ta päästaks sind su pattudest?- Jah. Millistest
pattudest sa tahad, et Ta sind päästaks? Sellest hetkest algab meeleparandus. Kõik ütlevad:
kõigist. Vastan: sa pole kõiki veel teinud. Millistest pattudest sa tahad, et Jeesus sind päästab?
Üks raskemaid küsimusi, mida minult küsiti. Üks mees tuli me kirikusse Inglismaal. Ta
polnud kunagi kirikus käinud. Ta elas me lähedal ja pakkusin pärast teenistust talle küüti.
Küsisin: olid esimest korda kirikus, mis sa sellest arvad? Ta ei vastanud mulle. Ta vaatas
mind ja ütles: ütle mulle, mis pattudest Jeesus sind päästis? Ainult seda küsiski. Esimesena
tuli see patt meelde, millest Ta polnud mind päästnud. See oli raske küsimus. Ta päästab meid
konkreetsetest asjadest. Tunnistus pole: Issand, tegin pattu, sest kõik teevad seda, vaid pigem:
Issand, tegin seda või tegin seda. Sellest hetkest hakkab meeleparandus tööle. Tunnistus on
alati konkreetses tähenduses. Kas olete kuulnud Päästearmee rajajast kindral Boothist? Ta
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tundis süütunnet sellest, et varastas pliiatsi teiselt poisilt. Ta sai sellest vabaks alles siis, kui ta
tunnistas üles just selle teo.
Nõustasin Kanadas üht naisüliõpilast. Ta ütles: Palun palveta, tahan saada täidetud Püha
Vaimuga. Ma palusin ja midagi ei juhtunud. Ütlesin: peame ilmselt palvet muutma.
Palvetasin, et Issand näitaks talle, mis teda tagasi hoiab ja mis oli takistuseks. Kui seda
palvetasime, avas ta silmad ja ütles: ma tean, milles on asi. Mis see on?- Sulle ma küll ei ütle.
Ta ei tunnistanud mulle, aga läks välja, istus autosse, sõitis Vancouveri kesklinna, kus oli suur
kaubamaja, mille nimeks oli Hudson´s Bay Company. Tema oli olnud enne kaubamaja
tegevjuhi sekretär. Naine läks tema kontorisse ja pani kümme dollarit lauale. Mees küsis:
mille jaoks see on? Naine oli aastaid tagasi lahkunud, kuid ülemus tundis ta ära. Naine vastas:
ühel õhtul hakkasin ära minema, kõndisin eheteosakonnast mööda ja seal oli käevõru, mis
mulle meeldis. Lihtsalt võtsin selle ja panin endale taskusse. See maksis kümme dollarit, nii et
tulin maksma selle eest. Mees kohmetus ja ütles: keegi ei märganud ja pole midagi. Mees
tegelikult isegi tunnistas, et oli sama teinud. Ta küsis: miks sa nüüd hiljem selle eest maksma
tulid? Naine ütles: ma ei saa Püha Vaimuga täituda enne, kui selle eest maksan. Mees ei
saanud sellest üldse aru. Naine läks alla autosse, pani auto käima ja läks ka ise käima, kiitis
Jumalat ülevoolavalt uues keeles. Ta tuli tagasi kooli ja rääkis mulle, mis oli selleks
takistuseks. Kümme dollarit. Mis see ikka on? Tema jaoks oli see takistuseks. Ta parandas
sellest meelt. Meeleparandus on mõte- meelemuutus, sõna-tunnistus. Tahan öelda, et eelkõige
on meeleparandus nende asjade korda seadmine, mida saab korda seada. See on külg
meeleparandusest, millest väga harva jutlustatakse. Paulus ütles kunagi:“Ma ei ole olnud
sõnakuulmatu taevase nägemuse vastu.“ Kas keegi siin oskab öelda, mis ta järgmisena ütles?
Sa ei pea ütlema, aga kui arvad, et tead, tõsta käsi! Seda esimest osa olite kuulnud, eks ole?
Miks teile ei öeldud, mis ta järgmisena ütles? „Ma ei ole olnud sõnakuulmatu taevase
nägemuse vastu. Ma kuulutasin esmalt meeleparandust paganatele, et nad pöörduksid Jumala
poole ja tõestaksid oma meeleparandust oma tegudega.“ See on huvitav kirjakoht. Ma pole
seda kuulnud üheltki jutlustajalt. Miks küll? Ristija Johannes ütles: ristin teid, kui parandate
meelt oma pattudest. Nad küsisid: mis see tähendab? Anna mõned riided ära, kui sul on neid
liiga palju. Kui küsid liiga suurt hinda, siis lase hind alla õigele summale. Ta ütles: need on
meeleparandusele kohased teod.
Toon teile kaks näidet enda elust või enda teenistusest. Ükskord tuli mu juurde üks
mootorratturist noormees. Tal olid mustad nahkriided, kõik neete täis. Kas olete näinud
selliseid? Ütlesin: tere, kuidas saan aidata? Ta ütles: tahan rääkida.- Hästi, tule sisse ja
räägime. Ta tuli sisse ja sättis end niimoodi meie sohvale. Sellel on tänapäevani neetide jäljed
sellest. Küsisin: mis sa tahad, Paul? Paul ütles: tahan ristitud saada.- Kas tead, kuidas me
inimesi ristime?- Jah. Kastate nad vee alla.- Jah, kastame küll. Tahad, et sind kastetakse vee
alla?- Jah. Küsisin: Paul, kas tead, mida tähendab „meeleparandus“?- Ei. Ütlesin talle: Paul,
mine koju ja ütle Jeesusele niimoodi: Jeesus, kas mu elus on midagi, mis Sulle ei meeldi?
Ükskõik, mis see on, lõpeta see ära ja tule siis tagasi. Kolm nädalat hiljem kuulsin
mootorratast tulemas. Seal ta oligi. Küsisin, mis toimub. Ta ütles: siin see on! (näitas kümmet
sõrme). Mis sa selle all mõtled?- Ma ei näri enam küüsi! Ütlesin: hästi, Paul, tule sisse!
Ristime su ära. Me ristisimegi. Ta pole kordagi tagasi vaadanud ja läheb Issandaga aina edasi.
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Ta tegi meeleparanduse kohaseid tegusid. Ta tõestas tegudega oma meeleparandust. Ta tegi
rohkem kui enamik, kes ristitud saavad. Enamuselt ei küsita kunagi tõestust
meeleparandusele. Usun, et tol päeval otsustasin, et ristin inimesi pigem meeleparanduse
tõestuse kui usutunnistuse põhjal. See poiss ütles sellega, et võtab Jeesust tõsiselt. Räägin teile
veel ühe loo. Läksin Aberdeeni. See on Šotimaa suurim naftalinn. Sinna tuuakse kokku
Põhjamerest pärit nafta. Jutlustasin nende teatrisaalis kolm päeva järjest. Teise päeva õhtul
tuli mu juurde üks noor naine. Ta oli väga endast väljas ja nuttis. Ta põsed olid
punaselaigulised. Ta ütles: härra Pawson, te ajate mind endast välja. Küsisin: miks, kuidas?
Ta ütles: ma tahan olla kristlane. Olen üritanud olla kristlane, aga see ei toimi. Olen läinud
ette igal koosolekul, kui jutlustaja on küsinud, kes tahab kristlaseks saada. Mind on nõustatud
ja öeldud, mida pean tegema. Midagi pole juhtunud ja otsustasin, et see pole lihtsalt tõde. Ta
ütles: mu sõber vedas mu täna siia, et kuuleksin sind. Oled tekitanud minus jällegi soovi
kristlaseks saada. Palusin Issandalt teadmisesõna ning Ta andis mulle selle. Küsisin: kellega
sa elad? Noormehega. Kas elate koos nagu oleksite abielus?- Jah. Miks te abielus ei ole? Mu
noormees ei usu sellesse ja tema meelest on see vaid paber. Ta ütleb: kui armastame üksteist,
siis miks me ei või lihtsalt koos elada? Ütlesin: mul on väga kahju, aga pead tegema raske
otsuse ja ma ei saa seda sinu eest teha. Elad selle poisiga või Jeesusega, kuid mõlemaga ei
saa. Jeesusele ei meeldi selline suhe. Tüdruk vihastas mu peale väga: keegi teine pole nii
öelnud. Ütlesin: aga üritan sind aidata ja keegi teine pole suutnud seda teha. Ma nii tahaks
öelda, et ta tegi õige otsuse, kuid ta ei teinud. Ta jooksis sealt saalist välja, nuttis kibedasti ja
minu süda läks koos temaga. Kui ta läks, teadsin täpselt, mida Jeesus tundis, kui rikas
noormees Tema juurest ära läks. Jeesus ütles talle: kas sinu raha või mina. Noormees ei
tahtnud valida. Olen käinud seal linnas hiljem, otsinud teda, kuid pole näinud. Olen
palvetanud ta eest, kuid ei tea, mis temast sai. Tol õhtul ta ütles „ei“. Nii loodan ja palvetan, et
ta ütleb „jah“. Talle öeldi, kuidas Jeesust vastu võtta, et ta kutsuks Ta oma südamesse, kuid
mitte keegi ei öelnud talle, kuidas meelt parandada. See on nii kurb. Meeleparandus on mingi
tegu. See on miski, mida mõtled algul, siis ütled ning siis ka teed, et seada asjad korda, kui see
on võimalik. Paljusid asju ei saa korda seada, pead paluma Issandalt seda, kuid mõned asjad
saad korda seada. Meeleparandus peaks end su tegude läbi tõestama.
Kuidas on lood ristimisega? Nähes päästet kui horisontaalset, mitte vertikaalset joont, saab
ristimisest pääste osa, osa päästetud saamisest. See on üks viis, kuidas Issand annab sulle uue
alguse. Võiksin jällegi rääkida teile hulgaliselt lugusid inimestest, kelle jaoks ristimine pole
sümbol, vaid sündmus. Kui vaatad ristimist ainult kui pääste sümbolit, millegi teatraalset
läbielamist, saab sellest millegi sümbol, mida loodad, et juhtub ühel päeval, näiteks lapse
puhul või miski, mis sa usud, et on juba juhtunud, nt uskliku puhul. Sa aga ei vaata seda
sündmust ennast. Me nagu teeksime ristimise ajal midagi Jumala jaoks. Me isegi ei küsi, mis
Tema ristimise ajal meile teeb. Mida see kõik tähendab? Mina usun, et ristimine on Jumala
puhastav toiming, et saaksime puhta südametunnistuse. Toon teie jälle mõned näited. Meie
lähedal elas üks poiss, kes oli põrguingel. Teiste tätoveeringute hulgas ta kehal oli tätoveering
saatanast, kuradist. Kui ta Kristuse juurde tuli, siis tahtis ta ristitud saada, kuid ta oli selle teo
suhtes ebalev, sest ta märkas, et vees muutub särk läbipaistvaks. Ta ei tahtnud, et keegi näeks
seda kuradit ta kehal. Ta läks kohalikku haiglasse ja kohtus plastikakirurgiga. Ta küsis: kas
saate mu kehalt selle tätoveeringu eemaldada? Kirurg vastas, et saab küll. Ta ütles, et tegemist
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on kosmeetilise operatsiooniga, mida ei rahasta haigekassa, vaid patsient isiklikult. Kõige
odavam on tätoveering söest pulgaga maha põletada, kuid see jätab inetu armi. Võime
siirdada nahka su reielt su rindkerele, et asendada põletusarm. See võtab aga kuid aega ja
maksab palju raha. Sel poisil polnud raha. Ta aga läks ja sai ristitud basseinis kellegi ajas
meie linnas. Ta läks vee alla ja tõusis üles ilma saatana tätoveeringuta. Kui ütleksid talle, et
ristimine on vaid sümbol, hakkaks ta naerma.
Meie kirikus oli mees nimega Roger Rogers. Tore mees, konsultandist insener, kes reisis üle
kogu riigi. Ta oli niivõrd osavate näppudega. Ta oli ainus mees, keda tean, kes võis võtta
inimese juuksekarva, siduda sellesse tugeva sõlme ning selle sõlme siis lahti harutada. Proovi
kodus! Ta tegi meile seda trikki mitmeid kordi pidudel. Ta võttis juuksekarva, käskis meil
selle kõvasti sõlmida ja siis võttis selle sõlmest lahti. Väga osav. Ta katsetas ükskord
metalliga ja väike killuke metalli läks otse ta silma ning see jäi pimedaks. Tal õnnestus vasaku
silmaga edasi toimetada ning ta sai oma tööd jätkata, aga parem silm väsis tihti ületööst. Nad
tulid naisega me kirikusse. Mõlemad tulid väga kiiresti usule ja nad olid selleks valmis. Mees
tuli nädal hiljem minu juurde ja küsis: mis ma pean tegema? Ma ei saa oma naisele otsa
vaadata, sest kus iganes ma käisin konsultant-insenerina, leidsin naise, kellega magada. Ma
pole oma naisele rääkinud, seega ei tea ta midagi. Tunnistasin selle üles nüüd, kuid ei saa
naisele otsa vaadata, sest mul on enda pärast nii häbi. Hommikusöögi ajal istume alati
üksteise vastas väikese laua taga. Ma ei saa naisele otsa vaadata. Ta teab nüüd kõike, ja ma ei
saa teda vaadata. Ütlesin: tead, mis sul on vaja? Näitasin talle 1. Peetruse 3. peatükki, mis
ütleb, et ristimine ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse
taotlemine Jumalalt. Ütlesin: ristime sinu ja su naise järgmisel pühapäeval. Nii tegimegi.
Pühapäev oli käes, naine läks läbi vee enne ning jäi ootama, ta ei rutanud riideid vahetama. Ta
jäi ootama, sest ta tahtis meest näha. Mees läks vee alla, hüüdes kõva häälega: Issand Jeesus,
pese mu südametunnistus puhtaks! Ta tuli veest välja puhta südametunnistusega. Jooksis oma
naise juurde, hoidis teda ja vaatas talle otsa. Ei unusta seda iial. Sellest ajast saati ei tundnud
ta mingit piinlikkust selle pärast, kes ta oli ennist olnud. Ta võis sellest rääkida, nagu see
oleks keegi teine olnud. Tema vana loomus, mitte tema ise. Ta oli puhas. Kas arvad, et Jeesus
tahab su usku proovida sellega, et palub sul märgade riietega inimeste ees seista? See ei ole
minu Jeesus. Kui Jeesus ütles, et ristimine on vajalik, ja Ta ütleski, siis sellepärast, et vajame
seda. See teeb midagi meis, mida miski muu ei saavuta. Kui ka keegi üldse ristimist ei vaja,
siis oli see Jeesus ise. Kuid Ta ütles: ei, mina saan ristitud. Kui Tema seda tegi, ei saa ma
kellegi teise keeldumisega leppida. Olen ristinud inimesi, kes nii kohutavalt kartsid vett, et
isegi vannis istumine pani nad värisema. Olen näinud, kuidas nad saavad ristimisel
veehirmust vabaks. Veega ristimine on päästev sündmus. See on palju enam kui sümbol. See
on miski, mis annab meile uue alguse kristlikuks eluks. Seega ma kindlasti seostan ristimist
päästega. Lõik, mida tsiteerin 1. Peetruses, ütleb: ristimine päästab nüüd teidki. Mitte lihaliku
rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse ülestõusmise
kaudu.
Kõik need sõnad kokku moodustavad midagi muud. Selle põhjal, mida olen rääkinud,
kerkivad kaks suurt küsimust: esiteks, kuidas on lood kindlusega? Kas Issand ei taha, et
oleksime kindlad oma päästes? Kas Ta siis ei taha, et meil oleks kindlus südames? Pean
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sellele loomulikult vastama. Jah, usun, et Issand tahab, et oleksime kindlad. Usun, et Ta tahab,
et meil oleks see kindlus, mille see toob. Samas aga mille peale me oma kindluse rajame?
Mõned kristlased vastaksid: raja see kindlus Pühakirja tõotustele. See ei ole aga usaldusväärne
kindluseallikas. See on süllogism, loogiline tuletamine. Piibel ütleb seda ja usun, sellega on
otsustatud. Kas ikka otsustab? Kas usun piisavalt? Kuidas tean, et olen selle tõesti vastu
võtnud? Kaldun arvama, et oleme oma kindluse valele asjale rajanud. Oleme seda rajanud
Pühakirjale. Algkogudusel ei olnud Pühakirja, kuid neil oli kindlus. See rajanes pigem
Vaimule kui Pühakirjale. Uus Testament ütleb seda. Kui me käime Vaimus, tunnistab Tema
koos meie vaimuga. Kindlus tuleb Pühalt Vaimult. Ta ei kinnita meile, et lõpuks jõuad pärale,
vaid seda, et oled õigel teel. Liigud edasi teel, mis viib Taevasse. Võid olla kindel, et oled
õigel teel, ja kui jätkad sellel, jõuad ka pärale. Inimesed tahavad tunda pigem turvalisust kui
päästet. Nad tahavad mingit garantiid, et jõuavad teekonna lõpuni. Ma ei usu, et Uus
Testament annab meile sellise garantii. See kinnitab aga, et Vaim tunnistab koos meie
vaimuga ja me südametunnistus kinnitab seda. Loe 1. Johannese kirja, seal on: selle läbi te
teate, et olete Jumala lapsed. Me võime teada. Sa võid teada, kes sa oled, mis on su suhe
Jumalaga ja teada kindlalt, et oled teel, mis viib ellu ja mitte laial teel, mis viib surma. Võid
seda teada. Kuid see sõltub sellest, kas jätkad Pühas Vaimus. Esimene asi, mis muutub, kui
lähed teelt kõrvale, kui lähed oma teed- kõigepealt jääd ilma kindlusest. See kindlus on selle
tee peal, et oled pääseteel, mis viib ausse. Tänu Jumalale, et see kindlus kaob, kui lähed teest
kõrvale, sest siis tead- oot, mis ma teinud olen? Olen läinud kõrvale, olen eksinud. Tule tagasi
õigele teele ja kindlus tuleb tagasi. See kindlus on selles, kus sa oled praegu. Sellest piisab,
sest kui lihtsalt jätkad sel teel, jõuad kindlasti kohale. Usun tõesti, et meie kindlus,
kaasaarvatud me südametunnistus…Loe 1. Johannese kirja väga tähelepanelikult. See pole
absoluutne garantii, aga on kindlus, et oled õigel teel. Kui sa ei taha lugeda sellest Piiblist, loe
Bunyani raamatut „Palveränduri teekond“. Milline imeline raamat! Sellest leiad väga palju
kindlust, mis saab neile osaks, kes on pääseteel, teel Taevasse. Kuid just selle raamatu lõpus,
kus John, palverändur ja ta sõber on Jordani jõe kaldal, mis selles raamatus tähendab surma,
näeb Taevast linna jõe teisel kaldal. Jõgi aga paistab sügav ja tume. Palveränduri sõber
ütleb:“Ma leian teise tee taevasesse linna!“ ja läheb mööda teist rada vasakule. Bunyan
kirjutab: nii et nägin, et isegi taevaväravate juurest on olemas tee põrgusse. Panin selle oma
raamatusse „Tee põrgusse“ motoks.
Räägime teisest suurest küsimusest, mida paljud teist ilmselt küsivad: kas võime kaotada oma
pääste? Kas seda protsessi saab katkestada? Paljud kristlased ütlevad: kui alustasid ja tegid
esimese sammu, siis ongi kõik ja sulle garanteeritakse pääs Taevasse. Ma ei usu seda ja tahan
tuua mõned põhjendused. Need kõik on piibellikud põhjused. Vaatame mõnda neist praegu.
Tahan olla kindel, et annan teile kõik. Esimese põhjusena tooksin välja vajaduse koostööks.
Mitte lihtsalt kristliku elu algul, vaid läbi terve teekonna. Kus iganes leiad tõotuse, et Jumal
suudab sind hoida, siis leiad selle kontekstis ja õhutuses, et hoiaksid iseennast. Need kaks
käivad alati koos. Kristlaste üks lemmikumaid salme on Juuda kirja lõpus:“Tema suudab teid
hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama.“ See on imeline
salm. Samas seda salmi võetakse nii tihti kontekstist välja. Vahetu kontekst ütleb:“Hoidke
endid Jumala armastuses.“ Hoidmisel on kaks poolt. Meie hoiame ennast ise ja Tema hoiab
meid. Seal ei ütle, et Ta kindlasti hoiab, vaid et Ta suudab sind hoida. Seega sina pead ka
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midagi tegema. Pead ennast hoidma Jumala armastuses, sest Tema suudab sind hoida. Need
käivad koos. Võtame Pauluse tunnistused oma kirjades Timoteosele. Ühes kohas ütleb
ta:“Tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani.“ Jällegi, Tema suudab hoida.
Pööra lehte ja Paulus ütleb:“Ma olen säilitanud usu, lõpetanud võidujooksu, mulle on valmis
pandud õiguse pärg.“ Jällegi Jumala hoidev vägi vajab inimese hoidvat poolt. Need kaks
kuuluvad kokku. Samamoodi kutsub Jumal ja inimesed hüüavad Jumala poole. Mõlemat on
vaja päästetud saamiseks. Apostlite teod kaks mainitakse Peetruse jutluses mõlemat. Ta
ütleb:“Kes iganes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.“ Samuti ta ütleb:“See tõotus on
antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal enese juurde
kutsub.“ Jumala kutse peab kokku panema inimese vastusega kutsuda Teda appi. Jumala
hoidev vägi pannakse alati kokku sellega, et peame hoidma end Temas. See on esimene, kuid
teise asjana tahan mainida, et Uues Testamendis on palju kirjakohti, mis hoiatavad, et me ei
kaotaks, mis meil on Kristuses. Lugesin nad üle ja neid on kokku kaheksakümmend. Kui
tahate näha neid kõiki kokku võetuna, võtke mu raamat:“Kord päästetud, alatiseks päästetud“.
Need on seal kirjas koos selgitustega. Kaheksakümmend kohta Uues Testamendis iga autori
poolt, mis hoiatavad meid ühel või teisel viisil. Toon ära paar sellist kirjakohta. Probleem on
aga selles, et kui just jutlustaja aus pole, siis jätab ta jutlusest mõned kirjakohad välja.
Seetõttu on hea rääkida Piiblist järjest, ühest tervest raamatust järjest, siis pead tegelema
kõigega. Need on mõned kohad. Võtame Roomlastele 8, mis selle lõpus see ütleb: olen
veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed ega
mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesuses.“ Jah, see on
tõsi, kuid üks asi puudub sellest nimekirjast- sina. Seal ei ütle, et sa ise ei suudaks seda teha.
Seal ütleb, et miski muu ei suuda. Seetõttu, kui pöörad vaid ühe lehe, näed kõige selgemat
hoiatust terves Uues Testamendis, millest haruharva jutlustatakse. Roomlastele 11, kus Paulus
ütleb, et Iisraeli puhul murti ära mitmed juudi oksad, sest nad lakkasid uskumast Jumala
tõotustesse. Lisaks ta ütleb, et me pole loomulikud oksad, vaid oleme külge poogitud
metsõlipuuoksad. Tihti juudi okste asemele, mis ära murti. Sellega Jumal aga ütleb: Jumal
pole muutunud ja kui meie ei hoia iseennast Jumala headuses, ütleb Ta mittejuutidest
usklikele, et neid murtakse ka ära. Enam selgemalt ei saa öelda. Me lihtsalt pidevalt kuuleme
Roomlastele 8. ja mitte 11. peatükki. Kuuleme pooltõde kogu aeg. Roomlastele 8 kinnitab
meile, et miski muu ei saa meid lahutada, kuid Roomlastele 11 ütleb selgelt, et meie ise võime
ennast lahutada Jumala armastusest. Võtame Johannese 15, kus Jeesus ise räägib. Jeesus
ütleb:“Jääge minusse.“ Meil on illusioon, et niipea kui usume, siis saame pakikese, millel on
kirjas „igavene elu“. See pole üldse niimoodi. Nagu Johannes ütleb oma kirjas:“See elu on
Tema Pojas.“ See pole kunagi meis, kuni me surelikud ihud panevad selga surematuse. Sel
hetkel on elu ka meis eneses. Seni aga on see elu Tema Pojas. Kel iganes on, pange tähele
oleviku ajavormi…Kel iganes on Poeg, sel on elu, kel aga pole Poega, sel ei ole elu. Igavene
elu ei ole iialgi selle elu okstes. See on viinapuus. Jeesus ütleb: elage minus, mina olen tõeline
viinapuu, jääge minusse, elage minus, viibige minus. Vastasel juhul kaotab oks oma elu, see
ei kanna enam vilja ja lõpuks murtakse ära ning visatakse tulle. See on väga tõsine asi.
Kuulame Jeesust ennast praegu. Seda Ta ütles: jääge minusse, sest okstes endas ei ole elu. Me
oleme tõelise viinapuu oksad, kuid elu on viinapuus, mitte meis. Me oleme oksad ja
ammutame igavest elu Jeesuselt. Seetõttu on mu tõlge salmile Johannese 3:16 niivõrd oluline:
see, kes jätkuvalt usub Temasse, sel on jätkuvalt igavene elu. See on Temas, mitte meis.
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Jeesus tegi selle päris selgeks, et kui me ei jää Temasse, kaotame oma elu, sest see on Temas.
Võtame mõne teise koha- väga selge ja tugev koht 2. Peetruse kirjast. Lugege kogu kirja, ma
ei anna peatüki- ja salminumbreid. See on ainult kolm lehekülge pikk. Seal ütleb…Ma ei ütle
seda peast, sest tahan, et kuulete täpset sõnastust, siis inimesed ei ütle, et väänan kirjakohti.
„Kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse
tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on ju nende
viimane lugu halvem kui esimene. Sest neil oleks olnud parem, et õiguse tee oleks neile
jäänud tundmata, kui et seda äratundnuna pöörata selg nende kätte antud pühale käsule.
Nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb:“Koer pöördub tagasi oma okse
juurde“ ja „Pestud emis läheb porisse püherdama“.“ See kirjakoht on küll väga selge. Kui
põgened maailma rikutusest selle läbi, et tunned meie Issandat ja Päästjat, Jeesust, ja pöördud
tagasi vana elu juurde, siis mis juhtub? Oled kehvemas olukorras, kui poleks kunagi teadnud.
Kui oled endiselt taevateel ja kaotad ainult veidi tasust, kuidas saaksid olla kehvemas seisus,
kui poleks kunagi teadnudki? Ainus võimalik tähendus nendele sõnadele on see, et su üle
tuleb suurem kohus, kui oleksid olnud uskmatu. Nendest kirjakohtadest me ei kuule tihti
jutlustatavat. Inimesed tahavad saada lohutust ja tunda end hästi. Nad tahavad minna koju
julgustatuna. Kui jutlustajad ei vaata ette, siis valivad, mis osadest nad Piiblist jutlustavad.
Pühendasin end aastaid tagasi kogu Jumala Sõna jutlustamisele. Mis tahes see ütleb ja mis
tahes see mulle maksma läheb. Ma ei soovita seda kindlasti, kui tahad olla populaarne
jutlustaja. Kui õpetan piiblit järjest läbi lugedes, siis olen pidanud tegelema kõigi nende
vähem tuntud osadega, mis jäävad tihti mainimata. Mitte see, mis jutlustaja ütleb, vaid mis
ütlemata jätab. See räägib rohkem tema uskumustest ja veendumustest. Nii et sellised
kirjakohad.
Järgmisena tahan lisada nimekirja, et Jeesus rääkis kõige enam põrgust. Kas pole huvitav, et
samas kõik hoiatused põrgu kohta, väljaarvatud kaks neist, ütles Ta uuestisündinud
kristlastele? Vaadake järele. Ärge aktsepteerige midagi, mida ütlen, kuni te seda oma Piiblist
järele pole vaadanud. Mõtlen seda siiralt! Kui sa ei leia Piiblist minu õpetust, siis Jumala
pärast, unusta see ära. Ära võrdle mind teiste õpetajatega, sest mulle see mäng ei meeldi.
Mulle ei meeldi, kui küsitakse, mida ma arvan kellegi õpetusest. Me arvamus Piiblist on
oluline. See on nii oluline, mis sa ise oma Piiblist leiad. Ära lase piibliõpetajal ega kellelgi
teisel lasta eirata seda, mida on Piiblis kirjutatud. Pean teile rääkima oma raamatust „Tee
põrgusse“. Kas teil on siin neid? Kõik on müüdud? Ta võib neid tellida teie raamatupoes. See
raamat „Tee põrgusse“…Kirjutan kõik raamatud pastakaga. Pole kaasas praegu. Mul pole
arvutit ja kirjutan kõik oma raamatud pastakaga. Mul pole mobiiltelefoni ega meiliaadressi.
Mu poeg on maailma mastaabis infotehnoloogia ekspert. Ta arvab, et tulin välja Noa laevast.
Kuid olen rahul, naudin elu, aga pole neid asju, kas pole kohutav? Lõpetasin just käsikirja
põrgu teemalisele raamatule nimega „Tee põrgusse“ John Bunyani järgi. Mind kutsuti
Itaaliasse meestekonverentsile Aadria mere äärde ühte hotelli Rimini nimelises kuurortlinnas.
Lendasin Bologna lennujaama, jõudsin sinna keskööseks ja oli pime ning sadas vihma. Mul
oli must diplomaadikohver. Seal oli mu raamatu käsikiri, konverentsi märkmed ning mul oli
suur kohver riiete, hambaharja ja muuga, nagu siingi. Pastor, kes mulle lennujaama vastu tuli,
ütles: hüppa sinna autosse, panen su asjad taha. Hüppasin autosse, sõitsime tund aega tema
juurde, mis oli muuseas peaaegu Pavarotti maja kõrval Modenas. Tulime autost kell 1 öösel
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välja, ta tõstis mu kohvri välja ning lõi pagasiruumi kinni. Ütlesin: oota, mu diplomaat ka.- Ei,
sul oli ainult üks suur kohver. Mõistsin, et ta polnud märganud mu diplomaadikohvrit seal
kärus. Ütlesin, et peame kohe tagasi sõitma, sest selles on konverentsi märkmed ja ka viimase
raamatu käsikiri. Sõitsime tagasi, kuid ei leidnud jälgegi sellest kärust ega kohvrist. Läksin
leiubüroosse, kuid ka seal polnud seda. Läksime politseisse. Ma ei unusta iial seda
politseiniku, kes muigas ja ütles: ahsoo, kaotasite kohvri Itaalias? Teadsin täpselt, mis ta
mõtles: seda kohvrit sa küll enam ei näe. Läksime Modenast ära, sõitsime järgmisel hommikul
160 kilomeetrit Riminisse ja jõudsime hotelli. Järgmisel hommikul läksin esmalt randa
kõndima. Imeilus hommik, nagu tänagi, sinine taevas ja kaunis rand. Üks koer liitus minuga
ja meil oli väga tore koos umbes pool tundi. Hiljem läksin tagasi hotelli. Kohe hotelli juures
tuli mu juurde üks mees, andis kohvri mu kätte ja kõndis minema. Ma olin nii üllatunud, et
isegi ei peatanud teda. Tänase päevani pole mul aimugi, kes see oli või kust see kohver tuli.
See on 160 kilomeetrit eemal. Käes oli järgmine hommik. Mul polnud aimugi. Olin eelmisel
õhtul Issandale öelnud. Magasin garaažis Modenas. Palvetasin: Issand, kui hea võimalus on
teada saada, kas tahad, et see raamat läheks ikkagi trükki. Kui Sa tahad, et see ilmub, pead
selle tagasi tooma. Kui Sa ei taha, et see ilmub, siis ära too seda tagasi. Ütlesin, et uuesti ma
seda ei kirjuta. See tuli tagasi. Nii et see raamat on nagunii juba ime, usu mind. See räägib
kõik Jeesusest ja ütlen raamatus seda, et nii paljud pastorid kahtlevad, kas oli ikka ainult kaks
kohta põrgust, mida ei antud uuestisündinud kristlastele. Kontrollige see järele. Kaks erandit
on variserid ja kuidas ta ikka ütles neile ning hoiatas neid. Ta ei hoiata kunagi patuseid põrgu
eest. Kas pole hämmastav?
Saan rääkida põrgust, sest kardan sinna ka ise sattuda. See on ainus põhjus, miks võin sellest
jutlustada. Inimesed teavad, et ma ei ütle: lähen taevasse ja teie põrgusse, vaid et me kõik
võime sinna sattuda, kui me pole ettevaatlikud. Kui me siis kõik need asjad kokku paneme,
eriti kui juhtume vaatama mitte Heebrealastele 6. peatükki, kuigi see on ka päris tõsine
peatükk, vaid Heebrealastele 10. Kui teadlikult, tahtlikult jätkame patu tegemist, pärast seda
kui oleme õppinud tundma valgust, siis ei ole enam ohvrit pattude eest ja me solvame armu
Vaimu. See väike lõik lõpeb kohutava väitega:“Hirmus on langeda elava Jumala kätte!“
Paljud jutlustajad ütlevad: kui kohutav on armust ilma jääda. Olen sellega nõus, kuid siin ei
öelda seda. See on kirjutatud usklikele, mitte uskmatutele. Ja siin öeldakse neile:“Hirmus on
langeda elava Jumala kätte!“ Kuna, nagu järgmine peatükk ütleb:“Sest meie Jumal on neelav
tuli!“ Mõtlesin sellele, kui külastasin Sitsiiliat. Lennuk hakkas tagasiteel Londonisse õhku
tõusma. Kui mu teenimistöö oli tehtud, siis lendas piloot üle Etna mäe, mis on ainus
tegevvulkaan Euroopas, ning see purskas parajasti. Brittish Airways piloot ütles: teen teile
väikse üllatuse! Ta tõstis lennuki ühele küljele, olin vasakul poolel, ja ta lendas üle
avause…üle vulkaanikaatri. Nägime täpselt seda punast hõõguvat keevat laavat. Nägime,
kuidas laava valgus mööda mäe seina alla ja sõna otseses mõttes põletas alla minnes maha
külasid. Mul oli hea meel, kui lennuk võttis taas suuna Heathrow´le. Tean, millised õhuvoolud
sealt ülesse tulevad. Seda vaadates aga mõtlesin: just nii ilmselt peaksin tundma, kui lähen
pühapäeval teenistusele. Kui vähesed mõtlevad Jumalale kui neelavale tulele. Kontrolli alt
väljas, mitte Tema kontrolli, aga meie. Ütlen need lihtsalt välja ning siis küsin teilt. Ilmutuse
raamat on järgmine Uues Testamendis, mis paneb mind küsimusi esitama. Ilmutuse raamat on
täielikult suunatud kristlastele. See on hoiatus kristlastele. Võtmesõnaks on „võitmine“.
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Issand annab imelisi tõotusi. Mitte kõigile, kes usuvad, vaid neile, kes võidavad. Üks neist
tõotustest on järgmine:“Kes võidab…mina ei kustuta tema nime eluraamatust.“ Kui see üldse
midagi tähendab, siis oleks hullumeelne öelda, et kui oled usklik, aga ei võida, jääb sinu nimi
raamatusse alles. See muudaks selle tõotuse absurdiks. Siin ütleb: kes võidab, mina ei kustuta
tema nime eluraamatust. Eluraamatut mainitakse neli korda Pühakirjas, kolm korda neist 2.
Moosese raamatust edasi. Rõhk on sellel, et nende nimed kustutatakse eluraamatust. See võib
tõesti juhtuda. Kui see raamat lõpuks lahti tehakse, tahab Ilmutuse raamatu autor uskuda, et
kõigi selle raamatu lugejate nimed on endiselt seal kirjas. Uut maad ja uut taevast ei tõotata
kõigile usklikele. Seda tõotatakse võitjatele. Usklikele, kes võitlesid ja võitsid selle võitluse.
Uus taevas ja uus maa on võitvate usklike jaoks, mitte loorberitel puhkavatele usklikele.
Oleme uskliku pannud standardiks, mitte võitja. Võitja on see, kes on ära võitnud kiusatused
seesmiselt ja tagakiusu väliselt. Need on kaks survet me peal. Kui me kõik selle kokku
paneme, siis tegelikult on patt usklikes vägagi tõsine asi ja seda peab võtma tõsiselt. Selle
peab tunnistama, sellega peab tegelema. Hoia oma asjad Jumalaga korras. See on minu Uue
Testamendi sõnum. Ole aus Tema ees. Kui sa teed pattu, tunnista see, tegele sellega ja liigu
edasi. See on kõik, mis tahtsin selle kohta öelda.
Millised kaks sõna on veel tähtsad? Tahaksin vaadata sõna „ette määratud“. Kas pole kena
sõnapaar? See on tegelikult väga hea. See ei tähenda „ette ära otsustatud“. Neid aetakse tihti
segamini või peetakse ekslikult samaks sõnaks. „Ette määratud“ tähendab üht ja „ette ära
otsustatud“ midagi muud. „Ette ära otsustatud“ tähendab paika panna enne, mis juhtub või
mida keegi teeb, kus nende saatus saab olema. „Ette määratud“- minu definitsioon oleks:
valmistada ette kellegi saatust enne kui nad sellest midagi teavad. Valmistada ette nende
elukäik. Kui see inimene aktsepteerib selle saatuse, mis tema jaoks ette valmistati, siis võib ta
alati öelda: olin ette määratud seda tegema. See oli minu jaoks valmis enne kui sellele isegi
mõtlesin. Seetõttu, kui saad kristlaseks, astud n-ö ette määratud saatusesse. Kui see aga
loogiliselt tähendab, et Jumal otsustas, et saad päästetud, siis pead seisma silmitsi variandiga,
et Ta lasi teistel põrgusse minna või isegi saatis nad sinna. See on kahekordne „ettemääratus“,
aga peaks olema „ette otsustamine“. Võin seda kõige paremini oma elu näitel selgitada.
Väiksena tahtsin alati talupidajaks saada. Mina küll ei teadnud seda, aga mu isa valmistas
seda saatust mulle ette. Ta korraldas asju, et mul oleks 21-aastasena oma talu. Mitte talu, mida
omada, aga talu, mida rentida. Ta korraldas kõik ja ma ei teadnud sellest midagi. Enne kui ma
sellest teada sain, läksin oma kohaliku pastori juurde ja ütlesin: usun, et Jumal tahab, et
saaksin pastoriks. Sain teada sellisel viisil, ja jagan teiega nüüd oma arusaama juhtimisest.
Leian, et paljud kristlased teevad Jumala juhtimisest suure probleemi ja satuvad suurde
segadusse, mida Issand tahab, et nad teeksid. Mu arusaam juhtimisest oli järgmine: tõotasin
Issandale, et kui Ta ütleb mulle selgelt, kuhu Ta tahab, et ma lähen ja mida teen ja mida ütlen,
siis mina olen sõnakuulelik. Kuid Tema on boss, mitte mina. Tema ülesanne on mulle öelda,
mitte minu ülesanne aimata. Kui paljud teist lähete esmaspäeval tööle ja ülemus ütleb: püüa
ära arvata, mis sa täna tegema peaksid! Sa ei kohtle maist ülemust niimoodi ning sa ei
eeldaks, et ta nii käituks. Sa eeldad, et ta tuleb ja ütleb: tee täna seda! Kui ta ei ütle seda
esmaspäeva hommikul, siis eeldad, et teed edasi seda, mida tegid reedel. See on nii lihtne.
Tema on boss, sina oled Tema sulane. Kui Ta tahab, et teeksid midagi teisiti, on see Tema
ülesanne sulle öelda, mitte sinu ülesanne. Nii et ütlesin Issandale, et kui Ta ütleb, kuhu minna,
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mida teha, mida öelda, siis ma ka teen seda. Tema armu läbi olen oma osa täitnud. Tema on
oma osa täitnud.
Tuli päev, mil lahkusin koolist 16-aastasena ja hakkasin talus tööle. Muuseas, 17-aastaselt sai
minust kristlane ja mu vanemate usust sai ka minu usk. Hakkasin jutlustama kõikvõimalikes
kohtades, v.a kirikus. Kirikus poleks julgenud jutlustada, aga tegin seda mujal. Pubides,
klubides, rannas, kus iganes oli rahvast. Minu kantsliks oli Ameerika sõjaväemaastur. Parkisin
selle ja seisin taha ning jutlustasin. See oli lõbus. Varsti liitus minuga umbes 80 noort ja tegi
sama. Meil oli väga lõbus. Ma ei jutlustanud ikka veel kirikus. Ühel päeval läksin õhtust
sööma usklikust arvepidaja juurde. See on see mees, kes kogub kihlvedusid võistlustel. Ta oli
nüüd usklik ning meil oli kena õhtusöök. Sõitsime bussiga väiksesse metodisti kirikusse. Ma
arvasin, et tema jutlustab. Tee peal bussis küsisin: millest sa täna jutlustad, Jack? Ta ütles:
Täna ei jutlusta mitte mina, vaid sina. Mulle tundus kantslist jutlustamine palju hirmutavam
kui väljas. Kui vaatad neid tõsiseid nägusid, neid jutluse tundjaid- hirmutav! Rääkisin neile
oma tunnistuse, tsiteerisin iga salmi, mida teadsin ja andsin neile kõik oma teoloogia, mis oli
tol ajal väike ja lõpetasin täpselt seitsme minutiga. Sündmus, mida ma pole kunagi korrata
suutnud. Seal taga istub üks me endine koguduse liige ja noogutab, ta teab. Nagu mu naine
ütleb: üldiselt öeldes David räägib. Niimoodi ta ütleb. Nii et hakkasin jutlustama. Äkitselt see
rõõm jagada inimestega head sõnumit oli nüüd vastuolus mu sooviga olla talupidaja. Sa võid
ka olla mõlemat, kuid minu jaoks oli seal vastuolu. Mäletan, et ütlesin: Issand, kui ütled mulle
täna lõunaks selgelt, kas tahad, et olen talunik või jutlustaja, siis teen seda. 10:30 jõin kohvi
ühe teise talutöölisega ja ta ütles mulle: sinust ei saa maakündjat, vaid sinust saab jutlustaja.
Ütlesin: Issand, see pole küllalt selge! Läksin sealt ära, ja nii pea, kui seda tegin, läksin mööda
tänavat ja trehvasin metodisti vaimulikku, keda ma polnud aastaid näinud. Ta oli me
koguduse pastor, kui olin veel väike. Ta vaatas mulle silma ja ma tervitasin teda. Ta küsis:
miks sa pole teenistuses? Kell oli umbes 11:30. Ütlesin: nüüd on küll selge, Issand! Siin olen
selle tulemusena. See on mu arusaam juhtimisest. Mul pole aimugi, kuidas selle teemani
jõudsin. Ettemääratus. Kolm nädalat hiljem kutsus mu maine isa mind oma tuppa ja ütles, et
on korraldanud kõik, et mul oleks 21-aastasena oma talu. Pidin talle ütlema, et ta jäi veidi
hiljaks. Mu taevane Isa jõudis ette. Tal oli selle üle hea meel, rohkemgi veel, kuid ta ei
pannud seda kunagi sõnadesse. Seega mulle oli ette määratud, kui oleksin selle talu vastu
võtnud. Oleksin võinud elu lõpuni öelda: mu isa oli ettemääranud, et saan siin talunikus. Vahe
oli aga selles, et mul oli vabadus keelduda tema plaanist ja seetõttu see ei juhtunud.
Sa võid nii ka taevasele Isale teha. Ta on valinud meid Kristuses enne maailma loomist, kuid
võid sellest keelduda. Ta on ette määranud, et saaksime õigeks mõistetud, pühitsetud, austatud
Jeesuses, kuid võid sellest ka keelduda. Me ei tohiks iial süüdistada keeldujate pärast Jumalat.
Tema pole vastutav nende eest, kes lähevad põrgusse. Nemad ise vastutavad. See on minu
jaoks kohutavaim ette otsustamise juures. Raamatus „Palveränduri teekond“ on üks värav.
Palverändur näeb kirja värava peal: kes soovib, võib tulla. Kui aga astub väravast sisse, vaatab
tagasi, näeb: ette määratud vastavalt Jumala ettenägemisele. Kui sisened Jumala saatusesse ja
vaatad tagasi, siis tead, et Ta oli su selleks ette määranud ning tänad Teda selle eest. See pole
aga ette ära otsustatud. Ta ei sundinud sul seda saatust vastu võtma ega sellesse sisenema. Nii
et usun „ettemääratusse“ ja Ta määras mind olema jutlustaja. Ta planeeris kõik selle mu
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eluks. Kui leiad Jumala plaani oma eluks, siis selles on tohutu rahulolu ja rahuldus, sest tead,
et Ta planeeris selle enne kui sellele isegi mõtlesid. Ma ei väida, et Ta paneb kõik alati
täisajaga teenimistöösse. Ta võib jätta sind talupidajaks, nagu Lõuna-Aafrika
kartulikasvatajad. Oluline on leida see saatus enda jaoks ja teada, et oled ette määratud
kõigeks, mis Tal on sinu jaoks. Niimoodi lahendame selle. Mis puudutab Jumala
suveräänsust, siis usun, et Jumalal on täielik kontroll kõige üle. Kuid Ta on loonud
meiesugused olendid ja andnud meile võime Tema pakkumisest keelduda. Ta ei pane meid
keelduma, kuid annab vabaduse seda teha. Seega Jumal oma suveräänsuses on otsustanud
meid luues piirata oma suveräänsust. Ta ei taha marionettnukke, vaid inimesi, kes
vabatahtlikult võtavad vastu Ta armastuse ja armastavad Teda vabast tahtest. Ta ei tahtnud
lapsi, kes on sunnitud Teda armastama, vaid kes valivad selle. Mitte nukke, kes peavad
kuuletuma nööridele, vaid inimesi, kes võivad öelda „ei“. Isegi Jumalale. Siiski Jumala seatud
piirang Tema suveräänsusele on ajutine. Jumal on juba määranud päeva oma ajakavas, mil see
piiratud vabadus, mis meil on, lõpeb. Üks tõsisemaid lõike on Ilmutuse raamatus:“…kes on
rüve, saagu veelgi rüvedamaks.“ Teisisõnu tuleb päev, mil me võimalus Temast keelduda on
lõpetatud ja me ei saa midagi enam teha. Mil see, kuidas oleme valinud, on ka see, kuidas
Tema valib meie suhtes terveks igavikuks. Siis kehtestatakse kõigi üle Tema suveräänne tahe.
Nii et Tema praegune, meie poolt piiratud tahe on ainult ajutine, sest jumal on Jumal. Ta on
seda teinud ainult, et Tal oleks perekond vabadest vabatahtlikest kuulekatest lastest. Ta
saavutabki seda. Üle maailma alustatakse päästeteed. Nad astuvad päästeteele, ja kui nad
jätkavad koostööd Temaga, siis jõuavad nad sinna, kus Ta tahab, et nad jõuaksid. Olen
põnevil sellest. Kas on veel sõnu? Olen vist kõik läbi võtnud. Võib-olla sõna „arm“, mis on
neist kõige armsam sõna. Selles sõnas on lahkust, andmist, kuid selle alatooniks on ka
andmine inimestele, kes pole seda ära teeninud. See on Jumala väljateenimata soosing. Armu
läbi oleme päästetud, mitte vastupandamatu armu, vaid armu läbi. Isa arm, Poja arm, Issanda
Jeesuse arm, üle kõike armu Vaim, nagu Teda kutsutakse, teeb tööd meie sees, mida me ei
suudaks iial ise teha. Ainult Jumal võib seda meie eest teha.

Kristuse ainulaadsus pluralismiajastul
1. osa
Mina olen valmis ja põnevil. Kas oled ka valmis kuulama? Hästi. Me teemaks on nendel kahel
õhtul „Kristuse ainulaadsus pluralismi ajastul“. Täna õhtul räägin peamiselt pluralismist või
paljususest, milles me nüüd elama. Homme õhtul vaatame, kuidas sobitub Jeesus Kristus
sellesse pluralismiajastusse. 70 aastat tagasi olin ma 10-aastane poiss Kirde-Inglismaal.
Tundsin vaid üht religiooni. Inglismaal oli tol ajal ainult üks religioon. See oli kristlus. Meil
olid mõned variandid sellest. Meie kandis oli kaks varianti: anglikaanid ja metodistid.
Kutsusime neid kirikuks ja kabeliks. Mina olin selle liigituse kabelipoolses osas. Seega
kasvasin üles metodisti kirikus. Minu vanavanavanavanavanaisa oli üks J. Wesley esimesi
jutlustajaid. Talupidaja Yorkshire´st. Mu vanaisa oli metodisti jutlustaja. Isa oli
põllumajanduse professor Newcastle´ Ülikoolis. Seega mina kasvasin üles kiriku-kabeli
liigituse ühel poolel. Meie riigi teistes linnades oli ka teisi variante: presbüterlased Šotimaalt,
vennastekogudused, Päästearmee ja kõik tavapärased variandid, kuid ainult üks religioon.
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Suudan vaevu uskuda muutust, mis toimus minu elu ajal Inglismaal. Kui tuled me riiki, siis
näed, et see ei ole enam kristlik maa. Kaugeltki mitte. Mul on piinlik seda teile rääkidagi, kuid
peaaegu leiad Inglismaal kindlalt rajatuna iga maailmas olemasoleva religiooni. Teie näete,
kuidas neid ka siin ühel või teisel viisil rajatakse. Kunagi valitses meie ühiskonnas üks
religioon. Enam ei ole see nii. Olete näinud seda mitmeid aastaid, kuid meie jaoks on see uus.
Briti impeerium ulatus kunagi üle terve maailma. Mu kooli atlasel oli kõik Briti võimu all
olevad maad märgitud punase värviga. Mitte kommunismi punasega, vaid Briti punasega. See
ulatus ühest maailma otsast teise. Seda kutsuti impeeriumiks, kus päike ei loojunud. Nii see
oligi. Oleksime võinud tõmmata kaabli ümber maailma mööda Briti territooriumi. Nüüd on
meil järel vaid väikesaar Euroopa põhjarannikul. Meil on Gibraltar ja Falklandi saared ning
see ongi peaaegu kõik. See on tohutu muutus. Kristlus levis üle maailma Briti impeeriumi
kaudu. See käis kaasas Briti vägedega, kohtusüsteemi ja kuningannaga. Selle tulemusena olid
impeeriumi ülistuslaulud enamus kirikulaule, mida lapsena laulsime. Arvasime, et kristlik
impeerium hõlmab varsti kogu maailma. Kirjutasin üles mõned laulud, mida laulsime.
„Gröönimaa jäistelt mägedelt India rannikuni“ oli üks lemmiklaule. Praegu me seda ei laula.
Teised sõnad olid:“Jeesus valitseb, kus päike astub oma järjepidevat rada.“ Üks minu
lemmikutest oli:“Olgu nii, Issand, et Su troon ei iial kao, nagu maailma impeeriumid kaovad.
Sinu kuningriik seisab ja kasvab igavesti, kuni kõik, kes Su loodud, alistavad end Sulle.“
Need olid kõik seotud Briti impeeriumi üleilmse levikuga. Me tõesti uskusime, et just nagu
impeerium oli nii suur ja levis nii paljude rahvaste seas, siis kristliku impeeriumiga juhtub
varsti sama. Mind oleks lapsena šokeerinud see, kui oleksid mulle öelnud, et ühel päeval
kuulutan ma ette, et võõramaine usund on Inglismaal valdav religioon. Nüüdseks olen
kirjutanud ka selle kohta raamatu. Seal olen ette näinud, et islamist saab Inglismaa
juhtivreligioon. see on erakordne muutus tolle ajaga võrreldes, kui olin väike poiss KirdeInglismaal. See raamat näeb ette just seda. See tuli mulle mõtteisse ühel koosolekul
Inglismaal ja leidsin end äkitselt täiesti ootamatult värisemas. Olin vapustatud mõttest, et
islam hakkab Suurbritannias valitsema. See toimub praegu niivõrd kiirel tempol, et mu kuus
aastat tagasi kirjutatud teos on nüüdseks juba aegunud. See on Suurbritannia kõige
hämmastavam muutus. Nüüd seisame silmitsi väga erineva olukorraga. Teised religioonid
küll levivad ja kasvavad, kuid islam on see, mis kinnitab mu kodumaal tõsiselt kanda. Ma
nägin seda ette ja praegu on see sündimas. Ma ei ennustanud, millal see juhtub, kuid see
toimub nii kiirel tempol, et ilmselt ei lähe väga kaua, kuni sellest saab Inglismaa peamine
religioon. Toon välja mõned faktid ja arvud. Metodisti kirik sulgeb nüüd igal nädalal kaks
kogudusehoonet. Samal ajal avavad moslemid igal nädalal kaks mošeed. Veel mõned arvud.
Nüüdseks on Suurbritannias umbes 120 islamikooli. Meil on 85 islamikohust, kus
rakendatakse islami seadust moslemite piirkondades. Nad elavad koos, saavad järglasi ning
kasvatavad rahvaarvu. Niipea kui nad saavutavad enamuse, siis avatakse šariaadikohtud.
Inimesed ei ole siis enam Briti vaid islami seaduste all. Nad saavutavad palju võimu meie
õigussüsteemis. Neile antakse õigusi, et nende abielu ja pangandus tehtaks vastavalt
šariaadile. Kuna nüüd on poliitiliselt korrektne soosida vähemusi, saavutavad nad soosingu
meie valitsuse silmis. Oleme teadlikud oma ühiskonna religioossest keerukusest. Olen
märganud, kui palju on teie linnas kirikuid. Olen märganud väga paljusid. Olen märganud
ühte mošeed, kuid siiani on teil ülekaalukalt kristlik regioon, kui mu tähelepanekud on õiged.
Kuid see muutub.
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Mis on põhjustanud selle tohutu muutuse? Olen kirja pannud neli peamist tegurit, mis
mõjutavad meie ühiskonda, et see muutub kiirelt pluralistlikuks. Selle all mõtlen seda, et
erinevad kultuurid tulevad sisse ja eksisteerivad kõrvuti. Erinevad religioonid tulevad oma
kultuuriga. Need on mõned tegurid. Esiteks: sisse- ja väljaränne. Inimesed liiguvad nüüd palju
lihtsamalt üle maailma ja seavad end sisse maades, mis pole nende sünnimaa. See on
Suurbritannias olnud suureks faktoriks. Kui impeerium lõppes, oli Suurbritannia avatud
sellele, et inimesed koliksid siia impeeriumi riikidest, nn Ühendusest, nagu mõned seda
kutsusid. Seega meil oli palju inimesi Lääne-Indiast, Indiast, sh ka Pakistanist. Pakistanlased
olid need, kes tõid kaasa islami. Immigratsioon mõjutab meid kõiki, kuna inimesed liiguvad.
Tänapäeval on väga haruldane, kui keegi elab oma sünnimaal. Eriti just noorema põlvkonna
seas. See on noorte seas populaarne, kõik mu lapselapsed teevad nii. Nad võtavad aasta
vabaks ja reisivad maailmas ringi. Mu poeg läks Indiasse Himaalaja mägedesse ronima. See
on väga levinud tava, et enne ülikooli minekut võetakse aasta vabaks ja reisitakse maailmas
ringi. See on praegu suhteliselt odav. See on teine faktor- reisimise lihtsus. Võime lennata
ümber maailma mõne tunni jooksul, samas kui meie esiisadel võttis ümber maailma reisimine
kuid. Kellegi jaoks tähendas Inglismaalt Austraaliasse reisimine otsekui teise universumisse
minemist. Nüüd võin Austraaliasse sõita vähem kui ühe päevaga. Maailm on palju väiksem,
nagu globaalne küla. Seega odav transport on mõjutanud kogu olukorda. Sõidame maailma
risti-rästi läbi. Kui istun lennujaama ooteruumides, pean seda palju tegema. Jälestan seda,
ärge kellelegi öelge! Lihtsalt vaatan, kuidas maailm minust möödub. Rahvusvahelistes
lennujaamades ma ei tea, mis riigis ma olen, sest seal liigub ringi niivõrd palju rahvuseid.
Seljakotireisijad ja kõik on liikvel. Kolmas faktor on meedia. Oleme praegu kursis sellega,
mis maailmas toimub, nagu mitte kunagi varem. Kui oleksid öelnud mu vanaisale, et ta võib
istuda oma kamina ees ja vaadata jalgpalli Lõuna-Aafrikast, siis ta oleks arvanud, et oled hull.
Ennekuulmatu! Nüüd on võimalik. Meedia kaudu oleme kursis, et kristlus pole ainus
religioon maailmas, sest on ka palju teisi religioone. Hiljuti määrati BBC uus
religiooniosakonna juhataja. Sellel positsioonil oli vanasti alati kristlane. Nüüd on selleks
moslem. Prints Charles toetab islamit. See kõik on päris ebatavaline. Prints Charles tahab
muuta kroonimistseremoonia sõnastust, kui teda kuningaks kroonitakse. Ta ei taha, et teda
kutsutakse selle usu kaitsjaks. Ta tahab, et teda kutsutakse üldiselt usu kaitsjaks. Olen kindel,
et teiste religioonide juhid võtavad osa tema kroonimistseremooniast. Tony Blair on öelnud,
et pühendab oma ülejäänud elu maailma religioonide ühendamisele. Ta kogub endale rahalist
toetust ja inimesed annetavad meeleldi, et rajada sihtasutus, mis ühendab kõiki religioone. Nii
et meedial on ka oma osa, kuid haridus teeb seda samuti. Igas Inglismaa koolis on
religiooniõpetus, mis minu päevil tähendas piibliõpet, kuid nüüd eri religioonide võrdlust.
Tavakoolides õpetatakse kõiki religioone. Lapsed peavad me koolides viiendast eluaastast
alates õppima kõikide erinevate religioonide kohta. See sünnib neid mõtlema, millist endale
valida või kas üldse. Laseme need lihtsalt endast mööda ja ei pühendu ühelegi. Kes on kindel,
milline neist on tõde? Olen tihti öelnud inimestele: kõik maailma religioonid võivad olla
valed, aga ainult üks neist saab olla õige. Mõtle see läbi, sest vastuolud religioonide vahel on
niivõrd suured, et nad võivad kõik valed olla, kuid ainult üks saab õige olla. Tahan teile just
homme rääkida, et kristlus on see üks, mis on õige. Pole kedagi teist sellist kui Issand Jeesus
Kristus. Mitte kuskil kogu maailmas. Need on mõned mõjufaktorid, mis toovad teised
religioonid meie koduõule. Nüüd võin kõndida Inglismaal mööda tänavat ja öelda, et selles
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majas on budistid, siin konfutsianistid, siin šintoistid, siin majas veel keegi muu ja seal keegi
muu. See on täielik segu. Üks mu sõber oli väga haige. Sõbra naaber tahtis talle teha midagi
head ja tõi talle sooja lõuanöögi iga päev Mõlemad olid poissmehed, ta tahtis hoolitseda
naabri eest. Kui mu sõber paranes, tänas ta oma naabrit ja ütles:“Oled mu vastu tõeline
kristlane olnud." Naaber ütles:“Ma pole kristlane, olen moslem.“ See pani peaaegu nende
sõprusele punkti. See oli ta loomulik vastus:“Oled olnud hea ristiinimene, kui ma olin haige.“
Ta eksis täielikult. Küsimus on järgmine ja seda arutatakse laialdaselt: kuidas me üksteisega
läbi saame? Mitte lihtsalt kultuuriliste erinevuste suhtes, vaid erinevuste suhtes religioonis ja
usus. Kuidas säilitame üksteisega elades ühiskondliku harmoonia? Kuidas säilitame rahu?
Sellest on saanud pakiline teema. Meie suhtumine üksteisesse ja suhted üksteisega on olulised
teemad.
Meil on neli võimalust eri religioonide vahelistes suhetes. Esimene on antagonism ehk vaen.
Selline on olnud minevik sajandite vältel erinevate religioonide vahelistes suhetes. Meil on
kõigil kurb minevik konfliktidest. Isegi veriseid sõdu on peetud erinevate religioonide vahel.
Mitte ainult religioonide vahel, vaid ka religioonisiseselt. Kusjuures mulle pidevalt öeldakse,
et religioon on konfliktide põhjuseks. Seetõttu paljud ütlevad: ma ei puuduta ühtki religiooni,
sest tahan elada rahus oma naabritega. Kurb minevik. Konfliktid tekivad alati, kui üks
religioon saab poliitilise või sõjalise võimu. Midagi paistab juhtuvat. Üks hullemaid asju, mis
kristliku kirikuga juhtus, oli keiser Constantinuse pöördumine. Ristiusust sai Rooma
impeeriumi ametlik religioon ja teisi religioone hakati halvustama. Neid oli palju. Niipea kui
kristlus saavutas poliitilise võimu, siis hakkas see teisi religioone taga kiusama, sealhulgas
just eriti juudi religiooni. Seega kui pääseme võimule ligi, siis juhtub meiega midagi ja asjad
hakkavad kohutavalt valesti minema. Religioonidest, kes on omavahel võidelnud, on tulnud
agressiivsust nii kristluse kui islami poolelt. Ristisõdade ajalugu 11. sajandil ja järgnevad sada
aastat. Mul tuleb meelde, et tänapäevases Lähis-Idas mängis mu sõber oma perega Lähis-Ida
rannal. Mu sõber ehitas lastele liivast lossi. Keegi jooksis üle ranna ja lõi liivalossi jalaga
laiali. See ehmatas lapsi kohutavalt. Ta küsis: miks ehitasid ristisõdijate kindluse? Ta märkas,
et oli selle kujundanud ristisõdijate kindluse järgi ning oli teinud mõned aknad ristikujulised.
Kuigi see toimus 13. sajandil, siis mäletasid nad seda tänini. Ristisõdu mainitakse Lähis-Idas
pidevalt tänapäeval. Inimestel on pikaajaline mälu selliste asjade puhul. Islami ja hinduismi
vahel on olnud konflikt. Samuti islami ja judaismi vahel. See on ka probleemi peamiseks
põhjuseks Lähis-Idas praegu. Ära tee viga, seal ei ole poliitiline konflikt, see pole ka
humanitaarne konflikt, see on religiooniga seotud konflikt. Just praegu üritab Hillary Clinton
lahendada see olukord ja tuua rahu Lähis-Idasse. Ta võib ainult loota, kui aus olla. See käib
kõigi kohta, kes arvavad, et suudavad seda lahendada. Poliitikud ignoreerivad seda
religioosset küsimust, aga see on keskpunkt kogu probleemile. Ka religioonisiseselt on olnud
konflikte. Islami enda keskel on olnud tõsiseid sõdu sunni ja shiidi harude vahel. Kohutav
sõda oli Iraagi ja Iraani vahel. Mitte väga kaua aega tagasi ja sajad inimesed tapeti. See
toimus sunni ja shiidi vahel, st moslemi ja moslemi vahel. Olen kindel, et olete kuulnud
konfliktist Põhja-Iirimaal, minu kodumaal, katoliiklaste ja protestantide vahel. Seega paljude
jaoks on religioon konfliktide ja pingete põhjustaja, et meil oleks palju parem üldse ilma
religioonita. See on fakt, et enamus meist ei suuda toime tulla võimuga. Kui me selle kätte
saame, siis kasutame seda valesti. Ühel päeval valitsevad kristlased kogu maailma. Saab
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olema maailma valitsus ja meie saamegi selleks. Käesolevalt me ei suuda isegi praegu ühel
meelel olla. Olen peaaegu meeleheitel, kui kristlased valitsevad maailma, milline see saab
olema. Kui teie valitsete maailma, siis ma ei tahaks siin olla. Nii et vaen religioonide vahel on
olnud probleemiks me maailmas siiani, pea kogu ajaloo vältel.
Teine võimalus meie vahel on nn separatism. Räägin teile lähemalt kõigist nendest
„ismidest“. Separatismi ainus lootus säilitada rahu kogukonnas on hoida religioonid lahus.
See on toimumas meie riigis. Meil on mõned linnad, mis on jõega pooleks jaotatud. Ühel pool
on moslemid ja kristlased ning ülejäänud on teisel pool. Seega hoiame religioonid getodes.
Hoiame nad lahus ega lase neil kohtuda. See ainult ei loo getosid, vaid teeb religiooni
eraasjaks. Võid praktiseerida ükskõik millist religiooni, kui teed seda privaatselt, kui sa ei
räägi sellest avalikult, kui sa ei võta oma usulisi väärtusi ja ei ürita neid peale sundida.
Teisisõnu, selline on pakutud lahendus probleemile. Tahetakse ilmalikku riiki, kus pole ühtegi
avalikku religiooni. Religiooni eraasjaks tegemine keelab usu kuulutamise ehk proselütismi.
See on uus sõna evangeliseerimise jaoks. See on uus sõna, mida poliitikud kasutavad, et öelda
kristlastele: ärge kuulutage evangeeliumi. Meil pole midagi teie privaatse religiooni vastu, aga
hoidke see endale ja oma perele. Ärge üritage panna teisi oma usku muutma. See on nüüd
ametlik seadus, eriti just islamiriikides. Elasin Araabias kolm aastat. Iga araablasest kristlane,
kelle me ristisime, mõrvati. See pani mind ristimise peale tõsiselt mõtlema. Just ristimine
ärgitas teiste araablaste viha. Me ristisime kellegi ja väga kiiresti nad tapeti. Pussitati. Üks
neist pussitati mu enda ukse ees. Teine põletati elusalt oma kodus, kuna nad ristiti kristlasteks.
See tõesti vapustas mind, sest mõtlesin: mis on selle ristimise fenomen, et see põhjustab
selliseid asju. See viis ilmselt ka selleni, et lõpetasin töö metodisti kirikus. Ma ei saanud enam
lapsi ristida. Lihtsalt pidin muutma kogu oma suhtumist ristimisse, sest nemad võtsid ristimist
palju tõsisemalt kui mina. Nemad nägid seda kui matust, nagu surma. Justkui inimese endise
elu mahamatmist. Seda ütleb ka Uus Testament. Seega pidin seda ka tõsiselt võtma. Kas
võime aktsepteerida eraldamist lahendusena? Kas kristlased võivad nõustuda, et ei räägi
kellelegi oma usust? Kas võime seda endale hoida? Vastuseks on, et me ei saa. Maailmas on
kaks religiooni, mida kutsutakse n-ö misjonärireligiooniks. Islam on üks, kristlus teine. Iga
kristlane ja iga moslem soovib jagada oma usku üleilmselt, lootuses, et ühel päeval saab
maailm osaks tema religioonist. Seda usuvad nii moslemid kui kristlased. Kristlastel on see
keelatud maades, kus islam saavutab enamuse. See on n-ö ühesuunaline tee. Moslemid võivad
ehitada Inglismaale ükskõik kui palju mošeesid, nad ehitavad olümpiamängudeks üht väga
suurt mošeed. Nii et kõik, kes tulevad nendele olümpiamängudele, näevad tohutu suurt
mošeed täpselt olümpiastaadioni kõrval. Paljud, kes tulevad Inglismaale ja näevad seda,
mõtlevad: kas see on siinne uus religioon? Samas ei saa ehitada ühtki kirikut SaudiAraabiasse. Võin öelda seda oma kogemusest sellel maal. Nii et asi on ühesuunaline. Seda
põhimõtet on aga võimatu rakendada. Kuidas ütled kristlasele: hoia usk avalikkuse eest
varjul? Kuidas läheksime tööle ilma kristlike väärtusteta südames? Väärtused nagu ausus või
kaastunne. Iga kristlane, kes läheb tööle, võtab oma usu kaasa, kui see on tõeline usk, sest see
on väärtuste kogum. Sa ei saagi nendega midagi muud teha, kui elada nende järgi. Me ei saa
olla täiesti vait oma usu suhtes. Mitte et kasutad oma aega ülemusele kuulutades. Kuidas oled
vait avalikus elus oma väärtushinnangute suhtes? Ei saagi olla. See on põhimõtteliselt
võimatu. Seega see kaasaaegne mõte religioon eraasjaks teha, on otseses vastuolus nii islami
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kui kristluse jaoks. Me lihtsalt ei saa sellest vaikida. Kui oled leidnud Kristuse vastuseks oma
probleemidele, kui elumõtte, siis kuidas võiksid mitte tahta seda teistega jagada? Toon ühe
paralleeli. Olin ühel koosolekul ja rääkisin sel teemal ning mainisin:“ Kui leiaksid ravimi
vähile ja sa ei jagaks seda ülejäänud maailmaga, siis see oleks päris kuritahtlik.“ Maailm
arvaks nii vähemalt. Tol õhtul istus rahva seas üks mees Hiinast, kes oli seotud
vähiuuringutega. Selle tulemusena ehitas ta haigla, just selle jaoks et võtta sinna
raskeloomulisi vähipatsiente ja kasutada neid nende soovil vähiuuringutes, et püüda välja
töötada selle vastu ravim. Mind vaimustas, et väike sõna puudutas teda niisugusel viisil. See
oleks tõesti kuritahtlik, kui teaksid, kuidas ravida vähki ja sa ei jagaks seda kellegagi. Kas sa
ei arvaks nii? Muidugi arvaks. Kui aga leiaksid ravimi palju levinumale probleemile nimega
patt, siis oleksid kuritahtlik, kui sa sellest ei räägiks. Sa ei suudaks sellest vaikida. Seega
separatism ei toimiks.
Kristlus on pühendunud eesmärgile teha jüngriteks kõik rahvad, kuulutada evangeeliumi
täielikult kogu loodule. Me ei saa vaikida. Seetõttu tahan sulle praegu öelda, et kristlasi
hakatakse taga kiusama. Ma hoiatan inimesi Suurbritannias, et tagakiusamine on tulemas ja
pead selleks valmis olema. Kristlane on siis raske olla. Enamikes riikides see juba on väga
raske. Kas teate, palju kristlasi suri eelmisel aastal Issanda nimel? Kui ütleksin 3000, mis sa
siis arvaksid? Kui ütleksin 30 000, mis sa siis arvaksid? Kui ütleksin 300 000, mis sa siis
arvaksid? Viimane arv on veidi liiga kõrge. 285 000 kristlast suri oma usu eest viimase 12.
kuu jooksul. Kas teadsid seda? Kas sellest räägiti su koguduses? Võime istuda mugavalt
kirikus, samal ajal kui õed-vennad surevad Issanda nimel. Kus see praegu toimub?
Indoneesias, Pakistanis, Põhja-Nigeerias, Lõuna-Sudaanis. Me peame teadma, mis toimub.
Need on meie vennad ja õed. Pane tähele, et kõik mainitud riigid on islamimaad. Mul pole
piinlik seda öelda, kuna peame teadma. Suured pinged on nende kahe peamise usu vahel.
Islam on nüüd kõige kiiremini kasvav religioon maailmas. See ei ole arvuliselt veel sama
suur, kui seda on kristlus, mis on maailma peamine religioon. Õigupoolest nimetatakse
kristlasteks umbes 2/3 maailma rahvastikust. Islam on suuruselt teine ja jõuab väga kiiresti
järele ning isegi juba meie eluajal võib edestada kristlust. Annan teile karmid faktid. Tahan, et
teaksite, milliseks olukord kujuneb mitte väga kauges tulevikus siin ja pea Suurbritannia
lähitulevikus. Esimest korda mu eluajal on Inglismaal kristlasi oma usu pärast arreteeritud.
Ma ei arvanud, et ma seda oma eluajal näen. Mis nad tegid? Jutlustasid avalikus kohas. Nad
arreteeriti selle piirkonna moslemite kaebuste peale, sest nad olevat rahu rikkunud. Nii et nad
arreteeriti. Mu sõber Ida-Londonis pani üles kuulutuse kiriku ette:“Jeesus on ainus tee Jumala
juurde“. Võimud käskisid, et see eemaldataks tema kiriku teadetetahvlilt. Tagakiusamine on
Suurbritannias alanud. Seetõttu ütlen kristlastele igal pool: olge valmis tagakiusuks. Kuidas
selleks valmistuda? Ühe väga lihtsa tõe andis mulle aastaid tagasi üks kallis jumalamees.
Tõesti imetlen seda meest, ta oli väga armas kristlane. Ütlesin talle kord:“Bob, ma ei usu, et
suudaksid Jeesuse pärast lõvidega võidelda, ma tõesti ei usu, et suudaksid.“ Ta ütles
mulle:“David, kui oled praegu ustav väikestes lahingutes, siis võtad vastu ka suurima, kui see
tuleb.“ Tal oli elutarkust. Kui meil pole julgust väikestes lahingutes, kus kannatame veidi
sotsiaalset ebamugavust, siis hiljem me ei suuda kindlasti seista. Kui tagakiusamine tuleb,
muutuvad kogudused tugevaks. See teeb koguduseelus imesid, kui on veidi vastuseisu. Seega
ma ei ole masendunud, vaid olen tegelikult päris elevil. Mu lihal pole sellest head meelt,
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vastupidiselt minu vaimule. Kogudus mu kodumaal vajab kindlasti veidi tagakiusu. See teeb
palju meie jaoks. Saame lahti kõigist pühapäevakristlastest. Vaat kus mõte, kas pole! Jeesuse
sõnul juhtub enne maailma lõppu kolm asja. Esiteks, iga rahva seas vihatakse kristlasi. Neid
vihatakse igal maal. Teiseks, enamike kristlaste armastus jahtub. Kolmandaks, evangeeliumi
kuulutatakse kõigile rahvastele. Kas see pole hämmastav järjestus? Täpsemalt, tagakius
vähendab kristlaste arvu. Puhastab kogudust ja jätab vaid tõelised kristlased alles. Seejärel
nad jätkavad evangeeliumi kuulutamist. Kas teate, et igal maal tänapäeval, kus kogudus on
surve all, kuulutatakse evangeeliumi ja nad kasvavad nii kvaliteedi kui kvantiteedi poolest.
Seetõttu läänemaailmas väheneb koguduste arv. Neil on liialt mugav. See muutub kiiresti.
Halleluuja! Asjad lähevad paremuse poole. Olud on aga rasked. Seega pole lahenduseks
separatism ehk eraldamine.
Kolmas vastus, mida inimesed leiavad lahenduseks, on pluralism. Ma märkan, et see on
„ism“. Paljusus on üks asi, paljusus ühes kohas või religioonis on üks asi, kuid pluralism
tähendab uskuda, et see on hea asi. Meie viimane valitsus, õigemini eelmine valitsus tegi
pluralismi osaks oma partei manifestist. Nad ütlesid, et on hea, kui meil on palju religioone;
see on hea, et meil on erinevad kultuurid; see on hea, kui teame, et on olemas erinevad
religioonid, sõltumata sellest, millist praktiseerime. See kõik põhines relativismil- st
põhimõttel, et kõik religioonid on head, et kõikides religioonides on osaliselt tõde ja neil
kõikidel usunditel on lisada ühiskonna heaolule. Peame hoopiski julgustama erinevatel
religioonidel üksteist aktsepteerima ja panustama ühisele heaolule. Selline mõtteviis seisab
pluralismi taga. See oli ja on endiselt mingil määral valitsuse manifest mu kodumaal, et see on
hea valikuvabadus, kui meil on erinevad religioonid; annab variante ja võimaluse näha
üksteises head. Lihtsalt näeme, et iga religioon saab panustada ühiseks kasuks. See tähendab,
et aktsepteerime, et kõik religioonid on võrdväärsed, need on kõik erinevad teed, mis viivad
samasse paika, me kõik teenime sama Jumalat erinevatel viisidel ja seetõttu võime ka üksteist
aktsepteerida. Homme õhtul just eriti näeme, et kristluses on üks osa, mis selle mõttega ei
sobi ja see on Jeesuse Kristuse isik. Ta ei sobi mõtteviisi, et kõik religioonid viivad samale
eesmärgile ja et kõik teenime sama Jumalat, ainult erineval viisil. Põhiline arusaam
pluralismis on meie kõigi võrdväärsus. Elame ajastus, kus kõik peavad olema võrdsed. Keegi
ei tohi kellelegi alt üles vaadata. Mehed ja naised on võrdsed. Mustad ja valged on võrdsed.
Kõik religioonid on võrdsed. Peame olema kõik samal tasemel ja esimese asjana kannatab
austus. Sa ei vaata kellelegi alt üles ega ka ülevalt alla, kuigi teeme seda. Me ei vaata alt üles
kellelegi. Me ei aktsepteeri autoriteeti, et keegi on me üle. See isegi mõjutab kristlasi, kui nad
mõtlevad Jumala kolmainsuse üle. Isa, Poeg ja Püha vaim näivad kõik võrdsed. Selles pole
justkui mingit allumist. Sõna „alluma“ on muutumas halvaks sõnaks. Me ei alistu üksteisele,
kuid oleme kõik võrdsed. Ära allu kellelegi, vaid ole oma enda boss! Kutsume seda
egalitarismiks. Uskumatu on, kui paljud arvavad, et see on vastuvõetav kristlastele. See ei ole.
Piibel räägib palju allumisest. See teeb meid väga ebapopulaarseteks. Aktsepteeri ja
respekteeri kõiki. Relativism tähendab, et absoluutne tõde puudub. Pole absoluutset õiget ega
valet. Pole absoluutset tõde ega vale, kõik on hall, küsitav. Musta ja valget ei ole enam, kõik
on hall- kuskil keskel. Muidugi Piibel ei sobi sellega üldse kokku. Piibel on väga must-valge
raamat. Kas oled valguses või pimeduses. Oled kitsal teel, mis viib ellu või laial teel, mis viib
surma, aga Piiblis pole vahepealset, halli ala ei ole. Olemas on kas see või teine, kas võtad
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vastu Kristuse või keeldud Temast. Sind võetakse vastu Temas või lükatakse tagasi, sest sa ei
võtnud Teda vastu. Piibel on väga selge selles, et pead valima. Jumal on seadnud, et teatud
asjad on absoluutselt valed ja teised absoluutselt õiged. Homme hommikul vaatame raskusi
selle uskumisel seoses lahutuse ja uuesti abiellumisega. Lahutus ja uuesti abiellumine on
saanud kristlastele tavaliseks, nagu see on ülejäänud ühiskonnas. Oleme unustanud, mida
Jeesus ütles nende asjade kohta. Üks asi, mida lubasin Lõuna-Aafrikas puudutada, on uurida,
mida Jeesus ütles lahutuse ja uuesti abiellumise kohta. See varjutab nii paljude laste elusid üle
kogu maailma. Abielu ja pere purunemine on meie üks peamisi sotsiaalseid probleeme. Seega
see relativism ütleb, et pole absoluutset õiget ega valet. Mis on õige sinu jaoks, võib olla vale
minu jaoks ja vastupidi. Ei ole mingeid absoluutseid tõdesid ega valesid, on vaid vaatenurk,
kuidas seda näeme. Seega jutlus on asendatud vestluse ja nõustamisega. Näen väga vähe
mõtet asjal, kus grupp inimesi jagab oma teadmatust. Meile on antud midagi, mida peame
teatama. Mõned Jumala absoluutsed tõed. Asjad, mida Jumal peab õigeks või valeks. Asjad,
mis Tema silmis on tõde või vale. See ongi jutlustamise eesmärk. Seda saab vaid jutlustada,
kas see rahvale meeldib või mitte. Väga levinud on arusaam, et saame rohkem tehtud
dialoogiga, kui kuulata ühe isiku monoloogi. Meie maal kaotavad paljud jutlustajad
enesekindluse, sest neile tundub, et nad lihtsalt pakuvad oma arvamust. Ma ei paku teile oma
arvamust, tahan teile tõde rääkida, kas võtad selle vastu või mitte. Tahan sulle öelda, mis on
õige ja vale, kas see siis ühtib su mõtetega või mitte. Teen seda kõike Piibli autoriteediga, sest
usun, et see on Jumala Sõna praeguseks ajaks. See jääb alati kõige ajatumaks ja
ajakohasemaks vajalikuks sõnaks. Seega pluralism langeb kristlaste jaoks välja. Antagonism
langeb välja, sest me ei sõdi oma usu pärast. Separatism langeb välja. Me ei jää vait oma usu
suhtes. Pluralism samuti, sest me ei nõustu, et kõigis religioonides on tõtt ning et meil kõigil
on valet ja et peame ühinema.
See viib meid neljanda lahenduseni, mida inimesed pakuvad. Selleks on sünkretism ehk
ühendamine. Seda on välja pakutud juba väga kaua aega. Esimesena pakkus seda üks
Ameerika poliitik nimega John Foster Dulles. Ta alustas midagi, mis jätkub tänapäevani.
Selleks oli kõigi maailma religioonide aastakonverents. Ta lootis seeläbi ühtsust leida. Just
nädal aega tagasi saabus mu postkasti kaks paksu köidet ning kaaskiri selgitusega: soovime
anda teile kaks raamatut, mis kuuluvad baha´i uskkonnale. Huvitav, kas olete nendega kokku
puutunud. Nende peakeskus on Haifas, Iisraelis. Seal on suursugune baha´i katedraal ja
raamatukogu. Kohalik matusekorraldaja Gilfordis, kus olin pastoriks, tuli mu juurde ja ütles:
keegi suri, kes on baha´i usust. Kas võin kutsuda teda matma? „Sa võid paluda ükskõik
milliselt pastorilt või vaimulikult, väljaarvatud minult.“ Ütlesin, et mina baha´id ei mata.
Teadsin ühte pastorit, kellele meeldis matta ateiste. Ta ütles, et saab neist siis rohkem lahti.
Ütlesin:“Ei, baha´id ma ei mata.“ Baha´i usk tähendab uskuda, et iga religioon usub sama
jumalat, liiguvad samas suunas, peame nad kõik ühte religiooni kokku saama- st baha´i
religiooni. Nii et seda on püütud teha ja mainisin juba, et Tony Blair, kes on endine
Suurbritannia peaminister, on pühendanud oma elu maailma religioonide ühendamisele. Pean
ütlema, et usun, et ta on naiivne. Toon teile ajakohase näite sellest soovist religioone
ühendada. Muhamed üritas seda teha. Araabias oli palju kristlasi ja juute, kui ta läks
Mediinasse, mis märkis ka islami kalendri alguse, kui ta põgenes vastuseisu eest Mekas ja
läks Mediinasse. Mediina oli linn, kus elasid kristlased ja juudid. Seal alustas Muhamed uut
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religiooni. Seega ta andis välja kirjutise nimega „Ühine sõna“. Ta ütles kristlastele ja
juutidele: meil on nii palju ühist ja me usume ühte Jumalat. Usume, et peame armastama
Jumalat ja ligimest. Miks me ei võiks ühineda ja saame üheks uueks maailma religiooniks?
Kui Mediina kristlased ja juudid keeldusid tema „Ühisest sõnast“, siis hakkas ta nendega
võitlema ning hävitas nad sealt. See on ajalugu. Nüüd toon teile järgmise näite. Kolm aastat
tagasi andsid islami õpetlased välja veel ühe teose „Ühine sõna“. See anti välja kahele
kristlaste grupile: rooma katoliiklastele ja evangeelsetele kogudustele. Huvitav, et nad pidasid
neid kaht kristluse tugevaimateks esindajateks. Suure kahetsusega pean ütlema, et 300
evangeelset kristlast vastasid sellele „Ühisele sõnale“ ja olid nõus seda edasi arendama. Ma ei
nimeta nimesid, sest teaksite paljude rahvusvaheliste evangeelsete kristlaste nimesid, kes
kirjutasid sellele „Ühisele sõnale“ alla. Nad kirjutasid moslemitele vastu ja ütlesid: tahame
jätkata teiega, tahame seda edasi arendada. Kui moslemite „Ühine sõna“ kasutab sõna
„Allah“, kasutavad kristlased lihtsalt nime „Jumal“. Nad oleksid pidanud kasutama Jeesuse
nime, kuid ei teinud seda. Nad kasutasid ebamäärast sõna „Jumal“. See on nüüd suur teema.
Olen kuulnud, et mõned kristlased, kes sellele alla kirjutasid oma lihtsuses ja siiruses, on nüüd
seda kahetsenud ja eemaldanud oma nimed sealt. See on toimumas praegu ning see on tõsine
katse. Katoliiklased pole veel vastanud, aga evangeelsed vastasid. Ausalt öeldes, mul on häbi,
et nad seda tegid. See on sünkretism ehk ühendamine. Kuidas on võimalik ühendada niivõrd
erinevaid religioone? Meid ei ühenda arvamus, et usume ühte Jumalat. See on maailma
arusaam, justkui kuna judaism, islam ja kristlus usuvad sama Jumalat, siis sealt alustame
maailma religioonide ühendamist. Kristlaste peal saab olema tohutu surve ühineda islamiga
järgnevate aastate jooksul. Paljud kristlased lähevad kahjuks selle õnge. Neid ei saa liita. Kui
küsid:“Millist Jumalat sa usud või isegi seda, kas Jumal on isik?“Budistid ei usu, et Jumal on
isik. Hindud usuvad, et Jumal on 30 miljonit isikut. Moslemid usuvad, et Ta on üks isik,
kristlased usuvad, et kolm isikut. Kuidas sa ühendaksid niivõrd erinevad religioonid?
Maailma religioonide uskumusi ei saagi ühendada. Seetõttu üritatakse neid ühendada
käitumise järgi. Loodan, et mõistate mind. Erinevate religioonide uskumusi ei saa ühendada,
miks me ei võiks siis nende teguviise ühendada? Edinburghi hertsog, kuninganna abikaasa on
pühendunud sellele seisukohale. Ta usub, et võime kõik ühineda, et päästa loodust. Teised
ütlevad, et maailma religioonid peaksid ühinema, et peatada kliima soojenemine. Niimoodi on
mitmeid projekte, mida tõstetakse esile, et religioone kokku liita. Sealt tulebki see
vaevumärgatav surve. Muidugi tahavad kristlased säästa keskkonda. See on Piiblis kirjas.
Muidugi tahame näljaseid toita ja teha kõiki neid asju. Sellest ei piisa religioonide
ühendamiseks. Seega sünkretism langeb välja.
Väga tähtis on teada, millisesse Jumalasse usud. 67% brittidest usub väidetavalt Jumalasse.
See on aga ebaoluline. Millisesse Jumalasse nad usuvad? See on oluline küsimus. Paljud, kes
käivad kirikus ega usu tegelikult Iisraeli Jumalasse ning Jeesuse Isasse. Kristlus ei ole
ebamäärane usk Jumalasse kuskil seal. See kõik on eellugu sellele, mida tahan rääkida.
Enamuse sellest räägin homme õhtul. Religioonis on aga toimumas radikaalsed muudatused.
Esmalt toimus radikaalne muutus Jumalale mõtlemisest inimese peale mõtlemisele. Hetkel
levib inimesekeskne religioon, mitte Jumala-keskne. Huvitume endast, mitte Temast; mida
meie tunneme, mitte Tema. Piibel on täis tundeid, aga need on Jumala tunded. Tõeline
küsimus mu igaviku kohta pole minu tunded Tema suhtes, vaid kuidas Tema tunneb minu
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suhtes. See on oluline küsimus. Oleme jumalakeskselt religioonilt läinud üle inimesekesksele.
See käib ka kristluse kohta. Kinnisideeks on me enda vajadused, tunded ja väljendus. Me enda
kompleksid. Kes mõtleb Jumala tunnete peale? Mida Tema tunneb? Oled sa kunagi küsinud,
mida Jumal sinu vastu täna tunneb? Tal on tunded. Kas mõistad, et oled Teda rõõmsaks või
õnnetuks teinud? Kas oled Teda vihaseks teinud? Kas küsid vahel, mida Jumal tunneb? Kas
oled niivõrd hõivatud oma tunnetega Tema suhtes? Enamus laule räägib nüüd vaid minu
tunnetest Tema vastu. See ei loe tegelikult üldse. Asi puudutab Tema tundeid. Kas Ta on
vihane? Issand, oled Sa minus pettunud? Kas Sul on minust kahju? Mida Sa tunned, kuidas
olen täna elanud? See on tähtis küsimus. See on aga esimene suurim muutus alates 1980.
aastatest, mida kutsuti mina-kümnendiks ja on mõjutanud me religiooni. Laulame pidevalt
oma tunnetest ja kuidas meil läheb. See on väga teistmoodi. Teine suurem muutus, mis on
toimumas, andestage mulle need sõnad- on eshatoloogilisest evangeeliumist eksistentsiaalse
evangeeliumi juurde. Lihtsamalt öeldes, selle asemel et mõtelda tulevasele maailmale,
mõtleme praegusele. Seda mõtlengi eshatoloogilisest eksistentsiaalse all- selle asemel et
mõtleme elule pärast surma ja kuhu läheme, mõtleme hoopiski, kuidas see on nüüd ja praegu.
See on osa me eksistentsiaalsest ajastust, et tahame kõike järgmiseks teisipäevaks. Hiljemalt.
Kristlus, kus mina üles kasvasin, mõtles palju taevale ja põrgule. Uue Testamendi kristlus
ütleb: see elu on kõigest ettevalmistus järgmiseks eluks. Valmistud siin nende mõnede aastate
jooksul kogu igaveseks eluks sealpool. See on aga läinud. Taevast ja põrgust jutlustamine on
ka valdavalt läinud. Selle koha on võtnud jutlustamine sellest, kuidas saada üle depressioonist.
Nõustamine on võtnud jutlustamise koha. Meie oleme homse-inimesed. Me pole tänase, vaid
homse-inimesed. Peame olema tulevikuinimesed. Oleme ainsad, kes ootavad järgmist elu,
väljaarvatud enesetaputerroristid. Neile lubatakse paradiisi, kui neist saavad usumärtrid.
Seetõttu nad lasevadki ennast õhku, sest nad tõesti usuvad tulevikku. Milline väljakutse
kristlastele, kelle kinnisideeks on täna ja praegu. Me mõtteviisis toimub muutus
ebamoraalsusest ebaõiglusesse. Kui tulin 1982. aastal esimest korda Lõuna-Aafrikasse, siis
jäeti mu koosolekud Durbanis ja Kaplinnas ära. Minult küsiti, kas olen kommunist. Täna
tundub see peaaegu naljaks, kuid küsisin: miks arvate, et olen kommunist? Ma olin öelnud:
õigsuse Jumal on sama mures ebaõigluse pärast kui Ta on ebamoraalsuse pärast. Selletõttu
peeti mind kommunistiks. Parempoolsed kristlased on mures ebamoraalsuse pärast,
vasakpoolsed kristlased on mures ebaõigluse pärast, ja õigsuse Jumalale lähevad mõlemad
korda. See oli kõik, mis ma ütlesin. Mulle anti prohveteeringud ning ettekuulutused Jumalalt,
mis ma edasi andsin. Selle tulemusel ütlesid nad mõned aastad hiljem:“Palun tule tagasi
Lõuna-Aafrikasse, sest see juhtus, mis sa ütlesid ja nüüd tahame kuulata.“ Tulin mõned aastad
hiljem tagasi ja vastuvõtt oli väga erinev. Olete läbi elanud tõsise kriisi ja olete endiselt selles.
Teie vajadusi tuleb veel juurde ja ainult Jumal saab neid täita. Jumal tahab rahvast, kes julgeb
rääkida kristluse unikaalsuse eest.
Nüüd olen lõpuks oma teemani jõudnud: Kristuse ainulaadsus. Miks Ta ei sobitu mitte
ühessegi neist variantidest? Miks Ta hakkab silma kõigi teiste kõrval religioossel maastikul?
Mis teeb Kristuse teistsuguseks? Lõpetan täna Tema sünni ja lapsepõlvega. Mõlemad olid
unikaalsed. Unikaalne tähendabki lihtsalt „ainus selletaoline“. Täna õhtul räägingi Ta sünnist,
mis oli ainulaadne. Mitte keegi ei ole sündinud nii, nagu Tema sündis. Meil on üks pilguheit
Tema lapsepõlve, kui Ta oli 12-aastane poiss ja siis kardin jällegi langeb ja me ei kuule
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Temast midagi kuni Ta saab 30. Kas pole hämmastav? Kuulsaim inimene, kes eales elanud,
kuid me teame vaid üht asja Ta lapsepõlvest ja mitte midagi muud järgmised 18 aastat. Järsku
Ta astub avaliku elu lavale ja kolm aastat hiljem on Ta läinud ning sellega kõik piirdubki. See
on vägagi erakordne. Tahan alustada Tema sünniga. Kristuse ainulaadsus algab Ta maapealse
elu päris alguses. Ta sündis täiesti unikaalsel viisil. Mitte keegi pole sündinud nii, nagu Jeesus
sündis. Arvate teadvat, mida nüüd ütlen, aga ei ütle seda. Arvate, et ütlen, et Ta sündis neitsist
ja Ta sündiski, kuid see ei tee Ta sündi ainulaadseks. See oli osa sellest, nii et vaatame seda.
Rääkisin Londoni Ülikoolis ühe günekoloogiaprofessoriga. Ta küsis: David, kas teadsid, et on
olnud teisi neitsist sündimisi? Vastasin: ei, ma ei teadnud. Ta ütles, et on vähemalt kuus
väidetavat juhtumit, kus said lapse neitsid, kes pole kunagi seksuaalvahekorras olnud. Ta
ütles, et nad on uurinud neid ja kalduvad neid uskuma. Ta ütles, et selle protsessi nimetus on
partenogenees, mis on laialt tuntud taimeriigis ja kindlasti tuntud loomariigis ning on ka
võimalik inimeste puhul. Ta ütleb, et vahel naise munarakk hakkab iseenesest poolduma ja
toodab uue liigiesindaja spontaanse pooldumise teel, ilma et seda viljastataks. Ma ei olnud
sellest kunagi kuulnud. Tema oli kuulnud ja rääkis mulle. Ta ütles, et üheks põhjuseks, miks
nad kaldusid toetama väiteid seda kogenud naistest oli asjaolu, et kõik need naised tõid esile
väikese tüdruku. Üks, mida neitsi üksi teha ei saa, on esile tuua poissi. Mulle tundus see
põnev. Iga munarakk naise munasarjades on naissoost. Kui see ka iseenesest pooldub, võib ta
esile tuua ainult tütarlapse. Maarja aga sai neitsina väikse poja. See on võimatu. Kas mõistate?
Kas siis usute seda, mida rääkisin teistest võimalikest neitsist sündimistest või mitte. See
pigem lihtsalt kinnitab, et Maarja sünnitus oli unikaalne. Tema sai poja. Nüüd kui teame
paljunemise protsesse, võime hakata rääkima teistest asjadest. Kas Maarja andis oma panuse
sellesse väiksesse poissi või oli ta lihtsalt nn surrogaatema, kellesse Jumal istutas meessoost
loote? Piibli sõnul oli ta rohkem kui vaid surrogaatema. Ta oli Jeesuse päris ema. Seega
juhitakse meid uskuma nüüd, et Jumal lõi seemneraku tema üsas, mis kandis Tema enda
DNA-d. Sõnastan seda nii lihtsalt kui oskan. Sellisel juhul oli Maarja ema ja Jumal isa. Sellelt
positsioonilt võime mõista midagi, mida Jumal tegi Maarja üsa pimeduses. Seda võib
võrrelda, mida Jumal tegi 33 aastat hiljem haua pimeduses. Mõlemal juhul oli tegemist
Jumala loomisega, millele keegi ei olnud tunnistajaks. Seda tehti varjul mõlemal juhul.
Vaatame veel seda esimest lugu. Jeesus sündis neitsi Maarjast. Kui võiksin sellele veel midagi
lisada, siis Maarja hüümen läbistati mehe poolt seestpoolt. See ei ole juhtunud kellegi teisega,
kuid pidi juhtuma temaga. See on üks omadus, mis muutis ta sünni teistsuguseks. Ta sündis
samamoodi, nagu kõik meie emad valude läbi pärast üheksat raseduskuud. Ime ei seisnenud
Tema sünnis, vaid üheksa kuud varem Tema eostamises.
Te kindlasti teate, et Jeesus ei sündinud jõulude ajal. Jõulud siin lõunapoolkeral, kus teie
elate, ei ole väga erinevad sellest, mis nad põhja pool on, kus mina elan. See oli paganlik
põhjamaine püha, mis toimus detsembris mu kodumaal, kestes 12 päeva nii külades kui
linnades üle kogu Euroopa, tähistades valguse taastulekut- Päikese sünnipäeva. Niipea kui
inimesed veendusid, et päike saavutas jälle jõu pärast seda madalaimat punkti, st 21.
detsembril, pidasid nad valgusepüha. Nad tegid lõkkeid ja põletasid suurt palki nimega
jõuluhalg. Nad laulsid laule Päikesest. Neil olid igihaljad puud, mis tähistasid taastulevat
kevadet. Kogu jõulutraditsioon oli paganlik. Miks me selle omaks võtsime? Mäletan, et
Austraalias nägin väikseid valgeid puuvillatükke, mis olid detsembris kinnitatud poeakendele226

keset suve, kui kõik higistavad ja siin on need väiksed puuvillatükid poeakendel. Ma tõesti
arvasin, et see oli niivõrd tobe. Ma räägin teile, mis juhtus. Paavst Gregorius oli mures
paganlike brittide pärast ja saatis sinna misjonäri nimega Augustinus. Augustinus jõudis
Canterburysse, kus praegu on Canterbury katedraal ja kus Canterbury peapiiskop, Inglismaa
kiriku pea elab. Ta tuli siis kohale. Ta tegi edusamme ja Kenti kuningas sai kristlaseks. Siiski
ta ei suutnud peatada seda paganlikku jõulude tähistamist. See oli paganlik ja ebamoraalne.
Nad sõid ja jõid liiga palju, kuid kõige ebamoraalsem oli see, et 12. päevaks nad valisid ühe
mehe igas linnas ja külas selle pidustuse isandaks. Tal oli 12 päeva füüsiline ligipääs igale
naisele selles linnas või külas. Kas olete kuulnud seda laulu „Kaksteist jõulupäeva“? Sealt see
pärinebki. Augustinus teatas paavst Gregoriusele: ma ei saa neid eemale sellest paganlikust
festivalist. Paavst Gregoriusel tuli hiilgav idee: anna see festival Kristuse kätte, risti see ümber
Kristusele, et see poleks Päikese (sun) sünnipäev, vaid hoopis Jumala Poja (Son) sünnipäev.
Nii see tehtigi. Tänase päevani tähistatakse seda paganlikku pärandit. Mina jutlustan:
tõmbame Kristuse jõuludest välja. See on üks ebapopulaarsemaid jutlusi. Inimestele meeldib
jõulukuust, lõkked ja jõululaulud. Neile meeldib see muusika, üleliigne söömine ja joomine.
Teate, Kristus saab jõuluajal väga vähe tähelepanu. Peaaegu mitte keegi ei saa jõuluajal
kristlaseks. Ühelegi evangelistile ei pakuta jõuluajal tööd. Kas pole kummaline? Nad peavad
jõule koos perega. Seega on selge, et Jeesuse sünd ei toimunud detsembris. Karjased ei valva
põhjapoolkeral detsembrikuus öösel karja. Ta sündis septembri lõpu või oktoobri alguse
paiku. Piibel ütleb seda. Inimesed ei uuri seda piisavalt. Sel ajal toimusid juudi pühad nimega
lehtmajade pühad. Käin igal aastal Jeruusalemmas lehtmajade pühade ajal. Sel ajal nad
ootavadki Messiat. Seda tõotati, et Ta tuleb sel ajal, nagu Ta tuli ka esimesel korral. Usun, et
siis tuleb Ta ka teisel korral. Ma ei saa teile öelda, mis aastal Jeesus tuleb, aga kuu võin öeldakuskil septembri lõpus või oktoobri algul, siis Ta tuleb. Ta pidas kõiki teisi pühi, kuid suri
paasapühade ajal, valas välja Püha vaimu nelipühapäeval. Juudi kalendri suurim püha on
lehtmajade püha. Ta ei ole seda täitnud veel, v.a Ta esimese sünni puhul, aga Ta teeb seda.
Ootan iga september ja oktoober. Lähen Jeruusalemma ja tänan Issandat, et Ta saadab Jeesuse
just õigel ajal. Palju odavam on tähistada Ta sünnipäeva septembris-oktoobris, kui jõuluajal.
Mõtlen tõsiselt, kui kristlased mõistaksid jõulude ajalugu, siis nad ei tähistaks seda. Muide
ühel päeval me palvetasime koos ja küsisime Issandalt kummalise küsimuse ja Ta vastas.
Küsisime: Issand, kas miski ajab Sul südame pahaks? Miski, mida Sa lihtsalt ei suuda taluda?
Mu suureks imestuseks said kõik seal grupis palvetajad vastuseks: jõulud! Sellest ajast ei
tunne ma jõuludest enam rõõmu. Muidugi saame perega kokku ja sööme koos. Jah, annan
mõned kingitused, kuid ei pea seda Jeesuse sünnipäevaks. See ei ole seda. Päris vägev oleks,
kui ühel päeval kõik kristlased ütleksid: oleme jõuludega lõpetanud.
Ma ei ole ikka veel maininud Tema sünni ainulaadsust. Jah, Ta sündis neitsist, jah, Ta sündis
septembris-oktoobris, aga kõige ainulaadsem asi Ta sünni juures on järgmine. Moslemid ei
suuda seda aktsepteerida. Moslemid usuvad, et Jeesus sündis neitsist. Kas teadsid seda? See
on osa nende religioonist. Siiski nad ei usu Ta sünni kohta järgmist: Jeesus valis selle, et Ta
sündis. Seda ei saa öelda Muhamedi, Buddha ega kellegi teise kohta. See oli Tema valik
sündida. Meie ei valinud seda, et sünnime. Meie ei valinud oma vanemaid. Me ei valinud,
millisesse ühiskonnakihti me sünnime. Tema tegi selle valiku, et Ta sünnib. Mitte keegi teine
ei ole iialgi seda valinud, v.a Jeesus. See sõltus Jeesusest, kuna Ta oli olemas ka enne kui Ta
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sündis. Isegi enne seda, kui Ta eostati. See, õed ja vennad, on täielikult ainulaadne. Jeesus on
ainus endataoline oma sünnist alates. Ta eksisteeris enne oma sündi, isegi enne oma
eostumist. Ta valis selle, et siseneb beebina Maarja üsasse. Sellest räägib pühakiri. „Sõna oli
Jumala juures ja Sõna oli Jumal…Ja Sõna sai lihaks.“ Jeesus ei öelnud kunagi: ma sündisin
selle jaoks. Teised ütlesid. Jeesus ütles: ma tulin selle jaoks. See on unikaalne. Ma ei tea
kedagi teist kogu maailmas, kes ütleb: tulin maailma millegi jaoks. Ta oli kogu oma elu
teadlik sellest, et Ta oli tulnud taevast tegema midagi meie jaoks, mida keegi teine ei suutnud.
Üritasin tollal seda rääkida oma väikestele lastele. Meil olid kuldkalad akvaariumis. Tegin
rumala otsuse ja panin akvaariumisse ühe kala, mis ründas kõiki teisi. See oli tõesti üks
õnnetu vaatepilt, kui ta kõiki teisi taga ajas ja kugistas mõned väiksemad alla. Ütlesin lastele,
panin nad selle kohutava pildi ette istuma ja küsisin: kas oleksid nõus hakkama kalaks, et
saaksin su sinna akvaariumisse panna ja võiksid siin selle olukorraga tegeleda ja rahu tuua?
Sa mitte ainult ei peaks saama kalaks, et neid aidata, vaid kui ma su siia enda juurde tagasi
toon, oled endiselt kala ja sa jääksidki kalaks. Kui Jeesus tegi valiku saada inimeseks, tegi Ta
seda igaveseks ajaks pärast seda. Ta on endiselt inimene. Kui näete Teda tagasi tulemas, siis
on Ta ikka inimene. Milline valik! Nikaia usutunnistusel on see nii:“Kes on meie, inimeste
pärast ning meie õndsuseks…inimeseks saanud.“ Kui mõelda sellele, kes Ta oli enne
inimeseks saamist, isegi enne kui Teda Jeesuseks kutsuti. Johannese evangeelium kutsub Teda
nimega „ho logos“, mida tavaliselt tõlgitakse kui „sõna“, kuid see tähendab palju enamat. „Ho
logos“ on sama , mis sõna „loogika“. Selle sõna võttis kasutusele Efesose mees nimega
Heraclitus. Ta õpetas õpilastele esimesi teadusteemasid. Ta õpetas neid küsima: miks asjad
juhtuvad, nii nagu nad juhtuvad. Sellest ajast kutsutakse teadusharusid mingiks „loogiaks“.
Just sõna „logose“ järgi. Heraclituse sõnul tähendas see „põhjust, miks midagi juhtub“. Kui
Johannes evangeeliumi kirjutas, siis mõtles ta: kuidas ma kutsuksin Jeesust enne Ta sündi,
enne kui Ta inimeseks sai ja Teda Jeesuseks kutsuti. Ta otsustas Teda kutsuda sõnaga „logos“
ehk loogika- „põhjus, miks“. Milline nimi! Jeesus on see põhjus, miks. Kui tahad teada, miks
sa siin oled, siis Jeesus on see põhjus, miks. Leiad Tema, siis leiad ka vastuse. Kui tahad
teada, miks Jumal lõi kogu maailma, siis Jeesus on selle põhjuseks, miks Ta lõi. Tema on
põhjus, miks kõik on juhtunud, see tehti Tema jaoks, sind loodi Tema jaoks. See „põhjus,
miks“ on nüüd aluseks igale teadusharule. Näiteks zooloogia- põhjus, miks loomad käituvad,
nagu nad käituvad. Bioloogia- põhjus, miks elu toimib nii, nagu toimib. Psühholoogiapõhjus, miks me mõistus toimib nii. Meteoroloogia- põhjus, miks vihm, tuul ja muu sünnib.
Kõik on see põhjus, miks, mis muudab teaduse väga huvitavaks teemaks. Teadus ei suuda
leida Jeesust, kuigi Tema on põhjus, miks see kõik eksisteerib. Imeline, kas pole! See on
Tema sünd ja see teeb Jeesuse täiesti ainulaadseks. Me pole isegi vaadanud Ta ülejäänud elu.
Juba kõige algusest alates on Ta teistest erinev- ainus omataoline, Tema on kõige põhjus.
Lõpetangi sellega. Tulge tagasi homme õhtul, räägime siis edasi.

2. osa
Räägime Kristuse ainulaadsusest. Eile jõudsime vaid Ta sünnini ja juba see oli ainulaadne.
Tahan seda öelda täna ja mainisin juba ka eile, et kristlus ei saa seguneda teiste
religioonidega. See on võimatu, kuna kristlus on unikaalne ja liialt teistsugune, et teistega
seguneda. Meie peal on tänapäeval tohutu surve religioone ühendada, et jätkata nende
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tegevust, aga see pole piisav põhjus. Kristlus on unikaalne, sest Kristus ise on unikaalne. Ta
on kõigist teistest erinev, kõik teised religioossed isikud ei pääse ligilähedalegi. Ta on täiesti
ainulaadne. Alustasime eile õhtul Ta sünnist, mis oli ka ainulaadne. Mitte seetõttu, et Ta
sündis neitsist, kuigi seegi oli unikaalne. Poisi puhul vähemalt. Mainisin, et sel juhul sünnib
tüdruk, aga mitte iialgi poiss. Tõsiselt unikaalne oli see, et Ta valis oma sünniaja. Ta tegi seda
minu ja sinu pärast. Milline tegu! Kui arvestada, et Ta on ilmselt kõige kuulsam inimene
maailmas, siis me ei tea Temast midagi, kuni Ta saab 12-aastaseks. Meile antakse üks
pilguheit Ta lapsepõlve. Seegi on täiesti ainulaadne. Pean selgitama, mis toimub, kui üks 12aastane juudi poiss on kohe-kohe saamas meheks. Kindlasti toimub „bar mitzva“ tähistamine,
kus poiss viskab ära mänguasjad ning saab meheks. Sellest east alates koheldakse teda kui
vastutavat küpset meest. Meil mittejuutidena võiks ka midagi sarnast olla, kus tead, et poisist
saab mees ja hakkab tegude eest vastutama. Minu meelest suurepärane mõte. Nad viisid poisi
sünagoogi, kus Ta loeb Moosese seadust endale kõvasti ette ja ütleb:“Nüüdsest vastutan ise, et
pean neid seadusi. Seni on mu vanemad minu eest vastutanud, aga nüüd vastutan ise enda
eest.“ See on suur samm poisi jaoks. See tähendas Jeesuse jaoks enamadki. Pean selgitama,
kuidas nad tol ajal reisisid. Nad kõndisid igale poole. Nad võisid kõndida umbes 25
kilomeetrit päevas. Nad kõndisid erinevates gruppides. Naised ja lapsed asusid kõigepealt
teele ja kõndisid 25 kilomeetrit. Nad seadsid üles laagri, tegid tule üles, valmistasid söögi ja
selleks ajaks, kui kõik oli valmis, saabusid mehed. Kas see pole suurepärane korraldus! Ka
Jeesus ja Ta vanemad jõudsid lõpuks Jeruusalemma, kus Temast pidi saama juudi mees. Kui
nad Jeruusalemmast lahkusid, siis kõndisid nii Maarja kui Joosep 25 kilomeetrit, enne kui
märkasid, et Jeesust ei olnud nendega. Näib, nagu oleksid nad hoolimatud vanemad. See pole
tõsi. Nad mõlemad arvasid, et Jeesus on teisega koos. Joosep mõtles, et Jeesus pole tema
poeg, nii et Ta kõnnib koos emaga. Maarja arvas, et Jeesus on mees ja kõnnib nüüd koos
meestega. Kui nad esimeses peatuses kohtusid, küsisid nad:“Kus on Jeesus?“ „On Ta
sinuga?“ „Ei ole, arvasin et Ta on sinuga!“ Sel hetkel nad mõistsid, et olid Ta linna jätnud.
Muuseas, 12-aastaselt sai poisist isa koostööpartner, mis iganes ametit isa pidas. Ta oli nüüd
mees. Seega nad läksid Jeruusalemma ja otsisid kõikjalt kolm päeva, kuid siis nad leidsid Ta
templist, kus Ta arutas teoloogia üle koos preestritega. Nad olid hämmastunud Ta vastustest,
mitte vaid Ta küsimustest. Maarja kui tüüpiline ema ütles:“Oleme sind isaga kõikjalt
otsinud!“ Niimoodi ütleks iga ema. Jeesus ütles aga:“Ma olen nüüd mees ja olen saanud
partneriks oma Isa tegemistes. Need on mu Isa asjad.“ Võime hämminguga mõista, et keegi
polnud talle öelnud, kes on Ta isa. Maarja ei olnud Talle öelnud ega ka Joosep. Maarja oli
öelnud:“Su isa ja mina oleme sind otsinud!“ „Minu isa? Minu isa on Jumal ja tegelen Tema
asjadega nüüd. Olen suureks saanud.“ See pidi paras šokk neile olema, kui Ta seda ütles. Ta
oli nüüd aru saanud, kas Ta seda enne teadis või mitte, aga nüüd Ta mõistis, kuidas Ta oli
sündinud. Talle ei olnud seda räägitud. Sellest sai alguse Tema teadmine, et Jumal on Ta
eriline Isa ja see saatis Teda kogu elu. Ta isegi kutsus Jumalat Issiks. Ükski juut ei oleks iialgi
seda teinud. See on väga isiklik keelepruuk. Heebrea keeles on see muidugi teisiti, nimelt
„abba“. See ei ole issi või isa, vaid „abba“. Mulle nii meeldib, kui lähen Iisraeli ja kuulen
lapsi hüüdmas:“Abba, abba!“ Ka meie kordame üle vankri ääre:“Issi! Issi!“ Kui laps lõpuks
ütleb:“Issi! Issi!“- „Ta ütleski! Lõpuks ta tundis mu ära!“ Oleme siis nii elevil. Juudi lapsed
ütlevad:“Abba, abba!“ See on isa või issi. Sellest ajast alates kutsus Jeesus Jumalat oma
Issiks, oma Isaks Taevas. Kui jüngrid palusid, et Ta õpetaks neid palvetama, ütles Ta:“Teie
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palvetage:“Issi! Ta on teie Issi taevas.“ See oli suhe, mida ükski religioon polnud iialgi
kellelegi õpetanud. Olla niivõrd lähedane Taevase Jumalaga. Siis langeb jällegi eesriie 18.
aastaks ja me ei tea midagi sellest, mis juhtub järgmises 18 aastat. Eeldame, et Ta läks tagasi
Naatsaretti. Teame, et Ta läks Naatsaretti ja alistus oma maistele vanematele, mõlemale, nii
kasuisale kui päris emale. Eeldatavasti läks Ta puuseppa töökotta ja valmistas toole, laudu,
uksepiitu ning aknaraame. Kas mõistate, et Ta oli loonud puud, millest Ta tegi laudu ja toole?
Kas pole hämmastav? Ta valmistas mäed, kus Ta hiljem jutlustas. Hoomamatu mõte, kas
pole? Niisiis, me ei tea mitte midagi, kuni Ta saab 30-aastaseks ja astub avalikule areenile.
See puusepa poeg väiksest Naatsareti külast on äkitselt jututeemaks kõikjal. Kõikjal, kuhu Ta
läheb, hakkavad asjad juhtuma. Erakordsed asjad juhtuvad. Elud saavad muudetud ja haiged
saavad terveks, kurjast vaimust vaevatud saavad vabaks. Kuhu iganes see mees läheb, siis
asjad juhtuvad. Lõpuks Ta ei saa enam kuhugi minna, ilma et rahvahulgad Teda ei ootaks. Ta
on kõige imelisem debüüt maailma ajalooareenil. Nüüd algab kolm aastat kestev imetegude
aeg. Arvutame natuke: 18 aastat puutööd, 3 aastat imetegusid. Minu arvutuse järgi on see
kuus ühele, kas pole. Mida see sulle meenutab? 1. Moosese raamatu 1. peatükki. Ta ütles, et
Ta Isa töötas seni ja nüüd töötab Tema. See kuus-ühele suhe Ta Isa töös tuleb ka Tema elus
välja.
Nüüdsest on teatud unikaalsed asjad Ta avaliku teenimistöö juures. Need eristavad Teda
kõigist teistest religioossetest juhtidest. Vaatame ainult kolme asja: Tema tegusid, isikut ja
ütlusi. Kõik need kolm asja asetavad Ta täiesti omaette kategooriasse. Kõigepealt, mis Ta
tegi. Ei ole mingit kahtluski, et Ta tegi imesid. Need imed võime liigitada kahte eri gruppi:
imed, mis Ta tegi inimestega ja imed, mis Ta tegi asjadega. Imed, mis Ta tegi inimestega, ei
ole niivõrd teistsugused, mida teisedki on teinud. Mõned kutsuvad neid psühhosomaatilisteks
tervenemisimedeks, kus keha peegeldab hinge ja hingeseisundit. Kuigi mõned Ta imedest olid
vägagi erakordsed. Üks neist oli mehega, kes sündis pimedana. Ta silmad polnud kunagi
toiminud, kuid Jeesus taastas ta nägemise. Teine lamas halvatuna 40 aastat ja Jeesus annab
talle jalad. Ta ilmselt palus almust (käsi-ingl), kuid Jeesus andis jalad. Vabandage mind, see
on minu ulaks huumor. Ta tegi palju imesid inimestega: tervendas, ajas välja kurje vaime ja
isegi äratas üles surnuid. Inimesed, kes olid juba mõned tunnid surnud olnud ja Ta äratas nad
surnuist üles. Üks mees oli neli päeva olnud surnud ja juba lehkas. See tähendab, et ta ihu
lagunes. Jeesus kutsus ta hauast välja ning ta tuligi välja. Kuigi ka teised inimesed on suutnud
tervendada ja isegi kurje vaime välja ajanud, siis Jeesus tegi mõningaid vägagi unikaalseid
imesid. Asjadega tehtud imed torkavad kohe silma. Ma pole kohanud kedagi teist, kes
muudaks vee veiniks või ütleks tormile, mis ta tegema peab. Ta ei öelnud:“Rahu, ole tasa!“
See on meie tõlge. Ta ütles:“Jää vakka!“ Seda ütled väiksele ulakale kutsikale, kes sulle peale
hüppab:“Lõpeta see hüppamine! Ole vakka, ole paigal!“ Tuul ja lained vaibusid. Ja jüngrid
ütlesid:“Kes see mees selline on, et isegi tuul ja lained Talle alluvad?“ Kuigi nad olid kartnud
tuult ja tormi, siis nüüd nad kartsid Teda. Tal paistis olevat suurem vägi kui tuulel ja tormil,
sest Ta käsutas ilma. Mis Ta veel asjadega tegi? Ta võttis kaks kala ja viis väikest leivapätsi ja
hakkas neid oma käte vahel tükkideks murdma. Mida rohkem Ta tükke murdis, et jüngrid
neid laiali jagaks, seda rohkem leiba tuli juurde. Ta lihtsalt jätkas ja lõi juurde kala ja leiba
oma kätega, kuni 5000 inimest sai söönuks. Selles loos on naljakas nüanss, mis mind vägisi
muigama paneb. Ta ütles jüngritele:“Miks te rahvahulgale süüa ei anna, neil on kõhud
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tühjad?“ Jüngrid ei näidanud välja, et nad olid juba põõsastes käinud ja oma toidu ära söönud,
kus keegi neid ei märganud. Kuidas ma seda tean? Sest kui kõik olid lõpetanud, ütles
Jeesus:“Koguge kokku kõik, mis on üle jäänud!“ Nad said kokku 12 korvitäit. Mida nad tegid
12 tühja korviga? Kas mõistate? Nad olid oma toidu kaasa võtnud, kuid olid palju salaja ära
söönud. Nad ütlesid:“Me ei saa seda kogu selle rahvaga jagada.“ Jeesus teadis seda kõike ja
ütles:“Andke teie neile süüa!“ Nad ütlesid:“Meil pole neile midagi anda! Aga sellel poisil on
siin midagi!“ Vaene väike poiss jäi oma pikniku lõunasöögist ilma ja nägi, kuidas see toitis
ära 5000 inimest. See oli üks juhtum, teisel korral Ta toitis 4000 inimest. Need on loovad
imed. Neid saab teha vaid see, kes on need asjad loonud. Need on Looja imed. Siin on üks
veel. Ta needis ära viigipuu. Järgmisel päeval ei olnud midagi järel. Lehed ja viljad olid maha
kukkunud. Tegelikult vilju polnudki. Jeesusel oli nälg, siis Ta tuli puu juurde. Seal oleks
võinud olla varajased viigimarjad, kuid polnud midagi. Ta needis selle ära ja läks edasi.
Järgmisel päeval nägid nad sama puud kuivanuna ja surnuna. Jeesus oli selle puuga ainult
rääkinud. Ta teeb palju rohkem taolisi asju, kui Ta teisel korral tuleb. Ta keel oli päris terav.
Tema sõnad tegid asju, mida kellegi teise sõnad poleks suutnud. Niisiis Jeesus teeb siin
imesid. Huvitav on see, et n-ö ilmalikes ajalooallikates on kirjas, et Jeesus tegi imesid. See on
kinnitatud fakt. See teeb Ta ainulaadseks. Kas teadsid, et Muhamed ei teinud kunagi ühtegi
imet? Kas teadsid, et Buddha ei teinud ühtegi imet? Jeesus aga oli imetegija. Ta tegi imesid
nii inimeste kui asjadega kõige erakordsemal viisil. Samas mitte ükski neist imedest ei teinud
kellelegi haiget. Kui Peetrus hiljem jutlustas, ütles ta:“Jeesus käis mööda maad ja tegi head.“
Hämmastav on see, et see mees, kes käis ja tegi head inimestele ning kasutas oma erakordset
väge inimeste aitamiseks, surmati juba kolm aastat hiljem kui kõige kohutavam kurjategija.
Peame seda kuidagi selgitama. Nad ei surmanud Jeesust Ta imede pärast, see on kindel. Miks
nad Ta siis hukkasid? Ta oli ainult 33-aastane, enamus meist siin on vanemad. 33-aastaselt
Jeesus mõrvati. Mis põhjusel? Kui Ta oli teinud ainult head, aidanud haigeid ja hädasolijaid
ning aidanud näljaseid? Ta ei teinud kunagi ühtegi asja, mis oleks kellelegi haiget teinud.
Miks nad Ta siis nii kiiresti hukkasid? Räägime sellest hetke pärast. Vaatasime praegu, mis
Ta tegi. Pole kahtlustki, et Ta oli unikaalne. Keegi pole iialgi samamoodi toiminud. Vaatame
nüüd seda, kes Ta oli. Lihtne tõsiasi on see, et kuigi Ta elu on uuritud rohkem kui kellegi teise
elu ajaloos, siis ei ole mitte keegi suutnud midagi skandaalset leida. Võiks arvata, et
tänapäevane maania kõigi kohta intriige leida pärast nende surma, oleks ka Jeesuse puhul
toiminud, kuid seda pole juhtunud. Teate, et meediale, ajakirjandusele ja televisioonile
meeldib välja kaevata, mis oli kellelgi viga. Neile nii meeldib sind valgustada, et nad olid
kõigest inimesed ning meil kõigil on vigu. Need on nende tähtsate inimeste vead. See juhtus
Winston Churchilliga ja kõigi suurte inimestega. Nad kaevavad pärast nende surma
skandaalset infot välja. Nad leidsid nende vigu ja asju, mis nad tegid valesti. Tihti salajas, kui
nad olid poliitikud. Keegi pole eales suutnud leida midagi kriitilist Jeesuse kohta. Isegi Ta
eluajal kiitsid kõik Ta heaks. Keegi ei suutnud Temas ühtki viga leida. See käis kolme
inimgrupi kohta: esiteks Ta sugulased. Ühel hetkel nad arvasid, et Ta oli hulluks läinud,
mistõttu saadeti Ta ema, vennad ning õed Teda koju tooma, et nad tooksid Ta koju ja Ta saaks
puhata ning võib-olla paraneks oma skisofreeniast. Nad ei arvanud, et Ta oli halb inimene,
kuid nad lihtsalt arvasid, et Ta oli veidi segi läinud. Nad ütlesid, et Ta on arust ära. Tal on
kahestunud isiksus ehk skisofreenia ja arvab, et on Messias. Nad tulid Teda koju viima ja
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ütlesid:“Su ema ja õed-vennad ootavad väljas ja tulid Sulle järele!“ Ta küsis:“Kes on mu
ema? Kes on mu vend? See, kes teeb mu Isa tahet, on mu ema ja vend.“ Nad arvasid, et Ta on
täitsa segi ja läksid ilma Temata koju. Siiski nad ei arvanud, et Ta oli halb inimene. Lihtsalt
arvasid, et Ta on hulluks läinud. Isegi need mehed, kes Temaga kolm aastat koos olid elanud,
ütles üks neist kolme aasta pärast:“Mine minu juurest ära, olen patune mees. Issand, ma ei
kõlba Sulle. Sa ei tohiks minusugusega koos olla, sest oled liiga hea!“ See oli Tema sõprade
reaktsioon. Mida tegid Ta vaenlased? Tal oli küllaga vaenlasi ja Ta ütles neile otse
näkku:“Kes teist leiab ühegi vea mu juurest?“ Ma ei ütleks seda oma parimale sõbralegi, veel
vähem vaenlasele. Ta julges seda oma vaenlastele öelda. Nad jäid vait. Nad lihtsalt ei leidnud
ühtki viga Ta juures. Samuti pole seda keegi teine siiani suutnud. Keegi pole suutnud
süüdistada Jeesust mitte mingiski ebamoraalsuses. Ta oli mees, kes oli täiesti vaba
igasugusest soovist võimu, seksi, raha või ühegi asja järele, mille eest inimesed annavad oma
elu. Ükski neist ei liigutanud Teda. Ta sõna otseses mõttes kõndis läbi elu koos oma
sõpradega. Tal polnud kuhugi oma pead heita, omamata kodu ega vara. Tal polnud midagi.
Keegi ei saanud Teda süüdistada raha armastamises, seksuaalses üleastumises või
kuulsusejanus. Ta isegi ei üritanud. Ta hoopis ütles asju, mis ei toonud Talle sugugi
populaarsust. Seega mitte keegi pole suutnud Jeesuses viga leida. Nad võivad leida vigu, mida
kirik on teinud. Nad leiavad lihtsalt vigu kristlastes, kuid keegi pole iialgi suutnud leida viga
meie Jeesuses. Kas pole vägev? Niisiis Tema moraal on silmapaistev. Seda võisid kinnitada
nii Ta sõbrad kui vaenlased, et Ta oli üks hea mees, väga hea mees. Täiuslik mees. Me ei leia
mitte ühtki viga. Ometigi kolm aastat hiljem pannakse Ta ristile ja mõistetakse süüdi kui
kõige hullem kurjategija! See on hämmastav.
Me pole ikka veel leidnud põhjust, miks nad seda tegid. Liigume edasi Ta imede juurest, selle
juurest, mis Ta tegi, kes Ta oli ja Tema moraali juurest selle juurde, mis Ta ütles, täpsemalt
Ta sõnumi juurde. Nüüd hakkame mõistma, miks nad lõid Ta risti. See ei olnud sellepärast,
mis Ta tegi, isegi mitte sellepärast, kes Ta oli, vaid sellepärast, mis Ta ütles. Ärge eksige
Tema süüdistuseks oli jumalateotus. See, mis Ta ütles. Need olid sõnad, mis Ta ütles enda
kohta. Ükski religioosne õpetaja pole iial öelnud nii palju enda kohta. Sõna „mina“ oli
pidevalt Ta huulil. Samas mitte keegi pole üritanud Teda egoismis süüdistada. Nad peavad
nõustuma, et Ta oli alandlikem mees, kes maa peal elas. Siiski rääkis Ta kogu aeg endast.
Probleemiks oli see, mis Ta enda kohta ütles. Kusjuures Ta andis meile väga palju head
õpetust. Isegi mittekristlased tunnistavad, et Jeesus andis kõigist õpetajaist kõrgeima moraalse
standardi. Mehed, nagu Gandhi Indias on tunnistanud, et Jeesuse õpetus on parim, mis on
eales olnud. Kuigi Gandhist ei saanud kunagi kristlast. Vene kirjanik Dostojevski tunnistas, et
mäejutluse õpetus on kõige ideaalsem moraaliõpetus, mis iial antud. Temast ei saanud kunagi
kristlast. Isegi need, kes pole kunagi Kristust järginud, on tõdenud, et Ta moraaliõpetus on
parim. Nad tunnistavad, et kui maailm vaid elaks mäejutluse järgi, oleksid kõik me mured
lahendatud. Ainsaks probleemiks olekski elada mäejutluse järgi. Teoorias on see kõige parem
olemasolev moraaliõpetus. Inimesed on tunnistanud, et kui me kõik selle järgi elaksime, siis
oleks elu imeline. Probleem tekibki, kui üritad selle järgi elada. See on lihtsalt üle inimliku
loomuse püüda selle kohaselt elada. Selle jutlustaja oli ainus, kes suutis selle järgi elada. Ta
elas täpselt nii, nagu Ta õpetas, et meie peaksime elama. Kuid see polnud see õpetus. See oli
õpetus Ta enda kohta, mis tegelikult inimesi ärritas. Kirjutasin üles kümme asja, mis Ta enda
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kohta ütles, mis olid Tema surma põhjustajaks. Need ei ole egoistlikud asjad. Vaatame ühte.
Rääkisin eile, et Ta ütles:“Ma tulin.“ Ta ei öelnud, et Ta sündis, vaid et Ta tuli. Ta ütles, kust
Ta tuli, st Ta tuli taevast. Meie sinuga ei tulnud taevast. Tema ütles seda enda kohta. Ta ütles,
miks Ta tuli. Siiski Ta ütles:“Ma tulin taevast!“ Ta oli ainus inimene, kes seda iial väitis.
Teiseks Ta ütles:“Ma võin inimestele nende patud andestada.“ Las ma selgitan seda. Mina
võin andestada need patud, mis sina minu vastu teed. Ma ei saa teisi patte andestada, aga saan
andestada need, mis on tehtud minu vastu. Seda saab teha iga inimene. Andestada patud, mis
on tehtud tema või ta pere vastu. Ma ei saa andestada teisi, sest need tegid kellegi teise vastu.
Iga patt, mille teeme, on tehtud samal ajal ka Jumala vastu. Seega on vaid üks isik, kes võib
andestada kõik su patud. See on Jumal. Jeesus väitis, et Ta andestas kõik nende patud, mis
nad olid teinud Jumala vastu. Sellega Ta ütleb:“Ma olen Jumal. Tegid minu vastu pattu ja ma
annan sulle andeks. Kõik su patud olid minu vastu, seega annan kõik andeks.“ See on
erakordne väide. Kui Ta polnud Jumal, poleks Ta seda teha saanud. Selleks et tõestada, et oli
mehele ta patud andeks andnud, ütles Ta:“Tõuse üles ja kõnni!“ ning mees tõusis ja kõndis.
Mees, kes oli kaua aega voodis lamanud. Kolmandaks, mainisin seda täna juba varem. Ta
mainis, et Jumal on Tema Isa. Tal oli eriline suhe Jumalaga ja Ta võis Teda Issiks kutsuda.
See oli väga erakordne ja unikaalne väide. Kas teate, et Jeesus ei kasutanud kunagi Meie Isa
palvet, sest see algab sõnadega „Meie Isa“. Jeesus ei kasutanud kunagi neid sõnu. Ta
ütles:“Minu Isa“ ja „Teie Isa“, aga Ta ei öelnud „Meie Isa“. „Minu Isa“ oli eriline. Ta oli
Jumala ainusündinud Poeg. See oli Tema väide, et Ta oli ainus otsene Jumala Poeg, kõik
teised on n-ö lapsendatud Jumala pojad, aga Tema mitte. Neljandaks, Ta kasutas Jumala nime
enda kohta. Jumala nimi on heebrea keeles „Jahve“. Vähemalt arvan, et see on nii, sest ma ei
suuda panna ühtegi juuti seda hääldama. Nad nii kardavad Jumala nime ilmaasjata, et nad ei
kasuta seda. Ütlesin ühele juudile Jeruusalemmas:“Kuidas sa hääldad Jumala nime?“ Ta
ütles:“Mind sa küll vahele ei võta!“ Seega loodan, et ütlen seda õigesti heebrea keeles. See on
Jahve ja tähendab „Mina olen“. Mooses küsis, kui ta pidi vaarao juurde minema:“Mida ma
ütlen, kes mind saatis?“ Jumal ütles:“Olen see, kes ma olen.“ Suur Mina olen. See on Jumala
nimi. Jeesus kasutas oma lausete alguses seda nime kogu aeg. Ta tegi seda vägagi rõhutatud
moel, mis tuleb esile Uue Testamendi kreeka keeles. Kreeka keeles on „mina olen“ „eimi“.
Siiski „mina“ kreeka keeles on „ego“. Sellest tulenevad sõnad egoism jne. Kreeka keeles
Johannese evangeeliumis ütleb Ta seitse korda:“ego eimi“. Mina Mina olen eluleib. Mina
Mina olen hea karjane. Mina Mina olen tee, tõde ja elu. Mina Mina olen- seitse korda. Ta
kasutab Jumala nime iseenda kohta. Juudid hakkasid selle üle arutama, et kas Ta tõesti
kasutab Jumala nime enda kohta. Ühel päeval väitles Ta juutidega ja ütles:“Aabraham oli
minu sõber.“ Nad vastasid:“Sa pole 50-aastanegi, kuidas ta saab su sõber olla?“ Ta
ütles:“Enne kui oli Aabraham, mina Mina olen.“ Nad tahtsid Ta juba sealsamas kividega
surnuks visata. See oli jumalateotus. Ta ütles:“Mina Mina olen“ ja ei midagi muud. Ainult
seda. Nad tahtsid Ta surmata, see oli ka nende õigus, mis oli Moosese seaduses- jumalateotus
oli väärt surma. Kas teate, mitu korda nad üritasid Jeesust Ta eluajal tappa? Vähemalt viis
korda üritasid nad Teda mõrvata. Isegi Ta enda tuttavad Naatsaretist üritasid Teda kaljult alla
lükata. Seda kaljut võib tänapäeval vaatama minna. Siis üritasid juudid Teda kividega surnuks
visata. Iga kord, kui nad üritasid Teda tappa, kadus Jeesus nende eest. Ma oletan, et Ta lihtsalt
lahkus. Kuni saabus aeg, mil Tema otsustas surra. Nagu me näeme, siis Tema määras oma
surmaaja, surmapaiga ja ka suremise viisi. Ta ei kavatsenud surra kaljult kukkudes ega kivide
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läbi. Ta pidi surema ristil. Ta korraldas selle nii. Lähen endast veidi ette, aga Ta kohtuistungil
ei suutnud kaks tunnistajat nõustuda Tema ütlustega. Juudi seadus ütleb, et pead leidma
vähemalt 2-3 tunnistajat, kes nõustuvad, ja nad ei leidnud neid. Kohtunik tegi kohutava asja,
kõrgeima kohtumõistmisega ta süüdistas vangi:“Vannutan sind elava Jumala ees, oled sa see,
kelle väidad end olevat?“ Selle peale Jeesus lihtsalt ütles:“Mina, Mina olen.“ Ta kirjutas oma
surmaotsusele nende sõnadega alla. Ülempreester käristas riided lõhki ja ütles:“Kõik kuulsid!
Meil on 70 tunnistajat nüüd, kes nõustuvad Ta sõnade üle. Mida Ta väärib?“ Nad
hüüavad:“Surma, surma!“ Ta on jumalateotaja. Nii et hakkame nägema, et just see, mis Ta
ütles, oli Tema hukkamise põhjuseks. Jõudsin ainult neljanda punktini, aga meil on kokku
kümme. Viiendaks Ta ütles:“Ma olen ainus tee Jumala juurde. Te ei leia Isa muidu kui minu
kaudu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ Ta väidab, et peale Tema ei
suuda keegi teine maailmas juhatada kedagi Jumala juurde. See on imeline ja erakordne väide.
Samas kontekstis Ta ütles veel midagi:“Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa
juurde muidu kui minu kaudu.“ Märkasid, Ta ei öelnud:“Näitan teile teed või räägin teile tõtt
või elan seda elu teie eest.“ Ta ei öelnud seda, Ta ütles:“Mina olen tee.“ Mitte üks teedest,
vaid:“Mina olen see ainus tee, ma olen see ainus tõde, ainus elu.“ Inimesed ei räägi tavaliselt
nii. Mitte ükski suurtest religioossetest juhtidest ei söendanud rääkida endast sellisel viisil.
See viitab ühele kolmest järeldusest, kuid vaatame seda kohe. Viies ja kuues on olemas,
seitsmendaks:“Teen inimesed vabaks, kui ma suren.“ Enamus üritab inimesi vabastada, kui
nad veel elavad, aga Jeesus ütles:“Minu surm on lunastuseks ja kui ma suren, teen inimesed
vabaks.“ Tema surm on sellest ajast alates inimesi vabastanud. Iga päev saavad inimesed
Tema surma läbi vabaks. Mitte Ta elu läbi, vaid Ta surma läbi. Rist tähendab nii palju kõigi
nende inimeste jaoks. Kaheksandaks Ta ütles:“Ma tulen tagasi surnuist kolme päeva pärast.“
Ma ei tea kedagi teist, kes seda väitnud oleks, või kui ka väitsid, ei ole suutnud nad seda teha.
Aga Tema ütles seda:“Mind tapetakse ja kolm päeva hiljem ma tulen tagasi.“ Seda vahetult
enne surma väita on päris kõva avaldus. Ta ütles seda ja see hirmutas Ta kohtumõistjaid väga.
Nad panid isegi sõdurid hauda valvama, kui keegi peaks ihu ära varastama ja väitma Tema
ülestõusmist. Nad tahtsid veenduda Tema surmas ning valvasid Ta hauda. Nad arvasid, et kui
kuuldused levivad, et Ta on elus, siis ei saa seda kuidagi peatada. See levib siis kõikjale. See
ongi levinud kõikjale, isegi Port Elisabethi. Olete tänu sellele kõik siin. Ta ütles seda:“Ma
tulen tagasi. Võite mu tappa, aga ma tulen tagasi.“ Üheksandaks Ta ütles:“Ma otsustan kõigi
inimeste igavese saatuse maailmas. Mitte Jumal ei mõista kohut, vaid mina. Mina sean
lambad oma paremale käele ja sikud vasakule. Mina otsustan, kus iga inimene veedab oma
igaviku- taevas või põrgus, mina olen otsustajaks.“ Ta ütles seda, enne kui oli isegi surnud.
See on Matteuse 25. peatükis. Seal on see must-valgel kirjas. Kui Inimese Poeg tuleb oma
kirkuses, siis Tema eraldab rahvad üksteisest. Ühel päeval seatakse iga inimene Jeesuse ühele
või teisele poole. Seda Ta väitis. See ei ole veel sündinud. Kuna kõik teised on juhtunud, siis
usun, et ka see sünnib. Pole palju usku vaja, et ka see peab paika. Kui vaadata neid kümmet
asja, peame järeldama ühte kolmest: Ta oli kas hull või halb või Jumal? Teisi võimalusi pole.
Mees, kes nii räägib, on kas peast segi või Ta petab end ja teisi või on see, kelleks end peabJumal. Iga inimene peab otsustama, kes Ta on neist kolmest. Kes Ta oli? Teisiti öeldes Ta oli
kas hullumeelne, petis või Issand. Pead otsustama, milline neist. Mul oli põnev debatt
Londonis, kus oli kohal 120 advokaati kogu kohtusüsteemist Londoni kesklinnas, kuhu
kuuluvad kõik nimekad isikud, otseses mõttes „suured parukad“. Debati teemaks oli „Jeesus234

hullumeelne, petis või Issand?“ Mina seisin vastamisi Briti humanistliku ühenduse
presidendiga, kes ütles, et Ta oli hullumeelne, ning psühholoogiaprofessoriga…Vabandust,
ajasin segamini. Londoni Ülikooli psühholoogiaprofessor kinnitas, et Kristus oli kõigest
hullumeelne. Briti humanistliku ühenduse president pidas Teda petiseks. Mina ütlesin, et Ta
oli Issand. Kohal olid kõik need advokaadid, kes kuulasid debatti, kus annan kõik au
Jumalale. 85% hääletas, et Ta oli issand. Seal oli igasuguseid inimesi, kuid nad nägid
tõendusmaterjali. Seal olid advokaadid, kes teadsid, mida tähendab tõendusmaterjal. Nad
teadsid, kuidas juhtumit lahendada ja 85% neist otsustas, et Ta oli Issand. See ei tähenda
tingimata, et nad said kristlaseks, kuid nad hääletasid selle poolt vastavalt esitatud
tõendusmaterjalile. Mõned ütlesid, et Ta oli hullumeelne, mõned, et Ta oli petis, kuid nähes
tõendusmaterjali, siis enamus haritud mõistlikke isikuid kinnitasid, et ta pidi olema Issand.
Leian, et see on põnev. See tähendab, et ka sina pead otsustama. Iga kuulaja peab otsustama,
kes Ta tegelikult oli. Seega ka seda, kes Ta on igavesti. Seda Ta rääkis ja seetõttu veeti Ta ka
kohtu alla. Ta ainus süüdistus oli jumalateotus. Nad teadsid, et Ta ei olnud hullumeelne.
Seega neil oli vaid kaks valikut: Ta oli kuri inimene, kes pettis teisi oma valedega või Ta oli
Issand, ning sellega nad ei nõustunud, seega pidid nad Teda jumalateotuses süüdistama. Siis
aga tekkis neil probleem. Probleem oli selles, et nad elasid roomlaste poolt okupeeritud maaalal. Roomlastel olid ka seadused ja jumalateotus ei olnud keelatud. Seetõttu ütlesid
roomlased juutidele:"Meie oleme ainsad, kes võivad inimesi surma mõista. Kui te tahate
meest hukata, peate esitama meile rooma seaduste vastase kuriteo.“ Jumalateotus oli juudi
kuritegu, aga mitte roomlaste kuritegu. Nii et nende ees oli dilemma:“Kuidas veename
roomlasi Teda hukkama jumalateotuse pärast?“ Nad ei saanudki. Seega muudeti süüdistus
vaikselt jumalateotusest riigireetmiseks, kui nad olid Tema hukkamiseks teel Pontius
Pilaatuse juurde. Kui nad Teda Pilaatusele näitasid, siis ei süüdistanud Teda selles, et Ta pidas
end Jumalaks, vaid kuna Ta pidas end kuningaks. Nad ütlesid kavalasti:“Meil pole teist
kuningat peale Caesari.“ See mees väidab, et Ta on meie kuningas. See oli kuritegu ka rooma
seaduste kohaselt. Siis pidi Pilaatus ka oma kohtuistungi pidama ja tema jõudis järeldusele, et
Jeesus oli süüst puhas. Ta ei olnud reetur või poliitiline vaenuõhutaja. Pilaatus tegi kõik, et
vabaneda sellest probleemist. Ta naine nägi unenäo ja andis talle sõnumi:“Ma olen seda
Jeesust unes näinud ja Ta on hea inimene. Sa ei tohi seda teha.“ Pilaatus oli oma elu algul
olnud ori. Ta oli tõusnud tippu, kuid oma südames ta oli ikka veel ori ja väike mees, kel on
alaväärsuskompleksid. Ta oli tõusnud valitseja kohale ja ta oli seda positsiooni ära kasutanud,
et Rooma imperaator oli öelnud Pilaatusele:“Kui teed veel ühe vea juudi rahva suhtes, oled
mängust väljas.“ Ta oli teinud kohutava vea juudi rahva silmis, kui ta varastas ohvriande
templist ja kasutas seda Jeruusalemma veejuhtme ehitamiseks. Juudid hakkasid mässama ja
endise vangina ei teadnud ta, mida teha. Ta lõi 3000 juuti risti. Te pole neist 3000 isikust
kunagi kuulnud, kas pole? Oleme tegelikult kuulnud vaid ühest ristist, aga tuhandeid inimesi
löödi tema päevil risti. Miks oleme vaid ühest kuulnud? Hämmastav, kas pole? Pilaatus oli
seda teinud. Imperaatorini jõudsid teated, et Pilaatus ei sobi valitsejaks. Tal on seal
korralagedus. Imperaatorilt tuli hoiatus:“Sinuga on kõik, kui ma veel kuulen ühegi kaebuse
juutidelt.“ Äkitselt tal tuli suurepärane mõte. Ta ütles:“Igal paasapühal ma lasen vabaks ühe
vangi. Sel korral ma lasen teil valida.“ Ta tõi vanglast välja mehe nimega Barabas. Barabas
tähendab „isa poeg“. Uskuge või mitte, kuid Barabase eesnimi oli Jeesus. Ta tõi välja selle
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terroristi ja ütles:“Kumba te tahate? Kas te tahate Jeesust, isa poega, terroristi või tahate seda
Jeesust, Isa Poega?“ See oli tohutult irooniline fakt, et neil mõlemal oli sama nimi. Rahvas
hüüdis Barabase poole:“Anna meile Barabas, tema võitleb meie eest, see siin ei võitleks meie
eest, lase Barabas vabaks!“ Seega Barabas oli esimene inimene, kes sai vabaks Jeesuse surma
läbi. Kas see pole huvitav? Nii et Jeesus löödi risti. Ta suri ja maeti maha. Teate, et ainus
mees, kelle nime kristlased loevad ette üle maailma, on Pontius Pilaatus. Ta on läinud
ajalikku. Kui loetakse ette usutunnistust, siis öeldakse:“Kannatas Pontius Pilaatuse all.“ Ainsa
teise inimesena mainitakse seal Maarjat. Nii et naine, kes andis Talle elu ja mees, kes mõistis
Ta surma. Pilaatus ei pääsenud sellest. Ta pesi oma käed ja ütles:“Hästi, võtke ja lööge Ta
risti!“ Täpselt seda nad tegidki. Hämmastav, võiksin jäädagi Jeesuse surmale mõtlema. Kuus
tundi möödus, kuni Ta suri. Esimesed kolm tundi Ta muretses teiste inimeste pärast. Sõdurite
pärast, kes Ta ristile naelutasid. Oma ema pärast, kel ei olnud enam poega. Kolmas oli surev
kurjategija. Nii et kolm tundi Ta mõtles teiste inimeste peale, olles ise suremas. Üks röövlitest
needis Jumalat ning teisi inimesi, teine ütles:“Vajan seda meest, kes on keskmisel ristil.“
Järgmised kolm tundi valitses maa peal täielik pimedus. Tegemist ei olnud tavapärase
päikesevarjutusega. Väga huvitav on see, et Jeesuse elu ja surm olid justkui taevas ära
märgitud. Täht näitas Ta sündi, päikese pimenemine tähistas Ta surma. Kolm tundi. Minnes
tagasi Ta sünni juurde, inimesed ütlevad:“See täht, mis säras Petlemma kohal, on tõenduseks,
et astroloogia on lubatud.“ Kas olete seda kuulnud? Targad järgisid tähte, järelikult
astroloogia on sobilik. Kaugel sellest. Ma ei räägi astronoomiast, see on täheteadus, aga
astroloogiast. Astroloogia peamine uskumus on, et tähtede seis su sünni ajal mõjutab kogu su
isiksust ja elu. Millise sodiaagimärgi all sündisid? Ma ei tea enda kohta ega taha ka teada. Ma
ei ütle oma sünnipäeva ka, siis te ei saa mulle öelda ka. Ma ei taha sellest midagi teada.
Astroloogia aga usub seda, et tähtede seis lapse sünni ajal mõjutab igaveseks ta iseloomu ja
elu. Kuulake, kui Jeesus sündis, siis oli lapse asukoht see, mis mõjutas tähtede seisu. See on
natuke erinev. See ei ole astroloogia. See on Jumal. Kui Ta suri, kattis maad pimedus kolm
tundi. Nii pikka päikesevarjutust pole iialgi olnud. Täpselt nii nagu täht reageeris Ta sünnile,
samamoodi päike reageeris Ta surmale. Jeesuse surm mõjutas kogu universumi, samal ajal
toimusid isegi maavärinad. Kogu loodus oli häiritud, kui Jeesus suri. See ei ole juhus. Jõuame
nüüd Ta surmani. Need viimased kolm tundi pimeduses oli Jeesus mures enda pärast. Polnud
ka ime. See oli kohutav kannatus. Muuseas, ristilöömine ise ei tapnud Jeesust. Ristilöömisega
läheb vähemalt kaks päeva või kõige enam seitse päeva, enne kui inimene sureb. Keskmiselt
toimub see umbes selle aja keskel. Pilaatus oli hämmastunud, et Jeesus suri kuue tunni pärast.
Ristilöömise puhul sureb inimene lämbumisse. Kui oled naelutatud ristile, su jalad on
naelutatud ja käed on naelutatud ning selleks, et hingata, pead end jalgadega üles suruma. See
põhjustab aga piinarikast valu. Piinarikas (ingl excruciating)- huvitav sõna, mis tuleneb sõnast
„ristilöömine“ inglise keeles. Valu su jalgades on selline, et pead lahti laskma ja käte toel
rippuma. See aga surub su kopsudele ja sul on raske hingata. Lükates end jällegi jalgadega
üles, ning saad vabalt hingata. Aga varsti sunnib valu sind jälle käte abil rippuma. Selline
sirutamine ja surumine aina jätkub ja jätkub, kuni lõpuks su kopsud täituvad või nad lihtsalt ei
pea vastu ja sa ei saa hingata ning lõpuks sured, sest sa ei suuda end jalgadega hingamiseks
üles suruda. See on ristilöömine. See on kohutav piinarikas surm. See on ka alandav surm,
sest oled ihualasti. Kõigil ristilöömise piltidel on ilus niudevöö, kuid sellist asja ei olnud, sest
nad olid ihualasti. Olen näinud vaid üht maali ristilöömisest ja me Issanda surmast, mis näitas
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Teda tõesti õigesti- alasti, naelutatud puutüki külge. Ta suri kuue tunni pärast. Johannes on
kirja pannud selle põhjuse. Ta nägi päriselt, et sõdurid tulid…Juutide sabat algas kell kuus.
Kell kolm tulid sõdurid ja oleksid võinud surma kiirendada murdes ohvri jalaluud. Sel juhul
poleks ta saanud end üles suruda ja sureks momentaalselt lämbumisse. Kui nad aga Jeesuseni
jõudsid, siis oli Ta juba surnud. Üks sõduritest surus piigi Ta küljesse ning välja voolas verd
ja vett. Ainult üks asi saab põhjustada sellise kummalise nähtuse- südamepauna rebeneminekest, mis on ümber südame. Teisisõnu, Jeesus ei surnud ristilöömise tõttu, vaid murtud
südame tõttu. Põhjuseks oli see, et Ta oli kogenud põrgut kolm tundi. Põrgu on sünge koht ja
Ta oli olnud pimeduses. Põrgu on janune koht ja Ta hüüdis:“Mul on janu!“ Nad pilkasid Teda
ja andsid Talle äädikat juua. Põrgu on koht, kus ei ole Jumalat. Selle kolme tunni jooksul, mil
oli pimedus ja Ta tundis janu, hüüdis Ta:“Mu Jumal, mu Jumal, kus Sa oled? Miks Sa mu
maha jätsid?“ Esimest korda kogu igaviku jooksul kaotas Jeesus kontakti oma Isaga. Võime
Jumala unustada nii kauaks, enne kui seda märkame. Tema jaoks oli aga põrgu kolm tundi
ilma osaduseta Isaga. Jeesus koges põrgut, et sina ei peaks sinna iialgi minema. See on Tema
surm. Kuivõrd hämmastav ja ainulaadne surm. Ainult kolm aastat pärast oma avaliku
teenimistöö algust. See on vapustav lugu. See pole veel kõik. Kolm päeva hiljem on Ta tagasi.
Ta on tagasi koos kehaga. Ülestõusmine on midagi, mis juhtub su kehaga ega puuduta su
hinge. See on su vaimu taasühinemine kehaga. See juhtus Jeesusega kolm päeva hiljem.
Tegelikult Ta ei teinud midagi, mis puudutas Tema elu lõpupoolt. See kõik tehti Talle või
Tema jaoks. Sõdurid lõid Ta risti. Ta sõbrad matsid Ta. Ta ei ärganud surnuist, vaid Ta äratati
surnuist. Jumal äratas Ta üles. Jumal oli see, kes ütles, et inimeste kohtuotsus oli vale. Nad
ütlesid, et Ta on elamiseks liiga halb. Jumal ütles:“Ta on liiga hea, et hauas kõduneda. Ma
toon Ta tagasi.“ Jumal ütles:“See on minu kohtuotsus selle mehe üle. Teie kohtuotsus oli
vale.“ See on ülestõusmise peatähendus et kuulutada Jeesus Jumala Pojaks. Jumal tegi seda.
Ta oli surnud ihu hauas ega saanud midagi teha. Jumal tegi seda. Huvitav on see, et kaks suurt
imet Jeesuse elus, mida Jumal tegi, tehti pimeduses, kus keegi seda ei näinud. Maarja üsa
pimeduses ja Arimaatiast pärit Joosepi haua pimeduses.
Selles on veelgi enamat. Ülestõusmine oli täiesti uus algus. See juhtus nädala kaheksandal
päeval, täpsemalt järgmise nädala esimesel päeval. See on niivõrd tähendusrikas. Maailma
hakati looma sel päeval 1. Moosese raamatus. Nüüd aga Jeesus äratatakse üles. Hetkel
esimene ja viimane, kellega see on juhtunud, et Ta taasühendatakse uuesti loodud ihuga. See
küll sarnanes vana ihuga, kuid oli täiesti uus. See ei ole vananenud, sest vana ihu vananes,
kuid see mitte. See on auline ihu, mis kestab igavesti. Sa näed Tema ihu, kui Ta tuleb. Ta
taasühendati oma ihuga. Esimene inimene, kellega see oli iialgi juhtunud. Inimesi on
elustamise läbi ellu tagasi toodud. Mõtlen, et inimesi on elustatud isegi kliinilisest surmast.
Mu sõber oli 10 päeva surnud ning ta toodi tagasi ellu. Tal ei olnud kümme päeva mitte
mingisugust ajutegevust. See oli meditsiiniajaloos kõige pikem aeg. Ta oli Stanfordi
meditsiinikeskuses. Ta jutlustab nüüd. Pole aega tervet lugu rääkida, aga see on uskumatu. Ta
oli kõigest hoolimata kümme päeva surnud, aga ta tuli tagasi omaenda ihusse. See juhtus ka
kõigi teistega Uues ja vanas Testamendis, kes elustati, kui nad tulid tagasi omaenda ihusse.
Nad pidid surema uuesti, sest nende vana ihu ei olnud surematu. Jeesus tuli hauast uue ihuga
välja. Vana ihu haihtus ei kuhugi, Ta riided lihtsalt vajusid kokku ja nende sees ei olnud
midagi. Need ei olnud nagu Laatsarusel. Laatsarust pidi surilinadest vabastama. Jeesuse vana
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ihu kadus, haihtus. Ta tuli sealt hauast välja täiesti uue ihuga, mis on Tal endiselt ning mida
sinagi näed. See ei ole päevagi vanemaks jäänud. Meie saame ka sellised ihud. Kui Piibel on
tõde ja me saame samasuguse aulise ihu, nagu Tal, siis saan minagi 33-aastaseks. 80-aastaselt
ootad väga, et saaksid olla jälle 33. Ma ei jõua ära oodata, sest olin 33-aastaselt terve ja tugev
füüsiliselt kui vaimselt. Saan selle jälle tagasi. Halleluuja selle eest! Tema ülestõusmine on
niivõrd tähtis. Miks see juhtus nädala esimesel päeval. See oli Jumala uue loomise algus. See
oli esimene asi, mille Jumal uueks tegi- oma Poja ihu. See on täiesti uue universumi algus. Sel
korral teeb Jumal seda vastupidisel viisil. Vanas universumis lõi Ta kõigepealt taeva ja maa
ning mehe ja naise viimasena. Nüüd Ta teeb mehe ja naise esmalt ning uue taeva ja maa
viimasena. Täiesti vastupidi. Me elame loomise teisel nädalal. Kas mõistad seda?
Algkristlased kutsusid ülestõusmise päeva 8. päevaks. Loomise teise nädala esimeseks
päevaks. See on Tema ülestõusmine. Ta tuli tagasi uude ihusse. Ta võis süüa kala. Ta võis
valmistada hommikusööki ning võis silmist kaduda. See on imeline uus ihu. See võis teha
kõike, mida Ta vana ihu tegi ning veel enam. Ta võis ilmuda ja kaduda, võis tulla läbi
lukustatud uste. Teadlased naeruvääristasid neid asju kunagi, kui aga kvantfüüsika välja
ilmus, siis teavad nad, et ihul on täiesti võimalik lukustatud ustest läbi tulla. Nüüd teatakse
seda isegi teaduslikul tasandil. Teadus jõuab lõpuks ometi Piiblile järele. Võime need nüüd
aktsepteerida viisil, mil me esiisad ei saanud. Nad arvasid, et teadus oli kõige sellega
vastuolus. Uuri veidi kvantfüüsikat ja vaata, mida see välja toob ja millised imed on nüüd tänu
kvantfüüsikale võimalikud. Ma usun, et teadus, mis tõesti otsib tõde me universumi kohta,
jõuab lõpuks Jumalani, kui see tõesti tahab tõeni jõuda. Varem või hiljem nad nõustuvad
Jumalaga. Eksisteerib ainult üks universum ja üks Jumal ning see kõik on tõde. Kui tõesti
otsid tõde, siis leiad tõe Jumala kui ka universumi kohta koos. Tõde teeb su vabaks. Hakkan
peagi lõpetama. Lõpuks Jeesus võeti üles. See oli Tema aja lõpp siin maa peal. Kui mõtled
sellele, et Ta lahkus siit maailmast kaks kuud pärast oma surma. Kõik teised lahkuvad minu
teada samal päeval, kui surevad. Tal läks kaks kuud, enne kui siit maa pealt lahkus. Veel
kummalisem on see, et Ta võttis oma ihu kaasa. Kõik teised, keda tean, jätavad oma ihu siia
maha. Tema ülesvõtmine ja lahkumine on täiesti ainulaadne.
Nüüd oleme vaadanud kogu Ta elu sünnist kuni ülesvõtmiseni. Jäänud on veel üks asi- Ta
tuleb tagasi. Miks inimesed seda ei usu, kui kõik muu klapib ja kõik muu on toimunud, nii
nagu Ta ütles, ma ei oska öelda. Usun väga kindlalt, et Ta tuleb siia maailma tagasi ja ma
näen Teda sellisena, nagu Ta on. Olen Tema sarnane siis. Ootan seda väga. Kõik need asjad
teevad Jeesuse ainulaadseks. Mitte kellegi teise kohta ei saa neid asju öelda. Muhamed ei tule
kõne alla, samuti Buddha ega Konfutsius. Ükski teine maailmareligiooni suur rajaja pole
võrreldav selle mehega ega saa ka iialgi olema. Seetõttu tähendab kristlus kaht. Sellega ma
lõpetan. Esiteks, kristlus on eraldiseisev. See peab seisma omaette. „Taeva all ei ole antud
inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse.“ Ei ole ühtki teist nime. Niisiis see
on ainulaadne. See on eraldiseisev ega saa võrrelda teiste religioonidega. Seda võib vaid
kõrvutada teiste religioonidega. Seega religioonide võrdlemine ei sobi. Teisi religioone võib
võrrelda, aga seda mitte. See ei sobitu. Ainult üks religioon maailmas pakub andestust
pattudele. Kas teate, et Indias toimus üks koosolek kõigi maailmareligioonide esindajatega.
Nad kohtusid selleks, et arutada, mis oli eriline iga religiooni juures. Nad kuulasid kõiki
ükshaaval: hinduismi, budismi ja kõiki teisi. Nad küsisid:“Mis on unikaalne teie religiooni
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juures?“ Nad jõudsid sealse kristliku misjonärini ja küsisid:“Mis on unikaalne kristluse
juures?“ Ta vastas:“Andestus.“ Mitte keegi ei vaielnud talle vastu. Selle tõttu, kes Jeesus oli ja
on praegu ja mis Ta tegi, et kõigi maailmareligioonide hulgast võime pakkuda inimestele
andestust. Kas pole imeline! Minge ja pakkuge neile seda! Nüüd see on mu viimane punkt.
Kristlus on ainulaadne, seega see peab olema kõiki hõlmav. See peab oleme kõigi jaoks.
Kaasaaegne mõtlemine ütleb, et islam sobib moslemile ja hinduism sobib hindule. Kuna
kristlus on ainulaadne, peab see sobima kõigile. Algusest peale on Jeesus selle nii seadnud. Ta
ütles:“Kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Tehke jüngriteks kõik rahvad!“ Meil on
ülemaailmne korraldus viia andestuse hea uudis igaühele maa peal. Peame seda tegema.
Varsti tuleb päev, kui selle kuulutamine on illegaalne. Jeesus seisab seadusest kõrgemal.
Peame enne kuuletuma Jumalale, siis inimestele. Hoiatan teid, et aeg tuleb, et kui teed seda,
mida Jeesus palub, siis pannakse sind vangi. Kusjuures just praegu peetakse debatti selle sama
asja üle ning kristlased palvetavad, et seda edasi lükataks. Kuid see tuleb. See tuleb LõunaAafrikasse ja ka minu kodumaale. Kristlased pannakse proovile, kui ustavaks nad jäävad
Issandale Jeesusele Kristusele, kes on unikaalne. Nad hukkasid Tema ja on väga võimalik, et
mõned siit ruumist hukatakse Jeesuse pärast. Mis on see selle kõrval, kui teiselpool ootab
ülestõusmine ja uus ihu ning tõotus elada Temaga igavesest ajast igavesti. Kes julgeks riskida
selle kaotamisega lihtsalt vapruse puudumisel Kristuse jaoks. Lõpetangi sellega. Ma ei ole
tulnud teie meelt lahutama, vaid tulin rääkima teile tõtt Jeesuse kohta. Tõel on tagajärjed.
Jeesus ütles, et selles maailmas on teil ahistus. Mulle meeldib Jeesuse ausus. Kui olin noor
kristlane, kuulasin teiste kristlaste tunnistusi. Need olid sellised:“Tulin Jeesuse juurde ja kõik
mu mured kadusid.“ Mina uskusin seda kunagi. Mõtlesin, et miks see mul ei toimi. Tegelikult
tulin Jeesuse juurde ja mu mured alles algasid. See oli 1947. aastal. Siis täitusin Püha
Vaimuga ja mu hädad muutusid veel hullemaks. Viimase 10 aasta jooksul on mul olnud
rohkem probleeme kui 40 aastal kokku. Tänu Jumalale, sest Jeesus ütles, et see juhtub. Seega
Ta Sõna täitub minus. Ta tõotas meile suure tasu Taevas. Tahan seda tasu. Aitäh kuulamast.
Jumal õnnistagu teid kõiki!
Kui me võiksime hetkeks veel vaikselt olla ja mõelda sellele, mida on siin, Port Elisabethis,
kahe päeva jooksul jagatud. Uskuge või mitte, mõnedel teist läheb veelgi halvemini kui see,
mida praegu kuulsime. Jumala Sõna teeb selle selgeks, et vastutame selle eest, mida teeme
sellega, mida oleme teada saanud. Mõned asjad on sulle avaldatud ja ilmutatud. Usun, et see
on Jumala Sõna tõde. Meil on nüüd igaühel vastutus teha midagi sellega, mida tead. Jumal ei
mõista kellegi üle kohut selle pärast, mida ta ei tea. Teadmine nõuab tegutsemist. Kui tahad
Davidit tänada, siis suurim rõõm on tal sellest, kui 12. kuu pärast Andrew ja teised pastorid,
sinu pastor, võtavad Andrew´ga ühendust ja ütlevad:“Tõde, mida David jagas oma südamest,
on muutnud inimeste südamed, mõtted ja elud siin Lõuna-Aafrikas.“ See on kogu rõõm, mida
see mees vajab.

Lahutus ja uuesti abiellumine
1. osa
Tere. Hommikust! Oleme vabad Moosese seadusest, kuid oleme Kristuse seaduse all. See on
me positsioon kristlastena. Jeesuse õpetus on lõplik mõõdupuu kõigi kristlaste jaoks. Ta on
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ülim autoriteet. Ta on tee, tõde ja elu. Seetõttu on Ta meile öelnud, et teeksime jüngriteks
kõik rahvad, ristides neid ja õpetades neid elama nii, nagu Jeesus meile ütles. Pidama neid
käske, mis Ta meile andis. Ta ütles, et kui peate Tema käske, siis armastate Teda. „Kui te
armastate mind, siis pidage mu käske!“ „Siis te jääte minu armastusse, ja jään tema
armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske.“ Väga otsene seos on armastuse ja
käskude pidamise vahel, mis meile antud on. Seega kasutame seda sõna „jünger“. Enamus
kasutab sõna „kristlane“, mis on Uues Testamendis väga haruldane sõna. See hüüdnimi anti
Antiookias mittejuutidest usklikele. Jünger on Uues Testamendis kõige soositum nimetus
usklikele. Jünger on õpilane, õpipoiss, keegi, kes järgib õpetajat. Peaksime olema Jeesuse
jüngrid, kes õpivad Temalt, kuidas elada. Seega peame elama Jeesuse viisil ja muutma oma
eluviisi. Seda tähendabki meeleparandus ja Jeesuse viisil elamine. Ta on andnud meile väga
selged juhtnöörid, kuidas peaksime Tema sõnul elama. Paljudel on Jeesusest romantiline
arusaam. Nad armuvad Jeesusesse, kuid see pole realistlik arusaam. See tähendab Teda
järgida- elada nii, nagu Tema seda kavatses. Paljude evangeelsete kristlaste seas levib nn
allergia tegude vastu, täpsemalt selle vastu, et peaksid midagi tegema. Öeldakse:“Ainult usu,
sest peame ainult uskuma.“ See ei ole nii, peame tegema asju me Issanda Jeesuse Kristuse
jaoks. Peame elama Tema viisil. Üle maailma levib meeleheitlik soov, et inimesed käiksid
jätkuvalt kirikus. Olles „kasutajasõbralik“ langetame Jeesuse standardeid, et inimestele vastu
tulla. Meie ülesanne ei ole Jeesuse standardit langetada, vaid tõsta inimesed Tema
standarditele vastavaks. Me ei pea langema maailma tasemele, vaid tõstma maailma Tema
tasemele. See on täiesti teistsugune lähenemine. Praegusel hetkel liiguvad me riigis
kogudused aeglaselt allamäge ja järgivad maailma tõekspidamisi. Seetõttu näivad kogudused
kohutavalt vanamoodsad. Nad järgivad kõiki teisi, aga on 10-15 aastat ajast maas. See küll ei
sobi. Peaksime neid mäest üles juhatama, mitte maailma allamäge järgima. Seega koguduse
standard me riigis langeb kogu aeg järk-järgult ja kogudus võtab omaks ühiskonna
standardid. Canterbury peapiiskop väljendas seda järgmiselt:“Peame olema usutavad meie
põlvkonna jaoks.“ Milline seisukoht! Ta mõtles, et peame oma standardit langetama, et
maailmale vastu tulla. Kui meie standard on liiga kõrge, siis pole inimesed huvitatud.
Pahandame ja ärritame neid ning nad lahkuvad siis. Tegelikult on tal selles suhtes õigus. Kui
tahame säilitada Kristuse standardit, siis kaotame palju inimesi. Mis ajast on inimeste kirikus
hoidmine olnud Kristuse eesmärgiks? Ta ei püüdnud seda üldse teha. Ta saab rohkem teha
väikse kogudusega, kel on elukvaliteet kui rohkearvulise kogudusega, kes aga elavad nagu
kõik teised. Asja tuum on järgmine: kas meie eluviis on teistsugune kui uskmatute eluviis, kes
elavad samal tänaval? Kas me kristlus peegeldub vaid selles, et käime pühapäeviti
kirikunimelises religioosses klubis? Meie eluviis on otsustav. Jeesusel ei olnud mingeid
takistusi avalikult otse välja öelda, mis veendumused Tal olid.
Täna vaatame, mida Ta õpetas lahutuse ja uuesti abiellumise kohta. See ei ole lihtne teema,
isegi kui vaadata, mis Jeesus ütles. Peame seda väga hoolikalt vaatama ja veenduma, et
mõistame, mida Ta tegelikult ütles. Mõnede asjade suhtes on kristlased päris julgelt sõna
võtnud. Näiteks abordi, homoseksuaalse eluviisi suhtes. Paljud kristlased on julgelt selle vastu
sõna võtnud. Üks asi on julgelt rääkida asjadest, mille suhtes teil pole kunagi kiusatusi olnud.
Teine asi on rääkida julgelt kristlaste tegevuse vastu. See hõlmab inimesi, kes on me
kogudustes. Jeesus ei öelnud tegelikult mitte midagi abordi kohta. Ta ei öelnud ka midagi
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homoseksuaalsuse kohta. Kristlased aga räägivad kõikjal üle maailma nende vastu. Ta rõhutas
küll käsku, et sa ei tohi tappa. Usun, et abort tähendab inimese tapmist. Me ei saa inimeseks
sündides, vaid algusest peale. See on teine teema. Jeesus ei öelnud midagi konkreetset abordi
ega homoseksuaalsuse kohta. Ta rääkis väga selgelt lahutusest ja uuesti abiellumisest. Mind
on üks koguduse pastor lausa füüsiliselt rünnanud, surunud mind vastu seina ja nõudnud, et
võtaksin oma sõnad tagasi. Sain teada, et tal oli endal kolmas naine ning enamik kogudusest
oli lahutatud ja uuesti abiellunud. Kuna mainisin kantslist, mida Jeesus oli öelnud, siis oli ta
minu peale tõesti väga vihane. Nagu ütlesin, siis surus ta mind füüsiliselt vastu seina ja
nõudis, et võtan oma sõnad tagasi. Ma ei saanud seda muidugi teha, sest need polnud minu
sõnad, vaid hoopiski Jeesuse omad.
Nüüd oleme valmis vaatama, mis Ta ütles. Alustan nn sünoptiliste evangeeliumitega.
Sünoptiline tähendab vaadata midagi koos, omada sama vaatenurka. „Syn“ tähendab koos,
„optikos“- vaatama. Sünoptilised evangeeliumid vaatlevad Jeesust samalaadselt: Matteuse,
Markuse ja Luuka. Neis evangeeliumites ongi õpetus lahutusest ja uuesti abiellumisest.
Alustan Luuka evangeeliumiga. Seal on lihtne ja selgesõnaline seisukoht. Vaatame seda
tegelikult, siis on see meil silme ees. Annan teile aja kokkuhoiu mõttes ka peatüki- ja
salminumbrid. Luuka 16:18. See on väga lihtne ja selgesõnaline seisukoht. Kõigiga, kellega
arutan lahutuse ja uuesti abiellumise teemat, tahavad rääkida Matteusest. Matteuses on see nn
erandlik klausel. See näib meile pealtnäha vabaduse andvat. Enne aga kui arutada erandit
reeglile, peaksime hästi mõistma reeglit ennast. Markuses ja Luukas ei ole mingeid erandeid,
seal on vaid konkreetne reegel nende asjade kohta. Jeesus ütles:“Igaüks…“ Tahan rõhutada
sõna „igaüks“. Ta ei räägi siin oma jüngritega ja Ta ei räägi mingi konkreetse inimgrupiga. Ta
ütleb igaüks. See tähendab igaüht terves maailmas. „Igaüks, kes ajab minema (ingl „lahutab“)
oma naise ja võtab teise, rikub abielu, ja kes võtab minemaaetud (ingl „lahutatud“) naise,
rikub abielu.“ See on kõik, mis Jeesus siin ütleb. See on aga reegel. Enne kui saame kaaluda
erandeid, siis peab olema paigas reegel. Peame sellest selgesti aru saama. Kokkuvõtlikult neis
sünoptilistes evangeeliumites mainib Jeesus lahutust neli korda. Kahel korral neljast tõstatab
selle teema keegi teine. Tavaliselt variserid. See on veidi üllatav, sest nemad järgisid kõige
rangemini Moosese seadust. Kohe näeme, et see on ka põhjus, miks nad selle tõstatasid.
Moosese seadus lubas lahutada ja ka uuesti abielluda, nagu kohe näeme. Teisel kahel korral
neist neljast tõstatas Jeesus ise selle küsimuse enne kui keegi teine seda tegi. Tegelikult see
juhtus vaid ühel korral. Matteuse ja Markuse räägivad samast juhtumist. Siin see on.
Alustame Luuka evangeeliumiga, sest see viitab reeglile, millega Jeesus alustab. Lähme tagasi
Moosese seaduse juurde, sest siin Ta räägib variseridega, kes arutavad Moosese seadust.
Lähme tagasi Moosese juurde, nimelt 5. Moosese 24. peatükki, kui soovite ise järele vaadata.
Mooses sõnastab siin seaduse lahutuse kohta. Ta ei propageeri seda, Ta ei käsi seda, kuid ta
sõnastab selle seadusena. Ta mõistab, et tol ajastul ja tema rahva hulgas praktiseeriti lahutust.
Ainsa asjana ütles Mooses selles seaduses või vähemalt selle tuum oli selles- kui mees on
kord naisest lahutanud, ning naine läheb ja abiellub teise mehega, kuid siis tuleb aga tagasi
esimese mehe juurde, kuid siis ei tohi mees naist tagasi võtta. See rikuks maa ära. See ei
mõista hukka lahutust ega uuesti abiellumist. Seal küll mainitakse, et kui mees lahutab oma
naisest, siis peab ta andma naisele lahutuspaberi, et näidata, et naine on korrektselt lahutatud.
Sellel oli põhjus. Lahutuse põhjus on aga antud juhul väga ähmane. Seega kui mees on
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lahutanud naisest millegi ebapuhta pärast või millegi ebasündsa pärast, kuid ei täpsusta, mis
see on. Teine mees, kellega naine abiellub, lahutab vaid seetõttu, et naine ei meeldi talle.
Seega näeme selgelt, et Mooses mõistis, et lahutusel võib olla mitmeid põhjuseid. Iisraeli laste
jaoks, Vana Testamendi Jumala rahva jaoks. Jeesus aga ei aktsepteeri seda üldse. Näeme
hiljem, kuidas Ta ütles, et Mooses lubas lahutust, aga Tema ei luba. Ta valis palju rangema
tee, kui Moosese seadus seda kirjeldas. Mooses lubas lahutust, aga Jeesus ei lubanud. See on
Moosese ja Jeesuse erinevus. Mooses sõnastas seaduse lahutuse kohta, mis nagunii toimus
Iisraeli laste hulgas. Ta ei käskinud seda, aga ta aktsepteeris seda. 5. Moosese 24 ütleb vaid
seda, et naine ei tohtinud esimese mehe juurde tagasi minna pärast seda, kui ta oli abiellunud
teisega. Ainult seda öeldaksegi seal. See tekitas aga tohutu debati juudi õpetlaste hulgas, et
mis alusel Mooses siis lahutust lubas. Juudi õpetlased jagunesid kahte leeri: Shammai
nimelise mehe järgijad ja Hilleli nimelise mehe järgijad. Shammai valis rangema tee ja ütles,
et lahutus on lubatud vaid abielurikkumise korral. Hillel valis laiema tee ja ütles, et lahutada
võib mitmel põhjusel. Näiteks kui naine kõrvetas hommikusöögil röstsaia ära. See oli piisav
põhjus lahutuseks. Kui naine tõstis häält tänaval- see oli piisav põhjus. Kui ta flirtis teiste
meestega, siis see oli küllaldane põhjus. Seega juutide vahel oli eriarvamus. Rangema suuna
esindajad- ainult abielurikkumise korral, laiema suuna pooldajatel mitmel põhjusel. Neid
kahte poolt jälgis rabi Akiva, kes ütles:“Põhjust ei ole üldse vaja. Kui tahad lahutada, siis
lahuta.“ Oligi kõik. Näete, et ka juudi õpetlaste hulgas toimus muutus kitsa vaate ja laiema
vaate vahel lahutuse suhtes kuni selleni välja, et kõik on lubatud. Pole ime, et juudi õpetlased
tahtsid teada, mida Jeesus selle kohta ütleb. Kas Ta oli kitsa või laiema vaate poolt? See oli
Jeesuse päevil suureks vaidlusküsimuseks, sest paljud lahutasid ja abiellusid uuesti. Eriti just
variserid. Nemad olid need ranged seadusejärgijad, kuid nad vaidlesid selle üle, kas Moosese
seadus lubas lahutust. Lisaks, kas lahutada võib ühel põhjusel või mitmel. Jeesus aga alustab
sellest, mida just lugesime:“Lahutus ei tule kõne alla.“ Ta põhjendas seda väga lihtsalt. Ta ei
öelnud seda lahutuse kohta, aga lahutuse ja uuestiabiellumise kohta.
Olen tähele pannud, et enamus, kes lahutavad, teevad seda uuestiabiellumise eesmärgil või
vähemalt loodavad uuesti abielluda. Jeesus ütleb seda väga selgelt, et uuesti abiellumine
pärast lahutust on abielurikkumine. See tähendab rikkuda üht kümnest käsust. See on väga
huvitav, et Ta seda ütles. Tundub, et abielurikkumine peaks olema abiellunud inimese patt.
Vallalised inimesed ei saa abielu rikkuda. Nad võivad elada liiderlikku elu, seksida teistega,
kuigi ei peaks, kuid see pole abielurikkumine. Abielurikkumine on alati abielus oleva inimese
patt. Kas mõistate? Kuulake tähelepanelikult, seega lahutatud inimene on endiselt abielus.
Kas te kuulsite seda? Nad poleks saanud abielu rikkuda, kui lahutus oleks nende abielu
lõpetanud. Inimeste silmis lõpetab lahutus abielu, kuid Jumala silmis mitte. Kui sinu endine
partner on veel elus, siis oled Jumala silmis endiselt temaga abielus. Kui abiellud uuesti, siis
rikud abielu. Rikud abielu oma endise abikaasa suhtes. Jumala silmis on ta endiselt su
abikaasa. Võisid seaduslikult olla lahutatud ja inimeste jaoks võis see lõpetada su abielu, kuid
Jumala silmis see pole nii. Kui oled abielus, siis igaveseks, kuni surm teid lahutab. Kui
lahutad ja abiellud uuesti, siis rikud abielu oma endise abikaasa suhtes. Jumala silmis olete
endiselt abielus. See on Jeesuse reegel. See on karm reegel, aga nii see on. Kui abiellud
kellegagi, oled Jumala silmis abielus kogu eluks. Te jääte kokku. Jumal ei tunnista lahutust.
Seda Jeesus siin räägibki. Isegi kui lahutad ametlikult ja abiellud kellegagi ametlikult, Jumala
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silmis oled endiselt esimese abikaasaga abielus ning rikud abielu selle abikaasa suhtes. Tahan
seda punkti väga tugevalt rõhutada, enne kui saame rääkida ühestki erandist sellele reeglile.
See on reegel: lahutus ei katkesta Jumala silmis abielu. Ükskõik kui legaalne see ei oleks,
mida tahes inimesed ütlevad. Jumala silmis oled abielus kogu eluks esimese inimesega,
kellega abiellusid. Surm vabastab su sellest abielust täielikult. Kui su abikaasa sureb, siis oled
täiesti vaba abielluma kellegi teisega. Teised kirjakohad näitavad selgesti, nagu kohe näeme.
Jeesus ise väljendas seda selgesti. Samuti on väga selge see, et kuni su abikaasa surmani oled
endiselt temaga abielus. Kuigi lahutad ja abiellud uuesti, siis oled Jumala silmis ikka abielus,
seega rikud abielu, mitte ei hoora ega midagi muud. Rikud abielu ja teed pattu oma abielu
vastu. Jumala silmis sa pole vallaline, vaid ikkagi abielus selle inimesega. Seega kui abiellud
pärast lahutust uuesti, siis rikud üht kümnest käsust:“Sa ei tohi abielu rikkuda!“ See tähendab
olla truudusetu abielus ja olla truudusetu oma abikaasa suhtes. Pane tähele, et Jeesus kehtestas
selle põhimõtte kõigile inimestele kõigiks ajastuiks. Igaühele, igale inimesele. Siin pole
mingeid erandeid. Jumala silmis kehtib see igaühe kohta. Jumal tunnistab kõiki abielusid.
Olgu nad sõlmitud kirikus, perekonnaseisuametis või kus tahes. Esimene abielu sõlmiti aias,
aga Jumal tunnistas seda. Jumal tunnistab kõiki esimesi abielusid. Ta tunnistab teist või
kolmandat abielu vaid siis, kui endine abikaasa on surnud. Oled siis täiesti vaba uuesti
abielluma. Olen juba öelnud oma naisele, et kui lähen esimesena, siis see oleks mulle suur au,
kui leiaksid uue abikaasa. Kas see šokeerib teid, et seda oma naisele ütlesin? Tema on samuti
mulle öelnud, et kui tema lahkub esimesena, siis loodab ta, et abiellun uuesti. Ta teab, et ma ei
saaks ilmselt üksi hakkama. Ta on öelnud, et loodab seda. Suurbritannias oli baptisti
jutlustaja, kelle naine oli haiglas vähki suremas. Ta külastas naist koos naise parima
sõbrannaga, kes oli suure jutlustaja Charles Haddon Spurgeoni tütretütar. Naise nimi oli
Phyllis Spurgeon. Ta läks koos baptisti jutlustajaga mehe surevat naist külastama. Nad olid
lähedased sõbrad. Surev naine ütles oma abikaasale:“Loodan, et abiellud Phyllisega, kui ma
olen lahkunud.“ Kaks kuud hiljem viisin läbi selle baptisti jutlustaja ja Phyllis Spurgeoni
laulatuse. Sellest tuli väga õnnelik abielu. Räägin seda sellepärast, et surm lõpetab abielu.
Seetõttu on ka kristlikul laulatusel sõnad:“Kuni surm teid lahutab.“ See annab edasi piibelliku
õpetuse. Abiellud ainult selleks eluks. Kus tulid veel Luuka evangeeliumis ta vaenlased
kavala küsimusega? Ühes loos naine oli abielus, mees suri ja naine abiellus uuesti, see mees
ka suri ning naine abiellus jällegi, see mees ka suri- kokku seitse meest! See lugu läheb vist
veidi üle võlli. See naine jäi seitse korda leseks. Nad küsisid:“Kui ta taevasse läheb, kellega ta
on siis abielus?“ Jeesus ei kritiseerinud neid sellepärast üldse, et naine seitse korda uuesti
abiellus. See toimus pärast surma, mitte lahutust. Seda Ta aktsepteeris täielikult. Ta ütles aga,
et nad ei tunne Piiblit väga hästi. „Te eksite, kuna ei tunne pühi kirju ega Jumala väge.
Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele.“ Pigem kõik on abielus Jeesusega. Seega
see vahetab välja kõik maised abielud. Te isegi ei tunne sellest puudust. Seega taevas ei ole
minu naine enam minu naine. Ta on minu õde. Me oleme kõik abielus Jeesusega. See on
küllaldane. See abielu ei ole füüsiline abielu, kui pidada silmas seksuaalsuhet. Seega näeme,
et Jeesus aktsepteerib mujal Luuka evangeeliumis asjaolu, et surm vabastab su täielikult
uuesti abielluma. Lahutus ei vabasta sind kunagi. Sellest alustame Jeesuse õpetuse puhul.
Peame seda aktsepteerima enne kui edasi lähme.
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Markuse evangeeliumis aga näeme päris mitut kohta. Markuse 10. peatükis on palju
põhjalikum juhtum. Luuka 16 kontekstiks oli see, et variserid naersid Jeesuse üle. Ta oli
öelnud, et ei saa teenida Jumalat ja raha. Ta mõtleski seda: sa ei saa pühendada oma elu raha
teenimisele ja Jumala teenimisele samaaegselt. Need kaks ei sobi kokku. See ei tähenda, et
kristlane ei või raha teenida või olla rikas. Kui aga pühendad oma elu raha teenimisele, siis sa
ei saa olla Jumalale pühendunud. Variserid naersid Ta üle, sest nad olid rikkad. Tavaliselt on
ka lahutusi rohkem rikaste seas kui vaeste seas. Vaesed ei saa endale lahutust rahaliselt
lubada. Rikkad võivad maksta alimente, võivad lasta endisel naisel elada, nagu ta oli
harjunud. Vaesed ei saa seda teha. Lahutus kaldub olema iseloomulikum ja levinum rikastes
riikides ja rikaste inimeste hulgas. Seetõttu on see läänemaailmas nii levinud. Meil tekib
harjumus asju muuta enne kui seda vaja oleks. Ostame uusi riideid enne kui vanad on
kulunud. Meil on küllalt raha, et osta uus auto. Meil tekib mõtteviis: olen rikas, võin oma
kaaslase välja vahetada. Sõna otseses mõttes vana naise välja vahetada uue modelli vastu,
rõhutades just seda modelli osa. Rikastel inimestel tekib mõtteviis, et enne kui vana on
kulunud, hangi endale uus. Kui seda rakendada abielu puhul, ja seda just tehaksegi, siis
vahetad vana naise noorema vastu välja. Eeldatavasti sellise vastu, kes on veel veetlev. Olen
näinud paljusid mehi just niimoodi toimimas. Markuse evangeeliumis on aga palju pikem
vestlus. See on jällegi variseridega. Variserid tõstatavad selle teema. Luukas tõstatas Jeesus
selle, siin aga nemad. Nad tahavad teada, mis seisukoht on Tal selles vaidlusküsimuses. Kas
Mooses lubas lahutuseks vaid üht erandit või paljusid? See pole siiras küsimus, see on
vaenulik katse Teda vahele võtta. Ükskõik, mis vastuse Ta annab, see kindlasti pahandab
kedagi. Kui Ta on kitsama vaate poolt, pahandab Ta vabama vaate pooldajaid ja vastupidi.
Niimoodi saavad nad Ta teadlikult lõksu meelitada. Markuse 10. peatüki lool on kaks osa:
avalik vaidlus ja hiljem eraviisiline vestlus. Vaatame kõigepealt seda avalikku vaidlust. Kui
sul on Piibel lahti, siis vaatame Markuse 10:2-9. See on dialoog küsimuste ja vastustega. Nad
panevad Ta proovile, üritavad lõksu meelitada, üritavad panna Teda kedagi pahandama. Seda
Ta teeks ilmselt olenemata, mida ütleb. Nad aimasid, et Jeesus ei anna selleks mingit luba.
Seda nad kahtlustavad. Juudid ei arvanud tol ajal nii, kuid neil oli kahtlus, et Jeesus ei
aktsepteeri lahutust üldse. Seda Ta tegelikult ka ütles. Nad küsisid, kas seadus lubab, mõeldes
selle all Moosese seadust. Nad küsisid:“Kas mees tohib lahutada oma naisest?“ Jeesus vastas
uue teise küsimusega. See on suurepärane võte lõksu vältida- küsid vastu küsimuse enne kui
edasi lähed. Ta küsis:“Mida Mooses teil käskis?“ Ta kasutas sõna „käskima“, mida Mooses
käskis. Tegelikult ei käskinud Mooses midagi teha. Ta käskis vaid, et naine ei tohi naasta
esimese mehe juurde, kui ta on vahepeal kellegi teisega abiellunud. See oli ainus asi, mida ta
käskis. Ta ei käskinud üldse lahutada. Ta küsis:“Mida Mooses käskis?“ Nemad
ütlesid:“Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada.“
Tänapäevani pole juudi ühiskonnas midagi muud selleks vaja. Annad naisele lahutuskirja ja
kõik. Kuna neil on olemas lahutuskiri, siis võivad nad uuesti abielluda. Lihtsalt näitavad
lahutuskirja järgmisele partnerile:“Olen ametlikult lahutatud ja võin sinuga abielluda.“ See on
juudi komme. Siin ütles Jeesus midagi väga märkimisväärset: Mooses tegi kompromissi.
Mooses tegeles probleemiga, mida pidi seadusega reguleerima, kuid Jeesus ütles, et see ei ole
Tema seisukoht: Mooses tegi kompromissi teie kõva südame pärast. Tal oli põhjus, miks ta
pidi lahutuse seadusega reguleerima. Teie südamed olid kõvad. Seetõttu ta lubas seda. Kõva
süda tähendab põikpäisust, vastuhakku, mis ei andesta ega unusta. Selline on kõva süda.
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Selline oli juutide olukord, kui Mooses selle seaduse andis. Nad ei teadnud pehmet südant,
mis tuleb Püha Vaimuga. Nad ei teadnud sellest veel midagi. Seega Mooses andis välja selle
seaduse, teisisõnu ta relativiseeris selle olukorra. Ta ei andnud absoluutset põhimõtet, mida
pidi täitma, kuid ta reguleeris selle olukorra seadusega. Tänapäeva poliitikas
relativiseeritakse. Pead otsustama, mis on vähem kahest halvast variandist. Seda esineb tihti
poliitikas. Võtame näiteks abordinäite. Inglismaal on äge debatt selle üle, sest mõned tahavad
lubada abordi peaaegu sünnini välja, teised tahavad seda tagasi 24.-28. nädalani viia. See on
see vaidlusküsimus. Mida peaks kristlane tegema, kui ta on poliitik? Pead hääletama nädalate
vähendamise poolt. Nad ei saa hääletada abordi täieliku keelustamise poolt. See hääl ei jõuaks
kuhugi. Võid vaid loota, et kristlasest poliitik nihutab seda aega veidi varasemaks ja see
vähemalt hoiab paljud abordid ära. Poliitika on suhteline. Pead valima parima kahest halvast.
Ainus viis, kuidas demokraatia saaks toimida. Jeesus aga rääkis printsiibist. Mooses toimis
poliitikuna seda seadust andes. Ta vähendas süsteemi kuritarvitamist. Jeesus ei olnud aga
poliitik. Tema oli riigimees. Vahe on selles, et poliitik tegeleb ratsionaalsusega, kui riigimees
tegeleb printsiipidega. Kas meil pole tänapäeval riigimeestest kõvasti puudu? Teil on olnud
siin paar riigimeest. Usun, et Jan Smuts oli riigimees. Usun, et Nelson Mandela oli riigimees.
Poliitikud peavad kahjuks tegelema suhtelisusega. Jeesus ei olnud poliitik, kuid Ta oli
riigimees. Põhimõtteks oli see, et ei mingit lahutust. Jeesus pöördus Moosese seadusest
Jumala algse seaduse juurde. Mõlemad on Tooras, st viies Moosese raamatus. Sõna „toora“
tähendab „juhiseid“. Viis Moosese raamatut on juutide jaoks Toora. Tegelikult liigub Ta
Toora ühest osast teise, sellest osast, mida Mooses andis, selle osa juurde, mis Jumal andis. Ta
läks otse algusesse ja ütles, et Jumal lõi abielu ning seksi. Seks ei olnud halb asi, see oli hea
asi. Kui Jumal lõi seksi, ütles Ta:“See on väga hea.“ Kui noor mees ja noor naine armuvad ja
abielluvad, siis ühineb Jumal nendega. Ta on tunnistajaks nende abielule, kus iganes see
toimus. Ta on õnnelik ja tunneb rõõmu. Kujutan ette Jumalat Taevas ütlemas:“Mina lõin selle,
mina tegin selle võimalikuks ning lõin mehe ja naise. Nad teevad seda, milleks ma nad lõin,
see on hea.“ Seks on hea. Meie oleme need, kes selle rikkusid ja patuks tegid. Seks aga on hea
asi. Jumal lõi selle ja tahab, et elaksime seksuaalelu. Seega Ta lõi meid meheks ja naiseks.
See on hea asi. Kuid Ta ütles teatud asju mehe-naise suhte kohta. Esiteks peab mees jätma
oma pere, et alustada uus pere. See sõna „jätma“ on siin väga tähtis. Meil poleks ühtegi
ämmaga seotud nalja, kui inimesed oleksid jätnud oma vanemad. Toimub üks mahajätmine.
Teine sõna, mis sellega seostub, on „kellegi poole hoidma“. See on veidi vanaaegne sõna. Kui
tekib abielu, siis toimub jätmine ja poole hoidmine. Toimub n-ö perekonna jagunemine: isa
annab pruudi ära. Toimub ühe pere lõpp ja uue pere algus. Sõna „poole hoidma“ on väga
huvitav sõna. See on heebreakeelne sõna liimi kohta. Kui oled abielus, oled teise küljes eluks
ajaks kinni. Parafraseerin siin vabas vormis, kuid olete üksteise küljes kinni. Teame 2.
Moosese raamatust, kohe Jumala Sõna algusest, et Jumala plaaniks oli, et mees abiellub ühe
naisega. Monogaamia oli algusest peale Jumala selge plaan. Ühel mehel peaks olema üks
naine. Üks koolipoiss kutsus seda „monotoonsuseks“. Tal läks see sõna natuke valesti, see on
„monogaamia“. Üks mees ja üks naine kogu eluks. Nad hoiavad teineteise poole, üksteisega
koos ja jäävad kokku kogu eluks. Seetõttu on laulatustseremoonial abielutõotustes sõnad: nii
hea kui halvas, külluses kui vaesuses, haiguses ja tervises, kuni surm meid lahutab. Olen
nõustanud inimesi, kes ei armastanud enam teineteist ning olid valmis lahutama. Küsisin:“Kas
see on arvatust hullem?“- „Jah, on küll.“ Küsisin:“Kas te ei abiellunud ka halvas?“ Me küll
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ütleme neid sõnu. Kui ma abiellusin, ma ei saanud aru, mis ma ütlesin. Ma olin udus. Lihtsalt
kordasin neid sõnu järgi. Need läksid tegelikult ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Nüüd tean,
mida lubasin. Nii haiguses kui tervises- nüüd tean, mis see tähendab. Siis ma ei teadnud. See,
et ma ei mõistnud seda tõotust, mis andsin, ei muuda seda, et andsin püha tõotuse kõikvõimsa
Jumala ees. Ma palusin Tal olla selle tunnistajaks. Seega Tema oli ka osa sellest
tseremooniast. Jumal on osa igast abielust, toimugu see kirikus, mošees,
perekonnaseisuametis või kus tahes. Suurbritannias võid nüüd abielluda ükskõik kus- hotellis,
kuumaõhupallis, sukeldumiskostüümis ookeani põhjas. Inimesed püüavad välja mõelda
kõikvõimalikke viise, et teha teistest võimalikult erinevat pulma. Jumal on osa kõigist nendest
abieludest. Ta on ka Las Vegases. Seal orus on väike kabel, kuhu võib sisse astuda ja
abielluda. 20 minutit hiljem on nad abielus ja jalutavad minema. Jumal on sellest ka osa.
Tema lõi abielu ja see oli Tema mõte. Iga abielu puhul on Ta tunnistajaks tõotustele ja
lubadustele, mis seal antakse. Jumal plaanis abielu monogaamseks, st ühe mehe ja ühe naise
vahel. See on jääv kogu eluks. Mitte pärast ühe partneri surma. See oli Tema nägemus. See ei
olnud aga juudi arusaam. Jeesus ütles siis:“Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu
inimene lahutagu!“ Teisisõnu, kui inimene lõhub abielu, siis ta hävitab Jumala loomingu. Ta
läheb otse Jumala vastu. Siin ei ütle, et ta ei saaks abielu hävitada. Jeesus tunnistab, et
inimene saab abielu lõpetada, aga Jumal ei aktsepteeri või tunnusta seda lahkuminekut. Kas
nad tegelikult said aru, mida Ta neile ütles. Ma arvan, et ei saanud, sest kohe pärast avalikku
vaidlust toimus eraviisiline vestlus Jeesuse ja jüngrite vahel. See juhtub väga tihti, et pärast
avalikku õpetamist on jüngrid Temaga eraldi ja küsivad:“Kas Sa tõesti mõtlesid seda? Mida
Sa tegelikult öelda tahtsid?“ Jeesus ei olnud tegelikult üksikasjalikult selgitanud, mida Ta
öelda tahtis. Nii et Ta selgitab seda nüüd jüngritele. Ta ütles:“Mitte mingit lahutust üldsegi.“
Ta selgitab seda siis konkreetselt. Teame, et nad olid vapustatud, nad olid hämmingus, kui Ta
lõpuks ütles, et ei mingit lahutust. Jüngrid isegi ütlesid selle peale, et nad ei tahagi siis
abielluda. Kui see sind kogu eluks seob, siis on parem mitte abielluda. See on väga inimlik
reaktsioon. Olla kogu eluks selle partneriga seotud. Parem on siis üldse mitte abielluda. Jeesus
rääkis siis vallaliseks olemisest. Ta väljendas mitmeid seisukohti vallaliseks olemise kohta või
üksinda olemise kohta. Ta ütles, et mõned on vallalised, sest ei saa teisiti, nad sündisid
sellisena või keegi tegi nad selliseks. Siis Ta ütles, et mõned otsustavad Jumala kutsena jääda
vallaliseks. Väga selge, et see nõuab erilist kutset ja armu. Mõned kristlased on jäänud
vallaliseks, et nad võiksid pühendada oma elu Jumala riigi tööle. See ei käi enamike kristlaste
kohta, kuid mõnede kohta käib. Väga selge on see, et see nõuab erilist armuandi, kui otsustad
jääda vallaliseks. See ei ole nii loomulik elu, kui olla abielus. Jeesus ütleb tõsiselt:“Oled sa
tõesti kaalunud, et loobud abielust, kuna ei taha olla seotud kogu eluks, ja mõistad, et selleks
on vaja erilist andi ja armu?“ Teisisõnu Ta ütleb:“Sa ei peaks põgenema abielu eest, kuna see
on side nii pikaks ajaks.“ Seni oleme Luukas ja Markuses näinud üht põhimõtet või reeglit, et
lahutus ei lõpeta Jumala silmis abielu. Inimeste silmis võib-olla lõpetab, aga Jumala silmis,
kui abiellud, siis oled abielus seni, kuni üks abikaasadest sureb. See on põhimõte.
Nüüd vaatame võimalikke erandeid sellele põhimõttele, mis Jeesus andis. Olen teadlikult
alustanud Markuse ja Luukaga, sest kõik, kes lahutusest arutavad, räägivad ühest erandist.
Nad tahavad kohe Matteuse evangeeliumisse minna ja tahavad eirata põhireeglit. Tavaliselt
nad tahavad tõestada, et nemad kuuluvad erandi alla. Kõik paarid, kes on tulnud seda minuga
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arutama, on tahtnud olla erandiks sellele reeglile. Nad on tahtnud, et tõestaksin, et nad
kuuluvad erandi alla. Kui vaatame Matteust, siis siin on klausel erandiga selle kohta, mis
Jeesus ütles lahutuse kohta. Matteuses on kaks kohta. Üks mäejutluses 5. peatükis ja teine 19.
peatükis. Matteuse 19. peatükk viitab selgelt samale korrale, mis Markuse 10, kuid mõnede
oluliste erinevustega. Alustan Matteuse 5. peatükiga, mis on osa mäejutlusest. Miks enamus
vaidlusi keskendub sel teemal Matteusele? Seal on võimalik erand. Kõik tahavad väga
innukalt leida tagavaraväljapääsu või väikest avaust, kust oma plaanidega läbi suruda. Kui
lisad reeglile erandi, muudad absoluutse moraaliprintsiibi suhteliseks moraaliprintsiibiks.
Mõistate seda, eks ole? Kui absoluutsel põhimõttel ei ole erandeid, on see paigas. Kui sellel
on aga erandeid, pead küsima, mis on see erand ja kuidas seda rakendada? Matteuse juhtumit
kasutavad ära paarid, kes tahavad pärast lahutust uuesti abielluda. Nad küsivad, mis olukorras
teeb Jeesus oma reeglis möönduse ja kas nende olukord vastab sellele? Kas need nõuded
kehtivad ka tänapäeval? Kas need kehtivad ka meie puhul? Tänapäeva lahutuse puhul on
kohtus mitmeid lubatud põhjuseid, näiteks vägivald, kuid Jeesus ei maininud seda. Lisaks
hullumeelsus, kuid Ta ei maininud seda. Lisaks on veel palju teisi aluseid lahutusele. Kuigi
meie riigis pole vaja mingit alust lahutuseks. Võid lahutada mõlema poole soovil kahe aasta
jooksul. Võid lahutada viie aasta pärast, kui üks pool seda tahab. Mingeid põhjendusi ei peagi
tooma. Meie riigis on lahutus kättesaadav igaühele ükskõik mis põhjusel. Neil on vaid vaja
veidi aega ning see on ka kõik. Ma ei tea, millised seadused on siin lahutuseks. Teie teate ja
ma ei peagi teadma. Kas need aga järgivad Jeesuse õpetust?
Vaatame esimest lugu. Enne kui vaatame seda täpsemalt, siis tahan, et kuuled veel üht asja.
Matteuse evangeelium on ilmselgelt kirjutatud juutidele. See on kirjutatud Jeesuse juutidest
järgijatele, esimestele kogudustele, mis olid valdavalt juudi kogudused. Sellel on selline
juudipärane külg, mida teistel evangeeliumitel pole. Toon ära neli asja, et seda arvamust
põhjendada. Esiteks see algab Jeesuse sugupuuga. Kirjutades Jeesuse elulugu juutidele, siis
pead alustama Tema sugupuust ja kaasama Aabrahami ning kuningas Taaveti. Kui aga
kirjutad paganarahvastele, siis ära alusta Jeesuse sugupuuga. Luuka evangeeliumis on ka
Jeesuse sugupuu, aga ta paneb selle 3. peatükki- väga nutikas. Millist paganat võiks Jeesuse
sugupuu vaimustada? Juudile on see vaimustav, see oleks esimene küsimus:“Kas Jeesus on
Taaveti poeg?“ Kes mittejuutidest sellest hooliks? Kuna Matteus alustab Jeesuse sugupuuga,
siis näitab see, et ta mõtleb juutidele, kui ta Jeesuse elulugu kirjutab. Teiseks ta ütleb kogu aeg
midagi, mida pole teistes evangeeliumites:“Et läheks täide, mida prohvetid on öelnud.“ Juudid
on tohutult huvitatud prohvetikuulutuste täideminekust. Paganad aga ei ole huvitatud. Matteus
ütleb pidevalt, et läheks täide see, mida prohvetid on öelnud ja siis ta tsiteerib prohvetit. Seda
esineb juba Matteuse algusest peale. Kolmandaks Matteuse evangeeliumis ei ole väljendit
„Jumala riik“. Markuses ja Luukas need on. Miks? Matteus ütleb selle asemel „taevariik“. See
on täpselt sama asi, kui aga räägid juudiga, siis ei kasutata sõna „Jumal“. Ta kardab nii väga
asjata Jumala nime kasutada. Talle ei meeldi seda kasutada, et selles mitte eksida. Isegi
Jeruusalemma kroonikates ei leidu sõna „Jumal“, vaid seal on kirjas vaid „J´ml“. See
tähendab „Jumal“, aga seda sõna nad ei kasuta. Nüüdseks on sellest saanud juba foobia.
Paabeli vangipõlvest alates on juudid kartnud kasutada sõna „Jumal“. Nad ei ütle, et Jumal
aidaku, vaid taevas aidaku! Palveta taeva poole! See on ka inglise keelde tulnud:“Taevas
aidaku meid!“ Juut ütlebki seda. Sõna „Jumal“ asemel ta kasutab „taevas“. Läbi kogu
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Matteuse näed sõna „taevariik“. Täpselt samu asju öeldakse mujal Jumala riigi kohta.
Juutidele ütled „taevariik“…Neljandaks Matteus on kogunud kõik Jeesuse ütlemised viide
ossa. Viis jutlust taevariigi kohta. Kaks neist Ta jutlustas mäe otsas. Ühte neist kutsume
mäejutluseks. Teine toimus Oliveti mäel lõunas. Mäejutlus leidis aset Galileas. Viis jutlustmida see sulle meenutab? Viit Moosese raamatut. Mooses andis meile viis seaduseraamatut.
Jeesus andis meile viie jutluse näol uue seaduse. Need kõik räägivad taevariigist. Esimene
räägib taevariigi eluviisist. Teine räägib taevariigi ülesandest. Kolmas, 13. peatükk, räägib
taevariigi kasvust. Neljandas, 18. peatükis, räägitakse taevariigi kogukonnast. Viiendas, 24.25. peatükis, räägitakse taevariigi tulevikust. Siin on viis jutlust taevariigist. Luukas toob ära
Jeesuse õpetuse, aga ta hajutab selle laiali läbi kogu raamatu. Ta ei ürita sellega midagi öelda.
Matteus ütleb, et Jeesuse seadus vahetab välja Moosese seaduse. Luukas kirjutab paganatele,
kuid ei ürita sellega midagi öelda. Kui liidad kõik need põhjendused kokku, neid on tegelikult
rohkemgi, kui mainisin. Matteuse evangeelium on kirjutatud Jeesuse juutidest jüngritele.
Markuse ja Luuka on mõlemad kirjutatud paganatest kristlastele. Kusjuures Markuse
evangeelium kirjutati Roomas ja andis edasi Peetruse õpetuse meile. Seetõttu kritiseeritakse
Markuses pidevalt Peetrust, ta alati laidab ennast. Oletatakse, et Luuka evangeelium kirjutati
Kaisareas, kui Paulus oli kaks aastat vangis. Luukas oli temaga koos, mitte vangis, vaid
külastas teda. Luukas kogus materjali Jeesuse kohta Pauluse kohtuprotsessiks Roomas.
Seetõttu kirjutati Luuka evangeelium vaid ühele mehele nimega Teofilus, kel oli kohtuniku
tiitel Rooma kohtus- üliauline Teofilus. Luukas kirjutas selle vaid ühele mehele. See on kõik
mu raamatus „Avades Piiblit“, kui soovid uurida. See on nüüd väga oluline: miks on ainult
Matteuses erand Jeesuse reeglist lahutuse teemal ja mitte Markuses ega Luukas? Küsime, kas
see erand on mõeldud vaid juudi taustaga inimestele? Annan teile vastuseks „jah“.
Mittejuutidele mõeldud evangeeliumis ei ole mingit erandit. See peaks olema meile vihjeks.
Kas oled mõelnud, miks Markuses ja Luukas pole erandit, kuid on ainult Matteuses? Hakkan
varsti teile vastust andma, aga veel mitte. Vaatame, mida Matteus ütleb 5. peatükis
mäejutluses. Ta alustab seaduse tsiteerimisega:“Sa ei tohi abielu rikkuda!“ Siis ta ütleb, et
seda seadust saab kahel viisil rikkuda: üks on oma mõtetes ja südames. Näiteks kui vaatad
naist ja himustad teada ning soovid temaga magada. See on üks viis seda seadust rikkuda. Ta
näitas seda suhtumise, mitte teona. Võib-olla oled uhke enda üle, et pole peale oma naise
kellegi teisega maganud. Jeesus aga küsib:“Kas sa oled tahtnud seda teha?“ See on päris
kohutav. Ta ütleb, et teisiti rikud lahutades seda seadust. Vaatame, mida Ta täpselt ütles. Kui
su lauses on erand, peaksid kõigepealt lugema terve lause ja vaatama, mis seal seisab, et
erandist aru saada. Kogu lause ütleb järgmist:“Igaüks, kes oma naise minema ajab, teeb oma
naisest abielurikkuja.“ See on see lause. Ta ütleb seda, et kui mees lahutab oma naise, siis
paneb mees ta olukorda, kus naine rikub abielu, kui ta abiellub kellegi teisega. Seetõttu rikub
naine abielu selle mehe vastu. Mees on selle põhjustanud. See on väga oluline fakt, sest kohe
hakatakse arutama erandit ilma lauset märkamata, milleks on see kirjas. Jeesus ütleb, et mees,
kes oma naisest lahutab, on süüdi naise abielurikkumises, kui too uuesti abiellub. See on
hämmastav seisukoht. Mees, kes temast lahutas, on samuti süüdi abielurikkumises, mille
naine hiljem sooritab, kui ta abiellub uuesti. Naine arvab, et ta on vaba uuesti abielluma.
Jumala silmis ta seda pole. Kui ta aga abiellub uuesti, siis mees, kes temast lahutas, on samuti
süüdi naise abielurikkumises. Kas mõistate? seda Jeesus räägib mäejutluses. Ta ütleb, et mees
võib rikkuda abielurikkumisevastast käsku, kui ta vaatab kedagi ja tahab temaga magada. Kui
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ta lahutab oma naisest, sunnib ta naist abielu rikkuma. Seal on jällegi sõna „abielurikkumine“Ta rikub abielu mehe vastu, kes temast lahutas. Jumala silmis on naine endiselt abielus. See
on see lause, mille keskel on erand. Lõpus Ta ütleb, et see reegel käib kõigi kohta, välja
arvatud ühel juhul. Siis tuuakse ära erand. Kuna see erand siin ei anna luba lahutuseks,
vaatame seda 19. peatükis, kus see jällegi ilmub. Seal on see erandiks üldisele reeglile. Siin on
see ainult juhul, kui juhtub järgmine asi. Siin kasutab Ta sõna „seksuaalne truudusetus“,
seksuaalselt liiderliku elu kohta. Tulen selle juurde hetke pärast tagasi. Tegelikult ütleb Ta
järgmist:“Mees, kes lahutab oma naisest, sunnib naise seksuaalsesse pattu, kui naine juba pole
selles olukorras.“ Kas mõistate? Kui naine on juba mehele truudusetu, siis ei ole mees selles
süüdi, et naine on truudusetu. Üritan seda võimalikult selgeks teha. Pole võimalik ühtegi naist
abielurikkujaks teha, kui ta juba abielu rikub. Ta ütleb vaid järgmist, et mees, kes lahutab oma
naisest, sunnib naise seda seadust rikkuma. Kui just naine ei ole juba seda seadust rikkunud.
Sellisel juhul mees ei vastuta naise patu eest. See patt on abielus oleva naise pattabielurikkumine. Kui naine on juba abielu rikkunud, siis mees ei ole selles süüdi. Naine on
süüdi, aga mees mitte. Kas jõuate mind jälgida? Väitlen väga detailselt siin, aga usun, et seda
üritab Jeesus siin öelda. Matteuse 19 räägib Ta midagi muud, aga siin Ta ei anna üldist luba
lahutuseks. Ta lihtsalt ütleb, et kui naine juba rikub abielu, siis sina ei vastuta naise
abielurikkumise eest. Kui naine aga pole seda teinud ja sa lahutad temast, vastutad sina tema
patu eest. Arvan, et selle kirjakoha kohta ei saa ma rohkem midagi öelda, aga loodan, et said
sellele pihta. Ta ei anna nendel alustel üldist luba lahutuseks. Siin Ta ütleb vaid, et oled teinud
pattu, kui just naine ei teinud juba enne pattu. Nii lihtne see ongi.
Matteuse 19 on teistsugune väide. See on ainus kirjakoht, ühe erandiga üldisele reeglile. See
on nii sarnane Markusega, et enamus õpetlasi nõustub, et tegemist on sama sündmusega.
Markuse kirjeldus on veidi erinev Matteusest. Siin ei ole vastuolu, aga lisab seisukohti ja
materjali, mida Markus ei lisanud. Võib-olla jällegi seetõttu, et ta kirjutab juutidele. Siin
toimub jällegi avalik vaidlus, millele järgneb isiklik vestlus. Meid huvitavad mõlemad.
Avalikus vaidluses viitab Jeesus algsele loodud seisundile. Ta viitab 1. Moosesele kõigepealt,
enne kui mainib 5. Moosesest. Kaks tegusõna on siin vastupidi. Jeesus kasutab sõna „lubama“
ja variserid sõna „käskima“. See on siin teistpidi. Põhiosa aga ei ole muudetud. Siin kehtivad
ka mu kommentaarid Markuse 10 kohta. Vastupidiselt Matteuse 5, mida just vaatasime,
arutab Ta siin, mis alusel võib lahutada. Seetõttu on see lõpetamata arutelu. Temalt küsitakse,
et kas tohib oma naisest lahutada ükskõik mis põhjusel? See tähendab põhimõtteliselt
piiramatut lahutust. Jeesuse jaoks tähendab lahutus ja uuesti abiellumine põhimõtteliselt
abielurikkumist- abielus oleva inimese seksuaalpattu. Sama asja öeldakse siin. Nüüd jõuame
aga erandi juurde. Arutades, mis tahes alust lahutuseks, teeb Jeesus siin tõesti erandi. Erand,
mille Ta siin annab, on ainus salm Uues Testamendis, mis lubab inimestel lahutada ja uuesti
abielluda. Esmalt peame ütlema, et Ta ei kasuta selle erandi kohta sõna „abielurikkumine“. Ta
kasutab seda sõna kontekstis, et abielu pärast lahutust on abielurikkumine. Ta ütleb, et välja
arvatud. Hämmastaval kombel ei kasuta Ta sõna „abielurikkumine“. Niimoodi kirjutavad
selle kaasaaegsed tõlked, kes ütlevad „truudusetus abielus“, mis tähendab abielurikkumist.
Pean teile tegema ühe kreeka keele tunni. Sõna „abielurikkumine“ on kreeka keeles
„moicheia“. Seda sõna kasutatakse ka mujal selles kontekstis. Erand aga ei ole „moicheia“,
see on „porneia“. Sellest tuleneb meie sõna „pornograafia“. See on seksuaalne sõna, füüsiline
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sõna, see sõna tähendab ebaseaduslikku seksi. Sõna nn vale seksi kohta. Ärme selles väärata.
Nüüd tuleb aga kogu vestluse tuum. Kas „porneia“ alla kuulub ka abielurikkumine või mitte?
Kui seda teisiti öelda, kas „porneia“ on üldine sõna kõigi seksuaalpattude kohta? Kas see on
spetsiifiline sõna ühe konkreetse seksuaalpatu kohta? Kas see on sünonüümiks
abielurikkumisele? Siin on kolm võimalikku varianti. Seetõttu on kristlike õpetlaste seas
tohutu diskussioon selle üle, kuidas seda sõna tõlgendada. Kas see tähendab abielurikkumist,
aga öeldakse teise sõnaga? Kas see tähendab abielurikkumist ja lisaks paljusid muid asju? Või
tähendab see üht asja, mis ei ole abielurikkumine? Selline jaotus siis. Andestage, kui teid
segadusse ajan. Peate otsustama, mis tähendusega on see erand. Ausalt öeldes võib sellele
sõnale niivõrd laia tähenduse anda, et see hõlmaks peaaegu iga lahutust. Peame sellele väga
delikaatselt ning hoolikalt lähenema ja küsima, mida Jeesus sellega mõtles, kui Ta ei
kasutanud sõna „abielurikkumine“. Kas Ta mõtles rohkem kui abielurikkumist või vähem kui
abielurikkumist? Toon esmalt ära „porneia“ laiema tähenduse. See tähendab igasugust
seksuaalset tegevust, mis pole õige. St igasugust seksuaalset tegevust väljaspool abielu.
Näiteks abielurikkumist, homoseksuaalsust, seksuaalvahekorda loomadega ning
masturbatsiooni. See võib olla väga laia tähendusega sõna, mis tähendab ükskõik millist
seksuaalset kõrvalekallet. Mitte ainult abielurikkumist, vaid kõike seksuaalset ja füüsilist.
Seda aktsepteerivad paljud kaasaja kristlikud õpetlased. See on niivõrd laiaulatuslik, et
peaaegu kõik sobib. Naine võiks lahutada selle eest, et mees aina vaatab naisi. Kui see on nii,
siis on küll tohutu erandiga tegemist. See pole küll täielik, aga tohutult suur ja selle alla
kuulub peaaegu kõik, mis on seksuaalne. See on laiem tähendus. Tahan, et teaksite, et kui
Jeesus seda siin mõtles, siis peab see olema lahutuse põhjuseks. See ei loe, kui öelda hiljem,
et ta on pärast me lahkuminekut mingi seksuaalpatu teinud. See peab olema lahutuse
põhjuseks ja aluseks. See on laiem tähendus. Paneme tähele, et Jeesus ei öelnud, et peate sel
juhul lahutama. Ta ei käsi üldse lahutada. Kontekst on siin see, et andestatakse üksteisele.
Kristlane peaks andestama teistele, nagu talle on andestatud. Seetõttu peaks ta esmalt oma
abikaasale andestama selle abieluvälise seksuaalse tegevuse. Olles kõike seda selgitanud, siis
ütlen, et ei aktsepteeri seda seksuaalpatu laia tähendust, mis hõlmaks ka abielurikkumist. Ma
ei aktsepteeri seda, sest niivõrd tihti on Piiblis hooramine ja abielurikkumine nimetatud
kõrvuti kui erinevad patud. Isegi Matteuses on üks lõik, kus nad on mõlemad kõrvuti kui
patud, mis tulevad inimese südamest. Jeesus ütles, et miski väljast tulev ei saa sind rüvetada,
vaid mis su südamest välja tuleb, see rüvetab sind. Su südamest tuleb välja porneia ja
moicheia. Need on kirjas kui kaks eraldi asja. Sama juhtub ka Paulusega, kus ta toob ära
nimekirja ja ütleb, et need patud ei päri Jumala riiki. Ta ütleb, et hooramine ehk porneia ja
abielurikkumine ehk moicheia ei päri Jumala riiki. Seega kaldun arvama, karmimalt ei tahaks
öelda, et porneia ja moicheia on kaks erinevat asja. See pole laia tähendusega sõna, mis
hõlmab ka abielurikkumist, vaid kitsa tähendusega sõna, mis ei hõlma abielurikkumist. Kas
jõuate endiselt jälgida? Kitsama tähendusega vaatenurk on väga lihtne. Porneia viitab valele
seksuaalsele käitumisele enne abielu ja abielurikkumine viitab seksuaalsele tegevusele pärast
abiellumist, kuid siiski abieluväliselt. Nii et tõlgin neid sõnu nagu King James piiblitõlge:
hooramine on vallaliste seksuaalne patt ja abielurikkumine seksuaalpatt abielus olevatele
inimestele. Seetõttu mainitakse neid eraldi ja need on kaks eraldi asja. Seega see erand, mille
Jeesus teeb, ei ole seksuaalpatu tõttu pärast abielu, vaid enne abielu. Teisisõnu vaid
liiderlikkuse kohta enne abiellumist. Kui vaatame uuesti Moosese seadust juutidele, st 5.
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Moosese raamatus, siis kui leiti, et tüdruk polnud abielludes neitsi, jäeti see abielu ära. Naise
abielueelset seksi karistati surmaga. Samamoodi karistati ka abielurikkumist pärastpoole.
Mõlemat karistati surmaga Moosese seaduses. Jeesuse ajaks oli surmanuhtlusest loobutud,
kuid lahutus oli kohustuslik. Seega kui naine ei olnud abielludes neitsi, siis seda abiellumist ei
toimunud. Kui aga toimus ja mees avastas, et naine pole neitsi füüsiliselt, sest ta hüümen oli
purustatud, siis võis mees abielu tühistada. See oli lõpetatud või kehtetuks tunnistatud.
Abielueelset seksi võeti väga tõsiselt juudi ühiskonnas ja Moosese seaduses. Seega võttis ka
Jumal seda tõsiselt. Teisisõnu, see ainus erand reeglile, et lahutada ei tohi, kehtis juhul, kui oli
toimunud abielueelne seks. Kui öelda seda väga toorelt ja lihtsalt, siis peigmees sai n-ö
kasutatud kaupa. Sellega pandi naisele kohustus, mitte mehele Moosese seaduses, et naine
pidi abiellumise ajal olema neitsi. Ta pidi seda tõestama. Kuna Matteus kirjutab juutidest
Jeesusesse uskujatele ja võtab arvesse juudi kultuuri, siis ütleb Jeesus siin, et võid naisest
lahutada, kui saad teada, et ta pole neitsi. Hooramine on ta rikkunud. See on päris tõsine. Kuid
see selgitaks, miks erand on evangeeliumis, mis kirjutati juutidele, aga mitte paganatele. See
rõhutab tingimust juudi kultuuris, et naine peaks olema neitsi. Huvitav tõsiasi on see, et kõik
see käis Jeesuse enda vanemate kohta. Maarja leiti lapseootel kihluse ja abiellumise vahepeal.
Juudid võtsid kihlumist väga tõsiselt. Kui kihlatud mees avastas, et naine oli juba truudusetu
olnud ja oli juba kellegagi maganud, siis toimus kohe lahutus. Mitte sellepärast, et abielu oli
alanud, vaid kihlus. Seda võeti tõsiselt kui osa abielutegevusest. Kui siis Joosep leidis, et
Maarja oli juba lapseootel ja muidugi enne kui nemad olid oma abielu kinnitanud, otsustas ta
õiglase mehena naise lahutada. Tal oli juudi mehena täielik õigus seda teha. Õiglase mehena
otsustas ta seda teha salaja, mitte avalikult. Abielu lahutamisel toetas teda juudi kultuur
täielikult, et ta ei abielluks ja seda Joosep ka plaanis. Kuid ingel ilmus talle unenäos ja ütles,
et naine pole lapseootel mehest. Ta ei ole kihlatuna sulle truudusetu olnud. Ingel ütles, et see
on Jumalast ja ta peab naise kõrvale jääma. See aga alustas kuulujutud, mis kestsid üle 30.
aasta. Johannese 8 nimetavad juudid Jeesust vallaslapseks. Kuulujutt levis mööda iidset
maailma, et Maarjal oli olnud armusuhe ühe rooma sõduriga. Maarja pidi selle kõigega elama
ning sellest vaikima. Ta ei selgitanud kellelegi kunagi, kuidas ta lapseootele jäi. See on
hämmastav lugu, kui sellele mõelda. See erand kehtis ka Joosepi ja Maarja kohta. Nüüd ütlen,
et võid ise valida, kas selleks on lai arusaam „porneia“- see on igasugune seksuaalpatt,
kaasaarvatud abielurikkumine, või selle all mõeldakse vaid hooramist, mis tähendab
seksuaalpattu enne abielu. Pean teiega aus olema, sest usun, et see kitsas seisukoht on see,
mida Jeesus mõtles. Vastasel juhul oleks Ta kasutanud sõna „abielurikkumine“, aga Ta ei
kasutanud seda. See on päris selge, et Ta mõtles midagi muud. Seega mina pooldan kitsast
seisukohta. Kui seda pooldad, tähendab see, et 99,9% tänapäeva lahutustest ei lange selle
erandi alla. Isegi kui võtad laiema seisukoha, siis enamik lahutusi ei lange ka laia seisukoha
puhul erandi alla. Enamik lahutusi juhtub, sest nad ei armasta enam üksteist või üks neist või
mõlemad on armunud kellessegi teisesse. See on lihtne tõde. Enamik lahutusi ei lähe sugugi
selle alla. Ärevust tekitav on see, kui suur on lahutuste arvu kasv kristlike jutlustajate seas,
üleriigiliste ja rahvusvaheliste evangelistide seas. Võiksin tuua ära nimesid ka siin LõunaAafrikas. Inimesi, keda te teate ja kes on laialdaselt tuntud ning kes on oma naise välja
vahetanud. Kirikud peaksid olema tuntud stabiilsete abielude poolest. See peaks olema
tunnistuseks tänapäevasele maailmale, et kristlased usuvad, et jäädakse kokku, olenemata
selle hinnast ja tagajärgedest. Siiani olen tegelenud vaid sellega, mis Jeesus ütles. Johannese
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evangeeliumis on vaid kaks juhtumit, mis on olulised. Üks on samaaria naise lugu. Kui vaid
Jeesus oleks meile öelnud, kui vaid oleks Johanneses, mis nõu Jeesus sellele naisele seal
kaevul andis, saaksime seda eeskuju järgida. Ta oleks võinud naisele 8 erinevat asja öelda. Ta
ütles, et naisel oli viis meest olnud ja elas nüüd mehega, kellega ta abielus polnud. Ta oleks
võinud käskida naisel esimese mehe juurde minna, või teise, kolmanda, neljanda või viienda
juurde. Ta oleks võinud käskida tal vallaliseks jääda elu lõpuni või otsida nüüd hea kristlik
abikaasa või käskida abielluda mehega, kellega koos elas. Ongi kaheksa erinevat asja. Me ei
tea! See on mulle nii suur pettumus, et me ei tea, mis nõu Jeesus sellises olukorras naisele
andis. Nüüd aga on mul hea meel, et Ta ei öelnud. Ütlen teile, miks. Oleme niivõrd aldid
lähenema asjale käsumeelselt, et vajame näidisjuhtumit. Iga kord, kui sellest räägin ja lasen
inimestel küsimusi esitada, siis enamik küsimusi on sellised:“Mida teeksid selles olukorras?“
Inimesed on tahtnud, et kirjutaksin käsiraamatu. Iga paari lugu on erinev. Nad tahavad, et
kirjutaksin käsiraamatu, mis juhendaks, mida teha igas olukorras. Iga olukord on erinev,
mõnel on uues abielus lapsed, teistel ei ole lapsi. Teised on jätnud lapsed eelmisse abielusse.
Kõik need faktorid on erinevad. Usun, et Jeesus ei tahtnud, et järgiksime eelnevaid lugusid.
Ta tahtis, et järgiksime põhimõtteid. Teise loengu lõpus jagan veidi pastori nõuandeid, kuidas
tegeleda olukordadega. Me ei tee seda erandeid otsides, vaid rakendades kristlikke
põhimõtteid. Seda vaatame lõpus. Teise loengu põhiteemaks on see, mis Paulus ütles, sest ta
rääkis päris palju lahutusest ja uuesti abiellumisest. Eriti just 1. Korintlastele 7. peatükis, kus
ta rääkis kogu sellest teemast. Nagu paistab, tõi välja ka teisi erandeid. Peame vaatama
Paulust, kes oli apostel ja usun, et edastas meile Jumala Sõna. Vaatame teises loengus seda,
mida tema rääkis. Samas ei jõua ma kohvi ära oodata. Nii et lähme joome kohvi!

2. osa
Mõned inimesed vastandavad Paulust Jeesusega, nagu nad oleksid eriarvamusel. Näeme, et
Paulus ütleb samu asju kui Jeesus, kuid ta räägib sellest rohkem kui Jeesus ja rakendab oma
öeldu üle apostellikku autoriteeti. Kas ta oli lahutuse ja uuesti abiellumise teemal rangem või
vabameelsem kui Jeesus? Esimene piiblilõik on Roomlastele 7:1-6. Annan teile need
kirjakohad, et saate neid hiljem vaadata. Selles lõigus on selgesõnaline seisukoht. See on
järgmine:“Nii on abielunaine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab.“ See on jällegi
väga selge, selgem ei saakski olla. „Nii on abielunaine seadusega seotud mehe külge, kuni
mees elab.“ Peate lihtsalt usaldama mind selles, aga sõna „seotud“ on siin väga tähtis sõna.
Kreeka keeles on see „dedetai“, aga teie jaoks on oluline see, et see sõna esindab abielusidet.
Seda ei kasutata orjaikke kohta. See tuleb hiljem teemaks väga olulisel moel. Ainult surm
lõpetab abielu, ütleb Paulus Roomlastele 7. Ta kasutab seda näitena, et Kristus on surnud
seadusele ja seadus kehtib, kuni oled elus. Kristus suri Moosese seadusele ja kristlased on
sellele samuti surnud, kuid oleme Kristuse seaduse all. Abielu on seega eluaegne. Vaatame
nüüd peamist peatükki, 1. Korintlastele 7. See algab lausega, mis ütleb, et on hea mitte
abielluda. Küsimus on aga selles, kes seda küsib. Seda võib öelda Paulus, mis sobiks ka
ülejäänud peatükiga või ta tsiteerib Korintosest tulnud kirja. See on neile jagatud õpetus ja
nad küsivad temalt selle kohta. Iga kord, kui uurid epistlit ehk kirja Uues Testamendis, on see
sama, nagu kuulaksid kedagi mobiiltelefonil rääkimas. Sa ei tea, mida teine inimene ütleb.
Püüad arvata, mida teine pool vestluses ütleb. Tõin selle näite Kaplinnas. Kujutage ette, et
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keegi räägib telefoniga:“Halloo! Kas saite kätte? Palju õnne! Kui palju kaalub? Mis värvi see
on? Kas see on bensiini või diisliga?“ Mõistate, eks ole? Te kindlasti mõtlesite, et jutt käis
beebist. Kuulsid ainult ühte poolt vestlusest. Samamoodi on kiri vaid üks osa kirjavahetusest.
Kirja lugedes peab püüdma ette kujutada, mis toimus teisel pool või mida kirjutati kirjas,
millele Paulus vastas. 1. Korintlastele on kindlasti vastus kirjale. Me ei tea, kas see esimene
lause. Tegelikult seal öeldakse:“On hea, kui mees ei puutuks naist.“ Tavaliselt mõeldakse
selle all naisega magamist. Paulus aga alustab selle lausega ja me ei tea, kas Paulus ütleb seda
või korintlased. Mida rohkem seda vaatan, kaldun arvama, et nemad küsivad Pauluselt, mida
ta sellest väitest arvab. Keegi on seda neile öelnud. Peale selle, et abielupaarid ei tohiks
seksuaalvahekorras olla. Paulus kohe eitab seda ja ütleb, et neil on kohustus üksteise ees. Teie
ihud kuuluvad teineteisele, teil on õigus üksteise ihule ja te peaksite seksima. Kui te seda ei
tee, peaks see olema mõlemapoolne kokkulepe ainult teatud ajaks. Vastasel juhul lastakse
saatanal sekkuda abiellu ja suhetesse. Seega 1. Korintlastele 7 räägib enamasti tsölibaadist.
Paulus elas tsölibaadis. Võimalik, et ta oli varem abielus, kuid me ei tea kindlalt. Ta on
kindlasti lõpuni välja tsölibaadi pooldaja. Ta kommenteerib delikaatselt ning minu meelest
väga realistlikult abielu ja muude asjade kohta. Kõige enam kuulen kristlikelt õpetlastelt seda,
et Paulus lisab veel ühe erandi reeglile. Sel korral lisab ta mahajätmise eranditele, mitte ainult
liiderdamise, vaid ka mahajätmise partneri poolt. Seda eeldatakse alates hollandlase Erasmuse
päevilt, kes elas just enne reformatsiooni. Luther tundis Erasmust ja arutas temaga asju. Ta oli
niinimetatud kristlik humanist. Olen käinud tema haual Baselis, Šveitsis, kus ta on maetud. Ta
kolis Hollandist ära, et hoiduda tagakiusamisest. Tema sõnul lubas Paulus lahutust ja uuesti
abiellumist, kui kellegi partner oli ta maha jätnud. Seda kutsutakse tema järgi erasmuslikuks
erandiks. Mina arvan, et ta sai Paulusest valesti aru ja et Paulus ei lisanud reeglile teist
erandit. Tavapäraselt evangeelsed kristlased aktsepteerivad Erasmuse vaateid. Seetõttu
aktsepteerib enamik evangeelseid kristlasi meie riigis, et liiderdamine, mida peetakse
abielurikkumiseks ja mahajätmine on kaks kehtivat alust lahutuseks kristlaste hulgas. Ma ei
usu kumbagi neist, kuid seda räägitakse.
Vaatame veel 1. Korintlastele 7, kui sul on see lahti. Pean ilmselt head eeskuju näitama ja
oma Piibli lahti tegema. Paulus teeb midagi selles peatükis. Ta eristab seda, mida Kristus on
öelnud ja mida ise ütleb. Mõnede asjade kohta ta ütleb:“Seda ei ütle mina, vaid Issand.“
Teiste asjade kohta:“Seda ei ütle Issand, vaid mina.“ Esimese puhul tsiteerib ta otseselt
Jeesust. See algab 1. Korintlastele 7:10-11:“Aga abielus olijaid ei käsi mina…“ Pane tähele
sõna „käskima“, see on tugev. See pole soovitus ega nõuanne, vaid on käsk. „Abielus olijaid
ei käsi mina, vaid Issand:“Naine ärgu mingu mehest lahku.“ Hiljem ta ütleb:“Ja mees ärgu
hüljaku naist!“ Need kaks ütlust on võetud otse Issanda käest. Paulus aga ütleb nende kahe
ütluse vahepeal järgmist:“Kui naine aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu
oma mehega ära!“ Meie andmete kohaselt ei öelnud Jeesus seda. Selge, et Paulus teadis
millestki, mida Jeesus oli öelnud. Meil on nagunii vaid mõned Jeesuse sõnad evangeeliumites.
Ta ütles nii palju, et kui kõik oleks üles kirjutatud, ei suudaks maailm neid raamatuid
mahutada. Siin on üks asi, mida Paulus mäletas Jeesust ütlemas, mida aga evangeeliumites
pole. Ta omistab selle Issandale. Veel üks asi, mida Issand ütles, aga mis evangeeliumites
pole, kuid on kirjas mujal:“Õndsam on anda kui võtta!“ Seda evangeeliumitest ei leia, kuid
see on mujal Uues Testamendis ja omistatud Jeesusele. Seega on asju, mida omistatakse
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Jeesusele, mis aga pole evangeeliumites. Siin on selline topeltväide, nagu „võileib“- naine
ärgu mingu mehest lahku ja mees ärgu lahutagu naisest. Kategooriline imperatiiv- otsene
käsk. Selle keskel on kummaline erand, et „kui naine lahkub..“. „Naine ärgu mingu mehest
lahku; kui ta aga siiski on lahkunud..“ Kipun arvama, et see on halb tõlge. Peate lihtsalt mu
sõna usaldama ja kui teate kedagi, kes oskab kreeka keelt, küsige temalt, kas mul on õigus.
Selle tegusõna ajavorm ei ole olevik. See on minevikuvormis, see on juba tehtud. Teisisõnu,
kui naine on juba lahku läinud ehk enne kui ta Kristuse juurde tuli. Kui ta on juba lahus oma
mehest, siis see reegel kehtib ka talle. Ta ei tohiks uuesti abielluda. Tal on vaid kaks
võimalust: leppida oma endise partneriga või kui see ei ole võimalik, siis jääb ta vallaliseks.
See on üks väga oluline põhimõte, mida järgida. Kui kohtan kristlikke paare, kes on peagi
lahku minemas, siis on see tavaliselt selletõttu, et on leidnud kedagi teist. Küsin neilt:“Kas
mõistate, et ainsad kaks varianti kristlase jaoks on leppida oma endise abikaasaga või kui see
pole võimalik, siis jääda vallaliseks?“ Olen pidanud paljudele seda nõu andma selle salmi
põhjal. Olen öelnud paaridele, kes mõtlevad lahkuminekule:“Kas mõistad, et pead kogu eluks
vallaliseks jääma?“ Tavaliselt šokeerib see neid, sest tihti nad on juba leidnud kellegi, kellega
tahavad abielluda. Need on kristlaste jaoks kaks varianti. Kui lähed lahku, pead kas ära
leppima või vallaliseks jääma. Uuesti abiellumise võimalus puudub. See kõik ühtib endiselt
Issanda seisukohaga.
Nüüd aga Paulus puudutab väga teistsugust olukorda, kus kristlane on abielus uskmatuga.
Kuna see on juba keelatud Uues Testamendis ja kristlane ei peaks mitte mingil juhul
abielluma mittekristlasega. Kui ta abiellub lootuses, et naine saab kristlaseks, siis üheksal
juhul kümnest seda ei juhtu. Isegi kui see juhtub, poleks ta pidanud seda tegema. „Ärge
hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega!“ Keegi ütles kunagi:“Kui abiellud kuradi
lapsega, tekib sul probleeme oma äiaga.“ See on tõesti tõsi. Kristlastele öeldakse, et nad ei
abielluks uskmatutega. Tihti aga juhtub see, ja tean mitmeid selliseid juhtumeid, et üks
abikaasadest saab kristlaseks pärast abiellumist. Ta leiab end olevat vägagi ebavõrdses
„ikkes“, mis võib olla õnnetu olukord. Olen pidanud paljude selliste juhtumitega tegelema.
Pean ütlema, et tavaliselt saab naine enne meest kristlaseks. Vahel on see ka teistpidi.
Tavaliselt on naine kristlane ning mees pole. Rohkem kui korra olen soovitanud usklikul
poolel mitte kirikus käia. See võib sind šokeerida, et kristlik pastor soovitab kristlasel mitte
kirikus käia. Iga kord, kui olen tundnud, et pean sellist nõu andma, on lõppenud sellega, et
teine pool hakkab kirikus käima. Üks paar tuleb praegu meelde. Naine sai kristlaseks pärast
abiellumist. Temast sai otsekui vaimne võidusõiduhobune, samal ajal mees oli alles
stardijoonel. Naine käis kaks korda pühapäeval ja korra nädala sees teenistusel. Ta mees
kurtis teistele, et Jeesus on mu naise „üle löönud“. Põhimõtteliselt see oligi tõsi. Ütlesin
naisele:“Ära käi enam kirikus!“ Ta võttis seda nõu kuulda. Järgmise pühapäeva hommikul
luges mees ajalehte ja vaatas kella ning ütles:“Sul on vist aeg kirikusse minna!“ Naine ütles,
et ta ei lähe kirikusse. „Miks sa ei lähe kirikusse?“ Naine ütles:“Ma tahtsin täna sinuga koos
olla.“ Järgmisel pühapäeval oli mees koos naisega kirikus. Nüüd on nad täisajaga
evangelistid. Öelge naisele, et ta võtaks asja rahulikult ja ei püüaks täie jõuga olla suurepärane
kristlane. Samuti ütlen naistele, mida Piibel neile ütleb, et peate võitma oma mehe ilma ühegi
sõnata. Ära räägi sellest. Pead tegema kahte asja: muutu veel veetlevamaks välimuse poolest
ja muutu nii, et sinuga on veel meeldivam koos elada. Kuid mitte ühtegi sõna. See on 1.
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Peetruse kirjas. Peetrus oli abielus ja teadis, millest rääkis. Seega meil on olukord, kus usklik
on abielus uskmatuga. Selles olukorras ütles Paulus kõigepealt, et usklik ei tohiks eales
lahkuda uskmatu juurest. Kui aga uskmatu tahab minna, siis las ta läheb. Seda koduse rahu
nimel. Paulus mõistab, et tekivad pinged, lahkarvamused ja vaidlused. Ta ütleb, et peaksime
elama rahus, nii et las uskmatu pool lahkub, kui ta tahab lahkuda. See on ebatavaline nõuanne.
Ta ütleb, et las ta lõhub abielu, kui ta tahab. Olen näinud olukordi, kus mees leidis end voodis
kristlasega. See oli šokk. Kui ta selle naisega abiellus, ei tahtnud ta abielluda kristlasega. See
ärritas teda aina rohkem ja ta ei tahtnud enam abielus olla. Pauluse nõuanne kristlasele on
lasta tal minna. Ta tegeleb kristlastega, kes ütlevad:“Olen ainus kristlane, keda ta teab. Ta ei
saa kristlaseks, kui lasen tal minna. Olen ta side Jumalaga.“ Paulus mainib seda ja küsib, et
kuidas tead, et sa ta päästad. Lase tal minna. Olen pidanud andma seda nõu kristlastele, kelle
uskmatu abikaasa on aina rohkem ärritunud, et on abielus kristlasega. Nii et lase tal minna.
Nad oleksid pidanud kõigepealt tegema seda, mida Peetrus ütles: muutuma veetlevamaks
välimuse ja olemuse poolest ning mitte sõnagi lausuma. Tean üht naist, kes riputas sildi.
Arvan, et see oli:“Valmistu kohtuma oma Jumalaga!“ See oli maja esiuksel. Kohe kui
kristlaseks sai, pani ta selle üles ja Piibli igasse tuppa. Siis ta küsis oma mehelt:“Miks sa
kutsud oma sõpru tagauksest sisse? Nad näevad kööki ja kõiki pesemata nõusid. Mul on
piinlik. Las nad tulevad esiuksest!“ Naine isegi ei mõelnud, vaid lihtsalt pani selle sildi üles,
kus kõik seda nägid. Naine üritas püüda nii oma meest kui kõiki ta sõpru. See polnud sugugi
mõistlik. Kristlasest abikaasad, kel on uskmatud mehed või naised, peavad olema väga
ettevaatlikud ning mitte tegema rumalusi. Lihtsalt olema parem naine või mees ega mitte
lausuma ühtki sõna. Kahjuks kuulevad nad koju tulles:“Sa oleks pidanud kirikusse tulema.
See käis täpselt sinu kohta, mida jutlustaja rääkis!“ See on kõige taktitundetum asi, mida
ükski abikaasa teha võiks. Siis aga ütleb Paulus midagi. Ta rõhutab seda, et võid lasta
uskmatul lahkuda abielust. Siis ta ütleb, et sina ei ole orjastatud või seotud. Seda on
tõlgendanud Erasmus ja paljud teised kristlikud õpetlased, et kristlasest abikaasa on siis vaba
uuesti abielluma. „Sa ei ole orjastatud (ingl- seotud).“ Nende väitel on see teine erand
Kristuse reeglile.
Vaatame lähemalt seda lauset:“Sa ei ole orjastatud.“ Kõigepealt, see on täismineviku vormis.
See tähendab, et sa ei olnud seotud. Teiseks, ei kasuta ta seda sõna kunagi abielusideme
kohta. Ta kasutab sõna „dedetai“ jällegi selle peatüki lõpus abielusideme kohta. See sõna siin
tähendab, et sa ei ole „orjastatud“, viidates sellega abielule, et abieluside ei ole orjaike.
Orjaikkest ei saanud tol ajal kuidagi pääseda. See on abieluside, mis on teistsuguse
olemusega. Ta ütleb siin usklikule poolele, et sa ei olnud orjastatud selle inimese külge. Sa
pole kinni selle inimese küljes, sa pole orjaikkes selle inimesega. Seega lase tal minna. Ta ei
räägi siin tulevikust, vaid minevikust. Ta ei ütle, et nüüd oled vaba kellegi teisega abielluma.
Ta ütleb, et sa polnud kunagi orjastatud selle inimese külge. Seega lase tal minna. Tegelikult
ei ütle Paulus siin mitte midagi uuesti abiellumise kohta pärast lahutust. Ta ei tegele siin selle
küsimusega. Võib-olla see oleks abiks olnud, kuid ta ei mõtle siin tulevikule. Ta räägib
uskmatust poolest, kes soovib abielust lahkuda. Ära arva, et sul on Issanda ees püha kohustus
jääda sellesse abiellu, kui teine tahab lahkuda. Jumal ei ole sind selles mõttes orjastanud. Sul
ei ole temaga selline side. Rahu pärast lase tal minna. Millest sina tead, et sa ta Issanda juurde
juhatad? Need kõik on põhjused, mis inimesed toovad, et säilitada abielu iga hinna eest, nagu
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see oleks nende kohustus Issanda ees. Paulus ütleb, et see ei ole su kohustus. Sinu kohustus
on olla rahus. Su kohustus on lasta tal minna, kui ta tahab lahkuda. Sina ei tohi lahkuda, kui
aga tema tahab, siis lase tal minna. See on väga arukas nõuanne. Olen pidanud ütlema
usklikele naistele:“Lase oma mees minna.“ Temast kinnihoidmine on kui sünge surm, nagu
peaksid seda Issandale tegema ja iga hinnaga mehest kinni hoidma. See pole kristlik kohustus
ega kristlik suhtumine abielus. Selle osa lõpetuseks, usun, et Paulus toetab Jeesuse seisukohta
täielikult. Tema sõnul kaks kristlast ei peaks kunagi lahku minema. Sellega jõuame pastorite
probleemideni. Räägin sellest hetke pärast. Mis puudutab Jumala Sõna, siis Paulus nõustub
Kristusega. Ta selgitab täpsemalt, andes nõu ebavõrdses liidus olijatele. Edasi selles peatükis
on veel midagi, kus Paulus ütleb päris selgesti…Ta läheb edasi oma seisukohaga, et vallalisel
on rohkem aega pühenduda Issanda tööle. See on kindlasti tõsi. „Aga naisemees muretseb,
kuidas ta võiks meeldida naisele ja nii on ta lõhestatud.“ See on kindlasti tõsi. Kui ta on
kristlik abikaasa, hoolitseb ta oma naise ja ta vajaduste eest ning aja eest, mida naine vajab.
Paulus ütleb siin, et vallalised saavad anda Issandale kogu oma aja ja pühendumise. See on
tõsi. Iga abielus mees siin teab seda. Samas aga vallaline mees ei saa tuua lapsi Issandale. See
on jälle teise poole miinuseks. Ta räägib selle poolt siin, et parem on mitte abielluda. Paulus
ise ei olnud abielus. Oleks võinud olla, aga ei olnud. Ta ütleb, et me võiksime olla nii, nagu
tema on. Saaksime niimoodi täiesti Issandale pühenduda ja ei peaks perekonna eest
hoolitsema. Kuid ta ütleb ka järgmist:“Aga kui keegi arvab, et ta ei käitu oma neitsiga
sündsalt, kui selle paras iga on möödumas ja nõnda peab sündima, siis ta tehku, kuidas tahab!
Ta ei tee pattu; nad abiellugu! Kes aga jääb kindlaks oma südames, kellele abiellumine ei ole
paratamatu, kellel on meelevald oma tahtmise üle ning kes on oma südames otsustanud jätta
oma kaaslane neitsiks, see teeb hästi. Niisiis, kes oma neitsiga abiellub, teeb hästi, aga kes ei
abiellu, teeb paremini.“ See läheb kokku kõigega, mis ta selles peatükis räägib. Vaatame
korraks ettepoole, salmi 25:“Neitsite kohta mul ei ole Issanda käsku, aga ma annan nõu nagu
see, kes on saanud usaldatavaks Issanda halastuse kaudu. Niisiis pean ma heaks seda, et
eelseisva kitsikuse pärast on inimesele kasulik olla nii, nagu ta on.“ See salm „olla nii, nagu ta
on“ esineb veel samas peatükis tervelt neljal korral. Siis ta jätkab salmis 27:“Kui sa oled
seotud naisega, siis ära püüa vabaneda, kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist! Aga kui sa
ka abiellud, sa ei tee pattu, ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kuid ihulikku viletsust saavad
niisugused küll kannatada, mina aga säästaksin teid.“ Probleem ilmneb salmis 27. Kreeka
keeles ütleb seal:“Kui oled abielus, ära otsi lahutust.“ Kas oled mitte-abielus…See on sama
sõna, mida ta kasutab varem lahutuse kohta. Paljud kristlased on tõlgendanud seda nii:“Kui
oled lahutatud, ära otsi naist. Kui aga abiellud, siis sa ei tee pattu.“ Vabandan, et see on
keeruline, aga niimoodi on kristlased arvanud. Nad ütlevad, et kui oled n-ö „mitte abielus“,
teisisõnu, kui elad lahus või oled lahutatud, siis ära otsi naist, aga kui seda teed, ei tee sa pattu.
Seda kasutatakse, et tühistada kõik, mis Jeesus ja Paulus sellel teemal varem rääkisid. See
eeldab, et keegi ei ole enam abielus, sest ta on lahutatud. Mina usun, et ainus selgitus just
sellele konkreetsele salmile selle valguses, mida ütles Jeesus ning ka Paulus, kes ütleb salmis
10-11:“Kui oled lesk, kui su abielu on lõppenud abikaasa surma tõttu..“ Mitte „kui sa oled
lahutatud“, vaid „kas oled kaotanud oma kaasa“. Seega ära otsi uut abikaasat, aga kui seda
teed, ei tee sa pattu. See on minu jaoks väga loogiline. Ta räägib neist, kelle abielu on
lõppenud surmaga, mitte lahutusega. Ta ütleb, et võid uuesti abielluda, kuid parem on
vallaliseks jääda. Seda uskus Paulus, nagu ta ütles, tulevase kitsikuse valguses. Kui kristlased
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on tõsise tagakiusu all, siis on sul lihtsam olla ilma pereta kui koos perega. Sel juhul võtab
maad mure naise ja laste pärast. Sul on kohustus neid kaitsta. Kui oled tõsise tagakiusu all, on
lihtsam olla vallaline kui abielus. Nendel on lihtsam, kel pole lapsi kui neil, kel on. Kui
tagakiusul rünnatakse su lapsi, siis on seda väga raske üle elada. Maailmas on praegu riike,
kus kristlaste lastel keelatakse haridust omandada. See on raske kristlastest vanemate jaoks,
kas pole. Kujutage ette seda survet, kui tead, et sinu usu tõttu ei saa su lapsed haridust. Mõnes
riigis saavad nad põhihariduse, aga mitte kõrgharidust. Kohtasin üht sellist inimest vaid
mõned kuud tagasi, kes ei saanud omandada kõrgharidust, sest ta vanemad olid kristlased. Ta
vanemate peal oli sellest tohutu surve. Jäädes ustavaks Kristusele teadsid nad, et nende lapsed
ei saa iialgi korralikku haridust. Seega kriisiolukorras on parem, kui sa abielus pole ning võid
vajadusel seista surmaga üksi silmitsi.
Rääkisin Korea metodisti pastoriga, kelle koguduses oli 3000 liiget. Küsisin, mis on tema
suure koguduse saladuseks? Ta ütles, et nad kogunevad igal hommikul kell viis palveks. Ta
ütles, et see ongi saladus. Ütlesin, et ei ole. See pole teie saladus, et teil on nii suur kogudus.
Ta ütles:“Seda ütleme kõigile, et põhjuseks on palve kell 5 hommikul.“ Ütlesin, et see pole
teie saladus, vaid see, kuidas saate inimesed kell 5 hommikul palvetama. Öelge seda, siis
saangi saladuse teada. Mõistate? Ta tõesti uskus, et hommikune palve oli põhjuseks. Tegelik
saladus on, mis paneb nad kell 5 hommikul palvetama. Võid mulle tõesti öelda saladuse, kui
mõtled tagasi päevale, mil su inimesed hakkasid kell viis hommikul palvetamas käima. Siit
tulebki see saladus välja. Palusin tal meenutada juhtunut. Ta mõtles tükk aega ja ütles
siis:“Tean täpselt, millal see algas.“ Ta ütles, et nende kogudus on Põhja-Korea piiri lähedal.
Põhja-korealased hakkasid piiri alla tunneleid kaevama ja korraldasid öiseid reide üle piiri
ning ründasid inimesi sellel pool. Ühel õhtul nad said üle piiri. Ta ütles:“Ma ei olnud siis
pastor, aga tollane pastor elas oma naise ja emaga koguduse kõrval. Bandiidid tulid läbi
tunneli, ajasid pastori, ta naise ja ema voodist välja, panid nad seina äärde ritta ja sihtisid
relvad nende poole. Nad ütlesid pastorile:“Salga Jeesust või laseme su ema maha!“ Milline
dilemma. Mees keeldus salgamast ja nad lasid ta ema maha. Ema kukkus kokku ja mees
hoidis surnud emal käest. Siis nad ütlesid:“Salga Jeesust või laseme su naise maha!“ Mees
teadis, et neil on tõsi taga. Ta hoidis ühe käega naise käest, kuid keeldus salgamast. Ta ei
suutnud salata Jeesust. Nad lasid ta naise maha. Ta seisis seal ja hoidis käest oma surnud
naisel ja surnud emal. Nad ütlesid:“Salga Kristust või laseme sind!“ Ta ütles:“Laske siis!“
Nad vajutasid päästikule, aga relv kiilus kinni ja nad põgenesid läbi tunneli Põhja-Koreasse
tagasi. See pastor ütles:“Siis hakkasime kell viis hommikul tõsiselt palvetama.“
Ütlesin:“Nüüd rääkisid mulle oma koguduse saladuse.“ Kui teaksid, et inimesed tulevad ja
tulistavad sind keset ööd su usu pärast, palvetaksid ka kell viis hommikul. Mõistate? Sellest
räägib Paulus, üritan lihtsalt selgitada ta mõtet. Nad olid Korintoses sellises kriisiolukorras.
Nende elud olid ohus. Seetõttu ta ütles, et on parem mitte abielluda. Kuid ära arva, et teed
pattu, kui abiellud. Ta ei ütle seda lahutatud inimestele, vaid neile, kes on kaotanud surma läbi
abikaasa. Seda lubas tema, seda lubas Jeesus. Surm lõpetab abielu. „Kuni surm meid lahutab.“
Tegelikult ma ei usu, et Paulus eiras Jeesuse õpetust. Ma ei usu, et ta lisas veel ühe erandi.
Usun, et ta pidas lõpuni kinni Jeesuse õpetusest nagu üks hea apostel. Kõik see on Jumala
Sõna ja olen üritanud seda võimalikult ustavalt järgida ning rääkida seda, mida usun seda
ütlevat. Usun tõesti, et kristlaste jaoks pole lahutust. Seega pole ka lahutust pärast uuesti
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abiellumist. Jumal tahab, et ta kogudus näitaks seda tõde maailmale. Tema armu läbi võime
üksteisele andeks anda ning kokku jääda, et kristlikud abielud oleks stabiilsed.
Kuulusin kunagi kogudusse, kus liikmete hulgas polnud lahutusi. Minu eluajal oli see veel nii.
Nüüd ei saa minna pea ühessegi kogudusse, kus poleks lahutust. Näen, kuidas on kadunud
Jumala arusaam abielust. Mida me siis teeme? Eriti just inimestega, kes on oma eludega
sellises segaduses, olles abielus teise või kolmanda kaasaga vms. Alustan ühe looga. Teile
paistavad mu lood meeldivat, siis räägin veel ühe. Jutlustasin Austraalias, Melbourne´i ühes
suures teatris. Imeline koosolek, teater oli täis ja mitusada inimest kohal. Issand tegutses ja Ta
tegi imelist tööd. Ta tegi 70 meest tol õhtul terveks. Kõik oli tõesti fantastiline. Esitasin seal
teatud mõttes ühe üleskutse meestele, sest usun, et meestes peitub koguduse tugevus. Nagu
Iisraeli tugevus oli ta sõjameestes. Kogudus on nõrk, kui selles puuduvad nn sõjamehed. Nii
et esitasin tol õhtul üleskutse meestele. Üks abielupaar tuli pärast minu juurde ja ütles:“Härra
Pawson, süüdistasite meid patus elamises!“ Ütlesin:“Kindlasti mitte. Ma ei süüdistanud teid
milleski, sest ma ei tunnegi teid!“ „Aga te ütlesite, et inimesed, kes lahutavad ja abielluvad
uuesti, teevad pattu!“ Ütlesin, et ma tegelikult ei öelnud seda vaid lugesin. Ütlesin, et mina ei
öelnud seda, Jeesus ütles. Lugesime Luuka 16. peatüki ja seal oli ka see üks salm, et kes
lahutab abielu ja abiellub uuesti, rikub abielu. Tegin Piibli lahti ja ütlesin:“Näete, lugesin selle
peatüki teile.“ Ma ei öelnud lahutuse kohta oma sõnumis mitte midagi. Lihtsalt lugesin enne
jutlust selle peatüki ette. Nad ütlesid, et süüdistan neid patus elamises. Ütlesin:“Vaadake,
Jeesus ütles seda. Mis siis nüüd sellest saab, kui Jeesus seda ütles?“ Nad vastasid, et ilmselt
nad siis ongi patus. Nad küsisid:“Mis me nüüd siis teeme?“ Küsisin:“Mida sa teed, kui saad
teada, et oled eksinud?“ Nad ütlesid:“Palume andestust.“ Ütlesin:“Ei, enne seda teed veel
midagi.“ „Mida siis?“ Ütlesin:“Parandad meelt. Parandad kõigepealt meelt ja siis palud
andestust. Sel hetkel saad andeks.“ See käib iga patu kohta, mida kristlane teeb. Me
parandama meelt ja palume andestust. Kõigepealt parandad meelt. Nad küsisid:“Kas
palvetaksid meie eest?“ Ütlesin:“Ei, palvetage ise enda eest.“ Nad küsisid:“Kuidas me meelt
parandame?“ Ütlesin:“See on väga lihtne. Ütled Jeesusele, et teed midagi, mis on vale Tema
silmis…“ Muuseas pidin esmalt mõned küsimused esitama. Nad olid mõlemad lahutanud
enne kristlaseks saamist. Nad lahutasid oma abikaasadest, sest kohtasid teineteist ja meeldisid
üksteisele rohkem. Seega lahutasid ja abiellusid uuesti enne kristlaseks saamist. Jumala silmis
ei muuda see midagi. Ütlesin:“Peate lihtsalt ütlema Jeesusele, et olete nõus tegema, mida Ta
ütleb teile asjade korda seadmiseks. Pärast paluge andestust.“ Nad ütlesid, et pole valmis seda
tegema. Ütlesin, et ei saa neid rohkem aidata. Nad läksid ära. See oli laupäeva õhtu. Nädal
hiljem tuli üks Melbourne´i koguduse pastor ja ütles:“Sa ei tea, mis sa mu kogudusega oled
teinud! Terve kogudus on sügavalt häiritud.“ Küsisin, et mis juhtus. Üks abielupaar oli tulnud
pühapäeval ta juurde. Nad olid laupäeva õhtul olnud mu koosolekul. Nad tahtsid midagi
kogudusega jagada. Pastor arvas, et nad tahtsid tervenemisest tunnistada või midagi
selletaolist. Ta ütles:“Tulge pärast jutlust kantsli juurde, võtke mikrofon ja rääkige, mida
soovite jagada.“ Ta sai oma elu suurima šoki, kui see paar tuli ette ja mees rääkis mõlema
eest:“Me ei ole kogu öö maganud. Oleme olnud niivõrd mures ühe asja pärast. Eile õhtul
saime koosolekul teada, et elame patus. Meil kästi Issandale öelda, et teeme, mida iganes
Issand ütleb, et asjad korda seada.“ Ta ütles, et ainus probleem on selles, et nad teavad, mida
nad ise tahavad. Nad tahavad kokku jääda. Nad pole valmis selleks, et Issand seda heaks ei
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kiida. Nad ütlesid, et üritasid palvetada, kuid ei suuda. Nad palusid kogudust:“Palun otsige
Issandat meie eest ning uurige välja, mis on Issanda tahe meie jaoks. Öelge seda meile.
Lubasime Issandale täna, et ükskõik, mis te meile ütlete, mis on Issanda tahe, seda me teeme.“
Pastor ütles:“Sa ei kujuta ette, mis juhtus. Inimesed puhkesid nutma üle terve koguduse.
Inimesed tunnistasid patte üles ja ütlesid, et on olnud vales suhtes. Terve kogudus on
muudetud. Sa ei kujuta ette, milline oli selle mõju. Terve kogudus tundis häbi ja ei tundnud, et
on väärt Issandat otsima selle paari eest.“ Kas tahaksite teada, mida ütles kogudus sellele
paarile? Kindlasti tahate. Ma ei tea. Ma ei taha teada. Teie kasutaksite seda pretsedendina. Ma
isegi ei küsinud pastorilt, mida kogudus neile ütles. Minu töö oli tehtud. Olin toonud nad
meeleparandusele, kus nad olid valmis tegema, mida Issand tahtis, et asjad õigeks seada.
Usun, et minu töö oli sellega tehtud. Nüüd oli see asi Issanda ja nende vaheline. Tema pidi
neile ütlema, mis nad pidid tegema, et asjad õigeks seada.
Lahutus ja uuesti abiellumine ei ole andestamatu patt. Sel pole midagi pistmist andestamatu
patuga. See on hoopis midagi muud. See tähendaks kutsuda musta valgeks ja head kurjaks,
teha endale ajuloputus, kuni sa ei tea, kumb on kumb. See on andestamatu patt. Peame aga
ütlema kolm asja. Esiteks, see on patt, abielurikkumine on patt ja väär. Uuesti abiellumine
pärast lahutust on vale ning patt. See on esimene asi. Teiseks on andestus. Selle võib andeks
saada. Muidugi võib. Kõike saab andeks peale andestamatu patu. Kolmandaks, ja siin läheb
asi veidi keerulisemaks. Pead meelt parandama. Mida meeleparandus endaga kaasa toob? Kui
aus olla, siis iga vale suhte puhul tähendab meeleparandus selle suhte lõpetamist. Selles on
see tõeline konks. Nende puhul, kes oma elud sassi on ajanud, pole küsimus selles, kas neil on
lapsed või mitte. Meeleparandus tähendab pöörduda patust Issanda poole ja teha, mis on Ta
tahe, et seada asjad Tema silmis õigeks. Ma ei oska seda lihtsamalt väljendada. See on minu
pastorlik lähenemine. Elame ajastul, kus esineb nn olukorrale vastav eetika. Siin ei rakendata
põhimõtteid, vaid küsitakse, milline on olukord. Kui sul on küsimusi, mis algavad:“Mis sa
teeksid selles olukorras?“ Ma pole valmis neile vastama. Sa esitad mulle mingi olukorra,
suhtelise olukorra, kus on kokku segatud palju erinevaid faktoreid. Võtaksin selles olukorras
kasutusele esiteks, patu mõiste, teiseks, andestuse mõiste ja kolmandaks, meeleparanduse
mõiste. Need on minu kolm põhimõtet. Kui alustad põhimõtetega ja mitte olukorraga, siis
näed selget sihti ees. Kui aga alustad olukorraga ja mitte põhimõtetega, oled omadega igal
pool laiali ja su süda veab sind alt. Su kaastunne kasvab ja sind kallutatakse ühele või teisele
poole. Eriti kui oled vaid loo ühte poolt kuulnud. See on väga rumal pastor, kes annab nõu
ilma ära kuulamata mõlemat poolt. Üks inimene räägib sulle loo ühe poole, teine inimene aga
teise poole loost. Pea meeles need kolm peamist piibellikku põhimõtet. Patt on patt. See on
vale, kui see ei kuuletu Jumala ja Kristuse seadusele. Seda peab kutsuma patuks. Ma ei karda
kasutada väljendit „patus elama“. Sellesse tuleb tuua andestuse põhimõte. Sellega näed
võimalust, et Jumal lunastab selle olukorra ja toob inimesed selgesse puhta
südametunnistusega suhtesse Issandaga. Pead lisama kolmanda põhimõtte- meeleparanduse.
Teame, mida see tähendab. Jumal ei anna kunagi luba pattu edasi teha. See on põhimõte. Ta
ütleb nii, nagu Jeesus ütles abielurikkujale naisele:“Ära enam pattu tee.“ „Jäta oma patuelu“,
nagu NIV tõlkeversioon ütleb. Kreeka keeles on see päris selge, et teda ei tabatud vaid
ühekordselt abielurikkumiselt. See oli talle tavapärane. See oli talle harjumuseks saanud.
Jeesus ütles:“Jäta oma patuelu. Muutu!“ Ükskõik kui kalliks meeleparandus sulle maksma
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läheb, on see vajalik eeldus andestusele. Kui me meelt parandame, antakse meile andeks ja
see olukord seatakse õigeks Jumala silmis. Muud nõu ei saa ma anda, vastasel juhul peaksin
tegema nimekirja erinevatest juhtumitest. Sel juhul, sel juhul, sel juhul…Kas neil on lapsed
või mitte, kui kaua nad on lahus elanud?
Sõitsin Londonisse rongiga ja viimases peatuses nimega Clapham Junction, just enne kui
jõudsime lõpp-peatusesse Waterloo´s, astus rongile üks mees ja istus vaguni taha otsa. Ta
muudkui vaatas mind ja lõpuks kõndis otse läbi vaguni ning istus minu vastasistmele. Ta
ütles:“Oled vist jutlustaja. Arvan, et olen sind kuulnud?“ Ütlesin, et olen küll. Ta soovis
minult midagi küsida. Ta ütles:“Läksin oma naise juurest ära. Elan teise naise juures ja oleme
väga armunud. Kas me võime abielluda?“ Teadsin, et mul on kaks minutit lõpp-peatuseni. Ma
ütlesin:“Muidugi võid abielluda. Sul on aga valik. Kas abiellud selle naisega ja ei veeda
igavikku koos Kristusega või lähed tagasi oma naise juurde ja veedad igaviku koos
Kristusega. See on su valik.“ Ta vaatas mulle otsa ja tormas rongist välja, kui peatus tuli, ja
jooksis. Mul oli vaid kaks minutit aega, et öelda midagi, mis jääks ta mõtetesse.
Ütlesin:“Usun, et tead vastust oma küsimusele.“ Kristus tahab, et läheksid tagasi oma naise
juurde.“ Nii lihtne see ongi. Ma ei tea, kas ta parandas kunagi meelt. Tänan Jumalat kahe
minuti eest, et talle seda valikut esitada. Nüüd sõltub edasine tema otsusest ja Issandast.
Mõistate, meil pole vaja keerulist raamatut, kust võime järele vaadata iga olukorra ja
võimaluse. Vajame vaid kolme piibellikku põhimõtet: patt on patt, andestus on kättesaadav
kõigeks, v.a andestamatu patu puhul. Andestus sõltub meeleparandusest. Võta need kolm
põhimõtet sellesse olukorda ja vaata, kuidas need sobivad sinna. See on minu nõuanne.
Suur aitäh kuulamast, aga nüüd on meil aeg küsimusteks. Peaasi, et need ei alga:“Mis sa
teeksid siis, kui...?“ Nendele ma ei vasta. Kas võiksid viia mikrofoni neile, kel on küsimus?
„Seoses sellega, mida mainisid 1. Korintlastele 7 uskliku ja uskmatu kohta. Uskmatu on vaba,
me pole orjastatud. Kui uskmatu tahab minna, siis usklik ei ole orjastatud ja et ta laseks tal
minna. Mis sa selle all mõtled? Kas abielu on ikka kehtiv, isegi kui nad ei ela koos?“- „Kui ta
tahab lahutada, siis anna talle lahutus. See aga ei lõpeta abielu Jumala silmis uskliku jaoks.
Kui tema tahab lahutust, anna talle lahutus.“- „Kas usklik peab jääma vallaliseks elu lõpuni?“„Usklikul on kaks varianti: leppida ära oma endise kaasaga või jääda vallaliseks. Mina olen
näinud imelisi uuesti abiellumisi pärast lahutust sama partneriga. Üks kristlane oli telekanali
juht. Kohtasin teda. Ta oli imetore kristlane, kes oli väga meeldiv. Keegi ütles:“Kindlasti tead,
et ta on kaks korda abielus olnud.“ Mõtlesin, et milline pettumus, sest ta oli niivõrd tore
kristlane. Küsisin temalt:“Keegi ütles, et oled teist korda abielus?“ Ta ütles:“Jah, sama
naisega. Olin tõesti rumal ja ajasin selle abielu lõhki. Asjad läksid vaid hullemaks, kuid
parandasin meelt. Teadsin, et pean oma naisega uuesti kurameerima ja ta armastuse võitma.“
Nad tegid seda ja abiellusid. Milline imeline abielu. Kas see on piisav vastus su küsimusele?„Jah.“
„Kas sa võiksid täpsustada seda igivana asja, kus öeldakse:“See juhtus enne, kui sain
kristlaseks, seega olen vaba ja võin uuesti abielluda.“ Kas võiksid seda kommenteerida?- „Ma
ei kommenteeri sinu, kuid üldist olukorda. Jumal tunnistab iga abielu enne või pärast
pöördumist. Kas see ei käi mitte me kõigi kohta, et usule tulles avastasime asju, mida
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pidasime õigeks, kuid need ei olnudki õiged ja pidime need korda seadma. Kristlikus elus
toimub see lõpuni välja. Ma ei usu, et kuna see juhtus enne pöördumist, mängib selles mingit
rolli. Jeesus ütles, et igaüks. See tähendab nii usklikku kui uskmatut- igaüks murrab seda
käsku, kes lahutab ja abiellub uuesti. Kui arvan, et pöördumine muudab mu abieluseisu, see
on hullumeelne. Kui olen enne pöördumist abielus, olen seda ka pärast. Ma ei saa öelda
naisele, et olen nüüd uus loodu Kristuses ja vana on möödas, nii et meie abielu on läbi. Nii ei
saa teha. Sa ei saa minna korteriühistusse ning öelda, et Jeesus maksis kogu mu korterilaenu.
Minu vana inimene, kes võttis laenu, teda ei ole enam, olen nüüd teistsugune. Tean, et see
tundub naeruväärne, aga selles küsimuses, kui olen lahutatud enne pöördumist, olen lahutatud
pärast pöördumist. Mu abieluseis on sama. Teisisõnu liidud, millega oled seotud enne
pöördumist, ei muutu pöördumisega. Pead ikka oma laenu ära maksma, oled ikka abielus või
vallaline. Vastasel juhul oleks pöördumine suurim pääsetee abieluseisusest. Seda põhimõtet
rakendaksin iga sellise juhtumi puhul. Sa oled juba lahutatud, nüüd oled kristlane ja pead
laskma Jeesusel olla su Issand. Pead laskma Tal näidata, mida teha, et see õigeks seada. Kuid
see oli vale enne pöördumist ning on ka praegu vale. Kas see pole nii iga teise patuga, mida
tegime enne pöördumist? Pöördumine ei kustuta ära tagajärgi. Peame ikka nendega tegelema,
kuid teeme seda koos Kristusega.“
„David, rääkisid Matteuse 19 erandist liiderdamise osas. Lihtsalt üritan aru saada, mida sa
selle all mõtled. Kas seda, et Jeesus ütles, et see kehtis ainult juutide kohta või on see
üleüldine printsiip?“- „Kui see erand oleks liiderdamine enne abielu- ja seda sa tegelikult
küsid- ütleksin, et kuigi Ta sõnad on otseselt suunatud juutidele, siis kehtivad need kõigi
kohta. Mitte kuskil mujal või väga vähestes teistes kultuurides usutakse, et liiderdamine või
abielurikkumine tähendab abielulõppu. Kardan, et tänapäeva lääne kultuuris astuvad väga
vähesed paarid abiellu, ilma et oleks olnud seksuaalsuhtes. Pole paljusid, kes saaksid teha
süütuse pulmakingi oma partnerile. Seda oli Jumal kõigi jaoks kavatsenud, et sinu esmane
kogemus sellest erakordsest naudingust oleks selle isikuga, kellega jääd kokku. Sa seostaksid
seda naudingut alati selle inimesega. Probleem noortega tänapäeval, kes abielluvad, on see, et
nad on kogenud seda juba nii paljude teistega, et kuigi nad kogevad seda ka koos, siis
mõtlevad nad kellegi teise peale. Su esmane kogemus sellest jääb su mällu kogu eluks. Usun,
et selle ärakeelamine oleks õige kõigi jaoks, kuid just juudi kultuuris võeti seda väga tõsiselt,
kuigi kahjuks ainult naise kohta, mitte mehe kohta. Jumala silmis kehtib see võrdselt
mõlemale. See on põhjus, miks pulmas valget kleiti kantakse. Olen üllatunud, et nii paljud
julgevad kanda valget kleiti. Meeste kohta käib sama reegel, sest see on mõlemapoolne. Jumal
aga tahtis, et koged seda erakordset naudingut selle inimesega, kellega kokku jääd. Seostad
seda alati selle inimesega. See tundub mulle loogiline.“
„Kas võin ka küsida ühe küsimuse? Ma ei mäleta täpselt konteksti, aga seal ütleb, et kui keegi
tuleb Kristuse juurde, las ta jääb nii, nagu on. Vallaline paar, valesti lahutatud, abielluvad
uuesti, tulevad Jumala juurde ning nüüd on nad abielus. Kas poleks loogiline, et nüüd nad on
siin ja nad on meelt parandanud…“- „Ma ei saa vastata Pauluse eest lihtsalt põhjusel, et selle
fraasiga „jääge, nagu olete“, viitab ta tööolukorrale, sotsiaalsele seisusele, kahjuks ei viidanud
ta aga abieluseisu kohta. Seega ma ei tea, mida tema ütleks. See võimalus on olemas, ei
midagi enamat, et ta ütleks seda ka abielus inimese kohta. Samaaria naine peaks seega naasma
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viienda abikaasa juurde või abielluma sellega, kellega elab koos. Me ei tea. Arvan, et peame
küsima Issandalt ning paluma Tema juhtimist.“
„Olen kuulnud nii paljusid ütlemas, et me pole enam seaduse all, vaid armu all. Nad
kasutavad seda vabanduseks või põhjuseks, et teha oma tahtmist. Paljud pahanduvad väga, kui
ütlen neile, et Jumala Sõna puudutab Ta käske. Kas on aktsepteeritav, panna lahutatud inimesi
juhtivatele positsioonidele?“- „Meil on väga oluline teada, et andestus võtab ära patu
karistuse, kuid mitte tagajärgi. Kardan, et inimesed on teinud pattu nii, et see põhjustab
tagajärgi nende tervises, rahaasjades ja muus. Kadunud poeg ei saanud uuesti oma raha. See
kuulus nüüd vanemale pojale ja noorem oli selle kaotanud. See oli tagajärg. Karistus oli see,
et ta kaotas isa armastuse, aga ta sai selle uuesti tagasi. Seda ütleksin kõigepealt. Kui ta elab
kellegagi, kes pole tema esimene abikaasa, leian, et ei oleks mõistlik astuda juhirolli
koguduses. Eriti kui ta pole sellest täielikult meelt parandanud, öeldes:“Lahutasin ja abiellusin
uuesti ning Issand õnnistab mind.“ See levib nagu kulutuli koguduses ning noored märkavad
seda. Juht peaks olema eeskujuks karjale…Usun, et seda tähendab salm, et kogudusevanem
peaks olema ühenaisemees. Kui naine sureb, võib mees abielluda. Kui ta on praegu abielus
kellegagi, kes pole ta naine, siis leian, et on parem, kui ta pole juhtival kohal.
Teenimisvõimalusi on palju. Usun, et need definitsioonid vanematele ja diakonitele, mida
mainitakse 1. Timoteoses, kus öeldakse „ühenaisemees“, ei tähenda seda, et nad ei poolda
polügaamiat. Nad ei poolda neid, kel on olnud rohkem kui üks naine, kui esimene on ikka
veel elus.“
„See on pastori küsimus, kui keegi koguduses otsustab, et ta abiellub teatud inimesega mitte
õigetel alustel, st nad on lahutatud. Kas kogudus peaks püüdma neid distsiplineerida ja
lepitada?“- „See küsimus tekitab täna kogudustes enim probleeme, sest neis on
distsiplineerimisel erinevad standardid. Enamikes kogudustes pole üldse mingit distsipliini.
Kui üritad mõnda liiget oma koguduses korrale kutsuda, läheb ta järgmisse kogudusse, kes ta
vastu võtab. See on küll probleem. Kuid me kõik vastutame selle eest, mis kogudusse
kuulume. Me peame ikka käituma õigesti, kuigi teised ei käitu. Inimesed vahetavad kogudusi,
kuna neile kord ei meeldi. Kurb, et nende koguduste juhid ei suhtle omavahel, et saaksid
üksteist teavitada toimunust. Kui inimesed tulid meie kogudusse, kes olid ilmselgelt olnud
mujal, helistasin või kirjutasin kohe tolle koguduse pastorile. Väga tihti sain teada, et nad olid
seal kehvad liikmed ja lahkuksid ka sealt umbes poole aasta pärast. Seda oli hea teada.
Distsiplineerimisküsimustes peaksid kogudused üksteist aktsepteerima, aga nad ei tee seda.
Meie saame vaid jälgida, et meie koguduses oleks kord. Üks mu sõber on anglikaani kiriku
vikaar. Tema piirkonna piiskop ütles:“Tony, rikud kõiki reegleid anglikaani palveraamatus.
Võiksin sind selle raamatuga visata, kuid ei tee seda, sest sinu kogudus on ainus mu
piirkonnas, mis rakendab distsipliini oma liikmete seas. Seetõttu ma ei tee seda.“ See vikaar ei
rakendanud distsipliini üksinda. Tal oli grupp vanemaid anglikaani kirikus, kes jagasid koos
vastutust. Kui üks inimene hakkab kogudust distsiplineerima, tekivad tõsised probleemid.
Tegelikult peaks kogu kogudus olema osa distsiplineerimisest. Meil oli igakuine koguduse
liikmete koosolek, kus arutati kõiki distsipliiniküsimusi. Kogudus võttis distsiplineerimisest
osa. Huvitav, et 1. Korintlastele räägib Paulus mehest, kes magab oma emaga või võimalik, et
kasuemaga. Igal juhul ütles ta kogudusele, et nemad ei tohi temaga suhelda ning isegi
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loovutama ta saatanale, et ta hing võiks pääseda. 2. Korintlastele aga ütleb Paulus, et enamik
neist hülgas ta, aga nüüd võtke kõik ta jälle vastu. Ta parandas meelt. See tähendab ilmselgelt,
et nad hääletasid ning enamus võitis ja kõik ei olnud ühel meelel. Enamus oli teinud õigesti,
kuid nüüd ta ütleb, et kõik võtaks ta uuesti vastu. Ta parandas meelt. Selline
distsiplineerimine on peaaegu olematu. Enamik pastoreid kardavad nii väga, et kaotaksid
liikmeid ja pahandaksid inimesi. Probleem on väga lihtne, nad kardavad inimesi rohkem kui
Jumalat. Nii lihtne see ongi. Issanda kartus on tarkuse algus pastoritele ja vanematele. Usun,
et kogudus peaks praktiseerima tõelist distsipliini ja pikas perspektiivis Jumal austab seda
kogudust. Teised kogudused tõusevad ja langevad kiiresti, kuid Jumal austab neid, kes
austavad Teda. Jah, kogudus peaks distsiplineerima vastavalt nende enda Jumala Sõna
mõistmisele. Mida teevad teised kogudused, on nende ja Jumala vaheline asi.“
„Kaks koguduse liiget, kaks kristlast on abielus, üks langeb ära ja ei paranda meelt abielus.
Kas siis see sama kirjakoht, mida just lugesime, et peaksime laskma ta vabaks, kui see
inimene tahab lahutust…?“- „Kas räägid kahest usklikust?“- „Jah. Üks langeb ära, ega taha
meelt parandada. See sama kirjakoht, kus üks on abielus uskmatuga, siis põhimõtteliselt saab
temast uskmatu. Kas samad kirjakohad kehtivad siis?“- „Sa ise vastasid juba. See kaldub juba
kategooriasse „mida teeksid selles olukorras“?“
„David, kas sa võiksid selgitada, mis on „mahajätmine“? Kas see tähendab, et keegi lahkub
pikaks ajaks ega tule tagasi? Mida mees või naine peaks siis tegema? Kas see on siis erand
reeglile? Kuidas see sobitub siia? Tean, et rääkisid sellest, aga palun selgita veel.“- „Aeg ei
ole oluline siin. Ta võis minna pikaks või lühikeseks ajaks, kuid see ei muuda asjaolu. Teine
on temaga Jumala silmis endiselt abielus. Alati on võimalus, et ta pöördub tagasi. Kristlased
ei tohiks seda võimalust maha matta sellega, et abielluvad ise uuesti. Ma ei usu, et aeg on siin
oluline. Mees, kellega rääkisin rongis, jättis alles hiljuti oma naise ja kolis teise naise juurde.
Oleks ta seda teinud 50 aastat tagasi, siis ei muuda see fakte. Fakt on see, et ta elab naisega,
kes pole see, kellega ta abiellus. Aeg ei ole oluline tegur siin. Kasutame neis olukordades
palju teisi faktoreid, et seda justkui muuta. Kui aga jääme peamiste piibellike printsiipide
juurde, ei mõjuta kõik need muud tegurid meid nii palju. Uskuge mind, et paar, kes tahab
uuesti abielluda, kasutab kõikvõimalikke argumente tõestamaks, et just nende olukord on
teistsugune, erand. Aeg on üks neist, kuid see pole teguriks. Mis on üldse aeg Jumala silmis,
kui tuhat aastat on kui üks päev? Seega Jumala jaoks lahkus see inimene kui eile. See
tähendab vaadata asjale mitte inimlikust vaatenurgast, see oli Erasmuse probleem. Peame
vaatama seda jumalikust vaatenurgast ja kuidas Tema seda näeb, ning käituma vastavalt. See
pole kaugeltki mitte alati kõige lihtsam tee.“
„Kas leiad, et põhimõtteliselt me ei peaks kristlastena isegi lahutust sisse andma?“- „Just.“
„Üks naine on suhtes, kus on füüsiline vägivald. Kuidas nõustad kedagi, kelle elu on
abielusuhtes ohus?“- „Teeksin kõik, mis võimalik, et mees selle lõpetaks. Kuid vägivald ei ole
aluseks lahutusele. Isegi lahku kolimiseks. Paulus ütleb, et usklik naine ei tohiks lahutada oma
mehest, eeldades muidugi, et nad on mõlemad kristlased. Paraku on tõsi, et füüsilist vägivalda
esineb kristlikes peredes ja paljud kristlastest paarid kannatavad füüsilise vägivalla all.
Kristlased peavad seda isegi kuni surmani kannatama. Oleme seda ju ka teistes olukordades
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teinud. Asi kaldub jälle situatsiooni eetika poole. Püüame laiendada seda erandit nii kaugele
kui võimalik, et lisada sinna vägivald, hullumeelsus ja palju muid asju. Inimesed teevad seda
öeldes:“Kas Kristus tänapäeval ei laiendaks seda vaatenurka?“ Miks Ta seda muudaks? Jeesus
on seesama eile, täna ja igavesti. Tema seadusi ei saa muuta. Ta ütles:“Kui te armastate mind,
siis pidage mu käske.“ Meil on Kristuse käsud, mida Kristlane peab pidama. See fraas, et me
pole käsu all, vaid armu all, ei käi Kristuse seaduse kohta. Kui Ta ütles, et me ei teeks midagi,
siis me ei peaks seda tegema. „Kui te armastate mind, siis pidage mu käske.“ Jääge minu
armastusse, nagu mina pean oma Isa käske ja jään Tema armastusse. Rääkisime hiljuti sellest,
et hoiame end Jumala armastuses. Jumala käskude pidamine on üks viis hoida end Jumala
armastuses. Mul on kahju. Mind võidakse süüdistada, et olen karm, julm, südametu ja
kaastundetu. Kardan, et pean leppima selle kriitikaga. Kui naine on seotud abikaasaga, siis
peab ta ka jääma. Tahaksin välja uurida, kas see oli ainult mehe süü, või oli naine teda mingil
ebaolulisel viisil ärritanud. Mis oli selle tegelik põhjus? Uurige välja kogu tõde, kuulake nii
meest kui naist. Kui kuulate ainult naist selles olukorras, saate ainult ühe poole loost.“

Kannatused ja tagakius
Nad ütlesid:“Meie inimesed ei loe ise Piiblit. Nad kuulavad teisi õpetajaid, aga ise Piiblit ei
uuri. Kas saate meid aidata?“ Ütlesin, et tulen neli korda pühapäeva õhtuti. Igal pühapäeva
õhtul vaatame ühte piibliraamatut ja oleme kolm tundi koos. Soovi korral võime vahepeal ka
kohvipausi teha. Tutvustan teie rahvale iga kord üht piibliraamatut. Tegime seda neli õhtut.
Rõhutasin väga, et kõik loeksid antud piibliraamatut enne ja pärast meie õhtut ning kõik
kõnelejad jutlustaksid sellest raamatust kuu aega ja kõik kodugrupid uuriksid seda kuu aega.
Pärast seda kuud tundsid nad, et teadsid üht raamatut Piiblist. Mu eesmärgiks oli teha kahte
asja, teha see raamat neile nii põnevaks, et nad tahaksid seda lugeda, samuti anda neile
piisavalt informatsiooni ja taustainfot, et kui nad seda loevad, siis saaksid nad sellest aru. See
toimis. Neis tekkis Piibli suhtes jälle põnevus. Nelja kuu möödudes ütlesid pastorid:“Tahame
broneerida sind järgmiseks kuueks aastaks.“ Ütlesin, et võin siis juba Taevas olla. Tegime
selle ära. Käisin seal kuus aastat kord kuus ja vaatasime igat raamatut Piiblis. Kasutasin
makette, fotosid, kaarte. Kõike, mis aitaks selle raamatu elavaks teha. Nende loengute
lindistused levisid pea kõikjale. Kõikjalt saabusid kaebekirjad, et pilte ja maakaarte pole näha.
Keegi ütles, et pean kõik uuesti videona tegema. Ma tegingi seda ning võtsime kõik uuesti
läbi. Mõtlesin siis, et nüüd on sellega küll kõik. Peagi esitas Suurbritannia suurim kristlik
kirjastus ettepaneku:“Tahame seda kõike raamatuna välja anda.“ Ütlesin, et ei suudaks seda
kõike uuesti teha. Ütlesin, et nad võivad võtta lindistatud videote teksti ja ma võin aidata seda
toimetada. Niimoodi võime seda teha ja nii see raamat sündiski. Seda antakse nüüd välja nii
mitmetes keeltes. Hetkel tõlgitakse seda hiina keelde. See on ilmunud ka hollandi, itaalia ja
soome keeles. Igasugustes keeltes. Selline ta on. Mõned on raamatuletis müügis. Ma ei tea,
mis minuga tehakse, kui ma seda ei reklaamiks. Nüüd on reklaamipaus läbi.
Mul on teile täna õhtuks ebatavaline sõnum. Räägin teile kannatamisest. Kristlased kogevad
kannatusi enam kui keegi teine siin maailmas, sest kannatame kõike, mida kogevad inimesed
maailmas. Looduskatastroofid puudutavad kristlasi sama palju kui teisi. Maavärinad,
üleujutused, nälg, vähk ja vanadus. Kõik need asjad puudutavad kristlasi sama palju. Elame
koos langenud maailmas. Sõda mõjutab meid kõiki, majandus mõjutab meid kõiki. Huvitav
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on see, et teine aatompomm tabas Jaapanis Nagasakit, mis oli riigi kõige kristlikum linn.
Paljud kristlased haihtusid selle aatompommi läbi. Elame langenud maailmas ja kristlased
kannatavad täpselt samamoodi kui kõik teised. Me kannatame veelgi rohkem, sest elame kõik
jumalakartmatus maailmas. Seetõttu kannatame, kuna oleme sobimatud, võõrad. Me ei kuulu
siia ja me kodakondsus on nüüd Taevas. Mingi hetk saavad inimesed teada ja meid
koheldakse kui võõraid. Seega kannatame rohkem kui teised, nagu Johannes oma kirjas
ütles:“Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes.“ Kui kuri valitseb
seda maailma, siis tekib meil probleeme. Mulle meeldib Jeesuse ausus. Kui olin noor
kristlane, kuulasin teiste tunnistusi ning uskusin neid. Inimesed ütlesid:“Tulin Jeesuse juurde
ja kõik mu mured kadusid.“ Uskusin seda ja arvasin, et minuga juhtub sama. Seda ei juhtunud
ja mu lugu on peaaegu vastupidine. Tulin Jeesuse juurde ja mu probleemid algasid. Sain Püha
Vaimuga täidetud ja mu probleemid läksid hullemaks. Olen kannatanud rohkem viimase 10.
aasta jooksul, kui eelneva 30. aasta jooksul. See on minu tunnistus. Vähemalt mu tunnistus
kattub Jeesuse tõotusega. „Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära
võitnud.“ Olen maailma ära võitnud, valitsen üle kõige häda maailmas. Ta tõotas, et meil on
vaeva. Mu tunnistus on see, et Tema juurde tulles algavad hädad. Saad Püha Vaimuga
täidetud ja hädad lähevad hullemaks. Mida vanemaks saad, seda rohkem on vaeva. Halleluuja,
me vaev tasub ära suure rõõmu näol tulevikus. Tahan rääkida täna kannatustest ja mulle
tundub, et see on teile teatud mõttes prohvetlikuks sõnaks. See valmistab teid ette Jeesuse
pärast kannatama. Mõistan, et see on väga kummaline teemavalik, kuid siiski usun, et see on
väga oluline teema. Esimese asjana tahaksin Piibli põhjal öelda, et meie kannatused on
tavapärane kristlus. See pole ebanormaalne, erakordne, vaid on tavapärane kristlus. See on
vajalik su usu puhastamiseks. Piibel võrdleb su usku kallihinnalise kullaga. Seal ütleb, et see
on kallihinnalisem kullast ja vajab puhastavat tuld. Ma ei pea teile Johannesburgis kulla
puhastamisest rääkima, kuid algusaegadel kullapuhastamise protsessis kuumutati seda,
sulatati ning siis kooriti pinda. Nad muudkui koorisid ja koorisid, kuni see inimene, kes seda
tegi, võis näha selgelt oma nägu peegeldumas kulla pinnal. Selline on ka meie usk. Jumal n-ö
hõõrub jätkuvalt me elu pinda kuni Ta näeb meis selgelt omaenda nägu. Kannatused
puhastavad kulda- tuli puhastab kulda. Kui kogeme kannatuste tuld, siis puhastatakse meid ja
me usk saab aina kallihinnalisemaks. See on täna minu teemaks. Uus Testament mainib
kristlikku kannatamist üle saja korra. Kuidas saaksime seda eirata! See on peaaegu igal lehel
Uues Testamendis. Kannatamine on tavaline. Jeesus ütles mäejutluses:“Kui teid minu pärast
laimatakse ja taga kiusatakse, teie palk on suur taevas.“ Ta eeldab, et meid laimatakse, et
kannatame, et meid kiusatakse taga. See on tavaline. Matteuse ütleb samuti:“Ma ei ole tulnud
tooma rahu, vaid mõõka…“ See lahutaks peresid üksteisest. Isegi peresiseselt toob Kristus
erimeelsusi, see põhjustab pingeid ja rohkem kannatusi. Johannese evangeeliumis ütleb
Jeesus:“Maailmas ahistatakse teid…“ Ta kasutab seal väga huvitavat sõna- tribulum. See
tähendab puust kelku, mis on umbes kaheruutmeetrine. Ränikivi on pandud selle põhja
aukudesse. Seda veetakse eesliga üle korjamata maisi ning teravad kivid kelgu all eraldavad
terad aganatest. See on väga ilmeks sõna, kui tunned, et kõik käib üle pea ning sind lõigatakse
ja vigastatakse keset tribulumi. Jeesus ütles, et seda on oodata. Matteuse, Markuse ja Luuka
kõik ütlevad, et kui rahvahulk tahtis Talle järgneda, pöördus ja ütles Ta:“Kui tahad mind
järgida, pead olema valmis kandma oma risti iga päev.“ See tähendab, et igavene elu läheb
maksma igapäevase surma. Me pole sellega harjunud. Elame n-ö eksistentsiaalsel ajastul, mil
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tahame, et Issand pakuks meile õnne, turvalisust, mugavust ja kõike, mis teeb elu heaks meie
jaoks. Tema aga tõotab kannatusi siin ning õnne pärast siinset. Paljud tahaksid siin olla
õnnelikud ja pühad hiljem. Jumala tahe me jaoks on see, et oleme pühad siin, õnnelikud
hiljem. Eksistentsiaalses ajastus tahetakse olla õnnelik hiljemalt järgmiseks teisipäevaks.
Oleme liialt kärsitud, et seda aktsepteerida. Jumal tahab, et meil on hädad siin ja hädadest
vaba järgmises ilmas. Meie tahame iga hinnaga asju teistpidi pöörata. Vaatame Apostlite
tegude raamatut. Ma ei kutsu neid apostlite tegudeks. Esmalt, kuna siin ei mainita kõiki
apostleid, kuid peamiselt seetõttu, et see peaks olema Apostlite piin. Kui loeme seda, näeme,
et neil kõigil oli hädasid. Ükski 12-st apostlist peale Johannese ei surnud vanadusse. Kõik
ülejäänud 11 surmati noorelt. Ainult Johannes elas vanaduspõlveni, sest ta hoolitses Jeesuse
ema eest. Peetrus, Johannes, Stefanos, Jaakobus, Paulus- kõik kannatasid, sest nad olid
Jeesuse Kristuse järgijad. Nad tõotasid, et meie kannatame ka. Sõna „tunnistaja“ tähendus
muutub- kui Jeesus ütles, et peaksime olema Tema tunnistajad maailma otsani, siis kasutas Ta
kreekakeelset sõna „martur“. Ta ütles, et kutsub meid olema märtrid. Algul see tähendas
kedagi, kes tunnistas oma suu ja eluga. Peagi muutus see kiirelt kellekski, kes suri Jeesuse
pärast. Nüüdseks on meie keeles selle sõna tähendus selline- mitte tunnistaja, vaid keegi, kes
tunnistab Issandast oma surmaga. Ma ei tea, kas mõistate, palju kristlasi sureb iga aasta
Jeesuse pärast. Umbes veerand miljonit, umbes 250 000. Umbes 250 000 kristlast sureb oma
usu pärast igal aastal. Mõtlen, et kas teate seda ja kas kuulete sellest oma kirikus. See toimub
isegi praegu. Näiteks toimub see järgmistes riikides: Indoneesias, Birmas, Pakistanis, LõunaSudaanis ja Põhja-Nigeerias. Juhtumisi on tegemist kõigil juhtudel islamimaadega. Just seal
see toimub. Seal surevad inimesed Issanda Jeesuse eest. Peame meeles pidama, et nad on
meie õed ja vennad. Kui kohtad neid, kes on Issanda pärast surmaga silmitsi seisnud, siis
kohtad pühakuid. Kui teeme lahti kirjad, näeme peaaegu igal leheküljel, kuidas kannatada
Jeesuse pärast ja kuidas toimida kannatustes, mitte eksimuste pärast, vaid õigesti käitumise
pärast. See on skandaal, kui kristlased kannatavad eksides. Seda ei tohiks olla. Pigem õige
käitumise eest, kuna nad järgivad Jeesust. Kirjad mainivad pidevalt kannatusi. Võtame näiteks
Peetruse kirja. Tema esimene kiri kirjutati ajal, mil keiser Nero oli impeeriumi valitseja. Nero
põhjustas kristlastele kohutavaid kannatusi. Ta tahtis pidada aiapidusid või grillipidusid oma
palee aias, kuid tal ei olnud tõrvikuid. Niisiis ta kastis kristlased pigi või tõrva sisse, sidus nad
aiapostide külge ning süütas põlema, et valgustada oma grillipidu. Lõbustuseks õmbles ta neid
metsloomanahkade külge ning saatis neile teised metsloomad kallale. See juhtus kõigest
mõned aastad pärast Jeesuse surma. Nero kiusas kristlasi taga ja seetõttu esinesid läbi Rooma
impeeriumi otsekui tagakiusulained. Peetrus kirjutab laialihajutatud kogudustele ja käsib neil
valmistuda kannatusteks. See levib ja jõuab ka teieni. Kogu 1. Peetruse kiri räägib
kannatamisest- rõõmuga kannatamisest ja vaikselt kannatamisest, nagu Jeesus seda tegi. Ta
oli kohtuistungil oma vaenlaste ees vait. Kui loed kahte Korintose kirja ja näed, kuidas Paulus
oma usu pärast kannatas: laevahukus, teda visati kividega ja jäeti surnuna maha, peksti
piitsaga rohkem kui korra, 39 korda. Ta lihtsalt loetleb neid asju ja ütleb, et kannab oma ihus
Jeesuse arme ja keegi ei saa seda temalt võtta. Ta ihu oli pealaest jalatallani arme täis, sest ta
uskus Issandat Jeesust. Kui vaatame Ilmutuse raamatut, näeme kirju seitsmele kogudusele.
Need seitse kogudust olid kriisiseisus. Need kirjutati umbes 90 pKr, mil toimus midagi
kohutavat. Rooma keisriks sai mees nimega Domitianus. Domitianus käskis, et kord aastas,
päeval, mida ta kutsus Issanda päevaks, pidid kõik Roomas ohverdama talle ning ütlema, et
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keiser on Issand ning põletama viirukit keisri ees altaril. See oli proovikiviks algkoguduselekas nad ütlevad, et keiser on Issand kui nad usuvad, et Jeesus on Issand. Neil oli valik. Neil
oli häda kaelas, kui nad keeldusid seda ütlemast. Kui loed neid seitset kirja seitsmele
kogudusele, siis kaks neist kogudustest juba kannatasid. Jeesusel pole mingeid kaebusi ega
kriitikat koguduste kohta, kes kannatasid. Teisi aga, kes ei kannatanud, Ta kritiseeris ja esitas
kaebusi. Kui aga kogudus kannatab, Jeesus ei esita sellele kaebusi. Ta mõistab, et kogudus,
kes kannatab, järgib Teda. Selline on Uus testament, kus kannatamine on iga kristlase jaoks
tavapärane.
Kui vaatame kirikuajalugu, toimub taoline kannatamine kristluse esimese 300 aasta vältel.
Kogudus kannatas kohutavalt Rooma impeeriumi all. Lugesin ühest noorest emast, kes
arreteeriti koos beebiga, kuna ta oli kristlane. Beebi pandi tema kõrvale kongi. Ta kuulis,
kuidas beebi karjus ja tahtis süüa. Talle öeldi, et ta salgaks Kristuse ja saaks siis sööta oma
last. Kui paljud emad suudaksid tänapäeval öelda ei? Ta keeldus. Beebi nutt lakkas lõpuks
ning ta suri nälga. Pärast seda võeti naine ning nad süütasid lõkke, asetasid raudplaadi sellele,
kuni see kuumaks läks ja siis praadisid ta elusalt, sest ta tahtis järgida Jeesust. Muud ei
midagi. Kristluse esimese 300 aasta jooksul puhkesid üksteise järel tagakiusulained kristlaste
vastu. Kogudus pole eal nii kiiresti kasvanud kui nende tagakiusuaastate jooksul. See on
endiselt tõsi, et kui kogudus on surve all, kasvab see nii kvaliteedi kui kvantiteedi poolest. Kui
see on aga mugavas seisus, siis jääbki ta mugavusse ja ei kasva sugugi nii kiiresti. Seega
kasvab kogudus piirkondades, kus kristlased kannatavad. Saatan pole kunagi suutnud hävitada
kogudust väljastpoolt. Ta suudab kogudusi seestpoolt hävitada valeõpetuse ja igasuguste
imelike arusaamadega. Sellest räägin pastoritele täna pärastlõunal. Kogudus, mis kogeb välist
survet ja mida kiusatakse taga, see kogudus kasvab nii arvuliselt kui sisu poolest. Võiksin viia
teid mitmetesse paikadesse maailmas, kus kristlased ei saa lihtsalt tulla koosolekule ja kuulata
pastorit. Seal on salapolitsei, kes teeb märkmeid ja kogub nimesid. Ajal, mil läbi Euroopa
laius veel endiselt raudne eesriie, siis käisin ma selle raudse eesriide taga. See oli kainestav
kogemus. Ükskord käisin Tšehhoslovakkia kirikus. Viisin neile raha, et nad saaksid
kogudusehoone endale ehitada. Ma ka jutlustasin. Panin tähele, et mu tõlk ei tõlkinud kõike,
mida ütlesin. Tegelikult ta kaitses mind, sest ta teadis, mida salapolitsei koguduse hulgas üles
märkis. Pärast mu külaskäiku läks politsei koguduse pastori juurde sedeliga, kus olid kirjas
süüdistused minu vastu. Need ütlesid:“Dawid Pawson ütles seda, seda ja seda. Sina oled see
pastor, kes ta siia kogudusse kutsus.“ Kui pastor nimekirja luges, ütles ta:“David pole kunagi
selliseid asju öelnud.“ Ta teadis, ta oli ise seal ja ütles:“David ei öelnud selliseid asju.“ Talle
öeldi, et ta peab sellele alla kirjutama, et David ütles neid asju või ta läheb vangi kuueks
kuuks. Ma ei teadnud sellest midagi, kuni olin ühel konverentsil Saksamaal, Berliinis. Keegi
viitas sellele Tšehhi pastorile ja ütles:“David, kas teadsid, et see mees oli vanglas kuus kuud,
sest keeldus alla kirjutamast valedele sinu kohta?“ Tundsin end kohutavalt, et see mees jättis
oma pere ja läks vanglasse kuueks kuuks, sest keeldus allkirjastamast paberit, mis polnud tõsi.
Pidin teda selle eest tänama. Milline tegu venna eest! Tundsin end kohutavalt. Esimese 300
aasta jooksul kogudus muudkui kasvas.
Olen viimasel ajal uurinud tervet osa kiriku ajaloost, millest ma midagi ei teadnud. Keskajal
oli kogudus tugev. Mesopotaamias, Aasias, Indias, Hiinas, Tiibetis ja Jaapanis. Kõik need
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kogudused hävitati. Mul polnud aimugi nendest. Nagu aga lugesin, siis nad kannatasid oma
usu pärast. Nimekiri jätkub. Kui toimus protestantlik reformatsioon, siis oli märtreid mõlemal
poolel- katolikul ja protestantlikul. Esimene baptist uputati Zürichi jõkke, kuna ta oli baptist
ning seisis Pühakirja tõe eest. Uputamist peeti seega just talle sobivaks. Jeesuse eluajast alates
pole olnud kümneaastast perioodi, mil kristlased pole pidanud surema oma usu pärast. Mida
rohkem sa kirikuajalugu uurid, seda suuremaks muutub see väljakutse. Üks
reformatsiooniaegne raamat, mis mõjutas tugevasti kristlasi, oli „Foxe´i märtrite raamat“. See
rääkis kõigist, kes surid protestantliku reformatsiooni ajal. Olen seda lugenud. See on
külluslikult illustreeritud veriste piltidega. Siiski oli see tolle aja populaarseim kristlik raamat.
Paljud lugesid seda ja tundsid väljakutset olla tugevad oma usus. Viimastel aastatel on asi
läinud pigem hullemaks kui paremaks. Rohkem kristlasi sureb praegu usu pärast, kui iialgi
varem. Tundub, et me ei tea sellest midagi ega hooligi. See on normaalne kristlik elu.
Kuidas on lood tulevikuga? Milline on sinu nn „ajaloofilosoofia“? Üritan tõmmata mõned
graafikud sõrmega su mõtetesse. Meedias pakutakse meile viit erinevat filosoofiat ajaloo
kohta. Pead valima, millise ajaloofilosoofia omaks võtad ja mis saab su seisukohaks tuleviku
suhtes. Esimene on nn tsükliline vaade ajaloole, mis näeb ajaloos vaid üht mustrit, st ajalugu
liigub ringikujuliselt. Populaarne ütlus, et ajalugu kordub on pärit sellest seisukohast. Asjad ei
lähe paremaks ega halvemaks, vaid ilmuvad kordamööda. See liigub mööda ringi ega lähe
tegelikult kuhugi. Ajalugu lihtsalt kordab seda tsüklit- tõusu- ja mõõnatsükkel, inflatsioon ja
deflatsioon. Elu muudkui liigub ringikujuliselt. See on väga levinud ajaloofilosoofia praegusel
ajal. Järgmine on nn eepiline ajaloofilosoofia. Ajalugu liigub edasi, see ei kordu, vaid liigub
mõõnadega alla ja tõusudega üles. Mõned on head ajad ja teised halvad ajad, siis jälle
hullemad ja paremad ajad. Ajalugu läheb lihtsalt edasi üles-alla ja me ei tea, kas sel on hea
lõpp või halb lõpp. See on eepiline vaade ajaloole. See pole kristlik vaade, kuid vägagi
levinud. Järgmiseks on optimistlik vaatenurk ajaloole. Nagu üks Suurbritannia peaminister
ütles:“Üles, üles, üles ja edasi, edasi, edasi!“ Selline oli ajalookäsitlus 20. sajandi alguses.
Progress oli lemmiksõna selle kirjeldamiseks. Inimesed arvasid 20. sajandi algul, et sellest
saab parim sajand. Teadus teeb meid õnnelikumaks, tervemaks ja paremaks igal viisil.
Inimesed eeldasid seda kuni Titanic hukkus. See oli esimene suurem löök inimlikule
optimismile 20. sajandil. See oli suurim liikuv objekt, mille inimene oli ehitanud. Ometi ta
esimesel merereisil, kui kapten ütles, et isegi Jumal ei suudaks seda laeva põhja lasta, siis
uppus see vastu jäämäge sõites. Olete kindlasti näinud seda filmi. See oli otsekui lööklaine
sellele progressiideele, et mida aeg edasi, seda paremini kõik läheb. See muutus 21. sajandi
algu, mis on märkimisväärne. Muutused olid progressile vastupidised. Inimesed küsivad
nüüd:“Kas elame üle 21. sajandi?“ Võtmesõnaks on nüüd ellujäämine. Seevastu 20. sajandil
oli võtmesõnaks progress. Nüüd muretseme kliimasoojenemise pärast. Kas teate, et arvutitega
püütakse arvutada maailmalõppu? Massachusettsi Tehnikainstituut Bostonis Ameerikas, kus
mu poeg mõnda aega õppis, nad on välja arvutanud, et pärast 2040. aastat on elu enamiku
inimkonna jaoks raskendatud kui mitte võimatu. Mind see enam ei puuduta, olen 80-aastane.
See puudutab paljusid teid. Muuseas see aastaarv 2040, mille nad arvutasid tipparvutitel,
arvestades nii rahvaarvukasvu kui naftavarusid ja kõikvõimalikke faktoreid, mis mõjutavad
me elu. Selline aastaarv tuli välja. See pole väga kaugel, ega ju? 30 aastat edasi. Meil on seega
tõsised probleemid. Seda nad väidavad praegu. See on pessimistlik vaatenurk
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maailmaajaloole, mis läheb aina allapoole. Ükski neist ei ole piibellik arusaam
maailmaajaloost. See on apokalüptiline vaatenurk. Mainisin tsüklilist vaadet, eepilist vaadet,
optimistlikku vaadet, pessimistlikku vaadet, kuid mis on Piibli vaatenurk tulevikule?
Apokalüptiline vaatenurk. Selle kohta pean tõmbama teistsuguse graafiku. Alla, äkitselt üles
ja siis paremaks. See on apokalüptiline vaade ajaloole. Ajalugu läheb hullemaks, siis äkki
paremaks ja jääb üles. Seda usuvad kristlased, juudid ja kommunistid. Ainus vahe on selles, et
kommunistlik arusaam ei toimi. Kuid nad samuti usuvad apokalüptilist vaadet, et asjad
lähevad aina halvemaks ja nende jaoks inimrevolutsioon loob võrdse ja vägivallavaba
ühiskonna. See on nende arusaam ajaloost ja nad said selle juutidelt- juudi prohvetitelt, sest
Karl Marx oli juut. Ta sai selle ajaloomudeli Piiblist, st juudi prohvetitelt. Ainus vahe on see,
et ta uskus, et järsk tõus tuleb revolutsioonist, kus keskklass vallutatakse proletariaadi poolt.
Oleme näinud, kuidas see kukkus Venemaal läbi. Praegu ei toimi see ka Hiinas. See pole
olnud edukas filosoofia ajaloos. Nii juudid kui kristlased mõlemad usuvad seda (alla, üles,
jääb üles). Juutide ja kristlaste erinevus on, et juut eeldab, et Jumal sekkub asjade käiku ja
tõstab ajaloo uuele tasandile ning nad ootavad Jumala riiki. Meie samuti, kuid me teame, et
see tõus tuleb, kui Kristus tuleb tagasi. Tema tõstab maailma uuele tasandile aususes,
õigluses, rahus, heaolus, tervises ja kõiges, mida igatseme näha. See ilmneb, kui Jeesus tuleb
ja valitseb maailma üle. Ootame seda igatsusega. Kuni see sünnib, oleme sellel allapoole
liikuval nõlvakul. Asjad lähevad hullemaks, enne kui järsult paremaks lähevad. Kristlasi
hoiatatakse tulevase suure häda eest- suure viletsuse eest, kui kasutada vanemat väljendit.
Ajalugu läheb hullemaks kristlaste ja juutide jaoks. Kogeme päris suuri kannatusi enne kui
Jeesus tagasi tuleb. Seega kristlased üle maailma peavad olema valmis kannatama. Peame
saama õpetust kannatuste kohta. Sellest räägime hetke pärast.
Ilmutuse 6-16 peatükkides kirjeldatakse põhjalikult suurt viletsusaega. Võite lugeda selle
kohta sealt. Mind lohutab see, kui loen neid peatükke. Paljusid kristlasi see ehmatab. Mind
see lohutab, sest nüüd teame kõige hullemat. Kas pole lohutav teada kõige hullemat? Minu
jaoks on see nii. Kui leiti, et minu naine oli 1975. aastal vähki suremas, küsisin arstilt, et mis
on halvim tulevikuprognoos. Parem tean seda, kui oletan ega tea, mis tegelikult toimub. Ta
ütles, et see võib juba ta neerudes olla, sel juhul ei saa arst väga palju teha. Ta ütles mulle
halvima. Kuid kõige hullem oli see, et ta peab võib-olla eemaldama poole naise näost. See
oleks olnud väga raske minu jaoks. Siis oleks juba parem, et ta on Taevas terve näoga, kui
elada siin pooliku näoga. See oli minu jaoks raske. Pärast seda, kui arstiga rääkisin, ja oma
naise koju viisin, ütles tema mulle:“Ütle mulle halvim?“ Ma ütlesin. Sellest hetkest saati oli
tal täielik rahu. Kui jõudsime koju teades, et ta peab tagasi haiglasse minema, siis me
palvetasime:“Issand, kui tahad teda enda juurde, siis on ta valmis tulema. Kui ta pole veel
lõpetanud oma tööd siin, siis tead, mida teha.“ Me ei otsinud tervendajaid ega palunud tervel
kogudusel palvetada. Ütlesime:“Issand, kui sul on veel tööd tema jaoks, siis tead, mida teha.“
Ta tegi seda ja mu naine on endiselt minuga. Aasta oli 1975, kui talle lubati vaid mõned
nädalad elada. Teame, mis tähendab teada halvimat. Kui mu tütrel oli leukeemia, siis ütlesime
arstile sama:“Palun öelge meile halvim.“ Seepeale öeldi, et tal on jäänud vaid mõned kuud
elada. Läksin Issandaga pikale jalutuskäigule. „Issand, Sa tead algust ja lõppu, Sa tead, kas
see on surmav, kas ta jääb elama või sureb?“ Issand ütles oma halastuses, et tema jaoks on see
lõpp. Mul oli üks palve. Arstid ütlesid meile kuus kuud. Palusin Issandat, et see oleks palju
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lühem. Ta läks Taevasse kolme nädala pärast. Tänan Jumalat selle palvevastuse eest. Räägin
mõlemad lood, sest vahel Issand tervendab ning vahel mitte. Tol hetkel ma ei teadnud, miks.
Olin segaduses, miks Ta tervendas mu naise, aga mitte tütre. Nüüd ma tean, miks Ta mu tütart
ei tervendanud. Ta ütles mulle lahkelt palju hiljem, miks Ta me tütre enda juurde võttis. See
on väga meeldiv, kui Issand põhjendab oma tegusid. Kuni Ta seda teeb, pead Teda usaldama.
Kasutan seda kõike selgitamaks, et ma eelistan teada halvimat kohe algul, siis saan selleks
valmistuda. Kujutame ette asju, mis on nii hirmutavad ja rasked taluda, kui meile ei öelda
tõde ja halvimat ning peame aimama, mis toimub. Jeesus on oma aususes öelnud Matteuse 24
ja Ilmutuse 6-16 halvima, mis võib juhtuda. Nüüd teame, et midagi hullemat juhtuda ei saa.
See on lohutav. Peaaegu naeratan endamisi, kui mõtlen, et nüüd tean halvimat. Nüüd saan
selleks valmistuda. See on ka põhjus, miks Jeesus räägib meile tõtt. Ta ei taha, et peaksime
oletama selle asja suhtes ja üritama välja mõelda plaane Tema jaoks. Ta tahab, et me
valmistuksime. Ta ütles, et Ta räägib meile, et me süda ei ehmuks ning me ei üllatuks, kui
asjad lähevad halvemaks. Kui uurid neid kirjakohti, tead täpselt, mis juhtuma hakkab. Kui
uurid neid peatükke, kus Jeesus meile ütleb, mis juhtuma hakkab, valmistab see sind selleks
ette ja saad ka sellega kohaneda. Leian end vestlemas inimestega bussis või rongis, kus nad
ütlevad, et ei tea, mis me maailmast saab. Ma ütlen, et mina tean. Nad on huvitatud ja ma võin
neile rääkida. Võin öelda, et Jumal teab, mis tuleb ja Ta on meile öelnud. Näiteks tean, et
tuleb maailmavalitsus ja- diktaator. Tean, et kristlastel on kunagi väga raske sisseoste teha.
Sest tuleb päev, mil me ei kasuta enam raha ja sulle sisestatakse number otsaette või randmele
või kuskile. Kui jõuad kassasse, paned käe aparaadi juurde ning see loeb seda. Tuleb päev,
mil see number on maailmadiktaatori number ja ilma selle numbrita ei toimu ühtki tehingut.
Selle mõtte peale, et maailm saab ilma sularahata hakkama, oleks 20 aastat tagasi naerdud,
kuid nüüd on see vaid ajaküsimus. Inglismaal on üks linn, umbes 40 kilomeetrit me kodunt,
mis on esimene sularahata linn. Kõike saab osta numbriga. See on esimene linn, kus
proovitakse elada täielikult ilma sularahata. See hakkab kindlasti levima. Me juba kulutame
raha väikse plastikkaardiga, kus on number peal, mis on vaid üks samm edasi. Juba praegu
tätoveeritakse mõnedes maailma riikides iga vastsündinu jalale number. Selle numbriga
kaetakse kindlustus, ravimid, kauplemine ja kõik muu. See kõik on väga lähedal. Piibel on
kõike seda väga kaua ette kuulutanud. Mõned kristlased on seda targalt tähele pannud ning
nad valmistuvad. Nad tugevdavad oma usku praegu, et nad jääksid seisma, kui kannatavad
oma usu pärast ja kui on kõik teinud, seisavad kindlalt Issandas Jeesuses. Seda tahtsin
mainida tuleviku kohta.
Mida õpetab Piibel kannatustest? Kõigepealt kutsub see üles seda eeldama. Paljud kristlased
isegi ei eelda, et peaksid kannatama. Piibel ütleb korduvalt, et ootaksime seda. Loen
Piiblist:“Et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes. Te ju teate, et me oleme nendesse
pandud. Sest juba siis, kui me olime teie juures, ütlesime teile ette, et meid hakatakse taga
kiusama.“ Paulus kirjutab seda tessalooniklastele. Kohe kristlase elu algusest õpetasid
apostlid uutele pöördunutele, et mis hakkab nendega juhtuma. Seega saaksid nad valmistuda
ega see tabaks neid ootamatult. Paulus julgustas järgijaid, keda Issanda juurde tõi. Ta ütles, et
meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Peame neid kannatama. Väga aus
temast, kas pole? Ta ei ilusta, ei jäta muljet, et kui nad saavad kristlaseks, siis on kõik mured
läinud ning neil hakkab olema mugav ja lihtne elu. Ta ütles neile tõtt nagu Jeesuski seda tegi.
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Kui tahad Jumala riiki sisse minna, siis toimub see viletsuste kaudu. Neile öeldi, et nad
ootaksid seda. Seejärel kästi neil selle keskel vastu pidada, seda taluda, olla kannatlik selle all,
et nad võiksid selle üle elada. See on kutse pühadele kui ilmutus kannatlikult vastu pidada ja
taluda. „Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.“ Ei mingit ärritumist, virisemist, lihtsalt
kannata ära. Lisaks sellele peame selle võitma. Jeesuski saavutas võidu. Ühelt mu sõbralt
küsiti, kuidas tal läheb. Ta ütles, et tal läheb väga hästi antud olukorra „üle“. See on tavalisest
erinev vastus. Mul läheb väga hästi selle olukorra üle. Me ütleme väga hästi selle olukorra
„all“. Ta polnud kunagi millegi all, vaid alati sellest üle. Ta sai võidu, tõusis pinnale. Ta
lihtsalt ei kannatanud ära, vaid saavutas võidu. Kuidas võita kannatused? Palvetad nende eest,
kes sind neavad. Õnnistad neid, kes sind neavad. Palvetad nende eest, kes sind taga kiusavad.
See on kannatuste võitmine, kui tuled võitjana välja. Mitmed on palju kannatanud, aga on
võitjana välja tulnud. Nad ei ole olukordade „all“, vaid nende „üle“. Viimase asjana õpetab
Piibel meid selles rõõmustama. Rõõmusta kannatustes, ole rõõmus selle üle, tähista seda. See
on kristlase kannatuste tipptase, kui kristlased suudavad selles rõõmustada. Uues Testamendis
öeldakse, et nad rõõmustasid, et neid arvati väärt kannatama Jeesuse nime pärast. Nad
rõõmustasid ja tähistasid seda. Uskmatud ei saa rõõmustada kannatuste üle, vastupidi. Meie
saame, sest teame, millega see lõpeb ja et praegused kannatused võidavad meile tohutu tasu
taevas. Kuulsin ühest India palvekoosolekust, kus kutsuti üles palvetama vangistatud Tiibeti
kristlaste eest. India kristlased otsustasid nende Tiibeti kristlaste eest palvetada. Nad
palvetasid kordamööda ringis ja iga inimene palvetas innukalt, et Issand vabastaks nad vangist
ja ajaks asjad korda. Kõik palvetasid ringis samamoodi, kuni järg jõudis väikse India naiseni
ringi lõpus. Ta palvetas hoopis niimoodi:“Issand, miks Sa lasid neil kannatada ja mitte meil?
Miks neil on selline eesõigus ja meil mitte?“ Kogu palvekoosolek muutus. Nad hakkasid
kadestama neid, kes olid vangi pandud. Nad mõistsid, et olid palvetanud inimlikult:“Kaitse
neid, vabasta nad!“ Kuid see väike naine mõistis asju paremini:“Miks Sa lasid neil kannatada
ja meil mitte?“ See on päris suur vahe, kas pole? Väga suur vahe. Naine aga rõõmustas selles.
Apostlite tegudes näeme, et nad rõõmustasid, sest neid arvati väärt kannatama Jeesuse nime
pärast. Filipi kirjas ütleb Paulus:“Sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse,
vaid ka kannatada tema pärast.“ See on sulle kingitud, antud sulle. See on eesõigus ja au sulle
mitte ainult uskuda Jeesusesse, vaid ka kannatada Tema pärast. Ülejäänud Uus Testament
jätkab sarnaselt. Kirjutasin raamatu „Tule minuga läbi ilmutuse“. Selles raamatus näed, et
selles kirjutatakse, kuidas aidata kristlastel toime tulla kannatustes, et olla võitjad, tõusta
kõrgemale nende peal olevast survest. See on väga tõsine sõnum.
Kogudustes levib õpetust, mis ei valmista inimesi kannatusteks ette. Mõned arusaamad, mida
jutlustatakse laialdaselt, ei aita inimestel valmistuda eestulevateks kannatusteks. Üks neist on
õpetus, et kui oled kord päästetud, siis oled alati päästetud. Sellist väidet Piiblis pole ja ka
seda arusaama seal pole. See on petlik lohutus. Kõik on justkui korras, kui saan oma pääsme
Taevasse. See pole nii. See ei aita sind kannatustes. Kartus kaotada oma pääste on väga
eluterve kartus. See on Issanda kartus. See kartus hoiab mind ustavana, kui mõistad, et võid
kaotada kõik, mille said Kristuses, kui jääd alla kannatustes. Kuid õpetus, et võid kaotada oma
pääste, aitab sul kindlaks jääda ja öelda, et oled hoidnud oma päästest kinni, ükskõik mis
sinuga juhtub. Uues Testamendis on 80 kirjakohta, mis kõik hoiatavad, et me ei kaotaks, mis
meil on Kristuses. See on tihti seotud kannatamisega, et peame seda tähele panema. Kas
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teadsite, et sõna „usk“ ja sõna „usaldus“ on sama sõna nii kreeka kui heebrea keeles? Uskuda
tähendab jääda ustavaks. Klassikaline piiblinäide on Habakuk 2:4, mis ütleb, et õige jääb
usust elama. Seda korratakse Uues Testamendis kolmel korral. „Õige jääb usust elama.“ Usk
tähendab seal ustavust, jätkuvalt Jumalasse uskumist. See oli seetõttu, et Habakuk kaebas
Jumalale, et Jumala rahva seis oli Jeruusalemmas kohutav. Ebajumalakummardamine ja
amoraalsus oli Jumala rahva seas ja Habakuk ütles:“Jumal, sa ei tee midagi, miks Sa oma
rahvaga midagi ette ei võta?“ Jumal ütles:“Ma teen küll midagi, ma toon kaldealased.“
Habakuk:“Seda ei tohi teha, kaldealased hävitavad kõik!“ Jumal:“Ei, õige jääb elama, kui ta
säilitab oma usu.“ Õige jääb elama ustavusest. See käib kõigi probleemide kohta- õige jääb
usust elama. Usun, et see õpetus- kord päästetud, alati päästetud, ei valmista meid ette
raskusteks, mis ees ootavad. Mainin veel üht õpetust, mis paneb mind sügavalt muretsema.
See on n-ö ülesvõtmise õpetus- arusaam, et enne suurt kitsikust tuleb Jeesus ja viib kõik
usklikud maailmast ära ja toob nad tagasi, kui suur viletsus on läbi. See on kindlasti õpetus,
mis ei valmista meid kannatusteks ette. See otsib väljapääsu, enne kui kannatused tulevad.
Usun siiralt, et kristlased elavad läbi viletsusaja, kuid jäävad püsima, kui säilitavad usu.
Mõned surevad märtritena ja pääsevad viletsusest surma läbi. Paljud aga elavad viletsusaja üle
ja peame selleks valmis olema. See tuleb ja ajad on siis väga rasked. Ma ei leia oma Piiblist
midagi, mis ütleks, et mind tõmmatakse üles Taevasse, enne kui suur viletsus maad tabab.
Minu Piiblis ei ole ühtki sellist väidet. Seega usun, et elame suure viletsuse ajal ja peame
selleks valmis olema. Palusin kelleltki ühe eksemplari oma raamatust, mille nimeks on „Kui
Jeesus tagasi tuleb“. Üks minu suur kangelanna on Corrie ten Boom- Hollandi naine, kes
vahistati, kuna ta peitis juute sakslaste eest ning kes maksis väga kõrget hinda selle eest. Tema
kirjutas järgmiselt:“Olen olnud maades, kus pühad juba kannatavad kohutavat tagakiusu.
Hiinas öeldi kristlastele, et nad ei muretseks, kuna nad võetakse enne suurt viletsust üles.
Sellele järgnes kohutav tagakius. Miljonid kristlased piinati surnuks. Hiljem kuulsin üht
piiskoppi Hiinas kurvalt ütlemas:“Eksisime, oleksime pidanud inimesi tugevaks tegema
tagakiusuks, selle asemel, et öelda, et Jeesus tuleb enne tagasi. Ta pöördus minu poole ja
ütles:“Õpeta inimesi, kuidas olla tugev tagakiusuaegadel, kuidas seista, kui katsumused
tulevad. Kuidas seista ja mitte nõrkeda!“ Corrie lisab, et tunneb endal olevat jumaliku
mandaadi, et öelda selle maailma rahvale, et on võimalik olla tugev Issandas Jeesuses
Kristuses. „Meid treenitakse viletsuseajaks. Kuna olen juba Jeesuse pärast vangis olnud ja
ajast, mil kohtusin selle piiskopiga Hiinast, siis iga kord kui loen head kirjakohta, mõtlen, et
saan seda viletsusajal kasutada ja kirjutan üles ning õpin pähe.“ Ta koges viletsusaega, aga
mitte seda, mida ta eeldas. Tal oli kohutav insult ja viimased kolm aastat oma elust lebas ta
halvatuna ega saanud üldse liigutada. Ta reageeris vaid kahele asjale mõne liigutusega oma
ihus. Üks oli see, kui ta vennapoeg Peter viiulit mängis. Kui ta viiulit mängis, liigutas naine ja
näitas, et kuuleb. Teine oli mulle suureks üllatuseks. Sain alles pärast ta surma teada, et talle
mängiti haigevoodis mu piibliõpetuse kassette. Ta jällegi liigutas vaid veidi näitamaks, et
kuulas. Seega tal oli omaenda katsumus. Ta elas läbi omaenda viletsusaja, kuid ta oli selleks
valmistunud. Ta oli kogunud Jumala Sõna oma südamesse ja kui see teda tabas, siis suutis ta
reageerida. Nii et usun, et seda ei tohiks õpetada. Nüüd jõuan suure küsimuseni:“Miks
kristlased rohkem ei kannata? Eriti läänemaailmas. Kui see on tavaline kristlus, miks me ei
kannata? Mis meil viga on?“ Piibel annab kaks vastust sellele. Annan need teile nüüd. Miks
me rohkem ei kannata? Miks tormame pühapäeval kirikusse, naudime ülistust, kuulame
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jutlust ja lähme koju ning elame samamoodi kui kõik teised? Miks me ei kannata rohkem?
Miks on nii, et mõnes riigis kannatavad inimesed praegu väga? Nagu rääkisin, kristlased
seisavad Jeesuse pärast surmaga silmitsi. Me istume siin mugavalt ja mõtleme, et miks me ei
kannata. Piibel annab selleks kaks põhjust: esiteks kompromiss me elus. Me ei ela teisiti, kui
me naabrid. Esmaspäevast laupäevani elame nagu nemad. Seega me ei häiri, ärrita või esita
neile väljakutseid. Loen 2. Timoteosest:“Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses
Jeesuses, kiusatakse taga.“ Loen selle uuesti:“Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult
Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga.“ Kas üheks põhjuseks, miks me ei kannata, võib olla see,
et me ei ela jumalakartlikku elu Kristuses Jeesuses? Kuna elame nagu kõik teised ja
ühiskonnal pole põhjust meie peale vihased olla. Pühadus tähendab minu Uuest Testamendis
vihkamist. Mida pühamalt elad, seda rohkem sind vihatakse. See, kuidas me elame, toob esile
midagi teistes- nii selle läbi, mida teeme kui selle läbi, mida me ei tee. Inimestele see ei
meeldi. Oled väljakutseks nende südametunnistusele. Meid on kutsutud paljastama, häbistama
ja alandama kurjust. Kurja tegijatele ei meeldi see kohe üldse mitte. Teisisõnu, kas oleme
küllalt erinevad inimeste pahandamiseks? Paljudel juhtudel on vastus eitav. Vast käime
pühapäeval kirikus, see on meie religioosne klubi. Nad ei näe me sees elu, mis on nii püha, et
nemad tunneksid end räpasena. Nagu Peetrus ütles Jeesusele:“Mine mu juurest ära, olen
patune.“ Millal on keegi sinu kohta nii öelnud:“Kao siit minema, ma ei taha sind siia. Oled
liiga püha mu jaoks.“ Maailmale ei meeldi pühad inimesed, kuid Jumal ütles:“Olge pühad,
nagu mina olen püha.“ Mida pühamad oleme, seda vähem me inimestele meeldime. See on
lihtne tõde. Sokrates, suur filosoof, ütles:“Kui inimene tuleks iial siia ilma ja elaks täiuslikku
elu, ta tapetaks.“ Ta ütles seda sadu aastaid enne, kui Jeesus tuli. Kui Jeesus tuli, Teda vihati
ja Ta tegi ainult head, ei teinud ühelegi hingele halba. Teda vihati algusest peale ja Ta ärritas
paljusid, sest Ta oli nii hea. Maailm, olles maailm, mis lasub kurja käes, on alati vihane
pühade inimeste peale. Mida pühamad nad on, seda vihasem on maailm. Kas see on põhjus,
miks me rohkem ei kannata, sest me elud pole teistsugused kui me naabritel, sest me ei esita
väljakutseid nende südametunnistusele? Me pole lihtsalt küllalt erinevad. See on üks põhjus,
miks me Piibli kohaselt rohkem ei kannata. Üks on kompromiss me elus, teiseks on see, kui
oleme arad oma huultega. Neil pole midagi kristlaste vastu, kes oma suud lahti ei tee. Sõnad
mõjuvad veelgi rohkem kui elud. Meid on kutsutud välja ütlema õigeid asju ja rääkima asjade
vastu, mis on valed. Kui seda teed, siis sa ei ole populaarne. Niimoodi populaarsust ei kogu.
Suuresti see, mida Jeesus ütles, oli põhjuseks, miks Ta risti löödi. Ta sõnad lõikasid nende
südamesse ja lõikas läbi kogu nende sisemuse. Niimoodi kirjeldatakse Jumala Sõna Uues
Testamendis. Peaksime minema kogu maailma ja tegema jüngriteks kõik rahvad. Ainus viis
selleks on rääkimine. Me elud peavad me sõnadega kokku minema, kuid keegi pole iial
pöördunud pelgalt kellegi elu jälgides. Nad pöörduvad siis, kui teeme suu lahti ja jagame
evangeeliumi oma suuga. Kui su elu sellega kokku ei lähe, siis sõnadega sa kaugele ei jõua.
Kui su elu on aga korras ja julged välja rääkida, mis on tõde, õige ja vale, siis sa populaarseks
ei saa. Võin seda kogemusest öelda. Argus huultega. Peaksime minema kogu maailma ja
kuulutama kõigele loodule ja tegema jüngriteks kõik etnilised inimgrupid. Samas paljud
kristlased ei tee seda. See on Issanda viimane käsk meile, et kui teeme seda, siis Ta on meiega
igavesti. Mu vanaemal oli selline tõotustelaegas. See nägi välja nagu šokolaadikarp, aga
polnud seda. Selle sees olid väiksed kokkukeeratud paberitükid. Tõmbasid neid välja
pintsettidega, iga päev ühe ja lugesid tõotust. Väga tihti oli see tõotus aga ilma tingimusteta.
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Üks neist oli:“Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ Sellel tõotusel on tingimus küljes.
„Minge kõike maailma…ja vaata, mina olen teie juures.“ Inimesed tahavad olemist ilma
minemiseta ning neil puudub sära. Vabandage mu kehv proosa. Olemine sõltub minemisest.
„Minge tehke jüngreid ja mina olen teiega.“ Paljud, keda nõustan, ütlevad, et on kaotanud
Jumala ligiolu. Ütlen, et ta läheks ja teeks kellestki teisest jüngri. Ta on jälle sinuga. Me ei
tunne enam Ta ligiolu, kui me ei jaga Teda teistega. Kui sa levitad evangeeliumi, ja tahad
seda jagada teistega, siis Kristus on sinuga ning sa tead seda. Ta tõotas meiega olla- mine ja
vaata! Tüüpiline näide tõotusest ilma tingimuseta. Võin öelda, et just praegu on käimas
oluline debatt, rahvusvaheline debatt evangelismi keelustamise üle. Seda kutsutakse n-ö oma
usku pööramiseks. Võimud arutavad seda just praegu. Nad võivad anda välja seadusi, mis
takistavad meil teistele oma usust rääkida. Kui tahame kuuletuda Jumalale ja mitte inimestele,
peame ikka rääkima inimestele. Selletõttu võime leida end vanglast. Nagu apostlid ütlesid, kui
neid ähvardati vanglaga, kui nad teistele peaksid rääkima:“Peame kuulama Jumalat, mitte
inimesi.“ Sellest võivad tekkida probleemid, kui see seadus vastu võetakse. Kui seda praegu
vastu ei võeta, tehakse seda kindlasti hiljem. Maailm pöördub nüüd iga religiooni vastu, kes
tahab teisi oma usku pöörata. See on religiooni privatiseerimine. Võid ise oma usku
praktiseerida, aga peaasi, et sa sellest ei räägi. Selline võib olla uus suhtumine nii LõunaAafrikas kui mujal. Sa ei tohi evangeliseerida, pead oma usu endale hoidma. Käid kirikus,
praktiseerid seda eraviisiliselt ja kellelgi pole selle vastu midagi. Rikud seadust niipea, kui
aitad teistel sinu usku leida. See on tulemas ja võin seda garanteerida. Kristlased seisavad
silmitsi valikuga: kas kuulan Jumalat või inimesi? Kas rikud seadust ja tunnistad oma usust
või ei räägi sellest. Vaikimine ei ole ka turvaline. Võid kaotada oma usu, kui jääd vait. Kas sa
pole märganud, et mida rohkem oma usku jagad, seda rohkem see tähendab sulle endale?
Mida rohkem annad teistele, seda rohkem on sul seda. See on Jumala matemaatika- annad
midagi ära, saad selle ise. Leian, et teistega tõe jagamine kinnitab sind ennast tões ja
rõõmustab sind, et tead seda. Need on need kaks põhjust.
Kas võin sulle rääkida Lähis-Ida väiksest linnast nimega Petlemm. Olete kindlasti kuulnud.
Seal sündis Jeesus. Räägin aga teile, mis Petlemmas praegu toimub. Petlemmas on üks
baptisti pastor. See oli kunagi kristlik linn, kus oli kristlasi kõige rohkem. Nüüd on see
moslemi linn. Paljud kristlased on Petlemmast põgenenud. Mõned, kes on veel seal, kohtuvad
väikses baptistikirikus. Mitte ükski kirikuliige ei saa tööd. Kujutate ette kirikut, kus kõik on
töötud, sest moslemid ei võta kristlasi tööle. See on esimene probleem, mille all nad
kannatavad. Nende kogudusse on visatud 16 korda süütepomme. Pastorit on tulistatud ja
tänavale surema jäetud, kuid ta paranes. Seal nad elavad. Tal on pidevalt pahandusi moslemi
valitsusega, sest ta usub ja praktiseerib kaht: kõigepealt ta usub, et Jumal on toonud Iisraeli
tõotatud maale tagasi. Uskuda seda praegusel Palestiina territooriumil, Läänekaldal
Petlemmas, tähendab riskida eluga. Teiseks ta usub, et Jeesus suri moslemite eest ja ta räägib
neile seda. Ta kuulutab evangeeliumi tänase päevani Petlemmas. Visati süütepommid 16
korda, tulistati ja jäeti maha surema, kuid see kallis mees on täis Issanda rõõmu ja kiidab
Jumalat edasi sellise hinnaga. See toimub praegusel hetkel. Tänu Jumalale! Sel pastoril
puudub hirm inimeste ees. Ta kardab kurvastada Issandat, nii et ta lihtsalt jätkab. Ütlen teile,
et on Iisraeli usklikke, kes smuugeldavad sellesse kogudusse toitu ja raha. Seda sa meedias ei
kuule. Need Iisraeli usklikud hoiavad neid Palestiina usklikke elus. Nad riskivad enda eluga
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sinna jõudmisel ja nende aitamisel. Kas see pole põnev? Kas teadsite, et Iisraeli ja Araabia
usklikud kohtuvad Iisraelis salaja sadade kaupa metsas. Nende kohtumine on ainus üksmeel
Lähis-Idas, kui Iisraeli ja Araabia usklikud leiavad teineteist Kristuses. Nad riskivad koos, kui
nad kohtuvad. Seetõttu nad kohtuvad salaja Iisraeli metsas. Nad kohtuvad ka praegu. Pean
meie väikese uurimise lõpetama. Lõpetuseks tahan öelda: keskendu Kristusele! Meile
öeldakse seda läbi kogu Uue-Testamendi, et Kristus sisenes läbi kannatuste ausse. Niimoodi
läks Tema sinna. Ta pidi seda selgitama inimestele. Pärast seda kui Ta risti löödi ja Ta
surnuist tõusis, siis õpetas Ta neile, rääkis neile. Hiljem Ta kohtas kaht meest Emmause teel,
kes olid Ta enda kauged sugulased. Ta ütles neile:“Oh te mõistmatud ja südamelt pikaldased
uskuma seda kõike, mis prohvetid on rääkinud! Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma
kirkusesse minema?“ See on läbiv teema. See on Jeesuse tee- läbi kannatuste ausse. Tänu
rõõmule, mis Ta silme ette pandi, suutis Ta kannatada risti alandamist ja häbi. See oli ainus
viis, kuidas me Issand Jeesus sai siseneda oma ausse. Ta läks sellesse ausse läbi kannatuste.
See on selge Uue Testamendi tunnistus. Kõigest 33-aastasena läks Ta nendest kannatustest
läbi ning sisenes ausse. Ta pidi veenma neid kahte Emmause teel, et see oli õige tee.
Prohvetite sõnul viib see tee Jumala juurde- läbi kannatuste ausse. Seetõttu samal viisil
Jeesuse järgijatena läheme meie ausse läbi kannatuste. Paulus ütleb:“Ma püüan ära tunda tema
kannatuste osadust, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist.“ See on iga tõelise
kristlase püüdlus. Oleme innukad jagama kannatusi, et saaksime jagada au. See on Jeesuse ja
Tema järgijate tee. Tundsin, et pidin seda täna õhtul teiega jagama. Tõesti usun, et kristlased
peavad nüüd valmistuma tulevasteks kannatusteks. Kui oleme valmis ja teame, mis on
tulemas ja valmistume, siis jääme seisma ja tuleme võitjatena välja.
Palvetame! Issand Jeesus, oled teinud selle tee väga selgeks. Ütlesid, et võtaksime oma risti ja
järgiksime Sind. Me vaevu teame, mis see tähendab, kuid teame oma südames, et see on tõde.
Oled kutsunud meid end järgima, kõndima Su jälgedes, jagama Su kannatusi, et võiksime
jagada tulevast au. Las me kannatame risti meie ette pandud rõõmu tõttu. Häbist hoolimata.
Teame, et see on raske, piinlik ning oleme suure surve all. Täname Sind eesõiguse eest jagada
Jeesuse teed ja käia Tema jälgedes. Kuna valisid selle tee ja kutsusid meid järgima, siis teeme
seda rõõmuga, mis iganes juhtub. Anname Sulle kogu au ja kiituse! Ootame juba, et saaksime
seda au Sinuga jagada. Kui kannatused tulevad enne, võtame need ka vastu kui au, mille oled
meile andnud ja eesõiguse jagada Su elu ning järgida Sind selle keskel. Issand, Sa tead,
millele keegi on mõelnud sel tõsisel õhtul. Sa tead, mis toimub me südames. Issand, võta
vastu me südame mõtted, kui need ühtivad Sinu mõtetega. Issand, õpeta meid ennast järgima!
Palume seda Sinu nimel, aamen.

Kristuse tagasitulek
1. osa
Rääkisin teile juba eile, et Massachusettsi Tehnoloogia Instituut (MIT) on ennustanud, et
2040. aastaks kaob suur osa inimkonnast. Nad ei ole kunagi olnud täpsemad kui 25%. Minu
arvutuse järgi tähendab see 75% eksimust, sest tulevikku ei ole võimalik ette ennustada.
Ebausk eksib 95% kordadest. Teadus eksib 75% kordadest. Pühakiri on kolmas viis tuleviku
uurimiseks. Soovi korral võid selle viisi valida. Pühakiri on siiani tuleviku suhtes 100%
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õigeks osutunud. Toon nüüd välja veidi statistikat. See on üks kohutav sõna, selleks peavad
oma hambad olema. Selle sõna leiutas mu esivanem- šotlane sir John Sinclair. Mu ema nimi
oli ka Sinclair. Ta võttis kasutusele selle sõna põllumeestele, et neil oleks ülevaade oma
saagist ja loomadest. Teaduslik põllumajandus sai alguse tema läbi. Seega leiutas tema sõna
„statistika“. Teen teile kokkuvõtte. Piiblis on 735 ennustust tuleviku kohta. Kõik erinevad
ettekuulutused. 695 neist 735 ettekuulutusest on juba tõeks saanud sõna otseses mõttes, täpselt
nii nagu ette kuulutati. Seega umbes 81%. Ülejäänud ettekuulutused Piiblist pole saanud veel
täide minna, sest need puudutavad aegade lõppu. Nii et siiani on Piibel olnud tuleviku suhtes
100% õige. Kui tuua teile vaid üks näide 695 kuulutusest, siis prohvet Hesekiel kuulutas, et
Tüürose linn langeb Vahemerre. Seda pole ajaloos ühegi linnaga juhtunud, ei enne ega pärast,
kuid see juhtus Tüürose linnaga. Mõnisada aastat hiljem sammus Aleksander Suur mööda
Vahemere idakallast ning ta jõudiski linnani, mille nimi oli Tüüros. See oli kalameeste ja
meremeeste linn, mis asus täpselt Vahemere idakaldal. Umbes kilomeeter rannast eemal asus
väike saar. Kui Aleksander Suur linna ähvardas, istusid nad paati, sõitsid saarele ja ootasid, et
Aleksander mööduks. Tal oli küll armee, kuid mitte merevägi. Nad arvasid, et ta ei saanud
neid puutuda. Aleksander Suur käskis, et Tüürose linn tehakse maatasa ning kõik puit, kivid
ja plaadid visatakse merre, millest tekiks teetamm saareni. Ta ehitaski teetammi, marssis
armeega üle ning hävitas Tüürose rahva. Tänapäevani on iidne Tüürose linn nagu Hesekiel
ütles, kui üks paljas kivi, kus kalamehed oma võrke kuivatavad. Kui vaatad praegu Vahemere
idakalda kaarti, siis jookseb see merre, kus kunagi oli saar ja sealt tagasi. Liiv on kuhjunud
tammini ja selle enda alla matnud. Rannajoon paistab sellise kujuga ja praegune Tüüros asub
sel saarel. Kõike seda kuulutas Hesekiel ette. Ei enne ega pärast ei ole ühtki linna merre
paisatud- iga kalju, kivi ja tellis. See on vaid üks 735 ettekuulutusest, mis oli Piiblis kirjas
enne aegade algust. 695 neist on kõik täide läinud. Vähem kui 20% Piibli ennustustest peavad
veel täide minema. Pole vaja palju usku, et ka need täide lähevad kuna kõik teised on otseselt
sündinud.
Mõned ettekuulutused juhtuvad vaid ühe korra, kuid üht prohveteeringut on mainitud 318
korda kogu Piiblis. See on see, et Issand tuleb tagasi. Uues Testamendis öeldakse, et Jeesus
tuleb tagasi ühel päeval. Ta naaseb maale. See on niisama kindel, kui et mina siin istun.
Lihtsalt usu seda, sest kõik teised on täide läinud. See ettekuulutus, mida mainitakse rohkem
kui ühtki teist- usun, et ka see saab tõeks. Ootan Jeesuse , Jumal-inimese tagasitulekut planeet
Maale ühel päeval. Vaatame täna, kuidas teada, millal see aeg läheneb ja kuidas olla valmis
Ta tulekuks igast võimalikust vaatenurgast. Kindlasti peame küsima, miks Ta tuleb tagasi?
Enamik kristlasi ei oska sellele vastata. Nad pole seda uurinud ega tea. Peame küsima, et
kauaks Ta jääb teisel korral. Esimesel korral oli Ta siin 33 aastat. Kui kauaks Ta teisel korral
jääb? Kaua Tal läheb aega, et täita, mida Ta tegema tuleb? Kas Ta ei lõpetanud oma tööd
esimesel korral? Tal on seekord maa peal rohkem teha kui esimesel korral. Vaatame täna
kõiki neid küsimusi koos. Sellele keskendub ka kogu kristlik tulevikulootus. See ületab kogu
muu lootuse, mis meil olla võiks. See on kristliku lootuse keskmeks- Jeesus tuleb tagasi. Kui
see poleks, siis oleksime kõige lootusetumad inimesed. See pole nii. Kõigepealt tuleks küsida,
kes tuleb tagasi? Vastuseks on, et seesama Jeesus, kes oli siin enne, kuid oma ülestõusnud
ihus. Kui Ta üles võeti, seisid inglid jüngrite kõrval ja ütlesid:“Miks te vaatate üles taevasse,
Ta tuleb tagasi samal viisil nagu Ta läks.“ See on sama isik, kes ära läks ning me tunneme Ta
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kohe ära. Kes tuleb tagasi? Ülestõusmisjärgne Jeesus. Mainin seda, sest see on sama Jeesus,
kuid uue ihuga. Ihu, mis sarnaneb vanale ihule, kuid mis on uus ega vanane iialgi. Ta ei saa
kunagi vanaks. Näeme seda ihu siis, mis Tal on praegu ja milles Ta tuleb tagasi. Teine
küsimus, kuhu Ta tagasi tuleb? Nii Vana kui Uus Testament teevad selle väga selgeks, et Ta
tuleb tagasi samasse paika, kust Ta lahkus. Ta tuleb tagasi Jeruusalemma. Ta ei tule tagasi
New Yorki, Washingtoni, Moskvasse, Canterburysse või Rooma, vaid Ta tuleb tagasi
Jeruusalemma. See on Tema püha linn ning sinna Ta naaseb. Seal me ka kohtume Temaga.
Saate kõik sel päeval esimese tasuta reisi Pühale maale. Kohtume Temaga seal. Milline
kokkusaamine! See on kirjutatud mu vanaisa hauakivile Newcastle´s, Kirde-Inglismaal. Seal
on kirjas tema nimi David L. Pawson ning seejärel ta sünni- ja surmadaatumid. Seal on ka
lause:“Milline kohtumine!“ Kujutan ette, et inimesed vaatavad ta hauakivi ja mõtlevad, et mis
veidrik on selle kivi alla maetud. Ta viitab tulevasele suurimale kristlikule koosolekule. Nii
suurele, et see toimub õhus, sest selline rahvahulk ei mahuks ühelegi staadionile. See on suur
kokkusaamine, mida me kõik ootame. See on väga lärmakas koosolek. Kui sulle need ei
meeldi, ära tule! Peaingel puhub trompetit, inglid hõiskavad ja ma ei ole ka vait. Kui sulle
lärm ei meeldi, siis hoia eemale! See saab olema suurim, parim ja lärmakaim kristlik
koosolek. See on nüüd see paik, kuhu Ta tuleb- „Linna, mida Ta armastab,“ ütleb Ilmutuse
raamat. Ta armastas seda linna ja nuttis selle pärast. Ta ütles:“Palju kordi olen tahtnud teid
koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud!“ See on
võtmesalmiks neile, kes usuvad, et võid keelduda armust, et võid isegi Issandale ei öelda.
Jeruusalemm tegi seda. Mitte teisel korral. Teisel korral nad tervitavad Teda, sest nad on
õppinud eelnevast.
Kuidas Ta tagasi tuleb? Samamoodi nagu Ta läks. Seetõttu võin anda teile ilmateate selle
päeva kohta, mil Ta tuleb. Tuul puhub lääne poolt ning taevas on pilved. Ta tuleb aupilves ja
sõidab pilvedega. Ta võeti üles pilve sees ning Ta tuleb tagasi samamoodi. Muidugi kui
sõidad pilve peal, siis teatud hetkel varjab pilv Ta, kui Ta ülesse liigub. Nii see saabki olema.
Kui saaksid võtta videolindi Ta ülesmineku ning mängida seda tagurpidi, saaksid video Ta
tagasitulekust. Kellelgi polnud videomakki, kui Ta läks, seega meil pole seda. See oleks kõik
tagurpidi. Kõigepealt ilmub pilv, kui see langeb, näeme Teda, kuidas Ta pilvel tagasi maale
tuleb. Nii et sama Jeesus, kes lahkus, tuleb tagasi. Kuhu Ta tagasi tuleb? Samasse paika, kust
lahkus- Õlimäele Jeruusalemma vanalinnast väljaspool. Üks Vana Testamendi prohvet,
Sakarja ütles just seda:“Sel päeval seisavad Ta jalad Õlimäel.“ Nii et teame täpselt, kus see
sünnib. Kuidas Ta tagasi tuleb? Vastupidises järjekorras sellele, kuidas Ta läks. Kasutasin Ta
tagasitulekuks kolme kreekakeelset sõna. Tahan neid teile selgitada. Need on: parousia,
epiphaneia ja apokalypsis. Selgitan neid. Parousia on spetsiaalne sõna selleks, kui kuninglik
isik külastab linna oma riigis. Enne kui ta sellesse linna jõuab, kohtub ta väljaspool linna
tähtsate isikutega. Ta saabub tükk aega enne, kui rahvas näeb kuninglikku külalist ja võetakse
vastu lennujaamas, kui ta tuleb lennukiga või rongijaamas, kui ta tuleb rongiga või linnast
väljas tee peal, kui ta sõidab linna. Parousia tähendab olla tema kõrval, tervitada teda enne,
kui ta kohtub tavarahvaga. See on väga eriline sõna. See tähendab, et kohtume Temaga enne
õhus, kui Ta puudutab maapinda ning sõidame Temaga koos selle viimase osa. Siis teab kogu
maailm, et Ta on saabunud. Parousia- imeline sõna. Seda sõna kasutati iidses maailmas sellise
kuningliku külastuse puhul ning selle kohtumise kohta linnast väljaspool, et ühineda temaga
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ta teekonna lõpul maa peal. See sõna näitab palju Kristuse tagasituleku kohta. Järgmisena
mainisin sõna „epiphaneia“. See on hetk, kui kuninglik isik ilmub. Meie maal on
Buckinghami palee, mille esiküljes on rõdu. Kuninglik pere esitleb end tihti sel rõdul, et
rahvahulgad saaksid tänaval näha kuninglikku peret. Sellistel kuninglikel sündmustel
kannavad nad tihti krooni või rüüd. See tähendab kuninglikku ilmumist rahva ette, et kõik
võiksid näha. Ka seda sõna kasutatakse meie Issanda tagasitulemises. Ja inimesed
näevad…Minu teada on see Hans Christian Anderseni või üks muinasjutt vendadelt
Grimmidelt, kus kuningas või imperaator läheb enne sinna paika, mida külastab, kerjusena.
Ta saabub linna päev enne, kui tegelikult pidi jõudma ning tuleb sinna kui kerjus. Inimesed
tõukavad ja eiravad teda. Järgmisel päeval saabub ta linna tõlla ja hobustega ning inimesed
tunnevad ta näo järgi ära kui kerjuse, kelle nad eelmine päev põlgasid. Küll on lugu! See
juhtus ka Jeesusega, kui Ta tuli esimesel korral, sest inimesed põlgasid Ta. Ta ei kandnud
kuninglikke kaunistusi. Teisel korral, kui Ta tuleb, siis tuntakse Ta kohe ära. Inimesed
tunnevad häbi sellepärast, kuidas nad teda kohtlesid ja põlgasid esimesel korral. Ta tuleb kui
kuningate Kuningas ja nad näevad Teda sellisena, kes Ta tõesti on. Neil on siis tõesti häbi.
Seda tähendabki epiphaneia. Apokalypsis on kolmas sõna, see tähendab katet eemaldama. See
tähendab kardinaid avama, et võiksid näha kogu pilti. See juhtub ka siis, kui Jeesus tagasi
tuleb. Kogu maailm näeb Teda sellisena nagu Ta on tegelikult. See on katte eemaldamine.
Oleme rääkinud maailmale Kristusest nii kaua, kuid nad pole Teda näinud. Ühel päeval, kui
nad näevad Teda ilma katteta, kui kardinad tõmmatakse lahti, ja Teda nähakse keset lava, siis
mõistavad nad, kes Ta on tegelikult. Tahan rõhutada üht asja, mida mainin korduvalt, kui
neist asjadest räägime. Kõik need erinevad sõnad ja asjad, mida räägitakse Ta tagasitulekust,
viitavad ühele ainsale sündmusele. Need on kõik ühe sündmuse erinevad küljed. Praegu on
maailmas niivõrd levinud arusaam, et Ta tuleb kaks korda tagasi. Ei, Ta tuleb tagasi vaid ühe
korra. Kõik, mida loeme sellest sündmusest, räägib sellest ühest tagasitulekust. Selgitan seda
veel pikemalt hiljem. Peamisi fakte ei avaldata meile meie uudishimu rahuldamiseks, vaid et
võiksime end valmis seada. Tänase loengu teises pooles tahan rääkida, kuidas end ette
valmistada selleks sündmuseks. Piibel on väga selge selles, kuidas saame end selleks
sündmuseks valmis seada. Kui oled selleks valmis, siis on see suureks õnnistuseks ning
täielikuks vastandiks, kui sa ei ole valmis.
Kui vaatame küsimust, et millal Ta tagasi tuleb, siis põhimõtteliselt pole meil aimugi. Me ei
tea seda kuupäeva. Paljud üritavad anda kuupäeva, mainisin vist mõnda neist eile. Martin
Luther arvas, et see juhtub 1636. aastal. John Wesley arvas, et 1824. aastal. Nad olid mõlemad
väga arukad ja valisid aja, mil olid ise surnud. Siis ei pidanud ise „seda suppi sööma“. 1000.
aastal näiteks uskus enamik Euroopat, et Ta tuleb tagasi. Kõik olid väga põnevil sellest. Nad
ei ehitanud enam katedraale mõned aastad enne seda. Arvati, et mis mõte on ehitada
katedraale, kui Ta on õige pea tagasi. Mitmed riigid said ametlikult kristlikeks riikideks just
enne aastat 1000 pKr. Usku pöördus ka tolle aja Euroopa imperaator Otto V. Island ja Poola
said kristlikeks maadeks. Mõtlen selle all, et nende riikide juhid võtsid enda maades ristiusu
ametlikult vastu, sest nad eeldasid, et Ta tuleb tagasi. Inimesed kogunesid suurtes hulkades
mägede otsa üle kogu Euroopa aastal 1000 pKr. Sama asi juhtus ka 2000. aastal, kuigi mitte
nii laialdaselt. Mul on kodus paks raamat, mille saatis mulle misjonärist õpetaja Mehhikost.
See raamat väidab, et 1996. aastal tuleb Jeesus tagasi. Kirjavahetus on alates 1996. aastast
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katkenud. Nii see on. Me ei tea seda päeva. Jeesus isegi ütles, et Tema ka ei tea seda. Ta ütles,
et seda päeva teab ainult Tema Isa. Nii et oleks väga rumal hakata kuupäevi välja mõtlema.
Inimesed teevad seda endiselt. Mõned ütlesid, et see juhtub sama põlvkonna jooksul, mil
Iisraelist sai riik 1948. aastal. Ka nende ennustus ei olnud õige. Nii et me ei aima kuupäevi,
kuid Jeesus ei jätnud meid täielikku teadmatusse. Ta andis meile märgid, mida tähele panna.
Asjad, mis Tema sõnul juhtuvad. Ta lahkus Õlimäelt ja sinna tuleb Ta ka tagasi. Ühel päeval,
kui jüngrid istusid ja vaatasid templit Jeruusalemmas, mida ehitati tol ajal Heroodese poolt,
küsisid nad Jeesuselt:“Mis on Su tulemise märk?“ Nad juba teadsid, et Ta tuleb tagasi. Nad
küsisid:“Mis on selle tunnustähed?“ Ta andis neile neli väga selget märki. Toon need
siinkohal ära. Leiate need Matteuse 24. peatükis, kus Jeesus annab ülevaate, mida tähele
panna. Ta ütles jüngritele, et nad valvaksid ja palvetaksid. Mida nad peaksid valvama? Nad
peaksid jälgima maailma ja tähele panema märke. Ühel päeval Ta ütles:“Taeva nägu te oskate
ära arvata. Kui taevas on punane hommikul või punane õhtul, siis teate, mis ilm tuleb. Taeva
nägu te oskate ära arvata, kuidas te seda aega ära ei arva?“ See oli osa pikast jutuajamisest,
mis Ta rääkis oma tagasitulekust. Võime ka jälgida märke ajaloost, mis näitavad meile, millal
Ta tagasi tuleb. Vähemalt, millal see aeg läheneb. Kui Ta oli neile neli märki andnud, ütles
Ta:“Kui te näete kõike seda sündivat, siis teadke, et Ta on lähedal ja valmis astuma avalikule
ajaloolavale.“ Mis on need neli märki, mis Ta andis? Annan teile hiljem veel põhjalikuma
ülevaate Ilmutuse raamatust. Sellest räägitakse Matteuse 24 ja paralleelselt Markuse 13,
samuti ka Luuka 21. peatükis. Matteuse 24 on kõige selgem. Ta toob ära neli märki. Iga märgi
puhul ta nimetab ära märgi enda, ohu, mis selle märgiga kaasneb ning Ta enda nõuande või
soovituse selle kohta, mis nad peaksid tegema, kui seda märki näevad.
Annan teile neli märki ning igaühe puhul kolm asja, mis Ta lisas: tunnustähe enda, ohu, mis
sellega kaasneb ning Tema soovitus ja nõuanne, mida teha, kui märki nähakse. Väikese
poisina ma jälgisin ronge. Elasime Newcastle´s tol ajal. Seal oli kogu maailma suurim
raudteede ristumispaik. Istusime siis raudteesilla äärel, vaatasime alla sellele keerulisele
raudteeristmikule, jälgisime vedureid ja märkasime nende numbreid. Seal olid erinevad
mootorid. Kui oled rongide vaatleja, tead, et viitan veduriratastele. Teadsime, kui rong oli
tulemas, sest selle kohta olid teatud märguanded. Kõigepealt oli kaugmärguanne, siis kohalik
märguanne, seejärel perrooni märguanne. Nägime, kui kaugmärguanne, kollane ja must, läks
alla, siis teadsime, et rong on mõne kilomeetri kaugusel. Kui kohalik märguanne alla läks,
punane ja valge, siis teadsime, et rong ilmub kohe me vaatevälja. Samal viisil andis Jeesus
meile tunnustähed või märguanded, mis näitaksid meile umbkaudu, millal Ta tuleb. Kui kõik
need märguanded on kohal, teame, et Ta on juba uksel ning valmis sisse astuma. Esimene
märguanne: katastroofid maailmas. Ta mainis täpsemalt just kolme: sõjad, maavärinad ja
näljahädad. Tema tuleku kolm märki. Ilmselgelt Ta viitab, et neid kolme märki esineb aina
rohkem lõpuaegadel. See on see kaugmärguanne, kui võime seda nii kutsuda. Üks neist nagu
sõjad, on inimese põhjustatud. Näljahädad on kas inimese või Jumala põhjustatud.
Maavärinad on Jumala tehtud. Tegu on erinevate katastroofidega, mis on inimese või Jumala
tehtud. Kas siis loodus- või inimkatastroofid. Praegu esineb neid kõiki kolme intensiivsemalt.
Osaliselt inimpopulatsiooni kasvamise tõttu. Maavärinate piirkondades tõuseb hukkunute arv
järsult üle kogu maailma. Sõjad- mina rääkisin kunagi II maailmasõjast kui viimasest sõjast.
See polnud viimane sõda. 1945. aastast alates on toimunud 36 üleriigilist ja rahvusvahelist
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konflikti. Ikka arvasin, et see oli viimane sõda, kuid eksisin. Maailmas on praegu käimas
sõjad. Suur muutus on see, et sõjad on muutunud kodusõdadeks, sõda ühe riigi piires, mitte
riikidevaheline sõda. Ka praegu toimuvad sõjad üle maailma. Jeesus ütles, et tulevad sõjad.
Nii et meie lootus rahule aina kahaneb lõpule lähenedes. Tulevad sõjad. Toimuvad ka
maavärinad. Mainisin enne, et rahvaarvu tõttu tõuseb maavärinaohvrite arv pidevalt. India
ookeani tsunami põhjustas tohutu hävingu. Selle põhjustas veealune maavärin. Näljahädadfakt on see, et kolmandik maailma rahvast läheb magama tühja kõhuga ning teine kolmandik
läheb magama nälginuna. Ainult esimene kolmandik võitleb ülekaalu ja rasvumisega. See on
erakordne olukord. Maailmas on väga palju nälga ning väga palju nälgivaid inimesi. Jeesus
ütles, et see on Tema tuleku tunnuseks. Ta andis sellise tundemärgi ning ütles:“Teie süda ärgu
ehmugu!“ Mida rohkem loed neist õnnetustest ning kuuled teleuudistest, seda rohkem su süda
muretsema hakkab kui sa ei vaata asja Jeesuse vaatenurgast. Need on valulikud tundemärgid
uue maailma sünnist. Need ei ole surmavalud nagu paljud neid tõlgendavad. Need on
sünnitusvalud. Seega kui need tugevnevad, kasvab kristlik lootus. Maailmal aga on
pessimistlik suhtumine. Jeesus ütleb:“Ärge laske end eksitada, ärgu te süda ehmugu! Need on
sünnitusvalud uuele maailmale, mis tekib.“ Seetõttu peaksime oma pea üles tõstma. See ei
tähenda, et kristlased poleks kaastundlikud kõigi nende katastroofide ohvrite suhtes.
Kristlased on esimestena hoolitsenud ohvrite heaolu eest nagu on nende kohus. Meie südamed
pole ehmunud, sest Jeesus ütles, et see juhtub. Samamoodi nagu rase naine eeldab kogu
tulevast valu. Kuigi valu on valulik, siis ootab naine seda, et saab ilmale tuua uue elu. See
muudab seda valu. Suudad seda taluda, sest tead, mis on selle eesmärk ja mis selle tulemusena
juhtub. See on siis esimene tunnus. Selle ohuks on valekristused ja valemessiad. Inimesed, kes
väidavad, et neil on vastused neile muredele. Inimesed, kes näitavad end kui rahu ja
turvalisuse pooldajad, kes lahendavad need probleemid. Mida hullemaks olukord läheb, seda
enam eeldame, et valemessiad esitlevad end kui päästjad. Ka see on juba toimumas maailmas.
Sain ühe naljaka kirja ühe lindistuse kohta:“Kallis hr Pawson, ostsin selle lindistuse, sest
arvasin, et oled gospellaulja. Olen väga pettunud, sest lindil ei ole üldse muusikat. Olen siiski
kuulanud iga sõna ja kirjutan teile, et minust on saanud maailma päästja. Mina olen Jumala
Poeg ja peate teadma, et ma seda olen.“ Kui saad kirja automehaanikult väiksest linnast
Põhja-Inglismaal, kes väidab, et temast on saanud maailma päästja, siis ei võta seda päris
tõsiselt. Näitasin kirja naisele, ta vangutas pead:“Vaene mees.“ Mõned juudid pidid uskuma,
et üks puusepp Naatsareti külast oli Jumala Poeg. See oli tegelikult samasugune olukord.
Ütlesin oma naisele seda:“Meil mõlemal oleks olnud raskusi uskumisega, et puusepp
Naatsaretist saadeti maailma Päästjaks. Selline oli see kiri. Võime eeldada rohkem selliseidinimesed, kes pakuvad, et on olukorra päästjad. Seda soodustavad halvad olukorrad. Näeme
isegi, et kristlastest jumalamehed väidavad uskumatuid asju ning neil on suur järgijaskond.
Ma ei pea nimesid nimetama, kuid teate isegi, et seda juhtub. Jeesuse nõuanne on see:“Ärge
muretsege!“ Ärgu teie süda ehmugu! Ärge laske neil katastroofidel oma rahu häirida! Need on
sünnitusvalud ja mitte surmavalud.“ See on Tema nõuanne. See on vaid esimene tundemärk.
Teine märk, mis Ta andis, oli koguduste kahanemine. Jällegi on sellel kolm osa. Ta ütles, et
toimub üleüldine tagakius. Teid vihkavad kõik rahvad. Kõik, kel on silmad lahti, võivad seda
tulemas näha. Juba isegi maailma turvalistes riikides kasvab vastuseis Jumala rahva vastu.
Seda oli vaata et tunda ja see juhtub väga kiirel tempol. Tagakius, isegi märtrite arv, kasvab
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väga kiiresti rahvaste hulgas. Maailmas on 240 riiki. Nende hulgas on umbes 25 riiki, mis on
kristlastele turvalised. Kõigis teistes avaldatakse kristlastele survet. Turvaliste riikide arv
kristlaste jaoks kahaneb iga päevaga. Jeesus ütles, et see hakkab juhtuma. Kuula hoolega, sest
Ta ütles, et selle tulemusena enamuse armastus- mitte mõnede ega paljude, vaid enamuse
armastus jahtub. See on vägagi ärevust tekitav väide. Enamiku koguduseliikmete innukus
jaheneb selle kasvava surve tõttu. Selle tunnuse kolmas osa: evangeeliumi kuulutatakse
kõigile rahvastele. Väga huvitav on see, kui koguduse peal on surve ning inimeste arv
väheneb, muutub kogudus puhtamaks ja vägevamaks ning mõjutavad tõhusamalt ühiskonda.
Evangeeliumi kuulutatakse kõigile rahvusgruppidele. Siis tuleb lõpp. See on Jeesuse
tähelepanuväärne ettekuulutus. Seesama Jeesus, kes ütles esimesel korral maa peal olles:“Kas
Inimese Poeg leiab usku maa peal, kui Ta tuleb?“ Isegi Jeesus mõtles, et kui paljud on alles ja
ootavad ustavalt Ta tagasitulekut. Enamuse armastus jaheneb ning evangeeliumi kuulutatakse
kõigile rahvastele. Sellist malli võib näha juhtumas üle maailma. Surve kogudusele, kogudust
puhastatakse ja pühapäevakristlased ning nimekristlased lahkuvad. Tulemuseks on see, et
need, kes alles jäävad, evangeliseerivad maailma ning teevad seda edukalt. See toimub riik
riigi järel juba praegu. Selle ohuks on valeprohvetid. Mitte valepäästjad või valemessiad, vaid
valeprohvetid. Teame, mida need valeprohvetid õpetavad. Nad räägivad rahust, kuid rahu ei
ole. Nad ütlevad, et kõik on hästi, ärge muretsege!“ Valeprohvetid maalivad meile roosilise
pildi. Kui koguduse peale tuleb surve, siis tekivad valeprohvetid, kes ütlevad:“Ärge
muretsege, midagi hullemat ei juhtu!“ See on valeprohveteering. Teisisõnu, kui koguduse
peale tuleb surve, siis ohuks on pettus jutlustajate poolt koguduse sees. Sellise ohuga peame
kõik lõpuajal silmitsi seisma. See on väga vaevumärgatav oht. Me tahame uskuda parimat.
Tahame uskuda, et kõik saab korda. Tahame uskuda, et saab olema rahu. Valeprohvetid
ütlevadki seda. Kriisiajal Iisraelis pidi Jeremija tegelema valeprohvetitega, kes ütlesid:“Ära
muretse, sa ei kaota iial oma maad!“ Samal ajal Jeremija ütles, et nad kaotavad oma maa.
Keegi ei tahtnud teda uskuda. Nad tahtsid valeprohveteid uskuda. Sama oht on ka koguduses,
kui läheneme lõpule. Jeesuse nõuanne on väga lihtne:“Ärge laske end eksitada, see kes püsib
lõpuni, päästetakse.“ Püsivust on kindlasti vaja. Vastu pidada, jääda Issanda juurde ning mitte
kuulata valeprohveteid.
Kolmas tunnus on pinged lähis-Idas. Meil on katastroofid maailmas, kahanemine kogudustes
ning nüüd jõuame konfliktini, mis leiab aset just konkreetselt pühal maal, Lähis-Idas. Siin
viitab Jeesus prohvet Taanielile. Ta ütles, et teate, et Taaniel ennustas mehest, keda ta kutsus
hävituse koletiseks. Mis kohutav asi see veel on? Taaniel kasutas seda nimetust kolm korda.
Taaniel ennustas, et selline hävituse koletis tuleb Jeruusalemma. Jeesus ütles, et kui tead
Taanieli raamatut, siis tead, millest Ta räägib. See juhtus umbes 174 eKr. Sel korral esimest
korda. Kreeka vallutaja nimega Antiochus Epiphanes tungis Jeruusalemma, rüvetas templi
seeläbi, et ohverdas sead altaril. Ta püstitas Zeusi kuju. Templi kõrvalruumid muutis ta
bordelliks, kus inimesed võisid külastada prostituute. See mees tuli Jeruusalemma, et
kehtestada Jeruusalemmas täiesti paganlik kultuur. Ta tutvustas Kreeka spordialasid. Sport oli
kreeklaste jumalaks. Nad võistlesid alati täiesti alasti. Sporti tehti alasti nagu on tihti piltidelt
ka näha. Selle ta tõi ka Jeruusalemma. See kestis vaid kolm ja pool aastat ning siis see sai läbi.
See tõi Jeruusalemma kreeka kultuuri ja põhjustas vastuhaku, millest võid lugeda
apokriivadest. Juudas Makkabi oli selle vastuhaku juht, kuid see toimus kõik ühe mehe
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poegade tõttu. See juutide ülestõus pani juudi jälle Iisraeli troonile tagasi. Jällegi väga
lühikeseks ajaks. See oli eelmaitse ja ettekuulutus samasuguse asja edasisest näitest. Teame
Uuest Testamendist, et see hävituse koletise ilmumine Jumala enda templis teostub isiku läbi,
keda kutsume antikristuseks ehk seaduseta meheks, kes seab end Jeruusalemmas jumalaks.
Jeesus ütles, et ta põhjustab rohkem viletsust, kui kunagi varem. Ilmutuse raamatus öeldaks
ka, mainin seda, sest see kinnitab midagi, et antikristuse valitsus kestab 42 kuud. See on 3,5
aastat või aja, ajad ja pool aega, mis tähendab jällegi kolme ja poolt. Mitu korda peab Jumal
meile ütlema, et see tähendab, et Taanieli ennustusel on kaks täitumist? Kõigepealt Antiochus
Epiphanese näol enne Kristust ning antikristuse näol ajaloo lõpul. See on kolmas tunnus. See
juhtub Jeruusalemmas, kui maailma diktaator seab end Jeruusalemmas jumalaks. Räägin
temast veel mõne hetke pärast. Siin on meil väga selge tundemärk Lähis-Idas diktaatorist, kes
end üles seab ning põhjustab tohutu viletsuse. Jeesuse nõuanne nüüd on see, et sel ajal on
Iisraelis valemessiad ja valeprohvetid. Esimese märgi puhul olid ohuks valekristused. Teise
märgi puhul olid ohuks valeprohvetid. Sest Kristuse kogudus ei aktsepteeriks valemessiaid,
ainult sektid teeksid seda. Kogudust võib valeprohvetitega eksitada. Kui aga antikristus seab
end üles Lähis-Idas, siis tulevad valeprohvetid ning valemessiad. Antikristus ise on
valemessias ja teda toetab religioosne juht ehk valeprohvet. Selle viimase eksituse ajal tulevad
nad koos, mis eksitab paljusid inimesi. Jeesuse nõuandeks on:“Ärge kolige, kui te just ei ela
Lähis-Idas! Kui elad selle mehe läheduses, lahku kiiresti! Ära isegi oota, põgene sealt! Päästa
oma elu!“ Selline on Ta nõu. Ta ütles:“Palvetage, et see ei juhtuks hingamispäeval,“ sest
sabatiajal ei tööta ühistransport. „Palvetage, et lapseootel naised saaksid põgenema.“ Ta ütles,
et põgenegu kõik, kes elavad selle mehe läheduses. Põgenege! Lahkuge Juudamaa
piirkonnast!“ Ta ütles ka:“Kes on mujal maailmas, ärge minge kuhugi! Ärge kuulake
kuulujutte! Ärge tehke selle järgi, mida kuulete, vaid mida näete! Ärge laske oma kõrvadel
end eksitada või silmadel otsustada. Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.“
Igasuguseid raisakotkaid koguneb selle inimese ümber. Me ei tohi neid kuulata. Ta ütles, et
levib eri kuulduseid, et Ta on tulnud tagasi. „Ärge uskuge neid! Jää sinna, kus oled. Kui oled
Lähis-Idas, põgene! Kui aga mujal, ära liigu, püsi seal, kus oled!“ Selline on Tema nõuanne.
Räägime ikka veel kolmandast märgist.
Neljandaks märgiks on pimedus taevas. See saab olema niivõrd ilmselge, et kõik teavad.
Päike läheb pimedaks ja tähed ja kuu lähevad pimedaks. Üle kogu maailma on täielik
pimedus. See märk on väga lühiajaline. Seetõttu ei ole sellega ühtki ohtu seotud. Ei ole
mingeid valemessiaid ega valekristuseid. Selleks ei ole aega. Kui näed, et kõik valgused
taevas kustuvad, siis on aeg väga lähedal. See tunnus ei ole veel ilmunud. Selles pole
võimalik eksida, kui see tuleb. See saab olema viimane märk. Väiksena viidi mind teatrisse
jõulupantomiimi vaatama. Olin esimest korda sellisel etendusel. Istusin seal, olin väga
põnevil. Tuled kõik põlesid saalis, kardinad suleti ning mäletan, et tuled hakkasid saalis
ükshaaval kustuma kuni istusime täielikus pimeduses. Kardinad lava peal avanesid ning
eredas valguses seisid näitlejad laval. Niimoodi kujutan seda viimast märki ette. Jumal
kustutab ära kõik valgused maailmas. Siis võetakse kate Poja pealt. Ta ütleb, et see on otsekui
välk, mis lööd idast läände. Kogu taevas lööb eredalt valgeks Issanda auhiilgusest. Siis ütles
Jeesus jüngritele:“Kui näete kõiki neid asju, siis teate, et Ta on ukse peal.“ Kuni sa pole
näinud kõiki neid nelja märki, siis Ta homme veel ei tule. Ta ei tule ka veel järgmise kolme ja
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poole aasta jooksul. Ilmutuse raamatus öeldakse, et selle hävituse koletise valitsusaeg on
kokku 7 aastat. Esimese kolme ja poole aasta jooksul eksitab ta kõiki, sest ta tuleb rahu ja
turvalisuse sõnumiga. Maailm tervitab seda. Alles selle 7 aasta poolel nähakse tema tegelikku
palet. Ta on taga ajanud võimu ja pakkunud rahu ning turvalisust. Maailm võtab selle vastu ja
siis avaldab ta oma tõelise pale. See kõik on Matteuse 24. peatükis. Jällegi kasutab Jeesus
väga lihtsat igapäevast analoogiat. Ta ütles:“Teate, kui viigipuu läheb õitsele, on suvi lähedal.
Kuidas te siis ei tunne ära aegade märke? Kui näete neid nelja asja sündivat, täpselt nagu
näete viigipuud õitsemas, siis teate, et suvi tuleb ning et Kristus on lähedal!“ Kahjuks on
mõned inimesed mõistnud viimast võrdumit valesti ning arvanud, et Ta on lisanud viienda
märgi. Nad arvavad, et viigipuu õitsemine on pilt sellest, et Iisrael tuleb tagasi koju ning loob
oma riigi. Kohtan paljusid, kes arvavad, et see viitab Iisraelile. See ei saa seda tähendada,
mainin seda lihtsalt, juhul kui keegi teist seda arvab. See tuleb pärast seda, kui taevas on
pimenenud. Kui Ta annaks viienda märgi Iisraeli kojutuleku näol, siis neile, kes seda arvavad,
unustavad ära, et see sünnib pärast teisi märke. Kui see oleks märk, siis tähendaks see, et
Iisraeli kojutulek oleks viimane märk. Ei, Jeesus kasutab lihtsalt võrdumit, täpselt nagu siis,
kui Ta ütles:“Oskate mõista taeva nägu ning ennustada ilma, kuidas te ei mõista aegade
märke?“ Ta ütleb, et näete, kui viigipuu läheb õide,- see on esimene puu, mis õitseb-, siis
teate, et suvi on lähedal. Viimane põhjus, miks ma ei usu, et ta annab viimase märgi, on see,
et Ta ütleb Luukas:“Vaadake viigipuud ja kõiki puid: kui nad juba pakatavad…“ Seega Ta
lihtsalt kasutab võrdumit lootusest, et näidata neile:“Tunnete ära märgid puude juures, siis
märgake samuti ka aegade ja ajaloo märke.“ See kõik on Matteuses.
Ilmutuse raamat on põhjalikum nende nelja märgi osas. Seal kirjeldatakse üksikasjalikumalt.
Ilmutuse 6.-16. peatükis on meil palju rohkem üksikasju neist märkidest, mis Ta andis
jüngritele aastaid varem, sest Ilmutuse raamat on Jeesuselt endalt- see on Jeesuse ilmutus. Siin
kirjeldatakse kõike täpsemalt, mis on tulemas. Seetõttu, mida rohkem tunned Ilmutuse
raamatut, seda vähem üllatud sellest, mis toimuma hakkab. Seda on põhjalikult kirjeldatud
seitsme pitseri, seitsme trompeti ja vihakausi juures, mis välja valatakse. Palju rohkem
kirjeldatakse 21. loodus- või inimkatastroofi. Katastroofid nagu katkud, mis algul hävitab
kolmandiku rahvastikust ning veidi hiljem neljandiku rahvastikust. Seetõttu uurivad inimesed
AIDS-i ja arutlevad, kas see võib olla see haigus. Me ei tea seda. Looduskatastroofid nagu
rahe ja rohutirtsud. Mida see sulle meenutab? See meenutab mulle Egiptust ja Iisraeli rahva
väljarännakut. Täpselt nii nagu need märgid tabasid egiptlasi ning andsid iisraellastele lootust,
et nad pääsevad Egiptusest, siis võivad need asjad suurendada meie lootust. Jeesus
ütles:“Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!“ Enamik sellest on
edastatud sümbolitena. Näiteks neli tuntud ratsanikku maailmalõpul. Selle on teinud kuulsaks
kunstnik Albrecht Dürer oma kunstiteosega. Neli ratsanikku, mis on esimesed neljast
seitsmest pitserist, on jällegi väga selged sümbolid hobuste värvide suhtes. Ratsanikud ei ole
olulised. Neli hobust ja nende värv on siin oluline. Esimene on valge, teine punane, kolmas
must, viimane on hallikas-roheline. Need tähistavad esiteks rünnakut. Valgel hobusel istub
alati võidule vastu ratsutav sõjamees. Napoleon sõitis valge hobusega. Valge hobune on
vallutaja sümbol, kes põhjustab sõdasid ja vallutab teisi. Punane hobune on veresümbol.
Sümbol verest, mis valatakse, kui vallutaja esile kerkib. Kolmas on must, näljasümbol. See ka
alati järgneb sõjale. Viimane, hallikas-roheline on tõve- ja surmasümbol. Siin on väga selge
283

pilt vallutusest, verevalamisest, näljast, tõvest ja surmast. Need neli hobust ratsutavad mööda
maailma ka praegu kohalikul tasandil. Võid neid selgelt näha. Enne lõppu hakkavad nad
ratsutama rahvusvahelisel tasandil. Nii et meil on nimekiri 21 katastroofist. Lihtsustan seda
kõike. Võid hankida mu raamatu „Kõnnime läbi Ilmutuse“, kui tahad seda põhjalikumalt
uurida, aga võid ka selle lindistuse hankida.
Lõpuks jõuame ebapüha kolmainsuse juurde, mis valitseb maailma. Kolmainsus, mis esindab
kurjust, mis meenutab püha kolmainsust- kolm isikut, kes valitsevad maailma: saatan,
antikristus ja valeprohvet. Nad on justkui kohutav võltsing Isast, Pojast ja Pühast Vaimust.
Saatan, selle juht, võtab Isa koha. Antikristus võtab Kristuse koha. Valeprohvet võtab Püha
Vaimu koha. Aegade lõpul, enne kui Kristus tagasi tuleb, on kogu maailm selle ebapüha
kolmainsuse ahelas. See kestab vaid 3,5 aastat, 42 kuud. Suudame selle nii kaua välja
kannatada. Lõpuks on meil Ilmutuse raamatus kirjeldus Paabelist, mis ei ole religioosne linn.
See on mittereligioosne linn, mida iseloomustab muusika, tants ning äritegevus. Seal
ühinevad raha ja lõbustused. Seetõttu kutsutakse seda prostituudiks kuna selle ülesanne on
raha eest naudingut pakkuda. Paabel, see tulipunane naine Ilmutuse raamatus on mereäärne
linn. Me ei tea, kus see saab olema, kuid see on mere ääres. Merelaevad näevad selle
langemist ning näevad suitsu tõusmas. Kui kaksiktornid New Yorgis langesid, sain nii palju
kirju, kus küsiti:“Kas see on Ilmutuse 17?“ Kui kaksiktornid langesid, oli suitsu näha kaugele
merele. Siiski see polnud. Teised asjad selle ettekuulutuse kohta ei täitunud. Kuid ühel päeval
on üks linn nimega Paabel, ei tea, kas sel on täpselt see nimi või mitte, kuid Jumala silmis on
selle nimi Paabel. See saab olema äri- ja lõbustuste linn. Rahategemise ja lõbustuste linn
neile, kes teenivad selleks raha. Seda võin küll ette kujutada. See on suurlinn kuskil rannikul,
võib-olla Vaikse ookeani ääres, ma ei tea seda. Kui see aga sünnib, siis näeme seda. See kõik
loob meile ühe pildi. Meil on see ebapuhas naine nimega Paabel, kes teeb ruumi pühale
pruudile, kelle nimi on Jeruusalemm. Siit sünnib teatud võrdlus lõpuajasündmustele.
Oleme vaadanud väga kiiresti läbi Ilmutuse raamatu, näitamaks, et siin on Matteuse 24-st
põhjalikum kirjeldus. See kõik läheb kokku Matteuse algse kirjeldusega. Need on neli peamist
märki, mida peame tähele panema ja mille pärast palvetama. See kõik näitab meile, kui
hulluks asjad lähevad. Nagu teile eile rääkisin, et kui tead kõige hullemat, siis saad lohutust.
Kui loed neid karme salme Ilmutuse raamatus, ütle endale:“Midagi hullemat juhtuma ei saa.“
See on tõsi. Midagi hullemat, kui seal kirjas, ei juhtu. Tead kõige hullemat nüüd ja võid
selleks valmistuda. Üle kõige tead, et see on vägagi lühiajaline, 42 kuud. Kristlased on ka
selle keskel. Mõned pääsevad märtritena. Ilmutuse 7 öeldakse meile, et ta nägi suurt hulka,
kes väljusid viletsusest üksteise järel kui nad mõrvati või surid märtrisurma. Jumal pühkis
pisarad nende silmist. Selles on palju lohutust, et nad ei pea enam iial kannatama. Need
sündmused eelnevad Jeesuse teisele tulemisele. Asjad lähevad palju hullemaks, enne kui
lähevad paremaks. Nad lähevad palju paremaks pärast halvimat. See on apokalüptiline vaade
ajaloole nagu eile teile rääkisin. Asjad lähevad hullemaks enne kui lähevad paremaks. Need
lähevad palju paremaks pärast halvimat. See ongi üldjoontes see, millest olen rääkinud. See
on Ilmutuse raamat üldjoontes. See lõpeb Jumala linnaga, mitte Paabeliga. See lõpeb imeilusa
paigaga, kus saab turvaliselt elada ega pea kunagi väravaid sulgema. Mind alati hämmastab,
kui tulen Lõuna-Aafrikasse, kui paljud teie kodud on nagu väikesed kindlused. Okastraat
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ümberringi, lukud ja tabalikud. Me ei ole sellega Inglismaal veel harjunud. See aeg ehk tuleb,
kuid teie kodud on kui kindlused. Vajutada nuppudele, et avada väravat auto jaoks ja kohe
kiiresti värav sulgeda. Kui sa sellega harjunud ei ole, siis hämmastab see väga. Siin on hirm ja
tõsine vägivald. Meie riik liigub samas suunas, kuid pole nii kaugele veel jõudnud. Meil pole
olnud mõningaid samu probleeme. Sellegipoolest on mind hämmastanud need kindlustused,
mille olete ehitanud oma maailma ümber. Jumal pole seda kunagi tahtnud. Uues
Jeruusalemmas on väravad alati avatud. Pärani lahti ja võid minna ning tulla, nii nagu soovid,
ilma hirmuta ja vägivallaohuta. Paabel saab olema kuritegelik linn. Siin ütleb, et isegi
kristlased peavad põgenema Paabelist. Issand ütles:“Minge ära siit! Ärge jääge siia! Minge
kuni see on veel võimalik!“ Paistab, et paljud kristlased peavad minema ja elama looduses või
maapiirkondades. Jumal toidab neid seal. Ära muretse kõige selle pärast, sest see saab varsti
läbi. Pane oma silmad sellele, mis ootab ees. Mäletate, et Jeesus, tänu rõõmule, mis Ta ees oli,
kannatas risti ja talus häbi. Oota põnevusega seda suurt kohtumist. „Milline kohtumine!“ Mu
vanaisa ei võtnud seda ütlust Piiblist. See on pärit vanast metodisti lauluraamatust. See oli laul
Kristuse tagasitulekust ja suurest kohtumisest, kui me kõik kohtume Tema ümber. Muuseas,
surnud kristlased saavad kohtumisel kohad esiritta. Kas teadsite seda? Surnud Kristuses
äratatakse üles kõigepealt. Neil on kohad esireas. Kui suren enne, kui Kristus tuleb, ma ei
muretse, sest saan koha esiritta suurel kohtumisel. Seega mul on eelised mõlemas mõttes.
Kristlased võivad rahus nii elada kui surra Kristusele. See on hämmastav, kui paljud seda ei
tee. Nad istuvad teises, kolmandas, neljandas reas. Muuseas aitäh teile ees istumast, hindan
seda väga. See ei ole vaid suur kohtumine, vaid ka suur pulm. Seal tuleb pulmaõhtusöök. See
on abielu Kristuse ja koguduse, Tema pruudi vahel. Me kõik valmistume selleks abieluks.
Niikaua kuni elame õigesti ja teeme head, siis valmistame pulmakleiti, valget pulmakleiti
pruudi jaoks. See pole vaid suur kohtumine, vaid ka suur pulmapidu. Leidsin Piiblist vägeva
ettekuulutuse, millest ma ei saa kuidagi üle. Jeesus riietab end kui kelner ja toob meile toidu.
Kas oled seda Piiblist lugenud? Tõsta käsi, kui oled seda lugenud! Mitte keegi! See on Luuka
12. peatükis, kus Jeesus räägib oma teisest tulekust. Arvan, et loen teile siit veidi, sest see on
niivõrd oluline. Kuulake seda! „Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge
inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid
nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti,
ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid.“
Hämmastav, kui vähe tuntakse Luuka evangeeliumi. Kristlased tunnevad Matteust ja Markust
hästi ja teavad osa Luukast väga hästi nagu lugu heast samaarlasest ja kadunud pojast, kuid
panen tähele, et Luukat teatakse kõige vähem kõigist neljast evangeeliumist. Seda Jeesus neile
ütles. Siis rääkis neile, kuidas valmistuda. Ta lõpetas sellega, et ütles rahvale:“Kui te näete
pilve tõusvat lääne poolt, siis te ütlete kohe:“Raske sadu tuleb.“ Ja nõnda sünnibki. Ja kui
puhub lõunatuul, siis ütlete:“Kuum ilm tuleb.“ Ja nõnda sünnib. Te silmakirjatsejad! Maa ja
taeva nägu te oskate ära arvata, kuidas te siis seda aega ära ei arva?“ Lugege kogu Luuka
evangeeliumi, mitte ainult neid tuntuid kohti, sest seal on palju hämmastavat. Kujutage ette, et
Jeesus riietab end teenindajaks ning toob toidu lauale. Ma ei suuda seda uskuda! Tahan
öelda:“Istu maha, Jeesus. Sina oled Issand, las mina toon toitu!“ Ta ütleb:“Ei, esimesel korral
pesin jalgu, nüüd toon teile toidu lauda.“ Milline alandlikkus! Hämmastav! Mul on veel veidi
aega me esimeses osas.
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Kõige suurem küsimus on see:“Miks tuleb Jeesus tagasi?“ Olen teile rääkinud, mida teha
enne, kui Ta tuleb, et võiksime valvata ja palvetada. Kui näeme neid märke, siis teame, et aeg
on lähedal. Kui oleme näinud kõike märke, teame, et Ta on juba ukse taga ning astub tagasi
sisse. Miks Ta siis ikkagi tagasi tuleb? Paljud kristlased on seda lihtsalt valesti mõistnud.
Mida Ta ei teinud esimesel korral ja mida Ta tuleb lõpetama teisel korral? Ma ei mõista üht
fraasi, kui inimesed räägivad Tema lõpetatud tööst. Nagu Ta oleks esimesel korral kõik ära
teinud, mida plaanis. Kaugel sellest. Miks Ta siis tagasi tuleb. Kui kaua võtab see aega, mis
Ta teha tahab? Kas Ta jääb minutiteks, päevadeks, tundideks, kuudeks või aastateks? Vastus
sellele minu Piiblis on see, et ta tuleb tagasi tuhandeks aastaks. See on palju kauemaks, lausa
30 korda kauemaks, kui Ta oli siin esimesel korral. Mille pärast Ta tagasi tuleb? Alustan
sellega, et annan teile kaks vale vastust, mida paljud kristlased usuvad, kuid minu Piibel ei
kinnita. Esmalt, et Ta tuleb tagasi, et meid kõiki taevasse viia. Miks Ta küll võtab kaasa kõik,
kes juba on taevas? See jätab mulje, et logistikas on keegi eksinud, taevast tuuakse kõik ära, et
siis kõiki tagasi taevasse viia. Miks tuua nad kõik siia, et siis jälle üles minna? Sest üks asi on
päris selge. Taevas on tühi sel päeval, mil Ta tuleb tagasi. Ta võtab kõik oma pühad kaasa. 1.
Tessalooniklastele 4 ütleb seda. Kui Ta tuleb, võtab Ta endaga kaasa kõik, kes on läinud
magama koos Kristusega. Kõik kristlased, kes on taevas, tulevad tagasi maa peale. Kui Jeesus
tuleb tagasi, tulevad ka nemad tagasi. Kui Ta tuleks vaid selleks, et kristlased taeva viia, siis
miks Ta taeva enne tühjendab ja kõik endaga kaasa võtab. Jutlustasin oma tütre matusel, kes
suri 36-aastasena. Jutlustasin oma ämma matusel. Jutlustasin oma õe ja õemehe matusel.
Ütlesin iga kord:“Ootan põnevusega, kui näen neid jälle maa peal.“ Inimesed vaatasid mind
nagu oleksin reinkarnatsioonist rääkinud. Ütlesin, et nad tulevad ühel päeval tagasi, sest
Jeesus tuleb tagasi ja võtab nad kaasa. Nad vaatasid mind nagu oleksin budismist rääkinud.
Nad vahtisid mind ja mõtlesid, et mida see mees räägib. Neile polnud keegi kunagi öelnud, et
tuleme tagasi maa peale koos Jeesusega. Kui Ta toob meid tagasi, siis saame me endale uued
ihud. Meil on seda maa peal vaja, sest taevas ei ole ihu vaja. Taevas võid sa vaim olla ja me
olemegi, kui sureme. Meil ei ole seal ihu ja meil pole vaja ihu taevas. Meil on aga ihu vaja,
kui tuleme siia tagasi. Me saamegi endale uue ihu, kui Jeesus tuleb tagasi ning toob kõik
kristlased tagasi, siis saame uue ihu. Kristlased, kes on siis veel maa peal, saavad uue ihu ühe
hetkega. Ühe silmapilguga. Kõik need, kes Jeesusega tulevad, saavad uue ihu ja need, kes on
siin vanas ihus, saavad samuti uue ihu. Me jääme siia elama teatud ajaks. Meil on vaja ihu.
Maa on füüsiline ning vajame füüsilist ihu siin elamiseks. Tahtsin selle lihtsalt lisada. Ta ei
tule tagasi, et meid kohe endaga kaasa võtta. See on väga levinud arusaam, kuid seda pole
Piiblis. Miks Ta aga taeva tühjaks teeb, miks Ta kõik kristlased siia toob? Ta ei tule tagasi
üksi, vaid tuleb koos oma pühadega. Ta toob nad tagasi siia. Nüüd siis teine vale arusaam, siis
räägime õigetest ka. Teine vale arusaam on see, et Ta tuleb tagasi maailma üle kohut
mõistma. Jeesus mõistab küll kohut, aga mitte siis, kui Ta naaseb. Viimane kohus, mida
kutsume suure valge trooni kohtumõistmiseks, toimub alles siis, kui maad enam ei ole. Pärast
seda, kui maa ja taevas on läinud. Siis kogunevad kõik trooni ümber ja nende üle mõistetakse
kohut. See ei juhtu siis, kui Ta tagasi tuleb. Kahjuks kõik kristlikud usutunnistused, mida
kirikutes loetakse, ütlevad, et seetõttu tuleb Ta tagasi. Usutunnistused ei ole aga Pühakiri.
Usun, et nad eksivad, kui ütlevad, et siis Ta tuleb jälle, et mõista kohut elavate ja surnute üle.
Kas olete seda kuulnud? Elavad on need, kes veel maa peal ja surnud, kes on lahkunud. Isegi
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see näitab, et Ta võtab surnud endaga kaasa. Viimne kohus ei leia aset maa peal. Ta ei tule
tagasi kohut mõistma, kuid see juhtub hiljem. Alles siis, kui maa on juba hävinud.
Miks Ta siis tuleb tagasi maa peale? Mitte selleks, et meid kohe taevasse viia ega ka, et
mõista elavate ja surnute üle kohut. Miks siis? Võin anda teile mitu põhjust. Ta tuleb tagasi, et
päästa kristlased. Esimene kord Ta tuli patuseid päästma. Teisel korral tuleb Ta kristlasi
päästma, et viia lõpule me pääste. Uute ihude saamine viib lõpule me pääste. Selle ihu üle,
mida kasutan täna teiega suhtlemiseks, on surmaotsus juba määratud. Ma ei tea, kui kaua
Jumal mind veel hoiab. Tõotan Teda teenida nii kaua kuni Ta annab jõudu ja tervist. Arvasin,
et see lõpeb 80. eluaastaga, aga siin ma olen. Eks elame, näeme. Ühel päeval on see ihu üks
haisev mädanev ollus, et sa ei taha selle lähedalgi olla. Sa peidad selle ära, kas kiiresti
kremeerides või aeglaselt maha mattes, kuid sa ei taha seda haisvat mädanevat asja näha.
Mina saan uue ihu. 80-aastasena ei jõua ma ära oodata, et saan jälle 33 olla. Mu uus ihu on
nagu Tema oma, Piibel ütleb seda. Vanasti, kui inimesi maeti kirikusse sisse, siis neile pandi
sarkofaag peale. Tihti valmistati selle peale marmorist kuju lahkunust. Näete, et paljudes
katedraalides ja kirikutes, kus on sellised kujud kirstudel, on nad kõik 33-aastased. Kas olete
seda märganud? Nad on teadlikult 33-aastased, sest see pidi esindama nende uut ihu, mille
nad tulevikus saavad, mitte vana ihu, mis neil oli. Ristirüütlite kujud Temple kirikus Londonis
on kõik 33-aastased, sõltumata sellest, mis eas nad surid. Nad esitlevad oma uut ihu. Huvitav
fakt teile. Ma ei jõua ära oodata, et saan jälle 33 olla. See tuleb vägev! Olin parimas eas 33aastasena. Seda mõtlemegi täieliku pääste all. Iga osa minust on siis uus ning on vaba
pattudest. Meile öeldakse, et kui Ta tagasi tuleb, siis näeme Teda sellisena nagu Ta on.
Oleme siis Tema sarnased. Järgmine salm ütleb:“Igaüks, kel on selline lootus, puhastab
ennast.“ Kui sa tõesti tahad olla uus inimene Kristuses, kui Ta toob pääste neile, kes Teda
ootavad, siis tahad seda nii palju kui võimalik ka praegu. Sa võidki saada seda palju praegu.
Iga inimene siin ruumis on nii püha, kui ta olla tahab. Milline võimas mõte! Selle mõttega
saadan teid kohvipausile. Lähen joon ise ka kohvi.

2. osa
Ma pole veel päästetud. Tõsi, võid öelda, et sind on päästetud, kui lisad, et sind päästetakse ja
sa saad kord päästetud. Väga harva lisatakse seda ja mainitakse ainult minevikku. Loen teile
minu kolm lemmikut lõiku Uuest Testamendist. Kõigepealt heebrea kirjast:“Kristus ilmub
teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad.“ See tähendab, et
pääste on veel ees ja me ootame seda. See on Heebrealastele 10:28. Kuigi see on mu
veendumuste vastu, annan teile peatüki- ja salminumbrid. Järgmisena Roomlastele
13:11:“Käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal, kui siis, kui me
usklikuks saime.“ Selgemini ei saakski öelda. Meie pääste on lähemal kui siis, kui usklikuks
saime. Arvatakse, et kui tulime usule, siis saime päästetud ja ongi kõik. Üldsegi mitte. Meie
pääste on lähemal kui siis, kui uskuma hakkasime. 1. Peetruse 1:5 on veel üks:“Keda usu
kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.“Jällegi ootame
päästet ning et meid päästetaks. Seetõttu ütles Jeesus:“Aga kes peab vastu lõpuni, see
pääseb.“ Nii et ootame oma tulevikupäästet, mis on seotud Tema tagasitulekuga maa peale.
Me ihude lunastus on osa sellest. Mida tähendab olla päästetud? See ei tähenda nii väga
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põrgust pääsemist, see on otsekui lisatasu. See tähendab olla päästetud kõigist me pattudest ja
saada taastatud Jumala sarnaseks, saada täiuslikuks. Seda tähendab mulle päästetud saamine.
Tema tagasituleku teiseks põhjuseks on juutide vabastamine. Juute ootab ees helge tulevik,
kui Ta naaseb. Piibel ütleb, et nad saavad näha, kelle nad on läbi torganud. Sakarja kuulutas
seda ette ja seda mainitakse uuesti Ilmutuses. Nad näevad Jeesust ja midagi muud juudid
pöördumiseks ei vajagi. Seda vajas Saulus Tarsosest Damaskuse teel. Teadmisest, et Jeesus
elab, piisab juudi veenmiseks, et Ta on nende Messias, mitte meie, vaid nende Messias.
Oleme vastu võtnud nende Messia mitte meie Messia. Jumal ei ole Iisraeli suhtes veel
lõpetanud. Ta ei ole neid hüljanud. See oli katastroof, kui kristlusest sai Rooma impeeriumis
riigiusund. Mitte ainult kristlastele, vaid ka juutide jaoks. Juutide tagakius algas ametlikult,
kui keisrist sai kristlane. Constantinus nägi nägemuse ristist ja talle öeldi, et selle märgi läbi ta
võidab. Sellest ajast alates pandi rist Rooma mõõgale, et nad võidaksid ristimärgi abil.
Antisemitism levis kui kulutuli juutide ja sünagoogide vastu. Nagu näitasin teile Rooma
kirjast, tungis antisemitism kohe päris alguses ka kirikusse. Juute koheldi kui Jumalast
hüljatuid ning nad vahetati koguduse vastu välja. Kui vaadata nime „Iisrael“, mis esineb 70
korda Uues Testamendis, kasutatakse seda igal pool, väljaarvatud ühes kohas, etniliste juutide
kohta, mitte koguduse kohta. Kogudus ei ole uus Iisrael. Meid on paganatena ehk muu
rahvana poogitud vana Iisraeli kui metsõlipuu külge. Tõestuseks, et Jumala armastus on välja
valatud me südamesse, on asjaolu, et meil on armastus juudi rahva vastu. Olen märganud ikka
ja jälle, et kui inimesed täituvad Püha Vaimuga, tekib neil spontaanselt armastus juudi rahva
vastu. Ilmselt esimest korda elus hakkavad nad mõtlema Iisraelist kui Jumala valitud rahvast.
See on juhtunud paljude kristlastega, keda tean. Isegi ilma, et neile räägiti. Kui Jumala
armastus valatakse välja su südamesse, siis kuna Jumal armastab juute, hakkad ka sina juute
armastama. Armastad neid, isegi kui nad on Jumalale pettumuse valmistanud. Armastad neid
esiisade pärast nagu Jumalgi armastab. Aabraham, Iisak ja Jaakob on usu läbi ka meie esiisad.
Asendusteoloogia viljelejad saavad Jeesuse naasmisel šoki. Iisrael saab päästetud Jeesuse läbi
ja saab üheks meiega. Üks kari, üks Karjane igaveseks. Nii et tulevik kuulub juutidele ja
paganatele. Ilmutuses öeldakse, et iga silm saab Teda näha, ka need, kes Tema on läbi
torganud.
Tema tuleku kolmandaks põhjuseks on eemaldada türannid, kes on lõpuajal inimkonna
diktaatorid. Ta tuleb tagasi sõdima. Ta ei tule tagasi Rahuvürstina. Kui Ta tuli rahuvürstina,
siis tuli Ta eesli seljas. Piibel ütleb, et Ta tuleb tagasi valgel hobusel. Ta tuleb sõdima, mitte
rahu tooma. Tuleb võitlema viimses õiglusesõjas. Püha kolmainsus- Isa, Poeg ja Püha Vaim
asuvad vastu ebapühale kolmainsusele- saatanale, antikristusele ja valeprohvetile viimses
lahingus. See ei ole päris sõda. Selle võidab üks mees. Seal pole palju võitlemist. Selles sõjas,
mida kutsume Harmagedooniks, selle toimumispaiga järgi Megiddo mäel Põhja-Iisraelis, ei
toimu lahingut. Jeesus võidab selle sõja ühe relvaga- oma keelega. Rooma sõduril oli kaks
erinevat mõõka. Üks oli pikk kitsas mõõk, mida tavaliselt peame mõõgaks. See oli mõeldud
kahevõitluseks ja mõõgavõitluseks. Neil oli veel üks mõõk, mis oli keele kujuga ja keskel oli
selline vahe ning üleval kaheosaline käepide. Kui kujutad ette sellist käepidet ja siis sellise
kujuga mõõgatera, mille keskel on vahesoon. Seda kasutati, kui üks mees võitles rahvahulga
vastu. Seda kasutati edasi-tagasi veheldes. See oli väga raske. Seda kasutati niimoodi
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ringikujuliselt. Kui sa selle lähedale sattusid, lõikas see sul käe või jala otsast. Üks mees võis
niimoodi 50 meest endast eemal hoida selle laia mõõgaga niiviisi vehkides. See mõõk oli
keele kujuga. Seetõttu öeldakse, et Jumala sõna on kui kaheterane mõõk, mis lõikab luuüdini
välja. Jumala sõna on võimas. Lõpus kogunevad kõik juudi rahva vastu kõikide vägede
kohtumispaigas, milleks on Harmagedoon või Megiddo. Võid sinna ka tänapäeval minna. See
on maailma risttee. Megiddos ristuvad teed. Aasiast Aafrikasse ja Araabiast Euroopasse. See
on sõna otseses mõttes maailma risttee. Selle kohal olev väike küla kannab nime Naatsaret.
Jeesus võis väikese poisina lamada sellel mäel ja vaadata Megiddole, jälgides, kuidas maailm
sealt möödus. Just seal on aset leidnud ajaloo mõned suurimad lahingud. Juudamaa on rida
mägesid, kuid selle lõhestab kolmnurgakujuline maalapp, mida kutsutakse Jisreeli
tasandikuks. Sellel on Piiblis mitmeid nimetusi. Keset seda tasandikku on see väike Megiddo
mägi, kus paikneb n.ö maailma risttee. See on ülioluline. Kui omad kontrolli selle risttee üle,
siis valitsed maailma. Oled täpselt kõige keskmes. See oli paik, kus toimus lahing vilistidega.
Saul ja Joonatan tapeti just sealsamas orus. Seal tapeti Joosija, noorest poisist kuningas, kes
koondas uuesti rahva. Ta hukati egiptlaste käe läbi. Aleksander Suur võitles ja vallutas seal.
Napoleon oli seal. Kõik on seal olnud. Teises maailmasõjas saatis Winston Churchill väikese
meeskonna Briti ohvitsere Megiddosse, et seal kavandada Harmagedooni lahingut. Sakslased
liikusid alla läbi Kreeka ja Kreeta. Itaallased liikusid mööda Põhja-Aafrika rannikut ja jõudsid
Egiptuseni. Churchill arvas, et need mõlemad kohtuvad Briti armeega Harmagedoonis. Nad
plaanisid Teise maailmasõja viimast lahingut just sinna paika. Tegelikult Briti väed pöörasid
lahingu tagasi Egiptuse lähedal ja niimoodi hoiti sakslased põhjas, eemal Lähis-Idast ning
seda lahingut ei toimunud. Churchill tundis Piiblit ja eeldas, et viimne lahing toimub seal. Ta
eksis. Viimne lahing toimub seal ja see pole päris lahing. Jeesus hukkab kogu maailma armee,
mis on kogunenud sellele Jisreeli tasandikule. Ta teeb seda sõnaga. Ta võis needa viigipuud ja
see kuivas järgmiseks päevaks. Ta võib ka armee needa. Kuid see mõte, et Jeesus on
massimõrvar, on niivõrd kaugel sellest, kuidas maailm Teda näha tahab. Seega on väga raske
aktsepteerida seda, et Jeesus võiks olla vastutav nii paljude surmas, kui Ta naaseb. Ta tuleb
sõda pidama, Ta tuleb valgel hobusel. Ta tuleb verest läbiligunenud rüüs, kuid see pole Tema
veri. Ta tuleb ära võitma kurje jõude siin maailmas. See on Jeesus, kellest maailm kuulnud
pole, kellest ei teata ega usuta. Neid tabab tõeline šokk. Jeesus ei ole nõrk vastane. Ta pole
malbe, leebe, õrn Jeesus, kelleks maailm Teda peab. Ta tuleb tagasi kurjust ära võitma. See on
kurjuse valitsusaja lõpp maa peal. Sellepärast Ta tulebki tagasi.
Surnukehad reostavad selle oru nii väga, et Jumal kutsub taevalinnud seda puhastama. Keegi
ei suudaks matta kõiki neid surnukehi. Seega taevalinnud tulevad neid luid puhastama. Kas te
teate, et nii paljud linnud lendavad läbi Iisraeli? See on kui koridor lindudele Euroopast ja
Aafrikast. Kui nad rändavad, lähevad nad läbi Iisraeli. Olen Iisraelis näinud taevast, mis on
lindudega kaetud. Pelikanide parved, kurgede parved. Sajad linnud lendavad läbi selle kitsa
viljaka riba Araabia kõrbe ja Vahemere vahel. Rändlinnud, kes ei saa Vahemerd ületada,
lendavad läbi Iisraeli. Iisraeli piloodid ja lennuvägi peavad linde tundma õppima.
Reaktiivlennukiga startides peavad nad õhku tõusmiseks lendama lindude vahelt läbi.
Varemalt läksid paljud Iisraeli lennukid kaduma, sest linnud lämmatasid reaktiivmootori või
purustasid piloodikabiini esiklaasi ning nad kaotasid lennukeid. Üks piloot näitas mulle kaarti
erinevate lindude teekondadest. Nad lendavad eri kõrgustel ja veidi erinevat marsruuti mööda.
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Iisraeli piloodid peavad õppima lindude teekondi läbi Iisraeli ja lendama nende vahelt läbi, et
tõusta kõrgustele, kus saavad osaleda lahingus. Mõistan, miks Jumal kutsub taevalinnud seda
kaost koristama pärast Harmagedooni lahingut. See on loogiline. Linnud puhastavad luud ja
nii ei saa ükski nakkus levida.
Saatan võetakse kinni ja visatakse vangi. Öeldakse, et ta ei saa enam rahvaid eksitada. See
pole küll päris tõsi, kuid siiski saatan on eemaldatud. Metsaline või antikristus ja valeprohvet
võetakse elusalt kinni ning saadetakse otse põrgusse, tulejärve. Saatanat hoitakse mingil
kummalisel põhjusel vangis kõige sügavamas vangikongis, kus ta ei sa maailma kahjustada.
Seega ebapüha kolmainsus on eemaldatud. Piiblis öeldakse suure üllatusena, et saatan lastakse
vabaks tuhande aasta lõpus. Ta kogub rahvad kokku viimseks lahinguks. See armee marsib
Jeruusalemma. Lisaks sellele, et Harmagedoon ei ole päris lahing, on see eelviimane lahing,
mitte viimane. Viimane on see, kui saatan kogub kõik need, kes on elanud Jumala käe all,
kristliku valitsuse all, kus on rahu, õiglus ja õitseng ning selline tervis, et 100-aastasena
surevaid peetakse varalahkunuteks. Tuhat aastat maailm näeb, milline maailm võiks olla
kristliku valitsuse all. Inimesed lakkavad õppimast sõjataktikat. Raha, mida kasutame praegu
tankide ja pommide jaoks, kasutatakse vaeste toitmiseks ja riietamiseks. Tuhat aastat on kui
ideaalne maailm, kuid ka siis on veel inimesi, kellele see ei meeldi. See on suurim tragöödia.
1000-aastase rahuriigi lõpus vabastatakse saatan. Talle antakse viimane võimalus oma väed
koondada ning ta teeb seda. Hämmastav, aga miks ei ole inimesed rahul maailmaga, kus on
rahu ja õitseng, kus pole vägivalda ja kus on turvaline? Miks see neile ei meeldi? Neile ei
meeldi see, sest Jumal juhib seda. See on tegelikult patu algne põhjus. Seda ei põhjusta
vaesus, see on humanistlik selgitus. Patt tekib meie sees, seda ei põhjusta meie keskkond.
Seda põhjustab me tahe olla enda peremees ja mitte elada Jumala viisil. Isegi pärast 1000aastast heaolu, mil oli võimalik nautida Jumala valitsust maailmas, kus kurjus on eemaldatud
ja rahu on vastu võetud, nad ikka ei taha elada Jumala valitsuse all. See on viimane tõestus
sellest, et inimesed on patused. Viimne tõestus, et nad tahavad ajada oma asja ja olla enda
peremehed. See ongi patu olemus juba Eedeni aiast alates. Mitte elada Jumala viisil, vaid enda
viisil ja teha oma asja. Otsustada ise, mis on hea või kuri ja süüa selle puu vilja. Kogeda
mõlemat ja otsustada, mis on meile õige. Jumal annab saatanale viimase võimaluse veenda
inimesi vallutama Jumala valitsust. See on vägagi lühiajaline. Piibel ütleb, et taevast langeb
tuli, mis hävitab selle armee. See marsib Jeruusalemma linna, mida kirjeldatakse kui linna,
mida meie Issand armastab. See on saatana viimane katse, seda ilma antikristuseta ja
valeprohvetita. Tema viimane katse korrata seda, mis juhtus Eedeni aias ja saavutada võim
inimkonna üle. Mis siis pärast seda peab veel juhtuma? Ainult veel kogu inimkonna viimane
lõhenemine nende vahel, kes tahavad elada Jumala valitsuse all ja kes ei taha. Nii lihtne see
ongi. Seetõttu lõpetatakse saatana viimane katse kiiresti ja ta ühineb siis põrgus valeprohveti
ning antikristusega. Kaks inimest on juba põrgus. Saatan ühineb nendega. Siis toimub
inimkonna suur lõhenemine heaks ja kurjaks, nendeks, kellele meeldib Jumala valitsus ja
kellele mitte. Jeesus tuleb tagasi esmalt, et päästa kristlased. Teiseks, et juudid pöörduksid.
Kolmandaks, et eemaldada kõik kurjad valitsejad. Neljandaks, Ta tuleb tagasi valitsema, et
valitseda Iisraeli üle ja maailma üle Jeruusalemmast. Kui lähed Jeruusalemma, lähed tulevasse
maailma pealinna. Seal saab olema tõeline Ühinenud Rahvaste peakorter. Mitte New Yorgis,
vaid Jeruusalemmas. Sinna linna on põnev minna. See on imeline linn, et õppida minevikku,
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mis on täis ajalugu. See on ka huvitav linn oleviku uurimiseks, kuid kristlased käivad seal
tulevikku uurimas. Sellest saab Ühinenud Rahvaste peakorter maailmas Issanda alluvuses
Siionis. Ta tuleb tagasi valitsema ja juhtima maailma tuhande aasta vältel.
Pühad aitavad Teda. Kas mõistate, et teist saab ühel päeval maailma valitsus? Tõesti.
Kusjuures viis, kuidas praegu kogudust juhime, ei anna palju lootust ajaks, mil valitseme
maailma. Peaksime näitama praegu, et suudame valitseda kogu maailma. Peame juba praegu
harjutama. See on üks viis valmistuda. Kui valitseme koos Kristusega kogu maailma üle, siis
Ta tahab sulle öelda:“Hästi tehtud, ustav sulane, panen su kümne linna üle.“ Ta otsib kristlasi,
keda Ta saab usaldada seda maailma juhtima. Ma ei unusta kunagi, kui rääkisin sellest ühes
kirikus. Üks mees tuli ja ütles pärast:“Aitasid mul näha oma ametit tulevase Kristuse valitsuse
juures. Ma pole kunagi suutnud näha seost oma töö ja Jumala riigi vahel. Nüüd ma näen
seda.“ Küsisin:“Mis on tema amet?“ Ta ütles:“Inglismaa jõgede puhastamine saastatusest.
Thamesi jões on isegi lõhet, mida polnud olnud aastaid. Minu töö on jõgede puhastamine. Ma
kunagi ei arvanud, et Jumala riigis on osa kellelgi, kes puhastab jõgesid. Nüüd räägid, et
Jeesus valitseb selle maailma üle tuhat aastat, seega on Tal vaja kedagi, kes puhastab jõgesid.“
Ta ütles, et ta tahab seda tööd. Ta ütles, et tahab anda endast parima, et olla parim jõgede
puhastaja ning olla valmis selleks, et Issand saaks Teda kasutada. Äkitselt on su igapäevatööl
siin maailmas igavikuline tähendus. Äkitselt näed, et Ta vajab meid selles maailmas. Ta otsib
usaldusväärseid inimesi, häid ja ustavaid sulaseid, kes aitavad Tal maailma juhtida. Kui seda
mõistad, hakkad oma igapäevatööd teises valguses nägema. Valmistume milleeniumiks
esmaspäevast laupäevani rohkem, kui seda pühapäeval teeme. Me ei laula lihtsalt ülistuslaule
igavesti. Mõned inimesed jätavad meile taevast vale mulje, et see on nagu lõputu
pühapäevane teenistus, kus iga ülistuslaulu lauldakse 17 miljonit korda, enne kui järgmine
laul võetakse. Kui see on taevas, siis ma ei taha sinna minna. Mõned praegused teenistused on
juba liiga pikad ja mõned jutlustajad mõjuvad „igavikulistena“. Kui taevas saabki selline
olema, siis jätke mind välja. See on sellest kaugelt põnevam. Isegi siin maa peal, enne kui
jõuame uue maa ja taevani, otsib Kristus neid, keda usaldada, et nad teevad oma tööd ustavalt.
Ta paneb võib-olla kellegi siit kümne linna üle Johannesburgi, Port Elizabethi, Kaplinna üle.
Kas valmistud selleks? Viis, kuidas teeme oma tööd praegu, mis tahes töö see on, sellega
kirjutame oma CV-d ajaks, mil Jeesus valitseb maailma. Selline mõte teile! Kui lähed tööle
esmaspäeva hommikul, valmistud oma tulevaseks tööks Jumala riigis. Kas pole põnev? Ma ei
garanteeri, et saad sama ameti. Ta võib anda sulle hoopis teise töö. Ta vaatab, kui ustav oled
töös, mida teed praegusel hetkel ja kui usaldusväärne oled praegu. Sellest Ta teab, kas saab
sind kasutada oma valitsuses. Nii et Ta tuleb tagasi rahvaid valitsema.
Seda kutsub Piibel esimeseks ülestõusmiseks. Seda kutsutakse Piiblis ülestõusmiseks surnute
seast välja. Võtmesõnaks on siin „välja“. Toimub kaks inimeste ülestõusmist. Üks enne
milleeniumit ja teine pärast seda. Esimene on Jumala ustavate sulaste ülestõusmine, kes
aitavad Tal maailma valitseda selle viimases faasis. Esimene ülestõusmine on ülestõusmine
surnute seast välja, paljud jäävad veel haudadesse. Õnnistatud ja püha on see, kes saab osa
sellest ülestõusmisest. Nad äratatakse aitamaks Jeesusel valitseda maailma õigel moel. Paljud
arvavad, et tulemas on ainult üks ülestõusmine, kuid tegelikult on kaks. Esimene on neile,
keda Jeesus saab usaldada maailma valitsemises koos Temaga. Teised äratatakse üles alles
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hiljem. Nad saavad oma uued ihud hiljem. Nii Uues kui Vanas Testamendis on palju tõotusi,
et see maailm ei lõppe pauguga ega ka ei haihtu ära. See lõpeb tuhandeaastase kristliku
valitsusega ja nendega, kes valitsevad koos Temaga. Hämmastav on see, kui paljud on
märganud seda tuhandet aastat ja arvanud, et nemad suudavad selle luua. Adolf Hitler ütles, et
tema „reich“, tema riik vältab tuhat aastat. Ta võttis selle mõtte Piiblist. Teised suured
valitsejad ja diktaatorid on arvanud, et suudavad alustada riiki, mis kestab tuhat aastat. Ainus,
kes seda teha suudab, on meie Issand Jeesus Kristus ise. Isegi Winston Churchill ütles oma
sõjaaegsetes kõnedes:“Kui Briti impeerium kestaks ka tuhat aastat, siis praegu on selle parim
hetk.“ Ta liigutas me kõigi südameid. „Kui Briti impeerium kestab tuhat aastat…“ Kümne
aasta pärast oli Briti impeerium lagunenud. See on läinud, välja arvatud mõned saared siinseal. See on läinud. Kui ta seda kõnet pidas, usun, et Churchill uskus, et Briti impeerium
kestab tuhat aastat. Kristuse impeerium on ainus, mis jääb kestma tuhat aastat. Nii Uues kui
Vanas Testamendis on mitmeid tõotusi, mis on seotud selle maailmaga ja selle maailma
muutumisega, enne kui tulevad uus taevas ja uus maa. Näiteks Jesaja kuulutab ette, et tuleb
päev, mil igaüht, kes 100-aastaselt sureb, peetakse varalahkunuks. See ei ühti uue taeva ja
maa ideega, kus elatakse igavesti. Kohe kindlasti ei sobi see praegusesse maailma. Kristuse
valitsemise all muutuvad vanused selliseks nagu need olid enne uputust. Mõnesaja-aastaseks,
vähemalt 100-aastaseks. Kristuse valitsuse all tervis paraneb ja vanus pikeneb. Paljud
tõotused, kus hunt lebab tallekese kõrval, mitte lõvi kõrval…Paljud kristlased arvavad, et lõvi
ja tall lebavad kõrvuti. Ameerika juudist koomik Woody Allen ütles:“Ühel päeval lõvi ja
talleke heidavad kõrvuti magama, aga talleke ei saa väga und.“ Tüüpiline Woody Alleni
märkus. Tema sõnul kristlased arvavad, et lõvi ja tall magavad kõrvuti. Tegelikult on seal, et
hunt magab talle kõrval. Lõvi sööb heina nagu härg. See on pilt täiesti muutunud loodusest,
kus lapsed saavad mängida madudega. Mitte keegi ei oleks enam ohtlik, isegi mitte lastele.
Seal ütleb, et vanad inimesed võivad turvaliselt tänavatel käia. Kas pole tore! Praegu eakad
kardavad isegi tänavatele minna. Vanas Testamendis on tõotus, et eakad saavad turvaliselt
tänavatel käia. Lapsed mängivad tänavatel. Kas autosid ei ole? Ma ei tea. Mis aega kõik need
tõotused sobituvad? Need räägivad muudetud maailmast. Isegi loodus on totaalselt muudetud.
Kui need kõik kokku panna, tekib pilt ideaalsest maailmast selles maailmas. Ainus aeg, kuhu
see kõik sobiks, on see, kui Jeesus tuleb ja valitseb selles maailmas ning isegi loodus
reageerib Tema valitsemisele. Milline maailm see küll olema saab! Isegi see ei ole parim.
Pärast seda tuleb uus maa ja uus taevas. Ta justkui annaks meile võimaluse kohaneda uue
maailmaga, tehes selle maailma teatud ajaks nii palju paremaks. Mind peetakse eelmilleeniumistiks. Usun, et Ta tuleb maailma tuhandeks aastaks valitsema enne kui luuakse
uus taevas ja uus maa. See saab olema imeline, suudame seda vaevu ette kujutada. Võib-olla
rääkisin, et kui jutlustasin Sydneys Austraalias, ütlesin neile, et uuel maal ei ole päikest, merd
ega seksi. Kõik olid väga pettunud nägudega ja keegi ei hüüdnud halleluuja. Ütlesin, et uus
maa on nii imeline, et me ei igatse neid kolme asja. Nad ikka ei hüüdnud halleluuja, justkui
nad oleksid tahtnud lahkuda ja kiirustada Bondi randa, kus saab päikest, merd ja seksi nii
palju kui süda kutsub. Uus maailm on nii imeline, et sa ei igatse neid kolme asja. Seal saab
olema niivõrd põnev uudistada. Samuti saab uudistada ka uues taevas. Kujutan ette, kuidas
oleks minna puhkusele Saturnile või külastada nädalavahetusel Marsi. Uus taevas ja uus maa
on kõik meie päralt. Me elame uuel maal, kuid see tuleb hiljem. See maailm muutub täielikult
Jeesuse valitsemise all ning valitsus koosneb ustavatest ja usaldusväärsetest kristlastest, kes
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valitakse aitama Jeesust maailma valitsemises. Loodetavasti oled sina nende seas. Alandlikud
pärivad maa, Jeesus ütles seda. Nad pärivadki. Piibel ütleb, et nad valitsevad maailma
raudsauaga. See ei ole julm ega barbaarne. See tähendab lihtsalt, et see ei ole demokraatlik.
Kujutage ette maailma, kus ei ole valimisi ega hääli, kus pole parteisid, kes omavahel
sõdivad. Kas see meeldiks sulle? Mulle meeldiks see vaid siis, kui õige inimene on tipus. Kui
meil on Jeesus, siis tekib selline valitsus nagu „heatahtlik diktatuur“. See tähendab, et ei ole
valimisi ega hääli, vaid hea valitsus, kelle loob mees, kes annaks oma elu vaeste eest. Mees,
kes annaks oma elu oma kodanike eest. Meile tegelikult meeldib demokraatia sellepärast, sest
see hoiab üksikinimese võimult. Kui leiaksime Lõuna-Aafrika jaoks õige kuninga, siis usun,
et te kõik hääletaksite tema poolt. Võiksite siis valimistest loobuda. Kas poleks tore? Kui
leiad õige kuninga, siis selliseks valitsusvormiks ongi meid loodud. Meid on loodud
demokraatiaks. Meile meeldib see, sest see annab võimaluse teatud aja tagant juhtidest
vabaneda. Seetõttu eelistame seda. Meid loodi elama Kuningriigis, Kuninga all, kes seab ise
reeglid. Sügaval südames me tegelikult eelistaksime seda, kui suudaksime leida õige kuninga.
See ongi evangeelium. Me leidsimegi Ta. Leidsime Lõuna-Aafrika Kuninga, õige Kuninga.
Mida rohkem inimesi tuleb Ta valitsuse alla, seda õnnelikumad ja tervemad me oleme. Ühel
päeval nii saabki olema, kui Kristus tuleb tagasi. Ta valitseb Lõuna-Aafrikat Jeruusalemmast.
Meie aitame Teda valitsemisel.
Vaatame nüüd üht tõotust, mida mainitakse nii Jesajas kui Miikas, täpselt sama tekst:“Siionist
lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Issanda sõna! Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning
juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei
tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist.“ See on Jumala tõotus, see juhtub
kindlasti. Ühel päeval on meie maailm selline. Seda siis, kui Jeesus naaseb kuningate
Kuningana ja isandate Issandana. Maailm ilma sõjaväe ja sõjatehnikata. Sõjatööstus muutub
kasutuks. Kui mõelda, palju raha jääb üle õigeteks ettevõtmisteks ning meeste, naiste ja laste
aitamiseks üle kogu maailma. Ma ei jõua seda ära oodata. Selle kõige peale tahan öelda:“Tule,
Issand Jeesus!“ Maranatha! See on teie hoone nimi. See sõna saab oleme kõigi huulil. See on
kristliku koguduse üks vanim palve. See on endiselt algkeeles, milles seda kasutati. See ei ole
inglise keeles. Maranatha- Issand, tule! Iga kristlane peaks seda palvetama. Peaksime
igapäevaselt palvetama:“Sinu riik tulgu maa peale, nagu see on taevas!“ Palume, et Kuningas
tuleks ja rajaks Jumala riigi maa peale. Kuningate Kuningas on Jeesus. Ta on peaministrite
Peaminister, presidentide President, kuningate Kuningas ja isandate Issand. Ta tuleb
valitsema. Lähen nüüd edasi. Selgitasin seda üsna põhjalikult, et see pole me lõplik saatus,
sest see on juba uues maailmas. Vanal maailmal on ka veel head ajad ees. Meie ootame vana
maailma, mis on kristliku valitsuse all.
Jõuan viimase teemani, mida tahtsin käsitleda Kristuse tagasituleku teema juures. Kuidas end
valmis seada ning olla selleks valmis? Kristlased on ainsad inimesed maal, kes teavad, mida
tulevik toob. Jumal on meile öelnud. Kõik teised aimavad. Nad võivad vaid aimata, mida
tulevik toob. Meie teame. Jumal on näidanud meile, mis juhtuma hakkab. Minu arvates elavad
maa peal kolme sorti inimesi. Need, kes elavad minevikus, kes vaatavad pidevalt tagasi
vanadele headele aegadele. Neile ütleksin, et nostalgia pole enam seesama. Võid elada
minevikus, igatseda vanu aegu, võid kaunistada maja rookatusega ning teha, mida iganes. Mu
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kodumaal tahavad kõik nüüd minna maale ja elada vanas rookatusega majakeses. Kõigepealt
aga tahavad kõiki tänapäeva mugavusi sinna. Kuigi näeb välja nagu vana talu, aga kui sisse
astud, on see väga kaasaaegne. Külmkapist ja pesumasinast ei loobu keegi. Seest tehakse kõik
uueks, väljast paistab nagu šokolaadikarp. Palju nostalgiat levib. Kaasaegne sõna selleks on
retro. Tehakse retroautosid. Mõni näeb välja nagu vana Volkswagen Beetle, aga mitte päris,
või nagu vana Mini, aga mitte päris. Need on palju modernsemad, neil on uus mootor ja muu
kapoti all. See on igatsus vanade heade aegade järele, kus üritame hoida alles midagi
minevikust. Mõned ostavad vaba raha eest antiikesemeid kokku. Nende majad on vana
mööblit ja muud taolist täis. Nad elavad minevikus. Meil on Suurbritannias arhitektuuristiil
nimega Mock Tudor. Majadel on kiviseinale löödud mustaks värvitud lauad, et see näeks
välja nagu vana puust ja tellistest maja, kuigi see pole üldse nii. See on jällegi retro. Me
ilustame vanu häid aegu. Keegi ei tahaks nende juurde tagasi minna. Kuid tahame tunda, et
minevik oli parem kui olevik. Nii et otsustame elada vanas majas uute mugavustega. Keegi ei
taha tegelikult tagasi minevikku minna, kus pole autosid, telereid, mobiiltelefone või mida
tahes. Meile meeldivad kaasaegsed asjad, kuid meeldib mõelda, et osaliselt elame minevikus.
Mõned elavad olevikus. Kutsume neid eksistentsialistideks. „Sööge, jooge ja olge rõõmsad,
sest homme sureme!“ „Ela hetkes, naudi kõike praegu, sest kes teab, kui kauaks on seda!
Naudime seda praegu!“ Need inimesed elavad olevikus. Seetõttu üritavad nad iga uue
trendiga kaasa minna, sest peame elama hetkes ja saama seda just praegu. Iga uus asi
tõmmatakse olevikku ja saame selle praegu. Lisaks inimesed, kes elavad tulevikus.
Kommunistid elavad tulevikus. Teadsin ühte parteirühmituse peasekretäri, kes andis poole
oma sissetulekust kommunistlikule parteile. Ta elas revolutsiooni nimel, mida kunagi ei
tulnudki. Ta sai kristlaseks, liitus kogudusega ja ütles pastorile:“Annan pool oma sissetulekust
kogudusele, sest andsin pool sissetulekust kommunistlikule parteile.“ Pastor tõusis püsti ja
ütles:“Ükski mu liige isegi ei tee seda!“ Kommunistid elavad tuleviku nimel. Nad on
pühendunud tulevikule ning usuvad, et see tuleb. See ei tule kunagi, kuid nad elavad
tulevikus. Kristlased on homse-inimesed, meie elame tuleviku nimel. Me ei ürita elada
minevikus, sest me ei saa seda teha. Me ei püüa elada vaid olevikus, maitsta kõike, mis
võimalik ja teha kõike, mis võimalik praegu. Me elame tuleviku nimel. Kristlane keskendub
tulevikule, mitte minevikule ega olevikule. Me oleme homse-inimesed. Teame, et see elu on
vaid ettevalmistus tulevikuks, kus elame palju kauem, kui siin. Näeme seda elu teisest
aspektist. Me vaid astume läbi, oleme võõrad, külalised. Meie kodakondsus on taevas. Siin
kasutame, mida saame selleks eesmärgiks, kuid kristlane on keegi, kes elab tuleviku nimel. Ta
valmistub selleks. Inimesed norivad meid, et see on:“Surres pääsen paradiisi.“ Vastan alati, et
see on parem kui „valu põrgus, kui siit jalga lased.“ Me elame tõesti millegi nimel, mis on
taevas, elame tuleviku nimel. „Homme algab täna.“ Kuidas see muudaks su elu tegelikult, kui
elaksin rohkem tuleviku kui oleviku nimel? Paljud elavad peamiselt valmistudes pensioniks.
Nad säästavad raha, et saada korralik pension. Plaanivad majakest mere äärde, kus pidada
lõputut puhkust. Nad arvavad nii. Tean nii paljusid, kes lähevad pensionile ja surevad siis nii
ruttu ning jätavad selle kõik maha. Mind kutsuti rääkima Londoni börsil kõigile neile, kes
meie rahaga tegelevad. Nad palusid pealkirja, millega mu loeng välja kuulutada. Ütlesin, et
tahan rääkida järgnevast:“Sa ei saa seda kaasa võtta ja kui võtaksid, põleks see ära!“ Neile ei
paistnud see meeldivat ja nad keeldusid seda avaldamast. Muutsin selle järgmiselt:“Kuidas
investeerida tulevikku pärast surma?“ Sellest ma neile rääkisingi. Sain kasutada Luuka 16,
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kus Jeesus ütles, et kasutage oma raha ja tehke selliseid sõpru, kes võtaksid teid vastu
igavestesse telkidesse. Küsisin:“Paljud teist panevad kõik vaba raha pensionifondi?“ Hetkel,
mil sured, pole see pension enam sinu oma. Surilinal puuduvad taskud. Kas teadsid seda? Sa
ei saa seda kaasa võtta. Ometi püüavad mehed seal börsil õhinal raha teha nüüd ja praegu.
Ükski neist ei investeerinud elusse pärast surma. Ükski neist ei mõelnud sellele. Ütlesin, et
nad võivad kasutada oma raha, et investeerida elusse pärast surma. Oleksid rumal, kui seda ei
teeks. Nii et meie elame tuleviku nimel. Näeme kõike seda siin kui ettevalmistust tulevikuks.
Näeme seda maailma tuleviku valguses. See on täiesti teistsugune vaatenurk. Kardan, et
läheme maailmaga niivõrd kaasa, et paljud kristlased elavad olevikus nagu kõik teisedki. Selle
nimel, mida saavad praegu ja mida plaanivad pensionipõlveks. Mina ei plaani väga pensionile
jääda. Loodan, et võin selle töö pealt minna otse järgmisele. Siin me oleme, et elada tuleviku
nimel.
Kuidas valmistuda selleks tulevikuks? Oletame, et Jeesus ei pöördu tagasi maa peale. Kas see
muudaks, kuidas igapäevaselt elad? See on see suur küsimus. Arvan, et paljud kristlased
ütleksid:“Ei, ma lihtsalt jätkasin nii nagu siiani olen elanud. Mul on töö, mul on pere toita.
Mul on ambitsioonid, mida tahan saavutada. See ei muudaks sugugi mu igapäevast elu, kui
Jeesus ei tuleks tagasi.“ Kui nad oleksid ausad, peaksid nad nii vastama. Tegelikult aga, kui
Ta tuleb tagasi, isegi kui Ta ei tuleks minu eluajal, on mu igapäevaelu teistsugune. Nüüd 80aastasena hakkan arvama, et Ta ei pruugi tagasi tulla enne, kui ma siit lahkun. Mind see ei
heiduta, sest saan suurel kohtumisel koha esireas. Ma ei muretse, kui ka enne suren. Kuidas
me siis valmistume? Kõigepealt selle läbi, et õpime tundma olulisi kirjakohti. Tahan peaaegu
öelda, et kogu Piiblit, kuid on teatud osad, mis räägivad rohkem tulevikust. Peame neid
raamatuid hästi tundma õppima. Kahjuks Ilmutuse raamatu puhul, mis on üks peamisi
raamatuid tulevikust, inimesed kas põgenevad selle eest või satuvad liialt vaimustusse. Keegi
ütles, et seda loevad ainult hullud või see teeb sind hulluks. Enamasti märkan, et kristlastele ei
meeldi seda raamatut uurida. Nad leiavad, et see on liiga keeruline või hirmutav. Seetõttu
kirjutasin raamatu „Tule koos minuga läbi Ilmutuse“. Tegelikult on see väga lihtne ja mitte
üldsegi keeruline raamat. See on ka väga julgustav raamat. See aitab sul väga reaalselt
tulevikuks valmistuda. Teised Piibli raamatud räägivad samuti tulevikust. Jeesus võttis
vaevaks rääkida, mitte me uudishimu rahuldamiseks, vaid anda meile küllaldaselt infot, et
oleksime valmis. Peame tundma neid Piibli lõike, mis on mõeldud me ettevalmistamiseks.
Teiseks, Ta ütles:“Valvake ja palvetage!“ Hoidke oma silmad lahti ja suu lahti! Meie palved
võivad aidata seda tulevikku kujundada. Sellepärast Ta ütles antikristuse ilmumise
kohta:“Palvetage, et see ei juhtuks hingamispäeval! Palvetage rasedate naiste eest!“ Meie
palved võivad mõjutada tulevikku. Nii et valvake ja palvetage! Hoidke oma silmad lahti, mis
toimub maa peal ja taevas. Võime palvetamise läbi mõjutada hädade ajastust. Kolmandaks,
pidage vastu ja võitke! Seda saad harjutada praegu, enne kui suur viletsus tuleb. Jää ustavaks
praegustes väikestes hädades ning õpi neid ületama ja seeläbi valmistud suureks katsumuseks.
Saad armu suureks kitsikuseks, kui tegeled praegu väikeste hädadega õigesti. Neljandaks,
vaata pikka perspektiivi. Paljud näevad vaid lähitulevikku. Nad mõtlevad vaid järgmise paari
aasta peale oma elus. Nad ei mõtle ette, ei vaata asju pikas perspektiivis. Eesav oli inimene
Piiblis, kes andis tuleviku ära oleviku eest. Ta ei olnud võimeline sellest meelt parandama. Ta
võttis pigem supi praegu, kui päranduse hiljem. Kristlased on nagu Jaakob- elame tuleviku
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nimel. Me ei ole Eesavid. Kuidas olla valmis? Uues Testamendis on tohutu motivatsioon
elada tulevikule, mitte minevikule või olevikule. Tahan aga mainida kaht äärmuslikku vaadet,
et võiksime need kõrvale jätta. Kõigepealt need, kel on Issanda tulekust liiga lähiajaline
arusaam. Nad ootavad, et Ta tuleb kohe, iga hetk, paari päeva pärast. Ta võib tulle ka täna
õhtul. Pühakiri ei õpeta, et meil peaks olema arusaam, mida kutsutakse „Ta tuleku
immanentsuseks“. Selleks peavad teatud asjad veel juhtuma. Need, kes on Ta tuleku kaheks
jaotanud, usuvad, et Ta esimene tagasitulek võib toimuda iga hetk. Ta järgmisel tagasitulekul
on teatud märgid. See juhtub siis, kui selle kaheks jaotad. Kui usud, mida rääkisin ja usud, et
on vaid üks teine tagasitulek, siis need märgid ilmuvad enne, kui Ta tuleb. Seega meid
hoiatatakse. Nii et minu arusaamist mööda ta ei saaks veel tulla täna õhtul ega homme ega ka
järgmised seitse aastat. Seda juhul, kui antikristus on ilmunud, kuid ma ei näe teda veel. 80aastasena mõtlen, et kas Ta tuleb mu eluajal. Paistab, et läheb veidi kiireks. Kristlased, kes
igatsesid Ta tulekut, on juba surnud. Samuti võib ka minuga juhtuda. Kui aga usud, et see
läheneb…Pidin üht 14-aastast tüdrukut nõustama, kes veetis kogu oma aja surnuaial, kuhu ta
vanemad olid maetud. Ta tahtis surnuist tõusta koos nendega, kui Issand tuleb. Vaene tüdruk,
pidin aitama ta välja sellest ärevast arusaamast, kus ta uskus, et see juhtub kohe-kohe.
Seetõttu ta ootas Teda sõna otseses mõttes igal hetkel. Sa ei tahaks teha teatud asju sel hetkel,
kui ta tuleb. Kas tahaksid olla intiimne oma abikaasaga sel hetkel? Kas tahaksid, et Ta tuleb,
kui oled puhkusel? Kas tahaksid, et Ta tuleb, kui tegeled hobiga, püüad kala või midagi
taolist? Ma lihtsalt räägin seda seetõttu, sest satume sellisesse paanikasse, kui arvame, et aeg
on väga lähedal. Kas mõistate mind? Hakkad tänaval käima ja pidevalt pilvi vaatama. See on
vale suhtumine. Teised aga arvavad, et Ta tulek on nii kaugel, et sellega pole mõtet tegeleda.
See on teine äärmus. Mõned kristlased arvavad, et see juhtub kohe-kohe ja on kristlasi, kes
arvavad, et see ei juhtu nende eluajal või on kaugel tulevikus. See mõtteviis on
järgmine:“Meil on küllalt aega valmistuda, ei mõtle sellele. Kui aeg läheneb, siis võib-olla
muutun veidi, aga praegu pole vaja tegeleda.“ 2. Peetruse 3. peatükis inimesed räägivad nii.
Juba siis inimesed ütlesid:“Kus ta on? Pole ühtki märki Tema tulekust. Me ei pea sellele
mõtlema, sest see on kaugel tulevikus.“ Väga huvitav on see, et Jeesuse tähendamissõnades
Tema tulekuks valmistumise ja valmis olemise kohta esineb kõigis neis lugudes fraas „kaua
aega“. Peigmees viibis kaua. Isand, kes andis sulastele talendid, läks ära pikaks ajaks.
Tegelikult ei näita su valmisolekut see, kuidas käitud, kui arvad, et Ta on kohe kohal, vaid
kuidas käitud, kui tead, et Ta ei tule veel tükk aega. See on tõeline proovikivi. Ta otsib
ustavust. Ta otsib inimesi, kes on ustavad, kuigi ei tea, et Ta tuleb kohe või alles tüki aja
pärast. Ameerikas oli üks vana spirituaal, mida orjad laulsid. Sellel oli refrään:“Ta leiab mu
puuvilla kõplamas, kui Ta tuleb. Ta leiab mu puuvilla kõplamas, kui Ta tuleb.“ See on täpselt
kohane kristlik laul, et teen ustavalt seda, mida oskan kuni Ta tuleb. Ka teistes
tähendamissõnades: targad ja rumalad neitsid. Targad neitsid hoidsid alles piisavalt õli, et
nende lambid võiksid kaua põleda. See on tegelik proovilepanek. Mitte kuidas käitud siis, kui
Ta sinu arvates tuleb homme, vaid kuidas käitud, kui Ta ei tule veel tükk aega. Ta ei hooli
sellest, mida teed siis, kui Ta tuleb, vaid mida oled teinud siis, kui Ta ära oli. Mõistate? See ei
ole paaniline reaktsioon:“Oi, Ta tuleb homme, pean nüüd…“ Isegi kui Ta ei tule ka saja aasta
jooksul, teenin Teda ustavalt praegu, jätkan oma tööd praegu. Vale motiiv on see, kui usun, et
Ta tuleb varsti. Tahame, et Ta tuleks varsti, hüüame, et Ta tuleks:“Palun, Issand, tule! Puhasta
see maailm, siin on kaos, me tahame, et Sa tuleksid! Tahame, et valitseksid selle üle ning
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seaksid kõik korda!“ See ei tohiks olla meie motiiviks. Meid peaks motiveerima see, kui Ta
tuleb ja ütleb:“Mis sa tegid, kui ma ära olin?“ Igas tähendamissõnas on see õppetund sees.
Isand viibis, peigmees viibis. Kui Ta tuli, leidis ta need, kes olid ustavad ja kes polnud. Need,
kes olid kasutanud talente ja kes neid ei kasutanud. Need, kel oli küllalt õli ja need, kel oli
vaid natuke. Tõeliselt näitab me suhtumist Tema teise tuleku suhtes see, kui Ta ei tule pikka
aega. Tol hetkel Ta küsib:“Mida sa tegid, kui ma ära olin?“ Me loodame, et Ta tuleb varsti,
aga see ei ole me motivatsioon valmistumisel. See on väga oluline mõte. Üks suur pühak ütles
järgmist:“See, kes armastab Issanda tulekut, ei ole see, kes kinnitab, et see on veel kaugel ega
see, kes ütleb, et see on lähedal, vaid see, kes olenemata, kas see on kaugel või lähedal, ootab
seda siira usu, vastupidava lootuse ja tulise armastusega.“ See on võimas ütlus. Need, kel on
usk, lootus ja armastus, kas Ta tuleb varsti või tulevikus, homme või saja aasta pärast. Peame
siiski jälgima ajamärke. Nendest teame, et kui kaugel on Tema naasmine.
Vaatame Matteuse 25. peatükki, kus tähendamised Tema tulekust on kirjas mitte uskmatutele,
vaid usklikele. See on üllatav, et neis kõigis on see fraas „pikka aega“. See näitas, kes oli
valmis. Asja viibimine näitas, kes oli tegelikult valmis. Mitte see, mida nad tegid, kui Ta
tagasi tuli, vaid mida nad tegid, kui Ta ära oli. Tõeliselt ei pane proovile me valmisolekut see,
kui Ta tuleb varem, vaid kui Ta tuleb hiljem. Kas teed endiselt oma tööd ustavalt. Siin on neli
tähendamissõna majapidajast, neitsitest, talentidest ning lammastest ja kitsedest. Kõik need
räägivad meile, kuidas valmistuda ning õige valmistumine on alustada praegu. Muuseas, Ta
rääkis neid võrdpilte oma jüngritele Õlimäel. Väga märkimisväärne, et nad olid just seal, kuhu
Ta tagasi tuleb. Ta rääkis neile ajamärkidest ja kuidas valmistuda. Huvitav on aga öeldu neist,
kes polnud selleks valmis. Kuulake tähelepanelikult, nad määratakse põrgusse. Usklikud, kes
ei ole valmis, määratakse põrgusse. Väljendid, mida Ta seal kasutas, on täpselt samad, mida
Ta kasutas alati põrgu kohta: pimedus, välja tõugatud, ulgumine, hammaste kiristamine.
Ainuüksi Matteuse 25 näitab, et arusaam „kord päästetud, igaveseks päästetud“ ei pea vett.
Juba see võrdpilt üksi usklikele, Tema oma järgijatele, et olge valmis minu tulekuks mu
ustavad sulased, muidu…Mis juhtus viie rumala neitsiga? Nad heideti välja pimedusse. Mis
juhtus mehega, kes ei kasutanud oma talenti? Ta heideti pimedusse. Seal isegi öeldakse, et
talle anti koht uskmatute seas. Seda öeldakse usklikele. Nii et usklikud võivad leida end
uskmatuse keskel, kui nad pole valmis. See pole mõeldud usklike hirmutamiseks või
ähvardamiseks ega eesmärgiga tekitada neis paanikat. See lihtsalt on nii, et need, kes on
valmis Ta tulekuks, äratatakse koos Temaga ja neile antakse uued ihud ning nad valitsevad
koos Temaga. Peame seda kuulma. Olen kirja pannud viis asja, mida me valmisolekuks
vajame. Kõigepealt vajame isiklikku usku. Peame olema Tema omad nagunii. Peame olema
usklikud, et päeval, mil iga põlv nõtkub ja keel tunnistab, oleme nende seas. Valmis pole
need, kes ei tunne Jumalat või ei kuuletu evangeeliumile. Nii et isiklik usk on esmane
kriteerium valmisolekuks. Mis on elu mõte? See ei tähenda otsida populaarsust või lõbu või
kuulsust või tunnustust või edu või õnne. Oleme siin, et otsida Jumalat ja saada Ta
pereliikmeks. See ongi elu mõte. Inimesed otsivad nii paljusid asju ja hüvesid, samas kui
peaksime otsima issandat, kui Ta veel on leitav. Kui me ei leia enne Teda, kui Tema meid
leiab, siis oleks parem, kui me poleks sündinudki. See on lihtne tõde.
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Usk ja ustavus on samad sõnad nii kreeka kui heebrea keeles. Nii et isiklik usk on ustav.
Esimene kriteerium Kristuse tuleku valmisolekuks on leida isiklik usk Kristusesse. See on
vaid esimene tingimus. Teiseks on jätkuv teenimine. Ta ütleb korduvalt, et tahab leida
ustavalt teenivat inimest. Esimene tähendamissõna oli majapidajast, kes jäeti hoolitsema oma
teenijaskonna eest ning ta ei andnud neile vajalikku sööki ja jooki. Majaomanik tuli tagasi ja
leidis majapidaja, kes ei teeninud oma majarahvast. Jätkuv teenimine. Ütlen veel kord, mitte
see, mis me teeme, kui Ta tuleb, vaid mida teeme, kui Ta on ära. See on Talle oluline. Seda
me ei tee pühapäeval, vaid esmaspäevast laupäevani. See küll hõlmab ka pühapäeva, kuid Ta
hoolib palju enam sellest, kuidas käitume nädala jooksul, mitte üksnes pühapäeval.
Pühapäeval on suhteliselt lihtne Issandat teenida teenistusel, sest kõik teised teevad sama. See
on teine asi, kui pead seda üski nädala sees tegema. Ta ütleb:“Hästi tehtud hea ja ustav
sulane! Mine oma isanda rõõmupeole!“ Tal on tasu ustava teenimise eest, milleks on rohkem
teenimist. Ma ei tea, miks me küll nuriseme ametikõrgenduse üle? See on tasu. Saad selle
isegi siin maailmas, kui töötad hästi. Saad ametikõrgendust ja rohkem vastutust. Niimoodi
toimib ka Issand. Teenid väikestes asjades ja sulle antakse suuremaid. Ta otsib inimesi, kes on
ustavad väheses. Luuka 16 ütleb, et kui oled ustav väikse rahaga, usaldan su kätte palju raha.
Meie Issand on väga praktiline. Ta otsib ustavust rahaga ümberkäimisel. Kolmandaks on
isiklik pühadus. Ta mäletab asju me elu kohta siin. Peaksime mõistma, et Ta teab. Üks
suurimaid motivatsioone, peaks olema see, et meil ei tohiks olla Tema tulemisel häbi. See on
väga oluline sõnum, et meie praegune pühadus oleks Talle siis meelepärane. Ta on nii
rõõmus, et me pürgisime edasi ja ei väsinud ära. Kui tõesti ootame täiuslikuks saamist, siis
püüame seda saavutada võimalikult palju ka praegu. „Igaüks, kellel on selline lootus Tema
peale, puhastab ennast.“ Kas kujutad ette tüdrukut, kes hakkab abielluma ja sa räägid temaga
ja küsid:“Kas ootad oma pulmapäeva?“ „Pulma, mis pulma?“ „Sa oled kihlatud, hakkad
abielluma!“ „Ma pole sellele mõelnud. Tundsin rõõmu kihlusest.“ Seda on raske ette
kujutada, kas pole? Me oleme kihlatud Kristusele, kuid pole veel abielus- see on ees. Oleme
kihlatud Temaga. Kihlatud inimene ootab pulmapäeva. Tüdruk, kes hakkab abielluma,
mõtleb:“Mida ma selga panen? Juuksuri aja peab kinni panema. Peab sahtlisse asju koguma,
et valmistuda pruudiks saama.“ Pruut ootab oma pulma ja valmistub selleks. Kogemusest
tean, et see algab kohe kihlumise hetkest. Sellest hetkest alates ta elab pulma nimel ja
valmistub selleks. Kristlased aga unustavad, et pulm pole veel toimunud. Oleme Kristusega
kihlatud ja valmistume pulmadeks, et oleme Tema pruut. Kõnelesin ühes koolis mõnda aega
tagasi. Lapsed küsisid kogunemisel küsimusi. Keegi küsis:“Miks Jeesus abielus polnud?“
Ütlesin:“Sellest pole midagi, sest Ta abiellub.“ Hiljem ütles mulle koolidirektor:“Mida te mu
õpilastele õpetasite? Mida see tähendab, et Jeesus abiellub?“ Küsisin:“Kas sa Piiblit ei
tunne?“ Ta tõesti ei tundnud. Ta ei teadnud, mis tähendab, et oleme Kristuse pruut. See abielu
ka kinnitatakse. Seetõttu haihtuvad sel hetkel maised abielud, sest me kõik abiellume
Kristusega. Pruut, kes ei valmistu pulmadeks, on kummaline inimene. Neljandaks on
koguduse osadus. Kuulake seda lõiku heebrea kirjast:“Ärgem jätkem unarusse oma koguduse
kooskäimist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat.“ Mis päeva? Tema
tuleku päeva. Aina suurem hulk kristlasi ei käi enam koguduses. Neist on saanud omaette
kristlased ja nad lahkuvad kogudusest. „Võin ka omaette kristlane olla.“ Siin aga ütleb, et kui
tahad valmistuda Ta tulekuks, siis saa kokku teiste kristlastega. Siin ütleb, et saage kokku.
Kui Ta tuleb tagasi, olete kõik üks tohutu kogukond. Nii et harjutage juba praegu teiste
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kristlastega koos elamist. Valmistuge päevaks, kui oleme kõik üks. Ole koos nii paljude
kristlastega, kui sul on praegu võimalik ja saa nendega kokku. Ära ole eraklik kristlane. Kas
teate, et sellist asja pole nagu privaatpalve? Jeesus ütles, et läheksime oma tuppa ja suleksime
ukse!“ Ta käskis meil öelda:“Meie Isa, kes on taevas…“ Kui palvetad, siis teed seda osana
Kristuse ihust. Väga paljudel teistel osadel ihust on sinuga samad vajadused, võid nad
kaasata:“Anna meile me igapäevane leib! Anna andeks meie võlad!“ Mulle tekitab muret
ülistuslaulude arv, mida kutsun „mina-minu“ lauludeks, justkui eksisteeriksime ainult mina ja
Issand. Ühine ülistus tähendab ühtekuuluvust. Isegi kui palvetad üski, ütled:“Meie Isa…“ Sa
ei ole üksi, oled osa ihust. Me muutume märkamatult vägagi individualistlikuks. Meil on
kõikvõimalikud laulud minust ja Issandast, selle asemel, et laulda meist, öelda meie Isa, et me
ülistame Teda. Sageli öeldakse vaid:“Mina laulan, mina armastan Sind, Issand, minu mõtted
ja minu tunded Sinu vastu. See on väga individualistlik ülistus. Enamik neid laule kirjutati,
kui keegi oli omaette Issandaga. Need muutusid väga isiklikuks ning väga minakeskseks.
Peaksime ülistama Issandat koos. Isegi kui oled üksi oma magamistoas, ütle:“Meie Isa, anna
meile täna me igapäevane leib.“ See on uus vaatenurk isiklikust palvest. Kui loed mu
raamatut „Palveprintsiipide praktiseerimine“, siis see on üks printsiip, mille seal välja toon.
„Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist… ja seda enam, mida rohkem te näete
seda päeva lähenevat.“ Valmistume Ta tagasitulekuks, seega kohtume teiste kristlastega,
saame praegu kokku osaduses. Kui seal hüüame halleluuja, teeme seda kõik koos. Kõik need
inimesed ühes kohas ülistamas üht Issandat. Seal pole oluline, kas oled baptist, anglikaan,
presbüterlane. Need sildid lihtsalt kaovad ja me ei kasuta neid enam kunagi. Teate, sattusin
pahandusse, peaaegu korraldasin Põhja-Iirimaal mässu, kui ütlesin:“Ma ei usu, et
roomakatoliiklased on taevas.“ Sellele järgnes šokeeritud vaikus. Rääkisin 3000 inimesele,
katoliiklastele ja protestantidele. Ütlesin:“Ausalt, ma ei usu, et roomakatoliiklased on taevas.“
Saalis oli nii vaikne, et kuuleks ka nõela kukkumist. Siis ütlesin:“Ma ei usu, et taevas on
ükski protestant ega baptist ega presbüterlane. Usun, et taevas on ainult kristlased.“ Siis nad
said aru. Ma ei suutnud uskuda, mis siis juhtus. Äkki üle kogu selle Belfasti suurima saali
protestandid ja katoliiklased tormasid teineteise embusse. Telekaamerad olid kohal. Üks
kaameramees ütles, et ei ole iial sellist asja näinud. Siis aga kuulutasime koos, et nende viie
päeva jooksul, mil me kogunesime, ei toimuks ühtki vahejuhtumit, kus politsei või armee
peaks sekkuma. Viis päeva sai see üksmeelne hulk Jumala rahvast koos kõigi teistega Püha
Vaimuga täidetud. See kohtumine oli karismaatiliste katoliiklaste ja karismaatiliste
protestantide vahel. Kuulutasime, et Vaimu vägi valitseks Põhja-Iirimaad ning viis päeva ei
olnud politseil ega armeel midagi teha. Tahtsime näidata Põhja-Iirimaale, et kristlased koos
Pühas Vaimus suudavad ohjata linna ja hoida vägivalla eest. Ma soovitan seda ka teile. See on
võimalik. See oli võimas näide sellest. Nii et koguduse osadus ja kokkusaamine. Toon ära ühe
teise tõlke heebrealastele 10:25. Seda salmi tsiteerisin:“Ärgem loobugem kokkusaamisest
nagu mõnedel on kombeks, vaid julgustagem üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete
seda päeva lähenevat.“ Kui ajad lähevad raskeks ja hädasid tuleb rohkem, aetakse meid
kristlastena kokku. Me peame kokku hoidma, kui kogu maailm meid vihkab. Rääkisin ühe
armsa naismisjonäriga, kes oli olnud Kongos, kui toimus ülestõus. Ma ei unusta iial, mis ta
ütles. Ta on evangeelne protestantlik misjonär, aga ta ütles:“Need mässajad Kongos võtsid
minu ja mõned roomakatoliku nunnad ning vägistasid meid kõiki samas voodis.“ Kui sind
vägistatakse koos katoliku nunnadega, hüüad sama Jeesuse poole.“ Ta ütles, et see kogemus
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õpetas talle midagi. Neljandaks on siis koguduse osadus. Viiendaks, ülemaailmne
evangeeliumi kuulutamine on samuti otseselt seotud Tema tulekuga. Võime kiirendada Ta
tagasitulekut, kui täidame seda ülesannet, mis Ta meile jättis. Evangeeliumi kuulutatakse
kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. See on koguduse töö. Üks põhjus on see, miks Tema teine
tulek viibib, et me pole seda ülesannet täitnud. Ta laseb oma tulekul viibida kuni me lõpetame
selle ülesande ja kuulutame evangeeliumi kõigile rahvusgruppidele. Tuleb välja, et mul on
tegelikult seitse punkti. Kuuendaks on sotsiaalne tegevus. Üks tuntumaid evangeelseid
kristlasi Suurbritannias oli Anthony Ashley Cooper. Talle on püstitatud mälestusmärk keset
Piccadilly Circust Londonis. Kui olete käinud, kas mäletate ausammast nimega Eros, mis on
keset Piccadilly Circust? See ei ole tegelikult Erose, vaid Agape kuju. See on teine sõna. See
on mälestusmärk Anthony Ashley Cooperile, kes sündis perekonda, kus ta päris Shaftesbury
krahvi tiitli. Lord Shaftesbury pühendas oma elu Suurbritannia rahva töötingimuste
parandamisele. Ta üritas piirata laste töötunde, kes töötasid söekaevandustes. Ta töötas koos
Wilberforce´iga, et kaotada orjus. Lord Shaftesbury oli Suurbritannias laialdaselt tuntud oma
töö poolest sotsiaalsetel teemadel. Tema suurimaks motivatsiooniks oli Jeesuse tagasitulek.
Kõigile kirjadele, mis ta saatis kuningannale, parlamendile ja peaministrile, lisas ta
kirjapäisesse:“Tule, Issand Jeesus!“ Just see motiveeris tema sotsiaaltööd. Kui tõesti usume,
et valitseme maailma Jeesusega, siis hakkame tegutsema sotsiaalses vallas praegu, et
parandada olukorda, milles inimesed elavad. Demonstreerime tulevast Kuningriiki, kui
parandame seda maailma. Kuna Jeesus tuleb tagasi, siis paljud kristlased ei sekku
sotsiaalsesse ja poliitilisse tegevusse. Lord Shaftesbury aga mõistis seda õigesti:“Me just
teeme seda kuna Ta tuleb tagasi ja tahame näidata praegu, milline on Tema riik sotsiaalsetes
suhetes.“ Kui ma algul siia tulin, kehtis siin veel apartheid. Ennustasin teatud asju siis, mille
tõttu ka mu koosolekud Kaplinnas ja Durbanis jäeti ära. Minult küsiti, et kas olen kommunist.
See oli mu esimene külastus väga kaua aega tagasi. See oli kummaline külastus. Kuid juhtusin
ütlema, et õigsuse Jumalale tekitab ebaõiglus sama palju muret, kui seda tekitab
ebamoraalsus. Parempoolsed kristlased võitlevad ebamoraalsuse vastu, vasakpoolsed
kristlased aga ebaõigluse vastu, kuid Jumal tahab, et nad võitleksid mõlema eest. „Olen
õigluse Jumal ja mulle teeb muret nii ebaõiglus kui ebamoraalsus. Minu rahvas võitleb
mõlema vastu.“ Mida rohkem mõistad, et Ta tuleb tagasi, seda rohkem võitled ebaõigluse
vastu praegu. Seeläbi näitad oma seisukohta, et vaatad tulevikku ja näitad praegu Jumala riiki
ja võtad praegu vastutuse teiste inimeste elude eest. Lõpuks, seitsmes punkt on lojaalne
vastupidavus. Tagakiusamine levib ja rasked ajad on ees. Aina raskem on elada Kristusele ja
lihtsam surra Kristuse pärast. Selline tendents levib. Märtrina suremine on praegu reaalne
võimalus. Usu tõttu kirjutatakse su nimi Eluraamatusse, aga seda hoitakse seal ustavusega.
Nagu mainisin, usk ja ustavus on sama sõna. Uues Testamendis on 80 kirjakohta, mis
hoiatavad tagasilangemise eest, mis hoiatavad meid mitte alla andma ega alla jääma, vaid
võitu saama. Need 80 kirjakohta ütlevad meile, et mitte usk, millega alustame, vaid usk,
millega lõpetame, on see, mis meid päästab. Annan teile ühe salmi, et seda välja tuua. Apostel
Johannes kirjutab:“Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui Tema saab avalikuks, oleks meil
Tema tulemisel julgus ja mitte häbi Tema ees.“ Jätkake ja püsige Temas! Lojaalne
vastupidavus valmistab meid Ta teiseks tulekuks. Toon veel välja kaks asja, mis tulevad väga
selgelt välja Matteuse 25. peatükis. Kõigepealt nende viletsus ja kannatused, kes pole valmis.
Rääkisin ennist, et see on põrguga seotud kõnepruuk, mida kasutatakse usklike kohta, kes
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pole valmis. Nimetan asjad, mille pärast nende teekond lõpeb põrgus: hooletusse jäetud
kohustused, kaasteenijate halvasti kohtlemine, kui ei suuda piisavalt õli lambis hoida,
talentide mahamatmine ja Jeesuse vendade ehk juutide hooletusse jätmine. Enamik neist on
tegemata jätmise patud. Need pole halvad teod, vaid head teod, mis jäeti tegemata. Näeme
siin, et me ei pruugi Jeesuse tulekuks valmis olla pigem asjade pärast, mida me pole teinud,
kui selle pärast, mida oleme teinud. Nende viletsus, kes pole valmis ja nende rõõm, kes on
valmis. Lõpetame positiivselt! „Mine oma Isanda rõõmupeole!“ „Jaga minu rõõmu!“
Kui mu tütar suri vaid 36-aastasena, oli ta teinud rohkem Jumala riigis, kui paljud teevad 70
aastaga. Olin väga uhke ta üle. Kuulsime alles hiljem, mis ta oli teinud, kuid ta ei rääkinud
meile. Ta oli toetanud misjonäre, adopteeris orbe Haitil. Ta tegi nii palju, kunagi ei rääkinud
sellest. Ütlesin Issandale:“Issand, olen uhke oma tütre üle. Mida aga sina temast arvasid?“
Sain kohe vastuse Issandalt, see oli niivõrd ootamatu:“Ta oli üks minu kordaminekutest.“ See
on tema hauakivil, “Üks Issanda kordaminekutest“. Kas poleks kohutav, kui Issand tuleb ja
peab ütlema „Oled üks minu ebaõnnestumistest.“ Ta oli teinud piisavalt nende 36 aasta
jooksul, et Issand võis öelda „Ta oli üks mu kordaminekutest“. Jutlustasin sellest lausest tema
matustel. Ütlesin, et see on küsimus, mille peame kõik küsima. Kui Ta tuleb, kas Ta
ütleb:“See on üks mu ebaõnnestumistest või üks mu kordaminekutsest.“ Arvan, et lõpetan
sellega. Kordan veel seda salmi, mida lugesin Luuka 12:“Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma
riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid.“ Milline rõõm! Issand ise tuleb ja
teenindab sind lauas. Palvetame:“Tule, Issand Jeesus! Tahame Sind näha, tahame, et maailm
Sind näeks. Tahame, et maailm kogeks Su valitsemise hüvangut, et nad näeksid, kuidas Su
valitsus toob rahu, õitsengu ja õigluse kõigile. Issand, oled andnud meile täna hommikul
unistuse. Teame, et see pole vaid unistus, vaid see kõik saab tõeks. Issand, oled seda tõotanud
ja me usume seda tõotust. Oled pidanud oma tõotusi siiani, võime uskuda ka neid. Issand
Jeesus, tule! Tule pea! Aita meil valmis olla, et me ei peaks Sinu tulekul häbi tundma. Palume
seda Su nime pärast, Jeesus. Aamen!

Kristus, jõulud ja jõulutraditsioonid
1. osa
Tere. Mul paluti rääkida jõuludest. Tahan rääkida kahes osas. Esimene oleks ajaloolinekuidas sai see kõik alguse ning kust see on kõik pärit. Teises osas vaatame, mida Piibel ütleb
ja Kristuse sünni tegelikku lugu, kuidas see sobitub kõik kokku või kas see üldse läheb kokku.
Enamik teist ilmselt teab, jõulud ei ole kristlik püha. See sai alguse kaua aega enne Jeesus
Kristuse sündi. Algselt oli see paganlik viljakuspüha ning sellega tähistati talvist pööripäeva,
mil päike hakkas jälle järk-järgult tugevamini paistma. Nad ootasid kuni pööripäev oli
möödas 21. detsembril ning tähistasid, et päike on uuesti sündinud ja kevad läheneb.
Loomulikult elati meiega võrreldes palju looduslähedasemalt ja inimesed sõltusid väga paljus
aastaaegadest. Nende toit ei seisnud terve aasta läbi sügavkülmas. Nende toit sõltus
aastaaegadest. Seetõttu seda ka tähistati, eriti just külmal ja pimedal talveajal. Sinna sobiks
selline karneval ning eks see tegelikult ka seda oli. See pidustus sai alguse peamiselt
Euroopas. Põhja-Euroopas nimetati seda jõuludeks (ingl.k „yule“). Sealt pärinevad ka
väljendid jõuluhalg ja jõuluaeg, sest selle pidustuse keskmes oli suur lõke, kus end soojendati.
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Selleks raiuti maha suur puu ja selle tüvi põletati, mida kutsuti jõuluhaluks (yule-log). See
lõke suure jõuluhaluga oli jõulupidustuse keskmes Põhja-Euroopas. Lõuna –Euroopas kutsuti
seda saturnaalideks jumal Saturnuse järgi. Roomlased tähistasid saturnaale ja pöörasid eriti
tähelepanu päikesejumalale Mithrale. See oli üks suur pidustus looduse üle. See oli osa
viljakusekultusest. Viljakus oli tol ajal väga oluline teema- põllusaaduste viljakus, samuti
loomade ja inimeste viljakus. Seega toimus selline iga-aastane karneval või festival, millest
sai vägagi nautlev ja piiranguteta festival. Elu tavapärased seadused ei kehtinud selle festivali
ajal. See ei kestnud ainult ühe päeva, vaid 12 päeva ning kestis 6. jaanuarini. Mäletan isegi
praegu, et meie kodus pidi jõulukaunistused 6. jaanuaril maha võtma. Mul polnud aimugi
miks ega teadnud sellest laulust: „12 jõulupäeva- mis mu kallim mulle saatis“. Need sõnad
viitavad sellele, mis seal tegelikult toimus. Tavapärased piirangud tühistati ja selle tulemusena
toimus igasuguseid asju. Näiteks tühistati tavapärased reeglid suhetes. Üheks osaks oli see, et
jõuluajal polnud enam ülem- ja alamklassi. Tihti ka vahetati kohad. Isandad tõid sel ajal
teenijatele söögi lauale. Briti armees on seda veel näha. See komme on veel alles Sandhurstis,
kus ohvitserid teenindavad jõululõunal reamehi. Üheks ajaperioodiks muudetakse ühiskondlik
kord. Enamasti toimus see seksuaalsuhtes, kus lasti kõik vabaks ja piirangud tühistati. Seda
võib endiselt näha kontoripidudel, kus suudeldakse jõulupärja all. See pärineb nendest
samadest festivalidest, kui kaunistati kodud igahaljaste taimedega, näiteks kuuskede või
astelpõõsastega ning eriti just jõulupärgadega. Kõiki neid igihaljaid puid kasutati kodude
kaunistamiseks. Astelpõõsa oks esiuksel- see komme on pärit neist Kristuse eelsetest
festivalidest. Üks tegevus oli eriti naljakas. Karnevalil võisid nad riietada end täpselt oma
äranägemise järgi. Nad riietusid end ümber- mehed naisteks ja naised meesteks. See on ka
veel tänapäeval alles. Igas pantomiimietenduses täidab peamist poisirolli pikkade jalgadega
tüdruk ja poisi ema ehk prouat mängib poiss. Selline rollide vahetamine riietusega pärineb
talvefestivali karnevalidest. Mõned asjad on veel, mida soovin mainida. Seda iseloomustas
liigsöömine, mil võisid end kasvõi laua alla süüa. Jõuluajal võis seda teha. See juhtub ka
endiselt jõululauas ning kalkuni ja rosinapudinguga, mil sööme palju rohkem kui tavalisel
õhtusöögil. See on vana viljakusefestivali pärand. Joomine samuti kuna võisid juua nii palju,
kui tahtsid. Võisid end juua ka laua alla. See on säilinud kontoripidudel ja jõuluajal on pubid
täis purjutavaid inimesi. Mis on veel säilinud? Sotsiaalsed reeglid ja seksuaalsuhted on
vahetuses, samuti on piiranguteta ka söömis- ja joomisnormid. Huvitav, et kui aasta jooksul
põlatakse hasartmänge, siis jõuluajal võisid mängida nii palju, kui tahtsid. Sel on kaasajal
paralleel jõuluajal kulutatud raha näol. Paljudel tekivad sellest uue aasta alguseks võlad ja
peavad maksma ära, mida jõuluajal ette kulutasid. Kõik need asjad pärinevad neist 12.
jõulupäevast. Paljud kogukonnad valisid jõulupidustuste isanda. Ta valitses nende 12 päeva
vältel ja omas vabadust valida iga naine sealt kogukonnast 12 päeva jooksul. Sealt on pärit
laul „12 jõulupäeva- mis mu kallim mulle saatis“. Nii et tegemist on väga reeglitevaba
festivaliga, kus inimesed võisid end lõdvaks lasta ja teha, mida tahtsid. See oli üks nautlev
festival. Sellel oli ka hea külg- jõuluajal pidid rikkad aitama vaeseid. Need, kellel oli, pidid
aitama puuduses olijaid. Just vaestele, üksildastele ja puuetega inimestele pöörati erilist
tähelepanu. See oli iga-aastase talvefestivali positiivne osa. See on samuti säilinud. Teisel
jõulupühal (ingl.k. „Boxing Day“) tühjendati korjanduskarbid kirikus vaestele. Karpidega
jagati laiali see, mis sinna pandi jõulupäeval, just neile, kes olid teisel jõulupühal vajadustes.
Nii sai see kõik alguse.
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Seda tähistati vähem ja rohkem ajastute jooksul. Toon ära mõne mõõna- ja tõusuperioodi.
Keskajal ei olnud see väga populaarne, väljaarvatud aristokraadi ja ülemklassi hulgas.
Sajandite vältel tähistati seda aina vähem kuni saabus 19. sajand. Sel ajal said alguse jõulud
nagu meie neid tunneme. Alles 19. sajandil hakkasid kaks autorit kirjutama lugusid jõuludest.
Siinpool Atlandit oli selleks Charles Dickens. Suuresti võlgneme me jõulud autor Charles
Dickensile. Mitte ainult ta raamatud „Jõululugu“, milles oli lugu Scrooge´st ning ka kalkun
selles loos. Kalkunid jõudsid meile Ameerikast. Lisaks autor nimega Washington Irving.
Tema oli Ameerika Charles Dickens. Nii et kaasaegsed jõulud kujunesid mõlemal pool
Atlandit teatud sorti segunemise teel. Sellele panid alguse need kaks kirjanikku. Nende lood
tekitasid tõesti suurt huvi. Arvan, et suurimaks teguriks siinpool lompi olid kuninganna
Victoria ja abikaasa prints Albert Saksamaalt. Lisaks meie kuningatel oli tugev saksa stiilis
maitse ja nad olid juba jõulud siia toonud. Mõned me kuningad ja kuningannad olid väga
innustunud jõuludest ja just sellest karnevaliaspektist. Henry VII tähistas jõule. Elisabeth I
tunti ka tantsimise ja hasartmängulembuse poolest esimesel jõulupühal. Kuningas Stuarti ajani
tähistati jõule, eriti just kuningliku pere keskel. Victoria ja Albert keskendusid perele kui
pidustuste keskpunktile. Mitte kogukonnale, vaid perele. Nad panid aluse peretraditsioonidele
Suurbritannias. Albert tõi Suurbritanniasse jõulukuuse traditsiooni. Saksamaal oli rohkelt
metsa ning puid ja tema järgi toodi kodudesse kuusk, mis oli kui jõulude peamine märk.
Victoria valitsusajal sai sellest väga oluline osa. Igal perel pidi olema jõulukuusk. 19. sajandil
tuli kellelegi mõte saata jõulukaart oma sugulastele ja sõpradele. Kaart oli suhteliselt lihtne ja
odav, et Penny Postist sai jõulukaartide tõttu üldine postiteenus. See vahe kirjade ja
postkaartide vahel kestis päris pikalt- meie ajani välja. See oli kiire ja lihtne viis tervitada oma
sugulasi ja sõpru. Pikkade kirjade asemel pidid vaid kaardile alla kirjutama ning saatma
postiga teele. See hakkas 19. sajandil kiiresti levima. Just sellest sajandist on pärit
tänapäevased jõulud. Siinpool Atlandit eriti just tänu mehele nimega Jõuluvana. Teisel pool
Atlandit aga Santa Clausile. See traditsioon on pärit Hollandist. New York oli algselt Hollandi
koloonia, kus Santa Claus ilmus algselt välja. See ei olnud New York, vaid New Amsterdam.
Hollandis oli suur rõhk pühakul kaugest minevikust, kelle nimeks oli Püha Nikolaus. Püha
Nikolaus oli mees Türgist. Ta oli piiskop ja väga lahke mees, kes tundis muret vaeste pärast.
Türgis oli üks isa kolme tütrega. Neil polnud võimalust abielluda, kuigi nad olid ilusa
välimusega. Neil polnud raha kaasavara jaoks. Pruut pidi tooma raha või pruudi isa pidi
andma kaasavara, aga talupoeg ei saanud seda teha. Hea Nikolaus toimetas rätikusse mähitud
kuldmünte selle talupoja kotta. Ta ei roninud läbi korstna majja ega pannud seda soki sisse.
Ta mähkis kuldmündid riidesse ning viskas aknast majja. Niimoodi said need kolm tüdrukut
mehele minna. See lugu sai tõesti hollandlaste tähelepanu Hollandis ja Püha Nikolausist sai
peaaegu nende peamine pühak. Nad kutsusid teda Santa Clausiks, mis on lühem versioon
Püha Nikolausist. Nii sündiski New Yorgis meile tuntud jõuluvana. Talle anti punane mantel,
millel on valged ääred, jahisaapad ja pikk valge habe. Saamegi Santa Clausi, keda tunneme
tänapäeval. Mäletan, kui meil oli kolm väikelast Buckinghamshire´s, viisime nad autoga ühel
hommikul suurde poodi Santa Clausi vaatama. Tee peal nägime teist jõuluvana bussi astumas.
Pärast nägime kolmandat jõuluvana tänaval kõndimas. Mäletan, millist segadust see tekitas
me kolmes lapses. Jõuluvana oli nagu igal pool, kuhu tol hommikul läksime. Muidugi ta ongi
nüüd igal pool, sest ta on osa jõuludest. Niisiis, see kõik juhtus 19. sajandil.
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Räägin teile hetke pärast kristlastest, kes olid sellele kõigele päris tugevalt vastu. Avalik
mõtteviis oli liiga tugev, et sellele vastu seista. Tulen selle juurde hiljem tagasi. Mida oleme
sellele kõigele 20. sajandil lisanud? Pole küsimuski, et suurim on kommertslikkus. Lindistame
seda siin oktoobris ning jõulureklaame juba näidatakse teleris. Poed varuvad juba jõuludeks
kaupa. Huvitav, et suur osa reklaamist on suunatud lastele. Väga kallid mänguasjad ka.
Reklaamid on suunatud lastele ja ei keskenduta enam perele. Victoria ajal seda ei tehtud.
Lapsi võis näha, mitte kuulda tol ajal. Nüüd on lapsed paljudes peredes jõulude keskmes. Veel
ühe asjana on lisatud kuninganna jõuluülekanne. Sellest on saanud rituaal ja me ei kujuta
jõule selleta ettegi. Selle algatajaks oli tema vanaisa George V. Tema tegi esimese
jõuluülekande ja tsiteeris seda meeldejäävat ütlust:“Ütlesin mehele, kes seisis aasta
väravas…“ Mul on see meelest läinud. Mehe vastus oli järgmine:“Pane oma käsi Jumala
kätte, nii võid minna tulevikku julgelt.“ Olen selle tsitaadi unustanud. See tõesti tuletas
rahvale meelde, kui kuningas George seda tsiteeris. Seetõttu ta jätkas ja edastas raadios
jõuluülekande igal aastal. Tema poeg, kuningas George VI ei jätkanud seda oma kohutava
kogelemise pärast. Kindlasti olete näinud filmi „Kuninga kõne“ ja teate selle kohta. Tema
ütles, et ei edasta jõuluülekannet igal aastal. Samas II maailmasõja esimesel aastal kodust
eemal olevate sõdurite pärast veendi teda, et ta seda teeks. Ta sai sellega hakkama ning jätkas
seda sõja lõpuni. Tema tütar, meie kuninganna, peab samuti edastama jõuluülekande.
Tavaliselt vahetult enne Morecambe´i ja Wise´i, kuid see on nüüd osa jõuludest nagu ka
telemeelelahutus. Huvitav, et kogu massimeedia teenib kõvasti raha jõulude pealt. 20. sajandi
alguses ei maininud ajaleht The Times oma detsembrinumbris jõule. Kui vaatad praegu
ajalehti ja ajakirju, vallutavad jõulud mõneks ajaks kõik ning sellest saab põhiteema. Sellised
on ajaloolised tunnused. Loomulikult pole need ükski kristlikud, kuid kõik need on haaranud
avalikkuse tähelepanu. Selle kõige kaotamine hirmutab nii Suurbritannia kui USA rahvast.
Üheks 20. sajandi lisandiks sellele on punanina põhjapõder Rudolf oma läikiva ninaga. Sellest
on saanud niivõrd oluline osa jõuludest. Selline huvitav segu asjadest.
Uurime nüüd, kuidas on kristlased sallinud seda iga-aastast paganlikku viljakustraditsiooni.
Esimesed neli sajandit vältisid seda tublid kristlased. Nad olid kindlalt veendunud, et
kristlased ei tohiks olla seotud sellise nautleva ja vabameelse asjaga. Karnevali osa tekitas
neis eriliselt muret. Neljandal sajandil saatis paavst Gregorius Inglismaale misjonäri, kelle
nimeks oli Augustinus. Mitte see Augustinus, kes kirjutas usutunnistused. Üks oli Aafrikas,
keda teame kõige paremini. Üks teine Augustinus saadeti Inglismaale. Ta andis aasta või paar
hiljem teada, et on teinud edusamme kuna ta ristis Kenti kuninga. Mitmed inimesed käisid
ühes kirikus, millest sai Canterbury katedraal. Ta ütles, et ta pole suutnud inglasi eemale
tõmmata nende iga-aastasest viljakuskultusfestivalist ehk jõuludest. Seda ei kutsutud tollal
selle nimega. Kuigi ta üritas nii kuidas jaksas, ei suutnud ta neid eemale saada sellest
nautlevast tegevusest. Ta küsis paavst Gregoriuselt nõu. Paavst Gregorius ütles
põhimõtteliselt:“Kui neist lahti ei saa, liitu nendega!“ Tegelikult ta ütles, et risti see
Kristusesse, too see kogudusse ja tee seda Kristuse nimel. Lisaks sellele ta pakkus välja, et
kuna nad tähistavad päikese sündi, teie võite öelda, et tähistate õigsuse Poja sündi (ingl.k
„Son“). Seega sai 25. detsembrist Jeesuse ametlik sünnipäev. Muidugi see polnud sugugi nii.
Ta ei sündinud detsembris ja karjased ei valva karja detsembris. Iisraeli mägedel on
detsembris tihti lumi. Piibel ütleb, millal Ta sündis. See polnud ligilähedalgi detsembrile.
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Täpselt nagu kuningannal on nii enda kui ametlik sünnipäev, kus on lipu vastuvõtmise
tseremoonia Horse Guards väljakul, samamoodi anti Kristusele ametlik sünnipäev, mis küll
pole Ta tegelik sünnipäev, aga seda tähistatakse selletaoliselt. See on kristlike jõulude ametlik
algus. Et seda eriliselt kristlikuks teha, toimus ka roomakatoliku missa. Sealt tuli kasutusele
„Christ´s Mass“(Kristuse missa). Nii tuntakse seda sellest ajast saati. Selline oli siis
roomakatolikust misjonäri strateegia. Kui sa ei suuda panna inimesi loobuma asjadest, siis too
need asjad sisse ja tee osaks jõulutegevustest. Niimoodi on kõik rahul. Ma ei ole selles üldse
veendunud, kuid nägin Filipiinidel ja Ladina-Ameerikas, et katoliiklased praktiseerivad
endiselt animismi ja spiritismi. See oli nende algne religioon ja katoliku kirik võttis selle
lahkelt vastu. Päris häiriv oli näha, kui sügaval need vanad asjad on endiselt juurdunud.
Selline oli siis see algus. Paavst Julius, kes tuli pärast paavst Gregoriust, tegi sellest kogu
koguduse ametliku osa. Algselt oli see ainult Suurbritannia jaoks, et saada britid loobuma
teatud asjadest. Keskajal toimus stabiilne huvi vähenemine, kuigi jõuludel on endiselt
keskajale omane hõng. Postitõllad jõulukaartidel ja vanad õlgkatused. Olete neid kõiki
näinud. Teatud nostalgia vanade heade aegade üle. Need polnudki nii head, aga nostalgia näeb
neid läbi roosade prillide. Kõik see muutus radikaalselt, kui tuli protestantlik reformatsioon.
Mu aeg on otsa saanud, jätkan selle looga järgmises osas.

2. osa
Keskajast võime näha, et jõuludest sai kristlik tava. Kirik andis sellele oma täieliku toetuse.
Üllatav, et suur osa paganate jõulutavadest jäi püsima. Isegi 14. sajandi lõpus valiti pühade 12
päevaks kuningaid. Tegemist oli ajahetkega, mil kristlased andsid tunnustust paganlikele
traditsioonidele, mistõttu need eksisteerisid koos. Protestantlikul reformatsioonil, peamiselt
Lutheri ja Kalviniga tuli kirikusse suur muutus. Luther võitles roomakatoliikluse vastu.
Jõuludki olid roomakatoliiklik püha. Samamoodi võitles ta ka jõulude paganlike juurtega.
Kõigele vaatamata andis Martin Luther lõpuks alla nagu ka paljud teised riigikirikud.
Riigikiriku puhul üritatakse kaasata kõiki. Oled kui pastoriks kogu riigile. Seepärast
kaldutakse riigikirikutes hoidma alal ühiskondlikke traditsioone ja kombeid. Seega Luther
tähistas jõule. Kuna talle meeldis väga kitarri mängida ja lastele laule laulda, otsustas ta
jõulud jätta. Genfis tegi Kalvin aga teisiti ning oli jõuliselt vastu jõuludele ja lihavõtetele kuna
Piibel on vastu festivalidele, täpsemalt Uues Testamendis. Kui soovite, võite lugeda Kolossa
3. peatükki. Seetõttu ei tahtnud Kalvin teha jõuludega mingit tegemist. Kalvinism ja
presbüterlus levis enim Šotimaale, mitte niivõrd Inglismaale. Selle tagajärjel ei peeta Šotimaal
jõule. Nad tähistavad uut aastat ehk Hogmanay´d, mitte jõule. Presbüterlased järgivad
Kalvinit. John Knox edendas Šotimaal kalvinismi ning propageeris, et jõulude tähistamine
lõpetataks. Hiljem võtsid presbüterlased kodusõjas peaaegu Inglismaa ja Šotimaa üle.
Cromwell tuli võimule pärast kuningliku pere hävitamist, kui kuningal Charles I võeti kriisi
ajal pea maha. Nende sündmuste tulemusena tühistas parlament ametlikult jõulud. Siiski ei
saa nii lihtsalt eemaldada üleüldiseid kombeid. Mõnedes maakohtades säilisid mõned
jõulutraditsioonid, kuid ametlikult oli see Inglismaal ja Šotimaal tühistatud. Kodusõja järgselt
loodi vabariiklaste partei, mille esimene juht oli Oliver Cromwell. See kestis mõni aasta ja
hiljem tahtis rahvas taas kuningat. Sooviti Charles II troonile ning see ka juhtus. Ta tõi tagasi
kuningliku pere traditsiooni karnevalide osas. Seetõttu ennistati jõulupüha. Rääkisin ennist, et
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19. sajandil kujunesid tänapäevased jõulud kuuskede ja kaunistustega. Vähehaaval jõudsid
need tavad ka kirikusse. Juba 19. sajandi lõpuks. 20. sajandil oli kirikus tavapärane, et
jõulukuusk oli kohas, kus ülistati Jumalat. Nägin mõned jõulud tagasi nelipühi kirikus oma
hämmastuseks suurt jõulukuuske ja ehetega kaunistatud kogudust. Peagi läks kirik kaasa
üldlevinud traditsiooniga tähistada jõulupühi. Kirikudki hakkasid seda toetama.
Jõuluhommiku missa asendati õhtuse armulauaga. Tõdeti, et jõuluõhtul käidi enam
armulaual, kui mõnel teisel ajal aastas. Mõned evangeelsed kirikud korraldavad tänapäevalgi
jõuluhommikul armulauda. Samuti lauldakse hümnide asemel jõululaule. Seega andsid
kirikud vaikselt survele järele.
Sellega sai alguse üldlevinud sõime traditsioon. Seega kirikutel pidi olema makett Jeesuse
sünniloost koos Jeesuse, Joosepi, Maarja, eesli, kaameli ja muude loomadega. Sellest tehti
suur väljapanek, millest peeti lugu ja mida imetleti. Sealt levis see ka ühiskonda. Sellega sai
alguse jõulunäidend Jeesuse sünniloost. Sageli pandi lapsi Jeesuse sünnilugu mängima, mis
tekitas mitmeid nalja pakkuvaid olukordi. Kui püüda panna last mängima täiskasvanu rolli,
tuleb sellest palju sekeldusi. Mulle meenub üks lõik põhikooli jõulunäidendist, kus kolm
kuningat tulid Jeesuse juurde. Esimene ütles:“Tõin Jeesusele kulda.“ Ja teine sõnas:“Siin on
mürr Jeesusele.“ Kolmas ütles:“Frank sent this“ st „Frank saatis selle“ ja andis kolmanda
kingi Jeesusele. Mulle meenub ka näidend, kus Joosep ja Maarja padjaga jõudsid
võõrastemajani ja küsisid, kas seal on ruumi. Joosep ütles sealsele vastutajale, et ta naine
sünnitab peagi ning meil on vaja öömaja. Võõrastemaja juhist poiss oli unustanud oma teksti
ja ütles:“Tulge sisse ja võite saada Maarja jaoks parima toa.“ Kogu näidend hakkas vales
suunas liikuma. Õnneks oli Joosepit mängival poisil nutikust. Ta läks sellesse majja sisse ning
tuli välja ja ütles Maarjale, et see võõrastemaja ei sobi talle, mistõttu oleks parem minna lauta.
Sellega päästis see poiss vanemate rõõmuks näidendi. Jeesuse sünnilugu pole lastele, vaid
täiskasvanutele. Piibel kirjutati täiskasvanud usklikele. Sel viisil osalesid kristlased. Seegi
tekitas taaskord kriisi. USA-s oli range jagunemine Santa Clausi ja jõulude osas. Ühel pool
olid presbüterlased, baptistid, kveekerid, kes võtsid koos jõuliselt sõna jõule propageeriva
kiriku vastu. Tänapäevalgi võtavad nad siiani jõulude osas sõna. Suurimad kirikuühendused
püüavad jõule vastu võtta. Vabakogudused püüdsid seda algul tõrjuda, lõpuks enamik
metodiste ja teisi kogudusi andsid alla. Pean ütlema, et isegi baptistid, päästearmee ja
nelipühilased on andnud järgi ja tähistavad ühel või teisel viisil jõule. See tõstatab küsimuse,
kus oleme tänapäeval ning kuidas peaksid kristlased sellele reageerima. Meie ees on valikkas minna sellega kaasa ning hoida seda kindlates piirides või seista vastu ja neid mitte
pidada. Kui püüda neid otse määratleda, võime kas püüda ühendada Kristust jõuludega või
siis Ta sellest eemaldada ning lasta sel minna nagu algsel paganlikul festivalil. Suurbritannia
on teine uskmatu riik maailmas ja esimesel kohal oli Jaapan, vastavalt riikide uuringule. Selle
kohaselt on me kodumaa maailma teine uskmatum riik. Ma ei mõtle religioossust, vaid
jumalatust. Seega seisame silmitsi muutuva asjaoluga. Kui see jätkub samaviisi, võivad
tekkida sekulaarsed jõulud, mis on enam seotud paganluse kui kristlusega. Pean olema aus, et
pooldan teist gruppi. Ma ei tähista jõule ega jutlusta sel teemal. Räägin sellest küll nagu
praegusel hetkel. Leian, et on õigem vabastada Kristus kõigest, millega Teda seostatakse
jõulupühade osas.
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Räägin, miks olen sellel veendumusel. See võib teid hämmastada. See nelipühi kirik
Croydonis, kus ma jõulude ajal jutlustasin- olin jahmunud kiriku suurest jõulupuust ja
kaunistustest. Tegin tol hetkel midagi, mida olen sageli teinud. Esitasin Jumalale küsimusi.
Nimetan seda ülekuulamispalveks. Loodan, et harjutate ka seda. Eestpalvest olete kindlasti
kuulnud, kus teiste pärast palvetatakse. Ülekuulamispalves esitad Jumalale küsimusi ja ootad
vastust. Minule on see olnud väga suureks abiks, kuid see ehmatab, kui Jumal annab vastuse.
Pärast teenistust ütlesin:“Jumal, mida Sina tunned jõulude osas?“ Jumal meenutas mulle, et
mul on kodus album, mille tegi mu ema. Ta oli innukas harrastusfotograaf, kes võitis mitmeid
võistlusi. See album on minu elust väikelapsest poisieani. Kui näitan seda, öeldakse, kuivõrd
armas väike laps. Mina aga vihkan seda. Tahan öelda, et ma ei ole enam laps. Peate mind
võtma sellisena nagu olen praegu, mitte siis. Lihtsam on seostada last, sest ta ei vasta sulle
tagasi. Võid neid kaisutada ning nad ei hakka vastu. Tavaliselt mitte. Selline on see album,
mis on minu kodus. Miks Jumal meenutas mulle seda? Mõistsin, et Jeesus tahtis öelda
inimestele, et Ta ei ole enam väike laps. Peame seostama Teda sellega, kes Ta on praegu või
see pole tõeline suhe. Mõistsin, et sõime imetlemine pole tõeline suhe kuna tegemist pole
tõelise isiku, vaid pelgalt nukuga. Kui tahad praegu kohtuda Jeesusega, pead Teda võtma nii
nagu Ta on- täiskasvanud mehena. Samuti võtma Tema isiksust nagu see on. Kui kogu
maailm on vaimustunud sõimest väikese nukuga, ütleks Jeesus, et Ta ei ole enam selline. Ta
tahab meiega tõelist suhet. Nii sinuga kui minuga ja just nii nagu Ta on. Rääkisin seda
kogudusele kuna sain selle lavale minnes. Teine põhjus, mis on mõjutanud mu seisukohta, kui
kohtusin selle riigi juhtivate kristlastega. Otsustasime teha ülekuulamispalve, et õppida enam
me Jumala kohta. Ütlesime Jumalale, et tahame Teda paremini tunda ja kas Ta võiks meile
avaldada oma tundeid. Küsisime otse, kas on midagi, mis ajab Ta südame pahaks. See on
tavapäratu küsimus. Ma ei unusta seda iialgi, sest mu süda vajus saapasäärde. Äkitselt said
mitu isikut, kes palvetasid, selles ringis ühe sõna- jõulud. Sellest hetkest alates olen hakanud
sellele tõsisemalt tähelepanu pöörama. Perepeos pole midagi väära või
suguvõsakokkutulekutel ega toredal ajaveetmisel. Kui tahad sel viisil tähistada külma talve,
siis tee seda, kuid ära too vabanduseks Jeesust. Seda palun. Ära arva, et Ta rõõmustab
jõuludest. Kuivõrd oluline on kristlastele, mida üks või teine kirik teeb, uurimata seejuures,
mida Kristus tunneb või arvab. Vaadake, kas Ta annab teile selle osas sama vastuse. Uurige,
millised on Tema mõtted. Kas teadsite, et jõuludel saab vähem inimesi päästetud, kui mõnel
teisel ajal aastas? Kuna paljud evangelistid pole jõuludel hõivatud ning veedavad perega pühi.
Samuti pole jõulude ajal võimalik saada kohta koosolekute pidamiseks. Seetõttu otsustatakse
sel ajal veeta aega perega. Palju enam inimesi tulevad armulauale, kuid usule tuleb seevastu
palju vähem. Jumalale on see üsna kesine aeg. Jätan teile selle mõtte. Leian, et iga kristlane
peab sellega silmitsi seisma ja kuna sellest ei saa mööda, peame otsustama, mida teha.
Jätame selle kõrvale ning vaatame hetkeks kristlikku jõululugu. Algupäraselt. See on palju
enamat kui pelgalt jõulunäidend. Alustan tänases teises saates piibellikku jõulude
tutvustamist, mis on kirjas evangeeliumites. See on hämmastav lugu, mis oli nii üleloomulik
kui loomulik. Kuivõrd tõsiselt võtad selle üleloomulikku poolt, muudab ka viisi, kuidas
tähistad jõule. Loomulik osa on üsna tavaline. Jeesuse sünnil polnud midagi erilist peale ühe
aspekti. Pärast suurt vaeva ja valu tõi Maarja ilmale poeglapse. See sünd oli normaalne, välja
arvatud üks külg. Mainin seda kuna oleme siin kõik täiskasvanud. Maarja hüümeni, mis
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kaitses tema emakat, purustati seest mehe poolt. Tavaliselt purustatakse see väljast mehe
poolt. See on ainus erinevus, mida leian Jeesuse sünnis. Tegemist ei olnud imetabase sünniga,
see oli tavaline sünd. Lisaks polnud see mugavates tingimustes. See ei olnud laudas, mis on
osa müüdist. See polnud ka koopas. Tänapäeval näidatakse sulle Petlemma külastades ühes
katedraalis suurt koobast, mida peetakse Jeesuse sünnikohaks. Samuti näidatakse koopas
hõbedase ristiga märgitud ala, kus väidetavalt ajas Maarja piima maha. See kõik on üsna
vastuoluline. Jeesus sündis võõrastemajas, kuid mitte toas. Kuigi toad olid täis, sündis Jeesus
siiski võõrastemajas. Minnes Lähis-Ida võõrastemajja, siis on tänapäevalgi selle ümber
ruudukujuline müür, millel pole ühtki akent ja mida läbistavad kaks väravat või üks
kahepoolne värav. Sisse minnes võib näha, et toad on vastu seina ning aknaid pole. Keset seda
on veeküna ning sõimed loomade toidu jaoks. See kõik on turvalisuse eesmärgil. Pere ja
loomad viiakse väravast sisse ning siis küsitakse, kas neile on ruumi. Piibli kohaselt polnud
tol õhtul võõrastemajas ruumi. Seetõttu pidid nad jääma eesõue laagrisse nagu paljud teised.
Ainus koht lapsele oli selles künas. Jeesus sündis seega tähtede all vabas õhus ühe
võõrastemaja eesõues. Kas näete üldpilti? Paljudel jõulukaartidel on see täiesti valesti,
kujutades lauta või koobast. Piiblis pole mainitud sõnagi laudast. Ta sündis kohas, kus olid
öösel loomad ja ta pere. See üsna tavaline lugu rahvaloendusest, maksudest, kihlatud 17-18aastasest noormehest ja rasedast 15-aastasest tüdrukust. Tol ajal oli see tavapärane aeg
kihlumiseks. Seal nad olid. Miks nad olid kodust nii kaugel? Vastus on, et ta jäi enne abielu
rasedaks. Paljudes ringkondades on see ka tänapäeval häbiväärne. Tema kodulinnas
Naatsaretis oleksid inimesed teda tõrjunud ega oleks teda aidanud. Nad ei oleks temaga
rääkinud, vaid jätnud ta omapead. Seetõttu ta pidi sünnitama mujal. Joosep, tema tulevane
abikaasa pidi minema rahvaloenduseks oma kodulinna, kus oli tema suguvõsa. Maarja pidi
temaga minema. Ükski rase ei läheks meeleldi 17-miilisele teekonnale eesliga. Tema läks.
Selle sünniloo ümber on tekkinud niivõrd palju legende. Seda tulid vaatama karjased, kuigi
see pole tähelepanuväärne. Lõpuks tulid targad mehed. Piiblis on lihtsalt kirjas, et nad olid
targad mehed. Legendi järgi polnud nad targad, vaid kuningad. Neile on antud ka nimed.
Kuna nad tõid kolm kinki, arvati, et neid oli kolm ning kõik kuninglikust soost, sest kes
muidu tuleks kuninga juurde. Neile on antud nimed. See pole üldsegi tõsi, vaid on
väljamõeldis. Seetõttu tekkis segu faktidest ja väljamõeldistest. Samuti ei räägita
väljamõeldises kogu lugu. Näiteks mõrvati paljud Jeesuse sugulased Petlemmas kuna Ta
sündis seal. Kuningas Heroodesel oli võimuiha, mistõttu lasi ta hukata kõik alla 2-aastased
lapsed ning olla kindel asjaolus, et tõotatud kuningas ei elaks. Kui tihti oled jõulukaartidel
näinud, kuidas Heroodese sõdurid tapavad väikelapsi? Neid oli arvatavasti kümneid. Paljusid
neist seostati Jeesusega kuna rahvaloenduseks tulid Petlemma mitmed Jeesuse sugulased. Kas
oled kuulnud kedagi sellest jõuludel jutlustamas? See kõik on osa tõelisest loost. Sageli
võetakse loost meeldiv ning tehakse see kujutlusvõime abil paremaks. Oleme sellest isegi
laulnud. Kas olete laulnud lapsest sõimes? Lapsest, kes ei nutnud. Kas ta tõesti ei nutnud?
Rumalus. Nutmine on ainus viis, kuidas laps annab emale teada, et ta kõht on tühi. Justkui
Jeesus oli nii püha, et ei nutnud eales. Naeruväärne. Oleme seda siiralt laulnud ja pannud ka
lapsed seda tegema. Piltidel Jeesuse sünnist võib näha kuldset nimbust lapse pea kohal. See
on au sümbol, mida ei näinud keegi. Joosep ja Maarja. Muide, imetlen Joosepit. Ta sai nime
Vana Testamendi Joosepist ja nägi samuti unenägusid, kus sai Jumalalt sõnumeid. Esimese
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sõnumi sai ta, kui avastas, et Maarja oli rase. Juhtunu vapustas Joosepit ning ta plaanis abielu
lõpetada lepingujärgse lahutusega kuna kihlumine oli tol ajal tõsine. Joosep uskus unenägu,
kus Jumal andis talle teada, et Tema on lapse Isa. See oli esimene kord maailma ajaloos.
Hämmastav, et Joosep uskus. Ta uskus Jumalat. Juba järgmisel hommikul otsustas ta
Maarjaga abielluda, nimetades ka lapse enda omaks, mis läks talle isiklikult maksma. Mulle
meeldib Joosep. Ta ei räägi palju, kuid teeb seevastu palju. Lõpetame siinkohal. Teeme pausi
ja jätkame looga järgmises osas.

3. osa
Vaatama fakte me Issanda sünni kohta. Esimene fakt on see, et Ta ei sündinud detsembris. Ta
sündis umbes septembri lõpu või oktoobri alguse kandis. Seitsmes kuu juudi kalendris langeb
me septembrile ja oktoobrile. Sel ajal tähistati ka lehtmajade püha. Piiblist on päris selgelt
näha, et Jeesus sündis lehtmajade pühal. Millest me seda järeldame? Lihtsa matemaatilise
tehte abil. Üheksa liita kuuega võrdub viisteist. Selle lihtsa tehte läbi teame, millal Jeesus
sündis. Piiblis öeldakse meile, et Ta sugulane Johannes sündis Sakariasele ja Eliisabetile.
Sakarias läks templisse ja Jumal ütles talle, et ta naine, kes oli vanas eas, saab poja. Tema
nimeks pidi saama Johannes. Niimoodi sündis Ristija Johannes. Kui ingel Gabriel tuli Maarja
juurde ja ütles talle, et ta saab poja, kuigi ta ei teadnud midagi mehest. Ta ütles ka seda, et
selle märgiks on see, et ta sugulane Eliisabet on oma kõrges vanuses ka imekombel
lapseootel. Maarja võttis kohe ette ja läks oma sugulast külastama, kes elas ühes väikeses
külas Jeruusalemma lähedal. Kui Maarja sisse astus, tundis ta sugulane Eliisabet, kuidas laps
ta sees hüppas. See oli esimene kord, kui ta seda tundis. Ta ütles, et ta laps hüppas rõõmust,
kui Maarja tuli sisse. Nad jagasid kõike, mis oli juhtunud. Seal öeldakse, et Eliisabet oli tol
ajal kuuendat kuud rase. Üheksa kuud hiljem sündis Jeesus. Kuus pluss üheksa on viisteist.
Kui teaksime, millal Sakarias läks templisse ja kuulis, et ta saab poja ning lisaksime sellele 15
kuud, siis saaksime teada, millal Jeesus sündis. Mõistate? 2. Ajaraamatu 24. peatükist teame,
et oli nimekiri preestritest, kel oli järjekord, millal nad pidid templis teenima. Sakariase kord
on ka seal kirjas. Ta oli järjekorras kahekümne neljast kaheksas. Seega umbes pärast
kolmandikku aastat läks Sakarias templisse. Kui loed sellest ajast 15 kuud, jõuad järgmise
aasta 7. kuuni. See on lehtmajade püha aeg. Iga juut usub, et Messias tuleb lehtmajade püha
ajal. See on kirjas nende pühakirjas ning ka nende pärimuses. Sel ajal nad Teda ootavadki.
Johannese evangeeliumist näeme, et Jumala sõna sai lihaks ja elas (lehtmajas) meie keskel.
Näete sealt ka, et Jeesuse oma vennad kahtlesid Temas. Johannese evangeeliumis on kirjas, et
kui jõudis kätte lehtmajade püha, ütlesid Jeesuse vennad:“Lehtmajade püha on käes, mine
juba Jeruusalemma, kui oled Messias!“ Nad norisid Teda. Nad teadsid, et Messias peaks
tulema lehtmajade pühal. Olen ka veendunud, et Ta tuleb uuesti sel ajal. Ma ei saa teile aastat
öelda, aga kuu võin öelda. Ta tuleb seitsmendal kuul. Siis tähistavad juudid üle Iisraeli ka
Messia eesolevat tulekut. Neil on see just sel põhjusel selles kuus. Seega Ta sündis septembri
lõpus või oktoobri algul.
Suurim ime Jeesuse sünni puhul ei olnud Ta sündimine iseenesest, kuigi jõuludel keskendub
sellele kogu maailm. Tegelik ime juhtus üheksa kuud varem. Tema eostumine oli
üleloomulik. Maarja ei olnud kunagi olnud seksuaalsuhtes mehega. See pole esimene kord
ajaloos, mil neitsi on rasestunud. Londoni Ülikooli günekoloogia professor ütles mulle, et
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inimkonna ajaloos on olnud vähemalt 6-7 neitsist sündi, mis on dokumenteeritud ning
väidetud nii olevat. Ta ütles, et teda veenis see, et need võivad olla tõesed, kuna kõigil
kordadel oli tulemuseks tütarlaps. See peakski olema tütarlaps. Seda teaduslikku protsessi
kutsutakse partenogeneesiks, mille käigus naismunarakk pooldub iseenesest ning toob esile
inimese, ilma et seda oleks viljastatud. See on levinud köögiviljade puhul ega pole
ennekuulmatu loomariigis. Komodo varaan on üks liik, kus esineb neitsisünde. Nagu
mainisin, et on andmeid, kus see on ka inimestega juhtunud, kuid kunagi pole sündinud
poisslaps. Seega siin on tegemist hämmastava imega. Teades piisavalt eostamise ja sünni
kohta, on kolm võimalust, mis võis juhtuda. Jumal võis teha Maarja üsas kolme võimalikku
asja. Esiteks, Ta võis luua uue loote ning asetada selle Maarja üsasse. Kui see oleks aset
leidnud, siis Jumal oleks Isa, kuid Maarja poleks olnud Tema ema. Ta poleks olnud osa
lootest. Ta oleks olnud vaid surrogaatema, ei midagi enamat kui inkubaator. Nii et see ei saa
olla õige variant. Teiseks võis juhtuda järgmine. Mees- ja naisloote vahe on vaid üks
imepisike kromosoom. Igas rakus minu ihus näeb see kromosoom välja kui x-täht. Minu naise
ihus näeb iga kromosoom välja kui y-täht. Jumal võis lisada vaid väikese pikenduse y-tähele,
et sellest saaks x-täht ja sünniks poisslaps. Kui nii oleks juhtunud, oleks Maarja olnud ema,
kuid Jumal oleks vaevu saanud olla Isa. Veidikene geneetilist muundamist, kui kasutada seda
terminit, mis on tänapäeval levinud. Jumal pidi ainult selle väikese osa sinna lisama, sellele
imepisikesele kromosoomile ja tulemuseks oleks olnud poisslaps. Kolmas võimalus on see,
mida ka ise kaldun pooldama, kuigi ma ei teeks sellest õpetust, et Jumal lõi mehe seemneraku,
mis kandis jumalikku DNA-d ning viljastas Maarja munaraku enda loodud seemnerakuga.
See tähendaks, et Maarja oli täielikult ema ja Jumal oli täielikult Isa ning sündinud laps oleks
samaaegselt inimene ja Jumal. Kaldun pooldama just seda kolmandat varianti. Ime on aga
selles, et Maarja sünnitas poisslapse ilma mehe abita. See on ennekuulmatu nii enne kui pärast
seda. Uurime aga edasi. Olen enne ka öelnud, et Joosep pidi olema tubli noormees kuna ta
uskus seda unenägu ning toimis selle järgi. Teises unenäos hoiatati teda Heroodese eest ning
ta viis Maarja ja lapse pagulastena Egiptusesse. Seega pidid nad ilmselgelt müüma kulla,
viiruki ja mürri, et ellu jääda. Veidi hiljem, kui Heroodes suri, tulid nad tagasi Naatsaretti. Tal
oli vaid kaks unenägu. Meil pole kirjas sõnagi, mis ta oleks öelnud, kuid ta tegutses nende
kahe unenäo põhjal. Neid uskuda ja nende järgi teha pidi nõudma tohutu suurt usku. Ootan
põnevusega Joosepiga kohtumist. Maarja- protestandid räägivad liiga vähe Maarja kohta.
Roomakatoliiklased räägivad samas liiga palju. Me oleme selle vastu reageerinud ning
räägime seetõttu liiga vähe. Olen kuulnud nii palju jutlusi teistest piiblitegelastest nagu
Peetrusest, Paulusest ja Johannesest. Harva kuuleb jutlust Maarjast, ta oli esimene, kes
ütles:“Mida iganes Püha Vaim tahab minuga teha, olen valmis.“ Nelipühapäeval rääkis ta ka
võõrastes keeltes. See on su Piiblis kirjas. Maarja oli üks imeline naine. Mulle meeldib temast
jutlustada. Olen seda teinud umbes 60 roomakatoliku preestri ees, kus kardinal istus esireas.
Minu teemaks oli:“Mida kirjutatakse Piiblis tegelikult Maarja kohta?“ Ütlesin, et seal ei
räägita tema täielikult puhtast eostamisest või ta igavesest süütusest. Ta sai veel lapsi,
vähemalt seitse last pärast Jeesust. Samuti tema ihulikust taevaminekust. Vaatasin kõiki nelja
dogmat, mida roomakatoliiklased usuvad. Ütlesin, et ükski neist ei ole Piiblis. Ütlesin, et nad
on meid heidutanud, et me ei jutlustaks seda, mis on Piiblis Maarja kohta kirjas, sest nad on
lisanud nii palju, mida pole Piiblis. Hiljem räägime ühest väga tähtsast.
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Inimesena oli Jeesusel algus. Kui aga paned kirja Jeesuse lugu, siis kust alustada? Markus
alustas Tema ristimisega, sest siis algas Ta avalik teenimistöö. Matteus ütles, et peame
alustama varem. Pead alustama Ta sünniga ja pead uurima Tema sugupuud kuni Aabrahamini
välja. Luukas tuli kolmandana ja ütles, et pead minema Aabrahamist veel edasi Aadamani
välja. Aadam oli Jeesuse esiisa. Lõpuks tuli Johannes ja ütles, et te kõik eksite ja peate
minema täiesti algusesse. Ta võttis 1. Moosese raamatu sõnad:“Alguses juba oli Tema…“ See
sõna „oli“ on väga oluline. Mitte et alguses Ta „algas“, vaid alguses Ta „oli“ juba seal. Kuna
inimmõistus ei suuda minna kaugemale kõigi asjade algusest, ei suuda me ette kujutada, et
polnud midagi, isegi mitte kosmost. Me ei suuda seda kujutleda ega saa minna kaugemale
tagasi. Johannes ütleb, et kõige alguses oli Tema juba seal olemas. Ta seisis silmitsi Jumalaga.
Ta oli Jumal. „Jehoova tunnistajad“ on pidanud selle oma piiblis ära muutma. Nad ei
aktsepteeri, et Jeesus on täielikult Jumal. See tähendab, et Jeesuse sünd oli ainulaadne. Mitte
seetõttu, kuidas Ta sündis, vaid et Ta valis selle, et sünnib. Mitte keegi kogu ajaloos pole
valinud sündida lapsena. Jeesus vabatahtlikult valis oma sünni. Sina ei valinud, mina ka mitte
ning me ei valinud oma vanemaid. Meil ei olnud valikut. Jeesusel oli valik ja Ta valis oma
vanemad ning otsustas olla nende laps. See on kõige imepärasem asi ja ma ei kuule sellest
midagi. Kas oled seda kuulnud mõnes Jeesuse sünni näidendis? Pole seda ühelgi jõulukaardil
näinud. Tahaks näha mõne jõulukaardi peal:“Mees, kes otsustas sündida.“ See on üks tõsiasi
täiskasvanutele, mitte lastele. See paneb sind mõtlema. Johannesel oli üks probleem. Kui Ta
eksisteeris enne oma sündi, isegi enne oma eostamist, siis kuidas Teda kutsuti? Ta sai nime
Jeesus alles pärast sündi. Kristuseks hakati Teda kutsuma, kui Ta sai juudist Messiaks. Seda
see tähendabki. Nime „Issand“ sai Ta alles pärast ülestõusmist ja taeva minemist. Kuidas siis
kutsuti meie Issandat Jeesust Kristust? Johannes kutsus Teda Püha Vaimu juhtimisel
Logoseks. See tähendab kreeka keeles „sõna“, kuid see tähendab veel palju enamat. Johannes
kirjutas oma evangeeliumi Efesoses, kus oli elanud mees nimega Herakleitos. Herekleitos oli
kui tänapäevase teaduse isa. Ta õpetas oma õpilastele, et nad kasutaksid oma silmi, et jälgida
ümberringi toimuvat ning nad uuriksid põhjuseid, miks asjad toimivad just mingil viisil. Sõna,
mida kasutati „põhjuse kohta, miks“ oli „logos“. Iga teadusharu nimetuses on see sõna
„logos“ sees. Psühholoogia, füsioloogia, zooloogia, meteoroloogia. Kõik need on uurimused,
kuidas asjad toimivad selles valdkonnas kuni sa tead põhjust, miks need nii toimivad.
Meteoroloogia uurib ilma ja küsib, miks tulevad pilved ja toovad vihma või miks tuul puhub
sealtpoolt. See uurib põhjust, miks. See on kogu teaduse alus. Johannes kutsus Jeesust
Logoseks, sest Tema on see põhjus, miks kõik muu toimib just niimoodi. Tema on see põhjus,
miks. Kas see pole võrratu nimi? Alguses oli Sõna- Logos. Teoloogia- kõik me uurimused ja
kõik me küsimused, Tema on see põhjus, miks ning Tema on vastus. Siis Ta kirjutas need
imelised sõnad. „Sõna (logos) sai lihaks ja elas (lehtmajas) meie keskel.“ N.ö pani oma telgi
püsti meie keskele. Elas meie keskel.
Tahan lisada viis omadussõna, et välja tuua selle imeline tähendus. Sõna- logos, põhjus, miks,
kolmainsuse teine isik, kes on alati oma Isaga eksisteerinud, kuid otsustas saada inimlapseks.
Ta võttis endale füüsilise ihu. Seda sai puudutada ja Tema võis puudutada inimesi. See oli
reaalne, füüsiline liha nagu on meil sinuga. Teiseks, see oli meessoost ihu, mitte naissoost.
Tean, et on väidetud, et Jeesus oli nii mees- kui naissoost. Üks kuulsaim pilt Temast on, kus
Ta koputab uksele. Kas teate Holman Hunti maali? Holman Hunt kasutas modelliks kolme
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naist selle pildi jaoks. Ühte pikkade punaste juuste jaoks, ühte näo ja ühte kehakuju jaoks.
Sellel maalil oli täiesti naissoost Jeesus. Nii et ma pole sellest eritu vaimustuses. Jeesus oli
meessoost. Ta tuli meile Jumalat näitama ning Jumal on Isa, mitte ema. Ta on universumi
Kuningas, mitte kuninganna. Ta on Iisraeli mees, mitte naine. Seetõttu, et näidata Isa Jumalat,
pidi see olema meessoost liha, kas meile see meeldib või mitte. Kolmandaks, see oli
juudisoost ihu. Ta sündis ja lõigati ümber kui juut. Ta on endiselt juudisoost. Enamik
pühapäevakooli pildid Temast on kui skandinaavlasest- heledate juuste ja siniste silmadega.
See pole Jeesus. Ta oli juut, kel oli juudi nina. Ta on ikka juut ja jääb selleks. Järgmiseks on
see, et see oli seksuaalne ihu. Tekkinud on levinud arusaam, et Jeesus oli soota. Kui nii, ei
olnud Tal probleeme, mis on mul ja igal mehel. See oli seksuaalne liha. Eriti teismeeas olid
Temalgi kindlasti seksuaalsed kiusatused. Hiljuti tuli välja üks film, mis põhjustas
pahameeletormi. Selle nimeks oli „Kristuse viimane kiusatus“. Filmi autoriks oli Scorsese.
See kujutas seda, et Jeesusel olid seksuaalsed kiusatused. See on aga tõsi ning Tal ilmselt
olidki. See oli meessoost seksuaalne ihu. Ta ei andnud ühelegi kiusatusele järele ning Ta sai
neist võitu. Viimasena, see võib üllatada, kuid Uue Testamendi kohaselt oli Tal patune ihu.
Tahame sellele vastu vaielda, et Ta oli patune. Jah, Ta ei teinud pattu, kuid Ta loodi patuse
ihu sarnasuses. Seega Ta võttis endale meie langenud inimloomuse ning võitles samu võitlusi,
millega me silmitsi seisame. Kui see poleks olnud patune liha, siis Ta poleks võidelnud meie
võitlusi. Ta ei saaks siis meile selleks jõudu anda. Ta oli samamoodi kiusatud kõiges, milles
meiegi oleme. Meid kiusatakse kolmel viisil- maailm, liha, kurat. Jeesust kiusati kõigis neis
punktides, täpselt nagu meiegi. See on tõsiasi, mida paljud kristlased ei suuda aktsepteerida.
Katoliiklased on välja mõelnud Maarja imepärase eostumise, et seda probleemi vältida. Nad
usuvad, et Maarja sündis seksita või ilma seksuaalsete kiusatusteta, seetõttu sai ta tuua ilmale
poisslapse, kel polnud patune ihu. Kui aga Jeesus sündis Maarjast, siis meie langenud loomus
anti Talle edasi Maarja kaudu. Tal olid samad võitlused, mis on meilgi. Ta ei andnud iialgi
järele ja Ta võitis selle võitluse. Paulus ütleb, et Ta sündis patuse ihu sarnasuses. Roomlastele
8. peatükk. Inimesed ütlevad, et oota nüüd, sest öeldakse, et Ta sündis patuse loomuse
sarnasuses. See lihtsalt näis nii. See sõna „sarnasus“ tähendab täpset koopiat. Seda
kasutatakse Filiplastele 2, kus öeldakse, et Ta võttis endale inimihu sarnasuse. See
tähendabki, et Ta loodi täpselt kui inimene. Paulus ütleb sama asja patuse ihu kohta. Mu aeg
on jällegi otsa saanud. Lõpetan need kolm loengut väga otsekohese küsimusega:“Kas leiad, et
sobib siduda see puhas Jumala Poeg kõige jõuluajal toimuvaga?“ Kontori jõulupidudega,
jõulupärgadega uste kohal ja kõigi nende kulutustega, rahaga, mis kulutatakse, sh lastele. Kas
teile tundub, et on sobilik panna Kristust selle kõige keskele? Üks on kindel, et keegi ei suuda
tühistada neid jõulutundeid, mis on pärit selle paganlikust päritolust. Nii palju kordi on
sajandite jooksul üritatud jõule n-ö puhastada. Kui lugeda selle ajalugu, näete, et see pole
kunagi õnnestunud. Neid asju poleks pidanud kirikusse tooma. Need oleksid pidanud jääma
väljapoole. Inimestele, kes tulevad Jeesus Kristuse juurde, peaks ütlema, et jätaksid need
asjad ega tooks neid endaga sisse. Meile jääb see põhiküsimus:“ Kas me tahame Kristust selle
kõigega seostada?“ Kaldun arvama, et minu vastuseks on ei. Päästame Kristuse jõuludest!
Tähistame Tema sündi, kui see tõesti juhtus. Seda on palju odavam ja lihtsam teha. Eraldame
Kristuse kõigest sellest, mis pole Temast. Teenime Teda nii nagu Teda peaks teenima. See on
minu viimane mõte jõulude teemal.
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Lõpuajad
Jeesus istus õpetama, miks ei peaks mina istuma! Pea ütleb:“Tere hommikust!“, kuid keha
ütleb:“Tere õhtust!“ Ma ei ole õpetanud Piiblit üle 50 aasta. See pole tegelikult tõsi, Mike,
sest olen seda õpetanud üle 60 aasta. See on imeline raamat. Üle 60 aasta tagasi olin õpilane
Cambridge´i Ülikoolis. Õppisin teoloogiat plaaniga astuda teenimistöösse. Ma ei osanud
arvatagi, et õpingute käigus mu usk peaaegu hävineb. Kaldun kutsuma teoloogiaõppeasutusi
teoloogilisteks surnuaedadeks. Kardan, et paljud noored kristlased on kaotanud oma usu
teoloogia õpingute läbi. Seal õpetati mind Piiblit kääridega lugema. Lõikasime Piibli
tükkideks ja sellest ei jäänud palju alles. Pärast kahte aastat Cambridge´s ei suutnud ma ühtki
jutlust koostada. Ilmselt olin kiriku jaoks suhteliselt kadunud. Tänu Jumalale, et mu kätte
sattus üks Šveitsi teoloogi raamat, kelle nimi oli Oscar Cullmann. Ma pole teda kunagi
kohanud, kuid ootan me kohtumist taevas, et tänada teda selle raamatu eest. See päästis mu
usu ja taastas mu kindluse Piiblisse. Selle nimi oli „Kristus ja aeg“. Olin kuidagi omaks
võtnud Kreeka mõtteviisi, et Jumal on ajatu ning Tema ja Taevas eksisteerib väljaspool aega.
Ma eksisin kohutavalt. Mõned teist võivad endiselt arvata, et Jumal on ajatu. See ei tähenda,
et Jumal on ajas, kuid aeg on Jumalas. Ta ei ole väljaspool aega, vaid Ta on igavikust
igavikku. Nii Tema kui meie jaoks aeg liigub ainult ühes suunas- minevikust olevikku ja sealt
tulevikku. Meie Jumal on Jumal, kes oli, on ja tuleb. Lihtsamalt öeldes, ajalugu on Tema lugu.
Sellest Piibel räägibki. Seda raamatut lugedes läksin tagasi Piibli juurde ja see avanes mulle
kui täiesti uus raamat. Sellel nädalavahetusel uurime lõpuaegade teemat. Mõtle sellele sõnaleajad. See pole ajatu, pigem osa ajaloost ja ajast. See näitab meile, et aeg on Jumala jaoks
reaalne. Isegi kui Jumal on kõikvõimas, ei saa Ta minevikku ära kustutada. Ta ei saa
minevikku muuta. Meiega sarnaselt saab Ta muuta tulevikku, mitte minevikku. Kas olete
sellele mõelnud? Loomulikult tähendab see ka, et keegi ei saa tühistada risti. See tähendab, et
keegi ei saa Jeesust tagasi hauda panna. See on paika pandud ajas ja miski ei saa seda muuta.
See muudab mõtlemist kardinaalselt. Seega tulevik on avatud ja seda saab veel muuta. Usun
aga, et nii tulevik kui minevik on Jumala kätes. Meie vaatleme tulevikku nende kahe päeva
jooksul. Konverentsiks anti mulle teema „Iisrael ja kogudus lõpuaegadel“. Räägin
lõpuaegadest täna hommiku esimeses loengus, tänases teises loengus räägin Iisraelist
lõpuaegadel. Homme hommiku esimeses loengus kogudusest lõpuaegadel ja homme teises
loengus kogudusest ja Iisraelist lõpuaegadel. Paistab, et järgin oma kondikava päris hästi.
Jagame selle teema neljaks erinevaks osaks.
Täna hommikul tahan rääkida lõpuaegadest, kõigepealt tahan öelda, et see väljend ei ole
Piiblis. See ei ole piibellik väljend. See väljend on hiilinud alles viimase 20 aasta jooksul
evangeelse koguduse kõnepruuki. Piibel kasutab väljendit „viimsed päevad“. See ei tähenda
päris sama asja. Oleme viimastel päevadel olnud viimased 2000 aastat. See on väljend, mis
kirjeldab ajaperioodi meie Issanda Jeesuse Kristuse esimese ja teise tuleku vahel. Viimased
päevad said alguse nelipühapäeval. Peetrus teatas seda oma jutluses. See on prohveteering
viimsete päevade kohta. „Ma valan oma Vaimu välja kõigi inimeste peale.“ Kõigi sotsiaalsete
klasside, mõlema soo peale. Üleüldine Püha Vaimu väljavalamine on viimsete päevade
tunnuseks. Nii et need on kestnud 2000 aastat ning kestavad veel veidi aega. Oleme olnud
viimsete päevade ajas ning oleme endiselt. Mis on viimsete päevade tunnuseks? Paulus ütles,
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et elame n.ö aegade kattumises. Ta kasutab sellist väljendit Korintose kirjas- aegade
kattumine. Juutide jaoks jaotub aeg kaheks suureks ajastuks: praegune kurjuseaeg ja tulevane
hea aeg. Nad uskusid ekslikult, et praegune kurjuseaeg lõpeb ning uus hea aeg algab. See
pole Jumala plaan. Jumala plaan on lasta neil kahel ajastul kattuda. Nii et see hea tulevane aeg
on saabunud ja pole veel lõpetatud ning praegune kurjuseaeg on jätkunud. Seega külg külje
kõrval elame me aegade kattumises. Me hakkasime elama uues tulevases ajastus. See on meie
sees, kuid see pole meie ümber veel. See on nähtav meie sees, kuid mitte nähtav meie ümber.
Need ajastud kattuvad ja kogeme kõik pinget, sest elame ajastute vahepeal. Osa meist kogeb
juba taevast ja osa meist on veel vägagi seotud maailmaga. Hommikul tõustes tunnen end alati
rohkem maailmaga seotuna. Meil on kodus kombeks esimese asjana hommikul teed teha. Kui
tunnen end ärgates kristlasena, lähen alla ja teen naisele teed. Kui ma ei tunne end kristlasena,
siis teeb naine mulle teed. Meil on selline väike kokkulepe ja ma ei julge öelda, kui tihti
kumbki variant esineb. Teatud aegadel olen vägagi seotud ja häiritud selle maailmaga.
Tunnen osa sellest kurjuseajast kõigi kiusatuste ja pingetega. Teatud aegadel, eriti palves ja
ülistuses, mil oled justkui ära siit maailmast ning viibid taevas. Seega elame nende kahe ajastu
vahelises pinges. See aga ei ole selle nädalavahetuse teema. Tahtsin seda selgitada, sest kui
oled tõeline kristlane, koged seda pinget ikka ja jälle. Teisisõnu, kas Jumala riik on tulnud või
ei ole tulnud? See on suur diskussioon mõnede kristlaste hulgas. Vastus on väga lihtne: see on
tulnud ja ei ole tulnud. See ongi osa sellest pingest. Kui Jeesus tahtis meile Jumala riigi kohta
õpetada, siis Ta kasutas selle riigi kohta võrdpilte. Need võrdpildid jagunevad kenasti kahte
kategooriasse. Ühes on võrdpildid Jumala riigist, mis näevad Jumala riiki kui jätkuvat kasvu.
Nagu sinepiivake- järkjärguline protsess, kus Jumala riik saab aeglaselt suuremaks ning
tugevamaks. Teises osas võrdpiltidest ei tule see aeglaselt, vaid äkitselt kriisiolukorras, mitte
protsessina. Seetõttu vaieldakse, mida Jeesus mõtleb Jumala riigi tulemise all. Ta ütles, et
palvetaksime selle eest iga päev:“Sinu riik tulgu nagu see on taevas.“ Me igapäevane palve.
See on tulnud ja ei ole ka. Ütlen teisiti. Jumala riik on justkui avatud ja võid sellesse siseneda.
See pole lõpule viidud ega rajatud. See on mõlemat- aeglane kasvuprotsess ja äkiline kriis või
sissetung, kus üleloomulik tungib loomulikku. Jällegi elame nende kahe tõe vahelises pinges.
Jumala riik on tulnud ja ei ole ka. Oli üks Vene noormees, kes keeldus astumast Vene
armeesse. Ta pidi kohtu ees seisma, kus ta kuulati üle ning lõpuks ta mõisteti riigireetmises
süüdi. Kohtunik küsis noormehelt:“Miks sa armees ei teeni?“ Noormees tsiteeris Jeesuse
õpetust mäejutlusest ning ütles, et seetõttu ei saa ta astuda Vene armeesse. Kohtunik teadis,
mis see oli, mida ta tsiteeris. Ta ütles poisile:“See on Jumala riik ja see pole veel tulnud.“
Poiss vastas kohtunikule:“Härra, teie jaoks see pole võib-olla tulnud, kuid minu jaoks on see
tulnud.“ See ongi see pinge. Teame, et Jumala riik ei ole veel tulnud maa peale. Samas oleme
juba selle sees. See on käes, lähedal. See oli evangeeliumi sõnum päris algusest peale:“Jumala
riik on lähedal!“ Kui miski on lähedal, on see nagu see raamat. See on mu käeulatuses, see on
käes. Võin käe sirutada ja selle võtta ning see on minu oma. See riik on tulnud- see riik, mis
on mu sees, Jumala riik, millesse olen astunud ja mille vilju naudin ning mida saad teistele
näidata. Teised ei pruugi seda näha, sest nad pole veel selle sees. Kord saab see
ülemaailmseks ja nagu prohvet Habakuk ütleb:“Sest maa saab täis Issanda au tundmistotsekui veed katavad merepõhja.“ Niimoodi vaatame meie aega ja lõpuaegu. Kuid peame
küsima, mida selle all mõeldakse? See on evangeelsete kristlaste hulgas väga levinud
väljendiks saanud. Seda viimase 20-30 aasta jooksul. Mida mõeldakse lõpuaegade all? Piibel
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ei kasuta seda väljendit, nii et me ei saa sealt tähendust otsida. Mulle tundud, kui räägin
inimestega, et nad mõtlevad selle all päris viimaseid päevi. Oleme olnud viimastes päevades
2000 aastat. Jumala eesmärk läheneb ning lõpuaegade all mõeldakse kõige viimaseid päevi.
Viimane põlvkond maa peal enne selle kurjuseaja lõppu. Seda mõeldakse lõpuaegade all.
Räägin teile nüüd filosoofiast. Vaat, selline pööre. Räägin ajaloofilosoofiast- kuidas näeme
seda ajajoont, mida kutsume ajalooks. Ajaloo kohta on viis erinevat filosoofiat. Kõik
ajalooraamatute autorid üritavad leida seaduspära me ümber juhtuvates sündmustes. Kui loed
ajalehte või vaatad uudiseid, kas näed selles mingit seaduspära? Kas näed selles mingit
eesmärki või on need uudised suhteliselt samad nagu eilegi ning nendes pole midagi uut.
Piiblis on oma ajaloofilosoofia, oma igapäevane sündmuste toimumise seaduspära. Piibli
mõistmiseks peame sellest ajaloofilosoofiast aru saama. Me ei loe Piiblit vaid selleks, et täna
hakkama saada nagu loetakse horoskoopi ja loodetakse, et miski läheb täppi. Tahan mõista
kogu Jumala eesmärki, kogu universumi eesmärki ja kuidas mina sellesse sobitun, mitte vaid
kogeda lohutust või abi igapäevasest Piibli lugemisest. Selline on see nägemus ajaloost. Toon
ära viis erinevat nägemust, mida nähakse tänapäeval maailmasündmustes. Nelja neist viiest
filosoofiast eksponeeritakse meile pidevalt nii teles, meedias kui uudistes. Kui me pole
ettevaatlikud, võtame need omaks. Seetõttu loeme Piiblit vale arusaamaga ajaloost ja me ei
mõista kogu lugu, vaid näeme üksikuid kilde. Esimest ajaloofilosoofiat, mida tahan mainida,
kutsutakse hetkel tsükliliseks ajaloofilosoofiaks. Lihtsamalt öeldes, et ajalugu liigub
ringidena. Üldtuntud väljend: ajalugu kordub. Keegi ütles:“Ajalugu kordub, sest keegi ei õpi
sellest, mistõttu see kordub.“ See on Kreeka arusaam ajaloost. Kui sa ei pane tähele, võid
märkamatult omistada Kreeka nägemuse ajaloost, kus asjad korduvad tsüklitena: head ajad,
halvad ajad, sõda, rahu. See kõik käib ringi kuni sured ja ilmselt lihtsalt lahkud ringilt. See on
väga pessimistlik arusaam ajaloost. See tähendab, et ajalugu ei lähe kuhugi. Ei mingit
seaduspära, eesmärki, vaid see lihtsalt läheb aina edasi. Järgmine arusaam on sarnane, kuid
veidi erinev. Seda kutsutakse eepiliseks ajaloofilosoofiaks. Selle puhul ei tee ajalugu end
korrates ringe, vaid liigub edasi, kuid üles-alla, üles-alla. Head ajad, halvad ajad, inflatsioon,
deflatsioon, tõus ja langus. See lihtsalt liigub üles-alla. Loodan, et sinu elu satub enamjaolt
tõusu ja mitte langusse. See jätab õhku küsimuse, kuidas ajalugu lõpeb, kas lõpeb tõusu või
langusega. Keegi ei tea. Peame selle lihtsalt ära ootama. See on veel üks ajaloofilosoofia,
mida inimesed kuulevad ja võtavad lihtsalt omaks ning loodavad elada tõusu-, mitte
mõõnaajal. Järgmiseks on optimistlik arusaam ajaloost. See tähendab, et ajalugu läheb kogu
aeg aina paremaks. Elu läheb paremaks kogu aeg. See oli levinud arusaam ajaloost umbes
1900-ndatel, mil algas 20. sajand. Selle võis kokku võtta ühe sõnaga „progress“. Üks Briti
peaminister võitis valimised deviisiga:“Üles, üles ja üles ning edasi, edasi ja edasi!“ Usun, et
ka Ameerikas oli selline filosoofia 20. sajandi hakul. Nad arvasid, et 20. sajand saab olema
parim, kus kõik teaduslikud avastused aitavad meil üle saada oma muredest. Elu pidi 20.
sajandil tulema hea. Inimene oli ainult tõusuteel. Seda toetas Charles Darwini arusaam
evolutsioonist. Ühiskond arenes, inimene arenes. Kõik läks aina paremaks. Nad astusid 20.
sajandisse selliste suurte ootustega. Ühtäkki aga läks Titanic põhja. See oli suurim inimese
poolt valmistatud objekt. See oli täis tehnoloogiat. Öeldi, et Jumalgi ei suudaks seda laeva
uputada. Jumal suutis küll. Titanic läks ajalukku ja on endiselt kõige tuntum laevahukk, mida
mäletatakse kuna see lõhkus selle valearusaama progressist. See oli 20. sajandi esimene
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suurem katastroof. See pani proovile inimese tehnilise võimekuse ja unistused. See laev läks
põhja ja koos sellega paljude lootus. Sellele järgnesid koheselt I maailmasõja õudused.
Viimane I maailmasõjas võidelnud inglane suri eelmisel nädalal, olles 110-aastane. Ta oli
viimane elusolev I maailmasõjas võidelnud sõdur. Ma ei olnud I maailmasõjas, kuid olin II
maailmasõjas. Mäletan selle õudusi. I maailmasõjast olen pilte näinud. Mu onu suri eesliinil
Paschendale´i lahingus keset I maailmasõja kaevikute muda ja verd. See oli kohutav sõda.
Aastaid kestnud patiseis, mil inimesed lihtsalt tapsid üksteist järgemööda. II maailmasõjas ei
olnud nii palju ohvreid. Kokku suri ikkagi 30 miljonit inimest, kellest 6 miljonit olid juudid.
Idee progressist, optimistlik vaade ajaloole, et kõik läheb vaid ülesmäge ja aina edasi, hävines
20. sajandil. See on olnud kohutav sajand. Hullem kõigist. Mis on praegune hoiak? Milline
ajaloofilosoofia on praegu tavainimeste hulgas levinud? Millist sündmuste seaduspära nad
märkavad? Leian, et pessimistlik vaade ajaloole. Joonistan teile diagramme õhku. See on
tsükliline (ring) arusaam. See on eepiline (laineline joon) arusaam. See on optimistlik (joon
üles ja edasi) arusaam. See on pessimistlik (joon alla ja edasi) arusaam. Ajad lähevad
hullemaks ja ajalugu läheb allamäge. Olen tähele pannud, et isegi kogudused…Olen palunud
neil hääletada ja käe tõsta selles küsimuses:“Kas arvate, et 21. sajand tuleb parem kui 20.
sajand, sama nagu 20. sajand või hullem kui 20. sajand?“ Arvamus on peaaegu üksmeelne.
Pea 80% usub, et see sajand saab olema hullem kui eelmine. See on pessimistlik vaade
ajaloole, kus asjad lähevad aina allamäge. Mainisin nelja vaadet ajaloole ja ükski neist pole
piibellik arusaam. Kui joonistaksin teile piibelliku arusaama, mida kutsume apokalüptiliseks
ajaloofilosoofiaks, siis see näeb välja selline: asjad lähevad aina allapoole, lähevad aina
hullemaks kuni äkitselt toimub täielik muutus ja joon läheb otse üles kõrgele ning jätkab
tõusuteel. See on apokalüptiline vaade ajaloole. Asjad lähevad halvemaks enne kui lähevad
paremaks. Selles on head ja halvad uudised, kuid heale jääb viimane sõna. Seda apokalüptilist
vaadet, seda äkilist tõusu pooldavad kolm inimgruppi maailmas: juudid, kristlased ja
kommunistid. Nad on selle vaate saanud kõik samast kohast, Vana Testamendi juudi
prohvetitelt. Neil oli apokalüptiline vaade ajaloole: asjad lähevad halvemaks ja siis äkitselt
paremaks. Hea ajastu saab rajatud. Teisisõnu nad ootavad kuldset ajastut tulevikus.
Kreeklased ootasid kuldset aega teatud ajal minevikus. Kristlased ootavad kuldset aega
tulevikus. Samuti juudid. Ainus erinevus juutide, kristlaste ja kommunistide vahel on see, mis
tekitab nende arvates selle äkilise muutuse ja loob sellise maailma, millest oleme unistanud.
Kommunistid arvavad, et inimene teeb seda, revolutsioon teeb seda. Vastuolu kodanluse ja
proletariaadi vahel plahvatab lõpuks revolutsiooni näol ning rajab kuritegevuseta ja klassideta
ühiskonna, kus kõik panustavad vastavalt oma võimetele ning saavad vastu vastavalt oma
vajadustele. Meie juba teame, et see on halb unistus. Seda ei juhtu. Näeme, et seda ei juhtunud
ei Venemaal ega Hiinas. See ei toimi. Inimene ei suuda muuta ajalugu. Ta arvab, et suudab.
Iga poliitik tahab öelda:“Muutus, muutus! Mina võin muuta, valige mind, me muudame!“
Asjad on ikka endised järgmistel valimistel. Ükski inimene ei suuda tuua sellist pööret. Nii
kristlased kui juudid usuvad, et Jumal suudab ja teeb seda. Erinevus on aga selles, et juudid
usuvad, et see äkiline muutus tekib Jumala tulekul ning Jumala riik tõuseb esile. Kristlased
viivad selle veel sammu võrra edasi ja ütlevad, et jah, seda Jumal teeb küll, kuid Ta teeb seda
juudi läbi, kelle nimi on Jeesus. Seega see apokalüptiline vaade ajaloole, kus asjad lähevad
halvemaks, siis äkitselt paremaks, sõltub Kristuse teisest tulekust. Sellest alates hakkavad
asjad muutuma. Seetõttu on kristliku lootuse keskmeks meie Issanda Jeesuse tagasitulek maa
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peale. Mingit muud lootust ei ole. Asjad lähevad aina halvemaks. Tahaksin peaaegu midagi
ameerikalikku öelda:“Te pole veel midagi näinud!“
Lähme tagasi väljendi „lõpuaeg“ juurde või mitmuses „lõpuajad“. Need on siis praeguse
kurjuseaja kõige viimased päevad. Mis hakkab juhtuma neil kõige viimastel päevadel? Selle
väljendi võtsid kasutusele kristlased, kes usuvad, et meie elame kõige viimastel päevadel, et
me oleme viimane põlvkond, enne kui Jeesus tagasi tuleb maa peale. Olen aus ja ütlen, et
mina ei usu seda. Selgitan teile ka kohe, miks. Ma ei usu, et elame lõpuaegadel, kui mõtleme
selle all päris viimaseid päevi. Need võivad küll kiiresti tulla, kuid nüüd kui olen üle 80, on
mu lootus langemas, et need minu eluajal tulevad. See aga ei tekita mulle muret. Kui suren
enne kui Jeesus tuleb, siis halleluuja! Saan koha esireas sel suurel koosolekul. Surnud
Kristuses tõusevad üles kõigepealt. Seega saan koha esireas. Ma ei muretse, kas Ta tuleb
enne, kui suren või mitte. Olen koos Issandaga igal juhul. Siiski paljud kristlased tänapäeval
püüavad mind veenda, et elame päris viimastel päevadel ja Jeesus tuleb tagasi meie
põlvkonna jooksul. Keegi saatis mulle paksu raamatu. Üks misjonär Mehhikost oli kirjutanud
selle tõestamaks, et Jeesus tuleb tagasi 1996. aastal. Ta kirjutas mulle pika kirja, lootes, et
loen ta raamatut ning usuksin ja jutlustaksin seda. Pole temast viimasel ajal millegipärast
kuulnud. Ta eksis. Ta polnud esimene kristlane, kes tegi selle vea. Meie ajastul on olnud viis
äratuntavat perioodi, mil kristlased on Jeesust tagasi oodanud ja tõlgendanud jooksvaid
sündmusi kui lõpuaega ja viimaseid päevi. Lihtsalt sellepärast, et on palju viletsust ja ka
looduskatastroofe, ei tähenda kohe, et elame lõpuaegadel. Peame olema väga ettevaatlikud,
kui nimetame hetkesündmusi kui prohveteeringute täitumist. Toimuvad ka sündmused, mida
nimetan ennustavateks. Otsekui võrdpildid või varjud, mis tekivad enne. Need tunduvad, kui
ettekuulutused, kuid on vaid neile eelnev vari. Väga tähtis on küsida:“Kas see sündmus on
prohveteeringu täitumine või ainult prohveteeringu täitumise eelmaik?“ Kas mõistate? Jätke
see meelde. Näiteks kui 11. septembri katastroof juhtus ja kaksiktronid langesid, küsisid nii
paljud minult:“Kas see on Ilmutuse 18 täitumine, kus laevad merel näevad hävitatud hooneid
ja suitsu tõusmas?“ Ütlesin, et ei ole, see on eelmaitse, kuid mitte ettekuulutuse täitumine. See
on eelmaitse. Need eeltähendused viitavad lõpuaegadele, kuid need pole lõpuaegade tõestus.
Tahan, et mõtleksime kainelt. Jeesus ütles meile väga selgelt, mida jälgida. Ta andis meile
märgid. Jüngrid küsisid:“Mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?“ Ta ütles neile
täpselt, mida tähele panna. Ta andis neile neli kindlat märki, kui nad seda küsisid. Pooltteist
neist neljast märgist on juba selgelt näha, kuid kaks ja pool ei ole veel ilmunud. Kas need siis
ilmuvad aeglaselt või kiiresti, praegu neid ei ole. Me ei ole veel sealmaal. Võib-olla isegi
mitte selle lähedal, kuid kindlasti mitte seal veel. Tahan seda väga tugevalt rõhutada. Huvitav
on see, et kõik tundemärgid on halvad. Kõik tundemärgid Issanda tulekust on halvad asjad,
mis juhtuvad. Ähvardavad sündmused, ohtlikud sündmused. Ühe sõnaga öeldes, hädad. Kui
olin noor kristlane, kuulasin teiste tunnistusi ja olin mures, sest need polnud üldse minu oma
moodi. Inimesed ütlesid:“Leidsin Jeesuse ja kõik mu mured kadusid.“ See ei sobi üldse minu
omaga. Leidsin Jeesuse ja mu hädad algasid. Sain Vaimuga täidetud ja mu hädad läksid
suuremaks. Kes mind hästi tunnevad, teavad, et viimase 10 aasta jooksul on mul olnud
rohkem hädasid kui eelneva 40 aasta jooksul. Miks mu tunnistus on teistsugune ja teised
saavad oma hädadest lahti? Leian lohutust Jeesuse sõnades:“Maailmas on teil ahastust.“ Tänu
Jumalale Jeesuse aususe eest. Ta ei tahtnud iialgi odavaid järgijaid. Ta ütles neile
317

kohe:“Järgne mulle ja võta oma rist!“ Rist, mitte padi. Järgne mulle ja satute hätta. See
tõestab, et olen kristlane. Halleluuja! See on mu garantii. Ta ütles väga selgelt ja Uus
Testament ütleb samuti, et hädad, mida kogeme praegu, eelnevad suurele hädale või Piibli
keeles suurele viletsusele, suurele hädale. Me ei ole veel suure viletsuse ajas. See tuleb enne
lõppu. Kogeme juba hädasid ja see on eelmaitse sellest. Mõned kristlased üle maailma
kogevad juba suuri hädasid. Suure viletsuse ajal on need hädad ülemaailmsed. Me kõik
kogeme neid. Praegusest 250 riigist maailmas kogeb kogudus tõelist ahistust kõigis neis
riikides peale 25 riigi. Nii et liigume lähemale päevale, mil Jeesus ütles, et teid vihkavad kõik
rahvad. See on suure viletsuse tunnus, kui selleni jõuame. Selle aja hädasid kiputakse suure
viletsusega segamini ajama. Kui oled ise hädas, siis see tundub kui suur viletsus. Niipea kui
vaatad kaugemale kohalikust olukorrast, siis mõistad selgelt, et see ei ole veel käes. Võib-olla
koged midagi sarnast. See on pannud kristlasi igasuguseid kummalisi asju tegema. Üks neist
on püüe määrata Jeesuse tuleku kuupäev. See on kummaline soov, sest Jeesus ise ütles, et
Tema ei tea seda päeva. Ometi kohtan nii paljusid, kes väidavad, et nad teavad. Martin Luther
ütles seda. Ta andis kuupäeva 17. sajandil. John Wesley tegi sama ja andis kuupäeva 19.
sajandil. Pange tähele, et nad olid taibukad ning valisid mõlemad päeva, mil nad ise enam siin
ei ole. See on kristlastele väga arukas tegu. Muidu pead oma eksimusega elama. Nagu Russel
„Jehoova tunnistajatest“ ütles, et Ta tuleb 1918. aastal või oli see 1914. aastal. Mõlemad
päevad möödusid ja midagi ei juhtunud. Seitsmenda päeva adventistidest naine nimega Ellen
ennustas 1848. aastat ning ka see möödus. Väga rumal oleks ennustada me Issanda
tagasitulekut ja väita, et tead rohkem kui Tema. Ütlen leebelt, kuid konkreetselt, et ära kuula
õpetajaid, kes väidavad teadvat kuupäeva. Pane tähele ajamärke. Kui näete märke, mille
Jeesus meile andis, siis teate, et Ta on ukse taga ja valmis astuma tagasi ajaloolavale. Ma otsin
neid vigu. Ära aja kohalikke hädasid segamini suure viletsusega. Ära aja eelmaitset segamini
ettekuulutuse täitumisega. Täna Jumalat eelmaitse eest, sest see tuletab meile meelde, mis on
tulemas. Täna Jumalat maavärina või orkaani eest, sest nagu Jeesus ütles, need tuletavad
meelde tulevast. Need peaksid panema inimesi Jumala peale mõtlema. Ilmutuse raamatus
öeldakse, et isegi kui kõige hullem juhtub, neavad inimesed ikka Jumalat meeleparanduse
asemel. See näitab inimloomuse kurba olemust. Oleme Jumalale vastuhakkajad. Vastuhakkaja
ei taha seda tunnistada. Inimesed neavad Jumalat edasi, kuigi hädad lähevad hullemaks. Kui
lähedal me lõpule oleme? Üht võin teile öelda väga kindlalt:“Oleme vähemalt 2000 aastat
lähemal.“ Annan siiski veidi täpsemalt, kuid seda ütlen küll täieliku kindlusega:“Oleme 2000
aastat lähemal lõpuajale, tänu Jumalale selle eest!“ Saame öelda enamadki.
Mis aega näitab Jumala kell? Olen aastaid kuulnud, et see on üks või kolm minutit keskööni.
Neil paistab olevat täpsem kell. Tahan rõhutada, miks arvan, et me ei ole veel lõpuaegadel.
See võib olla väga lähedal ning on arukas selleks valmistuda. Kõigepealt me ei ole suure
viletsuse ajas. See ei ole veel käes. Meil on kindlasti suured hädad. Meil on suure viletsuse
meeldetuletajad, kuid ma ei usu, et see on juba käes. Kui loen Ilmutuse 6-19, näen seal suure
viletsuse üksikasjalikku kirjeldust. Ma ei näe seda enda ümber veel. Olen jällegi tänulik
Jeesuse aususe eest, et Ta ütles meile neis peatükkides, mis hakkab juhtuma. Ta ei ütle meile
selleks, et võiksime kahjurõõmu tunda, arvates, et see meid ei puuduta, vaid et valmistuksime.
Jeesus ilmutas tulevikku, et võiksime valmistuda ja olla valmis, kui see juhtub. Oleme ainsad
maa peal, kes on selleks valmis. Meil on Tema siseinfo, mida võib oodata. Ilmutuse 6-19
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peatükkides toimub 21 katastroofi, mis mõjutavad kogu maailma. 7 pitserit, 7 pasunat, 7
raevukaussi. Need on päris sünged. Ühe puhul sureb 1/3 maailma rahvastikust. See pole veel
juhtunud. Ühe puhul sureb kolmandik ellujäänutest- see pole juhtunud. Need on tohutud
katastroofid. Need pole veel toimunud. Kummaliselt meenutavad need Egiptuse nuhtlusi.
Ilmutuse raamatut lugedes tundub nagu loeksid 2. Moosest. Egiptlastega juhtunud nuhtlused
toimuvad jällegi. Isegi rohutirtsude nuhtlus. Need aga pole veel juhtunud. Kui loen neid
Ilmutuse raamatu keskmisi peatükke…Muuseas, need pole väga sobivad unejutuks. Need ei
ole väga lohutavad ja seetõttu neid välditakse tihti. Kiirustatakse uue maa ja taeva ja uue
Jeruusalemma juurde. „Ruttame mööda neist suurtest hädadest!“ Kui aga loen neid,
ütlen:“Aitäh, Jumal! Nüüd tean halvimat, mis võib juhtuda.“ See on hea, kas sa ei leia? Palju
parem on teada halvimat ja selleks valmis olla, kui alati mõistatada. 1975. aastal avastati, et
mu naine põeb väga ägedaloomulist vähki. Paistis, et ta läheb ära Issanda juurde. Me ei
tormanud ringi ja püüdnud leida tervendusjutlustajat. Me ei palunud paljudel palvetada.
Laskusime põlvili ja ütlesime:“Issand, ta on valmis tulema Sinu juurde, kui seda soovid. Kui
Sul on siin tööd ta jaoks, siis Sa tead, mida teha.“ Seda me ütlesimegi. Lähen koju tema
juurde järgmisel reedel, nii et võime öelda, et ta on terveks saanud pärast 1975. aastat. Tänan
Jumalat arsti eest, kes ütles meile kõige hullema. Ütlesin oma naisele kõige hullema. Tal oli
rahu sellest hetkest alates. Ma ei suutnud seda mõista. Sellest hetkest, kui ütlesin talle kõige
hullema, siis oli tal rahu ning ta oli valmis. Kui loed Ilmutuse raamatu keskmist osa, on see
päris kohutav. Nüüd aga tead halvimat, mis võib juhtuda. Mitte midagi hullemat juhtuda ei
saa. Ma isegi ei kuulnud ühtki halleluujat. Hästi, ega te ei peagi. Võite sosistada, kui tahate.
Jeesus on rääkinud meile halvima. Nagu ütlesin, et te pole veel midagi näinud. Kui aga
halvim tuleb, siis oleme selleks valmis. Me teame ega pole üllatunud. Meid ei taba ootamatus
ning me pole häiritud. Kui kõik teised imestavad, et mis on maailmast saanud, võid öelda, et
tead, mis sellest saab. Sa tead, kes sinna tuleb. See annab sulle hea võimaluse, kui inimesed ei
tea, mis toimub. Meil on vastus ja neil pole. Teame halvimat ja oleme selleks valmis. Üks hea
asi suure viletsuse puhul on, et see on väga lühike. Jeesus on meile seda öelnud. Ta ütles, et
keegi ei pääseks, kui neid päevi ei lühendata. Ka valitud ei pääseks. Jumal hoiab selle
lühikese ja teame täpselt, kui lühikese. Mitu korda peab Jumal midagi ütlema, enne kui
taipame? Ta ütles, et see kestab aja, ajad ja pool aega ehk kolm ja pool aega. Ta lisas, et see
kestab kolm ja pool aastat. Pärast lisas veel, et see kestab 42 kuud. Lisaks sellele ütles Ta, kui
ikka veel selge pole, see kestab 1260 päeva. Seega teame, kui lühidalt suur viletsus kestab.
Kui see tuleb, võime öelda üksteisele:“Ainult kolm ja pool aastat veel!“ Tänu Jeesusele selle
eest. Teame, et see on kohutav, kuid teame, et see ei kesta kaua. See oli esimene asi, mida
tahtsin öelda. Me ei ole veel suure viletsuse ajas. Me võime olla. Mõned, kes kuulavad,
võivad olla. Ma ei usu praegu, et ise seda aega näen. Vähemalt võin aidata teistel selleks
valmistuda, kui nad sinna satuvad. Me pole selle sees veel.
Teise asjana tahan öelda, et lõpuajale iseloomulikult on siis võimul ebapüha kolmainsus. See
on ka Jumala plaanis. Mida mõtlen ebapüha kolmainsuse all? Isa, Poeg ja Püha Vaim on püha
kolmainsus. Ebapüha kolmainsus on saatan, antikristus ja valeprohvet. Jumala Isa asemel on
saatan. See on alati olnud tema eesmärk. Kristuse asemel on antikristus. Mõistate, et liide
„anti“ ei tähenda millegi vastast. See tähendab millegi asemel. Ära vaata antikristust kui
Kristuse vastast, vaid kedagi, kes on Kristuse asemel. Valekristus, kes tõotab rahu ja kindlust
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kadunud maailmale. Maailm usub teda, kui ta seda tõotab. See ei kesta kaua. Seda ta aga
plaanib. Ta on isegi Kristuse sarnane isik. Saatan on meister pettuses. Ta pakub rahu ja
turvalisust haigele ja kurnatud maailmale. Maailm ütleb:“Suurepärane, see mees juhib meid!“
Peaaegu kõik valimised on tänapäeval messiaanlikud. Kas olete märganud? Kõik otsivad
inimest, kes meid me hädadest välja aitaks. Suur otsimine- kelle valime presidendiks või
peaministriks? Valime selle, kes päästab meid kõigist me hädadest. Väga kiiresti nad
pettuvad. Vajame üht Messiast ja vaid üks suudab seda. See on meie Issand Jeesus. Tema on
ainus, kes suudab tuua õiglust ja seega ka rahu maailma, sest kuni on ebaõiglust, pole ka rahu.
Kõigepealt peab rajama õigluse. Kui pole ebaõigluse üle nuriseda, siis võid saavutada rahu.
Ainult Jeesus suudab seda teha. Meil ei ole veel seda ebapüha kolmainsust. Siis ei ole enam
sularaha või raha. Kui sul pole antikristuse numbrit su laubal või randmel…Kui jõuad
toidupoes kassani, siis sa ei võta välja pangakaarti, lihtsalt sirutad oma käe või lauba ning siis
saad toidu kätte. Kui sa ei kanna seda numbrit, siis ei saa sa toitu. Me pole veel selles ajas.
Oleme peaaegu sularahata ühiskonnas. Inglismaal on üks linn, 65 km mu kodust, kus nad
loobusid eksperimendina täielikult rahast. Kasutavad linnas plastikust numbrit kogu ostumüügi jaoks. See on tulemas. Varem või hiljem jõuab see ka teie linna. Päeval, mil raha enam
pole ja kui sul pole seda vajalikku antikristuse numbrit su kehal, siis ei saa sa midagi osta. Me
pole veel sealmaal. Olen avastanud, et kui loen Ilmutuse raamatut, siis kõik muutub
reaalsemaks ja usutavamaks. Näiteks rääkida 50 aastat tagasi sularahata ühiskonnast, siis
poleks keegi seda uskunud. Nüüd on see aga tavaline ning võid seda ette kujutada. Ilmutuse
raamat muutub aina olulisemaks, kui läheneme lõpuajale, kuid me pole veel sealmaal. 1.
Johannese kirjas on väike salm:“Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd
tulnud palju antikristusi.“ See on jällegi see eelmaik ja mitte ettekuulutuse täitumine. Läbi
kogu kirikuajaloo on kristlased arvanud, et nad teavad, kes on antikristus. Seetõttu arvasid ka,
et lõpuajad on käes. Martin Luther arvas, et paavst on antikristus. Paavst vastas
komplimendiga nimetades Martin Lutherit antikristuseks. Napoleon oli üks kandidaat.
Kusjuures Napoleon ei olnudki nii halb. Hiljuti sain teada, et Napoleon innustas juute minema
tagasi pühale maale. Ta vallutas püha maa, et neile see koduks anda. Juudid aga ei läinud.
Vähemalt oli tema kohta selline positiivne asi. Tagatipuks Hitler. Kas Hitler ei olnud
antikristus? Kui elasid Hitleri ajal Saksamaal, võiksid tõesti arvata, et ta oli. Ta oli üks
antikristustest, kuid mitte see lõplik antikristus. Sama võib öelda ka Husseini ja Gaddafi
kohta. Mulle saadeti üks video Ameerikast. Selle saatis jutlustaja, kelle nime ma ei mäleta,
seega ei saa ma ta nime öelda. Nii ongi ilmselt parem. Ta ütles mulle, et reisib mööda
Ameerikat ja räägib, et Jordaania kuninga õepoeg on antikristus. Tal oli kõik info ja see oli
väga muljetavaldav. Me ei saa niimoodi teha. Antikristus pole veel siin ja valeprohvet pole
veel siin. Nad aga tulevad. Neid kutsutakse Ilmutuse raamatus kaheks metsaliseks. Need on
inimmetsalised, seega totalitaarsed diktaatorid. Valeprohvet toetab antikristust imedega. See
veenab paljusid. Spekuleerin nüüd veidi, seega ärge pidage järgnevat dogmaatiliseks
õpetuseks. Ilmutuse raamatus öeldakse, et üks metsaline- antikristus, tuleb merest. Teine, ehk
valeprohvet, tuleb maad mööda. Pikka aega mõtlesin, et mida see tähendab. See on ilmselge,
et meri ja maa on seal metafoorilised. Antikristus pole mingi amfiibolend, kes ookeanist välja
ilmub. Merd kasutatakse Piiblis metafooriliselt ja see viitab rahvaste merele, paganarahvaste
merele. Sõna „maa“ viitab Piiblis Iisraelile. Kui nüüd see on õige tõlgendus, siis antikristus on
mittejuut, aga valeprohvet on juut. Nad töötavad koos. Viin seda veelgi edasi ja ütlen, et ma
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isiklikult ei üllatuks, kui antikristus on araablane ja valeprohvet juut. Nad toovad Lähis-Idasse
kokkuleppe läbi rahu. Täpselt seda Piibel ütlebki, et tuleb rahulepe seitsmeks aastaks, kuid see
laguneb täielikult juba poole peal. Siis saavad antikristus ja valeprohvet ilmsiks oma tõelise
olemusega kui saatana saadikud. Selline tundub Piibli ettekuulutus mulle. Me pole veel selle
lähedalgi. Sellegipoolest, kui mingil ajahetkel ilmub antikristusest araablane, kes teeb
Iisraelile rahuleppe osas ettepaneku…Tean, et paljud Iisraelis igatsevad meeleheitlikult rahu.
Kuna paljud neist on jumalatud, nõustuvad nad peaaegu kõigega, et saavutada rahulepe. Näen,
et see kõik võib juhtuda. See poe veel juhtunud. 2. Tessaloonika kirjas näitab Paulus päris
selgelt, et enne kui Kristus saab ilmuda, peab kõigepealt antikristus ilmuma. Ma ei ole veel
antikristust näinud. Otsin veel endiselt. Tean, et kui ta tuleb, siis jääb vähe ruumi kahtlusteks.
Nagu näete, on Piibel raamat, mis on täis ettekuulutusi. 24% salmidest Piiblis sisaldavad
ettekuulutust tulevikust. Imestan, miks need, kes tahavad tulevikku teada, ei loe horoskoobi
asemel Piiblit. See on olnud niivõrd täpne. Toon ära mõned arvud. Tean, et statistikat
kasutatakse inimeste pimestamiseks, kuid toon ära veidi statistikat. Tegelikult üks mu
esivanematest võttis kasutusele sõna „statistika“. Tal pidid selleks oma hambad olema, sest
seda on päris raske hääldada. Jagan teile veidi piibelliku statistikat. Piiblis on 735 erinevat
ettekuulutust tuleviku kohta. Mõned korduvad paar korda, teised ligi 300 korda. Seal on 735
erinevat ettekuulutust tuleviku kohta. Kui paljud neist on tänaseks juba täitunud? Vastuseks
on 596. Need on otseses mõttes juhtunud ja täpselt täide läinud. See on 81% ettekuulutustest.
Seega pole mul sugugi raske uskuda, et ülejäänud 19% ka täituvad. Selleks pole palju usku
vaja. Kui 81% läks täide, siis täituvad ka ülejäänud. Ülejäänutest on veel 20, mis peavad
täituma enne Jeesuse tagasitulekut. Seega veel päris mitu. Need on vägagi spetsiifilised. Seega
veel 20 asja peab juhtuma, enne kui võime olla kindlad, et Jeesuse tulek on käes.
Maailmasündmuste toimumise tohutu kiirusega arvestades võivad need 20 asja päris kiiresti
juhtuda. Rõhutan veelgi, mida olen rääkinud, et need ei ole siiski veel juhtunud. Need
juhtuvad. Olen esimeses osas teinud kaks oletust, mida pean käsitlema ka teises ja kolmandas
osas. Esimese oletusena ütlesin, et Iisrael ei ole märk sellest, et elame lõpuaegadel. Usun, et
juudid pidid olema tagasi Iisraelis enne Jeesuse teist tulekut. Siiski ei ole Uues Testamendis
kirjeldatud seda kui märki Tema eelseisvast tagasitulekust. Räägin sellest järgmises osas,
milleks on „Iisrael lõpuaegadel“. Minu teine oletus. Sellega enamik evangeelseid kristlasi
Ameerikas minuga ei nõustuks. Teise oletusena ütlesin, et kogudus on siin suure viletsuse
ajal. Olen jõudnud selle seisukohani. Olen tänulik, et võin jagada seda seisukohta Mike
Bickle´ga. Seetõttu olen ka siin. Kogudus peab valmistuma suureks viletsuseks. Ma pigem
eksiksin sel viisil kui vastupidi. Pigem ütlen teile, et valmistuge suureks viletsuseks ja siis
saaksime teada, et ei pidanudki, kui ütlen, et ei pea valmistuma ning siis leiate end sealt.
Eksin parem niipidi. Kolmandas osas räägin sellest lähemalt, kui räägin kogudusest
lõpuaegadel. Võtan kokku esimese osa. Me ei ole veel lõpuaegades. Me ei ole veel suure
viletsuse ajas. Me ei ole veel antikristust näinud. Siiski peaksime ise valmistuma ja aitama
teistel valmistuda selle kõige jaoks. Lõpuajad on tulemas. Oleme viimastes päevades ja ühel
päeval oleme kõige viimastes päevades. Juhul, kui me elame siis. Jüngrid on inimesed, kes
valmistuvad tulevikuks, mitte lihtsalt ei naudi uudishimu ja rahuldu tulevikuga, vaid
valmistuvad selleks Issandaga koos.
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Iisrael, kogudus ja lõpuajad
Kas on mingeid uusi märke, mis on ilmunud, mis näitaks, kui kaugel oleme Jumala kellal?
Vastuseks on jah. Alati on olnud maavärinaid, näljahädasid ja sõdu. Pärast II maailmasõda on
toimunud 36 rahvusvahelist sõda. Samuti palju kodusõdasid. Läbi kogu mu elu on toimunud
eri loodus- ja inimkatastroofe. Kas nende arv on kasvanud? Maavärinate arv ei ole, kuid
maavärinates surmasaanute arv on kasvanud tohutult. Osaliselt seetõttu, et maailmas on
rohkem inimesi ning osaliselt seetõttu, et nad elavad ohtlikes piirkondades ning loodavad
parimat. Minu eluajal on toimunud kaks uut sündmust, mida polnud ajal, mil sündisin, st.
1930 aastal. Kaks uut sündmust minu eluajal. Esiteks, juudid pöörduvad tagasi oma tõotatud
maale. See on täiesti uus nähtus. See on 20. sajandi suurepärane sündmus, et Iisrael on tagasi
maailmakaardil ja kooliatlases. Kaks peamist kuupäeva, mis silma torkavad: 1948. aastal
Iisraeli riigi loomine ja 1967. aasta, kui juudid said tagasi kogu Jeruusalemma. Neil on
tänaseks üks edukam ja arenenum majandus maailmas. See oli üks vähestest riikidest, kes ei
kannatanud majanduskriisi all. Kas oleme olnud tunnistajaks imele? Tunnen, et pean selle eest
seisma isegi kristlaste hulgas. Iisraeli riigi loomise kohta on inimlikud selgitused, justkui see
on puhtalt üks poliitiline juhus. Isegi kristlased aktsepteerivad seda teooriat. Nad ütlevad, et
esmalt on see vastureaktsioon holokaustile. See juhtus samal aastakümnel. 1942- holokaust ja
1948-Iisraeli riigi rajamine. Ilmalikud poliitikud näevad selles seost. Paljud kristlased usuvad
samuti, et kaastundest juutide kannatuste suhtes Saksamaal kiitis maailm heaks plaani rajada
juudiriik pärast II maailmasõda. Paljud olid seisukohal, et äkki tundis nii maailm kui kogudus
kaastunnet juudi rahva vastu. See oli jällegi uus asi. Muidugi holokaust tähendas, et juudid
tahtsid meeleheitlikult omaenda riiki, kus nad saaksid elada turvaliselt ega oleks okupeeritud
võõrväe poolt. Muidugi oli püha maa loomulik valik. Briti valitsus pakkus neile kohta
Keenias, Aafrikas. Nad keeldusid sellest ning nõudsid järjekindlalt kodumaad omaenda
maale. Kõik see viitab, et Iisraeli riigi rajamine oli puhtalt inimlik sündmus, mille kutsusid
ellu inimesed. Ma ei ole sellega sugugi nõus. Usun, et oleme olnud tunnistajaks taevasele
sündmusele, mis tõestab, et Jumal ei ole surnud, vaid elab. Ta on Iisraeli Jumal. Sellele
viitavad mitmed asjad. Näiteks kui Ben Gurion kuulutas Iisraeli Tel Avivis välja, oli ÜRO
selle poolt. Esimest ja viimast korda hääletasid USA ja Venemaa sama asja poolt. See on
unikaalne sündmus, mis vajab inimlikus mõttes selgitust. Meie häbiks keeldus Suurbritannia
selles hääletamises osalemast, olles viimane riik, kes okupeeris püha maad. USA ja Venemaa
hääletavad koos- see on esimene ja viimane kord. Veel Iisraeli riigi poolt.
Üks tõsiasi on mind veennud, et vajame Jumalat Iisraeli riigi taastamise selgitamiseks. See on
miski, mida keegi teine ei pane väga tähelegi. Selleks on lihtne nähtus nagu vihm. Püha maa
sõltub unikaalselt läänetuultest, mis toob niiskust Vahemerelt ja sajab vihmana Juuda
mägedele. Kui tuul tuleb idast, tuleb see Araabia kõrbest. Idatuult kutsutakse „khamsin“, mis
on väga kuum kuivatav tuul. Kõik lilled väljal kuivavad kokku ja isegi rohi kaob. Lähis-Idas
esineb vaid kahte tuult- läänetuul ja idatuul. Minu Piibel ütleb, et Jumal kasutas seda, et
õnnistada või needa oma rahvast. Kui nad elasid Tema viisil, õnnistas Ta neid läänetuule ja
vihmaga Vahemerelt. Olen seisnud Karmeli mäe otsas ja vaadanud lääne poole, kus nägin üht
väikest pilve, mille võisin oma rusikaga katta- pilv, mis polnud suurem mehe käest. Õige pea
sadas pühal maal vihma. See esimene väike pilv oli märgiks, et tuul on suunda muutunud ning
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puhus nüüd läänest. Iisraeli ajaloos ei sadanud kolm ja pool aastat vihma. Tuul puhus Eelija
ajal kolm ja pool aastat idast. Eelija palve pani tuule jälle läänest puhuma. See oli Jumala viis
valitseda oma rahvast looduse läbi. Kui Ta neid õnnistas, siis puhus tuul läänest, kui aga
needis, puhus tuul idast. Aastaid oli püha maa viljatu maa, kus ei kasvanud midagi. Kui teie
kirjanik Mark Twain läks oma ringreisile 19. sajandi lõpus, siis kirjeldas ta maad, mis oli
kõrb. Seal elasid vaid üksikud beduiinid. Tolle aja pildid näevad muserdavad välja. Minu
naise vend on televisioonis sünoptik. Ta on Inglismaal väga tuntud, sest tema ütleb, et vihm
on tulemas ja et vihma tuleb juurde ning tuleb veel juurde. Rääkisime ükspäev ja ütlesin
talle:“Kuule, Ernest, kas saaksid mulle hankida sademete andmed Lähis-Ida kohta viimase
saja aasta kohta?“ Ta polnud kindel, aga lubas proovida. Tagasi tulles olid tal kogu andmed
sademete kohta. Võtsin paberi ja joonistasin andmete põhjal diagrammi, millal vihma oli
rohkem ning millal vähem. Tegelikult joonistasin diagrammiga tänapäeva Iisraeli poliitilise
ajaloo. Iga kord, kui rohkem juute pöördus tagasi pühale maale, taotlesid kodakondsuse ja
läksid sinna elama, saatis Jumal vihma juurde. Briti valitsus ei lubanud neil pärast II
maailmasõda tagasi minna ning nad saadeti Küprose koonduslaagritesse. Nad tulid Saksa
koonduslaagritest ja britid panid nad uuesti laagritesse. Vihma ei sadanud enam tavapärasest
rohkem. 1948. aastal oli saja aasta kohta kõige suurem sademete hulk. Keegi ei saaks seda
selgitada ilma, et kaasaks sellesse Jumala. Minu teada olen ainus, kes on sellele kunagi
tähelepanu pööranud. Kui esimene grupp juute pöördus 1875. aastal tagasi ning nad jõudsid
laevalt kaldale, kogunesid pilved ja vihma kallas neile. Rabi, kes oli nendega koos, tõstis käed
taeva poole ja hüüdis:“Tänu Jumalale! Rahvas on tagasi ja vihma sajab jälle!“ See veenis
mind, et tegemist ei ole inimliku olukorraga. Tegemist on jumaliku sekkumisega. Jumal
saadab jälle oma rahvale vihma. Kahjuks on diagramm kuskil mu kabinetis kaotsi läinud,
keset minu kuhjamis-süsteemi. Tahaksin väga selle üles leida. See oli tõestuseks sellest, et
Jumal tõi nad tagasi. See on meie ajastu üheks suureks teguriks.
Veel üks tegur, mis mind veenab, on see, et Jumal kasutas Briti kristlasi nende tagasitoomisel.
Nad mängisid suurt rolli Iisraeli riigi taastamisel. Soovitan teil tungivalt lugeda selle kohta
raamatut, mille nimeks on „Siioni armastuse tõttu“. Selle autoriks on Kelvin Crombie. See on
Briti kristlase teedrajava töö ajalugu 19. sajandi keskel, mis aitas taastada Iisraeli riigi. See on
vähetuntud lugu. Me ei tea, kas see oleks ilma Briti kristlasteta juhtunud. Jumal kasutas Briti
kristlasi. Kahjuks pean aga ütlema, et paljud Briti kristlased pöörduvad nüüd Iisraeli vastu.
Sionismi viib Inglismaal edasi väga väike grupp inimesi. Kurb, sest 100 aastat tagasi oli meil
ülioluline roll võimaluse avamisel juutidele, et nad saaksid minna oma maale. Me ei peaks ka
liialt rõhutama juutide pöördumist tõotatud maale. Seda tehakse. Kõigepealt, ainult pooled
neist on kodumaale tagasi läinud. 120 aastaga on vaid pooled neist tagasi pöördunud. Võib
oletada, et läheb 120 aastat, et ülejäänud naaseksid. Jumalal on oma viis nende
tagasitoomiseks. Üheks neist on tekitada antisionismi või antisemitismi maades, kus nad
tunnevad end hästi ning on kohanenud. Ameerika on esimene nende seas. Antisemitism
hakkab USA-s kasvama ja elu läheb siin juutidele raskemaks. Jumal tahab, et nad tagasi
tuleksid. Ta on tõotanud nad tagasi tuua igast ilmakaarest. Seega esmalt peame juutide
tagasituleku kohta ütlema, et vaid pooled neist on läinud oma kodumaale. Teise poole peab ka
tagasi tooma ja nad peavad kodanikeks saama. Seega nad pole kõik tagasi ega ole taastanud
kogu riiki. Neil on vaid veerand tõotatud maast. Seega kui neil on ainult pool rahvast tagasi
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ning vaid veerand maast, mille Jumal neile andis ja tõotas, siis Iisraeli pöördumise protsess
pole veel kaugeltki lõpetatud. See ei ole veel täielik märk. See on ehtne märk, sest Jumal tegi
seda. Ta pole kõike veel teinud. Ta on sellega alustanud ja pool ära teinud, kuid teine pool
peab veel sündima. Me ei tohi langeda lõksu ja arvata, et kõik juudid on tagasi tõotatud maal.
Nad ei ole, veel mitte. See protsess on käimas. Seega see ei ole veel täielik märk. Mida ütleb
Piibel? Minu Piiblis ei ole kohta, mis seostaks juutide pöördumist Kristuse eelseisva
tagasitulekuga. Seda ei ole Uues Testamendis Issanda tagasituleku tunnuste seas. Usun, et nad
peavad olema tagasi Jeruusalemmas. Nad peavad ütlema:“Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda
nimel!“ Mõned neist on tagasi ja valmis seda tegema. Siiski pole kõik tagasi ja Pühakiri ei
ütle, et kui näed Iisraeli tagasi omal maal, siis Jeesus tuleb peatselt tagasi. Piibel ei ütle seda.
Ühes kohas tundub kristlastele, et Piibel ütleb seda. See on Matteuse 24. Pärast seda, kui
Jeesus andis järgijatele neli selget märki enda tagasituleku kohta, lisab Jeesus järgmise:“Kui
te näete viigipuud õitsemas, siis teate, et suvi on lähedal.“ Paljud märkavad viigipuud ja kuna
seda puud kasutatakse tihti allegooriana Iisraeli kohta, seega Jeesus ütleb siin, et kui Iisrael on
tagasi oma maal, teate, et Jeesuse tulek on lähedal. Vabandan, aga see ei ole õige Pühakirja
tõlgendamine. Jeesus esitab neli märki…Võib-olla peaksin need neli märki välja tooma.
Esimene märk on maa peal: näljahädad, sõjad, maavärinad. Teine on koguduses: suur
tagasilangemine, samas evangelism viiakse võiduka lõpuni. Evangeeliumi kuulutatakse
kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kolmas märk on Lähis-Idas ja see viitab selgelt
antikristusele. Taaniel kutsus seda hävituse koletiseks. Jeesus ütles, et kui seda näed, põgene
ruttu Jeruusalemmast. Neljas märk on taevas. Kui päike, kuu ja tähed pimenevad ja maailmas
pole looduslikku valgust. Ühtäkki nagu välk idast läände löök Kristuse tagasitulek auleekides
maailma valgeks. Kolmas ja neljas märk ei ole veel toimunud. Esimene on olemas, teine on
peaaegu olemas, kolmandat ja neljandat ei ole. Need on need neli tundemärki, mis Jeesus
andis. Lõppu Ta lisas selle loo viigipuu kohta. Kui tõesti mõtles Iisraeli pöördumist viigipuu
õitsemise all, siis see on viies tundemärk. Kas panete tähele, see tuleb pärast nelja märki,
pärast pimenenud taevast ning antikristust. Kuid see pole allegooria, see on analoogia. Selles
on suur vahe. Jeesus ütleb lihtsalt, et kui näed viigipuud õitsemas, siis tead, et suvi on lähedal.
See ongi kõik. Ta ütleb, et kui näed kõike seda, siis tea, et Jeesus on tulemas. Kõigi nelja asja
all viitab Ta neljale suurele märgile, mitte Iisraeli pöördumisele. Minu tõestus, et Ta ei
mõelnud Iisraeli selle all, kuigi jutlustajad peavad seda tõeseks, on, et Jeesus ütles Luuka
versioonis samast loost, et kui näete viigipuud ja kõiki puid õitsemas, teate, et Ta tulek on
lähedal. Seega tegemist on analoogiaga ja poleks loogiline, et see on Iisrael. Kes on siis need
teised puud? Samuti see, millal see juhtuks- pärast teisi märke, see oleks vale positsioon, sest
Iisrael naaseb palju varem. Seega ma ei leia oma Uuest Testamendist midagi, mis ütleks, et
juutide tagasitulek tõotatud maale on üleloomulik märk, et Jumal saadab väga varsti Jeesuse
tagasi. Usun, et see on üks märkidest, et Ta tuleb tagasi. Nad peavad selleks olema
Jeruusalemmas. Kas see kõigutaks su usku, kui läheks veel 150 aastat, et Jumal tooks ka
ülejäänud juudid koju? See ei kõigutaks minu usku. Phillips Brooks, tuntud Ameerika
jutlustaja, ütles alati, et probleem on selles, et mina kiirustan, aga Jumal mitte. Aiman, et me
kõik kiirustame, aga Jumal ei kiirusta. Ta on juba 2000 aastat oodanud, et meile oma Poega
saata. Ei ole lihtsalt ühtki selget väidet seose kohta juutide koju pöördumise ja Jeesuse
tagasituleku vahel, väljaarvatud see, et nad peavad pöörduma tagasi enne Teda. Kas siis
vahetult enne Teda või kaua enne Teda. Piibel ei ütle seda.
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Veel üks oluline tegur, mis on toimunud minu eluajal. Peale selle, et juudid pöörduvad koju,
on see, et juudid pöörduvad tagasi Issanda juurde. See on imeline märk. Nad ei saa
kristlasteks- Jumal tänatud selle eest, sest „kristlane“ on mittejuudi sõna. Nad jäävad
juutideks, kuid usuvad Messiast, halleluuja! Mul on hea meel, et nad on edasi juudid. Miks
tahame neist paganad teha, mida oleme sajandeid üritanud? Tegelikult juhtub hoopis
vastupidine, paganad üritavad juutideks saada. Riietuvad juudi rahvariietesse, laulavad
juudilaule ning muud. Arvan, et mõned juudid naeravad, kui seda üritame teha. Olen mittejuut
ning mul on hea meel selle üle ja mul on hea meel, et Jumal on andnud ka mulle armu. Ma
jään paganaks. Mul on hea meel juudist sõprade üle, et nad on juudid. Oleme Kristuses üks
uus inimene. See ongi mulle oluline. Ma ei taha, et juudid hakkavad paganateks või vastupidi,
vaid tahan, et oleksime üks kari ühe Karjase all. Jeesus tõotas seda, nii et tänu Jeesusele.
Juudid pöörduvad oma Messia poole ennekuulmatul hulgal. See on minu eluajal midagi täiesti
uut. 1948. aastal võis usklikke juute Iisraelis kahel käel kokku lugeda. Praeguseks on see arv
15 tuhande lähedal. See kõik on juhtunud ilma mittejuutidest misjonäridena. See on
rahvasisene liikumine, kus juudid räägivad juutidele nende enda Messiast. Minu meelest on
see väga põnev. Kui lähed Iisraelis mõnda iisraellastest usklike osadusse, siis on see tõeline
nauding ja õnnistus. Loodan, et sul on juutidest sõpru, sest nad tunnevad Piiblit meist
paremini. Nad mõistavad seda nii selgelt. Jutlustasin Inglismaal ja koguduses istus üks umbes
25-aastane juuditar. Ta tuli pärast jutlust minu juurde ja küsis:“Kas sa tahad öelda, et Jeesus
Naatsaretlane on meie Messias?“ Märkasite, ta ütles „meie“, mitte „teie“. Ütlesin, et jah. Ta
ütles siis nii:“Kui Ta on ikka veel elus, võin ka ise seda uskuda.“ Olin rõõmus selle üle. Ta
küsis:“Kuidas saaksin teada, et Ta on elus?“ Kutsusin ta kaasa kantsli taga olevasse ruumi.
Palusin tal istuda ja ütlesin:“Jätan su siis kümneks minutiks. Tahan, et räägiksid Jeesusega.
Kui Ta on elus, siis Ta vastab sulle. Räägi Talle endast, oma kasvatusest, kahtlustest Tema
suhtes ja oma igatsustest ning kohast valitud rahva seas. Lihtsalt räägi Temaga!“ Lubasin
kümne minuti pärast tagasi tulla. Jätsin ta sinna. Tulin kümne minuti pärast tagasi. „Ta elab,
Ta elab!“ Juba viie minuti pärast õpetas ta mulle Piiblit. Olen seda õppinud aastaid. Ta tõi
välja selle ja tolle ning et see on tõsi. Tal olid kõik olemas, väljaarvatud see oluline seos.
Tarsose Sauluse päästeks oli vaja vaid seda, et Ta kohtub ülestõusnud Jeesusega ning saab
teada, et Ta elab. Midagi muud juudid ei vajagi- teada saada, et Ta elab. Kui Ta on surnud,
siis Ta on nagu iga teine prohvet Iisraelis. Kui Ta elab ja saad Temaga rääkida ning kuulda,
kuidas Ta sinuga räägib, siis see on täiesti teine asi. Nad tõesti tulevad Jumala juurde. Iisraelis
15 tuhat, üle maailma umbes 50 tuhat. See on hakanud juhtuma pärast seda, kui nad oma maa
tagasi said. Isegi nende hulgas, kes pole tagasi läinud, nt USA-s. Liikumine „Juudid
Jeesusele“ tekkis spontaanselt. See on meie ajastul täiesti uus fakt, mida ei toimunud minu
lapsepõlves. See on fakt, nad tulevad tagasi Jumala juurde. Piibel ütleb, et Jumal on neid
paadutanud. Ta paadutas need, kes ei võtnud Ta Messiast vastu. Ära unusta, et Jumal
paadutab, kuid Ta ka pehmendab südameid. Ta paadutab vaid neid, kes ise enda südant
paadutavad. Jumal ei käitu juhuslikult ega vali arve suvaliselt või otsusta, et paadutab üht ning
pehmendab teist. Ta paadutab vaid neid, kes on nagu vaarao. Ta paadutas ise oma südant
kõigepealt. Kümne nuhtluse kohta Egiptuses paadutas vaarao oma südant seitse korda. Pärast
Jumal võttis asja üle ja paadutas seda veel kolm korda. Seda Jumal teebki. Ta ütleb, et kui
valid selle tee, siis aitab Ta sind selles. „Täna, kui kuulete Ta häält, ärge paadutage oma
südant.“ Mõned kuulavad praegu, kes võivad siit ära minna ja Jumal paadutab nende südame.
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Jumal ei jää ükskõikseks. Ta ei ütle, et vaatame, kes kuulab ja Ta sõna vastu võtab. Ta ütleb,
et kui paadutame oma südant Ta sõna vastu, siis paadutab Ta ise me südame. Enamiku juutide
puhul on Ta seda teinud. Juute on raske Jumala juurde tuua. Selles pole kahtlustki, kuid see ei
tähenda, et me seda tegema ei peaks. Räägin sellest veel homme hommikul. Juudid mitte
ainult ei vaja päästet, vaid võivad ka saada päästetud. See peaks oleme me kõigi jaoks
prioriteet. Evangeelium on esmalt juudile ja siis meile, paganatele. Selline on tähtsuse
järjekord. Piibel ütleb, et lõpus Jumal eemaldab südame paadumuse, teeb nende südamed jälle
pehmeks, nii et kogu Iisrael saab päästetud. Jällegi tahan sellest homme hommikul rohkem
rääkida. Milline väljavaade. Võime jällegi seda ületähtsustada. Peame olema selles suhtes
ettevaatlikud. Hetkel usub umbes 50 tuhat juuti Jeesusesse. See on vähem kui 1% kogu juudi
rahvast. See on siiski imeväike arv ning me ei tohiks liialt rõhutada ja elevile sattuda selle
vähemuse üle. See on iseenesest põnev, kuid see pole kaugeltki mitte veel kogu Iisrael. 50
tuhat 12 miljonist. Võid ise protsendi välja arvutada. Näeme selles eelmaitset tulevikus, et
kogu Iisrael tuleb Jumala juurde. See saab olema nagu surnust ülestõusmine. Täiesti uus
ajastu. Kujutan ette juute käimas paarikaupa üle maailma ja koputamas ustele. Mitte
mormoonid, iisraellased. Nad käivad ja räägivad maailmale, et nad leidsid oma Messia. See
aeg tuleb. Kui tähtis on see, et 50 tuhat, vähem kui 1%, on juba tulnud. See on kindlasti tähtis
ja peaksime rõõmustama selle üle, kuid see on vaid väike osakene sellest, mis tuleb. Ära arva,
et kõik on juba toimunud. Nad pole veel kõik tagasi Iisraelis ega kõik tagasi Issanda juures.
Mis juhtub juutidega lõpuaegade kõige viimastel päevadel? Olen üles kirjutanud seitse seda
kirjeldavat tegusõna. Võtan kokku ettekuulutused Piiblist juutide kohta selle ajastu lõpul.
Esimest juba mainisin: nad kõik tuuakse tagasi oma maale. Repatrieerima tähendabki
kodumaale tagasi tooma, nende oma maale naasma. Jumal on tõotanud nad tuua tagasi neljast
ilmakaarest. See pole veel lõpetatud, kuid saab olema. Jumal teeb seda. Ta võtab ka Ameerika
juudid ja toob nad tagasi ükskõik mil viisil. Võtab Briti juudid ja teeb sama. Ta on tõotanud
kogu rahva kodumaale tagasi tuua. Ta peab sellest tõotusest kinni. Näen antisemitismi tõusu
nii Ameerikas kui Suurbritannias. Jumala märgid, mis avaldavad Ta rahvale survet koju
tulemiseks. Teine punkt: tõotused kuulutavad, et Iisrael seab end sisse tõotatud maale. Piibel
kuulutab ette vaid kaht pagendust Jumala rahvale. Mõlemad on juba toimunud. Usun, et nad
ei pea enam kunagi lahkuma oma maalt kuni nad saavad päästetud. See on Jumala teine
tõotus. Ta toob nad tagasi ja hoiab neid seal, kui Ta nad kolmandat korda tagasi toob. Mõtle
salmile Aamoses, kus Ta ütleb:“Ma istutan nad nende oma maale ja enam ei kitkuta neid ära
nende maalt, mille ma neile olen andnud, ütleb Issand, sinu Jumal.“ See on tõotus, mida Ta
peab. Mõned skeptikud on minult küsinud:“Kas Iisraeli rahvas pagendatakse veel kunagi oma
maalt?“ Ütlesin:“Ei, Jumal on tõotanud, et nad on alatiseks tagasi.“ Ma usaldan Jumalat.
Kolmas punkt. Lisaks tagasitulekule ja maale jäämisele neid rünnatakse. See on ilmselt osa
halvast uudisest. Jeruusalemmast saab pahanduskalju maailmale. Paljud komistavad sellele
pahanduskaljule. Kuigi nad on vankumatud, neid siiski rünnatakse. Lihtsamalt öeldes: võib
toimuda ka uus holokaust, kuid see ei toimu teisel maal, vaid nende enda maal. Kui loed
Sakarja 12.-14. peatükke, ütleb see selgelt, et Iisraelis tuleb raske aeg koju naasnud juutidele.
Jaakobi ahastuse aeg. Kas pole huvitav, et kui Jumal viitab nende lunastamata olukorrale, siis
kutsub Ta neid Jaakobiks. Kui Ta viitab sellele, kes nad on Jumalas, kutsub Ta neid Iisraeliks.
Kui Ta aga viitab juutidele nende langenud inimloomuses, kutsub Ta neid Jaakobiks. Nad on
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läinud tagasi oma vana olemuse juurde ja neid kutsutakse jälle Jaakobiks, kuigi nad olid enne
Iisrael. Jaakobi ahastuse aeg viitab selgelt mingile rünnakule. Nii Jeruusalemma kui Jumala
rahva vastu Lähis-Idas. See on veel tulemas. Peame samuti seda ootama. Neljandaks, neid
kaitstakse suure viletsuse ajal. Ilmutuse 7 algab 12 suguharu kirjeldamisega, keda kaitseb
Jumal üleloomulikult maailma suurima kriisi ajal. Nad on Tema tiiva all. Kui loed Ilmutuse
raamatust Iisraeli 12 suguharu nimekirja, üllatud, sest need ei ole algsed 12 suguharu. Milline
suguharu on puudu? Vastus on, et Daani suguharu puudub. Samamoodi nagu Jeesuse 12
järgija hulgas oli üks puudu- Juudas Iskariot, samuti on 12 suguharu hulgas üks puudu- Daan.
Kui loed Vana Testamenti, saad teada, miks pole Daani seal. See lõik Ilmutuse 7. peatükis
ütleb kahte asja. Esmalt, pole olemas Iisraeli kadunud suguharu. Jumal pole neid kaotanud, nii
et nad pole kadunud. Kuidas nad võiksidki olla? Jumal teab täpselt, kus nad kõik on. See on
mulle lohutuseks. Kõik need teooriad, et Suurbritannia või USA on Iisraeli kadunud
suguharud, ajavad mind lihtsalt naerma. Jumal teab, kus nad on. Jumal, kes teab, kui palju
juuksekarvu on mu peas, teab ka mu DNA-d. Seetõttu Jumal teab, kus kõigi Iisraeli 12
suguharu DNA asub. Jumal pole ühtegi suguharu kaotanud. See on selge, et 12 suguharu on
esindatud suures viletsuses. Neid kaitseb Jumal. See on lohutav mõte. Ta endiselt hoolitseb
nende eest, isegi kui nad ei ole veel usu läbi Tema rahvas. Ta ikka hoolitseb nende eest. Teise
asjana ütleb see mulle, et üks nn „kadunud suguharu“ on asendatud jagades ühe suguharu
kaheks. Täpselt nagu Juudas Iskarioti vahetas välja Mattias. Jumal vahetab need välja, kes
eksivad teel. 12 suguharu jäävad alles maa peale ja neil on jumalik kaitse suure viletsuse ajal.
Nad on siiski Tema valitud rahvas. Järgmise tegusõnana nimetan Iisraeli kohta lõpuaegadel:
nad saavad eksitatud. Mainisin juba varem, et sõlmitakse võlts rahu- ja julgeolekulepe. Piibel
ütleb, et antikristus valitseb maailma Jeruusalemmast. Sellest saab tema linn. Muidugi on see
suure Kuninga Jumala linn. seega on see sobiv koht, mille antikristus üle võtab. Minult
küsitakse tihti:“Kas usud, et tempel ehitatakse uuesti üles?“ Olen aus, see on minu arvamus,
mille võid võtta või jätta. Usun, et see ehitatakse üles. Uues Testamendis mainitakse kolme
kohta tulevikust, et Jeruusalemmas on kunagi tempel. Sellel on suur aga- ma ei usu, et selle
taastamine on Jumala tahe. Kõik kolm lõiku, kus seda Uues Testamendis mainitakse, on
seotud antikristusega. See on tema tempel. Kuskil ei mainita, et see tempel on Kristuse jaoks.
Selle ehitavad uuesti juudid ja kui lähed praegu Jeruusalemma, võid minna paika, kus näed
kuldset mööblit ja preestrite rüüsid. Need on kõik valmis, et see ehitataks. Ma ei tea, kuidas
see teoks saab, kui Kaljutempel on seal. Tegelikult Kaljutempel, islami mošee
templipiirkonnas, ei asu iidse templi asukohas. See on veidi lõunapool sellest. Seal on ruumi
nii juudi templi kui islami mošee jaoks, Templimäe 13-aakrisel maa-alal. Usun, et selle
võivad uuesti üles ehitada juudid, nad võivad isegi taastada ohvriteenistuse süsteemi. Ma ei
usu, et see oleks üldse Jumalast. Usun, et sellega tehakse ettevalmistus antikristusele. See on
minu arvamus, võta või jäta. Õigeusklikud juudid on võtnud nõuks selle taastada. Nad võivad
selle ka väga hästi saavutada. See pole osa Jumala eesmärkidest ega lunastusplaanist meile.
See on vale suund. Kes vajaks ohvrit pärast Kristust? Mitte keegi. Ta on juba toonud täieliku,
ideaalse, küllaldase ohvri kogu maailma pattude eest, mistõttu ei ole vaja rohkem verd. Isegi
kui nad taastavad, pole see Jumala, vaid antikristuse plaan. Lihtsalt mainisin selle ära, sest
seda küsitakse. Kuues sõna, nad tuuakse tagasi oma maale, rajatakse sinna, rünnatakse,
eksitatakse, kaitstakse ja nüüd kuues punkt- nad päästetakse. See on neist kõige imelisem.
Teate kõik seda ettekuulutust Roomlastele 11:“…nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael.“ Selle üle
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on nii palju vaieldud, eriti asendusteoloogia pooldajad, kes usuvad, et kogudus on Iisraeli
välja vahetanud. Samas on ka vastasleeri esindajad, kes usuvad, et Iisrael vahetab koguduse
välja. Mulle ei meeldi see asendamine kummalgi viisil. Mulle sobib juutide ja paganate
ühendamine, mitte kummagi poole asendamine. Ma ei usu, et kogudus asendab Iisraeli ega
Iisrael kogudust. Usun, et mõlemad tuuakse kokku ühte uude inimesse Kristuses. Mida see
siis tähendab? Roomlastele 11. peatükis „nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael“? Sõna, mis on
enne seda, ei ole „siis“, vaid „nõnda“. See tähendab, et „sel viisil“ pääseb kogu Iisrael. Seega
paljud asendusteoloogid vaidlevad selle eelneva sõna üle, et kui paganad on kõik sees, nõnda
saab ka kogu Iisrael päästetud. Seega nad väidavad, et see viitab kogudusele. Ma ei usu seda.
Sõna „Iisrael“ kasutatakse Uues Testamendis üle 70 korra. Seda kasutatakse alati etnilise
Iisraeli kohta. Alati Iisraeli etnilise rahvuse kohta. See peab seda tähendama, sest samas lause
samas salmis ütleb Paulus „kuni paganate täiskogus on sisse astunud.“ Homme hommikul, kui
räägime kogudusest lõpuaegadel, kõnelen, et Jumal on juba paika pannud paganate arvu, kelle
Ta päästab. Kui see arv saab täis, saab paganate aeg läbi. Sellest räägime täpsemalt homme
hommikul. Siiski tuleb aeg, mil missioon paganatele saab läbi. Jumalal on piisavalt paganaid,
kes täidavad uue taeva ja maa. Seal ei saa olema kõik paganad, s.t kogu maailm. Ma ei usu, et
kõik saavad päästetud. Maa peal on ainult üks rahvus, kellele Jumal on tõotanud üleriigilist
ärkamist. Selleks ei ole Ameerika ega ka Suurbritannia. Ainus rahvus, mille Jumal on
tõotanud päästa kogu rahvusena, on Tema valitud rahvas- Iisrael. Jumal tegi nendega lepingu
ja Ta ei murra seda iialgi, sest Jumal vihkab lahutust. Mida mõeldakse kogu Iisraeli all? Kas
kõik juudid, kes on iial elanud? Ei, ma ei usu seda. Praegu elavad juudid lähevad põrgusse,
kui me neid päästele ei too. Seda peab ütlema selgelt ja valjult, sest koguduses on levinud
idee, et juudid päästetakse oma lepingu ning meie oma lepingu läbi. Eksisteerib ainult üks
päästeleping, milleks on uus leping. See tehti Juuda ja Iisraeli koja jaoks, mitte ainult
paganate jaoks. Kogu Iisrael ei tähenda kõiki juute, kes iial elanud. Need ei pruugi ka olla
kõik juudid, kes sellel ajal elus on. Ma ei võtaks seda liiga dogmaatiliselt, kuid kaaluge veel
üht varianti. Paulus kasutab eranditult väljendeid Vanast Testamendist. Ta väljendus pärineb
läbinisti juudi Pühakirjast. Väljend „kogu Iisrael“ esineb korduvalt Vanas Testamendis. See ei
tähenda igat juuti. See tähendab suurt hulka juute, kes esindavad igat suguharu. Näiteks seal
ütleb, et kui Taavet oli Hebronis, enne kui Ta vallutas Jeruusalemma, siis tuli kogu Iisrael
Taaveti juurde Hebronisse. Kas see tähendab igat juuti või igat iisraellast? Ei, see tähendab, et
ta juurde tuli esindaja igast maa piirkonnast. Samamoodi Saalomoniga- kogu Iisrael tuli tema
juurde. Kas see tähendab igat juuti? Ei, see tähendab kogu rahva esindajaid. Arvan, et kui
Paulus ütleb „kogu Iisrael“, kasutab ta seda Vana Testamendi mõistes. Suur hulk iisraellasi ja
juute, kes esindavad kogu rahvast, tulevad Issanda juurde sel päeval ja pehmenevad ka nende
paadunud südamed. See on imeline väljavaade, mida iga kristlane võib põnevusega oodata.
Jumala rahvas saab lõpuks õigeks mõistetud- päästetud. Sõna „päästetud“ tähendab täpselt
sama, kui paganate puhul. See tähendab uskuda Jeesusesse, Messiasse. Päästetud Jeesuse vere
läbi. Sama asi. Siin tekib üks vastuolu. Nagu juba mainisin, siis levinuim reaktsioon
holokaustile enamikes konfessioonides on lõpetada juudi rahvale evangeeliumi kuulutamast.
Arvatakse, et judaismist piisab nende päästmiseks ja kristlusest piisab meie päästeks. Kas
olete seda kohanud? Seda kutsutakse kahe lepingu õpetuseks. See on väga jõudsalt levinud.
See ütleb, et ärge kuulutage evangeeliumi juutidele, vestelge nendega, et näitaksite austust
nende religiooni vastu. Religiooni vastu, mis päästab neid nagu sinu religioon päästab sind.
328

See on seotud arusaamaga, et kõik religioonid viivad Jumalani ja kõik religioonid on võrdselt
õiged. Minu Piiblis ei ole taeva all antud ühtki muud nime, mille läbi inimene võib päästetud
saada. Jeesuse nimi päästis mind ja päästab ka nemad. Kui nad siis tulevad kogu rahvana,
esindades suurel hulgal püha minevikku, usun, et kui nad tulevad, oleme meie ja nemad
täielikult üks. Ühendatud Kristuses. Ootan seda, kuidas juudi rahvas tervikuna saab päästetud.
See on võib-olla parim tõlge sellele fraasile:“Nõnda saab Iisrael tervikuna päästetud.“ See on
üks parimatest päevadest maailma ajaloos. Viimane tegusõna, millega tahan neid kirjeldada,
on, et siis neid kasutatakse kogu maailma õnnistamiseks. Võin ainult ette kujutada. Juudid on
juba kogu maailma nii palju õnnistanud. Lihtsalt juba oma andidega. Me ei suuda iial tasuda,
mida võlgneme juudi rahvale. Igaüks Ameerikas on võlgu juutidele. Räägin jällegi sellest
võlast täpsemalt homme. Kas olete kunagi lennukiga lennanud? Seda ei avastanud Wrighti
vennad, kes leiutasid mootoriga lennuki, kuid juut avastas, kuidas lennata ning ka lendamise
põhimõtted. Kui siis lendasin, olin tänulik sellele juudile, kes avastas lendamise ja
lennupõhimõtted. Kas oled kunagi tomatit söönud? See oli juut, kes võttis tomati toiduainena
kasutusse. Kas sulle on kunagi süsti tehtud, et hambas valu vaigistada, kui hambaarst kaevab
ringi sinu suures hambaaugus? Selle eest oled ka juudile tänu võlgu. Võiksin niimoodi jätkata.
Oled kunagi telefoni kasutanud? See ei olnud Alexander Bell, kes avastas telefoni, see oli
juut. Kui tõesti uurid, mis juudid on meie jaoks teinud…Need pole veel kaugelti vaimulikud
asjad. Võlgneme juudi rahvale oma igapäevaelu. 0,1 % maailma rahvastikust moodustab 12%
maailma teadlastest. Kas see pole hämmastav? Võlgneme meelelahutuse- Hollywoodi viis
suuremat stuudiot on kõik juudi päritolu. Metro Goldwyn Mayer ja võin veel mitmeid
nimetada. Võlgneme igapäevaelu juutidele- muusika ja arhitektuuri. Me pole veel maininudki,
mis me võlgneme neile vaimselt ja sellest räägin homme. Kui neid kasutatakse, et õnnistata
kogu inimkonda nii palju, kuigi nad on imepisike osa maailma rahvastikust, siis mis veel
juhtub, kui nad kõik saavad päästetud. Kõik annid, leidlikkus ja võimekus, mis neil on Issanda
teenimiseks maailmas. Ma ei suuda ettegi kujutada. Mu peas on üks suur kast, millel seisab
„Elame, näeme!“ Minule esitatakse tuleviku kohta nii palju küsimusi, et viskan need sinna
kasti. Ma elan ja näen, olen rahul sellega. Ma ei oska tulevikust kõike rääkida, kuid saan teile
anda piisavalt, et tekitada sinus põnevust selle suhtes ja ka sind ette valmistada, kui see tuleb.
Minu „elame, näeme“ kastis on väga palju asju. Ühel päeval saan vastused ja viskan selle
kasti ära. Kõik mu küsimused saavad vastused. Tunnen siis Issandat sama hästi, kui Tema
tunneb mind. Kas pole imeline! Ma näen Jumalat! Näeme siis lõpuks Teda, kelle nägemiseks
me ei ole veel valmis. See juhtub. Winston Churchill pidas II maailmasõja ajal kõne Briti
valitsusele suurest võidust Põhja-Aafrikas, Egiptuse piiri ääres, väikses linnas nimega El
Alamein, kus Briti armeed juhtis Montgomery. Esimest korda II maailmasõja ajal hakkas
vaenlane tasapisi taganema. Churchill ütles oma kõnes:“See ei ole lõpp, see pole isegi lõpu
algus, vaid see on alguse lõpp.“ Võrratu ütlus. Mida näeme praegu, ei ole lõpp, kuid ütleksin,
et see on lõpu algus. Seetõttu peaksime äratama end, tähele panema märke, valvama ja
palvetama ning valmis seadma suureks lõpuks, mil Jeesus ilmub kogu maailma Kuningana.
Te ei ole vabariik Ameerikas, olete juba kuningriik. Kas teadsite, et juut on Ameerika
kuningas? Mulle väga meeldib seda vabariikides öelda. Jeesus on juba kuningate Kuningas ja
isandate Issand, isegi kui ameeriklased seda ei mõista. Kuid tuleb päev, mil iga põlv nõtkub ja
iga keel tunnistab, et Tema on Issand Jumala Isa auks. Minu ja sinu palve on väga
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lihtne:“Tule, Issand Jeesus!“ Me vajame ja tahame Sind! Tule ruttu! Tule pea! Ta tuleb õigel
ajal ja õigel viisil ning võidab maailma endale. Halleluuja ja aamen!

Koguduse ülesvõtmine
Tere hommikust! Kas magasite hästi? Magasin ka hästi, kuni neljani hommikul. Vaatame
edasi konverentsi teemat, sõna haaval. Esimene loeng oli lõpuaegadest, teine Iisraelist
lõpuaegadel ja nüüd kolmas loeng kogudusest lõpuaegadel. Ilmselt olete kuulnud väljendit
„eshatoloogia“. See tuleneb kreekakeelsest sõnast „eskaton“, mis tähendab lõppu, lõppvaatust
ehk kuidas see kõik lõpeb. Kas mõistad, milline eesõigus sul on? Olete ainus rahvas, kes teab,
kuidas asjad lõppevad. Milline eesõigus see on! Maailm ei tea, nad võivad vaid aimata. Meie
aga teame. Täna küsime, et kuidas lõpeb kiriku ajalugu. Teame kõik, kuidas see algas. Need,
kes on õppinud, teavad, kuidas see on kulgenud 2000 aastat. Siiski kohtan paljusid kristlasi,
kes ei tea, mis on toimunud 2000 aasta jooksul ja kuidas on Issand sajandite jooksul oma
kogudust ehitanud. Siin me oleme nüüd, 21. sajandi alguses ja võime näha lõppu, aga võime
ka mitte. Me ei tea. Kuidas see aga lõppeb? Kas hästi või mitte? Leian, et selles on kristlaste
hulgas tohutult palju seisukohti. Need varieeruvad äärmiselt optimistlikest äärmiselt
pessimistlikeni. Mina olen kuskil keskpaigas. Ma ei ole ei optimist ega pessimist, olen realist.
Usun, et Jumal tahab, et me niimoodi seda mõistaksime ning vaataksime seda olukorda
kainelt.
Alustame sellega, et vaatame mõnda ülioptimistlikku vaatenurka. Vaatenurk, et kogudus
muutub suuremaks ja paremaks kui iial varem ning isegi suuremaks enamuseks maailma
rahvaarvust. Pean seda äärmuslikuks vaatenurgaks. Selle teoloogiliseks nimetuseks on
postmillennialism. Selle kohaselt vallutab kogudus Jeesuse nimel kogu maailma, enne kui Ta
tagasi tuleb ning saame Jeesusele esitleda kristlusesse pöördunud maailma. Mitte et kõik siin
maailmas on kristlased, aga kristlased on enamuses ning juhivad riikide valitsusi. Seega
selline suur edulugu on koguduse ajaloo lõpp. See postmillennialistlik vaatenurk on pälvinud
paljude tähelepanu. See tähendab, et milleenium tuleb enne Kristuse tagasitulekut. See
tähendab, et on 1000 aastat võidukat koguduse aega enne kui Jeesus tuleb tagasi. See viitab
minu arvates tõsiasjale, et Jeesus ei tule veel vähemalt järgmised 1000 aastat tagasi. Ma ei
näe, et kogudus valitseks veel maailma, mitte sinnapoolegi. Kui Tema ei tule tagasi enne, kui
meie maailma valitseme, siis ei juhtu see kindlasti ei minu, sinu ega kellegi eluajal järgmised
tuhat aastat. Seega postmillennialistlikud kristlased räägivad haruharva teisest tulekust. Seda
pole veel näha. See on hoomamatus kauguses ega ole nähtav. Kui valid kirikuloo äärmiselt
optimistliku seisukoha, pead olema valmis pikalt ootama, enne kui Issand Jeesus tagasi tuleb.
Paljud Victoria-aegsed misjonäride vaimulikud laulud põhinesid just postmillennialistlikule
mõtteviisile. Eriti Suurbritannias kirjutatud laulud, kui Briti impeerium levis üle maailma. See
pidi olema impeerium, kus päike ei looju kunagi, kuna riigid Briti impeeriumis asetsesid üle
maailma. Minu kooli atlas oli täis punast värvi, mitte kommunismile viidates, vaid märkides
Briti impeeriumi. Võisid tõesti reisida ümber maailma Briti impeeriumist lahkumata. Selle
impeeriumiga käis kaasas misjonärioptimism, sest Briti koloniseerimisega läksid kaasa ka
misjonärid. Nad viisid evangeeliumi kõikjale, kuhu Briti impeerium levis. Nad järgnesid
sõduritele. Seega nad jagasid seda tohutut optimismi. Briti rahvas uskus, et nad vallutavad
kogu maailma. See omamoodi peegeldus kristlikus mõtteviisis, et ka kogudus võib maailma
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üle võtta. Victoria-aegsetel misjonäridel oli väga postmillennialistlik mõtteviis. Mõtlen ühele
laulule, mida laulsime kunagi:“Jeesus valitseb, kus iganes päike oma korduvaid tiire teeb.“
Teisisõnu, selles on see optimism, et kogudus vallutab maailma enne kui Kristus tagasi tuleb.
Sellest on veel üks variant nimega ärkamisliikumine. Seega enne kui lõppeb kirikulugu,
toimub tohutu ärkamine. Sel on mitmeid nimetusi. Üheks neist on hiline vihm. See põhineb
Iisraeli meteoroloogilisel omadusel, kus neil on sademed kaks korda aastas. Varajane vihm,
mis tuleb oktoobris, tavaliselt lehtmajade püha ajal. See paneb terad idanema ning need
hakkavad kasvama. Hiline vihm kevadel kasvatab vilja kuni saagini. Seega neil on varajane ja
hiline vihm. Sellest meteoroloogilisest faktist pärineb arusaam, et koguduses tuleb enne lõppu
nn hilise vihma ärkamine. Sel on teisi nimesid nagu „Ilmnenud Jumala pojad“ jm. Seega on
see uskumus, et koguduse ajaloo lõpus tuleb suur ärkamine ning kogudus toob sisse tuhandeid
uusi pöördunuid. Issand kindlasti tahab, et Ta maja oleks täis. Mulle meeldib lõik Matteuses
suurest pidusöögist. Poja suurest pulmapeost, kus Isa, kes korraldab seda pidu, ütleb, et
sulased läheksid inimesi kutsuma Tema Poja pulmapeole. Nad lähevad välja ja inimesed
otsivad vabandusi:“Vabandust, ma ei saa tulla, alustasin äri või võtsin naise.“ Siis ütleb peo
peremees:“Minge teedele ja teelahkmetele, minge veel kaugemale, sest minu koda saab täis.“
Imeline lugu ja mulle meeldib sellest jutlustada. Jumal tahab, et Ta maja oleks täis ning iga
koht võetud. Ta on käskinud meil minna kaugele, et veenda inimesi sisse tulema. Ta tahab, et
maja oleks täis. Siiski on mul mõned kahtlused, et kas tuleb suur lõpuaja ärkamine. Mul on
need kahtlused teatud Jeesuse sõnade tõttu. Räägime neist hetke pärast. See on koguduse
ajaloo lõpu optimistlik seisukoht. Edulugu, suur kordaminek. See köidab paljusid kristlasi,
eriti just siin Ameerikas, kus mulle tundub, et USA Jumala nime kirjutame „edu“. Edukas
kogudus tõstetakse alati standardina esile. Mis on edu? Asi ei pruugi olla ainult kvantiteedis,
vaid ka kvaliteedis, mille põhjal koguduse edu peaks mõõtma.
Vaatame vastupidist seisukohta. Kohtan enda riigis järjest rohkem inimesi, kes usuvad, et
kogudus kahaneb järk-järgult ja jääb veelgi väiksemaks ning võib täiesti välja surra. Kuid
neid lohutab tõsiasi, et on kogudus maa peal, kuid on ka kogudus taevas. Teoloogid kutsuvad
neid kahte kogudust maiseks militaarseks koguduseks, kes veel võitleb lahingus ning
võidukaks koguduseks, mis on taevas. Taevasel kogudusel on juba suur edulugu ja see on
kogenud võitu. Kogudus maa peal veel võitleb. Leian, et minu kodumaal on pessimistlik
seisukoht tingitud, et me linnades on sama palju kirikuhooneid, kui teil, kuid need on tühjad ja
mahajäetud ning on tehtud poed ja isegi mošeed. Kui näed igal tänavanurgal tühje ja
mahajäetud kirikuid, samamoodi nagu näen siin tegutsevaid kirikuid igal nurgal, siis hakkad
mõtlema, et kogudus kaotab lahingu. Olin ühel üritusel ning üks väga edukas ärimees tuli mu
juurde ja hakkas rääkima. Ta küsis:“Mis ärivaldkonnas sina tegutsed?“ Ütlesin, et olen
jutlustaja. Ta ei teadnud, mida öelda. Nad tõesti ei oska midagi öelda. Üritavad meenutada
kauget sugulast, kes kunagi korra kirikus käis, et leida sinuga midagi ühist. Tema aga vastas
järgmiselt:“Mis tunne on kuuluda väljasurevasse organisatsiooni?“ Ütlesin, et mul pole
aimugi. Ta ütles:“Olge nüüd, kogudus on igal pool välja suremas.“ Pealiskaudsetest
tähelepanekutest võib tal õigus olla. Ütlesin:“Kogudus, kuhu mina kuulun, pole välja suremas,
vaid kasvab tohutul kiirusel.“ Ta ütles:“Oo, mis kogudus see on?“ Ütlesin, et Jeesuse
kogudus. Ta polnud sellele kogudusele kunagi mõelnud, vaid üksnes nurgapealsele kirikule.
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Ta küsis:“Räägid sa tõsiselt?“ Ütlesin:“Iga minutiga , mil siin sinuga räägin, on maailmas 60
kristlast juures. Korruta see 60ga, ja näed, palju neid tekib iga tunniga. Korruta see 24ga ja
saad teada, palju neid tuleb juurde iga päev. Korruta see seitsmega ja näed, palju neid tuleb
iga nädal. Korruta see neljaga- see on iga kuu. Korruta see 12ga…“ Küsisin:“Kui su firmas
oleks sama palju uusi kliente, kas räägiksid surevast organisatsioonist?“ Ütlesin, et veel üks
erinevus sinu ja minu äri vahel on see, et me pole ühtegi klienti surma tõttu kaotanud. Siis ta
ilmselt ei saanud enam pihta, millest rääkisin ning oli segaduses. Jeesuse kogudus ei kaota
surma läbi ühtegi liiget. Nad lihtsalt viiakse üle teise harusse. See on suurepärane! Kuid
Suurbritannias on neid, kes usuvad, et kogudus hääbub. Oxfordi ülikoolis on professoreid, kes
ennustavad koguduse lõppu Suurbritannias. See võib ka nii juhtuda.
See pole Jeesuse kogudus, sest see on ülemaailmne. Seega ma ei ole pessimistlik tuleviku
suhtes ega usu, et koguduse ajalugu lõpeb koguduse väljasuremisega. Just seetõttu, et see on
Jumala kogudus. Seetõttu usun, et Piibel on veel olemas ajaloo viimasel päeval. See on
Jumala sõna. Seetõttu usun ka, et Iisrael on alles aegade lõpus, sest see on Jumala rahvas.
Kõik, mis on Jumalast, selle sees on igavik. Seda pole võimalik hävitada. Seega olen realistkuskil optimisti ja pessimisti vahepeal. Alustan mõnede Jeesuse sõnadega. Ühel korral, Luuka
18. peatükis, väga lähedal salmile, mida kasutatakse tihti IHOP palvekoja õigluse projektis.
Järgmises salmis ütleb Jeesus:“Ometi, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?“
Jeesus ise mõtiskleb seal, kui paljusid Ta näeb tagasitulekul. Ta ütles päris konkreetselt, et tee
ellu on kitsas ja vähesed leiavad selle. Jääb mulje, nagu Jeesus näeks siin pigem vähemust,
mitte maailma vallutamist. Hoopis vähemus maailmast ootab Ta tagasitulekut. Mina usun, et
see juhtubki. Usun, et oleme teinud koguduse ajaloos täisringi ja jõuame tagasi kirikuloo
algusaegadesse, mil see oli igas riigis tagakiusatud vähemus. Vaatamata sellele see kasvas.
Tundub peaaegu nagu Rooma impeerium ise on kinolinal ellu ärganud. Filmides nagu
„Gladiaator“. Rõõm näha inimesi üksteist tapmas või loomade poolt tapmas. Me ei tahaks, et
see päris elus juhtuks, aga meid valmistatakse ette selleks, kui vaatame seda ekraanilt. Mõned
videomängud- need on ainult mängud, kuid need äratavad ellu vanu barbaarseid tavasid, mis
olid levinud Jeesuse-aegses impeeriumis. Usun, et naaseme olukorda, kus üleüldine kogudus
on tagakiusatud vähemus. Jeesus ise ennustas seda. Ta ütles, et kõik maa rahvad vihkavad
teid. Vihkavad. Ei ole väga meeldiv olla vihatud. Sügaval sisimas soovime, et meid
aktsepteeritaks, armastataks ega hüljataks. Peame sellega silmitsi seisma, kui jõuame
lähemale koguduse ajaloo lõpule. Usun, et Jeesuse sõnad täituvad. Kuid see ei heiduta mind.
Ta jätkas:“Paljude (enamuse-ingl) armastus jahtub.“ Enamuse armastus jahtub. Siis Ta ütles
midagi imelist:“Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks
kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.“ Usun, et see sünnib me silme all. Kristlasi hakatakse
vihkama peaaegu kõigi rahvaste seas. Nad on rahvaste südametunnistus, nad on väljakutseks
rahvastele, kelle seas nad elavad. Inimestele ei meeldi südametunnistus ega väljakutse. Seega
saame aina ebapopulaarsemaks. Vaatame järgmist Jeesuse tähendamissõna nisust ja
raiheinast. Raihein on muuseas mürgine umbrohi. Kui nisu ja raihein tärkavad, paistavad nad
vägagi sarnased. Kui nad kasvavad ja kannavad vilja, näed äkki, et nad on väga erinevad. Nad
kasvavad ikka koos edasi. Seetõttu eeldan, et saatana riik kasvab ja Jumala riik kasvab.
Erinevus nende vahel hakkab aina rohkem välja paistma. See erinevus ongi asi, mis tekitab
pinget ja konflikti nende kahe vahel. Seega, jah, näen, et kogudus kasvab, kuid samal ajal on
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järjest kasvava surve all. Surve all lõpetame selle töö, mis on meile antud. Kus iganes
kogudust täna taga kiustakse, see kasvab. Seal, kus seda taga ei kiusata, muutub see väga
mugavaks ning kasvab võib-olla kvantiteedis, kuid ei pruugi kasvada kvaliteedis. Tagakius
väljastpoolt parandab inimeste kvaliteeti seestpoolt, kuid samas vähendab kvantiteeti. See on
tulekul lõpu lähenedes. Üritan olla realist. Ajalugu on ära teinud täisringi, tagasi sinna, kus oli
algkogudus. Algkogudus kasvas ja vallutas Rooma. Seega oleme mõlemad, nii pessimistid kui
optimistid, kuid realistid kõige selle keskel. Kolmas märk, mille Jeesus oma tuleku kohta
andis, oli ülemaailmsed hädad, ülemaailmne tagakius. Ta ütles, et kui neid päevi ei
lühendataks, siis ei peaks vastu isegi Jumala valitud inimesed. Seetõttu tahan öelda inimestele,
et rasked ajad on ees.
Nüüd tahan tegeleda järgmisega, mille usun olevat valeprohveteeringu. See on valeõpetus,
mis köidab paljusid Piiblit uskuvaid kristlasi. Ja see pole tõsi. Olen teiega nüüd väga
avameelne. 1830ndatel sündis täiesti uudne mõtteviis. Kuni selle ajani eeldas iga kristlane, et
kogudus on maa peal suure viletsuse ajal, et oleme suures viletsuses. 1830ndatel, ja nüüd pean
tunnistama, et see juhtus ühe inglase, mitte ameeriklase tõttu. Ta oli inglane, kes elas Iirimaa
pealinnas Dublinis. Ta oli anglikaan Inglise kirikust. Ta nimi oli John Nelson Darby. Ta
tutvustas kristlikule kogudusele täiesti uut arusaama, mis on nüüdseks jõudsalt levinud. Pean
ütlema, et see on haaranud Ameerikat ning levitatakse selle maa poolt ülejäänud maailmas.
See on põhimõtteliselt arusaam, et Jeesus tuleb kaks korda tagasi. Mitte ühe korra, vaid kaks
korda. Tema esimene tagasitulek oleks salajane, varjatud. Teine tagasitulek oleks avalik.
Tema esimesel salajasel külastusel haarab Ta kaasa kõik tõelised usklikud kogudusest,
sündmuse käigus, mida kutsutakse ülesvõtmiseks ning viib koguduse suurest viletsusest välja.
Ma kutsun seda vabanduseks, kui mõistad, mida mõtlen. Need on põgenemise ja hädast
pääsemise märgid. Nagu teate, on see praegu väga laialt levinud. Vend Darby arendas seda
teemat, minnes vastuollu oma lähedaste sõpradega. Ta oli alustanud liikumise nimega
„Vennaskonna liikumine“. Osa mu suguvõsast kuulus Vennaskonna liikumisse. Üks mu
esiisadest viis liikumise Brasiilia rannikule. Ta korraldas mööda seda rannikut Vennaskonna
liikumise koosolekuid. Sain sellest teada, kui käisin Brasiilias. Olete kindlasti kuulnud
Vennaskonna liikumisest, sest see on siin võimsalt esindatud. Darby tuli Ameerikasse ning
Issand kasutas teda ja ta tõi advokaadi nimega Cyrus Scofield Issanda juurde. Vend Scofield
otsustas panna Darby õpetuse Piiblisse. Seda hakati kutsuma Scofieldi Piibliks. Sellest sai
USA-s üks populaarsemaid Piibleid. Nelipühi kiriku algusaegadel paljud nelipühilased, see
kirik tekkis 20. sajandi algul, kasvasid üles Scofieldi Piibliga. Ütlen nüüd midagi, mis võib
teid šokeerida. Ära kunagi osta Piiblit, kus on inimeste kommentaarid. Kindlasti osta artikleid
ja raamatuid Piibli kohta, kuid ära osta Piiblit, kus on inimeste kommentaarid. Ütlen sulle,
miks. Hakkan vanaks jääma ja mu mälu hakkab mind alt vedama, hakkan mõistma, et vanal
eal on kaks tunnust. Üks on halb mälu ja teine…Isegi kui sul on hiilgav mälu, ei suuda sa
meeles pidada, kas see, mida lugesid sealt märkustega Piiblist, oli Jumala sõnas või inimeste
kommentaarides. Teisisõnu, sa ei mäleta, kas lugesid seda lehekülje ülevalt, kus Jumal räägib,
või lehekülje allosast, kus keegi lisab oma märkused. Seetõttu põhjustas Scofieldi Piibel nii
palju kahju. Neis inimeste märkustes oli see uus teooria, et Jeesus tuleb tagasi kaks korda.
Esmalt, et viia kogudus enne suurt viletsust maailmast välja ning siis tuleb mõned aastad
hiljem koos kogudusega ja ilmub avalikult. See on haaranud, eriti siin riigis, nii paljude
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kristlaste tähelepanu. Teil on terved seminarid, mis tuginevad sellele õpetusele nagu näiteks
Dallase Seminar. Teil on autorid, kes kirjutavad raamatuid sellest arusaamast, näiteks Hal
Lindsey või romaanid nagu „Left behind“ („Mahajäetud“). Nimetan neid, sest usun, et peame
teadvustama, et need pole piibellikud. See mõjutab ka meie suhtumist Iisraeli. Enamik
kristlikke sioniste Ameerikas pooldavad seda arusaama. Kutsume seda nn „vabastavaks
seisukohaks“. Minul poleks julgust minna Iisraeli ja öelda, et olen evangeelne kristlane ja
seisan Iisraeli eest, jään su kõrvale, isegi kui kogu maailm su hülgab, kuid õige pea lahkun ma
ise ning jätan su siia suurde viletsusse. Ma ei suudaks seda öelda, sest see on silmakirjalik.
Seda õpetust veidi arutada kuna mu mõte on nii oluline…Värisen Jumala ees, kui eksin,
Jumal, palun andesta mulle. Ma ei leia mitte ühtegi salmi Piiblist, mis ütleks otseselt ega
piltlikult, et Jeesus tuleks tagasi kaks korda. Ma ei leia seda. Järgmisena leiab see vaatenurk,
et Tema tuleku märgid puudutavad Tema teist tagasitulekut. Seetõttu täielikult puuduvad
märgid esimesest salajasest tagasitulekust. See tähendab, et nn ülesvõtmine võib juhtuda
ükskõik mis hetkel. See võib juhtuda täna või homme õhtul. Olen kohanud lapsi, kelle
vanemad on neile öelnud, et kui sa ei otsusta Jeesuse kasuks, võid ärgata homme hommikul ja
su vanemaid ei ole enam. See on pahatahtlik, tõesti on. Usun jumalakartusesse, kuid see pole
jumalakartus. See on midagi muud. Esimene tagasitulek on salajane, keegi ei tea, et see
toimub. Nad lihtsalt näevad, et pool maailma on kadunud või bussijuht on äkki kadunud või
piloodi iste on tühi. Sellist õpetust sa ei leia Jeesuse kohta. Leiad aga selle, et kui Ta siis tuleb
tagasi ainsal korral, ei ole mõned selleks üldse valmis ning on täiesti üllatunud. Kuid Paulus,
pärast ülesvõtmise kirjeldamist…Muuseas ma usun ülesvõtmisesse. Usun, et meid
tõmmatakse üles ja kohtume Issandaga õhus. See on piibellik. Küsimus pole selles, kas see
juhtub, vaid millal see juhtub. Kui me siis kohtume õhus, kas tuleme alla või läheme üles?
Selles ongi vahe. Usun, et meid võetakse üles koos Issandaga. Ladinakeelne sõna
ülesvõtmiseks on „rapto“. Sellest pärineb sõna „rapture“ (ülesvõtmine-ingl). See sõna ei
väljenda emotsiooni ega põnevust. See tähendab „ära napsamist“. Ootan seda, et Issand mind
„ära napsaks“ ja kohtuksime õhus, kui Ta tuleb tagasi enne minu lahkumist. Ütlesin teile eile,
et olen hakanud mõtlema, kas Tal on enam aega, enne kui mina lahkun. Kuid pole muret,
pääsen esiritta suurel kogunemisel. See oli see õpetus, mis hakkas levima 1830ndatest. See on
tohutult levinud teie maal. Enamik evangeelsetest kristlastest jagab seda arusaama. Mul on
väga hea meel, et USA saadab misjonäre kõikjale. Olete selle Suurbritannialt üle võtnud.
Suurbritannia oli kunagi esirinnas misjonäride saatmisel, nüüd olete teie. Evangeeliumiga
käib ka kaasas see teooria, see valeprohveteering, mis annab inimestele petlikku lootust. Tean,
et inimloomust köidab see. Kui mul oleks valida kahe tõe vahel, et kas pean olema suures
viletsuses ning selle üle elama või saaksin põgeneda enne kui see tuleb. Ma usuksin
pääsemisse ega tahaks olla suures viletsuses. Ma kuulaks seda, halleluuja, lahkun homme või
juba täna. Piiblis ei ole kuskil kirjas, et Jeesus võiks iga hetk tagasi tulla. Rääkisin seda eile, et
20 ettekuulutust peavad veel täide minema. Need võivad täituda päris kiiresti, kuid 20 on
päris palju, mis peavad veel täituma enne Ta tagasitulekut. Jälgin seda, kas need asjad on
täide läinud. Jeesus käskiski seda teha:“Valvake ja palvetage!“ Ta ei mõelnud, et käime ringi,
vaatame pilvi ja ootame Ta tulekut. Üks kogudus oli siin lõunaosariigis, neil oli katus, mille
sai ära lükata ja avada kogudusesaal, nii et taevas paistis. Kõik ütlesid, et see oli selleks, et
nad oleksid valmis ülesvõtmiseks. Tegelikult see oli kuuma suve pärast, et jahutada ruume.
Pidin nõustama kena noort naist, kes veetis kogu vaba aja surnuaial, kuhu olid maetud ta
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vanemad. Ta oli seal tundide kaupa, sest tahtis kohtuda oma ema ja isaga. See ei olnud
eluterve ning pidin teda sellest välja aitama. Me ei pea jälgima pilvi, vaid Tema tuleku märke
maa peal ja palvetama äratundmist. Palvetama konkreetselt, et meid ei eksitataks. Pean
ütlema, et usun, et see õpetus on eksitanud paljusid kristlasi.
Tahan hetke pärast rääkida sellest täpsemalt ning selgitada, miks ma seda ei usu. Peamine
põhjus on see, et minu Piiblis ei ole ühtegi salmi, mis ütleks, et Ta tuleb tagasi kaks korda. Et
kõigepealt tuleb salajane tulek ning mõned aastad hiljem avalik. Mitte ühtegi salmi. Kust need
kristlased selle siis võtavad? Nad saavad selle väljendist, mida kutsume „isogesis“. Olete
kindlasti kuulnud väljendit „exegesis“. See tuleb kreekakeelsest sõnast „ex“, mis tähendab
„välja“ või „väljapääs“. Exegesis toob Pühakirjast välja selle, mis seal juba on, isogesis
pärineb kreekakeelsest sõnast „is“, mis tähendab „sisse“. See tähendab lugeda Pühakirjast
välja midagi, mida seal ei ole. Usun, et see õpetus on pärit isogesisest. Selle all mõtlen seda,
et selgete väidete puudumise tõttu on see õpetus üles ehitatud oletustele järelduste alusel.
Alustatakse piiblitekstiga ning loetakse midagi sellest välja, mida seal pole. Selle õpetuse
põhjendamiseks kasutatakse seitset argumenti. Tahan need läbi vaadata ja anda vastupidine
õpetus igaühest. Nii saate selle läbi mõelda ja ise järeldusele jõuda. Esimeseks on sõna
„kiirus“. Piibel ütleb küll:“Issand, tule pea, tule kiiresti!“ See tekitab alati tunde, et see on
kohe-kohe tulemas. Varsti meie jaoks ei ole varsti Jumala jaoks. Tuhat aastat on Jumalale kui
üks päev. Möödunud on vaid paar päeva ajast, mil Jeesus läks tagasi taevasse. See annab sulle
õige perspektiivi aja suhtes. Jah, inimlikult tahaksime, et see juhtub homme või hiljemalt
järgmisel teisipäeval. Rääkisin eile Ameerika jutlustajast nimega Phillips Brooks, kes
ütles:“Probleem on selles, et mina kiirustan, aga Jumal mitte.“ Oleme kärsitud inimesed. Kui
ütleme varsti, mõtleme tunde. Piibel aga mõtleb Jumala ajas. Johannes kirjutas oma
kirjas:“Lapsed, käes on viimne aeg (viimne tund-ingl).“ Kui võtame seda inimliku ajamõõtme
järgi, mida see tähendab? Mõtle seda jumalikus ajamõõtmes ning sul tekib õige perspektiiv.
„Jumala veski jahvatab aeglaselt, kuid see jahvatab ülimalt peeneks,“ ütles üks Inglise poeet.
Jumal ei kiirusta. Ta valmistas maailma oma Poja jaoks tuhandeid aastaid ette. Seega see
kõnepruuk aja kohta ei pruugi tähendada homset. See tähendab, et ootame seda ja loodame, et
see juhtub õige pea, Jumala õigel ajal. Ka Uue Testamendi ajal tekkis neil probleeme, kus
inimeste ajamõõde aeti segamini Jumala omaga. 2. Peetruse kiri tegeleb inimestega tol ajal,
kes ütlesid, et kus on Tema tulemise tõotus. Kõik on ikka nii nagu see on alati olnud. Nad
pilkasid kristlasi, kes uskusid, et Ta tuleb varsti. Mina usun, et Ta tuleb varsti, aga see on
Jumala varsti ja pean olema kannatlik ning ootama Jumala õiget aega. Teine kirjakoht, millele
see teooria tugineb, on piiblisalmid, mis ütlevad, et Ta tuleb nagu varas, sissemurdja,
ootamatult. Inimesed pole valmis selleks. See on tõsi suure enamuse kohta maailmas, kes pole
iial isegi mõelnud Jeesuse tagasitulekule. See ei kehti usklike kohta. Paulus ütleb 1.
Tessalooniklastele 5, et teile ei tule see üllatusena, sest olete ärkvel ja mitte purjus, olete
kained, teate, millal Ta tuleb ning ei ole üllatunud. Olete nagu majapidaja, kes kuulis, et varas
võib tulla sel ööl ja oli ärkvel ja valvas ning nägi teda tulemas. Kristlastele ja paljudele kirikus
käijatele tuleb see üllatusena. Tõelised kristlased, kes tunnevad Piiblit, valvavad ja ootavad
ning näevad märke, mil varas öösel tuleb ning on valmis tema jaoks. Huvitav pilt Jeesuse
tulekust- et Ta tuleb nagu varas. Milline erakordne mõte. Ta tulebki röövima maailmalt kõik,
mida maailm peab väärtuslikuks. Ta tuleb võtma maailmalt kõik, mille nimel maailm on
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vaeva näinud ja mida oodanud. Ta saabki vargaks neile, kes ei valva. Mitte aga meile.
Kolmandaks argumendiks on see, et erinev keelekasutus ja erinevad sõnad viitavad kahele
sündmusele. Kui aga loed hoolikalt kogu tagasituleku sõnavara, ei ole võimalik neid kaheks
jaotada. Neid võib omavahel ümber vahetada. Need käivad kõik ühe tagasituleku kohta. Ei
saa öelda, et see sõna viitab esimesele ja see teisele tagasitulekule. Sõnad vahetuvad pidevalt.
Jällegi, mul on raamat, kus kõiki neid argumente kirjeldatakse põhjalikult:“When Jesus
Turns“ („Kui Jeesus tagasi tuleb“). Seal on terve osa, mis tegeleb nende argumentidega.
Järgmiseks on see, et kristlased Uues Testamendis ootasid Jeesust tagasi iga kell, siis
peaksime ka meie ootama. Nad ei oodanud Teda iga minut tagasi. Kusjuures Ta ütles
Johannese kohta Peetrusele:“Kui tahan, et ta jääb minu tulekuni- mis see sinusse puutub?“ Ta
ütles Peetrusele, kui too on vana mees, lüüakse ta risti ja viiakse paika, kuhu ta ei taha minna.
Seega Peetrus küll ei oodanud Teda tagasi iga kell. Jällegi, kui vaatad põhjalikult Jumala
sõnasse, siis nad tahtsid, et Ta naaseks võimalikult kiiresti, kuid ükski neist ei öelnud, et see
võiks juhtuda täna või homme. Nad ei mõelnud nii. Järgmiseks argumendiks on see, et
Ilmutuse raamatu keskel, kus kirjeldatakse suurt viletsust, ei mainita sõna „kogudus“.
Järeldatakse, et kogudus ei osale seega selles. Uues Testamendis on pikad lõigud, kus ei
mainita sõna „kogudus“. Samas mainitakse sõna „pühad“ ja „valitud“. Need on teised sõnad
koguduse kohta. Täpselt keset Ilmutuse raamatut 14. peatükis räägitakse, et need sõnad on
kirjutatud pühadele. Millistele pühadele? Ainsad pühad, keda tean, oleme meie. Meie oleme
Jumala pühad nüüd. Kuues argument on raevukausside kohta. Mäletate, et 21 häda suure
viletsuse ajal lõpevad seitsme raevukausi väljavalamisega maa peale. Siis nad viitavad väitele
2. Tessalooniklaste kirjas, et meie ei ole viha- või raevulapsed. Seega me ei saa olla maa peal,
kui Jumal valab välja raevukausid. Kui loed raevukausside kohta, tuletatakse tugevalt meelde
nuhtlusi Egiptuses, mille Jumal oma vihas Egiptuse peale valas. Ükski neist raevukaussidest
ei puudutanud Jumala valitud rahvast. Mitte ükski. Kõige viimane suur nuhtlus,
esmasündinute surm, ei puudutanud Jumala rahvast, sest nad olid Talle vere all, mis pandi
uksepiitadele. Jumal suudab väga hästi valada oma raevukausid maa peale ja samal ajal
hoolitseda selle eest, et Ta rahvas maa peal ei kannataks. Ta kaitseb meid. Viimaseks
argumendiks on see, et kui Paulus räägib 1. Tessalooniklastele 4 ülesvõtmisest, kus meid
tõmmatakse Kristusega üles, ütleb ta seda meile lohutuseks. Olen sellega nõus. See on tohutu
kinnitus, et meid koos Kristusega kaasa haaratakse. Nende vastuväide on aga see, et kuidas
saab keegi olla lohutatud, kui peab läbi elama suure viletsuse. Sellist lohutust Jeesus ei
tõotanud meile. Ta ütles, et maailmas on teil ahastust, suurt vaeva, aga olge julged, mina olen
maailma ära võitnud. Niimoodi reageerimegi, kui suured hädad tulevad ja oleme selle surve
all. Sõna „viletsus“ on huvitav sõna. See tuleb ladinakeelsest sõnast „tribulum“. See
omakorda pärineb millestki, mis oli väga praktiline Jeesuse ajal. Tribulum oli suur kandiline
tükk puitu. Tavaliselt oli sel kolm ühendatud kihti. Raske puulaud, võib-olla poole ruutmeetri
suurune. Alumisel küljel olid augud, nendesse aukudesse vajutati ränikivi tükid. Kui kujutad
ette rasket puulauda, mille teisel küljel on teravad kivid, mis on surutud puu sisse. Seda
kasutati rehepeksuks maisi jaoks. Eesel tõmbas seda ringiratast ja need kivid purustasid maisi
ning eraldasid terad sõkaldest. See ongi „tribulum“. Selline ongi viletsus. Kui tunned, et oled
tugeva surve all, mis kisub su elu tükkideks- see on viletsus. Sellest pärinebki sõna „suur
viletsus“ (tribulation-ingl). See on seotud ka sõnaga „häda“ (trouble-ingl). Lohutuseks on see,
et see kestab vaid lühikese aja ning siis tuleb Jeesus tagasi. See on tõesti suureks lohutuseks.
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Lohutus (mugavus) tähendab meile soojakotti. Teil pole vist selliseid asju siin. Teil on
soojendusega elektritekid, kas pole? Lohutus ei tähenda seda, et mässid end villateki sisse.
Lohutus (comfort-ingl) tähendab tugevaks tegemist, nii tugevaks nagu kindlus. See on tõeline
lohutus. Need olid seitse argumenti, vaatasime need kiiruga läbi. Ükski neist ei põhine selgel
väitel Piiblist. Need on kõik inimlikud järeldused Piibli väidetele. Ole ettevaatlik jutlustajate
suhtes, kes teevad enda järeldusi Piiblist ega suuda tuua selgeid väiteid selle kohta, mida
õpetavad.
Lõpuajal on üks tohutu suur linn. Charles Dickens kirjutas raamatu „Jutustus kahest linnast“.
Seda võib peaaegu võrrelda Ilmutuse raamatu viimaste peatükkidega. Üks on Paabeli linn,
teine on Jeruusalemma linn. Üht võrreldakse räpase prostituudiga, teist kõrvutatakse
rikkumata pruudiga. Nende kahe linna vahel on tohutu kontrast. Üks on inimeste linn, teine
Jumala linn. Üht ehitatakse üles, teine langeb. Täielik kontrast. Piibel lõpeb küsides: Kumb on
sinu kodakondsus? Kummasse linna sina kuulud? Huvitav asi on see, et Paabel ei ole
religioosne linn, tegelikult on see väga ilmalik linn. See on pühendunud raha tegemisele ja
naudingutele. Seetõttu kutsutakse teda prostituudiks. Seostame naudinguid ja raha tegemist
prostituudiga. Jumal ütleb, et see linn on purjus pühade verest. Kristlased, kes jäävad sellesse
linna, tõenäoliselt surevad. Kristlastele öeldakse, et nad tuleksid välja sellest linnast. Neile ei
öelda:“Ma toon su välja!“ Neile öeldakse:“Tulge välja!“ „Tule välja, kui veel on võimalik!
Ära ole osa sellest!“ Näen seda linna kui segu Las Vegasest ja Wall Streetist. Ma ei tea, kus
see linn paikneb, mitte vana Paabeli kohal, sest see on sisemaal, aga see linn on kindlasti
rannikul. See võib olla Vaikse ookeani rannikul nagu Shanghai. Sellest on saanud tohutu raha
tegemise keskus Hiinas. Ma ei tea, kus see hakkab olema, kuid sellest saab linn, mis on
maailma kaubanduse ja ilmalike naudingute keskus. Selles suunas maailm liigubki- raha ja
naudingud, nimelt seksuaalsed naudingud. Need on kaks suurt asja, mille nimel inimesed
elavad. See saavutab haripunkti Paabelis, mis on joobunud pühade verest. See on kohutav pilt,
kuid see on tõde. Ühel päeval valitseb see suur metropol maailma. Kas teile meeldib Händeli
„Messias“, see oratoorium? …Halleluuja, halleluuja!... Kohe tõstab su üles. Kas te teate, mis
see on? See on pidustus maailma majanduse langemise üle. See on pidu selle üle, et aktsiad ja
osakud muutusid väärtusetuks. Pidu, et maailma majandus langes ja pangad suleti ning kõik te
säästud ja pension kadusid. Halleluuja, halleluuja! Sest see on võetud Ilmutuse 19. peatükist
ning see on pidu Paabeli langemise üle. Ainsad inimesed, kes hüüavad „Halleluuja!“, on
Jumala inimesed. Kui kõik pangad lähevad pankrotti ja su säästud kaovad, kes veel peale
Jumala rahva laulaks „Halleluuja!“? Kui kuulan Händeli „Messiat“ ja jõuan selle kuulsa
refräänini, tahan tõusta püsti ja küsida:“Kas mõistate, mida te ütlete? Kas mõistate, mida te
tähistate?“
Mind kutsuti rääkima Londoni börsile. Kas oskate ette kujutada paremat võimalust? Nad
küsisid, et kas võiksin anda pealkirja oma loengule. Ütlesin, et jah, võin anda ning see on
järgmine:“Sa ei saa seda kaasa võtta, kui saaksid, põleks see ära.“ Nad ütlesid, et niimoodi
nad seda küll reklaamida ei saa. Ütlesin, et soovisite pealkirja ja sellest plaanin rääkida. Nad
vabandasid ja ütlesid, et ei saa seda avaldada. Ütlesin, et muudan selle siis ära:“Kuidas
investeerida oma raha hauast kaugemale?“ Neile sobis see. Seletasin neile lahti Luuka 16.
peatüki, kus Jeesus õpetas meile hauast kaugemale investeerima. Enamasti muretsetakse
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pensioni ning toimetuleku pärast ja kuidas saavad elu nautida, kui raha ei ole. Nad n-ö
investeerivad kogu oma raha ellu enne hauda. Kuid Jeesus õpetas hauast kaugemale
investeerima. Sa saad selle kaasa võtta. Tean, et surilinal ei ole taskuid, kuid saad selle kaasa
võtta, kui investeerid inimestesse, kes su taevas vastu võtavad. Milline imeline mõte! Võid
kasutada oma raha, et sind taevas hästi vastu võetaks, kui teed asju Jeesuse viisil. Paabel on
maailma ambitsioonide ülim tipp. Kõik naudingud ja raha maailmas koonduvad sellesse linna.
Ta müüb iseennast prostituudiks, et meelitada inimesi end hävitama. Meil on ka uus
Jeruusalemm. Uus linn, mille ehitas Jumal. Oleme selle linna kodanikud.
Hakkan lõpetama. Kui Jumal ilmutab meile tulevikku, ei tee Ta seda selleks, et rahuldada
meie uudishimu või pakkuda meile salajasi teadmisi, et saaksime öelda teistele, et meie
teame, nemad mitte. See pole asja mõte. Kui Jumal räägib sulle tuleviku kohta, on see
põhjusel, et võiksid selleks praegu valmistuda. Meie oleme tuleviku rahvas. Oleme inimesed,
kes hakkavad elama uues taevas ja uuel maal. Oleme inimesed, kes peaksid selleks praegu
valmistuma. Veel enne seda peaksime valmistuma suure viletsuse ajaks. Lõpetan sellega, et
loen teile ühe naise kirjutise. See liigutas mind nii sügavalt. Corrie ten Boom, Hollandi naine,
kes saadeti koonduslaagrisse Saksamaale, sest ta oli peitnud juute salajasse peidupaika oma
majas. Sakslased viisid kogu nende pere ära ning enamik neist suri. Corrie jäi ellu. Ta reisis
mööda maailma pärast seda, kuigi praegu on ta surnud. Paljud teist on kuulnud Corrie ten
Boomi rääkimas? Päris paljud. Paljud on näinud Billy Grahami filmi temast „Peidupaik“?
Corrie kirjutas järgnevat pärast Hiinas käiku:“Olen käinud maadel, kus pühad juba kogevad
kohutavat tagakiusu. Hiinas öeldi kristlastele:“Ärge muretsege, enne kui suur viletsus tuleb,
võetakse teid ära. Pärast saabus kohutav tagakius ja miljonid kristlased piinati surnuks. Hiljem
kuulsin, kuidas üks piiskop Hiinast ütles kahetsusega:“Oleme ebaõnnestunud. Oleksime
pidanud tegema inimesed tugevaks tagakiusu jaoks, selle asemel et öelda neile, et Jeesus tuleb
enne tagasi.“ Ta pöördus minu poole ja ütles:“Räägi inimestele, kuidas olla tugev tagakiusu
aegadel, kuidas püsima jääda, kui suur viletsus tuleb ning kuidas seista ja mitte nõrkeda.“
Corrie lisab:“Tunnen, et mul on jumalik läkitus minna ja rääkida selle maailma inimestele, et
on võimalik olla tugev Issandas Jeesuses Kristuses. Meid valmistatakse ette viletsuseajaks.
Ajast juba, mil olin vangis Jeesuse pärast, ning ajast, mil kohtusin selle piiskopiga Hiinast,
siis nüüd iga kord, kui loen hea lõigu Piiblist, mõtlen, et oota, seda saan kasutada
viletsuseajal. Nii et kirjutan selle üles ning õpin pähe.“ Vaene Corrie, tema enda katsumus
tuli, kui ta langes koomasse, mis kestis mõned aastad. Ta oli täiesti teadvuseta. Oli vaid kaks
asja, millele ta reageeris sellel kohutavas isiklikus viletsuses. Üheks oli tema vennapoeg, Peter
van Woerden, keda tunnen. See oli vennapoeg, kes riietas end tüdrukuks ning sõitis rattaga
läbi Amsterdami, et vältida sakslaste tähelepanu. Ta oli viiuldaja ja istus Corrie voodi äärel
ning mängis talle viiulit. Naine reageeris sellele, liigutas veidi ning näitas, et muusika jõudis
temani. Ainus teine asi, ma ei teadnud seda, millele ta reageeris nende viimaste raskete aastate
jooksul oma elus, olid lindistused mu piibliõpetusest. Ma isegi ei teadnud, et tal need olid.
Jällegi, kui neid mängiti ja ta kuulis Jumala sõna, siis reageeris tema vaim. Kui oled füüsiliselt
täielikus koomas, siis on su vaim ikka elus ja saab reageerida. Kuigi ta ei näinud suurt
viletsust, siis oli tal oma katsumus. Ta elas selle üle, sest oli hoidnud Jumala sõna oma
südames. See muusika ja Jumala sõna hoidsid ta vaimu elus kuni ta ihu suri. Muusika ja
Jumala sõna käivad käsikäes.
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