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Matteuse evangeelium
1. osa
See on raamat, mis teeb teid mõistlikuks, kuid mitte nutikaks. Teised raamatud teevad sind
nutikaks, kuid see teeb arukaks. Mina eelistan arukust nutikusele. Nutikas teeb palju raha,
arukas teeb enamat. Inimesed loevad seda raamatut erineval viisil. Mõned loevad 10 salmi
päevas, mis hoiab ära kuradi. Teised inimesed kasutavad hardushetke märkmeid. Siis tundub,
et nad uurivad märkmeid rohkem kui raamatut. Nad loevad need valitud lõigud ruttu läbi ja siis
uurivad märkmeid. Kuidas nägi Jumal ette, et Tema sõna loeme. Sõna Piibel on algselt
mitmuses, mitte ainsuses. Sõna „Biblia“ tähendab raamatud. See on raamatute kogu. See on
raamatukogu. Siin on erinevaid raamatuid: laule, õpetussõnu, ajalooraamatuid, prohvetlikke
raamatuid. On äärmiselt oluline, et loeme Piiblit raamatu haaval. Keegi on rikkunud meie Piiblit
väga rängalt. Sinna on pandud peatükkide ja salmide numbrid. Keegi, kes oli pikka aega
kuulanud minu lindistusi, ütles:“David, miks on nii, et sa oled piibliõpetaja, kuid ei anna kunagi
peatükkide ja salmide nimesid?“ Ma ütlesin:“Need ei kuulu Jumala sõnasse.“ Need jagavad
Jumala sõna osadeks viisil, mida Jumal pole kunagi plaaninud. Millist teist raamatut te loete,
kus iga lause on nummerdatud. Kas pole tobe? Siin on meil erinevate raamatute kogu. Iga
raamatu puhul peaksime küsima:“Mis liiki raamat see on? Miks on see kirjutatud? Millest see
räägib?“ Mina olen kirjutanud raamatu „Normaalne kristlik sünd.“ Minu üllatuseks, kui seda
kirjastati, oleks see peaaegu uuesti sündinud. Kui see välja tuli, siis British Library on seda
tõlgendanud lapse sündimisena. Nüüd, kui tahate seda raamatut saada raamatukogust, võite
seda leida günekoloogiaosakonnast. Kas ei ole tobe minna raamatukokku ja võtta
aianduseraamat, kui tahate kokandusest teada, või võtta romaan, kui tahate arvuteid õppida.
Ikka võtavad inimesed tekste üle kogu Piibli kontekstiväliselt. Klassikaline näide on
tekst:“Mina võin teha kõike Kristuse läbi, kes teeb mind vägevaks.“ Millest see räägib? Ma tihti
küsin koguduselt, mida võite teha Jeesuse läbi? Nad vastavad:“Tunnistada, tervendada,
palvetada.“ Ma ütlen, et sellel ei ole nende asjadega midagi pistmist. See räägib võimest
hakkama saada oma sissetulekuga. See on väga asjakohane tekst tänapäeval. Paulus
ütleb:“Mina olen rahul, kui mul on palju raha või vähe raha. Ma olen õppinud toime tulema.“
Hiljuti avastasin ma, et 2/3 ühest kogudusest oli võlgu. Neil on vaja õppida selle teksti
tähendust. Tulen oma palgaga toime läbi Kristuse, kes teeb mind vägevaks. Mina tulen oma
pensioniga välja. Kui võtate teksti kontekstist välja, kaob selle tähendus. Raamat, kuhu tekst
kuulub, on põhiline kontekst.
Alustame evangeeliumitega. Uues Testamendis on ajalooraamatud, kirjad, üks prohvetlik
raamat, kuid meil on neli küllalt unikaalset raamatut, milles on midagi sellist, mida muus
kirjanduses ei leidu. Nimetame neid evangeeliumiteks. Mis on evangeelium? Üle 1/3 igast
evangeeliumist kirjeldab Jeesuse surma. Ma ei tea ühtegi teist elulookirjeldust, kus kolmandik
tekstist räägiks kellegi surmast. Mis on evangeelium? Kaasaegses keeles on see uudiskiri. Kui
te seda loete, tundub teile, et see on üks põnev uudis, mida jagada. Seda tuleks kõvasti lugeda.
Kui seda teistele kõvasti ette loete, saate sellest rohkem. Iga sõna on kuulamist väärt.
Evangeeliumite kirjutajad olid millegi tunnistajad. Nad nägid ja kuulsid, et midagi toimus. Nad
tahtsid neid uudiseid teistele kuulutada. Evangeelium on laiendatud uudiskiri. Aja möödudes
nägid need tunnistajad Jeesuse surma ja ütlesid:“Meid jääb aina vähemaks.“ Nad surid ja neid
tapeti ära. Samal ajal kasvas ja laienes kogudus. Nende arv, kes võisid uudisest teatada, kes olid
seda pealt näinud, jäi väiksemaks, kuid nende arv, kes seda uudist vajasid, kasvas. Sellepärast
tuli see kiiresti mustvalgelt üles kirjutada. Esimene asi, mis teid rabab, kui avate Piibli, on, et
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seal on neli evangeeliumit. Miks? Kas ei oleks olnud veenvam, kui meil oleks olnud üks. Kui
te neid loete, siis märkate, et nad kattuvad paljus. Miks neli? Miks ei öelnud Jumal, et tehke üks
kogu? Üks minu lemmikautoreid oli Freeman Wills Crofts. Kas keegi on tema fän? Ta kirjutas
kriminaalromaane. Ta oli huvitatud ka raudteedest, nii ka mina. Tema otsustas panna neli
evangeeliumit ühte jutustusse. See on geniaalne, kuid midagi on kaduma läinud. Mulle alguses
see väga meeldis, see hoidis aega kokku. Siis ma mõistsin, et ta oli kaotanud ühe väärtusliku
mõõtme. Jumal kahekordistab teatud asju pühakirjas. On kaks loomislugu, 1. ja 2. Moosese
raamatus. On kaks Iisraeli ajaloo kirjeldust Ajaraamatus ja Kuningate raamatus. Jeesuse elust
ja surmast on kirjutatud neljas kohas. Miks? Jumal on teatud olulisi asju käsitlenud erineva
nurga alt. Täieliku pildi saamiseks on vaja kõiki vaatenurki. Vahest on see kahemõõtmeline
pilt, kuid Jeesusega saame neljamõõtmelise pildi. Näeme seda neljast erinevast vaatenurgast.
Ma küll ei ole olnud vangis, kuid kui oleksin olnud, oleksin lasknud end pildistada kahe nurga
alt. Üks mees, kes on selle eksperimendi läbi teinud, ütles, et pildistatakse kolme erinevat
ülesvõtet, et kellegi näost täielikku pilti saada. Üks minu lemmikmasinatest on Concord. Mulle
lihtsalt meeldib sellist lennukit voltida. See tundub lendavat isegi siis, kui on maa peal. Kuidas
kirjeldaksite seda kuju? See on küllalt raske, kas pole? Selle kohta võib öelda, et see on
deltakujuline. Kui te tahate seda pildistada, et aimu saada, kuidas see välja näeb, peate tegema
vähemat 4-5 fotot. See on nii hämmastav iga nurga alt vaadatuna. Jeesus on kõige
hämmastavam persoon, kes kunagi on elanud. Jumal inspireeris neli inimest Tema peale
vaatama ja nähtut üles kirjutama. On tavaks öelda, et Markus nägi Jeesust Inimesepojana. Ta
kirjutas esimese evangeeliumi. Matteus nägi Teda juutide kuningana. Luukas nägi Teda
maailma Päästjana. Johannes nägi Teda Jumala Pojana. Me peame rohkem sügavuti minema.
Me peame silmas pidama kahte aspekti. Esiteks kirjutaja. Vaatame kolme etappi praegu surnud
inimese elu kirjeldamisel. Kõigepealt kirjutatakse, mida inimene tegi. Selle vastu tunnevad
inimesed esmalt huvi. Seejärel tekib inimestel suurem huvi selle vastu, mida ta ütles. Nad
hakkavad avaldama tema kirju ja kõnesid. Siis tuleb kolmas etapp, kus inimesed tahavad teada,
mis oli kõige selle taga, milline oli tema iseloom, isiksus, mis teda motiveeris, milline ta
tegelikult oli. Neli evangeeliumit järgivad neid kolme etappi väga tähelepanuväärselt. Markus
keskendub lihtsalt Jeesuse tegemistele, Tema imedele, Tema surmale ja ülestõusmisele.
Matteus ja Luukas keskenduvad rohkem Tema ütlemistele, Tema jutlustamisele. Sellepärast on
need mõlemad pikemad, sest nad mõlemad kasutasid Markuse evangeeliumi kondikavana,
mille järgi panid sinna palju uut juurde. Johannes oli rohkem huvitatud, milline oli Jeesus,
milline oli Tema isiksus. Evangeeliumit võib uurida kahel tasandil. Esiteks kirjutaja vaatenurk.
Mida tema nägi? Kuidas tema sellest aru sai? Tema vaade oli ülejäänud kolmest erinev.
Millisena nägi tema Jeesust? See on ainult üks vaatenurk. Teine on lugeja vaatenurk. Siin peame
küsima:“Mis oli selle raamatu kirjutamise mõte?“ Kellele oli see kirjutatud? Miks oli see
kirjutatud? Autor kirjutas seda mingil kindlal eesmärgil, teatud lugejatele. Evangeeliumite
uurimisel tuleb vaadelda neid kahte vaatenurka. Kirjutaja ja lugeja vaatenurka. Kirjutaja
nägemust ja kavatsust. Mida lootis ta õpetada? Hakkame vaatama Matteuse evangeeliumit
nende kahe vaatenurga alusel. Nimetame esimest kolme evangeeliumit sünoptilisteks
evangeeliumiteks. See koosneb kahest kreeka sõnast sün (koos) ja optik (nägema). Nendel
kolmel evangeeliumil on sarnane vaade, nad vaatavad koos Jeesust.
Vaatame Markuse evangeeliumit. See on väga põnev kirjatükk. See on uudise
teatavakstegemine. See käsitleb kolme aastat Jeesuse avalikus teenistuses. Ta jagab selle kaheks
ja pooleks aastaks ja pooleks aastaks. See on tema raamistik, mida kasutasid nii Matteus kui ka
Luuka. 30 kuud teenis Jeesus põhjas Galileas, mis oli väga kosmopoliitne ala. Seal oli palju eri
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rahvuseid. See oli väga avatud maa ja avatud rahvas. Lõunas olid natsionalistlikult
(rahvuslikult) meelestatud kitsarinnalised inimesed. Väga ranged inimesed. Väga isoleeritud
inimesed. Jeesus oli põhjas väga populaarne ja väga ebapopulaarne lõunas. Sellepärast ta suri
lõunas, mitte põhjas. Ainsad, kes Teda põhjas püüdsid tappa, olid Tema küla elanikud
Naatsaretis, kes tahtsid Teda kaljult alla visata. Üldiselt oli Jeesus põhjas äärmiselt populaarne.
Tuhanded järgisid Teda. Lõunas tekkisid Tal ikka ja jälle probleemid. Selline on raamistik.
Markus jõuab kõrgpunkti, mis on lõunas. Põhjas on selline lahe olemine, kuid lõunas on kui
kinninööritud ja tulevad kriisid. Teiste sõnadega ta mitte ei lähene kiiresti kõrgpunktile, vaid
aeglustab seda. Esimesed leheküljed tormab Markus kuudega läbi. Kõik juhtub silmapilkselt.
See on ajakirjandus. Siis saavad aastatest kuud, kuudest nädalad. Nädalatest saab üks nädal.
Igat päeva kirjeldatakse. Viimasel päeval kirjeldatakse igat tundi. Kas olete seda kunagi
märganud? See on nagu kiirrong vähendaks kiirust ja jääb seisma. Kas näete seda
kombinatsiooni kiirendamisest ja aeglustamisest. See on ajakirjanduslik meistriteos. See on ka
parim raamat Jeesusest neile, kes Temast midagi ei tea.
Läheme Matteuse juurde. Matteus kasutab Markuse evangeeliumit kondikavana. Ta on seda
oluliselt muutnud. Esiteks on ta seda palju suuremaks teinud. Ta on lisanud sündimise loo,
Tema kontseptsiooni, Idamaa tarkade tulemise. Seda ei ole Markuse evangeeliumis. Markus
alustas oma lugu, kui Jeesus oli 30-aastane. Matteus läheb ajas tagasi ja lisab palju sündmusi.
Ta alustab varasemast. Ta teeb ka muudatusi, et teistsugust aspekti välja tuua. Ta lisab loo
kadunud lambast täiesti erinevas kontekstis, et kadunud lammas ei ole enam patune, vaid on
äralangenud kristlane. Ta kogub kokku Jeesuse ütlemised. Seal on palju rohkem kõnet. Need
ütlemised on kogutud viieks jutluseks. Kõige tuntum neist on Mäejutlus, kuid on neli lisaks.
Luukas jagas Jeesuse ütlemised üle kogu evangeeliumi, kuid Matteus kogus need viieks
jutluseks. Ta tegi seda teatud kindlal eesmärgil. Matteus oli juut. Moosese raamatuid, mis on
esimesed raamatud Piiblis, on ka viis. 5 Moosese raamatut ja 5 Jeesuse raamatut. Matteus ütleb,
et tuleb uus seadus, mis ei ole enam Moosese seadus, vaid on Jeesuse seadus. Struktuur on väga
huvitav. Ta asendab sõnad tegudega. On sõnadegrupp ja tegudegrupp. Siis järgmine
sõnadegrupp ja tegudegrupp. Ta lülitab ümber 5 korda. Viiele jutlusele järgneb viis
tegudegruppi. Jeesuse teod illustreerivad Tema jutlusi. Jeesus suhtles sõna ja teoga, mida
peaksime meiegi tegema. Inimesed peaksid nägema ja kuulma. See on Matteuse sõnum. Markus
seda ei ütle. Tema kutsub meid vaatama, mida Jeesus tegi. Matteus ütleb:“Tule ja kuula, mida
Ta ütles ja vaata, mida Ta tegi.“ Tal oli nagu viiekihiline võileib. Nii võime näha, kuidas ta selle
kokku pani. Matteuse evangeelium on väga juudilik. See on ilmselt mõeldud juutidele
lugemiseks. Ühelegi Juudile ei meeldi öelda Jumal. Nad kardavad niiväga Jumala nime asjata
suhu võtta. Mul ei ole kunagi õnnestunud juuti veenda ütlema, kuidas öelda Jahve. See tähendab
heebrea keeles Jumal. Kui ma palun seda sõna hääldada, ütlevad nad:“Jah…“ Nad ei ütle seda.
Nad kardavad tohutult Jumala nime asjatult suhu võtta. Sellepärast eelistavad nad öelda Jumala
asemel taevas. Nad ütlevad:“Taevas aidaku sind. Taevas õnnistagu sind. Palveta taeva poole.“
Sellepärast ei leia sa Matteuse evangeeliumist väljendit Jumala kuningriik, mis esineb Luuka
evangeeliumis. Matteus viitab sellele kui Taeva kuningriigile. Selles väljendub tundlikkus juudi
lugejate suhtes. Kui ostate juudi ajaraamatu, ei leia te sealt kunagi sõna Jumal. Te leiate G-d.
See on Jumal. Nad ei söanda seda välja kirjutada. Seega räägib Matteus Taeva kuningriigist.
Matteus suhtub Jeesusesse kui juutide kuningasse. On ka teisi asju, mis näitavad, et Matteus
pidas juute silmas. Ta viitab Vanale Testamendile rohkem, kui on viidatud teistes
evangeeliumites. Üks tema lemmikütlemisi on:“See on täide läinud, mis on prohvetite kaudu
räägitud.“ See fraas esineb 13 korral. Jeesuse sünniloos. Ta tsiteerib Miikat, Hooseat, Jeremijat
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ja Jesajat sünniloos. Üks põhjuseid, miks Matteuse evangeelium on esimene Uues Testamendis,
kuigi seda ei kirjutatud esimesena, on, et see haakub teistest paremini Vana Testamendiga. See
annab järjepidevuse. Kui olete lugenud Vana Testamenti, olete valmis Matteuse
evangeeliumiks ja näete, et Vana Testament läheb Matteuses täide. Seal on kokku 29 otsest
Vana Testamendi tsitaati. Seal on 121 kaudseid viiteid. Sellepärast pühendab ta nii palju
seletusele, et Jeesus sündis Petlemmas. Prohvetid olid öelnud:“Oo, Juudamaa Petlemm, sina
tood kuninga ilmale.“ Matteus rõhutab Petlemma rohkem, kui keegi teine. Kord, kui Jeesus
jutlustas, ütles keegi rahva hulgast:“Kas see võib olla Messias?“ Keegi teine vastas:“See ei saa
olla, ta tuleb Naatsaretist.“ Ma olen hämmastunud, et Jeesus vaikis. Mina ei oleks seda suutnud.
Ma oleksin öelnud:“Ta ei ole Naatsaretist, Ta on Petlemmast.“ Jeesus vaikis. Matteus kirjutas
juutidele, et Ta oli pärit Petlemmast. Sellepärast kirjutas ta ka sündimisest, et juudid teaksid, et
Tema kaudu lähevad täide prohvetite sõnad. Juutidele on suureks probleemiks, miks Ta risti
löödi. Nad ei saa aru kuningast, kes laseb ennast risti lüüa. Matteus teeb täiesti selgeks, et Jeesus
oli süütu. Ta rõhutab seda korduvalt. Ta ei lase juutidel arvata, et Jeesus, kes hukati
kurjategijana, oli süüdi jumalateotuses. Matteus rõhutab teistest enam, et Jeesus ei tulnud
seadust tühistama, vaid täitma. Üks kõige jõulisemaid väiteid, mis on olnud kristlastele sellest
alates probleemiks, et Jeesus ütles:“Kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki
tähekest või märgikest.“ See paneb mind süüdi tundma, sest ma rikun praegu Moosese seadust.
Üks seadus on, et sa ei tohi kanda ülikonda, mis on tehtud segakiust materjalist. Üks juudi
perekond aitab mul seda seadust rikkuda. Mida mõtleb Jeesus ühe tähe ja ühe märgikese all?
See on probleem, millega tuleb maadelda. On teine seadus, et kui sul on majavamm majas, pead
oma maja maha põletama, sest sa armastad oma naabrit. Neil on ehituseeskirjad,
riietumiseeskirjad, tualetieeskirjad. Jeesus ütles, et ei tohi võtta ühtegi tähte ega märki
seadusest. Juudid arvasid, et Jeesus oli tulnud seadust rikkuma. Matteus ütles, et Ta ei teinud
seda. Ta tuli seda täitma. Kuigi Matteus kaldus väga juutidest lugejate poole, on see ka
mittejuutidele. Seal on ka palju juudivastast õpetust. Matteus räägib palju mittejuutidest. Targad
tulid beebit Petlemma vaatama. Me oletame, et nad olid mittejuudid. Evangeeliumi lõpus ütleb
Jeesus: Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad! Kõik etnilised grupid, kõik mittejuudid. Seega
ei kirjuta Matteus ainult juutidele. See ei ole ainult juutide evangeelium. Mäletan juuti, kes
pöördus pärast Matteuse 1. peatüki lugemist. See on genealoogia. Kõik järglased. Kui ma Piiblit
esimest korda lugesin, mõtlesin, et nad peale sigitamise sellel ajal muuga ei tegelenud. Kogu
peatükk räägib põlvnemisest. Siis on Matteuse 1. peatükis kõik esivanemad. Jeesuse sugupuu.
See juut pöördus, sest kui ta seda luges, sai ta järsku aru, et Jeesus oli reaalne isik. See veenis
teda, sest juudi jaoks määrab sugupuu, kes ta on. Ta pöördus ja hakkas uskuma Jeesusesse.
Selles on juutidele palju needmisi, mis on vastand õnnistusele. Jeesus ütles palju tõotusi
õnnistuseks. Kui käin Galilea järve ääres, meenuvad mulle alati Jeesuse tõotused. Kui lähete
Iisraeli, peatute te hotellis Tiberiuse kaldal. Mitte sellel nädalal, sest hotell ujutati üle. Veetase
tõuseb ja hotellid ujutatakse üle. Võtab neli aastat, et Galilea järv uuesti täituks. Jeesuse ajal
elas seal 250 000 inimest neljas tähtsamas linnas. Veerand miljonit. See oli tiheda rahvastikuga
piirkond. Kus on nad nüüd? Kus on linnad? Nüüd on nad kõik kadunud: Korasin, Betsaida,
Kapernaum. Ainus linn, mida Ta ei neednud, oli Tiberius, mis on ikka veel seal. Kui Jeesus
neab, paneb see värisema. Matteuse evangeeliumis Jeesus needis juute. Ta ütles:“Häda teile,
kes te armastate esimesi istmeid kogudusekodades. Häda teile, kellele meeldib, kui inimesed
teid õpetajaks kutsuvad. See on 23. peatükis. Seal needis Jeesus juute. Matteus on selle kõik
ausalt kirja pannud, isegi kui ta kirjutas juutidele, räägib ta neile tõtt. Miks kirjutas Matteus nii
teravalt juutidele? Ajal, mil ta kirjutas, hakkas kogudus üha rohkem mittejuutlikuks muutuma.
Tekkis sügav lõhe juutide ja koguduse vahel. Kohe pärast seda, kui Matteus oli kirjutanud
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evangeeliumi, heideti kristlasi sünagoogidest välja. Juudikristlasi ei lubatud enam sünagoogis
ülistada. Tekkis lõhe. Mäletan, et mul tekkisid tõsised probleemid kord öeldes, et Mooses ega
Aabraham ei saaks tänapäeval Iisraeli kodakondsust. See on tõde. Kui oled juut, võid olla ateist,
agnostik, budist, mida vaid soovid, et olla Iisraeli kodanik. Kui oled juudikristlane, ei saa sa
olla Iisraeli kodanik. Aabraham ja Jeesus uskusid mõlemad Jeesust. Neile ei oleks saanud anda
Iisraeli kodakondsust. See on sellepärast, et juutide ja mittejuutide vahele tekkis lõhe. Kogudus
oli algselt juudilik. Apostlid olid juudid, esimesed koguduseliikmed olid juudid. Matteus
kirjutas juutidele ajal, mil lõhe suurenes. Miks ta seda tegi? Selleks on kaks põhjust: Esiteks, ta
tahtis hoida ust juutide jaoks avatuna. Ta tahtis hoida suhteid juutidega. Tema oli juut. Nad olid
tema inimesed. Ka Jeesus oli juut. Ta tahtis seda ust avatuna hoida. Et juudid ei tunneks, et nad
peaksid kogudusest eemale hoidma. Tal oli tõeline igatsus, nagu Pauluselgi, et juudid hakkaksid
oma Messiasse uskuma. Teine põhjus oli, et ta tahtis, et kristlased ei unustaks kunagi oma
juudijuuri. Matteus tahab läbi kogu evangeeliumi Jeesust judaismi sobitada. Ta läheb juutide
ajalikku tagasi, kirjutab Tema sugupuu Aabrahamini ja Taavetini välja. Ta ütleb
juutidele:“Ärge jookske kristlaste juurest ära!“ Samas ütleb ta kristlastele:“Ärge jookske
juutide juurest ära!“ See evangeelium toob juudid ja kristlased kokku. See mängib selles erilises
ülesandes palju rolli. Järgmises osas tahan ma rääkida Matteuse evangeeliumi väärtusest
kristlastele. Mina olen mittejuut, nagu enamus teist, kes te siin olete. Mittejuutidest usklikud.
Vahest mind peetakse juudikristlaseks, teatud ilmsetel perekondlikel põhjustel (osutab oma
ninale). Siiski olen ma mittejuut, siiski on Matteuse evangeelium minu lemmik.

2. osa
Oleme vaadanud Matteuse evangeeliumit kui juutide evangeeliumit. Matteus on selle
kirjutamisel arvestanud juudi mõtteviisiga. Ta ühendas Jeesuse evangeeliumi Vana
Testamendiga. Juutidele rääkides oli ta tundlik, öeldes Jumalariigi asemel taevariik. Nüüd
vaatame Matteuse evangeeliumit, mida ta kirjutas põhiliselt usklikele. Markuse ja Luuka
evangeeliumid olid kirjutatud uskmatutele. Need sobivad väga hästi inimestele, kes ei ole
kristlased, kuid tahavad teada Jeesusest. Luukal olid lood kadunud pojast ja heast samaarlasest.
Need on väga tuntud. Annaksin Luuka evangeeliumi uskmatutele lugeda. Ma ei annaks kunagi
Johannese evangeeliumit. On tragöödia, et Johannese evangeeliumit kasutatakse nii palju
evangeliseerimisel. See on tähendusrikas evangeelium. Uskmatu ei saa aru esimese peatüki
esimesest kolmest salmist, rääkimata ülejäänust. Loodame, et nad lähevad natukene kaugemale
ja loevad Johannese 3:16 ja saavad rõõmusõnumi. Tegelikult ei sobi Johannese evangeelium
tervikuna. Matteuse ja Johannese evangeeliumid on kirjutatud usklikele, juba pühendunud
kristlastele. Sellel ajal ei kasutatud väljendit kristlane. Nad nimetasid ennast tavaliselt
jüngriteks. See on võtmesõnaks Matteuse evangeeliumis. See on evangeelium jüngritele, neile,
kes on juba pühendunud Jeesuse järgimisele ja Temalt õppimisele. See on ainus evangeelium,
kus kasutatakse sõna „kogudus“. Kas olete seda märganud? Seda sõna ei kasuta Markus,
Johannes ega Luukas. Matteuse evangeeliumis on see kaks korda. Seda sõna kasutatakse kahes
küllaltki erinevas tähenduses. Peatükis 16 ütleb Jeesus:“Ma ehitan oma koguduse…“ See oli
kohe pärast pöördepunkti, kui Peetrus ütles:“Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg.“ See lõpetas
30 kuud põhjas ja Jeesus läks Jeruusalemma. Kui Peetrus ütles:“Sina oled Kristus, elava Jumala
Poeg,“ ütles Jeesus:“Nüüd saan ma teha kaks asja, milleks ma olen tulnud.“ Ta kasutas kahte
sõna, mida Ta ei olnud kunagi varem kasutanud, üks neist oli sõna „kogudus“. Võin ehitada
oma koguduse. Sa saad ehitada kogudust ainult nendega, kes teavad, kes on Jeesus. Siis Ta
ütles:“Nüüd võin ma surra ristil.“ Ta ei olnud kahe ja poole aasta jooksul kasutanud sõnu
kogudus ja rist, kuid nüüd teadsid inimesed, kes Ta on. Siis Ta ütles:“Nüüd saan ma teha seda,
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milleks ma tulnud olen.“ Kas teate, et Peetrusel oli suu- ja sõrataud. Iga kord, kui ta oma suu
avas, astus ta ämbrisse. Nüüd tabas ta naelapea pihta öeldes:“Sina oled Kristus, elava Jumala
Poeg.“ Jeesus ütles:“Selle peale ei saanud sa ise tulla, vaid seda ütles sulle minu Isa.“ Siis Ta
ütles:“Sellele kaljule saan ma ehitada oma koguduse.“ Siis ütles Jeesus:“Nüüd võin ma ristil
surra.“ Peetrus ütles:“Ärgu seda sulle sündigu.“ Seal on sõna „kogudus“, mis viitab
universaalsele kogudusele. Kristuse kogudus. Oli ainult üks kogudus. Jeesus ehitab kogudust.
Tänu Jumalale ei käskinud Ta meil seda ehitada. Ta ütles:“Mina ehitan.“ Ta teeb seda praegu.
Peatükis 18 nimetab Ta kogudust teist korda. Siis Ta ei saanud mõelda sama asja. Ta ütleb:“Kui
sinu vend sind solvab, siis mine ja noomi teda. Kui ta sind kuulab, siis oled oma venna võitnud.
Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks. Kui ta neid ei kuula, siis ütle
kogudusele.“ Kui see tähendaks universaalset kogudust, peaksid oma ülejäänud elu lennukis
veetma. Sõna „kogudus“ võib kasutada ka kohaliku kogukonna tähenduses, millega võid
rääkida. Need on kaks koguduse tähendust Uues Testamendis. On olemas Jeesuse kogudus ja
kohalik kogudus, mis on selle osa. See on kogudus, kuhu saad oma kaebustega pöörduda.
Matteus kirjutab kogudusele. Tihti leiate evangeeliumi mõtte selle lõpust. Tänapäeval pannaks
eesmärk raamatu algusesse, kuid sellel ajal pandi see lõppu nagu Johannese evangeeliumis,
mida hakkame järgmisel korral käsitlema. Matteuse evangeeliumi lõpus on öeldud:“Jeesus ütles
enne taevaminekut: Siin on töö, mida annan teile teha, kuni tulen tagasi. Minge ja tehke
jüngriteks kõik etnilised grupid. Ristides neid ja seejärel õpetades, et järgida kõike, mida olen
teil palunud teha.“ See on Matteuse evangeeliumi eesmärk, aidata jüngritel õpetada, mida
Jeesus käskis teha. Seega on Matteuse evangeelium jüngerluse käsiraamat. See on
vaieldamatult parim raamat Uues Testamendis vastpöördunutele. See õpetab, kuidas elada
Jeesuse jüngrina. Meid kästakse teha Jeesuse jüngriteks, see algab otsuse tegemisest.
Otsustamine võib toimuda mõne minutiga, kuid jüngriteks tegemine võtab aastaid. Jüngriks
tehakse õpetamise kaudu, kuidas elada maa peal Jumalariigis. Matteus kirjutas oma
evangeeliumi täpselt selle eesmärgiga. See on ka teine põhjus, miks on see Uues Testamendis
esimene raamat. See on kristlasele alustuseks parim raamat. Kui keegi on saanud Jeesuse
järgijaks, õpeta teda Matteuse evangeeliumi kaudu. Põhjus seisneb selles, et selle teema on
Kuningriik. Kuningriik, mis on praegu siin käeulatuses. Kuningriik, millest saad kinni haarata,
milles võid elada. Sa ei pea surema, et taevasse saada. Sa saad elada Taevakuningriigis juba
praegu. See on üks eriline elamise viis. Sa pead elama nagu see on kohane Kuningriigi
poegadele. See on teema, mis ühendab juudi- ja kristlikku kogudust. See teema läbib kogu
Piiblit. Kogu Piibli lugu räägib Jumala kuningriigi kehtestamisest maa peal. Jumala
valitsemisest siin sellel planeedil. Seega on siin teema, mis ühendab juute kristlastega. Me
mõlemad otsime Jumala kuningriiki. Ainus erinevus on, et meie usume, et see on juba tulnud.
See teema ühendab nii juute kui mittejuute.
Tahan teile selgitada juudi ja kristlaste ootuste erinevust Kuningriigi suhtes. Vaatame, mis
juhtub. Juudi jaoks oli kuningriik tulevik. Midagi sellist, mis ei olnud veel saabunud. Sellepärast
nimetasid nad seda tulevaseks ajastuks. Siiani ootab iga juut seda kuldset ajastut. See tuleb siis,
kui tuleb Messias. Nad ei usu, et see on juba saabunud. Seega nad ikka veel ootavad. Nad
usuvad, et see tuleb septembris-oktoobris. Igal aastal septembris-oktoobris on neil lehtmajade
püha, mis seda tulemist tähistab. Sellel ajal on väga põnev olla koos juutidega. Nad ootavad, et
Kuningas toob Taevakuningriigi siia maa peale. See on nende tulevikulootuse kese. Praegune
aeg on saatana poolt juhitud. Saatan on selle maailma vürst, selle maailma valitseja, selle
maailma jumal. Praegu elame kurjuse ajastul, kuid ühel päeval tuleb lehtmajade pühade ajal
Messias. Tema õnnistab sisse ajastu, kus Jumal on kuningas. See on lihtne tulevikulootus, mis
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on juudi messiaanliku tulevikulootuse süda. Kristlik tulevikulootus erineb selle poolest, et
Messias on juba tulnud, aga Ta tuleb tagasi. Matteuse evangeeliumis Jeesuse poolt nimetatud
kuningriigi saladuseks on, et Messias tuleb kaks korda, mitte üks kord. Kuna Ta on juba tulnud,
tulevane aeg on juba alanud. Tulevane aeg on juba sisse murdnud. Taevariik tuli koos Jeesusega
väga reaalsel viisil. See on praegu siin. See on praegune kuri ajastu. See ei ole seda asendanud.
Juudi ootuste kohaselt kui Messias tuleb, siis on kurjusel lõpp ühe Messia tulekuga. Kahe
tulemise korral kattuvad need kaks ajastut. Paulus räägib ajastute kattumisest, milles meie
elame. Põhjus, miks oleme surve all, miks kristlased on frustreeritud, miks meid kiusatakse
taga, on, et elame ajastute kattumise tingimustes. Meie ülesandeks on inimeste saamine ühest
teise. Juudid arvavad, et nad kõik suudavad piisavalt teha, et sellesse siseneda. See ei vasta
tõele. Sellepärast ütles Ristija Johannes, et nad peavad puhastuma, neid tuleb Jordani jões
ristida, nende patud tuleb maha pesta, olge valmis tulevaseks Kuningriigiks. Ta tuli esimesel
korral, et inimesi Kuningriigiks ette valmistada, et nad saaksid patust puhtaks. Et inimesed
oleksid valmis tulevasse ajastusse sisenema ja Jumala valitsuse all elama. Kas näete, kus on
vaja seda kattumist? Iga juut arvas:“Minuga on kõik korras. Meie oleme Jumala poolt valitud
rahvas.“ Keegi tuli kunagi Jeesuse juurde ja ütles:“Õnnistatud olgu see, kes istub kuningriigi
pidusöögile.“ Jeesus vastas:“Kas oled kindel, et sa seal oled?“ Meie ülesanne evangelismis on
selle vastuolu ületamine. Tulevane aeg on juba alanud. Selles mõttes oleme tulevikuinimesed.
Me oleme juba Kuningriigis. Me ei näe seda täiesti kehtestatuna, sest näeme ikka veel praeguse
kurja aja jätkumist. Käib võitlus saatana ja Jumala kuningriigi vahel. Sellest tuleb pinge. Kuid
tuhanded tulevad üle. Igas minutis tuleb üle 45 inimest. 200 uut kogudust igal nädalal. Inimesed
tulevad üle. See tähendab õppimist elama Kuningriigi poegadena. Matteuse põhiteema on,
kuidas elada täna Kuningriigis. Ta kogus kokku kogu Jeesuse õpetuse viie pealkirja alla. Need
on viis jutlust, millest Mäejutlus on kõige tuntum. Vaatame mõnda neist.
Olen andnud neile viiele jutlusele pealkirjad. Ainult üks oli mäe peal, teised olid muudes
kohtades. Kõik nad räägivad sellest, kuidas olla Kuningriigi alam. Ei saa olla kuningriiki ilma
valitsejata ja alamateta. Ilma hea kuningata ja heade kodaniketa. Siin on viis teemat. Mäejutlus
on Kuningriigi elustiilist. Mäejutlus ei ole Jeesuse nõuanne uskmatutele. Isegi usklikul on raske
sellisel viisil elada, uskmatust rääkimata. Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on
taevariik. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa. See kirjeldab uut tüüpi inimest. Uut meest ja naist. See on 5-7
peatükkides. Järgmine õpetustekogum on Kuningriigi missioon. Kui sina sisened Kuningriiki,
on sul ülesanne ka teisi sinna sisse tuua. Mida varem see algab, seda kergemaks see läheb. Kui
uued pöördunud õpivad, kuidas elada Kuningriigis. Neid tuleb õpetada, kuidas teisi sinna tuua.
Jeesus õpetab 9 ja 10 peatükis, kuidas evangeliseerida. Ta ütles:“Minge kahekesi välja ja
äratage surnuid, ravige AIDS-i, ajage kurje vaime välja.“ Siis öelge, et Kuningriik on tulnud.
Las nad näevad, siis las nad kuulevad seda. Meie laseme inimestel enne kuulda, kui nad seda
näevad. Kujutan, kuidas Jaakobus ja Johannes tulid mööda peatänavat, lootes, et nad ei kohta
seestunut:“Äkki on ta seal turuväljakul. Jaakobus ütleb: Seal on kalaburgeri restoran. Sööme
natuke õhtust. Kui ta hommikul ikka veel seal on, siis teenime teda. Johannes ütleks:“Ei
Jaakobus, sa oled olnud argpüks. Sina teed esimesena ja mina teisena. Kui sina teed, mina
palvetan.“ Ma tean, kuidas see välja kukkus, sest kui nad tagasi tulid, olid nad nii põnevil,
öeldes:“Isegi deemonid põgenevad linnast.“ Jeesus ütles:“Rahunege maha, olge lihtsalt
rõõmsad, et Jumal kirjutas te nimed oma raamatusse.“ Jeesus ütles:“Ma nägin, kuidas saatan
kukkus nagu välk taevast. Kui teie läksite kahekaupa välja, vaatasin, mis temaga juhtub. Ta
kukkus.“ Jeesus hüüdis rõõmust:“Tänu sulle, Isa!“ Ta ei kasutanud tarku või rikkaid inimesi,
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vaid neid kalureid. Ta teadis, et see toimib. Tavalised inimesed, minnes Jeesuse nimel Vaimu
väes, ajavad välja saatana. Võite selle peale halleluuja öelda. See on Kuningriigi missioon. Kui
loete 9. ja 10. peatükki, saab teile täpselt selgeks, kuidas välja minna. Järgmine õpetusegrupp
on 13. peatükis. See kõik räägib, mida oodata. Moraal on otsustav faktor igas võitluses.
Matteuse 13-nes on tähendamissõnad Kuningriigist. See algab tähendamissõnaga külvajast.
Jeesus ütles:“Ära muretse! Kolm igast neljast seemnest ei anna midagi. Kuid sellest ühest
seemnest saad 30, 60, 100 kordselt tagasi. Ärge olge pettunud, kui külvate seemne kõvale
maale, umbrohusele maale, sest lõikus tuleb nagunii.“ Siis Ta rääkis teradest ja põllulustest.
Teie töö ei ole luste eemaldamine. Jeesus ütles, et saatana kuningriik kasvab koos Jumala
kuningriigiga. Need kasvavad koos. Ärge muretsege! Saatan tundub tugevamaks muutuvat. Ka
Jumalariik läheb tugevamaks. Ta täidab meid lootusega. Ta ütleb:“Kui võtate sinepiivakese,
see on väga väike, kuid sellest tuleb suur puu. Selline saab olema Kuningriik.“ See sai alguse
11 heast mehest ja nüüd on seal 1500 miljonit. Kogudus on ainus, mis ei kaota oma kliente
surma läbi. See ei jää kunagi väiksemaks. See suureneb, nagu väikesest sinepiivast saab suur
puu. Sellest kõigest räägitakse 13. peatükis. Kui olete löödud, lugege 13. peatükki. Ta
ütleb:“Kuningriik on nagu ilusa pärli otsimine. Kui oled leidnud ühe kalli pärli, siis müüd kõik,
mis sul on, et seda endale osta.“ Nii tuleb mõista Kuningriiki. Sa võid olla kaotanud kõik, samas
leidnud ühe tõelise pärli. Ta ütleb:“Ärge muretsege halbade pöördunute pärast.“ Ta ütles, et
Taevariik on võrgu sarnane, millesse tulevad igasugused kalad. Kui võrk kaldale tõmmatakse,
visatakse halvad ära. Täida lihtsalt võrk. Pastorid vihkavad seda tähendamissõna. Pastorid
eelistavad, et neil pigem on 100 head liiget, kui 1000 halba. Jeesus ütles:“Täitke võrgud.
Pastoritele meeldib otsida ühte kadunud lammast. Mis eristab pastorit evangelistist? Evangelist
käib võrguga kala püüdmas, pastor käib õngega. Lõpuks 24 ja 25 peatükid on Kuningriigi
tulevikust ja Kuninga tagasitulemisest. Kui Ta istus enne oma surma koos oma jüngritega
Õlimäel, küsiti Talt:“Millal see saab juhtuma? Mis on selle märgid?“ Ta andis neile neli
kristallselget märki. Nüüd räägin teile neist märkidest, mille suhtes tuleks palvetada ja olla
valvel. Siis rääkis Ta neile mõned tähendamissõnad. Neile 12-le. Ta ütles, kuidas saame olla
valmis Kuninga tagasitulekuks. Igas tähendamissõnas on fraas:“Isand oli tulemas.“ Tõeline test,
kas olete valmis Isanda tulekuks, ei ole, mida plaanite teha järgmisel teisipäeval, vaid mida
teeksite ülejäänud 1000 aastal. Oluline ei ole, mida te tegite paar päeva enne Ta tagasitulekut.
Ta vaatab, mida te kogu selle aja tegite, kui Ta oli ära. Kas olite ustavad oma talentide
kasutamisel? Kas hoidsite õli lambis? Sellele pöörab Ta tagasipöördumisel tähelepanu. Mõned
inimesed arvavad, et nad peavad õige asjaga tegelema Tema tagasipöördumise momendil. Ei,
sa pead juba praegu õiget asja tegema, sõltumata, kas Tema tulek on lähedal või kaugel.
Läheme tagasi elustiili juurde. Jeesus ütles:“Te olete kuulnud Moosese Jumalast, kuid minu
Jumal on erinev. Moosese Jumal ütles, et sa ei tohi tappa, kuid minu Jumal ütleb: Sa ei tohi
kellegi surma soovida. Kes ütleb teise kohta loll, läheb kohtu alla. Moosese Jumal ütles: Ära
mine voodisse naisega, kellega sa ei ole abielus. Minu Jumal ütleb, et sa ei tohi tüdrukut
himustades vaadata. Sa ei tohi lahutada ja uuesti abielluda.“ Mis kõige hullem, Ta ütles:“Minu
Jumal ütleb:“Sa ei tohi muretseda.“ Sellepärast ei näe te enam ühtki muretsevat kristlast. Miks
te alati naerma hakkate, kui ma seda ütlen? Jeesus ei võtnud seda naljana. Me naerame selle
peale, sest see on meile veidi ebamugav. Jeesus ütles, et kui te muretsete, siis ei usalda te
Taevariiki. See ütleks nagu, et Ta hoolib rohkem oma loomadest ja aiast, kui oma lastest.
Mäejutlusest. Mees tuleb minu juurde Mani saarel. Ta ütles, et oli kuulnud mind ütlevat, et
inimene ei saa olla nii kristlane kui vabamüürlane. Ma ütlesin, et see on õige. Ta ütles, et annab
mulle kaks minutit selle tõestuseks. „Kui suudad mulle seda kahe minuti jooksul tõestada,
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annan alla.“ Võtsin kella käe pealt ja ütlesin:“Jeesus õpetas meile, kuidas elada Kuningriigis.
Üks asi, mida Ta ütles, oli, et sa ei tohi kellegi surma soovida. Esimene vanne, mis te annate,
on, mida tehakse sellega, kes reedab saladuse.“ Siis ta ütles:“Ma ei mõelnud seda tõsiselt.“ Ma
teadsin, et ta seda ütleb. „Teine asi, mida Ta Mäejutluses ütles, oli:“Las sinu jah olla jah ja sinu
ei olla ei. See tähendab, et võtke alati tõsiselt, mida ütlete.“ See oli kaks minutit. Mäejutlus
räägib ka inimestele laenamisest, mitte tagasimaksmisest. See on üsna karm, kuid see on
Kuningriigi elustiil. Kui te kedagi Kristuse juurde juhatate, tehke seda Matteuse evangeeliumi
kaudu. Õpetage neile Taevariigist, kuhu nad just sisenenud on. Õpetage neile, kuidas selles
elada, kuidas seda levitada, kuidas selle kasvu oodata. Kuidas elada kogukonnana Kuningriigis.
Mis peamine, kuidas olla valmis Kuninga tulekuks, kes õnnistab sisse uue ajastu. Üks punkt,
millele Matteus viitab 44 korda, on, et me ei ole lihtsalt Kuningriigi alamad, vaid oma Isa
lapsed. Keegi ei maini Isa niipalju kui Matteus. Markus ei maini, ka Luukas mitte, kuid Matteus
mainib. Kokku 44 korral. Markus mainib ainult 4 korral. Luukas 17 korral, kuid Matteus mainib
44 korral. On väga tähtis, et elaksime Kuningriigi kodanikena, samas ka Isa lastena, vastasel
juhul võite sattuda käsumeelsusesse, mis on suur vaenlane kristlase elus. Näete ainult seadusi,
kui võtate ennast lihtsalt Kuningriigi kodanikena. Siis jääte millestki väga olulisest ilma.
Lõpetuseks räägin kolmest tähtsast teemast, mida Matteus käsitleb. Need on jüngriks olemise
alus. See on teema, kuidas olla Jeesuse järgija, kuidas käia koos Jeesusega. Esimeseks on usk.
Kuningriigi kodanik ja Jumala laps elab usust. Ma ei räägi sellest praegu rohkem, sest seda teen
ma Johannese evangeeliumi juures. Jeesus küsib inimestelt tihti Matteuses:“Kas sa tõesti usud,
mida olen sulle rääkinud? Kas sa usud, et ma võin seda teha?“ Seda peab Jeesus jüngrite juures
kõige tähtsamaks, et nad jätkaksid Tema usaldamist. Teine teema on õigsus, mida ei leia
Markuse, Luuka ega Johannese evangeeliumitest. See on koos usuga tegemine. Sa usud selleks,
et teha tegusid. Matteuse kõige lühem tähendamissõna, mida ma ei ole kunagi kuulnud
jutlustatuna:“Mehel oli kaks poega. Ta saatis oma pojad viinamäele tööle. Üks ütles jah, kuid
ei läinud. Teine ütles ei, kuid läks. Kumb neist kahest tegi oma isa tahtmist?“ See on kõige
lühem tähendamissõna. See on kõige lihtsam. Meile ei meeldi see just eriti. See on tegemisest.
See on suurepärane tähendamissõna. Ei loe see, mida ütled, vaid mida teed. Võid kuulutada,
kuid seejuures valetada. Ma arvan, et ma olen rääkinud rohkem valesid koguduses kui väljas.
Kui vaatate mõningaid koorilaule, siis mina ausalt öeldes ei suudaks neid laulda, sest see oleks
valetamine. Öelda lihtsalt midagi, mis ei ole tõsi. Isale on oluline see, mida teeme. Kui meie
jüngritena usume Temasse. Nüüd on aeg seda teha. Sellepärast ristiti Jeesus. Kui on üks
inimene, kes ütleb:“Mind ei ole vaja ristida. Minul ei ole patte, mida maha pesta,“ ikkagi tuli
Jeesus ja Johannes ütles:“Sina peaksid mind ristima.“ See ütleb, et esimene ristija ei olnud
ristitud. Johannes ütles:“Sina peaksid mind ristima.“ Jeesus ütles:“Ei, risti mind!“ See on
eeskuju, mille Jeesus meile andis. Tee, mis on õige, sõltumata sinu arvamusest sellest. Õigsus
tähendab selle tegemist. See ei olnud meeleparanduse akt, vaid oli õigsuse akt. Isa käskis Tal
seda teha ja nii Ta tegi. Ta ei vaielnud, ei öelnud:“Isa, ma ei vaja ristimist.“ Ta ütles, et on õige
teha, mis on õige. Jeesus ütles:“Kui teie õigsus ei ületa kirjatundjate ja variseride õigsust, ei saa
te Taevariiki.“ Nad olid üsna õiged. Nad paastusid kaks korda nädalas. Nad andsid andamit
kõigest, mis neil oli. Nad lugesid Piiblit, palvetasid, andsid. Jeesus ütles:“Teie õigsus peab seda
ületama.“ Sõna õigsus läbib kokku Matteuse evangeeliumit. Te ei ole päästetud õigsuse kaudu.
Teid on päästetud õigsuse jaoks. Sellepärast on ohtlik anda Matteuse evangeelium uskmatule
lugemiseks. Võib jääda mulje, et kristlaseks saab head tehes. Kristlaseks olemisega kaasneb
heade tegude tegemine, peale seda, kui sinust on saanud kristlane. Ärge andke Matteuse
evangeeliumit uskmatule. Õigsus tuleb peale päästet ja pattude andekssaamist.
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Kolmas ja viimane teema on kohtumõistmine. Matteuse evangeeliumis on rohkem
kohtumõistmisest kui Markuse, Luuka või Johannese evangeeliumites. See on kirjutatud
päästetud inimestele. Kirjutasin ühe raamatu, mis tuli reedel välja. See räägib põrgust. Selles
on vapustavat paljudele. Üritasin olla nii ustav Piiblile kui suutsin. On paljud, kes seda enam ei
usu. Selles raamatus öeldakse, et Jeesus uskus sellesse. Ma toon selles raamatus välja, et enamus
õpetusest põrgu kohta tuleb Jeesuselt, mitte Pauluselt ega Johanneselt. Vanas Testamendis
põrgust ei räägita. Kõik see tuleb Jeesuse huultelt. Mõni võib küsida:“Kuidas võib armastuse
Jumal kedagi põrgusse saata?“ Selle peale ütleksin ma:“Jeesus teadis Jumala armastusest
rohkem kui keegi teine ja ikkagi Ta uskus, et see võib juhtuda.“ Informatsioon põrgu kohta ei
tule mitte ainult Jeesuse huultelt, vaid peaaegu kõik sellest on Matteuse evangeeliumis. Mitte
evangeeliumites, mis on kirjutatud uskmatutele, vaid usklikele kirjutatud evangeeliumis. Kui
vaatate tähelepanelikult iga hoiatuse konteksti, näete, et kõik need on uuestisündinud
kristlastele, jüngritele. Selles seisneb suur vapustus, mida see raamat põhjustab. Olen lugenud
palju raamatuid põrgu kohta, mida on kirjutanud teised. Mõned neist on väga vanad, sest keegi
ei ole sellest hiljuti kirjutanud. Tundub, et nad kõik heidavad põrgu teiste inimeste peale. Ma
arvan, et suhtumine- mina lähen taevasse, sina lähed põrgusse. Siin on hirm meie endi pärast.
Jeesus hoiatas korduvalt. Kaks korda hoiatas Ta varisere. Ta ei hoiatanud kunagi patuseid, kas
see ei ole hämmastav. Ülejäänud aja hoiatas Ta neid, kes olid lubanud Teda järgida. Mõni näide.
Te kindlasti teate neid sõnu:“Ärge kartke neid, kes võivad tappa teie keha. Kartke teda, kes võib
nii hinge kui ihu põrgus hukata.“ Kellega Ta räägib? Kas patustega? Ei. Variseridega? Ei. Ta
räägib kristliku misjonäriga enne kui Ta neid Kuningriigi kuulutamiseks välja saadab. See on
Matteuse 10 peatükis. See on misjonäridele. Ta ei öelnud, et minge ja öelge neile, et nad lähevad
põrgusse. Ta ütles:“Karda seda ise. Siis sa ei karda midagi muud.“ Karda Jumalat, kes võib sind
põrgusse saata ja sa ei karda enam kedagi teist. See tõstatab loomulikult tohutult küsimusi. Kui
teil oleks olnud ainult Matteuse evangeelium kogu Uues Testamendis, siis sellest piisaks teile
teadmaks, kus kristlane võib lõpetada. Seega mõjub Matteuse evangeelium kainestavalt
jüngritele. See õpetab usus püsimist, kogu teed koos Jeesusega käimist. See on meile väga
oluline tänapäeval.
Miks ei pannud Matteus neid 5 õpetusegruppi Markuse evangeeliumi raamistikku? Miks ta ei
nimetanud seda jüngerluse käsiraamatuks ja ei andnud lihtsalt õpetust, mida üks jünger vajab?
Peale Kristuse juurde tulemist anname neile lihtsalt need osad ja ütleme, et see on see, mida sul
on vaja teada. Ma ütlen teile miks:“Me ei tohi kunagi lahutada Jeesuse sõnu Tema tegudest. Me
ei tohi kunagi eemalduda ristist. On ohtlik õpetada inimestele kristliku elu elamist, ilma, et seda
õpetataks raamistikus- Kristus suri sinu eest. Kas saate aru, mida ma ütlen? Me ei tohi kunagi
unustada rõõmusõnumit, mida Jeesus tegi meie heaks. Kui me ainult kuuleme, mida meie
peame Tema jaoks tegema, muutume uhketeks variserideks, muutume käsumeelseteks, liiga
tublideks kristlasteks. Me ei tohi unustada tänulikkust Jeesuse suhtes selle eest, mida Ta tegi.
Matteus andis jüngerluse õpetuse hea sõnumi raamistikus. Jeesus, kes planeeris seda oma
järgijatele, on Jeesus, kes tervendab haigeid, äratab surnuid üles ja suri meie eest. Tõusis meie
heaks surnust ülesse. Näitas au kogu maailmale ja tegi jüngriteks kõik rahvad, õpetades neid
tegema kõike seda, mida Ta oli käskinud ja lubades olla alati meiega. Mine ja vaata. Probleem
on, et liiga paljud inimesed tahavad vaadata ilma minemiseta. Tingimus on, vaata, mina olen
alati teiega, kuid mine, tee jüngriteks. Ta on lubanud- kui sina lähed, olen mina alati sinuga.
Aamen.
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Markuse evangeelium
Alustame Markuse õppimist Matteuse evangeeliumi kordamisega. Evangeelium erineb oluliselt
muust kirjandusest. See ei ole elulookirjeldus, ajalooraamat. Tegelikult on see uudiskiri. Keegi
on pannud Piibli ajalehtedesse ja nii see peakski olema. Piibel ongi üks suur ajaleht, see räägib
uudistest. Vapustavad uudised muudavad maailma. Evangeelium on sisuliselt uudiskiri.
Sellepärast tuleks seda alati kõvasti lugeda. Nagu te teate, on meil neli evangeeliumit. Miks on
meil neid neli? Kui kuulus inimene sureb, pakub ta huvi kolmes etapis. Esiteks, mida see
inimene tegi. Seejärel jõutakse järgmisesse etappi- mida ta ütles? Siis võib-olla kogutakse tema
kõnesid ja kirju. Hilisemas järgus ollakse huvitatud tema iseloomust, temperamendist,
motivatsioonist. Siis tuntakse suuremat huvi selle vastu, milline ta oli. Kõik neli evangeeliumit
järgivad seda mustrit. Esimesena kirjutati Markuse evangeelium. Seal kirjutatakse põhiliselt
sellest, mida Jeesus tegi. Markuse evangeeliumis on Jeesus aktsiooni inimene. Siis tulid Luuka
ja Matteus. Need olid rohkem huvitatud, mida Jeesus ütles. Matteus oli rohkem huvitatud
Jeesuse õpetamisest. Luukas oli rohkem huvitatud tema tähendamissõnadest. Nad mõlemad
kirjutasid palju oma evangeeliumites, mida Jeesus ütles. Lõpuks tuli Johannes. Tema oli kõige
rohkem huvitatud Jeesuse isiksusest, milline Ta oli. Ta kirjeldas Jeesuse sisemist olemust,
samas kui Matteus, Luuka ja Markus andsid välise kirjelduse. Kuidas inimesed nägid ja kuulsid
Teda. Johannes tungib Jeesuse sisemuse olemuseni, et mõista, kes oli Jeesus. See oli loomulik
huvi kasv, mis käib kõikide kuulsuste kohta. Nüüd võime minna sügavuti, sest meil on Jeesusest
neli mõõdet. Need on kirjutatud erineva nurga alt. Seega on meil neli erinevat vaadet Jeesusele.
See loob tervikpildi. Matteus nägi Jeesust juutide kuningana. Markus nägi Teda Inimese Pojana.
Luuka nägi teda maailma Päästjana. Johannes nägi teda Jumala Pojana. See on tervikpilt
Jeesusest, neljamõõtmeline portree Temast. Kui kõik need kokku panete, mõistate, kui võrratu
inimene Ta oli. Teda nimetati 250 eri viisil. Kellelgi teisel ei ole olnud nii palju erinevaid
nimesid. On hea harjutus need mõnikord üles kirjutada. Enamus inimesi suudavad meenutada
30-40 nime. Temal oli neid 250. Ühelgi ajaloos ei ole olnud nii palju nimesid ja tiitleid. Milline
hämmastav inimene oli Jeesus!
Võime nelja evangeeliumit vaadelda kirjutaja vaatenurgast. Samuti lugeja vaatenurgast, kellele
see oli kirjutatud. See kujundab küllaltki palju neid evangeeliume. Selle poolest erinevad kaks
evangeeliumit oluliselt ülejäänud kahest. Kaks neist olid kirjutatud kristlastele, et neid usus üles
ehitada, et neile anda tugevam alus. Kaks neist olid kirjutatud uskmatutele. See seletab ka
erinevuse, sest iga Piibli raamatu kontekst tuleneb raamatust, kuhu see kuulub. Peame panema
iga lause, iga väite tagasi raamatusse, kust see pärit on. Seega Matteuse ja Johannese
evangeeliumid on kirjutatud usklikele. Ka seal on erinevus. Matteuse evangeelium on kirjutatud
noortele kristlastele. See on ideaalne vastpöördunutele. See annab neile viie diskursusega
tõelise ülevaate Kuningriigist, kuhu nad on sisenenud. Esiteks on Kuningriigi elustiil, teiseks
on Kuningriigi missioon, kolmandaks Kuningriigi kasv, neljandaks Kuningriigi kogukond ja
viiendaks Kuningriigi tulevik. Need on viis võrratud ainet vastpöördunule õppimiseks.
Johannese evangeelium oli kirjutatud vanematele kristlastele. Ta ütleb:“Need on kirjutatud, et
võiksite jätkuvalt uskuda, et Jeesus on Jumala Poeg. See oli kirjutatud, et hoida vanemad
kristlased kindlas usus käimises. Markuse ja Luuka evangeeliumid on kirjutatud uskmatutele.
See mõjutab ka evangeeliumite sisu. Johannese evangeelium on kõige halvem valik uskmatule.
Siiski on seda evangeeliumit kõige rohkem kasutatud. Arvan, et see on sellepärast, et inimesed
loodavad, et seda loetakse ainult Johannese 3:16-ni. Me õpime praegu kahte evangeeliumit, mis
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olid kirjutatud uskmatutele, mitte usklikele. Sellepärast tuleks neid kahte anda inimesele, kes
tahab teada, kes oli Jeesus, mida Ta ütles, mida Ta tegi.
Alustame Markuse evangeeliumiga. Autor, nagu ka ülejäänud evangeeliumite autorid, ei nimeta
ennast. Nad kõik poetavad kusagile vihje selle kirjutajast. Nad ei nimeta ennast autorina, nagu
tahtes öelda:“Me tahaksime, et kogu teie tähelepanu oleks Jeesuse peal, vaadake Teda, mitte
meid.“ Markus ei ütle, et see on Markuse evangeelium. Mida me teame temast. Esimene üllatav
moment on, et tal oli kolm nime. Ühte neist ei ole te kunagi kuulnud. Te olete kuulnud nime
Markus. See on ladina nimi Marcus. See räägib meile, et kuigi ta oli juut, olid tal ametlikud
sidemed Roomaga. Teame, et tema perekonnal oli küllalt suur maja Jeruusalemmas. Neil oli
vähemalt üks teener. Tal olid rooma või ladina sidemed. Sellepärast pandi talle ladina nimi.
Tema heebrea nimi oli Yochanan. Teame, et see on Johannes. See tähendab „Jahve on
armuline“. Jumal on armuline. Tema on sündinud teisipäeval. Teisipäevalapsel on palju armu.
Te ei arva kunagi ära tema kolmandat nime. Tema kolmas nimi on Kolapadaktylos. JohannesMarkus Kolapadaktylos. Mõned võivad aimata, mida see tähendab. Kompama, kobama. See
sõna tähendab kobama. Beebi teeb esimesi kohmakaid samme. Jumal saab kasutada
kobakäppasid. Siin on tema kolm nime, millest üks on hüüdnimi, mis on kreeka nimi, üks ladina
nimi ja üks heebrea nimi. Kui Jeesus suri, olid need kolm keelt ristil. Kreeka, ladina ja heebrea
keel. Johannes-Markusel olid need kolm. Ta kirjutab nendest kolmest keelest ristil, kui Jeesus
suri. Tema ema oli Maarja, heebrea keeles Mirjam. Oletame, et ta võis olla mees, kes kandis
pilti pea kohal, kui Jeesus korraldas viimset õhtusöömaaega. Ta ütles, et kui lähete
Jeruusalemma ja näete meest, kes kannab pilti, siis lihtsalt järgige teda. Tema näitab teile tuba,
mis on valmis seatud. See ülemine tuba, kus peeti püha õhtusöömaaega, oli Markuse kodus.
Sellest saame väikese vihje selle autori kaudu evangeeliumist. Läheme Ketsemani aeda, kus
Jeesus viimasel ööl enne surma agoonias palvetas. Ainult Markuse evangeeliumis on
ebatavaline juhtum. Kui jüngrid magasid ja Jeesus palvetas, siis tulid templivalvurid ja
arreteerisid Jeesuse. Seal öeldakse, et nad haarasid kinni noorest mehest, kes oli riietatud
voodilinasse. Ta põgenes, jättes lina sõdurite kätte. Ta põgenes alasti. Kes oli see mees? See
pidi olema Johannes-Markus-Kobakäpp. Ta pidi olema järgnenud neile nende vanade
oliivipuudeni voodilina ümber ja nägema kogu toimuvat. Tänu sellele teame, mida Jeesus
palvetas. Jeesusel ei olnud võimalik seda kellelegi öelda. Markus kuulis seda:“Abba, palun
eemalda see karikas minust.“ See on kõik kirjas Markuse evangeeliumis. Selle väikese juhtumi
kaudu ütleb ta, et oli seal ja jooksis alasti koju tagasi, jättes voodilina templivalvuritele. See on
see noormees, kelles räägime. Noorena oli ta Jeesust näinud. Siiski ei olnud ta juhtiv tegelane
Uues Testamendis. Teda on sageli mainitud, kuid alati teisena. Alati kellegi assistendina või
PR-ina. Jumala kuningriik vajab hädasti number kahtesid. On palju number ühtesid. Kas saate
aru, mida mõtlen? On vaja ustavaid inimesi, kes kannaksid teiste kotti. Johannes-Markus oli
selline mees. Ta oli tegelikult PR-ks neljale väga tähtsale kristlikule juhile. Esiteks oma
vanemale tädipojale, kelle nimi oli Barnabas. Barnabas õpetas teda. Barnabase kaudu oli
Markus ka Pauluse assistent. Aastaid hiljem kohtus Markus Roomas Luukaga. Markuse ja
Luuka evangeeliumite vahel on väga tihe side. Lõpuks sai Markusest Peetruse assistent. Peetrus
saabus pärast Paulust Rooma ja kasutas Johannest-Markust oma tõlgina. Markus valdas ladina
keelt, mida Peetrus ei vallanud. Galilea kalurid olid harimatud mehed. Kui Peetrus tuli Rooma,
pidi ta tõlgi vahendusel rääkima, mida ka mina tihti teen. Peetrus kasutas Johannes-Markust
tõlgina. Tema tõlkis Peetruse jutlused ladina keelde. Nii kirjutati esimene evangeelium. Teame,
et ühel päeval Rooma koguduse liikmed tulid noore Johannes-Markuse juurde. Nad
ütlesid:“Markus, kas sa palun teeksid midagi meie heaks?“- „Mida?“ Nad ütlesid:“Hästi, sina
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tead Peetruse jutlusi ja me tahame, et need saaksid püsivama vormi. Me tahame, et kirjutaksid
üles, mida Peetrus meile Jeesusest räägib. Meil ei pruugi tunnistajaid enam kauaks olla.“ See
oli Nero päevil. Nad palusid tal Peetruse jutlused üles kirjutada, sest Peetrus oli üks
lähedasemaid Jeesusele. Markus läks Peetruse juurde. Peetrus ei olnud üldse innukas. Allikates
on öeldud, et ta ei teinud takistusi ega julgustanud Markusel seda tegema. Ta ütles:“Võid ju
teha kah.“ Siin olen sama meelt, sest aastaid tagasi üks koguduse liige küsis:“Ega sul selle vastu
ei ole, kui ma lindistan sinu jutlusi?“ Mul oli sama reaktsioon kui Peetrusel. Ma ei takistanud
ega julgustanud. Mõtleme natuke, milleni see välja viib. Ei Markus ega Peetrus osanud
unistada, et nende raamatut uuritakse sadu aastaid hiljem kogu maailmas. On hämmastav,
kuidas asjad juhtuvad Kuningriigis. Sa ei ole tõeliselt teadlik sellest, kuidas Jumal on seda
plaaninud ja see hakkab levima. Kogudus tuli Markuse juurde ja ütles:“Kirjuta palun üles, mida
Peetrus räägib Jeesusest. Me tahame seda säilitada.“ Peetrus ütles:“Võite seda ju teha, mind see
ei häiri.“ Kobakäpp Markus hakkas kirjutama. Tulemus on teie käes. Aeg-ajalt nimetatakse seda
Peetruse evangeeliumiks, sest võite Peetrust jutlustamas kuulda. Pidage meeles, et peaaegu
kogu Uut Testamenti jutlustati enne, kui kirjutati. Sellepärast on see nii elav, sellepärast ei ole
grammatika alati nii hea, sest see on räägitud salvestus. Sellepärast on see mõeldud kõvasti
lugemiseks. Head sõnumit tuleb teavitada, mitte sellele lihtsalt mõelda. Evangeelium on
mõeldud kõvasti lugemiseks. Kui seda teete, on see põnev.
Mõned aastad tagasi käisime abikaasaga Londonis teatris. See oli Vikerkaare teater Thamesi
ääres. Läksime vaatama ühemehe etendust. Näitleja oli Alec McCowen. Mõned teist on temast
kuulnud. Kahe ja poole tunni jooksul oli ta laval üksinda koos tooli ja lauaga. Ta hoidis publikut
kogu selle aja lummuses Markuse evangeeliumit lugedes. Seda ta ainult tegigi. Canterbury
peapiiskop istus kaks rida meist eespool. Teater oli pilgeni täis. Siis pidi ta kolima suuremasse
teatrisse West Endis. Kõik, mida ta tegi, oli Markuse evangeeliumi lugemine. Tuhanded
inimesed maksid naelu, et seda kuulda ja näha. Alec McCowen ütles, et kui ta oli väike poiss,
oli tema vanaisa jumalamees. Ta käskis tal vaibale põlvitada. Tema vanaisa pani tema peale
käed ja ütles:“Ühel päeval loed sa evangeeliumit tuhandetele.“ Aastaid hiljem tegi ta seda. Ma
ei tea, kas ta üldse kristlane on, kuid ta katsetas Markuse evangeeliumiga ja lihtsalt lummas
publikut. See räägib, et Peetrus võis inimesi lummata, kui ta rääkis neile Jeesusest. Vana hea
Peetrus, keda ma kutsun actionmeheks. Ta oli nii impulsiivne. Samastan teda endaga. Mul oli
ka suu- ja sõrataud. Iga kord, kui avasin suu, astusin ämbrisse. Tema tahtis vee peal kõndida.
Tema hüppas vette, kui Johannes ütles, et kaldal on Jeesus. Tema ei jõudnud ära oodata Jeesuse
ilmumist peale ülestõusmist. Ta ei püsinud paigal. Kogu selle lummuse saate Markuse
evangeeliumist. Üks sõna esineb 41 korral. Viivitamatult või vanas versioonis otsekohe läks ta
paati, otsekohe ületas ta Galilea järve 8 miili kahe sekundiga. Kõik toimub otsekohe. Sa oled
põnevusest hingetu. Nii jutlustas Peetrus. Markus kirjutas selle ustavalt üles. See teeb Markuse
evangeeliumi kõige elavamaks. Seda on kõige põnevam kõvasti lugeda. Mul on kahju, et
Peetrus ei olnud pikkadest jutlustest huvitatud. Sellepärast ei ole seda salvestatud. On ainult üks
kogu Markuse evangeeliumis, mis pidi jätma Peetrusest väga sügava mulje. Markus ei keskendu
Jeesuse õpetusele. Oli lihtsalt action, üks teise järel. Põnevil, entusiastlik, see on Peetrus.
Erinevad temperamendid tulevad Uues Testamendis esile. See raamat keskendub Peetruse
nõrkustele, mitte tema tugevusele. Kas see ei ole huvitav? Selles raamatus leiame „tagane
minust saatana“. Aga te ei leia:“Sina oled Peetrus (kalju) ja sellele kaljule ehitan ma oma
koguduse.“ Peetrus rääkis pidevalt oma nõrkustest. Teistest evangeeliumitest leiate Peetruse
tugevamad küljed. Siit leiate tema nõrkused. Siin on ka Peetruse eitus, kuid mitte tema
ennistamist. Johannese evangeeliumist leiate, kuidas Peetrus on ennistatud kolm korda. Siin on
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ainult eitus. See on järgmine tõend, et see on Peetruse evangeelium, mille Markus on üles
kirjutanud. Siis on seal Jeesuse imed, millest Peetrus rääkis. Markuse evangeeliumis on palju
rohkem imesid võrreldes Matteuse, Luuka ja Johannese evangeeliumiga. 18 imet Markuse
evangeeliumis, samas ainult 4 tähendamissõna, kui Matteuse evangeeliumis on neid 18, Luuka
evangeeliumis 19. Peetrust huvitasid imed, mitte tähendamissõnad. Teda huvitas rohkem, mida
Jeesus tegi, mitte see, mida Ta ütles. Lisaks sellele on seal ka Peetruse ignorantsus, samuti tema
teadmised. Peetrus ei teadnud, kuidas ja kus sündis Jeesus. Kunagi ei reeda ta Apostlite tegudes
või tema kirjades mingeid teadmisi Jeesuse sünni kohta. Peetruse teadmised saavad alguse
Jordani jõe äärest, kui Peetrust ja Andreast ristiti ning Jeesust ristiti. Siis Johannes tutvustas
neid Jeesusele. Sealt said tema teadmised alguse ja lõppesid ülestõusmisega. Sellepärast ei ole
Markuse evangeeliumis jõululugu ega poisipõlve lugu. Kõik algab sealt, kus algasid Peetruse
teadmised. Peetrus ei saanud jõulujuttu rääkida, sest ta ei teadnud seda. Sellepärast ei maininud
ta seda kunagi. See tõestab, et evangeelium on Peetrusest.
Markus on selle evangeeliumi väga targalt üles ehitanud. Ta on andnud raamistiku
rõõmusõnumile, mida kasutasid Matteus ja Luuka. Näitan teile midagi. See on tabel, mis tundub
esmasel vaatlusel väga keeruline. Kõik saab selgeks. Miks nad teevad nii suuri tabeleid?
Vaatame seda. Siin on Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid. Markuse materjal on roosa,
väheste roheliste laikudega. Roosa on ühisosa kõikides evangeeliumites. Roheline on see, mida
võib ainult Markuse evangeeliumist leida. Näete, et Matteus on kasutanud kogu Markuse
evangeeliumit, samuti ka Luuka on kasutanud Markuse evangeeliumit, kuid nad kasutasid neid
erineval viisil. Matteus on Markuse temaatikat laiali jaotanud ja oma materjaliga seganud.
Luuka on võtnud Markuse plokke. Loomulikult on selle üle vaieldud, kas Matteus ja Markus
kasutasid Luuka evangeeliumit või Matteus ja Luuka kasutasid Markuse evangeeliumit? Kas
Markus on lühendanud Matteuse ja Luuka evangeeliume. Tõenäoline oli, et need kaks
laiendasid Markuse evangeeliumit. Neil oli mõlemal võimalik seda kasutada. Valge tähistab,
mis Matteusel on erinevat, mida ta teistest ei võtnud ja kollane tähistab, mida Luuka ise kirjutas.
Jõulujutt on Luuka evangeeliumis. Sinine on Matteuse ja Luuka ühisosa. See on üsna keeruline.
Näete, et Markuse evangeeliumit on kasutatud Matteuse ja Luuka evangeeliumites. Markuse
põhilist kondikava Jeesuse loost kasutavad nii Matteus kui Luuka. See on selles ülioluline.
Läheme Markuse evangeeliumi struktuuri juurde. Tahtsin seda esitada sümboolsel viisil.
Markuse evangeelium katab kolm aastat. Kolm aastat Jeesuse avalikust teenistusest.
Evangeeliumil on väga selge kuju. Esimese kahe ja poole aasta jooksul toimub kõik
kiirendatult. Viimase kuue kuu jooksul kõik aeglustub. Lugu algab Jordani jõe ääres, mis on
madalaim paik Maal. Siin on Jordani jõgi ja Galilea järv. Lugu liigub Jordani jõe äärest
Galileasse. Sõna-sõnalt kulgeb see kogu aeg ülesmäge. Lõpuks jõuavad nad tõotatud maa
kõrgeimasse punkti. See on Hermoni mägi, mille jalamil on Kaisarea Filipi. Kogu lugu kahe ja
poole aasta jooksul liigub üles selle kriisini. Kulminatsiooni jõudmine võttis kaks ja pool aastat
aega. Niipea, kui on jõutud sellesse punkti, paneb Jeesus vaimu valmis Jeruusalemma
minekuks. See on kogu aeg allamäge. Sellest kõrgest punktist alla Juudasse Perea kaudu, mis
asub Jordanist idas. Lähevad Juudasse, kus Jeesus sureb ristil ja kolm päeva hiljem tõuseb uuesti
üles. Mis on selles nii tähtsat? Mida Jeesus ootas? Kogu lugu läheneb kriisile ja järsku võtab
see täiesti erineva pöörde. Seega on viimased 6 kuud väga erinevad esimesest 2,5 aastast.
Viimane nädal saab veel tähtsamaks. Enne, kui selle juurde läheme, vaatame, et Galileas osa
evangeeliumist katab 2,5 aastat. See on teekond Jordanist Hermonile. Tema teenistuses on kolm
etappi. Need kolm on Markuse evangeeliumi teemadeks. Esimeses etapis oli Jeesus väga
populaarne. Tuhanded tulid, et neid tervendataks. Kogu maa rääkis Temast. 1-3 peatükis on
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Jeesuse aklimatiseerumine. Jeesus on seal rahvahulkade ees väga edukas. Teises etapis algab
vastuseis. Esimene erimeelsus oli sabati küsimuses. Varsti oli Jeesusel rohkem vaenlasi kui
sõpru. Kolmas etapp algab 7-9 peatükis, kus Jeesus keskendub 12 mehele. Tuhandetest valis
Ta välja 12. Kaks ja pool aastat on kaetud 1-9 peatükiga. 10 peatükk katab kuus kuud. 11-16
peatükid katavad Tema viimase nädala. Tekib küsimus, mis selles piirkonnas juhtus, mis muutis
Jeesuse teenistuse suunda nii totaalselt.
Läheme tagasi pildi juurde, mida varem vaatasime. Vasakpoolne pilt on tehtud Hermoni mäe
jalamil. Seda kohta kutsutakse Kaisarea Filipiks. See on kõige tähelepanuväärsemaid kohti. See
on Jordani jõe algus. Selle jõe laius on umbes 30-40 jalga. See voolab otse kaljust alla Hermoni
mäe jalamil. Sõna-sõnalt on see vesi kaljust. Jordan on jõgi, mis saab alguse eikusagilt ja suubub
eikusagile. See vaade selgitab seda. Lumi mäe tipus sulab ja voolab kaljulõhet pidi alla. Tuleb
välja august, mis on jõe tasemest allpool. Tundub, nagu see lai jõgi voolaks otse kaljust välja.
Võite ette kujutada seda looduslikku fenomeni, mis kogub enda ümber ebausku ja religioosseid
kultusi. See oli olnud sajandeid paganakummarduse keskuseks. Vee kohal, mis voolab kaljust
välja, on avaus, millest väljaspool on koopad. Sinna pandi jumalate kujusid. Tahan rääkida
kahest erilisest kujust. Üks oli kreeka jumal Pan´i kuju. Selle ajani kutsuti seda kohta
Paneas´iks. Teine oli Caesari kuju. Selle pani sinna üks Heroodese neljast pojast, kelle nimi oli
Philip. Temale anti see maa-ala pärast Heroodese surma. Ta nimetas kohta enese ja Rooma
imperaatori järgi Kaisarea-Filipiks. Nii oleme saanud selle topeltnime. Siin (avauses) oli kreeka
jumal Pan´i kuju, kes oli jumal, kuid ta pidi ilmuma sureliku inimesena maa peale. Meil on
Caesari kuju, kes oli küll inimene, kuid keda juba hüüti jumalaks. Ühel päeval võttis Jeesus
oma 12 jüngrit sellesse paika. Ta küsis:“Kelle te arvate mind olevat?“ Ta oli oodanud sellega
kaks ja pool aastat. Peetrus vastas sellele küsimusele:“Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg.
Tema oli esimene mees, kes seda ütles. Kas teate, kes oli esimene naine, kes seda mõned
nädalad hiljem ütles? See oli Marta. Peetrus oli esimene mees. Jeesus sai nüüd talle
öelda:“Nüüd võin ma teha kaht asja.“ Ta mainis kaht asja, mida Ta polnud kunagi varem
maininud:“Nüüd võin ma ehitada oma koguduse.“ Ta ei olnud selle momendini kunagi
kogudust maininud. Ta õpetas, ravis, toitis rahvahulki, vaigistas tormi, kuid ei maininud kunagi,
et kavatses kogudust ehitada. Nüüd võis Ta seda teha, sest Ta ei saanud ehitada oma kogudust
enne kui inimesed teadsid, kes Ta on. Kogudust saab ehitada inimestega, kes teavad, kes on
Jeesus. Nii sai kogudus alguse. Peetrus tähendab kalju. Siimon oli tema esimene nimi. See
tähendab „ta on kuulnud“. Jeesus ütles „sina oled see kalju“ peale seda, kui Peetrus oli
öelnud:“Ma tean, kes sa oled.“ Jeesus ütles:“Ma võin ehitada oma koguduse ja ma võin surra
ristil.“ Seda prohveteeringut mainis Ta esimest korda, olles nendega 2,5 aastat koos olnud. Ta
ei olnud kunagi vihjanud, et varsti Ta sureb. Nüüd ütles Ta, et sureb ristil. Siis Peetrus astus
ämbrisse. Ta oli just Jeesust nimetanud kuningaks, Kristuseks, kuid ütles:“Ma ei lase sul seda
teha.“ Ei mingit aukartust. Sa võid ehitada minule koguduse, aga ma ei lase sul ristile minna.
Sellepärast pidi Jeesus teda tõsiselt noomima. See oli jõesäng üleval Hermoni mäel. Siis võttis
Jeesus Jaakobuse, Johannese ja Peetruse mäe tippu lume piiri peale. Seal ütles Peetrus, et Tema
riided muutusid eredamaks kui ükski vägi suudaks teha. Valgus paistis riietest läbi ja nad nägid
Tema auhiilgust. Peale seda tuli ristile minek. Otse alla lõunasse surema. See on Markuse
evangeeliumi sisu, mida kasutasid Matteus ja Luuka.
Tahan rääkida Markuse evangeeliumist tervikuna. Mis on selle väärtus? Esiteks annab see
Jeesuse isiksusest selge pildi. Ei tea, kas olete seda märganud. Loen mõned salmid. Kõik need
on esimesest 9 peatükist. „Ta ei lasknud deemonitel rääkida, sest nad teadsid, kes Ta oli.“ „Ole
vait, ütles Jeesus.“ „Jeesus saatis ta ära hoiatusega: Ärge rääkige sellest kellelegi.“ „Ta keeles
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neil rääkida, kes Ta oli.“ „Ta ei tahtnud, et keegi sellest teab.“ „Jeesus andis korralduse: Mitte
kellelegi rääkida!“ „Jeesus saatis ta koju öeldes: Ära mine külasse.“ „Jeesus hoiatas, et nad ei
või mitte kellelegi temast rääkida.“ „Jeesus andis korralduse mitte kellelegi rääkida.“ Midagi
sellist ei ole Matteuse, Luuka või Johannese evangeeliumis. Nendel esimestel 2,5 aastal keelas
Jeesus kellelegi rääkimast, kes Ta oli. Peale 2,5 aastat küsis Ta:“Kes ma olen? Keda te arvate
mind olevat?“ Kas näete, kuidas Ta neid ette valmistas? Ta tahtis, et nad ise järeldaksid. Ta ei
tahtnud, et nad saaksid teada kurjadelt vaimudelt või kelleltki teiselt. Ta tahtis, et see teadmine
tuleks Tema Isalt. Seda nimetatakse messiaanlikuks saladuseks. See on Markuse evangeeliumis
välja toodud. Seal on selle saladuse hoidmise nõue. Selliselt hoidis Ta hoolega nende mõtlemist
vaos kuni nad olid piisavalt kogenud, näinud ja kuulnud. Me nimetame seda momenti Hermoni
mäe suureks tunnistuseks. See muutis kogu teemat. Teine suur teema on Kristuse töö. Kõige
tähelepanuväärsem joon Markuse evangeeliumis on rõhuasetus Jeesuse surmale. Keegi on
öelnud, et Markuse evangeelium on kui aeglustuv kiirrong. See galopeerib läbi esimese kahe ja
poole aasta mõne leheküljega. Siis ta aeglustub. Järgmised leheküljed katavad kuid. Järgmised
leheküljed katavad nädala, järgmised ühe päeva. Lõpuks on ainult tunnid. Kolgatal peatub.
Seega ta tormab läbi, kuid aeglustab kuni näitab Jeesust ristil. See on tähelepanuväärne
rõhuasetus nii inimlikele kui jumalikele aspektidele Jeesuse surmas. Inimlik aspekt on, et
Jeesuse üle mõisteti kohut jumalateotuse pärast. Sama juhtus ka Salman Rushdie´ga. Nad
mõisteti süüdi nii moslemi kui ka Moosese seaduse järgi. Jumalateotus väärib surma. Jeesuse
üle mõistetakse jumalateotuse pärast kohut, sest Ta ütles, et on Jumal. Juudi seaduse kohaselt
on see ränk kuritegu, mis väärib surma. Nad püüdsid leida tunnistajaid selle kohta. Nad ei
jõudnud kokkuleppele. Kohtunikud käskisid tal endal lõpuks öelda, kes Ta on. Jeesus juudina
pidi vastama. Nad küsisid:“Kas sa oled elava Jumala Poeg?“ Jeesus vastas:“Olen.“ Kohtunikud
ütlesid:“Kas kuulsite?“ Inimesed nõudsid:“Surma!“ Probleem oli selles, et nad ei saanud kedagi
ametlikult surma mõista, sest olid roomlaste poolt okupeeritud. Nad pidid saama loa
surmamõistmiseks roomlastelt. Rooma seaduse kohaselt ei olnud jumalateotus kuritegu. Mida
nad pidid tegema? Nad said ainult kuritegu muuta. Kui nad viisid Jeesust Pilaatuse juurde,
süüdistati Teda reetmises, mitte jumalateotuses. Markus toob selle selgelt välja. Reetmine
seisnes selles, et Ta väitis ennast kuninga olevat. Juutide kuningas. See on Kristuse surma
inimlik pool. See oli algusest lõpuni ebaõiglane. Ta ei olnud süüdi ei jumalateotuses ega
riigireetmises. Jumalik külg tuleneb sellest, et Jeesus teadis algusest peale, et Tal tuleb surra,
anda oma elu lunastuseks teiste eest. See pidi juhtuma. Teda pidi reedetama. Jumal oli nii
plaaninud. Seda ei saanud vältida. Peetrus ei oleks tohtinud Jeesust risti eest ära jooksma
ahvatleda. Te saate väga elava pildi Jeesuse isikust ja tööst. See teeb selle evangeeliumi väga
sobivaks uskmatutele lugemiseks. On veel üks märkimistvääriv fakt. Läbi kogu evangeeliumi
on kaks võtmesõna-„hirm“ ja „usk“. Need esinevad algusest lõpuni. See paneb inimesed
valima, milline on nende reageering sellele loole. Kas hirm või usk? Kas mäletate tormi
vaigistamist? Jeesus seisis paadis ja jüngrid ütlesid:“Kas sulle ei lähe korda, et me hakkame
uppuma?“ Jeesus ütles:“Miks te kardate? Kas teil on vähe usku?“ Markus toob kogu aeg väljaära karda, usu. Ka lõpus, kui Jeesus ilmub ülestõusmisel, ütleb Markus, et jüngrid isegi ei
uskunud, et nad Jeesust nägid, kui nad Teda nägid. Ta pidi neid nende uskmatuse pärast
noomima. Tema lemmikütlusi oli:“Kas te kardate? Ärge kartke! Uskuge!“ Meil on pilt Jeesuse
isikust, Tema tööst ja suhtumisest- ära karda, usu vaid. Sellepärast valiksin ma alati Markuse
evangeeliumi uskmatule andmiseks. Seal on algteadmised, mida nad tõesti vajavad.
Enne kui lõpetame, on veel üks asi, millest räägin, sest selle kohta on nii palju küsimusi.
Markuse evangeeliumi lõpp on väga eriline. See tegelikult lõpeb keset lauset. Varasemates
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versioonides lõpeb see 8. salmi keskel 16. peatükis. See lõpeb imeliku fraasiga:“Sest nad
kartsid…“ Sellega see lõpeb. See lõpeb järsku lause keskel kartusega, kui Markuse teema on
kartuse asemel usk. Sellest tekib küsimus:“Mis juhtus ülejäänud looga? Miks ei ole Jeesuse
ilmumist pärast Tema ülestõusmist Markuse evangeeliumis? On ainult tühi haud ja selle
leidmine, aga ei mainita, et Jeesus tegelikult kohtus nendega. See on väga imelik. On vähemalt
kolm võimalust. Esiteks, et Markus kavatseski sellise ebamäärase väljendiga lõpetada ja jätta
lõpp avatuks. See on väga ebatõenäoline. See oleks väga kummaline. See ütleb, et naised ei
öelnud midagi, sest nad kartsid. See on väga ebatavaline viis hea sõnumi lõpetamiseks. Teine
võimalus on, et Markusel tekkis takistus lõpetamisel. Keegi segas vahele. Teda arreteeriti
ootamatult või viidi minema. Sellepärast ei lõpetatud seda kunagi. Kolmas võimalus on, et lõpp
on kuidagi kaduma läinud. Lõpp on puruks rebitud. Käsikirja on moonutatud. On ka võimalus,
et Peetrus rebis lõpu ära. Tuletame meelde, et see on tegelikult Peetrusest. See on salvestus
tema Jeesuse elust lõpetamisest. Teame, et üks kõige olulisem ilmumine ülestõusmisel oli
Peetrusele. Me ei tea, kus või millal see oli. Esimene ilmumine inimesele oli Peetrusele. Selle
kohta ei ole kirjalikke allikaid. Võib-olla mõtles Peetrus, et see oli nii kallis, nii intiimne, nii
isiklik, et ta ei tahtnud seda teistele avaldada. Me ei tea. Kui taevasse jõuame, siis küsime, võibolla siis ei ole enam huvitav, kuid inimesed küsivad, mis juhtus. Juhtunud on see, et on lisatud
teine lõpp. Mõnedes Piiblites leiate ühe lõpu, teistes teise. Mõni on lühike, mõni pikk. Keegi
teine on lõpetanud Markuse evangeeliumi. Nii oleme saanud lõpetatud loo. Pikem variant, mis
on teie Piiblites 9-20 salmini, tasakaalustab hirmu ja usu. See ei ütle, et jüngrid ei uskunud isegi,
kui nad nägid. Selles on mõned tähelepanuväärsed Jeesuse väited, mis inimestele ei meeldi ja
sellepärast tahetakse see välja visata. Näiteks räägib Jeesus siin keeltes rääkimisest. See on
ainus salvestus, kus Jeesus mainib, et Tema järgijad räägivad võõraid keeli. Samuti ajavad kurje
vaime välja, tervendavad haigeid, tõstavad üles madusid ja neile ei tee see midagi. See juhtus
juhuslikult Paulusega Maltal. Inimestele ei meeldi see. Seal on ka väide, et Jeesus väitis
veeristimise olulisust päästes. Ta ütleb:“Kes usub ja on ristitud, saab päästetud.“ Inimestele see
ei meeldi. Arvatavasti ei kirjutanud seda Markus. See pidi olema keegi algkogudusest.
Sellepärast see pikem lõpp peegeldab, kuidas usuti algkoguduses. Selles on ka elemente teistest
evangeeliumitest. Siin on väike koht Emmause teest ja katke Matteuse lähetuskäsust. Tundub,
et keegi on võtnud erinevaid elemente teistest evangeeliumitest ja need kokku pannud. Kui
jõuame taevasse, saame kõige kohta küsida ja kõik täpselt välja selgitada. Usun, et pikem lõpp
on kehtivalt Jumala sõna ja peegeldab varakristlikku arusaama, kui ta ka ei peegelda Markuse
sõnu, mis ta Peetruselt kuulis. Sellega lõpetame Markuse evangeeliumi käsitlemise.

Luuka evangeelium
Kavatsen lugeda teile lõigu ja soovin, et hääletaksite selle kohta, kas see on Vanast
Testamendist, Uuest Testamendist või see on William Shakespeare tekst. Tõotan, et ühest nende
hulgast. Nüüd ma loen selle ja siis tahan, et teete kiirhääletuse. „Kui seda tehakse toore puuga,
mis sünnib siis kuivaga?“ Kes hääletab Vana Testamendi poolt? (mõned) Kes Uue Testamendi
poolt? (enamus) Kui palju William Shakespeare? (mõned). Selge, suurimal osal on õigus. See
on Luuka evangeeliumist. Jeesus ütles need sõnad, kui Ta kandis risti üles Kolgata poole. Kui
Ta ütles Jeruusalemma naistele „Ärge minu pärast nutke, nutke iseendi pärast.“ „Kui seda
tehakse toore puuga…“ See on puusepa keel. Kui puu on toores, seda ei saa lõigata. „Kui mind
lükatakse ümber, kuigi olen süütu, mida siis teile tehakse, kui te mässate roomlaste vastu?“
Lugesin selle tsitaadi tähendusega. Luuka evangeelium on soosituim ja seda tuntakse neljast
evangeeliumist kõige vähem. Luuka evangeeliumi need osad, mis on ainult Luukas, tuntakse
20

hästi. Teised Luuka osad, mis on teistes evangeeliumites, ei hoolita. Kui midagi on nii
Matteuses, Markuses kui ka Luukas, me ei vaevu seda Luukast lugema. Kirjutasin välja teisigi
tsitaate:“…et minu maja täituks.“ Kui mitmed teie hulgast oskaks seda konteksti sobitada? See
on Luuka evangeeliumist. Ja Jeesus ütles nõnda. Siin on teine:“Ei ole jünger õpetajast üle, aga
iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja.“ Veel üks:“Ei keegi, kes joob vana veini, taha
noort, sest ta ütleb:“Vana on hea.“ Niimoodi võiksingi jätkata. Arvan, et oskame osasid Luukast
väga hästi. Kadunud poeg, halastaja samaarlane. Neid me oskame küll. Lugu väikesest mehest,
Sakkeusest, kes oli puu otsas; lugu Martast ja Maarjast; sureva varga lugu; lugu Emmause teest.
Siin on kaks pilti. See on Emmaus. Siin on selle peatänav. Seda mööda mees ja naine, Kleopas
ja tema naine kõndisid esimesel ülestõusmispühapäeval. Kleopas oli Jeesuse onu, Joosepi vend.
Nad olid Jeesuse sugulased, mitte lähedased jüngrid. See juhtus Emmauses. Mõned ütlevad, et
Emmause tee lugu on maailma kauneim. See puudutab tundeid, kas pole? Te olete ju seda
kuulnud. Siin on Samaaria võõrastemaja, poolel teel kõrbes Jeruusalemma ja Jeeriko vahel.
Teel on vaid üks võõrastemaja, kuna on ainult üks veeallikas. See on võõrastemaja, millest
Jeesus rääkis. Või vähemalt siin see paiknes. Emmause tee ja halastaja samaarlane. Teate neid
lugusid hästi. Võiksin viia teid selliste Luuka osade juurde, mida te ei tunne. Matteuse
evangeeliumis on kirjutatud:“Teie olete maa sool.“ Olen kuulnud mitut jutlustajat rääkivat
soolast. „See on säilitusaine, maitseaine…Seda peetakse köögitarbena.“ Luuka evangeeliumis
Jeesusel ei olnud meeles soola kasutamine köögis. Luukas räägib soolast väetisena põllul ja
desinfitseeriva ainena tualetis. Seda kasutati nii väetisena kui desinfitseerimisainena. Maa sool
ei ole siis säilitusaine või maitseaine. See peab tegutsema ühiskonnas puhastusainena ja
väetisena, mis paneb head asjad kasvama ja takistab pahade levimise. Sellel on palju rohkem
tähendust. Kui tekst võetakse Matteuselt ja sellele lisatakse köögitähendus, siis sellest tuleb
toiduvalmistamislugu. Luukas tuleb esile see, mida Jeesus tegelikult mõtles.
Vaatame Luuka evangeeliumi tervikuna läbi. Mida me siis tema kohta teame? Teame, et ta oli
pagan. Paganast arst. Ainus paganakirjutaja kogu Piiblis. Kõik teised 39 kirjutajat olid juudid.
Tema on ainus pagan. Ta oli Antiookiast pärit. Näitan selle kohta varsti pilti. See oli suurlinn,
mis on Süürias olemas. Seal Jeesuse jüngrid said esimest korda nime kristlased. See ei olnud
nende endi leiutis. Selle andsid teised. Ta ei kõhkle kasutada sõna Jumal. Juudist kirjutaja seda
ei kasuta. Matteus ei kasutanud sõna „Jumal“ kuna ta oli juut. Ta rääkis taevariigist. Luuka aga
räägib Jumalast vabalt. Juudid kartsid Jumala nime kasutada, paganad mitte. Luuka oli arst. Ta
pidas kõige kohta täpset päevikut. Täpsed märkmed on meile õnnistuseks. Ta kasutab oma
evangeeliumis palju arstiteaduslikke sõnu. Peetruse ämmal oli kõrge palavik. See on
arstiteaduslik väljend, mida ainult arst oleks kasutanud. On Jumala huumorimeel, et just arst
räägib neitsist sündimisest. Arstid kahtlevad imeparanemiste ja füüsiliste imede suhtes. Jumal
läks ja valis arsti meile sellest kõigest rääkima. Luukas kaevas Maarjalt kõik üksikasjad välja.
Maarja nendest ei rääkinud. Ta peitis asjad südamesse. Oli vaja head perearsti, kes pani Maarja
rääkima, kuidas Jeesus alguse sai ja sündis. Ta oli ka rännumees, kes reisis väga laiahaardeliselt.
Hiljem ta reisis koos Paulusega. Me teame, et ta reisis palju juba selle põhjal, et ainult tema
nimetab Galilea merd järveks. Temale see oli ainult järv. See on ainult 18 korda 12 km lai, kuid
kaluritele see oli meri. Aga Luuka ütleb järv. Ja maailmarändurina ta annab sellele õiged
mõõdud. Ta oli osav kirjutaja. Annan teile ühe näite, kui oskuslikult ta asju ühendas. Kuidas ta
ühendas tähendamissõnad. Luuka 15 on meil lugu kadunud pojast. Tegelikult see on jutt
kadunud isast. Isa on oma rahad raisanud, andes need kahele pojale. Isa pildus raha ümberringi.
Kui lugeda Luuka kaks peatükki järjest, võib näha, kuidas teema kulgeb nendest läbi. Luuka
kirjutas kirjanduslikult kaunil moel. Peatükk 15 algab tölnerite, rahastajate ja patustega. Nad
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söövad majas koos Jeesusega. Variserid ja kirjatundjad nurisesid väljas. Järgmised kaks
peatükki erinevad sellest olukorrast ja seletavad seda. Nii et Jeesus hakkas rääkima lugusid.
Esmalt Ta rääkis kadunud lambast. See oli kadunud kaugele. Siis lugu kodus kadunud mündist,
mis ei teadnud end kadunud olevat. Üks lugu meestele ja üks naistele. Aga kaks kadunud asja.
Siis tuleme pealoo juurde. See on lugu kahest kadunud pojast. Põhi rõhk ei ole nooremal, vaid
vanemal. Ta oli hullemini kadunud kui noorem. Noorem oli kaugele kadunud lammas, kes
teadis olevat kadunud. Vanem oli nagu kodus kadunud münt, kes ei teadnud kadunud olevat.
Kas te näete nende seost? 16. peatükis tulevad vastu jälle kaks kuju. Need on nende kahega
samaväärsed. Seal on jutt sellest sulist, keda Jeesus ülistas ebaaususe pärast…Kellelegi see on
probleem. Huvitav, et siin kasutatakse sama sõna. Noorem poeg pillas varanduse võõral maal.
Ka see valelik majapidaja pillas oma isanda varanduse. Sama sõna, sama kuju. Samamoodi oli
see vanem vend, kes tegi kõik õieti. Ta oli samasugune nagu see rikas mees, kes ei ole süüdi
mitte mingis patus ega kuriteos, aga lõpetab põrgus kuna ta oli hoolimatu teiste suhtes, hellitab
ennast ja elab sõltumatuna Jumalast. Kas te näete teema kulgu? Ja see läheb edasi. Luukas on
väga ilusasti need teemad kokku põimunud. On traagiline, et keegi on jaganud tekstid
peatükkideks ja salmideks. Kaotame sellega teksti voolavuse. Hakkame lugema valesid asju ja
kaotame punase niidi. Ja need on ilusad niidid. Luuka on osav kirjutaja. Kui tahad lugeda Luuka
kõige suurepärasemat teksti, loe Apostlite tegude lõpust mereõnnetuse kirjeldust. Mereõnnetuse
kohta teist sellist täiuslikku kirjeldust ei ole. Luuka oli kirjutaja ja evangelist. Ta tahtis inimesi
Kristusele võita. Ta oli ise saanud usklikuks ja tahtis, et kogu maailm tuleks. Ta ei olnud
jutlustaja, kuid oskas kirjutada. Ta kasutas kirjutamisel oma annet inimeste usu juurde
toomiseks.
Kellele Luuka evangeelium kirjutati? See kirjutati ainult ühele. Ta tegi kõik uurimused- üks
evangeelium ja Apostlite teod ainult ühe isiku pärast: kõrgesti austatud Teofilos. Kui te olete
näinud minu Apostlite tegude videot, siin pole vaja sellest rohkem rääkida. Usun, et Luuka
kirjutas need kaks raamatut ühel eesmärgil, et Paulust vabaks saada Roomas peetaval
kohtuistungil. Ta oli Paulusega Roomas kaasas. Igal kohtuistungil tahab kaitsja advokaat teada
kõikvõimaliku selle kohta, miks süüalune on vangistatud. Seepärast Luuka on kirjutanud
kaheosalise teose. Üks puudutab Jeesust, kes rajas selle uue usu ja teine Paulust, kellest sai selle
pea-häälekandja. Kui sul on see võti, märkad, et mõlemates osades on mõte sees. Mõlemas osas
on kolm süütuse lubadust, Jeesusest evangeeliumis ja Paulusest Apostlite tegudes Rooma
autoriteetide poolt. Pontius Pilaatus ütles kolm korda, et Jeesus on süütu. Samuti Apostlite
tegude lõpus roomlasest kohtunik ütleb kolm korda Pauluse kohta:“See mees on süütu.“
Kummaski osas ei ole mingit hõõrumist Jeesuse või Pauluse ja roomlaste vahel. Rooma sõdurid
olid vastuvõtlikumad usule. Mõlemad ütlevad, et mitte kumbki, ei Jeesus ega ka Paulus, kes
nüüd on kohtu ees, ei ole kunagi rikkunud rooma seadusi. Probleemi põhjustasid juudid. See
on inimlik süü nende osade taustal. Selles valguses vaadatuna Luuka ütleb roomlasest
kohtunikule või kaitseadvokaadile…Igal juhul kõrgesti austatud on juriidiline tiitel. Ta
ütleb:“Kõrgesti austatud Teofilos, siin on selle mehe alibi.“ Ja Luuka õnnestus. Paulus vabastati
ja ta sai misjonitööd jätkata. Selle ajani kuni ta teist korda kinni võeti ja siis hukati. See on
suurepärane Pauluse kaitsekõne ja Jeesuse oma, kellele ta järgnes. See esitati roomlaste kohtule.
Luuka ei teadnud, et tema kirjutisi loetakse 2000 aastat hiljem kõikjal maailmas. Need olid
Pauluse aitamiseks, aga Jumal muutis plaane. Kas see pole mitte nii Jumala moodi! Mõtleme,
et aitame ühte inimest, aga Jumalal on suured plaanid.
Kust Luuka oma materjali sai? Vastus on selles, et Luukal oli palju aega. Kui Paulus oli
vangistatud Kaisareas kaks aastat, Luuka võis läheduses liikuda ja Jeesuse kohta materjali
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koguda. Just nendel aegadel on ta pidanud küsitlema Maarjat. On tõendeid, et ta on küsitlenud
Jaakobit, võib-olla ka Matteust ja Johannest, kuna Luuka evangeeliumis on asju, mida peale
tema on ainult Johanneses, näiteks Malkuse kõrva lõikamine. Kas te mäletate, kui Peetrus lõikas
Malkuselt kõrva ära? Luuka sai selle Johanneselt. Luuka ei olnud jünger ega ka apostel. Ta ei
olnud kunagi Jeesusega kohtunud ja seepärast käis hoolikalt pealtnägijad läbi. Niimoodi sai ta
loo Jeesusest, oodates kaks aastat Kaisareas, et Paulus viidaks laevaga Rooma. Kui Paulus
saabus Rooma, läks veel kaks aastat, mille jooksul Luuka kirjutas Pauluse loo. Apostlite teod
ei ole lugu apostlite tegudest. Apostleid selles just eriti ei vilksata. Kui Paulus ilmub lavale,
kõik teised kaovad. See räägib Paulusest, kui ta kohtub uue usundiga ja tema reisidest mööda
Rooma riiki. Luuka sai kõik selle teada pealtnägijate juttude põhjal. Ta ütleb, et on kirjutanud
nii täpselt kui suutis. „Paljud on kirjutanud nendest asjadest, aga mina tegin oma uuringu ja
olen saanud esmajärgulise info pealtnägijatelt.“ Just seda kohtumõistmine vajab. Teisejärgulisel
teabel ei ole mingit väärtust. Vajatakse pealtnägijate lugusid selle kohta, mis juhtus. Luuka ei
olnud Pauluse suhtes pealtnägija. Ta ei olnud seda ka Jeesuse suhtes. Ta sai oma ainestiku
pealtnägijatelt. Luuka on selle väga hoolikalt üheks tervikuks kogunud. See on uskumatu kogu
originaalsest uurimismaterjali. Luuka on siin (tabel) paremal ja kollane osutab tema originaalse
materjali peale. Seda on palju. Ta kasutas palju Markuse materjali. Ta kohtus Markusega
Roomas. Aga ta oli teinud ka palju oma uurimistööd. Eriti lood sündimiste kohta, aga hiljem ka
asju, mis sobivad teekonnale lõunasse läbi Perea. Markuse evangeeliumis seda on ainult ühe
peatüki jagu. Luuka evangeeliumis mitu peatükki…kui Jeesus rääkis kadunud pojast. Lõpus on
lood Kristuse surmast ja ülestõusmisest. Palju oivalist materjali, mida Luukal õnnestus esile
kaevata oma eesmärgi nimel.
Mis Luuka evangeeliumis on ainulaadne teiste evangeeliumitega võrreldes? Esiteks lood
sündimiste kohta Maarja seisukohast. Tema sündimine on kirjutatud Matteuse evangeeliumis
Joosepi vaatenurgast. See on mehine pool. Intiimsed üksikasjad viljastumisest ja sünnitamisest
Matteuselt puuduvad. Selge see, et Matteus kuulis jõululoo Joosepilt, aga Luuka kuulis selle
Maarjalt. See võib seletada nende kahe erinevad sugupuud. Kas te olete märganud erinevust?
Matteuses võib olla Joosepi sugupuu kuningas Taavetini. Aga Luukas on Maarja sugupuu
kuningas Taavetini. See teeb Jeesusest kahekordse Taaveti Poja, juriidiliselt isa poolt ja
füüsiliselt ema poolt. Luuka jutustused sünni kohta on kirjutatud naise seisukohast, Eliisabeti
ja Maarja. Lood on saadud nende käest. Siis on ainulaadne lugu Jeesuse lapsepõlvest. Ta on
ainus, kes räägib Jeesuse esimestest 30-st eluaastast. Üpris hämmastav, kas pole? Teame, et Ta
oli puusepp. Aga 12-aastaselt oli Jeesusel „bar mitzvah“ pidu. Bar mitzvah tähendab suutlik
headeks tegudeks. Kui poiss saab 12-aastaseks, ta suudab teha häid tegusid. Ta vastutab oma
käitumise eest. 12-eluaastani vanemaid karistati, kui poeg käitus valesti. 12-aastasena ta suudab
teha häid tegusid…bar mitzvah. Ta viiakse sünagoogi, ta loeb lõigu Moosese seadusest ja siis
ta on mees. Ta jätab lapsikud jutud, paneb mängukannid ära. Temast tuleb isa partner ametis,
mis isal on. Meie kultuuris puudub tseremoonia, milles poisist saab mees. Nii me püsime ainult
poistena. Ainus vahe poisi ja mehe vahel on mänguasjade hind. Meie peame ära tundma, et see
poiss on nüüd mees. See juhtus Jeesusega. Joosep ja Maarja viivad Teda Jeruusalemma. Tol
ajal naised läksid ees. Nad kõndisid paarkümmend kilomeetrit päevas. Siis nad püstitasid telgi
ja valmistasid toidu. Kui see oli valmis, mehed saabusid. Hea organiseering? Feministid
ärrituvad selle peale. Alla 12-aastased lapsed reisisid koos emaga. 12-aastaseks saanud pojad
liikusid aga koos isaga. Kui nad Jeruusalemmast ära läksid, läksid naised esmalt Jeeriko teele.
Nad panid laagri püsti ja valmistasid süüa ja mehed tulid järgi. Maarja ütles:“Joosep, kus Jeesus
on?“ Joosep ütles:“Kas Ta sinuga polegi?“ „Ei! Ta on 12-aastane.“ „Ei! Ta ei ole minu poeg.
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Ta on sinu poeg.“ Nad kaotasid Jeesuse. Kumbki arvas, et Ta on teisega koos. Lõpuks nad
läksid ja leidsid Ta kohast, kust nad oleksid pidanud esmalt otsima- templist. Maarja, nagu
tusane, vihane ema ütleb:“Kus sa olnud oled? Oleme otsinud sind kõikjalt!“ Jeesus ütles:“Aga
mina olen nüüd mees. Kas te ei teadnud, et ajan nüüd Isa asja? Minu partner on Isa. Olen
kasvanud täiskasvanuks.“ Kõige hämmastavam on, et Ta läks nendega koos Naatsareti tagasi
ja oli neile alluv. Jeesus teadis, kes Ta on juba 12-aastaselt. Maarja ei rääkinud Talle kunagi.
Ta ütles:“Sinu isa ja mina oleme sind otsinud.“ Nad olid õpetanud Jeesust pidama Joosepit
isana. Aga Jeesus teadis. Ilus väike lugu, mille Luuka pidi kuulma Maarjalt. Siis…Luukal oli
informatsiooni ristimise kohta, mida teistel pole. Kui Jeesus oli veega ristitud, Ta tuli kaldale
ja palvetas. Püha Vaim anti Talle selle palve tulemusel. See on eriti huvitav kuna Luuka jutustab
Püha Vaimuga ristimisest rohkem kui keegi teine. See pöördub otse Jeesuse kogemuse juurde
ristimisest. Ta tõusis, palvetas ja palus Isa andma Püha Vaimu ja tuvi lendas alla. Luuka oli
väga huvitatud Pühast Vaimust. Huvitatum kui keegi teine evangeeliumi kirjutaja. Või
vähemalt Matteus või Markus. Jeesuse õpetustes Luuka evangeeliumis on teatud
asju…Mäejutlus kaob ja sellest tuleb jutlus lagendikul. „Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate,
häda teile, kes te nüüd naerate.“ On selge, et Jeesus jutlustas selle jutluse rohkem kui ühe korra
ja eri moel. Luuka annab meile erineva mooduse Mäejutluse kohta. Lühema ja selgelt eri
olukorras jutlustatud. Jeesus needis inimesi.
Tähendamissõnad on kõige tähtsamad, mida me vaatama peaksime. Tähendamissõna halastaja
samaarlase kohta; tähendamissõna kadunud pojast, kadunud isast ja kahest kadunud pojast;
tähendamissõna jumalatust kohtumõistjast ja variserist ja tölnerist; tähendamissõna sõbrast
keskööl, kui ta koputab naabri uksele kuni sai leiba keset ööd üllatuskülalisele. Jeesus ütles, et
nõnda palutakse Püha Vaimu. Koputad Jumala ust kuni saad Püha Vaimu, …kui palju
meelsamini taevane Isa annab Püha Vaimu neile, kes Temalt seda pidevalt paluvad.
Tähendamissõna viljatust viigipuust; tähendamissõna valelikust majapidajast; tähendamissõna
Laatsarusest ja rikkast mehest, kes põrgusse sattus. See on ainus tähendamissõna, kus inimese
nimi on Laatsarus. See võib isegi viidata tegelikule isikule ja olukorrale. Tähendamissõna
kahest võlgnikust. Selles evangeeliumis on terve hulk sündmusi, millega keegi inimene on
seotud. On prostituut, kes määrib Jeesuse jalgu variseri majas. See on üks südantpuudutavamaid
lugusid evangeeliumites. Jeesus ütles:“Tema on palju andeks saanud, sellepärast ta armastab
mind palju.“ „Inimesed, kes on saanud vähe andeks, armastavad mind vähe.“ Olukord, kus
naine Tema mantli serva puudutab suure rahvamassi hulgas. Jeesus teadis, et Temast läks vägi.
Siis on Marta ja Maarja lugu. Siis Sakkeus, väike mees puu otsas ja šokk, mille ta saab, kui
Jeesus ütleb:“Tule alla, tulen lõunale teie juurde.“ See tähendas, et Jeesus kaotas tosinate kaupa
sõpru. On lugu halvatud mehest, lugu sandist naisest, lugu kümnest pidalitõbisest, kelle hulgast
vaid üks tuli tänama. Tuttav lugu elus. Kui vajame abi, palvetame. Aga kui sageli me pöördume
tagasi tänama? On ka teisi lugusid nagu kalasaagi ime või surev varas. Ja need kaks Emmause
teel. Kaunis evangeelium.
Tõmbame joone alla sellele: Luuka on inimestest huvitatud. Rohkem kui teised evangeeliumite
kirjutajad. Nii perearst peakski olema. Aga siin on midagi sügavamat kui see. Ta oli huvitatud
vähemalt kuuest inimrühmast. See oli tegelikult väga tähelepanuväärne. Esimene rühm oli
samaarlased. Seda räägib juba lugu halastajast samaarlasest. Ainult Luuka jutustab, et see üks
pidalitõbine, kes pöördus tagasi kiitma, oli samaarlane. Ülejäänud olid, juudid. Nad võtsid
lihtsalt paranemise vastu ja pidasid seda iseenesestmõistetavana. Samaarlane tuli tagasi. Jaakob
ja Johannes tahtsid tule taevast alla tuua samaarlaste kaela kuna need olid Jeesusele ebaviisakad.
Apostlite tegude Johannes pidi minema tagasi Samaariasse palvetama, et samaarlased võiksid
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võtta Püha Vaimu tule vastu. Jeesus:“Võite paluda tuld taevast neile, aga mitte nagu ette
kujutate.“ Teiseks Luuka oli huvitatud paganatest. Ta ise oli pagan. Ta ei olnud juut. Paganad
tõusevad tema jutustustes esile. Ikka ja jälle on ta paganatest huvitatud. Kolmandaks Luuka on
huvitatud põlatud inimestest. Neist, keda teised isegi mitte ei vaata, veel vähem puudutavad.
Ainus kohtlemine on põlgus. Pidalitõbised, tölnerid, isegi karjased, prostituudid…Ta on
huvitatud ühiskonna hüljatud inimestest. Neljandaks, ta on eriti huvitatud naistest: Marta,
Maarja; naine, kes puudutas Jeesuse mantlihõlma; naised, kes nutsid, kui Jeesus oma risti
kandis. Luuka viitab kümnele naisele, keda mujal ei mainita. Taas temas tõuseb esile perearst.
See teeb Luuka evangeeliumi populaarseks just naiste hulgas. Viiendaks on tal eriliselt südant
vaeste suhtes. „Õndsad on vaesed.“ „Oi, teie rikkad!“ Uue testamendi mõõdupuu järgi igaüks
teie hulgast on rikas. Ja Jeesus needis rikkaid. „Õndsad olete te, vaesed…“ Matteus omalt poolt
ütleb:“Õndsad on vaimus vaesed.“ Luuka ütleb:“Õndsad olete te vaesed.“ Ainult vaesed. Ta
ütleb, et vaesus on õnnistus. Uskumatu lugu! Sellepärast ta on eriliselt huvitatud leskedest, kes
on oma meeste sissetulekust ilma jäänud. Selle jutustuse lehekülgedel tõuseb leski üksteise järel
esile. Viimane kategooria on üllatav: patused. Luukal on eriline koht patustele. Te peate aru
saama, mida tähendab patune. Meie kujutlus patusest on inimene, kes on täis pahesid ja
kuritegusid, aga Piibel ei mõtle seda nii. Olin Iisraelis bussis. Iisraelasest juht ja iisraelasest giid
istusid ees. Mina rääkisin mikrofoni ja ütlesin:“Tahan, et mõistate, mida tähendab patune. Meil
on kaks patust siin bussis. Nad mõlemad istuvad ees.“ Nende kahe selg läks sirgu ja nad
jõllitasid otse ette. Ütlesin, et need kaks meest on patused. Patune on see, kes on loobunud
üritamast täita Moosese seadust. Ma ütlesin:“Täna on sabat. See üks ei peaks bussi juhtima ja
teine ei peaks giidina olema, aga nad peavad endal hinge sees hoidma ja pidama perelgi hinge
sees, see tähendab teha tööd. Meie pärast nad rikuvad Moosese seaduse vastu. Nad on siis
patused. Patune on inimene, kes ütleb:“Ma ei suuda kogu seadust täita.““ Ütlesin, et Jeesus oli
patuste sõber. Talle ei meeldinud õige-usklikud inimesed, kes täitsid kogu seaduse. Ta sõbrunes
meie giidi ja bussijuhi suguste inimestega. Ta armastas neid ja nemad armastasid Teda.
Mõlemad pöörasid ümber ja naeratasid kõrvuni. Nende päev oli päästetud. Nad olid toredad
inimesed, mitte pahad kurjategijad. Nad olid väga toredad. See on see liik „patuseid“, keda
Jeesus armastas. Nad armastasid Teda! Imeline! Sellel põhjusel variserid vihkasid Teda, kuna
Ta sõbrustas nendega, kes seadust ei täitnud. See on humanitaarne evangeelium, aga ka
üleloomulik seadus. See ei ole huvitatud ainult inimestest maa peal, vaid ka taevastest
olenditest. Selles evangeeliumis on ingleid rohkem kui üheski teises. Ikka ja jälle ilmub ingleid
lugudesse. Taevalikud olendid, kes teatavad Eliisabetile ja Sakariasele Ristija Johannese
sünnist ning Jeesuse sünnist Maarjale. Kogu kõrbe kiusatuse aja inglid teenivad Jeesust. Inglid
teenindavad Jeesust Ketsemanis. Taevalikke olendeid on pidevalt. Püha Vaimul on suur rõhk
Luuka evangeeliumis. Ta kirjutab Pühast Vaimust rohkem kui Matteus või Markus. Püha Vaim
on ligi, kui Jeesus sünnib, Tema ristimisega ja Tema tehtud imedega koos. Evangeelium lõpeb
sellega, et Jeesus käsib oma jüngritel oodata, kuni nad riietatakse väega kõrgemalt. Luuka on
väga huvitatud Pühast Vaimust. Eriti raamatu teises osas, Apostlite tegudes. See on ülistamise
ja teenimise evangeelium. See tõstab inimese ikka ja jälle üles taevasse. Kõige ilusamad
ülistuslaulud leiame siit. Neid lauldakse ikka ja jälle kusagil kirikutes. Näiteks laulu Magnificat.
See on ladinakeelne termin sõnadele „Mu hing suuresti ülistab Issandat.“ See on Maarja laul,
kui talle öeldi, et ta saab poja. Siin on siis ülistus- ja teenimislaulusid. Luuka oli teenija.
Eelkõige Luuka kirjutab palvest. Ta kirjutab Jeesuse palvetest. Jeesus on pidevalt ronimas
mäele, et küsida:“Isa, mida ma teen edasi?“ „Keda ma jüngriteks valin?“ „Kas sa tahad, et lähen
siit?“ Jeesuse palveelu on väga tõene.
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Nüüd üritan teha kokkuvõtte. Luuka evangeelium on mõeldud kõigile. Igaüks võib sealt leida
oma koha. Igaüks võib samastuda millegagi selles evangeeliumis ja öelda:“Täpselt nagu mina.“
Sellepärast see on nii hea paganamaailmale. Luuka tahtis, et Jeesus on kõikide jaoks. Ta kasutab
seda terminit „kõigile lihale“. See termin kordub evangeeliumites. „Kõik liha saab näha Jumala
päästet.“ Seda kasutatakse Apostlite tegudes. „Mina kallan oma Vaimu kõigi liha peale.“ Rõhk
on sellel, et see on kõigile, sõltumata sünnist, rassist, nahavärvist. Jeesus on maailma Vabastaja.
Väga ilus rõhutamine. Kuigi Luuka alustab hästi juudi kontekstist, lõpetab ta teise osa
paganariigi pealinnas Roomas. Sellel põhjusel kirjutab ta algusest alates, kuidas inglid laulavad
„Rahu maa peal, hea tahe inimestel.“ Seda tsiteeritakse igal jõulul. See on arvatavasti
jõulujutustuse kõige tuntuim lause. Siin on see evangeelium, milles ta ütleb, et inimesed tulevad
idast ja läänest ja põhjast ja lõunast riiki kokku. Siin on maailmalaiune nägemus. Matteus näeb
Jeesust juutide Kuningana. Luuka ütleb:“Ta on maailma Vabastaja.“ Ta on kõikide jaoks.
„Mina olen pagan, kes seda kirjutab ja mina kirjutan seda sinule, paganale.“ „Aga Jeesus on ka
meile.“ Asi, mis teeb sellest suurepärase evangeeliumi. Võtaksin tema evangeeliumi kokku
kolme sõnaga. See on inimlik, taevalik ja õnnelik evangeelium. Taevas on rõõmu. Kas taipate,
et kui üks inimene saab usklikuks koosolekul, inglid korraldavad peo. Taevas on rohkem rõõmu
ühest patusest, kes pöördub. Rõõme eriti ei leia Markuse või Matteuse evangeeliumist, aga
Luuka on õnnelik arst ja ta on kirjutanud õnneliku evangeeliumi. Inimliku, taevaliku ja väga
õnneliku evangeeliumi. See on ainus evangeelium, kus räägitakse naerust. Kas pole huvitav.
Seda sõna me ei leia ühestki teisest evangeeliumist. Ega seda vist ole ka teistes Uue Testamendi
raamatutes, aga Luukast me leiame naeru. Päästmine on siis patustele. Hea põhjusega võime
tõdeda, et Luuka evangeelium on kasutajasõbralik. Lause, mida algul ütlesin, mida sa ehk
polegi kuulnud:“…et minu maja täituks.“ See on osa tähendamissõnast suurest peost. Mees, kes
peo korraldas, saatis kutsed. Aga inimesed hakkasid vabandusi välja mõtlema, „Olen võtnud
naise, ma ei saa tulla.“ „Olen ostnud härjapaari ja neid peab proovima.“ „Ostsin maatüki ja seda
peab uurima.“ Peo korraldaja ütles, et kui nemad ei tule, siis minge tänavatele ja meelitage
inimesi tulema. Nad tegid nõnda, aga tänavatelt tagasi tulles nad ütlesid isandale, et ikkagi on
veel tühje toole. Ta käskis neil veelgi kaugemale minna, maale kõrvaltänavatele ja põldudele
„et minu maja täituks“. Selline saab taevas olema. Seal pole ühtegi tühja tooli. Taevas saab täis
olema. Ta saadab meid kaugele põldudele ja käsib tuua inimesed sisse. Täis paganaid,
samaarlasi, patuseid, naisi, vaeseid. See saab olema täis. See võtab Luuka evangeeliumi kokku.
Oleme tänulikud, et ta selle meile andis. Rääkisin Luuka evangeeliumi ainulaadsest materjalist.
Jeesuse sündimine, poisiaastad, sugupuu, Tema õpetused ja tähendamissõnad ning sündmused.
Ta lõpetab Jeesuse taevasse minemisega. Teistes evangeeliumites seda pole. See on Luuka side
tema teose teise osaga. Ta lõpetab oma evangeeliumi taevasse minemisega. Ja apostlite teod
hakkab sellest peale. Rääkisin tema huvitatusest eri inimrühmade suhtes. Mäletad, mida patune
tähendas? Selline, kes ei suuda täita kogu seadust. Siis vaatasime üleloomulikku
mõjupiirkonda: ingleid, palvet, Püha Vaimu, ülistust ja veel üht: tugevat tuleviku rõhutamist.
Seda, et riik tuleb. See suur päev koidab, kui Inimese Poeg tuleb tagasi. See on kõik seal. Milline
evangeelium!

Johannese evangeelium
1. osa
Oleme rääkinud Piiblist kui raamatukogust, kus on palju erinevaid raamatuid. Peame hoidma
kaks asja tasakaalus. Esimene on mitmekesisus ja teine on ühtsus. Mitmekesisus tuleb sellest,
et Piiblis on 40 erinevat autorit, kes on kirjutanud 1400 aasta jooksul kolmes keeles. Keegi neist
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ei saanud aru, et nad kirjutavad Piiblit. Mitmekesisus on sellepärast, et Püha Vaim ei kasutanud
inimesi lihtsalt teksti töötlejatena. Kas saate aru, mida ütlen? Ta kasutas nende isiksust ja nende
erinevaid stiile. Seega on Pühakiri väga mitmekesine ja ikkagi läbi kõige selle on ühtsus, sest
sellel on üks jumalik toimetaja. Sellel on 40 inimlikku autorit ja üks jumalik toimetaja. Sellest
tulenevad mitmekesisus ja ühtsus. Erinevad kristlased kardavad erinevaid asju. Liberaalsed
kristlased kardavad Pühakirja ühtsust. Tahavad olla võimelised võtma ja valima, ühte osa teisele
vastu seadma, seda tükkideks rebima. Nad tahavad käärid kätte võtta ja mittesobiva välja
lõigata. Ka konservatiivsed kristlased kardavad mitmekesisust. Nad kardavad leida vastuolusid.
Need on erinevused. Need on erinevused, mida tuleb väga tähelepanelikult uurida, et selgust
saada. Meie tegeleme praegu Pühakirja mitmekesisusega. Leiame, et iga raamat erineb teistest
raamatutest. Arvan, et see rikastab Piiblit. Kui lihtsalt võtate Piiblist tekste, võttes neid
ühtsetena, peaaegu ühetaolistena nagu see oleks üks raamat ühe sõnumiga, ühe stiiliga, ühe
sisuga, kuid see ei ole nii. See on raamatute kogu eri raamatutest.
Läheme Johannese evangeeliumi juurde. Piibel, olles Jumala sõna, peegeldab Jumalat ennast.
Ka Jumalas on mitmekesisus ja ühtsus. Isa ja Poeg on erinevad, Püha Vaim erineb Isast ja
Pojast. Siiski usume me ühte Jumalat, milles on uskumatu ühtsus ka mitmekesisuses. See
peegeldub Jumala sõnas. Pühakirja on kirjutanud erinevad isiksused, igaüks oma
lähenemisnurga ja stiiliga. Kuidagi on jumalik toimetaja Püha vaim loonud kauni ühtsuse kogu
sellesse raamatukokku. Kui loete kolme esimest ja kahte viimast peatükki Piiblist- 1. Moosese
1-3 ja Ilmutuse 21 ja 22, olete hämmastuses, kuidas need kokku kuuluvad. Arvate, et sama
inimene kirjutas mõlemad. Esimene asi, mis Johannese evangeeliumi puhul rabab, on kontrast
nn sünoptikutega. Esimesed kolm evangeeliumit: Matteuse, Markuse ja Luuka vaatavad kõik
Jeesusele ühe külje pealt. Samal ajal Johannese lähenemisnurk on üsna erinev. Nad on
sünoptikud, sest nad vaatavad kõik koos. Johannes vaatab teisest küljest. Matteus, Markus ja
Luuka vaatavad Jeesusele väljastpoolt, Johannes vaatab Jeesusele seestpoolt. Matteuse
evangeeliumi puhul ma rääkisin, et on kolm huvi faasi suurkuju kohta. Esiteks, mida Ta tegi,
teiseks, mida Ta ütles ja kolmandaks, milline Ta oli. Johannes kuulub kolmandasse faasi. Ta
vaatab Jeesusele seestpoolt- milline Ta oli inimesena. Kontrasti võib esile tuua viiel erineval
viisil. Johannes jätab vahele palju kolmes esimeses evangeeliumis olevat materjali. Kas ta jätab
selle kajastamata sellepärast, et seda on juba nii hästi ja nii sageli öeldud, või teeb ta seda mingil
erilisel põhjusel? Selleks on eriline põhjus. Mis on vahele jäetud? Ei ole mainitud Jeesuse sündi;
ei ole mainitud Tema ristimist, kiusatusi, deemonite väljaajamist; ei ole mainitud Issanda
muutumist, kui Ta võttis Peetruse, Johannese ja Jaakobuse mäele; ei ole mainitud püha
õhtusöömaaja leiba ja veini; ei ole mainitud Ketsemani aeda ja võitlust, mida Ta seal võitles; ei
mainita Jeesuse taevasseminekut. Kui loete Piiblit, siis tõenäoliselt ei märka seda, mida seal ei
ole. Samas on seda üsna oluline märgata. Miks ta selle kõik välja jättis? Sellepärast, et need ei
vastanud sellele, mida ta öelda tahtis. Ta ütleb midagi väga erinevat teistest evangeeliumitest.
Ei olnud mingit mõtet seda kõike kajastada. Johannese evangeeliumis on ainult 7 imet, kuid
teistes on tosinaid. Seal ei ole ka peaaegu üldse mainitud Kuningriiki. See on üllatus, sest
ülejäänud kolmes on seda mainitud. See sõna esineb ainult kahel korral. Esiteks, kui Jeesus
räägib Nikodeemusega ja ütleb:“Kui sa ei ole uuesti sündinud, ei saa sa näha Jumalariiki. Teine
oli, kui Ta ütles Pilaatusele:“Minu kuningriik ei ole sellest maailmast.“
See on esimene kontrast. Vaatame teist. Nii nagu seal on vahelejätmised, on seal väga olulised
juurdelisamised. 7 mainitud imest 5 on täiesti uued. Ainult 2 on kordused, 5 uut imet. See algab
vee muutmisega veiniks ja lõpeb Laatsaruse surnust äratamisega. Miks on Johannes valinud
täiesti erinevad imed? Üks võti on, et ta ei nimeta neid imedeks, vaid nimetab tunnustähtedeks.
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See viitab alati millelegi. Tema näeb imet kui midagi väga tähelepanuväärset. Tavainimene on
huvitatud lihtsalt ime nägemisest, Johannes on huvitatud sellest, millele see ime viitab. Ta
vaatab imest läbi, selle taha, tahtes aru saada, mida see ütleb. Sellepärast nimetab ta imesid
tunnustähtedeks. Ta valib imed, mis on tunnustähed, et näidata, millele tema tahab oma lugejate
tähelepanu juhtida. Seega on seal lisad Peetruse jalapesust, mis esineb ainult neljandas
evangeeliumis. See on väga tähtis lugu. Enamus inimesest kirjutatud lugudest on üksikisikutest.
Jeesus rääkis üks- ühele. Samaaria naine kaevul, Nikodeemus või kes iganes. Teistes
evangeeliumites räägib Ta rahvahulkadele. Suured rahvahulgad järgnevad Talle ja kuulavad
Teda. Johannese evangeeliumis räägib Jeesus koguaeg üks-ühele. Johannese evangeeliumis on
7 väidet, mida Jeesus enda kohta ütleb: Mina olen; Mina olen eluleib; Mina olen maailma
valgus; Mina olen hea karjane; Mina olen uks; Mina olen ülestõusmine ja elu; Mina olen tee,
tõde ja elu; Mina olen tõeline viinapuu. Kuidas võisid teised kirjutajad need vahele jätta? See
on peaaegu uskumatu. Ülejäänud kolm on need tähtsad väited kuidagi unustanud. Need on
kõige tähtsamad asjad, mida Jeesus üldse kunagi öelnud on, sest nad viitavad sellele, kes Jeesus
oli. See on Johannese taotlus. Siis on seal rõhuasetuse muutus. Teised evangeeliumid põhinevad
Markuse evangeeliumi raamistikule. Ta kasutab raamistikku 30 kuud põhjas Galileas ja 6 kuud
lõunas. Johannese evangeelium on erinev. Peaaegu kogu Johannese evangeeliumi sündmustik
toimub lõunas. Pigem varem kui hiljem. Jälle on selles vastuolu. Matteus, Markus ja Luuka
ütlevad, et Jeesus veetis esimesed 30 kuud põhjas teenides. Johannes ütleb, et ta oli sellel ajal
lõunas. Liberaalsed õpetlased viitavad vastuolule. See ei saa olla ajalooliselt korrektne. Kui te
loete hoolega Johannese evangeeliumit, siis leiate, et Jeesus läks alguses lõunasse, kuid
korraliku juudina käis Ta kolm korda aastas Jeruusalemmas paastumas. Johannes keskendub
põhjas tegutsemise asemel nendele lõunas käikudele. Seega ei ole selles vastuolu. Johannes
kajastab neid kolme iga-aastast külastust näiteks tabernaaklisse, mida keegi teine isegi ei
maininud. Jeesus käis seal paastumas ja ütles seal mõndagi olulist.
Läheme neljanda erinevuse juurde, milleks on stiil. Lühikeste tähendamissõnade asemel laskub
Jeesus lõpututesse vaidlustesse. Lühikeste lugude asemel. Tundub, et Jeesus muutis oma stiili,
kui Ta lõunasse läks. Lõunas tekkisid Tal pidevalt vaidlused juutidega selle üle, kes Ta oli.
Johannese 8 on selle kohta väga hea näide. Juudid ütlesid Jeesusele väga inetult:“Me teame,
kes on meie isa. Meie ei ole sohilapsed.“ Jeesus vastas:“Mina tean, kes on minu Isa, teie ei
tunne Teda.“ Kogu aeg käib diskussioon, dialoog, kõva vaidlus juutide ja Jeesuse vahel. See
viib mind ühe väga tähtsa punkti juurde. Loeme Johannese evangeeliumist, et juudid vihkasid
Jeesust, et Jeesus vaidles kogu aeg juutidega. Juudid lõid Ta risti. Teeme väga suure vea seda
kogu rahvusele üle kandes. See on põhjustanud 2000 aastat antisemitismi. On väga
kahetsusväärne, kui kristlased võtavad juutide suhtes hoiaku- Teie tapsite Jeesuse. Kui
Johannes mainib juute, siis mõtleb ta lõunas elavaid juudalasi. Ta ei mõtle galilealasi. Kas saite
aru, mida just ütlesin? See on väga tähtis. Ta ei öelnud, et nad oleksid kõik sellega seotud olnud.
Ta ütleb, et Jeesus ei saanud läbi juudalastega. Millal iganes Ta lõunasse läks, põrkas Ta kokku
juutidega, kelleks on juudalased. Kas olete kaasas? See on väga tähtis, et mõistaksite, et
Johannese evangeelium ei ole antisemitistlik. Juutidele ei meeldi Johannese evangeelium, sest
nii paljud kristlased on seda kasutanud, et öelda:“Teie, juudid, tapsite Jeesuse.“ Paljud juudid
armastasid Jeesust ja järgisid Teda ja lõid koguduse. Seega oleme objektiivsed oma
kohtumõistmistes. Seega on erinev stiil. Pikad diskursused, vestlused on pigem teoloogiast kui
eetikast. Arutlused pigem selle üle, mida usume, kui selle üle, kuidas käitume. Johannese
evangeeliumis on käitumisest vähe juttu, samas kui Matteuse evangeeliumis räägitakse sellest
palju.
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Lõpuks on suur erinevus lähenemisnurgas. Seda on juba natuke raskem seletada. Heebrea ja
kreeka mõtlemine erinevad oluliselt teineteisest. Tulen selle juurde ikka ja jälle tagasi. Meie
läänelik haridus on nii kreekapärane, et loeme Piiblit läbi kreeka prillide. Heebrea mõtlemine
erineb sellest oluliselt. Johannese evangeelium on segu neist kahest mõtteviisist. Johannes
kirjutas seda väga kreekalikus maailmas. Ta kirjutas seda Efesose linnas, mis praegu asub Türgi
lääneosas. Seal elas nii kreeklasi kui heebrealasi. Heebrealaste mõtlemine kulges aja
horisontaalset telge mööda. Minevik, olevik, tulevik. Jumal, kes oli, on ja tuleb. Kogu nende
mõtlemine on sellel ajateljel. Ajal on eesmärk, areng ja kulg. Kreeklased nii ei arvanud. Nemad
mõtlesid maailmaruumi vertikaalsele teljele. Ülal ja all. Taevas ja maa. Kui mõtlete heebrea
kategooriates, jõuate ajaloo teljele. Aeg on oluline ja see kulgeb ühes suunas. See läheb kusagile
ja Jumal otsustab, kuhu see läheb. Nad mõtlevad kogu aeg mineviku, oleviku ja tuleviku
kategooriates. Esimesed kolm evangeeliumit- Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid
asuvad horisontaalsel ajateljel. Ka Johannes ei jäta seda kõrvale, sest ta on juut, kuid oma
evangeeliumis mõtleb ta peamiselt vertikaalteljel. Maa ja taeva vahel. Ülal ja all. Keegi ei
saanud taevasse minna, v.a Tema, kes tuli taevast. Inimese Poeg, kes oli taevas. Te näete siin
vertikaalset mõtlemist. Jeesus oli ülal ja tuleb alla. See on ülevalt alla, alt üles evangeelium.
Samas kui teised on horisontaalse joone evangeeliumid. Kas näete erinevust? Johanneses on
mõlemad, kuid on oluline rõhuasetus ülevalt tulemisele. See on väga kreekalik mõtlemine. Muu
maailm ja see maailm. Seega on erinevus ka käsitluses. Läheme edasi. Horisontaaljoon on väga
heebrealik. Minevik, olevik ja tulevik, kus võtmesõnaks on ajastu. Kuri ajastu, tulevane ajastu,
kui vaatame Matteuse evangeeliumit. Johannese evangeeliumis on võtmesõnadeks taevas ja
maa. Jumal on maailma nii armastanud, et Ta andis oma ainusündinud Poja, kes tuli taevast
maa peale, et meid päästa. See on vertikaalne mõtlemine. Põhiline rõhuasetus Piiblis on
horisontaalne mõtlemine. Paljudes heebrea raamatutes on rõhuasetus vertikaalsele ja nende
kahe kombinatsioonile. See on erinevus.
Vaatame inimest, kes selle kirjutas, et mõista tema väga erilist vaatenurka. Ta oli kalamees, kes
ajas oma äri ka kala müües. Nagu teame, püüdis ta Galileas kala, kuid tal olid sidemed
Jeruusalemmaga. On kindel, et ta müüs Jeruusalemmas kala, mille püüdis Galileast. Ta kuulus
nii põhja kui ka lõunasse. Samal ajal, kui enamus apostlitest olid põhjast. Juudas Iskariot oli
ainsana lõunast pärit. Tema oli nagunii eksituses nagu teame. Jeesus leidis tõelist toetust põhjas.
Johannes oli sillaks lõuna ja põhja vahel. Tal olid kindlasti mõjukad sidemed lõunas. Ma ei tea,
kas olete kunagi märganud, et vähemalt viis, arvatavasti seitse olid Jeesuse veresugulased. See
on tõesti lugupidamisavaldus Jeesusele, et suuta leida nii paljusid oma suguvõsast, mitte aga
perekonnast. Kuni Ta ülestõusmiseni ei uskunud keegi Ta perekonnast Temasse. Mitte keegi
Tema neljast vennast või õdedest. Pärast ülestõusmist said nad Tema parimateks misjonärideks.
Kaks neist kirjutasid osa Uuest Testamendist. Jaakobus ja Juudas. Enne seda Tema vennad ja
õed ei uskunud Temasse, kuid Tema nõod uskusid. Nende hulgast on ka viis, arvatavasti seitse
apostlit. Nendest kolm olid Talle väga lähedased: Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Nendest
kolmest oli üks Tema jaoks väga eriline. Jeesusel ei olnud lemmikuid, kuid Tal oli sisering ja
see üks eriline. Kui nad einet võtsid, ei istunud nad toolidel laua taga nagu meie. Nad lamasid
küljel jalad ulatumas järgmise näoni. Sellepärast pidid nad enne sööki jalgu pesema. Kuna meie
jalad on laua all, peseme meie käsi, kuid nemad pidid jalgu pesema. See tähendas, et sa
nõjatusid kellegi rinnale. Sõna sõnalt, inimene, kellele sa nõjatusid, oli sinu südamesõber.
Kõige lähedasem. Johannesel oli alati see koht. Ta küll ei nimeta seda, kuid läbi kogu
evangeeliumi ütleb ta:"Jünger, keda Jeesus armastas. Mina olin kõige lähedasem.“ Lisaks
sellele ei olnud ta mitte ainult kõige lähedasem, vaid oli ka viimane ellujäänud apostel. Kõige
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viimane, kes tundis Jeesust isiklikult. Kõik teised olid juba tapetud selleks ajaks, kui ta oma
raamatut kirjutas. Siis ta kirjutas selle ruttu üles, sest tema oli viimane. Tema tundis Jeesust
paremini kui teised. Ikka ja jälle oli tal Temaga isiklik vestlus, kui nad koos olid. Seega oli tal
selline unikaalne lähenemine.
Nüüd on ta juba vana mees. Oma evangeeliumi lõpus räägib ta, kuidas Peetrus oma tavalise
uudishimuga topib oma nina teiste asjadesse, küsides, mis Johannesega juhtub. Peale seda, kui
Jeesus oli rääkinud Peetrusele, et Teda lüüakse risti. Peetrus elas selle teadmisega 30 aastat. Siis
küsis Peetrus:“Mis juhtub Johannesega?“ Jeesus vastas:“Peetrus, ära topi oma nina teiste
asjadesse.“ Ta ütles:“Kui ma otsustan, et ta on veel elus, kui ma tagasi tulen, ei ole see sinu asi,
Peetrus. Sina järgi mind.“ Peale seda sai kuulujutt alguse, et Jeesus tuleb tagasi enne kui
Johannes sureb. See ei olnud see, mida Jeesus ütles. Seda ütleb Johannes oma evangeeliumi
lõpus:“See ei olnud see, mida Jeesus mõtles.“ Ta lihtsalt käskis Peetrusel mitte oma nina teiste
asjadesse toppida. Johannes jäi ellu. Võib-olla sellepärast andis Jeesus oma ema Johannese
hoole alla. Miks Tema vennad ja õed ei hoolitsenud Maarja eest? Nad tapeti koos Jeesusega.
Jeesus valis Johannese mitte lihtsalt oma ema eest hoolitsema, vaid peale mõrva, sest Ta tahtis,
et keegi säilitaks seda isiklikku teavet Tema kohta. See ajendas Johannest seda üles kirjutama.
Nii saime selle evangeeliumi. Ta ei kõhkle Jeesuse sõnu laiendamast. See on mõnede lugejate
jaoks probleem. Ta parafraseerib Jeesuse väiteid, et nende täit tähendust välja tuua. Ta tõesti
usub, et ta tundis Jeesust nii hästi, et võis laiendada seda, mida Jeesus ütles. Näiteks Johannese
3:16:“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud Poja.“ Te teate
neid sõnu. Kes seda ütles? Oleks väga imelik, kui Jeesus oleks nii öelnud. Siin räägib nagu
kolmas isik Jeesusest üsna kaudsel viisil. Keegi nagu räägiks Jeesusest, kuid kolmandas
peatükis on see juhuslikult Jeesuse huultel. Seda leiate pidevalt Johannese evangeeliumist.
Johannes laiendab Jeesuse ütlusi. Ta toob välja mõistaandmised. Paneb need peaaegu Jeesusele
suhu. Ta parafraseerib, tõlgendab, mida Jeesus ütles. Püha Vaim juhib teda seda tegema. Vahest
mõtleme, et see on Jeesuse kõne, kuid see on Johannese laiendus Tema kõnest. See on siiski
ehtne Jumala sõna.
Nüüd vaatame kirjutamise eesmärki. Selles on tõeline võti. Matteus annab eesmärgi
evangeeliumi lõpus, milleks oli rahva jüngriteks muutmine ja neile õpetamine, mida Ta oli
käskinud. Johannese evangeeliumi lõppu lugesime täna hommikul. Meil on selleks põhjus.
„Kogu maailm ei mahutaks raamatuid ära, kui kõik, mida Jeesus ütles, oleks üles kirjutatud.“
Teiste sõnadega, olen valinud, mida kirjutada. Valisin need hoolega kogu materjalist, et
usuksite, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg. Sellesse uskudes on teil elu Tema nimes.
Selgitan seda teile. Olen kindel, et te teate, et Uus Testament oli kirjutatud kreeka keeles.
Kreeka keel ei ole sama kui inglise keel. Kreeka keeles on tegusõnadel erilised ajad. On
tragöödia, et see ei tule inglise keeles alati välja. On üks aeg, mis tähistab üliolulist. Seda
nimetatakse jätkuvaks olevikuks. See tähendab millegi tegemise jätkamist. Inglise keelde
tõlkimisel tuleb lisada sõna „jätka“. Näiteks, Jeesus ei öelnud:“Paluge ja te saate. Otsige ja te
leiate. Koputage ja teile avatakse.“ Tegelikult ütles Ta:“Jätkake palumist ja te saate. Jätkake
otsimist ja te leiate. Jätkake koputamist ja see avaneb teile.“ Keegi ütles:“Ma palusin kord
Pühalt Vaimult ja midagi ei juhtunud.“ Jeesus ütles:“Jätkake palumist ja teile antakse. Kui palju
rohkem annab meie taevane Isa neile, kes jätkavad palumist.“ Kui midagi tõesti soovite, siis
jätkake palumist. Kui lapsed tahtsid jalgratast:“Isa, tahame jalgratast!“ Nädal hiljem:“Kõigil
teistel on jalgratas!“ Nad jätkasid palumist. Luuka 11 kontekstis, kus Jeesus ütles:“Jätkake
palumast Püha Vaimu,“ rääkis Ta naabrist, kes jätkuvalt kellegi uksele koputas kuni nad voodist
välja tulid ja ta sai, mida tahtis. Kuulake salmi, mida just lugesin, korralikult tõlgituna. Jätka
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uskumist, et Jeesus on Jumala Poeg. Jätkates uskumist, on sul jätkuvalt elu. Kuulake Johannese
3:16:“Jumal andis oma ainusündinud Poja, et kes iganes jätkab temasse uskumist, ei hukku,
vaid tal on jätkuvalt igavene elu.“ See muudab seda. See peaks seda tegema. Ei ole, et kes
iganes tahab, usub, see on, kes iganes jätkab uskumist. Olen kindel, et olete seda kuulnud
Efeslastele 5:18:“Saage jätkuvalt täis Püha Vaimu.“ See on sama ajavorm. Päästev usk on
jätkuv uskumine. Usk, mis sul oli eile, ei pääste sind täna. Usk, mis sul 20 aastat tagasi oli, ei
päästa sind homme. Usk seisneb jätkuvas uskumises. See on selle eesmärk. Johannese
evangeeliumit ei kirjutatud, et sa usule tuleksid, see on kirjutatud, et sa jätkuvalt usuksid. See
on kirjutatud küpsetele kristlastele, et nad oma usust kinni hoiaksid. Et nad ei taganeks kunagi
oma arusaamast, kes Jeesus on. Me jätkame uskumist ja sellepärast on meil jätkuvalt elu.
Igavene elu seisneb nii elu kvantiteedis kui kvaliteedis. See on igavene ja seda on ülirohkesti.
Sellel on igavene kvantiteet ja kvaliteet. See ei ole lihtsalt jätkuv elu, vaid on tõeline elu. Iirlastel
on tervitus, mis mulle meeldib:“Soovin sulle elu kõikidesse sinu elupäevadesse!“ Seda tuli
Jeesus tegema. Ta tuli täpselt selle pärast, et võiksime elada kogu oma elu. Tõeliselt elada. Seda
saad sa teha ainult jätkuvalt uskudes. See ei toimi, kui ükskord 20 aastat tagasi uskusid. Sa
naudid igavest elu täna, kui usud Jeesusesse täna. Sa naudid seda ka homme, kui jätkad
uskumist. Kui jätkad uskumist, ei hukku sa kunagi. See on nii tähtis, sest on ütlemine:“Kord
päästetud, igaveseks päästetud.“ Seda ei ole Uues Testamendis. Inimesed puhkavad
aastatetagustel loorberitel. Kui nad tunnistust annavad, räägivad, mis aastaid tagasi juhtus. Nad
puhkavad valel kindlusel. Minu tänane usk päästab mind täna. Minu homne usk päästab mind
homme. Jätka uskumist, jätka elu omamist. Sellepärast kirjutas Johannes selle evangeeliumi.
Vaatame lähemalt, mis on uskumine. Johannese evangeeliumis on usul kolm aspekti. Tema
evangeeliumis esineb sõna „uskuma“ 98 korral. Seda on palju rohkem kui ülejäänutes kokku.
Isegi rohkem kui Matteuse evangeeliumis, kus usk oli üheks iseloomustavaks jooneks.
Johannes räägib uskumisest peaaegu 100 korral. Seda kasutab ta tegusõnana, mitte nimisõnana.
Ta räägib tõesti uskumisest, sest uskumine on midagi, mida teed. Uskumine on midagi aktiivset,
see on tegevus. See ei ole midagi, mis sul on. See on midagi, mida teed. Sellepärast kasutab ta
tegusõna. Seal on usu kolm dimensiooni. Kahjuks kõikidel inimestel ei ole alati neid kolme
mõõdet. Olen neile üsna keerulised nimed andnud, et esitada algriimis. Ärge selle pärast
muretsege. Algriim on veidrike luuletajate pelgupaik. Vaatame neid kolme sõna. Kõigepealt
usutavus. See tähendab uskumist, et miski on tõene. See on võtmesõna seal. Uskuda, et Jeesus
suri. Uskuda, et Ta tõusis uuesti surnust üles. See on mingisse kindlasse ajaloo fakti uskumine.
See on evangeeliumi usutavuse aktsepteerimine. Tõe vastuvõtmine. See ei ole veel päästev usk.
Igaüks võib millessegi uskuda. Tean papagoid, kes laulab ülistuslaule. See kuulub ühele vanale
daamile Cardiffis. Ta laulab terve salmi „Milline sõber Jeesus meile on.“ Kui külalised sinna
tulevad, kuulevad nad häält:“Millise sõbra on nad Jeesuses leidnud.“ Nad vaatavad ringi ja
näevad seda lindu puuris ja panevad läbi võre raha. Proua, kellele see kuulub, saadab raha
Aafrika misjonile. See papagoi teeb rohkem, kui enamik koguduseliikmeid. See on tegelikult
Jumala kiitmine iga päev ja Aafrika misjoni toetamine. See vanaproua on saatnud juba 175
naela. See on lihtsalt papagoi, mitte usklik. Paljud papagoid koguduses ütlevad seda sama
usutunnistust. „Jah, usun seda.“ Tõe uskumine on alles usu algus. Kurat usub ka tõde. Ta
tunnistab seda ja väriseb selle ees. Tema ei ole usklik. Millessegi uskumine on esimene aste.
Siis peab see kindluseks edasi arenema. Millessegi uskumine. Kui paljud teie seast usuvad
minusse? Ei ole just väga palju. Kui paljud teist usuvad, et ma olen olemas? Nüüd on juba
rohkem. Uskuda, et olen olemas, on üks asi, aga minusse uskumine…Ma ei tea, kas need, kes
mõtlesid kätt tõsta, tegelikult usuvad. Siis võite minu hoole alla kogu oma raha anda. Kellessegi
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uskumine tähendab midagi teha, et näidata, et teda usaldatakse. Kas suudate jälgida? Teil peab
olema kindlus selles. See on Jeesusesse uskumine. Tõe vastuvõtmine on esimene samm, siis
selle järgi tegemine. Mina usaldan ja olen kuulekas näitab Jeesusele, et sa Teda usaldad. Sa teed
seda, mida Ta sul teha käsib. Siis on meil kindlus Temas. On ka kolmas mõõde, millest juba
rääkisime. See on uskumise jätkamine. See verb on Johannese evangeeliumis jätkuva oleviku
vormis. See tähendab, jätka uskumist. Nii kreeka kui heebrea keeles on usk ja ustavus samad
sõnad. Vahest ei saa aru, millist sõna on parasjagu mõeldud. Teiste sõnadega, kui kedagi
tõeliselt usaldad, usaldada teda jätkuvalt, mis ka iganes ei juhtuks. Kas olete kaasas? Kui olete
tõesti usuga täidetud, siis olete ustavad, siis jätkuvalt usute kellessegi, mis ka ei juhtuks, mida
see iganes maksma läheks. See on usk. See ei ole lihtsalt tõe vastuvõtmine ja selle järgi
toimimine. See on tõe hoidmine. Ta ütleb:“Te olete minu tõelised jüngrid, kui hoiate kinni
sellest, mida ma ütlen. Siis te teate tõde ja see teeb teid vabaks.“ Hoidmine on ülioluline mõõde
usus, sest võite oma usuga karile joosta. See juhtub paljudega. Nad ei hoia sellest kinni. Tõe
vastuvõtmine on usutavus, selle järgi tegemine on kindlus ja tõest kinni hoidmine on jätkuvus.
Ustav olemine on usuga täidetud olemine. Nii jõuame tõeni. Pilaatus küsib selles evangeeliumis
Jeesuselt:“Mis on tõde?“ See on küsimus, mida meie suhtelisuse ajastul küsitakse. Inimesed
küsivad:“Mis on tõde? Kes teab? Sinul on oma arvamus, minul on oma. On hämmastav, et
vastus seisis Pilaatuse vastas. Tõde ei ole väide, see on isik. See on suur ilmutus Johannese
evangeeliumis. Inimesed arvavad, et tõde on mingi asi, mida see ei ole. See on üks isik. Kui
tahate teada tõde, siis peate seda isikut isiklikult tundma. Sellepärast on kõige olulisem küsimus,
mida iganes küsida võite:“Mida arvad Jeesusest?“ Või nagu juudid küsisid 8 peatükis:“Kelle
arvad sa ennast olevat?“ See on kõige tähtsam küsimus, mida Jeesusele on kunagi esitatud. Kui
inimesed, kes Teda isiklikult tundsid, surid, tekkisid kuulujutud ja legendid. Samuti tulid
spekulatsioonid Jeesuse kohta. Eriti Efesoses, kus Johannes vana mehena selle evangeeliumi
kirjutas. Ma ei tea, kas olete teadlikud, et on palju teisi evangeeliume, mida teie Piiblites ei ole.
Näiteks apokriivad. Need on veidrad lood. Ühes loos on, et Jeesus väikese poisina mängis
Naatsareti tänaval ja keegi lükkas ta muda sisse. Ta tõusis üles ja needis sellele poisile
pidalitõve. On üks teine lugu, kuidas Ta savist linde voolis ja need lendasid ära. Kõik see juhtus
Tema lapsepõlves. Tegelikult ei teinud Jeesus ühtegi imet kuni 30-aastaseks saamiseni. Ta ei
saanud seda teha ilma Püha Vaimu väeta. Jeesus ei teinud imesid Jumala Pojana, vaid
inimesena, kes oli täidetud Püha Vaimuga. Sellepärast ütles Ta:“Kõike, mida ma teen, võite ka
teie teha.“ Kõik need valed legendid ja kuulujutud levisid kohtades, kus inimesed kogunesid.
Oli kaks valet, mida hakati Jeesuse kohta rääkima. Johannes pidi kirjutama oma evangeeliumi,
et seda korrigeerida. Sellega lõpetame. Järgmisel korral räägin alguses nendest kahest valest.

2. osa
Üks väike parandus eelmisele osale. Ütlesin, et usutunnistus on selle uskumine. Kuid kui seda
loete, siis on see kõik sellest. Usutunnistuses ei ole väljendatud usaldust ega kuulekust. See on
sellesse uskumine. See on uskumine, et Jeesus sündis neitsist, löödi risti Pontius Pilaatuse ajal.
Seda ei rõhutata usutunnistuses. Usutunnistus ei ole lihtsalt millessegi uskumine. Mõned
inimesed ütlevad usutunnistust Jeesuse peale lootmata ja Temale kuulekas olemata. Seda tahan
öelda. Efesoses toimus kaks asja. Esiteks oli Ristija Johannesel kaks suurt nägemust. Mitte
evangelist Johannesel, vaid Ristija Johannesel. Teda tunti paremini uputaja Johannesena, sest
ristija on lihtsalt hüüdnimi sellest, mida see sõna tähendab. Apostlite tegude 19 peatükis
räägitakse Ristija Johannese jüngritest. Paulus pidi neid korrigeerima ja ütles:“Johannes käskis
teil uskuda kellesegi, kes tuleb pärast teda.“ Arvan, et Johannese denominatsioon jäi püsima.
Neid kutsuti johanneslasteks jms. Tihti nimetame neid luterlasteks, weslasteks. Ärge tehke nii!
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Oleme kristlased ja see on ainus nimetus, mida peaksime kasutama. Nemad olid Ristija
Johannese järgijad. Seega Johannes otsustas kirjutada evangeeliumi, mis korrigeeriks
Johannese liiga kõrgeks tõstmise. Iga kord, kui ta Johannest mainib, tõmbab ta teda alla. Ta
ütleb:“Johannes ei olnud valgus, ta ainult osutas valgusele.“ Johannes ei teinud imesid. Ta
jätkuvalt tõmbab teda allapoole. Johannes vähendas ka ise oma tähtsust, öeldes:“Tema peab
kasvama ja mina kahanema. Tema on peigmees ja mina olen lihtsalt isamees.“ See korrigeering
läbib kogu Johannese evangeeliumi. Ta tahtis hävitada denominatsiooni, mille tähelepanu oli
ainult Ristija Johannesel. Kaasaegne näide on Oxfordi grupp, Rearmament rühmitus, mis on
väga sarnane Johannese meeleparanduse teenistusele. Arvan, et see on kaotanud kristliku
mõõtme. See üritab inimesi moraalselt puhastada, kuid sellel ei ole sama rõhuasetust Püha
Vaimu väele. Seega on võimalik, et on inimesi, kellel on kõrge moraalne hoiak, mis rõhutab
meeleparandust ja kes järgivad Ristija Johannest. Selline rühmitus oli Efesoses. Neile meeldis
Ristija Johannes liiga palju. Palju tõsisem asi oli, et nad ei väärtustanud piisavalt Jeesust. Ristija
Johannes oli öelnud kaks asja Jeesuse kohta:“Tema on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu.
Tema on see, kes ristib Püha Vaimuga.“ Peame mõlemast rääkima. Kui rääkida ainult pattudest,
puhastamisest, jättes inimesed tühjaks, on see väga ohtlik. See on armetu olukord. Maailma
inimesed tahavad, et nende patud võetakse ära ilma Püha Vaimu ristimiseta. Siis ei saa nad
tunda patu naudinguid ega taevaseid rõõme. Siis ei ole ime, et nad iga nädal nimetavad ennast
kirikus armetuteks patusteks, sest sellises olukorras olemine on armetu. Kõik patud on võetud
ja seepärast ei saa sa enam neid nautida. Olla tühi, olla lihtsalt pailaps. Jeesuse plaan pole
tühjendada, vaid täita meie elusid. Tahab halvad asjad ära võtta ja head sisse panna. Ristija
Johannes ütles:“Tema saab seda teha, mina mitte. Mina saan teid ainult veega ristida, kuid ei
saa teha midagi teie tuleviku heaks. Tema on see, kes seda suudab.“
Jeesuse alatähtsustamise põhjuseks oli kreeka filosoofia mõju kristlaste mõtlemisele.
Kreeklased jaotasid reaalsuse kahte ossa- füüsiliseks ja vaimseks. Selle all kannatame
tänapäevalgi koguduses. Füüsilised asjad võivad olla vaimsed. Kreeklased jaotasid sisemisteks
ja välisteks. Nad jaotasid pühadeks ja ilmalikeks. See on kõige ohtlikum. Ma ei luba kunagi
ühelgi kristlasel öelda, et teeb ilmalikku tööd, vaid on kristlikus teenistuses sõltumata ametist.
Jagame sakraalseks ja ilmalikuks. Nad lahutasid füüsilise vaimsest ega pannud seda kunagi
kokku. Platon ütles, et vaimne on reaalsem, Aristoteles, et füüsiline on reaalsem. Tema õpetas
juhuslikult esimesena evolutsiooniõpetust. Kuna nad ei suutnud neid kahte asja kunagi kukku
panna, ei suutnud nad ka neid Jeesuses kokku panna. Jeesus ei saanud olla samal ajal Jumal ja
inimene, sest need kaks asja ei saa kunagi olla üks kreeka mõtlemises. Taevas ja maa ei saa
kunagi kokku. Vaimne ja füüsiline ei saa kokku. Jumal ja inimene ei saa olla üks. Seega
arendasid nad palju variatsioone. Küsimus oli, milline reaalsuse külg oli Jeesuses. Kas Ta oli
jumalik või inimlik? Mõned ütlesid, et Ta on rohkem jumalik kui inimlik, et tegelikult ei olnud
Ta kunagi inimlik, Ta lihtsalt ilmus inimesena. Me nimetame seda valeõpetust doketismiks. See
sõna tähendab fantoomi. Sellega seletatakse, et Jeesus oli Jumal fantoomina. Ta lihtsalt tundus
inimesena, mida Ta tegelikult ei olnud, Ta ei käinud näiteks tualetis. Jeesus tühjendas oma põit
nagu meiegi. Juutide palveraamatus on üks tore palve, kui sa lähed tualetti. Selles palves
tänatakse Jumalat, et keha toimib ja kergenduse eest. Olen olnud tualetis, kus on tekst seinte
peal:“Ükski israeliit ei ole koormatud…“ Heebrealastele on kogu elu vaimne. Kui oled vana ja
sinu see kehaosa ei tööta, soovid, et oleksid Jumalat kiitnud, kui see töötas. See ei ole vaimne,
see on sellepärast, et meil on kreeka mitte heebrea mõtlemine. Me ei suuda füüsilist ja vaimset
kokku panna. Sellepärast ei saanud Jeesus olla samaaegselt inimene ja Jumal. Öeldi, et Ta oli
rohkem Jumal kui inimene. Ta ainult ilmus inimese kujul. Teised ütlesid, et Ta oli rohkem
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inimene kui Jumal. Ta oli inimene, kes täiuslikult suhtles Jumalaga, arendas kõigis oleva
potentsiaali. See on kõige hullem valeõpetus, mida meie teoloogia seminarides tänapäeval
õpetatakse. Professor John Hick Birminghami ülikoolis kirjutas Jumala inimeseks saamise
müüdist. See hävitab usku. Noor inimene, kes läheb täis usku teoloogilisse seminari, tuleb
surnuna välja. Nüüd teate, miks. Ta oli inimene teiste jaoks. Kas olete seda kuulnud? Inimene.
Rohkem inimlik kui jumalik. Inimene, kes suhtles Jumalaga paremini. Seda nimetatakse
adoptsionismiks, Jeesus oli ainult Jumala pojaks adopteeritud. Tavaliselt öeldakse, et Teda
adopteeriti ristimisel. Ta ei olnud seda. Ta oli Jumala ainusündinud Poeg. Need valeõpetused
kerkivad esile. Kolmandaks väidetakse, et Ta oli osaliselt inimene, osaliselt Jumal. Sellisena
kujutavad Jeesust „Jehoova tunnistajad“. Jeesus oli poolinimene ja pooljumal. Ta on midagi
vahepealset. Ta ei saa olla mõlemat, kuid on midagi vahepealset. Nad ei tule toime Johannese
evangeeliumi kolme esimese salmiga, kuid nad muutsid seda oma piiblis. Tulen selle juurde
tagasi. See on tänapäeval väga tavaline. Tõene on viimane. Jeesus on täielikult inimlik ja
täielikult jumalik. Ta on mõlemad. Kui Ta ei oleks olnud täielikult jumalik ja täielikult inimlik,
ei oleks Ta sinu heaks seda suutnud teha, mida Ta on teinud. Jeesus teeb meie jaoks kaks asja:
Ta ilmutab meile Jumalat ja lepitas meid Jumalaga. Ta poleks saanud kumbagi teha, kui Ta ei
oleks olnud täiesti inimlik ja täiesti jumalik.
Sellest tõest peame kinni hoidma. Seda on laialdaselt rünnatud koguduse sees. See oli tõde,
mida Johannes ütles:“Ma tundsin Teda. Mina võtsin Tema rinnale nõjatudes einet. Ma olin
Talle lähedasem, kui keegi teine. Ma tundsin Teda 63 aastat. Mina tean tõde. Ta oli täiesti
inimlik ja täiesti jumalik.“ See oli sõnum, millepärast ta kirjutas, et korrigeerida seda arusaama
Jeesusest. Sellepärast on neljandas evangeeliumis rõhuasetus Tema täielikul inimlikkusel.
Jeesus on tegelikult neljandas evangeeliumis inimlikum kui ülejäänud kolmes. Seal on suurem
rõhuasetus Tema täielikule inimlikkusele. Näiteks Johannese evangeeliumis on kõige lühem
salm Piiblis. Kas teate? Selles salmis on lihtsalt:“Jeesus nuttis.“ Tegelikult see ainus salm räägib
meile, kui inimlik Jeesus oli. Ta seisis haua äärel. Johannese evangeeliumis kirjutatakse ka,
kuidas Jeesus oli näljane, janune, väsinud, üllatunud. See on väga inimlik. Ei ole ime, et selles
evangeeliumis ütleb Pilaatus:“Vaata seda inimest.“ See on väga tähelepanuväärne fraas.
Inimene. Kui tahad teada, milline on inimlikkus, siis vaata seda inimest. Johannese
evangeeliumis tuleb Jeesuse palveelu üle kõige esile. See näitab, et Ta oli tõesti inimene, et ta
pidi palvetama. Ta oli sõltuv oma Isast. Mida Ta ütles, mida tegi, kõiges. Ta oli nii inimlik, et
ei suutnud ilma selleta ellu jääda. Selles evangeeliumis on mõned Tema kõige ilusamad palved.
Johannese 17 on palve ühtsuseks. Põhiline rõhuasetus Johannese evangeeliumis on Tema
täielikul jumalikkusel. Kui ta inimlikkust rõhutab, siis seda pisendatakse järk-järgult. Jeesus oli
natuke vähem kui täielikult jumalik, siin natuke veel vähem kui täiesti jumalik, Teda tasapisi
allapoole tõmmates. Üheks selle tulemuseks oli, et Jeesust kujutati pigem looduna kui Loojana.
Seda usuvad Tema tunnistajad. Kui paneme Jeesuse reaalsuse loodu poolele Looja poole
asemel, oleme tõde moonutanud, sest Ta kuulub teise poole peale.
Kuidas kujutab Johannes Jeesuse täit jumalikkust. Vastus on selles maagilises number seitsmes.
See arv tähistab täiuslikkust. Heebrealaste jaoks on 7 täiuslik arv. See ei ole meie arvudes, kuid
oli heebrea mõtlemises. See on tõenäoliselt kõige tähtsam number Piiblis. Kõik, mis on sellest
vähem, on vähem kui täiuslik. 666 on vähem kui täiuslik. Te saate aru? 777 on juba midagi.
Meil on 777. Kolm täiuslikku tõendit Jeesuse jumalikkusele. Esiteks 7 tunnistajat. Selles
evangeeliumis on 7 inimest Jeesust Jumala Pojaks nimetanud: Ristija Johannes, Naatanael,
Jeesus ise, Peetrus, Marta. Kas teadsite, et Marta oli esimene naine, kes ütles:“Sina oled Kristus,
elava Jumala Poeg.“ Peetrus oli esimene mees, kuid Marta oli esimene naine. Ta ei olnud lihtsalt
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hea retseptide käsitleja, vaid tal oli ka vaimude eristamise and. Samuti Toomas ja Johannes, kes
selle evangeeliumi kirjutas. 7 tunnistajat . Juudi seaduse kohaselt on 2-3 tunnistajast küllalt,
kuid siin on 7. Saame täiusliku inimeste arvu, kes tunnistasid, et Tema on elava Jumala Poeg.
Sõna „tunnistaja“ on eluline sõna. Seda on neljandas evangeeliumis 50 korral kasutatud. See
ütleb, et meil on isikuline tunnistus sellele tõele. 7 imet. Ta on väga hoolega valinud kõikide
imede hulgast, mida Jeesus tegi. Ta valis ainult 7 imet. Kui küsida, et miks selline valik, need
olid kõige üleloomulikumad imed, mida Ta tegi. Kõige sensatsioonilisemad. Kõige
jumalasarnasemad. Deemonite väljaajamisega tegelesid pajud, isegi variserid. Sellepärast ei ole
ta maininud deemonite väljaajamist. Ta on nimetanud veest veini tegemist. Proovigu kõik
psühhosomaatikud seda teha. See on jumalik ime. Seda saab ainult Jumal teha. Kõrgest soost
mehe poja tervendamist mainib ta sellepärast, et see oli üks tervendusime, mida Ta tegi haigest
miilide kaugusel. Ta ei pannud käsi peale, nii et elekter Tema sõrmedest läbi käis. Jeesus
tervendas kõrgest soost mehe poja ise eemal viibides. Ta lihtsalt ütles: Ma ei pea sinna minema.
Saa terveks! Mees läks koju ja sellel samal momendil oli ta tervendatud. See on jumalik.
Tervendada eemalt. Siin inimene, kes oli olnud vigane 38 aastat. See on üsna krooniline
olukord. 5000 inimese toitmisest räägivad kõik neli evangeeliumit. See oli vaatemänguline. 5
leiba ja 2 kala. Ta lõi oma kätega. See on jumalik ime. Sellega ei saa psühhosomaatikud
hakkama. Vee peal kõndimine. Sünnist saadik pime mees. See on jätkuv olukord. See on pärilik
haigus. Lõpuks Laatsarus, kes oli samal päeval surnud või Jairuse tütar, kes oli just surnud.
Laatsarus juba haises oma hauas 4. päeva. Johannes tahab sellega öelda:“Kas sa ei näe, mida
need ütlevad, mida need märgid tähendavad. Need viitavad Tema jumalikkusele.“ Nikodeemos
ütles Jeesusele:“Ükski inimene ei suuda teha seda, mida Sina teed. See tuleb Jumalast.“ See on
Johannese sõnum. Need 7 imet räägivad, et Jeesus oli täielikult jumalik ja Jumal oli Temaga.
Lõpuks 7 sõna. Mida Jeesus enese kohta ütles? Jeesus rääkis kogu aeg endast. Kas sulle
meeldivad inimesed, kes kogu aeg endast räägivad? Mulle ei meeldi isegi inimesed, kes minust
räägivad, kuid nemad tahavad iseendast rääkida. Nad alati alustavad:“Mina tegin seda, mina
veetsin seal puhkust, mina ostsin uue auto.“ Jeesus rääkis kogu aeg endast. Oli 7 absoluutselt
ainulaadset asja, mida Ta ütles: Mina olen elu leib. Mina olen maailma valgus. Mina olen hea
karjane... Isegi kui meie ütleme mina olen, hakatakse mõtlema, et kelleks ta end küll peab.
Jeesus ütles isegi ükskord:“Mina olen alandlik.“ Teie katsetage seda sõna ja vaadake, kuidas
läheb. Jeesus võis seda endale lubada. Jeesusel oli 250 nime ja tiitlit. Kellelgi teisel ei ole nii
palju nimesid olnud kogu ajaloo vältel. Allahil oli 99 nime, kuid Jeesusel oli 250. Paljud neist
oli Ta ise endale pannud. Heebrea keeles kõlab mina olen kui Jahve. Jahve taeva leib. Jahve
maailma valgus. Miks Ta kasutas seda sõna? Ühel päeval, kui nad ütlesid, „Meie teame, kes on
meie isa, sina ei tea.“ Ta ütles:“Tunnen oma Isa, teie ei tunne oma.“ Nad ütlesid:“Teame. Meie
isa oli Aabraham.“ Ta ütles:“Ei ole, teie isa on kurat. Sellepärast püüate mind tappa, räägite
valet minu kohta. Teie isa on valetaja, tapja algusest peale. Kui ta räägib valesid, siis räägib
enda oma.“ Ta ütles:“Kui te oleksite Aabrahami pojad, suhtuksite minusse samamoodi kui
Aabraham. Armastaksite, kuulaksite mind. Aabraham ootas minu tulekut. Teie ei saa olla ta
pojad.“ Nad ütlesid:“Aabraham on juba 2000 aastat surnud ja sa ei ole 50-ne aastanegi, kuidas
saaksid tunda Aabrahami?“ Ta ütles:“Enne Aabrahami oli Jahve. Mina olen.“ See oli Tema
kohtuprotsess, mis asja lõpetas. Nad ei suutnud leida 2-3 tunnistajat Jeesuse ütlustele, kuid
kohus süüdistas Teda Tema omade sõnade põhjal, mis on seadusevastane. Nad käskisid Tal
rääkida: Sa oled juut. Räägi meile, kes sa oled. Kas sina oled Kristus, elava Jumala Poeg? Ja
Jeesus vastas:“Jahve (Mina olen).“ Ülempreester küsis:“Kui palju tunnistajaid meil praegu on?
70. Te kõik kuulsite seda!“ Selle põhjal mõisteti Ta surma. Need 7 sõna on üle kogu Johannese
evangeeliumi laiali pillutatud ja on üliolulised. Teised sünoptikud jätsid need kahe silma vahele.
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Johannes oli huvitatud, milline oli Jeesus, mitte sellest, mida Ta tegi ja ütles. Sellepärast märkas
ta neid sõnu ja salvestas oma mällu. Ta kirjutas need meie jaoks üles. See on tunnistus Jeesusest.
Siis ta teeb midagi ilusat. Kui Markus kirjutas Jeesusest, alustas ta sealt, kus Jeesus oli 30aastane, sest siis sattus Ta avalikkuse tähelepanu alla. Matteus kirjutas järgmise evangeeliumi.
Ta läks ajas tagasi. Ta läks tagasi Tema sünni juurde. Kuna Ta oli juut, pidi ta minema
Aabrahamini välja. Luuka tuli kolmandana. Ta ütles: Jeesus on inimene, Ta kuulub inimrassi,
mina alustan Aadamast. Sellepärast alustas ta Jeesuse lugu Aadamast. Johannes tuli ja ütles:
Mina alustan Jahvest. Ta võttis sõnad 1. Moosese 1:1-st ja ütles:“Alguses oli.“ Ta oli juba seal.
Nii jõuame selle intrigeeriva küsimuseni- Kuidas ta nimetas Jeesust enne Tema sündi? Ollakse
nii harjunud Teda Jeesuseks kutsuma, kuid unustame, et see oli uhiuus nimi, mis Talle pandi,
kui Ta sai inimeseks. Enne Teda nii ei kutsutud. Jumal ei nimetanud Teda kunagi Jeesuseks.
Mis oli Tema nimi enne? Kui Johannes kirjutas oma evangeeliumi ja alustas algusest, või nii
algusest, kui inimese mõtlemine võib minna- meie universumi loomisest. Sellest varasemat ei
suudeta ette kujutada. Kui läheme ajaloo algusesse, siis on öeldud, et Ta oli juba alguses olemas.
Kuidas me Teda nimetame? Siis tuleb see Johannese evangeeliumi unikaalne nimi- Logos. See
on hämmastav tiitel. Seda ei ole keegi teine terves Piiblis kasutanud. Johannes kasutas seda
hoolsalt. Miks? Mida ta silmas peab? Sellest on kahju, et enamuses Piiblites on seda tõlgitud
kui „sõna“. Seda on siiski käsitletud määratletud vormis. Jeesus ei olnud lihtsalt üks paljudest
sõnadest, vaid oli üks konkreetne sõna. Tegelikult kätkeb see endas palju enamat. Mis on sõna?
Ma olen kindel, et mõned teist ütlevad pärast lõunat või millalgi:“Kas saaksin sõna?“ Kui keegi
ütleks logos…Sõna on lihtsalt väljendatud mõte, mis tuleb minu suust sinu kõrva. Kas Jeesus
tuli lihtsalt Jumala suust meie kõrva? Ei, see on palju rohkem kui see. Sellel sõnal on ajalugu.
Kas mäletate, olen rääkinud, et Johannes elas ja suri Efesoses, mis asus Türgi lääneosas. See
on väga tähelepanuväärne. Efesoses 600 aastat enne, kui Johannes selle kirjutas, 568 eKr elas
mees, kelle nimi oli Herakleitos. Herekleitos oli teaduse rajaja. Ta oli innukas uurija. Ta ei
kasvanud kunagi välja sellest väikese poisi harjumusest küsida:“Miks?“ Väikesed lapsed
küsivad alati: Miks isa? Miks ema? Miks, miks? Väsime sellest. Loodan, et te ei kasva sellest
kunagi välja. Ärge arvake, et olen kasvanud. Jätkuvalt küsin: Miks? Miks seda raamatut
kirjutati? Miks seda öeldi? Miks, miks, miks? Herakleitos ütles: Pead treenima oma meelinägemist, kuulmist, kompimist, et uurida, mis sinu ümber toimub. Siis pead küsima: Miks see
käitub nii nagu käitub? Pead küsima ilma ja pilvede kohta. Pead küsima loomade kohta. Pead
küsima inimeste kohta. Miks? Miks nad nii käituvad? Ta nimetas seda fraasi „miks“. Ta ei
rääkinud inglise keelt. Ta nimetas seda „logos“. Ta ütles: Logos on selle põhjus. Ta ütles, et
pead alati vaatama logost. Kui uurite elu (bios), otsige logost biosest, otsige biologost.
Bioloogia. Kui uurite ilma, otsige meterologost, meteroloogia. Iga teadusharu otsib logostpõhjust, miks asjad on nii, nagu nad on. Kas suudate jälgida? Kui uurite, kuidas toimub
inimpsüühika, nimetate seda psühho logos, psühholoogia. Kui uurite ühiskonna toimimist,
nimetate seda sotsio logoseks, sotsioloogia. Iga teadusharu põhineb Herakleitose logosel.
Põhjus miks. Teadusharud vaatavad ainult reaalsuse väikest osa. Vaadeldakse biost, zood
(loomad), psühho, sotsio, mida iganes. Seal selgitatakse välja ainult reaalsuse väga väikese osa
põhjus. Tänapäeval ollakse spetsialiseerunud. Teadlased teavad üha rohkemast aina vähem.
Logose leidmine väga kitsal alal loob oma keele. See jätab kõik muu välja. Johannes ütleb, et
sa pead küsima kõiksuse kohta. Mis on selle kõige põhjus siin? Vastus on Jeesus. Kas pole
põnev? Võid öelda halleluuja, kui soovid. Kõik see oli tehtud Jumala kingitusena Tema pojale.
See kõik on Jeesuse jaoks. Sellepärast oleme siin. Kõik saab Temas kokku võetud. Tema on
põhjus miks. Tema on logos. Põnev kontseptsioon. Sa võid teada põhjust, miks arvutid
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töötavad, miks loomad käituvad nagu nad käituvad. David Attenborough teadis nii palju
looduse kohta, kuid ta ei teadnud põhjust, miks see kõik eksisteerib. Meie teame. Põhjus miks
on Jeesus. Kas ei ole põnev? Tema on logos. Sellel sõnal on teine ajalooline tähendus. See
ulatub üle Vahemere Alexandriasse, mis oli ülikoolilinn, mis ühendas kreeka ja heebrea
mõtlemist. Paljud juudi professorid elasid Alexandrias. Üks filosoofiaprofessor, keda nimetati
Philoks… Selles ülikoolis tõlgiti Vana Testament kreeka keelde. 70 õpetlast. Sellepärast
nimetatakse seda Septuaginta või LXX, sest seda tõlkis 70 Aleksandria õpetlast. Nad püüdsid
heebrea mõtlemist kreeka mõtlemisega ühendada. Professor Philo haaras kinni sõnast „logos“
ja ta ütles, et „logose“ puhul ei peaks me ütlema see, vaid Tema. Ta ei mõelnud, et Logos oleks
olnud inimene, teda isikustati. See on kõik. Põhjus miks on rohkem kui asi. Me saame seda
isikustada. Isikustamise puhul räägime, kui ütleme oma auto kohta tema naissoost. „Ta sõitis
täna tõesti hästi.“ Ega te ometi ei arva, et teie auto on naissoost? Ei. Võin öelda, et olen sõitnud
näiteks naissoost kaubikuga. Midagi isikustada. Panime oma esimesele autole nime. See oli
väike Austin 7, 1928 mudel. Lapsevanker ratastel. Kutsusime seda Dorkaseks, sest ta tegi head
tööd. Me isikustasime seda. Olime andnud talle iseloomuomadused. See ei olnud enam see.
Sellepärast ütles Philo logose kohta, et see ei ole asi. Arukus oli heebrea mõtlemises isikustatud
naisena. Otsige teda. Tema on see, keda vajad. Logos isikustati meessoo vormis. Johannes oli
võimeline võtma Põhjuse „miks“ Herakleitoselt ja isikustatud Tema Philo´lt ja öelda:“Võin
seda sõna edasi arendada. See nimi on Jeesus.“ Kas näete, kuidas maailm kokku sai? See on
väga põnev sõna.
Enne kui lõpetame, loen teile natuke Johannese evangeeliumist. Mida ütleb Johannes oma
evangeeliumi esimesel leheküljel? Ta ütleb neli absoluutselt üliolulist asja logose kohta. Esiteks
on see igavik. „Alguses oli logos.“ Teiseks on see isik. Teiseks ütleb ta:“Logos oli Jumalaga
näost näkku.“ See on sõnasõnaline tõlge. See on kui kaks inimest vaatavad lihtsalt teineteisele
armastavalt silma. Näost näkku. Suhe. Ainuke inimene planeedil Maa, kes sai öelda, et Jumal
on armastus, sest ainus inimene, kes uskus, et Jumal on kolm ühes. Juudid ja moslemid usuvad,
et Jumal on ainult üks isik. Sa ei saa öelda:“Ta on armastus,“ sest armastus ühe isiku korral on
võimatu. Armastus on rohkem kui üks isik. Kui see on Isa ja Poeg, kes teineteist armastavad,
võid öelda:“Tema on armastus ja on alati olnud armastus.“ Kas näete selle tähtsust? Logos on
igavene ja Logos on ka isik. Mitte see, vaid Tema. Kolmandaks jumalus. Logos oli Jumal.
Alguses oli Logos juba kohal. Logos oli Jumalaga näost näkku, isiklik suhe. Logos oli Jumal.
Sellesse jäävad „Jehoova tunnistajad“ kinni. See lause on nende piiblis muudetud: Logos oli
üks paljudest jumalatest. See muudab kõik. Logos oli Jumal, täielikult jumalik. Siis tuleb
uskumatu neljas väide- Logos sai lihaks ja pani oma telgi meie keskele. Meie nägime Tema au.
Meie nägime seda au, mida oli näinud ainult Tema ainusündinud Poeg. See on vapustav algus.
Sellepärast ei annaks ma Johannese evangeeliumit uskmatutele. Usun, et te saate sellest nüüd
paremini aru, kui siis, kui te usule tulite.
Vaatame veel seda elu mõtet. Temasse uskumine, Logos kui Jumala Poeg, kui te ikka Temasse
usute, on teil elu. Johannes toob välja kontrastide seeria, mis see teie jaoks tähendab. Te tunnete
pigem elu kui surma. Te ei näe surma. Elu lihtsalt jätkub, sest surm ei saa seda puudutada. See
on elu eluks, mitte elu surmaks. Teistele on iga südamelöök hauale lähemale jõudmine. Meie
elame eluks, mitte surmaks. Me ei käi pimeduses, kui meil on elu valgus. Pimedus on moraalne
pimedus. Kui te käite Minuga, siis teis ei ole asju, mida peate peitma. Siis ei ole teil saladusi.
Te elate tões, mitte vales. See on järgmine kontrast, mis on läbiv Johannese evangeeliumis.
Sõnad „tõene“ ja „reaalne“ on heebrea ja kreeka keeles samad sõnad. Tõde ja reaalsus on samad.
Elame reaalsuses. Elad vabaduses, mitte orjuses. Juudid ütlesid Jeesusele:“Meie ei ole kunagi
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kellegi orjad olnud. Kuidas saad sa väita meie vabaks saamisest?“ Milline lühike mälu neil oli.
Kas nad olid unustanud Egiptuse vangipõlve? Siiani tähistavad paasapühi igal aastal, arvates,
et nad olid vabad. Jeesus ütleb:“Kes iganes pattu teeb, on patu ori.“ Iga kord kui patustad, aitad
muuta harjumuse ahelat tugevamaks. Tema saab olema sinu isand. Jeesus teeb teid vabaks. Mis
elu me küll elame! Elu elu, valguse elu, tõe elu, vabaduse elu. Üle kõige on kontrast armastuse
ja viha vahel. Kas elad Jumala armastusest või Tema vihast ja sellest tulenevate kõikide
tagajärgedega. Mis on elu? Elu on Jumala ja Tema Poja isiklik tundmine. Te saate tundma Isa
Poja läbi. Kuidas saame elada sellist elu? Ükski evangeelium ei räägi teile nii palju Pühast
Vaimust kui Johannese evangeelium. Seda elu saate nautida Püha Vaimu läbi. Johannes teadis
seda. Esimeses peatükis on kirjutatud: Jeesust ristitakse Püha Vaimuga ja Tema ristib Pühasse
Vaimusse. Kolmandas peatükis räägib ta Vaimust sündimisest. Uuesti sündimisest. Veest ja
Vaimust sündimisest. Kaks ristimist, mis on meile vaja- vesi ja Vaim. Sündimine sellest.
Neljandas peatükis räägib ta elavast veest ja Vaimus ja tões ülistamisest. Seitsmendas peatükis
osaleb ta lehtmajade pühadel. Nad palvetasid vihma pärast, sest igal aastal on 6 kuud ilma ühegi
piisata. Septembris-oktoobris tahtsid nad, et varajane vihm tuleb. Pidustuste viimasel päeval
nad täitsid suure anuma veega, nad kandsid selle templisse ja valasid altarile ja palvetasid vihma
pärast. Kui nad seda pidustuste viimasel päeval tegid, seisis Jeesus seal ja ütles:“Kui kellelgi
teist on janu, tulgu ta minu juurde. Mina olen elava vee allikas.“ Ta rääkis Pühast Vaimust. 1416 peatükid on täis uut lohutust, mis saab tulema. Tõe vaim. „Paraclete“ on kreeka sõna. „Para“
tähendab kõrval, „cleitos“ kutsutud. Keegi, kes seisab teie kõrval, keegi, kes on kutsutud teie
kõrval seisma, keegi, kes teid lohutab, kes on sinu kindlus. Teine trööstija nagu Jeesus. Lõpuks
10 peatükk, kus Ta valmistas neid nelipühiks. Tunnus ja käsk. Tunnus- Ta puhus neile igaühele.
Ta ütles:“Nüüd võtke vastu Püha Vaim.“ Sellel momendil ei saanud nad midagi. See oli
nelipühade peaproov. Kui nad oleksid sellel momendil saanud, oleks Ta neid käskinud peale
puhumist, kuid Ta ei teinud seda. Ta puhus neile ja ütles:“Võtke vastu!“ Mõned nädalad hiljem
istusid nad templis ja kuulsid…(puhumist). See oli Jeesus, kes puhus. „Nüüd võtke vastu!“ Nad
said kõik Püha Vaimu täis ja elasid igavest elu, külluslikku elu, mille Jeesus neile andis.

Apostlite teod
1. osa
Piibel koosneb inimese ja Jumala sõnast. Seal on palju inimlikke autoreid, kuid üks jumalik
toimetaja. Üks ei ole alati teadlik teisest. Ma ei usu, et ükski nendest autoritest sai aru, et nad
kirjutasid Piiblit. Püha Vaim paneb kokku erinevate autorite poolt kirjutatu. Enamus neist vastas
tungivale vajadusele. Näiteks Pauluse väike kiri Fileemonile. See on tore väike kiri, mis räägib
põgenenud orjast, kes Filipi kaudu eksles Rooma metropolis. Sai sõbraks Paulusega ja võttis
Jeesus Kristuse oma päästjana vastu. Paulus ütles, et ta peab ta tagasi saatma. Ma tunnen sinu
isandat Fileemonit. Siis ta kirjutas selle väikese kirja Fileemonile. Kui sinu ori on raha võlgu,
maksan ma selle ise tagasi. Ta ütles:“Nüüd on ta sulle kasulik.“ Orja nimi oli Oneesimos, mis
tähendab kasulik. Arvan, et see oli lihtsalt peremehe poolt antud hüüdnimi. Paulus
kirjutas:“Sulle võis ta kasutu tunduda, kuid nüüd leiad ta kasulikuna.“ See on väga inimlik väike
kiri, kuid see on pilt päästest. Jeesus tuli ja tegi ta Jumalale kasulikuks ja saatis ta tagasi oma
isanda juurde. See on pilt päästest. Nende ümberkujundamisest ja taaskasulikuks muutmisest.
Näiliselt on see lihtsalt üks inimlik kiri. Enamus Piibli raamatutest on kirjutatud väga inimlikul
põhjusel. Nad on samas toimetatud ka jumalikul põhjusel. Seepärast võime neid nendel kahel
tasandil uurida. Nimetan neid ajalooliseks ja eksistentsialistlikuks tasandiks. Ajalooline tasandmiks see kirjutati? Eksistentsiaalne tasand- miks on see meie Piiblis? Mida Jumal sellega öelda
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tahab? Läheneme nendele kahel viisil. Vaatame ajalooliselt. Teises osas vaatame
eksistentsialistlikust küljest. Miks pani jumalik toimetaja selle Piiblisse? Esiteks, miks selle
kirjutas inimlik autor? Mis oli selle taga olev põhjus? Luuka on ainus mittejuut kogu Piiblis.
Piiblis on 40 erinevat kirjutajat, 39 neist on juudid. Heebrea mõtlejad. Luuka sai enamiku oma
materjalist heebrealastelt, kuid ta ei olnud juut. Peame teadma, et sellest autorist õiget tunnetust
saada. Esmalt oli ta arst. See on üsna tähtis. See ilmutab tegelikult Jumala huumorimeelt.
Meditsiin oli väga hästi arenenud. Olete kuulnud Hippokratesest ja Hippokratese vandest. See
oli umbes 400 aastat eKr. Meditsiin oli kõrgelt arenenud. Neil oli hea väljaõpe. Neil olid mõned
veidrad uskumused. Näiteks arvasid nad, et tervise aluseks on tasakaal nelja kehavedeliku osaslima, veri, must sapp ja kollane sapp. Tervis ilmneb, kui kõik need neli on tasakaalus. See
arendas meditsiinis vaatluslikkust, analüütilisust, hoolsust ja nende praksist üldse. See kõik
tuleb välja Luuka evangeeliumis ja tema Apostlite tegude raamatus, sest tema kirjutas need
mõlemad. Ta kirjutas need samal põhjusel samale inimesele. Te näete seal väga põhjalikku
vaatlust, väga täpseid ülestähendusi. Korralikumaid kui teiste piibliautorite puhul. Ta on väga
hoolsalt sündmused kirja pannud nagu need tõesti toimusid. Meditsiinilised terminid tulevad
esile. See tõestab, et ta oli arst. Te näete pidevalt meditsiinilisi termineid. Oluline nüanss, et
Jumal kasutas humoorikalt arsti, et kirjeldada meile neitsist sündimist. Mulle tundub see tore.
Kõik need detailid Maarja kohta…Matteus annab meile Jeesuse sünni kohta Joosepi vaatenurga
ja Joosepi sugupuu. Matteuse evangeeliumis ei olnud Jeesuse sugupuud. Mitte füüsiline, sest
kui see oleks olnud, ei oleks Jeesus saanud kunagi olla juutide Kuningas. Jekonja oli sellest
sugupuust ning tema oli neetud. Jumal oli öelnud, et ükski sinu poegadest ei saa kunagi Taaveti
trooni. Matteuses oli Jeesuse legaalne sugupuu. Luuka evangeeliumis on füüsiline sugupuu
Maarja kaudu. Jeesus oli Taaveti soost isa kaudu ja füüsiliselt ema kaudu. Ta oli seda
kahekordselt. Seega oli Ta topelt sobiv. Luuka rääkis Maarjaga ja nii sai ta Maarja arusaama
sünnist. Selle intiimsematest detailidest. Sealt tulevad Jeesuse ümberlõikamise detailid. Tema
mähkmed. Väikesed detailid, mis võiksid huvitada. Jumal kasutab ka arsti tervendusimede
tuvastamisel. Kas ei ole põnev, kui arstil lastakse seda kõike teha. Paljud arstid, isegi kristlikud
on tervendusimede suhtes skeptilised. Jumal valis nende kõikide asjade salvestamiseks arsti. Ta
ei olnud üks 12-st ega tundnud Jeesust isiklikult. Seega sõltus ta pealtnägijatest. Arstid on väga
osavad inimeste küsitlemises ning olude väljaselgitamisel.
Teiseks on ta pagan, rahvuselt antiookialane, mida on kirjeldatud kui vana maailma Pariisi. See
paiknes Vahemere idakaldal ja tõotatud maast põhjas. Ühtlasi oli see maaks, kuhu kadunud
poeg läks oma raha kulutama. Seda tunti üsna amoraalse linnana. Siiski oli seal esimene
mittejuudi kirik. Esimene kristlaste kogunemiskoht. See oli täielikult mittejuutlik. Neid ei
saadud juutideks nimetada. Sealt sai alguse nimetus „kristlane“. Kristlased ei kasutanud ise seda
nime. Ma leian, et see on üsna eksitav termin. Ma pigem ütleksin „jünger“ või „usklik“ nagu
on nimetatud Apostlite tegude raamatus. Luuka kirjutab, et Antiookias nimetati neid esimest
korda kristlasteks. Luuka oli huvitatud, kuidas uus usk sai alguse juutidest, kuid jõudis lõpule
paganate hulgas. See on midagi uut, et usk ületab etnilisi barjääre. Enamus inimestest sündis
oma usku ja jäi ka sellesse. Siiski levis tollal usk, mis liikus ühelt inimeselt teisele. Sellele
Luuka ka keskendub. Võite nimetada Apostlite tegude raamatut kui kahe linna looks või
„Kuidas nad hea sõnumi Jeruusalemmast Rooma viisid.“ See, kuidas kõik toimus, on ustavalt
üles kirjutatud.
Kolmandaks oli Luuka väga kogenud rändur. Tema reisides esineb kaks huvitavat momenti.
Esiteks, kellega ta reisis? Vastus on Paulusega. Aeg-ajalt kasutab ta Apostlite tegudes mitmuse
1. pööret- meie. Meie asusime teele. Ta ei ütle lihtsalt enese viisil:“Mina olin seal.“ Ta
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ütles:“Meie olime seal.“ See on tema vaikne kõneviis. Märkimisväärne, et kõik Uue Testamendi
kirjutajad suunavad tähelepanu enda pealt ära. Kui tahate infot Matteusest, peate lugema
Markust. Matteus kordab Markuse evangeeliumi, millest ta sai kogu oma informatsiooni. Kas
pole põnev? Tänu Peetrusele on meil Markuse evangeelium. Peetruse kõik nõrkused on
Markuse evangeeliumis märgitud. Nad ei tõmba tähelepanu endale. Luuka teeb samuti.
Johannes tegi ka nii. Ta räägib jüngrist, keda Jeesus armastas. Kõik Uue Testamendi autorid
tõmbavad ikka ja jälle tähelepanu Jeesusele. Enda pealt ära. Nii teeb Luuka. Ta ei tõmba
tähelepanu endale. Ta reisib koos Paulusega. Huvitav, et kui Paulus pidi merereisile minema,
oli Luuka temaga. Paulusel olid füüsilised probleemid. Luuka reisis temaga meritsi, mitte nii
tihti aga maismaal. Igal merereisil oli see arst Paulusega kaasas. Laevahuku kirjeldus on vana
maailma kirjanduse üheks parimaks näiteks. See on väga ilmekas ülestähendus. Malta rannikul
tormis karile jooksmine. Ta reisis koos Paulusega. Eriti merereisidel Filipisse Tüürosest Troase
kaudu. Samuti reisidel Jeruusalemma ning Kaisareast Rooma. Arst oli pidevalt temaga kaasas.
Ma olen kindel, et see oli tervislikel põhjustel. See ei tähenda, et kui Paulus oli vangis, jalutas
Luuka niisama ringi. See tähendab, et ta oli kaks aastat Jeruusalemmas ja kaks aastat Roomas.
Ma arvan, et nendel aastatel kirjutas Ta Luuka evangeeliumi ja seejärel teise osa- Apostlite
tegude raamatu. See on minu teooria. Jeruusalemmas oli tal kaks aastat, kus ta sai rääkida
Maarja ja teistega, kes tundsid Paulust isiklikult. Sealt sai ta kogu informatsiooni, mida hiljem
kasutada. Kui ta oli Roomas, sai ta Paulust küsitleda:“Mida sa seal tegid, kui mind sinuga ei
olnud?“ Arvan, et ta kirjutas need kaks osa nende kahe aasta kahel perioodil. Teiseks, kus ta
rändas? Olen juba maininud, et ta osales kõikidel merereisidel, kuid tal olid need kaks perioodi
Jeruusalemmas ja Roomas. Miks pidi ta neid kaht perioodi kasutama nende kahe kogumiku
kirjutamiseks? See on küsimus, millele hetke pärast vastan.
Vaatame järgmist asja, mida temast teame. Ta on väga andekas kirjanik. Ma juba mainisin, et
laevahuku kirjeldus on üks vana maailma kirjanduse meistriteoseid. Seda tsiteeritakse ikka veel.
See on hea kirjandus. Tal oli hea sõnavara, suurepärane stiil. Ühtlasi suudab ta huvi üleval hoida
ning ka õiget tempot pidada. Tempo hoiab inimesed põnevil, hoiab lugu liikumises. Keegi teist
juba ütles mulle, et Apostlite tegusid on palju kergem läbi lugeda kui Matteuse evangeeliumit.
Kuigi Apostlite teod on pikemad, hoiab see siiski sinu huvi üleval. Andekalt kirjutatud. Hoiab
kogu aeg liikumises. Ta on kirjanik ja ajaloolane. Hea ajaloolaseks olemise võti on teadmine,
mida välja jätta. Ta on palju välja jätnud. Ta teab, mida välja valida ning mida kirjutada, mida
öelda, mida mitte öelda. Ta on faktiliselt täpne. Üle kõige on ta mees, kes teeb uurimistööd.
Hea kirjanik teeb enne kirjutamist põhjaliku uurimistöö. Selleks, et oleks faktid, mida ta tunneb
nagu oma viit sõrme. Nii saad olla veenev. Lõpuks on Luuka evangelist. Ei ole kahtlust, et tema
sooviks oli rahva päästetud saamine. „Pääste“ on võtmesõna mõlemas kogumikus. See tuleb
ikka ja jälle esile. Sõnad „pääste“ või „päästma“ esinevad pidevalt ja tihti. Loodan, et te tõmbate
Piiblis jooni alla. Satun kohutavasse olukorda, kui osatan uue Piibli. Ma vihkan seda olukorda.
See on nagu saada jõulukingiks uued toasussid, kuid teisel jõulupühal olete vanades tagasi. Kui
te värviliselt alla joonite, ärge kartke oma Piiblit rikkuda. Tõmmake olulistele sõnadele jooned
alla. Luuka evangeeliumis ja Apostlite tegudes esinevad pidevalt sõnad nagu „pääste“ ja
„päästmine“. Luuka tahtis, et inimesed saaksid päästetud. Temal kui mittejuudil on eriline huvi„kogu liha“. Luuka evangeeliumis ta tsiteerib Ristija Johannese prohveteeringut:“Kogu liha
saab nägema Jumala päästet.“ Võib öelda, et see on Luuka evangeeliumi sisu. Kogu liha, kaasa
arvatud samaarlased, paganad, naised ning vaesed. Luuka suunab oma evangeeliumis pääste
nendele erinevatele inimgruppidele. Apostlite tegude teema on, et Püha Vaim saab kogu lihale
välja valatud. Juutidele, samaarlastele kuni maailma otsani. Tema huviorbiidis on „kogu liha“.
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Siin on see juudi usk, mida Luuka näeb üle kogu maailma kõigile kuuluvat. Ta näeb
evangeeliumis Jeesust kui maailma Päästjat. Apostlite tegude raamatus on teistsugune
rõhuasetus. Ta on huvitatud kogu maailma elanikest. Kreeka keeles on see fraas üks sõna
„oikoumene“. Sellest tuleb sõna „oikumeeniline“. „Oikoumene“ tähendab kogu asustatud
maailm, mitte kogu kogudus, vaid kogu maailm. Luuka on oikumeeniline. Ta tahab näha päästet
kogu maailmas. Ta teab, et pole jutlustaja, vaid kirjanik. Kirjutamine on tema viis
evangeeliumit kuulutada. Kuidas sina kuulutad? Mõned kunstnikud joonistavad karikatuure.
See on nende ütlemise viis. Milline on sinu väljendusviis? Leia oma suhtlemise viis. Luuka
ütleb:“Minu viis on kirjutamine.“ Olles arst, samas ka suurim misjonär. Jeesus ütles:“Kui
annate klaasi külma vett prohvetile, saate prohveti palga.“ See on suur tõotus, kas pole? Kui sa
aitad teenistust, saad sama tasu, kui see teenistus. Me võime kõik midagi teha ja suure tasu
saada. Luuka oli Pauluse meedikust saatja, eriti kui tal tuli merehaigusega kokku puutuda.
Läheme nüüd lugeja vaatenurga juurde. Te võib-olla märkasite, et ma ei öelnud „lugejad“.
Luuka kirjutas need kaks kogumikku ühele mehele. See on uskumatu. Tema nimi on Teofilos,
mis tähendab „härra jumalasõbralik“. Lühendatult Teo. Kes oli Teo ja miks pidi see arst nii
palju ühele mehele kirjutama? Loomulikult on üks hing päästet väärt, milleks tuleb kõik vajalik
teha. Kui oled seda öelnud, on see suur vaev. Kogu neli aastat uurimisega tegeleda ja need kahte
kogumikku kirjutada. Kas tõesti ainult ühe mehe jaoks? See tundub natuke küsitav? Kes oli see
mees? Selle kohta on kaks teooriat. Esimene on spekulatsioon, kuid sobib mõneti tõenditega.
Esimese teooria kohaselt on Teofilos väljamõeldud tegelane. See oleks nagu selle raamatu
kirjutamine siirale vaatlejale. Lugupeetud härra siiras vaatleja. Teofilos on väljamõeldud nimi,
mis on mõeldud kellelegi usust huvitatule, kes tahab Jumalat leida. Siin on välja toodud see,
mida suudad Jeesuse läbi. See on üks tore teooria. Ma ei usu, et see sobib kõikide faktidega.
Ma usun, et Teofilos oli päris inimene. „Härra jumalasõbralik“ oli päriselt olemas. Tekib
küsimus, miks kirjutas Luuka kaks kogumikku lihtsalt ühele mehele. Selleks pidi mingi oluline
põhjus olema. Nüüd jõuame jälle spekulatsioonidesse. Kas ta oli ehk kirjastaja? Siis ta oleks
seda kõike kiiresti levitada saanud. Kas ta oli õpetaja? Kas Luuka nägi temas potentsiaalset
pöördujat, sest ta oli hea suhtleja. See on ka võimalus. Esineb veel üks võimalus, mis tõesti
sobib. Ilmselt on ta mees, kelle tähtsus seisneb avalikus teenistuses. Ta omistab talle ka tiitli,
öeldes: Kõrgeauline („härra jumalasõber“). Väga vähestel inimestel oli vanal ajal selline tiitel.
Tõenäoliselt oli ta advokaat, võib-olla isegi kohtunik. Advokaat vääris seda tiitlit. Miks pidi
Luuka ühele advokaadile täieliku aruande esitama? Kõigepealt Jeesuse kohta, seejärel Pauluse
kohta. Vastus on, et ta on advokaat, kes kaitseb Paulust tema kohtuprotsessil Roomas. Advokaat
ütles Paulusele:“Kui pean sind kaitsma, tahan täielikku ülevaadet. Mul on vaja teada Jeesusest,
keda järgid. Kuidas sai alguse see uus usk? Tahan, et räägiksid kõigest, mis aitab sinu kohtuasja
esitada. Tahan, et räägiksid kogu oma elust. Millises suhtes oled Rooma võimudega olnud? Kus
enne ametis olid? Eelmised reisid? Tahan teada saada nii palju kui võimalik?“ Arvan, et kallis
dr. Luukas ütles:“Paulus, kirjutan selle sinu jaoks üles. Jäta see minu hooleks, teostan
uurimise.“ Kui ta oli Jeruusalemmas, uuris ta Jeesuse elu ja surma. Roomas uuris ja kirjutas
üles Pauluse elu. Kui see on õige, ütleks see palju mõlema kahe kogumiku kohta. Lihtsamalt
öeldes selgitaks see, et roomlased pooldasid täielikult uut usku. Sa ei näe kunagi roomlast
Jeesust või Paulust kritiseerimas, vaadates mõlemaid kohtuprotsesse Jeruusalemmas. Jeesuse
ja Pauluse kohtuprotsessides oli kolm väidet nende süütusest. Pilaatus ütles kolm korda, et see
mees on süütu. Rooma võimud ütlevad kolm korda, et Paulus on süütu. Tegelikult öeldakse
mõlemas kogumikus, probleem ei seisne selles, mida kristlased võivad põhjustada, vaid mida
nad teevad. See on sellepärast, et juudid on vihale aetud, mitte roomlased. Roomlaste silmis
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olid nii Paulus kui ka Jeesus täiesti süütud. Kas näete, kuidas kaitsekõne moodustub? See
selgitab palju enamat. Nimetame Apostlite tegude raamatut apostlite tegudeks. Tegelikult ei ole
see üldse nii. 2/3 on see Paulusest. Kohe kui Paulus pöördub, kaovad teised vaateväljast. Kõik
käib Pauluse ümber. Peetrust mainitakse, et Pauluseni jõuda. Kohe kui tuleb Paulus, on Peetrus
unustatud. Kõik keskendub Pauluse kaitsele. Öelda rooma võimudele, et uues usus ei ole midagi
võimuvastast või laostavat. See on alati olnud võimuorganite suhtes lojaalne. Paulus on Rooma
kodanik. Jeesus oli süütu Rooma seaduse kohaselt. Ta löödi risti ainult juutide survel. Paulus
sattus probleemidesse juutide surve tõttu. Võti seisneb selles, et Pauluse üle mõisteti kohut
Roomas. Koht, kus juudid ei saanud seadust väänata. Jeruusalemmas said nad seda teha. Paulus
on nüüd Roomas. Juudid ei saa õigusemõistmisse vahele segada. Kas teil hakkab tekkima
tagapõhi? Kui see on kaitsekiri Pauluse advokaadile kaitseks, siis sobib see täielikult. Samuti
klapib sellega, et Apostlite tegude raamat lõppeb nii järsult. Kas olete märganud, et see lõpeb
äkitselt. Ei mingeid järeldusi. See lõpeb kohas, kus Paulus ootab kohtuistungit.
Nüüd kerkib teine huvitav küsimus. Kas see kaitsekiri oli edukas? Kas advokaat sai Pauluse
vabaks? Kõik tõendid näitavad, et see õnnestus. Paulus sai peale esimest kohtuprotsessi vabaks.
Kirjad, mida ta hiljem Timoteosele ja Tiitusele kirjutab, sisaldavad detaile, mis sobivad tema
eluga enne kohtumõistmist. Need ütlevad selgelt, et tal oli hiljem vabadus. Seejärel arreteeriti
ta uuesti, mõisteti süüdi ja raiuti pea maha. Rahvapärimuse kohaselt jõudis ta Hispaaniasse, mis
oli ka tema unistuseks. Mõned Hispaania vanimad kogudused väidavad, et Paulus on need
rajanud. Me ei saa seda kindlalt väita. Rahvapärimus viitab faktile, et Paulus vabastati esimesel
kohtumõistmisel. Seejärel arreteeriti uuesti. Hiljem raiuti tal pea maha. Tundub, et Luuka töö
polnud asjata. Kui Luuka kirjutas selle Pauluse elu päästmiseks, siis saavutas ta edu suure
misjonäri ja apostli päästmisel. Olles seda teinud, oleme tänulikud Jumalale, et Luuka seda
uuris ja selle kaitsekirja kirjutas, sest vastasel juhul ei oleks meil allikaid algkoguduse kohta.
See täidab olulise lünga evangeeliumite ja kirjade vahel. See on ülioluline kogu Uue
Testamendi mõistmisel. Paulus andis oma tunnistust kolmel korral Apostlite tegudes. Kas olete
seda märganud? Teised apostlid sellist tunnistust ei anna. Miks on Pauluse tunnistus nii vahva
ja tähtis? Sellepärast, et Pauluse üle mõisteti kohut. Eluliselt oluline on kuulda, mida ta on
öelnud igaühele oma eelmistes protsessides. Kõike saab kasutada tema kasuks, mitte tema
vastu. Lõpetan selle spekulatsiooni. Mulle tundub, et need kaks kogumikku vastavad täiuslikult
advokaadi küsimustele: Kes algatas selle uue usu? Kuidas Paulus sellega tegelema hakkas?
Kuidas Rooma võimud sellele reageerisid? Täpselt nendele küsimustele tahab advokaat
vastuseid saada. Olen näinud inimesi kohtus, kes istuvad piinlikkust tundes oma kambrites. Just
nendele küsimustele tahavad nad vastuseid saada. Kas see vastab tõele või mitte. Luuka pidi
silmas pidama suuremat kuulajaskonda. Ta lootis, et tema poolt tehtud uurimistöö jõuab
avalikkuseni. Isegi kohtuistungit pidi avalikkus kuulma. Seega nad pidid kõiki neid fakte
kuulma. Need pidid kohtust välja levima. Nendel aegadel toimus kohtuistungite kajastamine ka
ajakirjanduse poolt. Jälle lootis dr. Luuka, et ajakirjanikud viivad selle välja ning uue usu kohta
ilmuvad suured pealkirjad. Peamine- kohtuprotsess toimus paganliku maailma pealinnas.
Kõikjale levisid kuuldused Roomas toimuvast. Seega oli see võtmeprotsess. Kristluse üle
mõisteti kohut esmakordselt Roomas. Mitte Pauluse kohta. Seega on see ülioluline protsess.
Tänu Jumalale selle arsti eest, kes kõik korralikult välja selgitas. Kuupäevad, tiitlidabsoluutselt kõik. Ta ütleb:“Paljud on sellest kirjutanud, aga mina tahan seda korralikult teha.
Siin on kogu tõde.“
Vaatame asjadele ajaloolisest vaatenurgast. Te võite neid kaht kogumikku nimetada kristluse
ajalooks. 1. ja 2. osa. Nii hakkan mina nende peale vaatama. Suurepäraselt kirjutatud. Ta
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kirjutab Jeesuse avaliku teenistuse algusest kuni Pauluse vangistuseni. Rooma vangistusest. See
on täis fakte, kuid samas ka tundeid. Tal on põetajalik suhtumine. Tundlikkus inimeste suhtes.
Tal on tundlik viis, kui inimestega räägib. Olen kindel, et nii oleme saanud detailid Maarja
kohta. See naine oli väga diskreetne. Hoidis kõik eneses. Perearstiga rääkides valas ta selle kõik
välja. Nii see juhtus. Raamatu struktuur on tähtis vihje. Esmalt küsime, miks see raamat
kirjutati? Järgmine küsimus on: Milline on selle raamatu struktuur? Kuidas on see üles ehitatud?
Mis on selle kondikava? Selle kohta on meil kolm erinevat teooriat. Kõige lihtsam teooria on,
et Apostlite tegude raamat koosneb kahest osast. Kangelasteks on Peetrus ja Paulus. Need on
algkoguduse ajaloos kaks kõige tähtsamat tegelast. Peetrus kui juutide apostel ning Paulus kui
paganate apostel. See on tõesti hea jaotus. Luuka toob välja tähelepanuväärse paralleeli Peetruse
ja Pauluse kohta. Luuka nagu ütleks:“Ma kavatsen mõlema kohta täpselt sama asja öelda.“
Algkoguduse kõige suurem oht oli kahe denominatsiooni tekkimine. Juudi riik ja mittejuudi
riik. Nii Paulus kui Peetrus seisid selle ärahoidmise eest. Tundub, et Luuka jagab seda koormat.
Ta ütleb:“Ma ei arva, et Peetrust ja Paulust saaks teineteisele vastandada, sest nad on täpselt
samasugused.“ Mõned sarnasused. Nad tegid mõlemad imesid. Nad mõlemad nägid nägemusi.
Mõlemad nad kannatasid usu pärast. Mõlemad nad pidasid pikki kõnesid. Mõlemad olid
Vaimuga täidetud. Nad mõlemad jutlustasid vapralt. Nad mõlemad jutlustasid paganatele ja
juutidele. Peetrus põhiliselt juutidele ja Paulus põhiliselt paganatele. Nad mõlemad pandi vangi
ja vabanesid ime läbi. Mõlemad nad tervendasid haigeid. Mõlemad tervendasid sünnist saati
vigase. Nad mõlemad ajasid kurje vaime välja. Neil mõlemal oli erakordne tervendamisvahend.
Peetrusel vari ja Paulusel palverätikud. Nad mõlemad äratasid surnuid. Mõlemad kuulutasid
kohut valeõpetuste levitajatele. Nad mõlemad keeldusid ebajumalaid kummardamast. Nii võin
ma jätkata. Kui neid kõrvutada, siis võite märgata, et Luuka omistab mõlemale täpselt samu
omadusi ja aspekte. Nagu tahaks öelda, et nende vahel ei ole võimalik valida. Muidugi nad
mõlemad surid Roomas. Peetrus ja Paulus, algkoguduse kaks suurkuju. Nad olid ainukesed
apostlid Apostlite tegude raamatus. Algkoguduse oht oli eralduda kaheks denominatsiooniks.
Apostlite tegude raamat hoiab asju koos. See hoiab Peetrust ja Paulust koos. Nende vahel ei ole
võimalik valida. Nad mõlemad tegid täpselt samu asju erinevatele inimestele. Üks viis läheneda
Apostlite tegude raamatule on selle jagamine kaheks osaks. Esimene osa räägib Peetrusest, teine
aga Paulusest. Nagu olete märganud, on Pauluse osa suurem. See on üks viis. Teine viis on selle
jagamine kolmel viisil. Geograafiliselt kolme ala vahel. Apostlite tegude 1:8 on väide:“ja te
peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa
äärteni.“ Luuka oleks kui teema arendusel seda korda järginud. See on väga kaunilt kokku
pandud. See algab Jeruusalemmas- 1-7 peatükid. 8-10 peatükid arendavad seda edasi Juuda- ja
Samaariamaale. Siis levib see Euroopasse ning kogu maailma otsani. See on üks võimalikest
struktuuridest.
Tahan seda natuke detailsemalt käsitleda. Annan mõned viited salmide kohta. Kui ma neid loen,
hakkate natuke aru saama. Apostlite teod 6:7:“Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv
Jeruusalemmas kasvas väga suureks; ka suur hulk preestreid võttis usu omaks.“ Peatükk
9:31:“Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia
Issanda kartuses ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.“ Keerake 12:24. Ma loen
seda:“Jumala sõna jätkas kasvamist ja levimist.“ Kirjakoht 16:5:“Siis kinnitati kogudusi usus
ja liikmete arv kasvas päev-päevalt.“ 19. peatüki salmis 20 on kirjutatud:“Nii levis laialdaselt
Jumala sõna ja avaldas oma väge.“ Kas märkasite sarnasust? Iga salm väidab, et kogudus
kasvas. Apostlite tegude raamatus on kokku viis sellist väidet. See nagu tähistaks lõigu lõppu.
Kas suudate jälgida? See räägib paljudest aset leidnud asjadest ja see võetakse kokku sõnadega
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„kogudus kasvas ja levis“. See on tõeline teema. Uue usu levimine Rooma impeeriumis. Kui
vaatate, mida on enne igat kokkuvõtet öeldud, leiate väga selge levimise ringi. Iga lõik on
suurem ring. See on põhistruktuur. Kui kivi visatakse tiiki, mis on Jeesuse surm ja ülestõusmine,
siis tekivad ringid. Iga ringi lõpus võetakse kokku: kogudus kasvas ja laienes. Sellega tekib
järgmine ring. See on väga selge ajalooline lähenemine. Ma arvan, et see avab Apostlite tegude
raamatut väga hästi. See seletab ka sündmuste valikut. Ilmne, et ta ei ole meile kõigest rääkinud.
Ei olnud võimalik kõike kirja panna, mida algkogudus tegi või ütles. Miks ta just sellise valiku
teeb? Ta valib võtmesündmused, mis põhjustavad järgmise ringi. Iga kord ta tõstab midagi esile,
mis järsku põhjustas evangeeliumi edasist levikut. Mis oli esimene suursündmus evangeeliumi
levikus? Nelipüha, kui kõik rahvused kogunesid pidustustele. Püha Vaim tuleb templis 120
inimese peale. Mitte ülemises toas, sest nad ei liikunud kunagi. Nad ei tormanud välja
jutlustama. Nad jäid sinna samasse istuma. Nendest 11 tõusis üles koos Peetrusega ja see oli
kõik. Nad ei liikunud. See oli templis, Jumala majas. Nad olid kell 9 oma hommikupalvusel.
See oli Saalomoni väravas. Kui tahate teada, kus see praegu paikneb, siis on selleks tänavune
Al Aqsa mošee. Templiala lõunaküljel. Al Aqsa mošee alal said kristlased palvuseks kokku.
Kell 9 hommikul puhus Jumala majas tuul. See oli see kivi tiigis. Seal olid inimesed Roomast,
Küreneest, Liibüast. Üle kogu maailma. Nad kuulsid seda. Nad ütlesid:“Nad on purjus.“ Peetrus
näitas jutlustajavõimeid, öeldes:“Me ei ole purjus, pubid ei ole veel avatud. Kell on alles 9
hommikul.“ See erinevate keelte kõla oli vastand Paabeli tornile. Jumal andis Paabelis
inimestele keeled, et inimkonda segadusse ajada. Nüüd annab kõik keeled, et kokku liita ja
Paabelile vastanduda. Mõni tahab võib-olla öelda, et keeli ei ole Vanas Testamendis märgitud.
Muidugi on. See on Paabel, kus Jumal andis erinevad keeled. See oli kohtumõistmine, kuid
praeguseks on arm. See oli esimene kivi tiiki. Esimene sündmus, mis põhjustas ringe.
Siis lesed kaebasid, et neile ei jagatud esimesena toitu. See oli esimene saavutus koguduse
kasvus. Mida teeb tänapäeva kogudus? Nad lasevad naiskomiteel sellega tegeleda. Algkogudus
oli palju mõistlikum. Nad määrasid 7 meest laudu teenindama. Kas teate, miks? Sellepärast, et
need vaesed lesknaised vajasid mehi, kes nende eest hoolitseksid. Seega nad määrasid 7 meest.
Nende 7 mehe hulgas oli Stefanos. Enamus suurtest kristlikest jumalameestest alustas kristlike
teenijatena. Paulus alustas diakonina, rahaasjade eest hoolitsedes. Peame meeles pidama neid 7
meest, kes valiti välja laudade teenindajatena. See tundub tähtsusetu sündmusena, kuid Luuka
nägi selle olulisust. See viis Stefanose märtrisurmani, mis pillutas kristlased laiali. See oli
katastroof, kuid tegelikult laiendas see ringi. Kõik sai alguse ühe mehe määramisest laudade
teenindajaks. Selliste asjade valimine viis suurematele ringidele. Lähen sellest nii põnevile.
Samaarialase pöördumisel oli ülioluline, et Filippus, kes oli üks nendest 7-st diakonist, läks
Samaariasse. Sellest sai alguse ärkamine. Ülioluline sündmus. Nüüd puudutas evangeelium ka
samaarlasi. Peetrus ja Johannes palvetasid, et samaarlased saaksid Püha Vaimuga ristitud. Minu
meelest on see võrratu. Viimane kord, kui Peetrus ja Johannes seal olid, palvetasid nad, et Jumal
saadaks tule taevast, et see neid põletaks. Nüüd nad küsivad tuld ülalt, aga hoopis muul
põhjusel. See näitab, milline muutus on toimunud nende südames. Lisaks Etioopia kojaülem.
Mis on temaga seoses olulist? Tema pidi evangeeliumi Aafrikasse viima. Esimene Aafrikas.
Need ei ole lihtsalt väikesed pöördumise lood. Need on üliolulised sündmused, mis tundusid
sel momendil väikesed, kuid nad põhjustasid järgmise ringi laienemist. Luuka valib väga
hoolega. Ta ei räägi algkoguduse igast pöördumisest. Neid oli sadu ja tuhandeid. Ta toob välja
kõige erakordsemad. Seejärel on Peetrus Korneeliuse majas, kus ta pidi sööma mitte-koššer
toitu. Talle see ei meeldinud. Apostlite koosolek Jeruusalemmas. 15. peatükis said kokku, et
otsustada, kas paganatest peavad saama juudid enne kui nad võivad Jeesust järgida. Koosolek
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ütles: Ei. Tänu sellele pole sina pidanud juudiks hakkama, et Jeesust järgida. Nüüd on tekkinud
vastupidine olukord, kas juutidest peavad saama paganad, et Jeesust järgida? Vastus on sama:
Ei. Las juudid jäävad juutideks ning järgivad Jeesust. Las paganad jäävad paganateks ja
järgivad Jeesust. Apostlite tegude raamat lõpeb Pauluse ütlemisega:“Siis pöördun paganate
poole, kui juutidele see korda ei lähe.“ Ta pöördus alati esimesena juutide poole. Kui juudid
päästest ei hooli, siis paganad hoolivad. Nii jõudis hea sõnum meieni.

2. osa
Nagu juba mainisin, on kaks tasandit Piibli uurimisel. Inimlik tase, mis vaatleb, miks autor selle
kirjutas ja jumalik toimetaja, kes tahtis, et meil see oleks. Me alustame ajaloolise tähendusega.
Seejärel läheme edasi eksistentsiaalse tähenduse juurde. Mis on Jumalal meile öelda? Liiga
paljud inimesed tahavad teha teist esimesena. See on viga. Esmalt tuleb selgitada, mida see
tähendas inimestele, kellele kirjutati. Alles siis saame küsida:“Mida on sellel meile öelda?
Vastasel juhul võid leida kõiksugu veidraid tähendusi. Mäletan, kui keegi rääkis, et plaanis osta
Birminghamis supermarketit. Ta tegi selle teatavaks evangelistlikus kohvikus. Ta ütles:“Ma
küsisin Jumalalt juhatust ja leidsin piiblisalmi, mis ütleb:“Mul on sulle palju õnnistusi varuks
pandud.“ Ta ütles, et Jumal temaga tõesti selle salmi kaudu rääkis. „Kas te leiate, et see on
adekvaatne juhtumine?“ Vastasin, et sellel võis palju tähendusi olla. Tema nägi tähendust, mida
seal algselt ei olnud. Kardan, et teeme seda pidevalt. Esimene samm on algse ajaloolise
tähenduse leidmine. Alles siis võime küsida:“Mida see meile eksistentsiaalselt tähendab?“
Apostlite tegude raamatuga võivad tekkida probleemid. Põhiline probleem on selles, et see
raamat õhutab meid võrdlema tänapäeva kogudust tolleaegse kogudusega. See on reaktsioon,
mis koheselt tekib- kas meie kogudus on samasugune. Ka siis ei olnud kogudus täiuslik. Neil
olid omad vaidlused, omad lahknevused, omad vead. Siiski oli see kogudus täis elu ja väge.
Tundub, et seda juhtis Püha Vaim inimlike juhtide asemel. Peame oskama eristada halba heast.
Algkoguduses oli nii head kui halba. Ärge hakake seda idealiseerima. Seal on ka halbu asju.
Hananias ja Safiira. Minult küsiti pastorite seminaril:“Kas usud, et Püha Vaim võib inimesi
lüüa?“ Ütlesin:“Muidugi, see on piibellik. Hananiase ja Safiiraga juhtus see. Kui tahad seda
katsetada, siis piisab kui valetad, kui palju panid ohvrikarpi. Teete kindlaks, et Siimon Peetrus
on teie pastor, siis ka teie võite saada Pühast Vaimust tabatud.“ Peale seda nad ei olnud enam
huvitatud. See on näide millestki halvast. Võib kujutleda, mis juhtuks, kui Siimon Peetrus
vaataks, mida annetuskarpi pandud on. Siis Siimon, kes tahtis Püha Vaimu raha eest osta.
Peetrus ütles:“Põrgusse sina ja sinu raha.“ See on sõnasõnaline tõlge, kuidas raha võib sind
hävitada. Sul ei saa olema mingit osa, kui arvad, et raha eest saad Jumalalt osta. Seega oleme
leidnud nii halbu kui häid näiteid.
Mis peamine, tänapäeva vaimuliku diplomaatia kangelane oli mees, keda kutsuti Gamalieliks,
kes naelutas oma sõnumi kindlalt tara külge. Mõned teised tegid seda ka. Gamaliel
ütles:“Vaatame, kui see on Jumalast, jääb see püsima, kui ei ole, siis see hääbub.“ See kõlab
tõelise tarkusena, kas pole? Gamalielilt te rohkem midagi ei kuule. Tema osa piirdub sellega.
Samas Paulus, Saulus Tarsisest oli Gamalieli õpilane. Gamaliel oli professor, kes Saulust
õpetas. Saulus ütles:“Ma ei kavatse oodata. Panen need inimesed vangi.“ Selle tulemuseks on
Paulus, kõigi aegade suurim misjonär. Ärge olge heidutatud vaenulikkusest. Vahest on rohkem
lootust sellel, kes on sinu vastu, kui sellel, kes on ükskõikne. Gamaliel soovitas oodata ja
vaadata. Neil oli rivaalitsemist, tülisid, silmakirjalikkust, amoraalsust, valeõpetust. Neil oli
kõike seda. Ärge ilustage! Algkogudus oli segu heast ja halvast. Me ei peaks jäljendama halba.
Õppige nende vigadest ja püüdke neid vältida. Ajaloo probleem on, et see hakkab ennast
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kordama. See peab nii olema, sest keegi ei kuula. Me peame ajaloost õppima. Nii halvast kui
heast. Teiseks peame me vahet tegema ebanormaalse ja normaalse vahel. Apostlite tegudes
juhtusid teatud asjad, mis olid ebanormaalsed. Ei peaks eeldama, et need igal ajal toimuvad.
Pauluse pöördumine oli üks selliseid, mida ei peaks võtma tänapäevase pöördumise mudelina.
See oli unikaalne. Paulus väitis:“Kõige viimasena ilmus Jumal minule.“ Ta ei oleks kunagi
osanud seda kogemust Damaskuse teel oodata. Kahjuks on see kujunenud mingiks kristliku
pöördumise mudeliks. See ei ole seda üldsegi mitte. See on ainulaadne sündmus. See tegi
Pauluse kõlbulikuks Pühakirja kirjutamiseks. See oli kõige viimasem selline apostellik
pöördumine. Meil tekib küsimus, miks meie kogunemistel majad ei värise. Nad võivad väriseda
ja võivad ka mitte seda teha. See ei ole see mudel, mida peaks järgima. Ma olen olnud ühel
umbes sama suurusega kogunemisel. Siit mitte liiga kaugel. Ma kogemata sulgesin silmad
palvuse ajal. Teised pidid mulle pärast selgitama. Keegi näitas mulle kuulutust naisteajakirjast,
maagaas või midagi sellist oli leekides. Ta ütles:“See on kõige sarnasem, mida võin sulle selle
kohta näidata, mis toimus. Kui me palvetasime, olid iga inimese pea kohal leegid.“ See juhtus
minu teenistuse ajal, kuid ma ei eeldanud seda. See oli ebatavaline asi. Inimesed said Püha
Vaimuga ristitud. Peetrus päästeti Heroodese käest, kuid Jaakobust ei päästetud. Millist
peaksime tänapäeval ootama? Me peame hoiduma võtmast ühe koguduse või algkoguduse
sündmust ja tegema sellest normi. Mida pidada ebanormaalseks ja mida pidada tänapäeval
normaalseks? Annan teile kolm juhist. Esiteks, kui seda on ainult üks kord mainitud ja ei ole
kunagi korratud, siis on see olnud tõenäoliselt ebatavaline. Kui seda on korratud rohkem kui
üks kord, siis tundub see juba tavalisena. Näiteks keeled. Nelipühapäevil olnud tuult ja leeke ei
ole kunagi korratud. Keeli on mitmel korral korratud. Sellepärast tundub see olema normaalne.
Lõplik otsustav fakt peaks olema välispidine kinnitus mõnes muus kirjakohas. Evangeeliumites
või näiteks epistlites, mis kinnitaks, et see on kristluse normaalne osa. Kui loete Apostlite
tegude raamatut, ei peaks te eeldama, et kõik see peaks tänapäeval juhtuma. See võib olla vale
järeldus. Siiski on olemas mudel. Asjad, mida ei ole ainult üks kord mainitud, vaid on korduvalt
mainitud, näiteks ristimine ja vesi. Seda peaks igaüks kogema.
Vaatame Apostlite tegusid kui mudelit. Näeme, et see moodustab sideme evangeeliumite ja
epistlite vahel. Ilma Apostlite tegude raamatuta kaotaksime suure osa arusaamisest, sest asju,
millest räägitakse evangeeliumites ja epistlites, ei ole defineeritud ega kirjeldatud. Me saame
nende tähendusest aru alles kui loeme Apostlite tegusid. Vaatame mõningaid neist. Uue
Testamendi kirjad on Pauluselt, kuid kes on Paulus? Ilma Apostlite tegusid lugemata ei teaks
me temast midagi või tõesti väga vähe. Pauluse kirjade mõistmiseks on ülioluline teada, kes ta
oli. Apostlite teod annab meile seda üliolulist informatsiooni Pauluse kohta. Proovige ette
kujutada Uut Testamenti ilma Apostlite tegude raamatuta. Te olete üllatunud, kui palju jääks
ilma selleta teile arusaamatuks. Teiseks, veega ristimine. Seda ei ole kuskil peale Apostlite
tegude raamatu defineeritud ega kirjeldatud. Paulus ütleb tihti oma kirjades:“Kui olete ristitud,
olete ristitud Tema surmasse.“ Paulus ei ühenda kunagi sõna „ristima“ sõnaga „vesi“. Mitte
kunagi. Mõned õpetlased väidavad seetõttu, et Paulus ei õpetanud veeristimist. Et öeldes
„ristitud Kristusesse“, mõtles ta midagi täiesti vaimset. Kui te loete Apostlite tegusid, näete, et
Paulus oli ise veega ristitud, ristis veega. Sellest teame, kirjades ristimine on veega ristimine.
Võtame fraasi „Vaimuga ristimine“. See esineb kõigis neljas evangeeliumis, kuid kuskil neist
ei räägita, mida see tegelikult tähendab või mis juhtub inimesega, keda Vaimuga ristitakse.
Evangeeliumitest ei saa kunagi teada selle tähendust. Sama fraas esineb ka epistlites. Paulus
kasutab seda 1. Kor 12:“Te olete kõik ristitud ühe Vaimu läbi ühte ihusse.“ Samas ta ei räägi
teile, mida see tähendab. Alles Apostlite tegudes selgub, mida tähendab Püha Vaimuga ristitud
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saamine. Sellepärast pööravad nelipühilased Apostlite raamatule nii suurt tähelepanu. Vastasel
juhul ei oleks õrna aimugi, mida see fraas tähendab. See on meie jaoks ülioluline side. Või
võtame Moosese seaduse. Kuidas kristlastena teame, et me pole enam Moosese seaduse all?
Eelnevalt, kui rääkisime Matteuse evangeeliumist, rääkisin, kuidas Moosese seadust rikun,
kandes riideid, mida kannan. See ei häiri mind. Ma ei pihi ega palu selle pärast andeks.
Moosesel oli 613 erinevat reeglit. Ma ei tunne, et ma oleksin nendega seotud. Kuidas ma tean,
et olen nendest seadustest vaba? Et ma ei ole nende all. Ma ei teaks, kui Apostlite tegude
raamatus ei oleks seda suurt vaidlust ümberlõikamise osas. See jõudis kõrgpunkti Apostlite 15,
kus pandi paika, et kristlased on Moosese seadusest vabad. Võtame sõna „kogudus“. Kuidas
teame, millele see sõna viitab? Ainult Apostlite tegudest saame pildi, kuidas kogudusi üle kogu
maailma rajati. Mis on kogudus ja kuidas nad läksid tagasi, et määrata igas linnas vanemad.
Seega kogudus vajab vanemaid. Teaksime ilma Apostlite tegudeta väga vähe kogudusest või
nendest kohalikest kogudustest. See on nii tähtis. Ilma Apostlite tegudeta oleksime pimeduses.
See on side evangeeliumite ja epistlite vahel, side Kristuse ja Ta koguduse vahel. Keegi on
kirjutanud, et see on kirjutatud kellegi poolt, kes ütleb:“Mina olin seal, kui Vahemere äärde
kogudusi rajati. Ma nägin, kuidas seda tehti, mis oli vajalik ja nii edasi.“ Kirjutades oma
raamatut „The normal christian birth“, sain põhilise teabe Apostlite tegude raamatust. Ilma
Apostlite tegudeta oleks see raamat jäänud kirjutamata. Kahju, et seda kritiseeritakse samal
põhjusel. Nad ütlevad, et ma poleks pidanud Apostlite tegude raamatu põhjal õpetust looma.
Mina ütlen:“Miks mitte, see on osa Jumala sõnast.“ Ainult Apostlite tegudest näete, kuidas
Paulus küsimustele vastas. Evangeeliumid on kirjutatud liiga vara, et välja selgitada, kuidas
sinust sai kristlane, sest need olid kirjutatud enne kui Jeesus suri ja üles ärkas. Kirjad
Ilmutusraamatus on kirjutatud liiga hilja, et õpetada, kuidas kristlaseks saada- need on kõik
kirjutatud inimestele, kes olid juba kristlased. Apostlite tegudest näete, kuidas inimestest said
peale nelipühipäeva kristlased. Keegi peale nelipühipäeva ei saanud kristlaseks enne kui ta oli
veega ristitud. Enne Jeesuse surma ja ülestõusmist inimesed tegid seda. Surmamõistetud
kurjategija tegi seda, samuti Sakkeus. Peale esimest ülestõusmispüha ja nelipüha ei sündinud
keegi uuesti ilma meelt parandamata, Jeesusesse uskumata, veega ristimata ja Püha Vaimu
vastu võtmata. See on selle raamatu põhiline õpetus. Need neli vaimset ust nagu neid nimetan,
Kuningriiki on selgelt Apostlite tegudes välja toodud. Kui olete seda näinud, lähete
evangeeliumite juurde tagasi, leiate, et Ristija Johannes ja Jeesus mainisid kõiki nelja eraldi.
Leiate ka kõik neli kirjadest, kuid eraldi. Ainus koht kirjades, kus need on kokku pandud, on
heebrealastele 6, kus autor räägib kristluse põhitõdedest. Ta räägib meeleparandusest, usust ja
ristimisest ja käte peale panemisest Püha Vaimu vastuvõtmisel. Ilma Apostlite tegudeta ei oleks
ma aru saanud, et need neli asja on kõik olulised elemendid tänapäeva uussünnil. Kahju, et on
nii palju kristlasi, kelle sünd on läinud kehvasti, neil pole nelja asja olnud. Pole kahtlustki, et
hiljem tekivad neil probleemid. Tahan öelda, et ilma Apostlite tegudeta poleks ma sellest aru
saanud. Selleta oleksin teadnud kolme, kahte või isegi ühte asja. Paulus räägib aga neist kõigist.
Ta tuleb Efesosse, leiab Johannese, jüngrid, küsib:“Kas saite Püha Vaimu, kui saite usklikuks?“
„Ei, me pole sellest kuulnud.“ „Millise ristimisega teid ristiti?“ „Johannese ristimisega.“ „Siis
te ei usu veel Jeesusesse ega ole veel meelt parandanud… hea, kui olete meelt parandanud.“ Ta
rääkis neile Jeesusest, et nad Temasse usuksid, ristis neid veega, pani nende peale käed, et nad
Püha Vaimu vastu võtaksid. Paulus selgitas välja, kui palju nendest neljast neil oli. Seejärel
asendas ta puuduvad nii kiiresti kui võimalik. Ilma Apostlite tegudeta ei teaks ma seda. Seejärel
leidsin kõik need neli evangeeliumitest ja epistlitest. Apostlite teod olid ukseks Uude
Testamenti, sest see on ainus raamat evangelismist. Sellepärast on see meile ka tänapäeval
eeskujuks. See on misjonäri käsiraamat. Annan teile järjestuse. See on ühenduslüli
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evangeeliumite ja epistlite vahel. See on eeskujuks tänases töös. Ärge võtke halvast eeskuju!
Ainult heast. Õppige nende vigadest! Ärge võtke eeskuju ebanormaalsest. Õppige, mis on
normaalne ja mis peaks olema osa igaühe kogemusest.
1961.a. läksin Chalfont St. Peter baptistikogudusse Buckinghamshiresse. Kui sinna jõudsin,
räägiti mulle vikaarist, kes ei risti beebisid. Seda oli nii huvitav kuulda. Küsisin:“Kas ta on
kuskil siin lähedal?“ „Ei, ta lahkus 50 aastat tagasi.“ Tegelikult lahkus ta 1910.a. Tema nimi oli
Roland Allen. Tegelikult oli ta prohvet. Olen temale, kui oma mõtlemise kujundajale väga
tänulik. Ta ei ole küll pastor, aga ta avab teile terve lehekülje Jumala sõnast. Roland Allen
jõudis 1910. aastal arusaamisele, et ei peaks selles kihelkonnas beebisid ristima. Keeldumise
tõttu kaotas ta elatise. Mingit muud tööd ei leidnud kunagi. Jäi pensionile, kirjutas raamatuid.
Need on nüüd iga misjonäri kohustuslik kirjandus. Ta suri tundmatuna, kuid ütles:“Minu
raamatuid ei hinnata järgmise poole sajandi jooksul.“ Ta kirjutas oma raamatud 1910 aastal.
Kõik kirjastati. Mul on siin kõik tema tähtsamad raamatud, mis anti välja 1960 aastal. Ta oli
prohvet. Esimene raamat oli „Misjonimeetodid- kas apostel Pauluse või meie omad.“ Kas keegi
on kuulnud? Ta oli aastaid misjonärina Hiinas. Kodus küsis:“Miks ei kasuta me Pauluse
meetodeid? Need on palju odavamad. Isejuhitavad, iselevivad ja isemajandavad kogudused.“
Kuidas Paulus sai seda teha ilma misjoniühinguta, ilma raha korjamiseta? Ta lihtsalt tegi seda.
Siis ta hakkas mõtlema. Seejärel kirjutas teise raamatu, taipas, et Paulus rajas koguduse, jättis
selle, et kogu piirkonda evangeliseerida. Nii kirjutas ta teise raamatu „Koguduse spontaanne
laienemine.“ Siiski tundis ta:“Ma pole ikka veel saladusele pihta saanud.“ Lõpuks sai ta aru ja
kirjutas kolmanda raamatu „Vaimu teenistus“, prohveteeris koguduste karismaatilist
uuenemist. Kas pole huvitav? 1910. Seda meest kasutati enne tema aega. Tõeline prohvet.
Nagu enamus prohveteist, suri ta tundmatuna. Kuid nüüd…Kui olete huvitatud, siis ta kirjutiste
kokkuvõte on ühes raamatus, mis on välja antud Peter Nosteri poolt väikeformaadis- Vaimu
sundus, Roland Alleni lugeja, mis annab valiku ta kirjutistest. Seal on kirjutatud suurepärane
ristimist käsitlev kiri. See mees on mind läbinisti mõjutanud. Peaaegu kõik need raamatud
põhinevad Apostlite tegude raamatul. See oli raamat, mille ta taasavastas. Ta oli kõrganglikaan,
kirjutas vanamoodsas viktoriaanlikus keeles, kuid kõige selle taga nägi ta Apostlite tegude
raamatut kui eeskuju, mida tänane kogudus peaks järgima. Ta on tekitanud revolutsiooni
enamiku misjonäride mõtlemises. Peaksite olema temast kuulnud. Tema õpetus tugines
Apostlite tegudel.
Vaatame Apostlite tegusid, et aru saada, kuidas nad evangeeliumit levitasid. Nad
evangeliseerisid kiiresti, efektiivselt. Algkoguduse kasv on üks kõige hämmastavamaid
fenomene. Neil ei olnud midagi sellist, mis meil on. Neil polnud raadiot, televiisorit, ei kogunud
raha misjonifondi, polnud misjoniühingute peakortereid. Nad lihtsalt tegid seda. Kuidas? 7 asja,
mida nad tegid. Esiteks läkitasid nad apostleid. Usun, et me vajame apostleid ka tänapäeval.
See sõna tähendab läkitatu. Kogudus küsis:“Keda me võiksime välja saata? Kellest võiksime
lahti saada?“ Meil on kalduvus öelda:“Kes võik meile tulla?“ Nad läkitasid parimad ega
püüdnud neid enda juures hoida. Nad ütlesid:“Neid vajatakse mujal.“ Nii läkitasid nad
apostleid. Uues Testamendis on viit tüüpi apostleid- Jeesus, ülemapostel, tänapäeval ei ole
Temasarnast; 12 apostlit, ülestõusmise tunnistajad; Paulus, number 13, viimane selle aja
apostel, tänapäeval ei ole temasarnast, kes kirjutaks Pühakirja; tal oli ka teine külg- koguduse
rajamise pioneer, kes ei ehitanud teise mehe poolt rajatud vundamendile, ta ei alustanud
kogudust teistest osadustest kristlaste näppamisega, vaid ehitas uusi kogudusi uute
pöördunutega. Viiendat tüüpi apostel oli Epafroditos, kes oli Pauluse majapidaja Roomas. Iga
kristlane, kes on appi saadetud, on apostel. Seega apostel ei ole midagi erilist. Vabaneme sellest
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oreoolist. Viiendat tüüpi vajame tänapäeval. Peame kristlasi saatma. Tänapäeval öeldakse:“Mul
on Jumala kutsumine minna.“ Seejärel loodetakse, et kogudus kiidab heaks ja toetab. Uues
Testamendis küsitakse:“Kelle saadame?“ Hoopis teine mõtlemine- kellegi saatmine kusagile
millegi jaoks. Lihtsamalt, nad eksporditi välja. Britannia oli suurim misjonäre väljasaatev riik
maailmas. Nüüd on USA rolli üle võtnud. Meie ei saada enam nii palju. Meil oli tavaks saata
inimesi üle kogu maailma. Nüüd saadab kolmas maailm misjonäre siia, tänu Jumalale. Vajame,
et nad meile usku õpetaksid. Neil pole raha, neil on usku, mida meil pole. Vajame läkitatuid
kolmandast maailmast, et saada selgust, millised peaksime olema. Esiteks läkitasid nad
apostleid. Teiseks jõudsid nad linnadeni. Nad ei läinud küladesse. Nad otsisid võtmekeskust.
Umbes 12 või natuke rohkem aastaid tagasi sõitsin Milton Keynes´ist mööda ja Jumal ilmutas
mulle, et sellest saab võtmekeskus kogu Inglismaa jaoks. Ma tõesti tundsin seda. Esimene
religioosne hoone Milton Keynes´is oli budistlik pagood. Ma jagasin seda visiooni, koormat ja
kevadist lõikust. Üks osa sellest visioonist oli, et inimesed kolisid Milton Keynesi osaduste
rajamiseks. Peame seda kogu aeg tegema, mõeldes, kus on võtmekeskus. See asus Inglismaa
keskel, uhiuues linnas, kiirtee ääres, just seal. Ma lihtsalt tundsin, et Uues Testamendis on
öeldud: Me peame sinna jõudma. See on võtmelinn. Jõuda linna ja lasta evangeeliumil seal
levida. Paulus läks ainult provintside võtmelinnadesse. Kui ta oli seal koguduse rajanud, lahkus
ta sealt. Kolmandaks kuulutasid nad evangeeliumit. Märkasin, et kui nad kuulutasid juutidele,
tsiteerisid nad Piiblit, kui paganatele, ei teinud nad seda. Millal me küll õpime? Lihtsalt
virutame Piibliga. Kui inimene ei ole aru saanud, et Piibel on Jumala sõna, ei ole mõtet talle
seda tsiteerida. Kui Paulus paganatele kuulutas, tsiteeris ta nende luuletajaid, kirjanikke ja
ehitisi. Kui Paulus Ateenasse läks, jalutas ta alati ümber linna, enne kui kuulutas. Möödus
kõikidest altaritest, seejärel jõudis ta tundmatu Jumala altari juurde. Küsis selle ajaloolise
tagapõhja kohta. „jumal, keda me ei tunne.“ Lugu oli põnev. Ükskord aastaid enne, kui sinna
jõudis, oli kohutav maavärin, mis laastas linna ja lõhkus hooned. Nad ütlesid:“Oleme solvunud
ühe jumala peale.“ Elu on väga keeruline, kui oled polüteist. „Milline neist see on?“ „Me ei tea,
millise peale me solvusime.“ Ütlesid:“Võtame mõned lambad, laseme peateele vabaks. Milline
neist kõige lähemale templile heidab pikali, seal on jumal, kelle peale oleme solvunud,
ohverdame sellele.“ Lambad möödusid kõikidest altaritest, läksid põllu keskele. Lambad ei ole
lollid. Nad panid ennast põllu keskele maha. Siis nad ütlesid:“Me ei tea, millise jumala peale
me solvunud oleme.“ Üks nõunik ütles:“Teame küll, on veel üks teine jumal, kelle oleme
unustanud. Tema jaoks pole altarit. Sellepärast on ta solvunud ja saatis maavärina.“ „Mida
teha?“ „Parem on kiiresti altar valmistada.“ „Mis nime altarile paneme. Me ei tea nime. Selles
on küsimus.“ Siis panid nad altari jumalale, keda nad ei tundnud. Paulus ütles:“Sellepärast
jutlustan siin. Mina võin teile Tema nime öelda, Jumala nime, keda te ei tunne.“ Peaksime
võtma aega, et näha, kus inimesed oma mõtlemisega on. Kui nad juutidega rääkisid, paiskasid
neile tekste. Tõestasid Pühakirja abil, et Jeesus oli Messias. Kui paganatega rääkisid, alustasid
sealt, kus olid. Paulus ütles:“Üks te oma luuletaja on öelnud, et me pole Tast kaugel. Oleme Ta
järeltulijad. Jumal on teie looja.“ Nad alustasid sealt, kus inimesed olid. Kuulutasid
evangeeliumit, kohandasid inimeste jaoks, kellele kuulutasid. See on väga tähtis. Nad ei
peksnud lihtsalt Piibliga pähe. Nad tegid jüngriteks. Nad ei teinud otsuseid. Nad ei käskinud
inimestel käsi tõsta või ette tulla. Nad tegid jüngriteks. See võttis aega. Tavaliselt peatusid nad
nii kaua, kui võimalik, enne kui neid välja visati. Mõnikord peatus Paulus kolm nädalat,
mõnikord kaks aastat. Efesoses õpetas ta jüngreid iga päev kella 12.00-st kuni kella 16.00-ni.
Iga päev kahe aasta jooksul. Nii tegi ta jüngreid. Ta õpetas alati Kuningriigist. Kas mäletate,
mida Matteuse evangeeliumi kohta rääkisin? Paulus tegi seda- õpetas jüngreid, kui teistel oli
siesta. Õpetas vastpöördunutele Jumala kuningriigist. Peame tegema jüngreid. Järgmisena
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rajasid nad kogudusi. Usun, et suur liikumine algab Britannias, kui hakkame kogudusi rajama.
Vajame uusi kogudusi. Need ei tohiks moodustuda teistest kogudustest näpatud kristlastest.
Peame rajama omad uued kogudused uute pöördunutega. Vajame sadu uusi kogudusi. Suur
läbimurre, mis on tulemas. Kui seda esimest korda 10 aastat tagasi ütlesin, suruti mind maha
öeldes:“Rohkem kogudusi pole vaja, praegused kogudused pole täis.“ Ütlesin:“Läbimurde
eelduseks on uued kogudused uute pöördunutega.“ Kui vaatame kaarti ja paneme nööpnõelad
koguduste peale, siis saame neid palju. Vaatame lihtsalt ühte puhast kaarti, kus ühiskond on
tasanditena. Kõik need nööpnõelad võivad olla ühel tasandil. On mitmed ühiskonnakihid, kus
kogudused puuduvad. Minu kaks sõpra alustasid kogudust tänavalastele Auklandis, UusMeremaal. Neil on nüüd 75-le tänavalapsele kaks kogudust. Ükski kogudus ei ole nende uute
koguduste vastu, sest nad saavad uusi pöördunuid uutest ühiskonnakihtidest, milleni ei ole
jõutud. Sellist koguduste moodustamist vajame me sellel maal. Uued kogudused uute
pöördunutega.
Järgmisena määrasid nad vanemad. Nad määrasid 12 kuu vanuseid kristlasi vanemateks.
Vanem on lihtsalt teiste inimeste juht. Nad läksid 12 kuu pärast tagasi ja vaatasid, kes oli juht.
Kes selleks sobis, kes oli piisavalt küps. Ütlesid: Sinust saab teiste ülevaataja. Oleme väga
aeglased vanemate tootmisel ega saa paljude uute kogudustega hakkama. Kas peame ootama,
et tuleb keegi hallipäine, lootma, et Jumal saadab mõne küpse vanema. Peame õppima, kuidas
neid toota. Nii, apostlite saatmine, võtmelinnadesse jõudmine, evangeeliumi kuulutamine,
kohaldamine kuulajate jaoks, otsuste asemel jüngrite tegemine, nende juurde jäämine,
õpetamine, koguduste loomine, vanemate määramine kogukonna juhtimiseks. Kui see oli
sooritatud, oli apostli töö tehtud. Võis kirjutada kirju, külastada. Paulus ütles Tiitusele:“Ma
jätsin sind Kreetale, et igasse linna vanemate määramisega töö lõpule viia.“ Kui osadusel olid
kohalikud juhid, pidid apostlid ära minema ja edasi liikuma. Mitte sinna piiskopiks jääma. Üks
õige apostel peale koguduse moodustamist ja vanema määramist ütleb:“Tahan minna uut
kogudust rajama.“ See oli Pauluse ambitsioon. Kohe kui töö oli käima läinud, tuli edasi minna.
Seal ei olnud staatilisust. See oli dünaamiline ja liikuv. Kogudus oli neil päevil väga liikuv. Üks
viis, kuidas nad ilma misjoniorganisatsioonideta hakkama said, apostlid toetasid ennast ise või
kohe, kui tekkisid pöördunud, aitasid nemad neid. Nad kas toetasid ennast ise või toetasid neid
pöördunud. See on küllalt tähendusrikas. Seda peame taipama. Misjonärid peavad õpetama
vastpöördunuid, andma ja teenistust toetama. Kui keegi teine seda teeb, siis nemad ei tee.
Roland Allen ütleks selle peale:“Kui me jätkame kellegi teise rahalise toetusega, satume surnud
ringi.“ Seega viimane asi on- liigu edasi! Probleem on selles, et kõigile meeldib paigale jääda.
Kas mäletate, kui Taavet tahtis Jumalale kivist templi ehitada? See oli osaliselt, sest ta ehitas
endale kivist palee. Tal oli süütunne, sest Jumal elas templi palee kõrval telgis. Ta ütles:“Jumal,
ma tahan sulle ehitada kivist palee nagu minul.“ Jumal ütles prohveti kaudu:“Telk on minu
jaoks piisavalt hea.“ Jumal on andnud sõna „käima“ meie jaoks. Jumalamees käib koos
Jumalaga. Usume liikuvasse Jumalasse. Kui ma käisin Pangkokis 1000 Buddha templis, tänasin
ma Jumalat, et meil on käimise Jumal. Ta näeb välja nagu suudaks ta hästi käia. Meil on Jumal,
kes käib. Kui tahate Jumalaga sammu pidada, peate käima. Kui jõuate taevasse, ärge arvake, et
saate seal tugitoolis istuda. Ka seal peate käima.
Lugedes Apostlite tegude raamatut seostub mulle kõige enam, kui kolmainsuslik see on. Kuidas
peaksime seda raamatut nimetama? See on kristluse praktiseerimine. Teod, kristluse
praktiseerimine. Kes seda kõike praktiseeris? Kes tegutses? On neli võimalikku vastust.
Apostlite teod. Minu meelest on see küllaltki eksitav, sest enamust apostlitest ei ole seal kunagi
mainitud. Kus on ülejäänud 10? Kas lihtsalt kadunud? Räägitakse ainult Peetrusest ja Paulusest.
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Jaakobusest, Jeesuse vennast. Seega ei ole see tegelikult apostlitest. Apostlite raamat algab
pöördumisega Teofilose poole, mainitakse, et raamat räägib, mida Jeesus algusest peale tegi ja
õpetas. Seetõttu võime seda nimetada Jeesuse tegude järjeks. Kui seda loete, mõistate, et kõige
väljapaistvam isik vähemalt esimestes peatükkides on Püha Vaim, mida mainitakse 40 korral.
Püha Vaimu teod. See oleks parim pealkiri. Püha Vaimu on mainitud 40 korral esimeses 13
peatükis. Kedagi teist on mainitud 100 korral. Kahjuks me ei pane Teda tähele. Kas pole
kummaline? Võid olla kellelegi liiga lähedal, et näha. Keegi võib olla liiga suur, et Teda näha.
Jumalat on rohkem mainitud, kui kedagi teist selles raamatus. Mina nimetan seda Jumala
tegudeks. 40 korda nimetatakse Püha Vaimu, kuid 100 korda nimetatakse Jumalat.
Algkoguduse fookuses oli Jumal ise. Me ei saa teha Jeesusest või isegi Pühast Vaimust fookust.
Võime nimetada jumalakeskseks neid, kes usuvad ainult Jumalat. Kuid võid olla ka
jeesusekeskne. Jeesuseliikumine USA-s kaldus olema ainult jeesusekeskne. Võid olla ka
vaimukeskne, rääkides Pühast Vaimust. Lõplikult keskendub Püha Vaim Jeesusele ja Jeesus
omakorda Jumalale. Seega oleks minu pealkiri sellele raamatule „Jumala teod Jeesus Kristuse
läbi Püha Vaimu kaudu apostlites“. See on parim pealkiri, mida võin sellele raamatule anda.
Sõna „kolmainsus“ ei esine Uues Testamendis. Apostlite tegude raamatus on kolm
fookuspunkti:
1. Jumala kuningriik
2. Jeesuse nimi
3. Püha Vaimu vägi
Kui tahate teada algkoguduse saladust, siis see ongi see. Sõnad on väga tähtsad. Mida ütles
Filippus Samaarias, mis juhtis kogu linna Kristuse juurde- ta jutlustas Jumala kuningriigist ja
Jeesuse nimest. Ta pakkis selle imedesse. Haiged said tervendatud. Need olid kolm mõõdet
tema teenistuses. Ma arvan, et me peame kasutama neid samu kolme mõõdet- sõna, tegu ja
tunnustähte, mida nad kasutasid ühiskonna mõjutamiseks. Ma lugesin Apostlite tegusid,
tõmmates joone alla sõnale „nimi“. Esimeses 13 peatükis nimetatakse Püha Vaimu 40 korral ja
Jeesuse nime mainitakse 40 korral. Mitte lihtsalt Jeesust, vaid „nime“. Millise meelevallaga
seda teete? Teeme seda Jeesuse nimel. „Jeesuse nimel tõuse üles ja kõnni!“ See oli kerjus templi
väravas, kes kerjas almuseid, kuid sai jalad. Peetrus ütles:“Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga
mis mul on, seda ma annan sulle Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel- tõuse ja kõnni!“
Algkogudusel ei olnud raha kerjuste jaoks. Neil oli midagi paremat. Nad võisid kerjuse jalule
aidata. Keskajal oli klassikaline vestlus paavsti ja kardinali vahel. Nad otsisid Vatikanis aardeid.
Kogu seda kulda ja hõbedat. Kardinal ütles:“Kogudus ei saa enam öelda, et kulda ja hõbedat
mul ei ole. Paavst ütles:“Kogudus ei saa enam öelda: Jeesuse nimel tõuse üles ja kõnni.“ Milline
vastus! Kuidas nad seda tegid? Nad tegid seda selge arusaamisega Jumala kuningriigist. Nad
kasutasid Jeesuse nime, mitte Kristus või Issand. Nimi Jeesus ja neil oli Püha Vaimu vägi. See
on üsna sütitav kombinatsioon. See on vastupandamatu. Apostlite tegude raamat. Pidev
väljakutse nende kolme asja juurde tagasipöördumiseks. Need on meile absoluutselt
fundamentaalsed alused, kui kavatseme teha seda, mida tegi algkogudus. Aamen.

Pauluse kirjad
Järgmistes loengutes vaatame mitmeid Pauluse kirju. Selles tutvume Pauluse endaga. Kuidas ta
neid kirju kirjutama hakkas? Kuidas peame eile lähenema? Kes oli see mees? Teame temast
rohkem kui ühestki teisest apostlist. Kolmandik Uuest Testamendist on kas tema poolt
kirjutatud või temast. Kui panna Apostlite teod tema kirjadega kokku, näeme, et üle kolmandiku
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Uuest Testamendist keskendub sellele mehele. Ma oletan, et tal on rohkem mõju 2000-aastasele
koguduse ajaloole kui ühelgi teisel inimesel peale Jeesuse. Võib ka öelda, et tal oli Euroopa
ajaloole suurem mõju kui ühelgi teisel inimesel. Seega kes ta oli? Alustame tema elust enne
kirjade juurde minemist. Tahan rääkida Paulusest enne tema pöördumist, pöördumise ajal ja
peale pöördumist. Need on kolm etappi tema elus. Kolmas neist on kõige pikem ja kõige
põnevam. Enne pöördumist oli ta sündinud Tarsoses, kagu Türgis, Vahemere kirdenurgas. See
oli ülikoolilinn, kus asus kolmandik muistseid ülikoole. Ateena oli number 1, see oleks meie
mõistes Cambridge. Alexandria oli number 2, sellepärast et mina käisin seal. See vastaks
Oxfordile. Tarsos vastaks Durhamile, number 3. See oli ülikoolilinnadest kolmandal kohal
kogu Vahemere maal. Pauluse kasvatatust mõjutas kolm põhilist asja. Esiteks ta juudist
vanemad. Ta oli juut, mille üle oli ta uhke. Loomulikult ei tundnud äravalitud inimesed
sellepärast häbi. Kuigi ta tahtis hiljem sellest vabaneda, oli teda kasvatatud uskuma Jahvesse,
Iisraeli Jumalasse. Jumal oli esimene isik ta elus alates lapsepõlvest, kuigi ekslikult arvas
kristlaste tagakiusamisega Jumalat teenivat. Ta sündis Benjamini suguharusse, mis oli üks 12
suguharust, mis oleks Kohtumõistjate raamatus peaaegu minema pühitud, kuid see jäi püsima
ja oli väga väike suguharu. Sellest tuli Iisraeli esimene kuningas Saul. See väike Poiss sai
Iisraeli esimese kuninga järgi nime. Ta tuli samast suguharust. Seega kutsusid nad teda Sauliks.
Hiljem võttis ta endale ladina nime Paulus. See tähendab tegelikult väikest. Ta oli väga väike
mees enese silmis. See on üks moment tema kasvatusest. Poisina kolis ta arvatavasti Galileasse
koos perega. Siis saatsid nad poisi Jeruusalemma õppima ühe väga kuulsa professori käe all,
keda kutsuti Gamalieliks. Gamalielist kuuleme Uues Testamendis ainult ühel korral. Kui temalt
küsiti kristlaste kohta, ütles ta:“Ootame ja vaatame. Kui see on Jumalast, jäävad nad püsima,
kui ei ole, surevad välja.“ Tüüpiline erapooletuks jäämine. Tulemus on, et me ei kuule kunagi
rohkem Gamalielist. Ta oli liberaalne avara elukäsitlusega inimene. Ta oli tolerantne ja
ütles:“Ootame ja vaatame. Ärge erutuge.“ Üks tema õpilastest, Saul oli täpselt vastupidine. Ta
ütles:“Need kristlased on ohtlikud. See on suurim oht juudiusule. Kavatsen selle vastu
võidelda.“ Huvitav selle juures on, et Jumal võib teha palju rohkemat vastuseisuga, kui saab
teha ükskõiksusega. Aastaid tagasi käisin noorteklubis rääkimas 30-le noorele. Kodus naine
küsis:“Kuidas läks?“ Ütlesin, et lootus oli kahe peal neist. Kaks neist olid minu peale nii
vihased, et nende silmades olid vihapisarad. Ülejäänud lihtsalt vaatasid mind. Kui neid
ristisime, olid need kaks juba kuus kuud usus olnud. Vaenulikkusega võib rohkem ära teha, kui
ükskõiksusega. Jumal sai palju rohkem teha õpilase Sauliga, kui õpetaja Gamalieliga, sest too
lihtsalt istus ja ütles:“Ootame, vaatame…“ Saul ütles:“Võitlen selle vastu.“ Selletõttu oli ta
asjaga seotud. Ta hääletas esimese kristliku märtri tapmise poolt, kui pandi hääletusele, kas
tappa Stefanos. Selle kohta toimus alati hääletus. Tema hoidis mehe, kes loopis kive, kitse.
Tema tappis ta esimesena, mehe, kes suri Jeesuse pärast. Sellest ajast vaevasid Paulust
südametunnistuse piinad. See oli sellepärast, kuidas Stefanos suri. Tema nägu oli auhiilgusest
valgustatud. Ta ütles:“Ma näen Jeesust seal üleval. Tema kätte annan oma vaimu.“ Viis, kuidas
Stefanos suri, ei läinud Saulil meelest ega teadvusest. Ta alustas kristlusevastase misjonärina.
Ta tahtis olla misjonär kristlaste vastu. Lahkuda oma maalt, et mujal kristlasi taga kiusata.
Seega oli ta misjonär juba enne pöördumist, kuid vale poole peal. Ta tahtis lahkuda kodust ja
pere juurest, et võidelda nende kristlastega. See on osa tema tagapõhjast. Ma ei maininud kaht
teist mõju. Teda mõjutas kreeka keel. Tarsoses elades rääkis ta kreeka keelt. See oli vana
maailma keel, nagu suahiili on Aafrika idarannikul. Igal pool, kuhu lähete, võite rääkida suahiili
keelt. Vanas maailmas saadi kreeka keelest kõikjal aru. See oli keel, milles sai ta igal poolt
jutlustada.
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Järgmine mõju oli Rooma seadus, sest tema isast oli saanud Rooma riigi kodanik. Võib-olla
sellepärast, et ta oli rooma sõduritele palju telke valmistanud. Ma täpselt ei tea. Telgitegemisest
oli saanud pereäri, millega ka Saul hakkas 12-aastaselt tegelema. Sellest ajast teenis ta elatist
telgitegijana. Tema isale omistati Rooma kodakondsus, mille kaudu sai Paulusest või Saulist
pärimise kaudu Rooma kodanik. See andis talle teatud privileegid, mida ta ka kasutas, kui ta
apelleeris Caesari ees oma elu lõpul. See oli oma privileegide kasutamine. Kui teda hukati, ei
löödud teda risti, nagu Peetrust või Jeesust. Tal raiuti pea maha. Kiire surm oli Rooma kodaniku
privileeg. Samas oli ristilöömine kõikidest kõige aeglasem suremine. Ühtegi Rooma kodanikku
pole kunagi risti löödud. See oli nii alandav, see oli roomlastele allapoole arvestust. Tal raiuti
pea maha. Seega oli Rooma kodakondsusest kasu. Tal oli õigus apelleerida nagu iga selle riigi
kodanik võib apelleerida Lordide kotta. Nii võis ta apelleerida kohe Caesarile. See on
ainulaadne kombinatsioon juudi, kreeka ja rooma tagapõhjast. See tegi ta ideaalselt sobivaks
misjoniks paganate juures. Tal sai olla vaevalt paremat kasvatust, mis näitab, et Jumal valmistab
sind juba enne kui oled kristlaseks saanud, enne kui sellest teadlikuks oled saanud. Tal oli plaan
juba, kui alles emaihus viibisid. Jumal valmistas teda. Loomulikult pidi ta jõudma punkti, kus
pöördus antikristlikust misjonärist kristlikuks. Juudi pööramiseks kristlaseks on vaja ainult ühte
asja. Tegelikult ei peaks kutsuma ühtegi juuti kristlaseks, see on paganlik sõna, tuli paganlikust
Antiookiast. Täisjuudid või pärisjuudid vms. Nendest ei saanud kristlased. Ärge nimetage juuti
kristlaseks! Temast sai Jeesusesse uskuja. Juudile on vaja ainult ühte asja pöördumisekskohtuda Jeesusega ja teada, et Jeesus elab. See on kõik, mida nad vajavad. Jutlustasin kord
ühele juudile. Ta tuli pärast minu juurde ja küsis:“Kas tahad öelda, et Naatsareti Jeesus elab
veel?“ Ütlesin:“Jah.“ Siis ta ütles:“Kui elab, peab Ta olema meie Messias.“ Ütlesin:“Jah.“ Ta
küsis:“Kuidas saan kindlaks teha, et Ta elab?“ Ütlesin:“Proovi Temaga kohe siin rääkida.“ Ta
tegi seda ja selgitas välja. 10 minuti pärast õpetas ta mulle Piiblit. Ta sai selle kõik oma
tagapõhjast, mis oli veres. Seal oli kogu tõde, väljaarvatud üks, mis oli suletud, et Naatsareti
Jeesus on nende Messias. Kui ta sai selle võtme, avanes kogu Piibel ja ta õpetas mulle Piiblit.
Nii saab ühel päeval kogu rahvas pööratud. Mis juhtus Pauluse või Saulusega Damaskuse teel,
saab ühel päeval juhtuma kogu juudi rahvusega. Kui nad vaatavad Temale, kui Ta ilmub, saavad
nad aru, et on eksinud.
See esimene pilt on tehtud Golani kõrgustikus, sest see juhtus seal ühe väikese linna lähistel.
Niipea kui selle juudi, selle variseri, selle juutide juudi, selle heebrealaste heebrealase jalad
puudutasid paganate mulda, kohtas ta Naatsareti Jeesust. Jeesus ütles talle:“Ma saadan sind
paganate juurde.“ Seega toimus tema pöördumine väljaspool juudi pinda. See oli väga
tähelepanuväärne. Ta läks Golani kõrgustikule, mis asub mõne tunni kaugusel Damaskusest.
Seal kohtus Jeesusega. Samal mäel Jeesus muutus Peetruse, Jaakobuse ja Johannese
juuresolekul. Sellel korral oli Jeesus palju eredam. Sellel korral nägi ta Jeesust, kes oli juba üles
tõusnud ja saanud tagasi selle auhiilguse, mis Talle oli kunagi kuulunud, enne kui Ta selle maha
jättis. Kui Ta taevasse tagasi läks, sai Ta kogu auhiilguse tagasi. See auhiilgus võib sind
pimedaks teha. Kui näeksime praegu Jeesuse auhiilgust, jääksime pimedaks. Peetrus, Johannes
ja Jaakobus nägid Jeesust Tema lihas olemise ajal, kuid mitte pärast ülestõusmist, kui Ta taastas
jälle Isa auhiilguse. Seal oli valgus, mis oli keskpäeva päikesest eredam ja see tegi ta pimedaks.
Ta tuli meeleparandusele ja usule. Kogu sünniprotsess võttis kolm päeva aega. See ei jõudnud
lõpuni kuni Hananias tuli ja palvetas temaga. Hananiasele ütles Jumal:“Mine ja palveta ühe
mehega, kelle nimi on Saul.“ „Ta pidu ju meid tapma!“ See vana mees pidi oma uhkuse alla
neelama ja minema ja ütlema Saulile:“Olen tulnud, et terveneksid, hakkaksid uuesti nägema.
Et saaksid ristitud veega. Et saaksid täis Püha Vaimu.“ Kui teate mu raamatut „The normal
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christian birth.“ See on täielik uussünd ja see võttis tal kolm päeva alates esimesest
meeleparandusest kuni ristimiseni ja Püha Vaimuga täitumiseni. Sellest ajast nägi Paulus kõike
seda ühena, kui uuestisünnina Kuningriiki. Seda ta sisendas kõikidele oma pöördunutele
Apostlite 19 peatükis. See oli tema loomulik kristlik uussünd. Nüüd oli ta valmis tööks.
Huvitav, et ta ei alustanud kohe misjonärina. Ta ei suutnud peatada jutlustamist. Ei saanud
sellest vaikida. Ta kutsus esile vaenulikkust, kus iganes ta ka ei jutlustanud, eriti juutide hulgas,
mitte kunagi roomlaste hulgas. Nad pidid ta korvis linnamüüri välisküljel alla laskma. Selle
mehe ettevalmistus teenistuseks on huvitav. Ta ei alustanud järgmisel teisipäeval. Seda tahame
meie teha. Kohe kui kuuleme kutset, tahame kõik maha jätta ja seda teha. Pidi mööduma
vähemalt 13 aastat, enne kui Paulus alustas selle tegemist, milleks Jumal oli teda kutsunud. Kui
Jumalal on kiire, ei ole meil ja kui meil on kiire, ei ole Jumalal. Nii ütles Ameerika jutlustaja
Philip Brooks. Kolmeks aastaks läks ta Araabiasse, et kõike seda läbi mõelda. Et oma teoloogiat
ümber mõtestada. Ta ei läinud kolledžisse, piiblikooli. Ei läinud kellegagi konsulteerima. Ta
lihtsalt veetis aega Issandaga. Tema oli viimane inimene, kes nägi ülestõusnud Issandat. Tema
väitis, et ta oli kõige viimane selline apostel, number 13. Mõned inimesed ütlevad, et ta peaks
olema number 12, Juudas Iskarioti kohal. See on täiesti vale. Paulus tunnustas alati neid 12. Ta
ei arvanud kunagi ennast nende hulka. Ta oli number 13. Ta on selline apostel, kes võib
kirjutada Pühakirja tänu oma ainulaadsele suhtele ülestõusnud Jeesusega. Kolm aastat
Araabias, et asjade üle järele mõelda. Kui Jeesus teda Damaskuse teel kohtas, küsis
Jeesus:“Miks sa mind taga kiusad?“ Ta võis öelda:“Ma ei kiusa sind taga, kiusan kristlasi.“ Ta
ei öelnud seda, sest talle turgatas pähe, et mida iganes kristlastele teed, teed Kristusele. Sellest
nägemusest kasvas välja arusaam kogudusest kui Kristuse ihust. Kas saate aru? Siis ta mõistis,
et mida iganes teete Tema vähimatele vendadele, teete Talle. Sõna-sõnalt on kristlased Tema
ihu maa peal. Tema teoloogia kasvas välja kohtumisest ülestõusnud Kristusega Damaskuse teel.
Seda kõike pidi ta kolme aasta jooksul Araabia kõrbes seedima. Siis läks ta Jeruusalemma. Seal
tekkisid probleemid. Nad ei uskunud, et ta oli tõeline pöördunu. Teie usuksite? Keegi, kes on
teie perekonna vangi pannud, ilmub järgmisel pühapäeval kirikusse ja ütleb, et on pöördunud.
See teeb ettevaatlikuks. Kallis Barnabas, see tore mees. Barnabas tähendab julgustuse poeg.
Barnabas sai ülesandeks Sauli tutvustamise Jeruusalemma kristlikule kogudusele. Ikkagi
Jeruusalemma juudid pahandasid väga. Nad suhtusid temasse kui reeturisse. Ta oli üks paremini
väljaõpetatud rabisid ja nüüd on ta üks nendest vihatud kristlastest. Ta saadeti 10 aastaks
Tarsosesse tagasi. Vaatame sellest mööda. Arvame, et Paulus pöördus ja läks kohe
misjonireisidele, läks kohe jutlustama. Ei, 3 aastat selle läbimõtlemiseks Araabias, 10-ks
aastaks oma kodulinna tagasi, oodates, et kutset kinnitatakse. Siis tuleb kallis Barnabas pildile
tagasi.
Muide, see on Damaskuse tee ja selle tänava nimi on otse Damaskusesse. Sellel tänaval ta ristiti
ja seal täitus ta Püha Vaimuga. Tänav on ka tänapäeval alles. See kulgeb Damaskuse keskusest
läbi. See ei ole just väga hea foto, kuid on väga tähtis koht. Sa tõenäoliselt ei tunne seda ära ega
ole sellest pilti näinud. See on üks väga suur linn tänapäeva Süürias. Seda kutsutakse
Antiookiaks. See linn esineb suures osas Uues Testamendis ja samuti Pauluse elus. Esiteks oli
see koht, kuhu kadunud poeg läks oma raha kulutama. Kauge maa. Seda kutsutakse muistse
maailma Pariisiks või Amsderdamiks või Pangkokiks. See ütleb juba piisavalt. Kui tahtsid selle
vääriline olla ja elasid Iisraelis, siis tegid nii palju raha kui võimalik ja läksid Antiookiasse, sest
seal juhtus kõike. Seal olid ööklubid. Seal toimus kõik. Sellepärast lõpetas kadunud poeg koos
sigadega. Antiookia oli üks halb koht. Üks patune koht. Seal võrsus esimene kristlik kogudus.
Barnabas oli osa sellest. Sellepärast öeldi seal esimest korda sõna kristlane. Barnabas tõi lõpuks
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10. aasta möödudes Sauli Antiookiasse, paganate kogudusse. Selle juutide juudi. Nüüd pidi ta
paganana elama. Ta ütles, et tahtis seda teha. Aastaid hiljem saadab ta juudi paganate keskele.
„Tahan elada igal pool, kus õnnestub kedagi päästa.“ See on selline paindlikkus, mida paljudel
meist ei ole. Ta tuli ja oli selles paganate koguduses palvekogunemisel. Mõned õpetajad, kaks
kuni kolm prohvetit. Kui nad teenisid Issandat, tuli prohveteering:“Aeg on käes. Eraldage Saul
ja Barnabas tööks, milleks nad on kutsutud.“ Saul sai tõesti oma kutse kahel viisil. Pöördumisel
ütles Jeesus, mida tal tuleb teha. Hiljem sai ta kinnituse prohveteeringu kaudu koguduses.
Tahan, et te sellele joone alla tõmbate. Liiga paljud arvavad, et kui Jumal on neid millekski
kutsunud, on seda piisavalt. Nad peaksid ootama kuni kogudus selle kutsumise kinnitab. Siis
on sul topelt kutse, Peast ja ihu kaudu. Kui päevad lähevad hiljem karmiks, siis see topelt kutse
hoiab käigus. Seega Barnabas ja Saul pidid oma esimese töö koos tegema. Tegelikult polnud
see nende esimene koostöö. Mõlemad olid diakonid, varahoidjad. Esimene töö, mida nad koos
Antiookias tegid, oli Jeruusalemma näljahädaliste fondi hooldamine. Jeruusalemmas oli
näljahäda ja see kogudus tegi korjanduse ja ütles:“Saul ja Barnabas, teie olete hea paar fondi
hooldamiseks.“ Ja jälle, kas pole huvitav, on ta mees, kes on kutsutud paganate jaoks ja ta saab
töö koguduses fondi hooldajana. Nii nad tegid. Siis töötasid need kaks esmakordselt koos. Jälle
muutume kannatamatuks, et teha ruttu suurt asja. Saulus ja Barnabas tahtsid seda esimesena
teha. Nüüd saadeti nad välja. Kogudus ei toetanud neid rahaliselt. Nad saatsid nad lihtsalt välja.
Nad toetasid hiljem ennast ise.
Koolis õppides pidite joonistama Pauluse misjonireise. Seda pidite oskama une pealt teha.
Mäletan, et koolis oli minu kõige nõrgemaks kohaks teadmised Pühakirjast. George Bernard
Shaw ütles:“Minu haridus algas, kui olin koolist lahkunud.“ Siin on Antiookia, siin on
Jeruusalemm. Antiookia oli epitsentrum. Virvendused saadeti välja kuni need jõudsid Rooma.
Pauluse esimene ambitsioon oli evangeliseerida kogu Vahemere kirdeosa kuni impeeriumi
pealinnani välja. Sellepärast läksid nad Barnabasega välja. Nad suundusid Küprose poole, siis
läksid nad maismaale tagasi, rajasid kogudusi Antiookia piirkonnas ja siis tulid tagasi ja andsid
tagasisidet kõigest, mis oli juhtunud. Siis läksid nad edasi. Enamus Pauluse kirjadest on
kirjutatud Egeuse mere äärsetele kogudustele. Siis tema kolmas ja viimane reis. Laevahukk
Maltal ja saabumine vangina Rooma. Tema strateegia oli Kuningriigi kogukonna loomine
igasse võtmelinna ja seejärel nii kiiresti kui võimalik edasi liikuda. Mõnikord kolme nädalaga,
mõnikord 18 kuuga, näiteks Korintosel. Vahest ta pidi lahkuma, vahest ta valis lahkumise. Ta
jättis maha koguduse, et evangeliseerida kogu piirkond. Ta ei püüdnud katta igat linna. Ta
ütles:“Mis on võtmelinn, mis on selle provintsi kese, rajame koguduse sinna. Nad saavad ennast
ise evangeliseerida.“ Väga edukas strateegia. Selle asemel, et püüda ise kõik ära teha, rajas ta
elava koguduse ja ütles:“Teie evangeliseerige see provints, meie läheme edasi.“ Nagu tõelisele
apostlile kohane, oli ta pidevas liikumises. Uuris pidevalt uusi territooriume. Rajades teed.
Rooma kirjas ütleb ta:“Minu eesmärk on mitte töötada seal, kus keegi teine on juba töötanud.
Tahan rajada teed puutumatule territooriumile.“ Nii surus ta edasi kuni ületas väikese väina ja
evangeelium jõudis esmakordselt Euroopasse. Ta puutus kokku uskumatuna näivata ohtudega3 laevahukku. Piiblis on juttu ühest. Mitmel korral üleujutused. Kividega surnuks loopimine ja
sinna jätmine. Seejärel pikk nimekiri näljas ja magamata olemisest. Ta lisab:“Kõige tipuks
hoolitsus kõikide koguduste eest.“ See tundub tema koorma tipuna. Laevahukk ja üleujutus ei
ole midagi, kuid koguduste eest hoolitsemine on tõeline viimane piisk. Kui teate midagi
koguduste eest hoolitsemisest, siis teate, et see on tõesti nii. Mõnikord on kerge minna lõvide
juurde. Kui on koguduse rajanud, edasi liikunud, pidi ta oma tööd jätkama. Tal oli võtmeroll
kogudustes. Ta ei toiminud nagu suured evangelistid, kellel on suur krusaad, lähevad edasi ja
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unustavad selle. Ei, ta mure oli need üles ehitada, vaadata, et kogudus kasvaks kvantitatiivselt
ja kvalitatiivselt. Tal oli kaks viisi järeltöö tegemiseks. Üks neist oli taaskülastamine. Seda tegi
ta tihti. Aasta pärast rajamist oli ta võimelina igasse kohta vanemad määrama. Kui apostel oli
määranud kohalikud vanemad, oli töö tehtud. Ta kirjutab Tiitusele:“Sa pead koguduste
vanemate määramisega igasse linna töö lõpule viima.“ Niipea kui kogudusel olid oma
kohalikud juhid, oli apostli töö lõpetatud. Koguduste rajamine selle punktini ei olnud kerge.
Seega võis neid kas taaskülastada, kuid pidev taaskülastamine takistas edasi liikumast.
Ambitsiooniks oli evangeliseerida Hispaaniani välja. Ta tahtis evangeliseerida kogu Vahemere
põhjarannikut. Milline ambitsioon! Ta ei saanud pidevalt neid kogudusi taaskülastada ja minna
Hispaaniasse. Teine viis, kuidas järeltööd teha, oli kirjade kirjutamine. Nii oleme saanud
Pauluse kirjad Uues Testamendis. See oli tema viis teha järeltööd evangeliseerimisele. Lõpuks
leidis ta ennast Rooma vanglast, tema üle mõisteti kohut. Doktor Luuka, sõber, kirjutas ta
kaitsekirja, milleks on Luuka evangeelium ja Apostlite tegude raamat. Ta lasti sellel korral
vabaks. Nagu teame, läks ta Hispaaniasse. Pärimus viitab sellele. Ta taaskülastas ka neid
piirkondi ja läks Kreetale ja paljudesse teistesse kohtadesse, kus ta ei olnud varem olnud. Siis
reedeti teda sepp Aleksandrose poolt. Teda reedeti ja arreteeriti teist korda Nero valitsemise
ajal. Ta võeti nii ruttu kinni, et ei saanud oma märkmeid ega mantlit kaasa võtta. Seda näeme
Timoteose ja Tiituse kirjadest, kuidas ta kirjutas:“Palun saada mulle minu mantel. On külm. Ja
minu märkmeraamatud, minu päevikud, palun saatke need.“ See on tema elulugu.
Mis mees ta oli? Tema välimuse kohta on üks kirjeldus, mis ei ole just meelitav. Ta oli lühike,
Paulus tähendab väike; tal olid kõverad jalad ja kongus nina; ta oli kiilakas; tema kulmud olid
keskelt kokku kasvanud; tema silmad olid veidrad; tal olid karedad käed. Mitte just eriti
meelitav. Ma mõtlen kogudusele, kes kaalub Pauluse valimist nende pastoriks. Tuleb tagasiside,
et tal on veider välimus; ta ei püsi kunagi pikka aega ühe koha peal; tavaliselt ta pahandab
inimesi; tal on olnud tegemist politseiga; ta on olnud vangis; ta on väga dogmaatiline jutlustaja;
ta ei ole abielus; ta valmistab telke; lõhestab kogudusi; mis peamine, räägib keeltes. Kas suudate
ette kujutada, et teie kogudusele esitletakse sellise CV-ga isikut kui tulevast pastorit. See näitab,
et Jumala valik erineb oluliselt inimeste valikust. Iisraeli inimesed pidid seda õppima, kui nad
valisid Sauli, sest ta oli suur, ilus mees. Jumala valik oli Taavet. Jumal näitab naljaka
välimusega väikest meest, kellest saab kõigi aegade suurim misjonär. Kellel on suurim mõju
järgmise 2000 aasta jooksul ajaloos. Inimeste valikud ei ole Jumala valikud. Tohutu
pühendumisega mees, kes pitseeris oma kutsumise Piiblisse. Tema pühendumine ja entusiasm.
Tema otsusekindlus. Tohutu keskendumisvõime. Sellepärast polnud ta abielus. Seda ta soovitas
ka teistele, öeldes:“See võimaldas mul jäägitult pühenduda ühele asjale, milleks olen kutsutud.“
Uskumatult julge mees. Mees, kes suutis oma viha kontrolli all hoida. Võime näha, kui uurime
ta kirju, et mõned kirjad on tõesti tulised. Need oleks tulnud kirjutada asbestist paberile. Nad
tõesti kõrvetavad, kui neid õigesti lugeda. Mind ärritab, kui keegi koguduses loeb nii, et neis
pole mingit tunnetust. Mõned tema kirjadest on tõesti väga vihased. Lugege minu
parafraseeringut Galaatia kirjast, kui tahate näha, kui ilustamata see võib olla ja kui raevukas
võis ta olla. Samas on ta tohutult hooliv inimene- hooliv, kaastundlik, pisarate mees. Siiski pole
saladus ta inimlikes omadustes.
Mis tuleb tema kirjadest välja, millele ta elas? Olen leidnud kolm asja. Kirjutasin need eile üles.
Mis tegi Paulusest sellise mehe nagu ta oli? Kirjutasin kolm sõna: Kristus, evangeelium ja arm.
Ei olnud mingit kahtlust, et see mees elas täielikult Kristusele. Ta ütleb:“Minu jaoks on elamine
Kristus.“ Alates päevast, mil ta kohtas Kristust Damaskuse teel, oli ta Jeesusest täielikult läbi
imbunud. Sellepärast võis ta öelda:“Kui ma suren, olen ma paremal järjel.“ Ta ütles:“Ma igatsen
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olla koos Kristusega.“ Ta oleks tahtnud juba minna, juba surra, sest ta elas Kristusele. Ta oleks
olnud pärast surma Kristusele lähemal. Ta nimetab ennast Kristuse sulaseks. Ta alustab oma
kirju:“Apostel Paulus, Kristuse sulane.“ Kellegi ori olla oli muistses maailmas põlastusväärne.
Kuulusid täielikult kellelegi. Sul ei olnud vaba aega, ei olnud raha, ei olnud midagi. Kuulusid
kellelegi teisele. Ta kutsub ennast Kristuse orjaks. Samas kutsub ta ennast ka Kristuse
saadikuks. Väga huvitav kombinatsioon kõrgest ja madalast sotsiaalsest staatusest. Ori ja
saadik. Ta oli uhke, et sai olla saadik. Ta oli uhke ka orjaks olemise üle. Tahan teile lihtsalt
midagi näidata. Mõned teist mõistavad selle asjakohasust. Paulus rääkis väga harva temas
olevast Kristusest. Ainult ühel või kahel korral. Tosinaid kordi ütles ta:“Mina olen Kristuses.“
See on väga tähtis. Kui me räägime liiga palju Jeesusest minus, pisendame Jeesuse väikeseks
Jeesuseks minu südames. Vähim on suurim. Kas suudate jälgida? Kui Paulus rääkis Pühast
Vaimust, siis ütles peaaegu alati:“Vaim on minu sees.“ Kui rääkis Kristusest, ütles:“Mina olen
Kristuses.“ Mäletan vestlust ühe saksa pastoriga aastaid tagasi. Ta ütles, et kui ta oli 1930ndatel Hitleri noortesalgas, kui ta sellega ühines, seisis ta vastakuti ühe saksa ohvitseriga, kes
küsis:“Mis on sinu nimi? Mis on sinu aadress?“ Ta ütles:“Mina elan Hamburgis.“ Ohvitser
ütles:“Vale vastus. Kus sa elad?“ Ta ütles:“Ma elan Saksamaal.“ „Vale vastus. Kus sa elad?“
Ta ütles:“Elan kolmandas Reichis.“ „Vale vastus, kus sa elad?“ Ta ei teadnud, mida vastata.
Ohvitser ütles:“Sa pead ütlema: Mina elan Hitleris.“ See saksa pastor ütles mulle:“Hiljem
hakkasin ma elama Kristuses.“ Võite näha, et see oli täielik pühendumine. Mind teeb väga
õnnelikuks, kui kuulen inimesi ütlemas “Mina elan Kristuses“ selle asemel, et öelda „Kristus
on minus“, sest Tema on suurem ja meie oleme Temas. Temas oleme õnnistatud iga
õnnistusega. Paulus oli mees Kristuses. See oli Tema aadress, kus ta ka poleks Rooma
impeeriumis asunud. Teiseks suureks tema elu motivaatoriks oli evangeelium. Ta oli kõigeks
valmis, kui see aitas kaasa evangeeliumi levikule. Sellepärast ta suutis leida ka vanglas põhjust
rõõmustamiseks. Ta ütles:“Võin olla ahelates.“ Filipi kirjas ütleb ta:“Ma olen aheldatud Rooma
sõduri külge 8 tundi päevas. Saan kolm aheldatud kogudust päevas.“ Ta ütles:“Nüüd on meil
kristlasi ka keisri majapidamises.“ Ta ütles:“Võin olla ahelates, kui Jumal ei ole.“ Seal oli
inimesi, kes tema vangis olemise ajal haarasid tema kantslist ja jutlustasid, et temaga
rivaalitseda ja olid rõõmsad, et ta oli luku taga. Et nemad saaksid ta kantslisse. Filipi
kirjas:“Olen kuulnud, et nad seda teevad rivaalitsemisest ja kadedusest.“ Ta ütleb: Halleluuja,
evangeeliumit kuulutatakse. Mind ei huvita, miks, las kuulutavad.“ Siin on mees, kes elab
evangeeliumile. Ta ütleb:“Ma võlgnen seda kõigile. See on nii ta vastutus kui ka võlg. Kui te
olete avastanud vähiravimi, milline saab olema sinu suhe nendega, kes selle all kannatavad? Sa
võlgned neile sellest rääkimise. Kas sa ei tunneks, et sul on nende ees kohustusi? Paulus
ütleb:“Ma olen nii kreeklaste kui juutide võlglane. Võlgnen seda maailmale.“ Sellepärast oli ta
võimeline evangeeliumi heaks kõike tegema. Sellepärast oli ta saadik. Ta oleks läinud kõikjale,
et rääkida igaühele, mida Jumal on Kristuses teinud. Tahan anda kaks sõna, et tema
evangeeliumit kvalifitseerida. See oli eshatoloogiline evangeelium. Eshatoloogia tuleb kreeka
sõnast „eschaton“- viimased asjad ja see tähendab tulevik. Mida mõtlen eshatoloogilise
evangeeliumi all? See on evangeelium tulevikust. See on tulevik, mis on olevikku sisse
tunginud. Kui unustame selle tulevikumõõtme evangeeliumist, unustame evangeeliumi enda.
See ei ole lihtsalt hea sõnum praegusest elust. See on uudis tulevasest maailmast, uutest ihudest,
mille saame. See on hea sõnum Jeesuse tagasitulekust. Sellel kuul tuleb konverents, kus 60
rahva juhid tulevad kokku, sest nad jagavad koormat, et evangeeliumi eshatoloogiline mõõde
on välja jäetud. Me ei laula teisest tulemisest. Me ei laula taevast. Me oleme täielikult haaratud
oma muredest selles maailmas. Evangeelium on eshatoloogiline. See on tulevasest
Kuningriigist ja Kuningast. Paulus nägi kogu aeg evangeeliumit kui tulevikku, mida saad juba
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praegu nautida. Sõna, mis evangeeliumit iseloomustab, on eetiline. Ta ei olnud huvitatud
hingede päästmisest, kui see ei toonud kaasa teistsugust elustiili. See evangeelium oli tulevikku
suunatud, kuid see oli ka igapäevases elus välja elamiseks. Ma räägin sellest hiljem. Kolmas
sõna, mille üles kirjutasin, oli arm. Paulus ei saanud kunagi üle faktist, et Jeesus pöördus tema
poole, kui ta oli teel kristlasi vangi panema ega sellest, et ta oli täiesti teenimatult see, kes oli.
Kui Jeesus oleks talle seda andnud, mida ta väärt oli, oleks ta olnud põrgus. Ta ei suutnud sellest
üle saada. Seda tähendab arm. See on midagi, mida sa pole välja teeninud, see on sulle lihtsalt
muidu antud. See on kokku võetud Rooma kirjas. Paulus ütleb:“Kui olime veel Kristuse
vaenlased.“ See käis tõesti tema kohta. Ta oli vaenlane. Ta kasutas kogu oma energiat, et
Kristuse vastu võidelda. Kristus ütles:“Ma hakkan sind kasutama.“ Selline arm põhjustab
tänutunnet. Te võite näha, et selle mehe jõupingutuste taga on tänutunne. Ta on nii tänulik.
Issanda Jeesuse armust sai tema elu motivaator. Me võime neile kolmele sõnale palju juurde
lisada. Neid kolme ma tunnetasin eile kui kolme suurt asja Pauluse elus. Kristus oli suurim. Ta
oli Kristuses. Evangeelium oli see, mida ta tahtis, et teistel oleks rohkem kui midagi muud.
Jumala arm motiveeris teda.
Vaatame tema kirju. Ta on kõige kuulsam kirjakirjutaja ajaloos. Kui te naudite teiste kirjade
lugemist, siis teile meeldib Uus Testament. See on täis teistele inimestele kirjutatud kirju.
Kirjakirjutamine oli juutide hulgas väga haruldane. Juutide poolt kirjutatud kirju muistsest
maailmast on väga vähe säilinud. Põhjus on väga lihtne. Nad elasid väikesel maal ega vajanud
kirju. Kirja kirjutamine oli väga kallis. Rooma impeeriumis oli postiteenistus. See oli mõeldud
ainult Rooma ametnikele kasutamiseks. Tavainimesed ei saanud minna postkasti juurde ja sinna
kirja panna. Sa võisid kirja kirjutada, siis sa pidid leidma kulleri, kes kogu selle teekonna läbib.
Ei kirjutatud palju kirju. Kui elati lähestikku, et kirjutatud kirju, vaid mindi külla või saadeti
sõnum sõbra kaudu, kes läks majast mööda. Iisraelis kirjutati väga vähe kirju. Rooma
impeeriumis kirjutati palju, kuid tavaliselt ametnike poolt või rikaste poolt, kes suutsid kullerile
maksta. Puudus postiteenus. Kirja kirjutamiseks pidi olema piisavalt mõjuv põhjus. Sa ei oleks
lihtsalt kirjutanud:“Soovin olla koos sinuga.“ Oleksid kirjutanud kriisiolukorrast või pakilisest
probleemist. Iga kiri, mille Paulus kirjutas, oli kriisisituatsioonist. Tavaliselt olid muistsed
kirjad üsna lühikesed. Umbes üks lehekülg. Umbes 20 sõna. Vahest olid lehed üksteise külge
kleebitud ja kokku rullitud. Siis sai pikema kirja kirjutada. Pauluse kirjad on pikimad, mis on
muistsest maailmast säilinud. Tema keskmine kirja pikkus oli umbes 1300 sõna. See on pikk.
Võite seda ette kujutada käsikirjas ühel paberiribal. Üsna suur rull. Tema Rooma kiri 7114 sõna
on pikim neil päevil kirjutatud kiri. Paulus pani tõesti iseennast nendesse kirjadesse. Igas kirjas
järgis ta kindlat ülesehitust. Kujutate ette kirja selliselt kokkurullituna. Esimesena kirjutas ta
saatja nime. Kas pole mõistlik? Miks paneme meie kirjutaja nime kõige alla? Ma saan vahest
20-leheküljelisi kirju, millega mul ei ole midagi pistmist. Nad panevad oma nime kõige lõppu.
Siis pean ma lõpust alustama, et näha, kes selle saatis. Paulus kirjutas nime esimesena. „Paulus,
apostel, Jeesuse sulane.“ Järgmisena kirjutas ta aadressi. Seega kuller keeras lahti ainult
esimesed read. Ta võis ka edasi lugeda, kuid esimesena olid nimi ja aadress. Paulus Efesose
pühadele või misiganes. Järgmisena tuli tervitus. Igas normaalses kirjas esineb mingi tervitus.
Sellele järgnesid head soovid, mille Paulus kirjutas palvete vormis. Ta ütles:“Ma palvetan selle
eest…“ Järgmisena tuli kompliment inimesele, kellele ta kirjutas. Ütles nende kohta midagi
ilusat. Lõi meeleolu. Paulus alustas alati heade asjade kirjutamisest, enne kui probleemide
juurde läks. See on eeskuju, mida meiegi võiksime järgida. Kui kedagi on vaja kritiseerida, ütle
enne midagi head. On huvitav, et kirjades 7 Aasia kogudusele Ilmutuseraamatus, mille kirjutas
Jeesus ise, järgis ka täpselt seda sama mustrit. Ta kiitis neid enne kui kritiseeris. See on kristlik
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viis. Kui olete selle kirjutanud, jõuate kirja sisu juurde. Te läbite selle ja seejärel võtate kokku.
Siis järgneb veel tervitusi. Seejärel kirjutate oma allkirja. Enamus inimesi ei kirjutanud oma
kirju, nende eest kirjutasid teised. Kreeka aladel kutsuti selliseid inimesi „menuensis“. Paulus
ei kirjutanud oma kirju. Ta dikteeris neid oma menuensisele. Vahest oli see Siilas, vahest keegi
teine. Selle tähtsus oli selles, et neid kirju pigem räägiti kui kirjutati. Kas suudate jälgida?
Enamus Uuest Testamendist räägiti enne selle kirjutamist. Te võite kujutleda Paulust edasi
tagasi käimas, tema kohalolu. Selles on väga vestluslik stiil. See ei ole kirjanduslik stiil. See on
vestluse stiil. Minu naise ema suri sellel aastal 98 aastaselt. Kirjade lõpus on lihtsalt uudised.
Tal oli fenomenaalne mälu, parem kui meil. Ta võis kirjutada neid uudiseid oma
lastelastelastest. Nii kirjutas ka Paulus kirju. Ta räägib nendega. Ta ei koosta loengut. Ta
kirjutab kirja, sest ta ei saanud ise kohal olla. Ta ütleb:“Kirjuta see üles, kui räägin.“ Ta käis
edasi tagasi ja lihtsalt rääkis selle kogudusega. Ta peaaegu alati allkirjastas lõpus. Midagi oli
lahti tema silmadega. Ma ei tea täpselt, mis. Ta kirjutas nii oma tohutusuuri kirju. Sellest me
räägime lähemalt Tessaloonika kirja juures. Inimesed hakkasid Paulust jäljendama, kui nad
tema juurest tulid, mis oli vale. See tegi palju halba. Tessaloonika kogudusel oli selline kiri.
Paulus oli väga hoolikas ja ütles:“Vaadake, ma allkirjastan järgmise kirja oma käekirjaga. Ärge
uskuge ühtegi kirja, kus pole mu allkirja!“ Kurat saab paljudel viisidel petta. Sellised olid tema
kirjad.
Ta kirjutas kolme tüüpi kirju. Isiklikud kirjad, mida ta kirjutas üksikisikutele. Fileemon,
Timoteos, Tiitus. Olid olustikulised kirjad, mida kirjutati kogudustele. Me nimetame neid
olustikulisteks, sest midagi oli toimunud koguduses. Mingi olukord põhjustas kirja kirjutamise.
Kolmandaks olid üldised kirjad. Neil ei olnud lugejaga sidet. Kas teate, millised on üldised
kirjad? Need on tavaliselt trükitud. Räägitakse perekonnast, puhkusest jne. Need olid ringkirjad,
millel pole tegelikku seost lugejaga. Vastuvõtja ei saa neid mingis teatud olukorras- üldised
uudised, mis sobivad kõikjale, kuhu saadetakse. Paavst kirjutab aeg-ajalt selliseid kirjunimetab neid ringkirjadeks. Ka misjonärid harrastavad seda. Selline on üldkiri. Paulus kirjutas
tegelikult ainult ühe sellise. Kiri efeslastele, tegelikult. Mitte kiri roomlastele. See oli saadetud
teatud olukorra tõttu Roomas. Kiri efeslastele oli ainus, milles ta ei käsitlenud ühtegi kohalikku
probleemi. Ta räägib üldiselt ristiusust ja elukommetest. See on väga hea kiri ning sobilik igal
kristlasel lugeda. Aga meil on probleeme nende olukordadega seotud kirjade tõlgendamisel ja
kohaldamisel. Need on kirjavahetuse üks külg. Räägin jälle nagu varemgi. Kas te olete kunagi
kuulnud kui keegi räägib telefoniga ja te kuulete ainult ühte rääkimas? Mida te mõttes teete…?
Keegi ütleb:“Mina pöörduksin advokaadi poole.“ Mis te arvate, mis seal teisel pool räägitakse?
Mis on juhtunud? Kas nad on pankrotti läinud? Või on valesüüdistuse põhjal arreteeritud? Või
neil on imelik naaber? Me ei tea. Või „Olen rõõmus, et oled täielikult toibunud.“ Sina istud ja
kuulad „täielikult toibunud“ Millest? Šokist, haigusest…Sa ei tea. Kiri on just selline. Eriti
teatud olukorra jaoks kirjutatud kiri. Olukorra jaoks, mille kohta ei tea midagi peale kirjutatu.
Pead arvama, mis selles koguduses on teoksil, et seda kirja oli vaja. Järgnevalt üks ühepoolne
telefonikõne. Üritage ära arvata, millest jutt käib:“Halloo, ai, see on tulnud! Palju õnne! Kui
raske see on? Mis värvi see on? Ära lase oma naist selle kallale. Saad näha, et see joob palju.
See liigub kiiresti, kuigi on buldooser. Oled kindlasti väga savine. Arvatavasti muretsen
eneselegi sellise. Tsau!“ Mis see oli? See oli traktor. Kui paljud teie seast arvasid ära? Kui
paljud arvasid, et see on beebi? Kas taipate, mida silmas pean? Kui loete epistlit, kirja, loete
just seda. Teise tegelase juttu peab kogu aeg muutma. Mis juhtus Korintoses või Galaatias? Ja
siis luuakse pilt. Peab hakkama detektiiviks ning lugema ridade vahelt. See on tore tegevus ja
selles õpib palju. Paulus kirjutas Tessaloonikasse kaks kirja. Üks on väga südamlik kiri, teine
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väga jahe. Mõtled, miks üks on südamlik ja teine jahe. Mis on põhjustanud sellise muutuse?
See on teatud juhtnöör. Sellepärast tahan, et loeksite Piibli raamatuid tervikutena. Kirjast
tessalooniklastele võib põimida salme, kuid tervik ei avane, kui seda algusest lõpuni ei loe.
Kultuuride vahel on kuristik. Oleme 3000 km ja 2000 aasta kaugusel kirjade taustast. Vajame
veidi arusaamist tõlgendamisel. Peame leidma praktilised põhimõtted ja need tänapäeva
kohandama. Korintlaste kirjaga seoses räägime naistest ja mütsidest. Peame küsima, kuidas me
seda käsitleme ja kuidas seda tänapäevaga kohandame? Siin ruumis pole ühtegi mütsi, ei
meestel ega ka naistel. Kas peakatet peab kasutama või mitte? Peame põhimõtet enda olukorras
tõlgendama. Veel kaks asja Pauluse ja tema kirjade kohta. Tänu Jumalale, et Uue Testamendi
kogudused polnud täiuslikud. See mitte ainult ei julgusta meid, aga saage aru, kui neil poleks
olnud probleeme, poleks meil ühtegi Pauluse kirja. Ainult sellepärast, et Korintose kogudus oli
nii karismaatiline ja nii lihalik, on meil 1. Kor 13 armastusest. Me ei oleks muidu seda kunagi
teada saanud. Kui nad kõik poleks keeltega rääkinud. Paulus pidi neile kirjutama, sest neil olid
probleemid ja andma meile kolmandiku Uuest Testamendist. Tänu Jumalale, et need polnud
täiuslikud.
Veel üks mõte. Ei ole teist usundit, milles kirjad vahendaksid jumalikku ilmutust. Mille jaoks
Jumal, meie Issanda Jeesuse Isa kasutas kirju meie Pühakirjas? See on maailmas ennekuulmatu.
Isiklikest kirjadest inimeselt teisele saab Jumala sõna. Oleme nii harjunud nägema Piiblis
epistleid, et need on loomulikud. Ei peaks olema. Miks Jumal kasutab kirju meie jaoks Sõna
vahendamiseks? Kui Paulus neid kirjutas, polnud tal õrna aimugi, et need saavad kunagi Piibli
osaks. Pange tähele, et Uue Testamendi lõpus 2. Peetruse kiri viitab Pauluse kirjadele kui
Pühakirjale. Need hakkasid seda olema juba Uue Testamendi päevadel, aga Paulus ei mõelnud
selle peale. Miks Jumal kasutas kirju, et Sõna vahendada? Esiteks, see teeb Jumala sõnast
isikliku. Kirjad on isiklikud. Nendes on vastuvõtja aadress. Jumala sõna on adresseeritud meile.
Kiri vahendab seda isiklikku kommunikatsiooni. Kirjad võivad olla väga isiklikud ja tundlikud,
südamelt südamele jagamine. Jumal tahtis kasutada Pauluse kirju meiega rääkimiseks kuna
need on nii isiklikud. Ja meie usk säilib isiklikuna, kui see püsib Pauluse kirjade ligi. Teiseks,
Jumala sõna on praktiline. Kirjad puudutavad praktilisi asju. Need on seotud elu ja tõeliste
vajadusega. Abieluga, orjusega, lastega, kodu ja igapäevaste töödega. Kõikidest nendest
räägitakse kirjades ja Jumal tahtis, et saaksime Tema sõna praktilisel ja isiklikul moel. Et me ei
eksiks filosoofiasse ja akadeemilisse teoloogiasse. On liiga palju akadeemilisi isikuid, kes
õpivad ristiusku. Nad on end sulgenud elevandiluust kindlustesse ülikoolide loengusaalidesse,
vestlevad kristlusest. Sealt saame kõik Durhami piiskopi vaated- loenguteatrist. Jumal ei
andnud meile oma sõna loengutena, vaid kirjadena. Kas pole hea! Võib-olla te ei mõelnud seda
varem. Taipasin seda eile! Piibliõppe rõõm on see, kui näed pidevalt asju, mida varem polnud
märganud. See on värske ning huvitav eile ja täna. Mõtlen „Tänu Jumalale, et andsid meile
kirjad tõe näitamiseks!“ Tõest kirjades saab isiklik ja praktiline. Seda me tahame. Tahame
isiklikku ja praktilist usku. Nii me ei saanud loenguid. Uues testamendis ei ole ühtegi Pauluse
loengut. Aga meil on kõik need kirjad.

Pauluse kirjad tessalooniklastele
1. osa
Hakkame vaatama Pauluse kahte kirja tessalooniklastele. Need olid kõige esimesed kirjad, mida
ta üldse kirjutas. Sellepärast on need Uues Testamendis kõige esimeseks osaks. Võib-olla te ei
teadnud seda. Siit algas kõik see. Mõne kuu jooksul kirjutas Paulus need kaks kirja samasse
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kohta, samadele inimestele. Nii algas Uus Testament. Ma arvan, et me unustame tihti, et
algkogudusel ei olnud Uut Testamenti. Neil oli Vana Testament, samuti apostlite õpetus ja
kuulutus. Need kirjad on Pauluse kirjadest kõige paremini mõistetavad. Nad tegelevad mõne
väga otsese probleemiga. Need on kirjutatud sama inimese või inimeste poolt, sest Paulus seob
ennast Silvanuse ja Timoteosega. Nad olid kolmene meeskond, kes tulid Tessaloonikasse ja
lahkusid sealt. Ta kirjutab nende kolme eest, kuigi kirjutis väljendab tema mõtteid. Need on
kirjutatud samasse kohta samade inimeste poolt samal ajal. Siiski on neil kahel kirjal täiesti
erinev hõng ja temperatuur. Need on kirjutatud erinevas toonis. Nad käsitlevad isegi samu
teemasid. Esimene kiri on väga soe, isiklik ja väga hooliv. Siis loed sa teist kirja ja see on täiesti
erinev. See on kuidagi jahe nende suhtes, väga terav. Seal ei väljendu Pauluse hoolivust
inimesena. Ta on neist distantseerunud. Sa pead küsima:“Mis on juhtunud Pauluse või teise
poolega? Pauluse teises kirjas on nende suhe palju muutunud. Me hakkame seda uurima,
küsides:“Miks?“ Vaatame kõigepealt seda kohta. See on üsna Egeuse mere tipus. Siin oli tähtis
sadam. Enam ei asu see nii mere lähedal kui tookord. Tessaloonika oli võtmelinn, ülioluline
linn. Esiteks sellepärast, et see asus Roomast Aasiasse viiva tee ääres. Seda kutsuti Egnatia
teeks. Tessaloonika asus päris selle tee ääres. Seega tänu maanteele oli see võtmelinn.
Tessaloonika oli sadamaks Egeuse mere tipus. Seega oli see kõikide nende kaubateede lõpppunkt. Seega oli see võtmekoht. Kui suudad rajada äri sinna, siis see hakkab õitsema. Kui
suudad Taeva Kuningriigi rajada, siis hakkab see igas suunas levima. Seega Paulus liikus
Filipist edasi Tessaloonikasse, mida nüüd kutsutakse Salonikaks. Inimesed naeravad minu
kreeka hääldust, hiljem selgitan, miks. See linn sai nime Aleksander Suure poolõe järgi. See oli
kaubanduslinn. Nad teenisid rohkem kui ükski teine linn Egeuse mere kaldal. Kaubandus oli
väga elav. Neil oli palju raha pankades. Seal oli väga suurearvuline segunenud rahvastik. Suure
osa neist moodustasid juudi kaupmehed. Seal nad olid. Põhiliselt sellepärast, et see oli
kaubateede ääres. Arheoloogid on leidnud palju Tessaloonikast. Nad on leidnud Rooma
foorumi ja hipodroomi. Nad on isegi leidnud uksesildi, kuhu oli kirjutatud „Samaarlaste
sünagoog“. Seega oli seal lisaks juutidele ka samaarlasi. Apostlite tegude raamatus räägib
Luuka, et seda juhiti teatud inimeste poolt, keda kutsuti „politaciks“. See koosneb kahest kreeka
sõnast „polis“- linn ja „arc“- valitseja. Inimesed küsivad, kas Luuka oli korralik ajaloolane, sest
sõna „politac“ ei esinenud kusagil mujal muistses ajaloos. Viimastel aastatel on arheoloogid
selle sõna avastanud 41. korral Tessaloonika varemetest. See oli ainus linn, kus nimetati
linnapead politaciks. Kui see oli avastatud, kinnitas see Luuka täpsust. Ta kutsub valitsejaid nii
ainult selles linnas. Mida rohkem arheoloogid avastavad, seda rohkem oleme kindlad Jumala
sõna ehtsuses. Probleem on selles, et inimesed ei malda neid tõendeid ära oodata.
Vaatame kogudust. Paulus pöördub nende kui Jumalas asuva koguduse poole. See on aadresskogudus Jumalas. See on nende päriskodu, see on nende aadress. See oli tema teisel reisil. Ta
oli Galaatias. Siia rajas ta üle mere kogudusi. Ta ütles:“Läheme evangeliseerime Bitüüniat.“
Püha Vaim ütles:“Ei.“ Siis ta ütles:“Proovime Aasiat.“ Püha Vaim ütles:“Ei.“ Siis nad läksid
edasi mereni ega saanud kaugemale. Siin on väga huvitav näide juhtimisest. Neid ei juhitud,
kui nad just liikumises polnud. Nad ei istunud Galaatias kuni Püha Vaim midagi ütleb. Ta
ütles:“Läheme tööga edasi.“ Püha Vaim ütles jätkuvalt ei. Püha Vaim juhtis neid läände. Nad
jõudsid mere äärde ja ei saanud edasi minna. Sel ööl nägi Paulus unenägu Makedoonia reisist.
Seega saab Püha Vaim sind paremini juhtida, kui oled liikumises, kui siis, kui sa oled paigal ja
istud niisama. Liikuvat autot on kergem juhtida. Sama kehtib kristlaste kohta. Hakka midagi
tegema! Lase Pühal Vaimul end juhtida, kui sa liigud. Ära seisa lihtsalt niisama oodates. Nad
jõudsid euroopa sadamasse, mille nimi oli Neapolis, kuid ei jäänud sinna pidama, sest
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võtmelinnaks oli Filipi. Hiljem vaatame Pauluse kirja filiplastele. Ta liikus nii kiiresti kui
võimalik Tessaloonikasse, võtmelinna. Tegelikult visati ta Filipist välja, nii ta sinna jõudis. Ta
jutlustas sünagoogis, seal olid juudid. Pauluse põhimõtteks oli kuulutada evangeeliumi esmalt
juutidele. Ta ütles:“Ma olen võlgu kõigepealt oma inimestele!“ Seetõttu lõpetas ta sagedasti
kriisiga. Mõned juudid uskusid seda, mida ta õpetas. Sünagoogi viljakaim grupp oli
äärealainimesed, kelle oli hüüdnimeks „jumalakartjad“. Need olid inimesed, kellest ei olnud
saanud juudid. Nad polnud ümberlõigatud, kuid olid Jumalast huvitatud. Nad käisid
sünagoogis, kogedes seal tõelist juutide Jumalat. Neid tunti kui jumalakartjaid. Tavaliselt
tõlgitakse seda meie Piiblis kui „need, kes kardavad Jumalat“, kuid see on tiitel. See on kirjeldus
neist, kes uskusid Iisraeli Jumalasse, kuid neist ei saanud juute. Nad olid kõige viljakamad
inimesed, keda Paulus evangeliseeris. Nagu mõnikord tänapäeval, kui on loodud ametlik
kogudus, tulevad kõige viljakamad pöördunud koguduse ümber olevalt äärealalt. Nad ei ole
pühendunud kogudusele, vaid on asjast huvitatud otsijad. Need jumalakartjad olid esimesed.
Oli tavaline, et juudi sünagoogi vanemad olid raevus kuna Paulus ütles neile:“Te võite kuuluda
Jumalale ilma, et teist saaksid juudid.“ See ei meeldinud juudiliidritele, kes lootsid, et inimesed
saavad end ümber lõigates sünagoogi liikmeks. Tavaliselt pidi Paulus sünagoogist 2-3 nädala
jooksul lahkuma. Peale 2-3 sabatit visati ta välja. Vahest ta isegi jätkas üleannetult jutlustamist
sünagoogi kõrval, rajades sinna koguduse. See ei ole just kõige taktitundelisem viis asju ajada,
kuid see toimis. Varsti jättis ta koguduse maha. Juudid olid väga kadedad tema pöördunute
pärast, kes olid põhiliselt paganad, isegi kui nad külastasid sünagoogi. Nad kaotasid oma
koguduse. Kadedust esineb üsna sageli. Nad proovisid seda nippi ka Ristija Johannese peal,
öeldes:“Jeesus ristib sinust rohkem inimesi!“ Kadedus on kohutav asi. Seega olid nad tõeliselt
Pauluse vastu ja sundisid teda lahkuma. Nad õhutasid üles mässu. Pauluse sõbrad,
vastpöördunud, pidid säilitama kodurahu. Nendega arvestades lahkus Paulus vabatahtlikult
Bereasse. Seal oli ta korraks, jättes maha tugeva koguduse.
Ma soovin, et me teaksime, kuidas ta seda tegi. Ainult mõned nädalad ja ta oli valmis lahkuma.
Alustades nullist, loomulikult tundsid inimesed kirjakohti. Paljud olid saanud õpetuse
sünagoogist. Usun, et üks selle põhjus oli selles, et ta saavutas inimeste uuestisünni. Nad
parandasid meelt, uskusid, neid ristiti ja nad said Püha Vaimu. Kui me seda kõike inimestele
kohe alguses teeme, püsivad nad paremini. Seega läks Paulus Bereasse, kuid jättis maha
Silvanuse ja Timoteose. Seega jättis ta nad maha ja läks üksinda Bereasse edasi. Paulusel
tekkisid Bereas tõelised probleemid. Ta pidi sealt lahkuma ja reisima üksi lõunas, jõudes
Ateenasse. Tal oli seal päris raske aeg. Ta pidas Marsi mäel kõne, kuid ta naerdi seal välja.
Mõned inimesed pöördusid, kuid neist ei tekkinud kogudust. Ta läks Korintosesse. Selleks ajaks
oli Paulus täiesti demoraliseeritud. On oluline mõista, et Filipis pandi ta vangi, ta elas üle
maavärina. Sealt saadeti ta välja. Edasi jõudis ta Tessaloonikasse. Jälle probleemid. Sealt pidi
ta lahkuma oma vastpöördunute huvides. Sealt läheb ta Bereasse. Ka seal on probleemid. Jõudes
Ateenasse, kohtab ta kõiki intellektuaale, filosoofe. Nad naeravad tema üle, kui ta räägib
surmast ülestõusmisest. Kuigi temast jäävad pöördunud maha, ei suuda ta kogudust luua. Ta
saabus Korintosesse masendunult. Paulus ütleb:“Ma tulin teie juurde tõeliselt nõdrana,
värisedes.“ Ta ütles:“Mul on närvid täitsa läbi.“ Me arvame, et Paulus on kõigi aegade suurim
misjonär. Tal oli olnud raske aeg. Korintosesse jõudes ütles ta:“Ma olen kaotanud
enesekindluse.“ Ta oli nende juurde jõudes moraalselt maas. Selleks ajaks jõudis Timoteos ja
Silvanus talle järele. Nad tõid häid uudiseid:“Kogudus Tessaloonikas on tõesti suurepärane!“
Nad tõesti võtsid Sõna vastu, nad lähevad tõesti Jumalaga edasi.
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Nende pärast ei pea sa muretsema. Seal olid mõned probleemid, mida nad ka mainisid. Peamine
oli, et see tõstis Pauluse ülesse. Peale seda, kui teda kogu tee läbi Makedoonia ja Akaia, mida
me praegu Kreekana tunneme, jälitati. Ta tundis lihtsalt, et see oli suurepärane uudis. Teile
kõigile, kes olete kristlikus teenistuses, on julgustav kuulda, et teie pöördunud püsivad kindlalt.
Seega on Paulus Korintoses. Tal on Timoteoselt ja Silvanuselt head uudised, et Tessaloonikas
lähevad asjad hästi. Olid mõned probleemid, kuid ei midagi väga tõsist. Paulus ütleb:“Ma
kirjutan neile kirja. Ma ei saa nende juurde minna, sest olen seotud Korintose kogudusega. Ta
ütles:“Kirjutame kirja.“ Nii sai Uus Testament alguse. Oli ka teisi häid uudiseid. Nad mitte
ainult ei toonud häid uudiseid Tessaloonikast, vaid tõid ka raha Filipist. See oli väga teretulnud,
sest kui Paulus Korintosesse jõudis, polnud tal pennigi. Ta pöördus tagasi telgitegemise ameti
juurde. Ta läks kõnnitee ossa, kus telgitegijad istusid ja kangast õmblesid, et telke valmistada.
Ta kohtus ühe telgitegijatest paariga. Nende nimed olid Priskilla ja Akvila. See oli jällegi
julgustav. Siis tuli hea uudis Tessaloonika koguduse kohta ja annetus Filipist. Paulus
ütles:“Suurepärane, ma võin jätta selleks korraks telgitegemise ja tegeleda Korintose
kogudusega. Esmalt kirjutame kirja tessalooniklastele ja räägime, kui rõõmsad me nende
uudiste pärast oleme.“
Alustame nende kahe kirja vaatamist. Vaatame esimest kirja. See on tõesti kuum kiri. Paulus
oli elevil sellest, mida ta kuulis. Kogu esimene peatükk on nendest headest uudistest, mida ta
nende kohta kuulis. Ma tahan välja tuua neli kolmainsust, sõnade kolmikut, mis võtavad selle
peatüki kokku ja on meie jaoks väga olulised. Paulus rõhutab asjaolu, et nad olid tõesti
evangeeliumi vastu võtnud. Nad mitte ainult ei kuulnud seda, vaid võtsid selle ka vastu. Ta
mainib korduvalt sõna „vastu võtma“. Vastuvõtmine on hea uudis, mis tuli Timoteoselt ja
Silvanuselt. Esimene sõnadekolmik, millele tahan tähelepanu pöörata, on järgmine. Paulus
ütleb:“Kui me teie juurde tulime, kuulutasime me evangeeliumi kolmel viisil: sõna, tegu ja
tunnustäht.“ Sellisel viisil tutvustas Paulus alati evangeeliumit. Kahjuks meie nii alati ei
kuuluta. Nagu te teate, ei ole see ainult sõnades. Nii paljud kristlased arvavad, et kui nad on
sõna jaganud, siis nad on evangeeliumit kuulutanud. See ei ole tõsi. Te olete jaganud ainult osa
evangeeliumist. Nad vajasid evangeeliumi nägemist sama palju kui selle kuulmist. Kolmest
asjast, mida Paulus mainib: sõna, tegu ja tunnustäht, on kaks silmale ja üks kõrvale. Kaks
silmadele ja üks kõrvadele on hea kommunikatsioon TV-ajastul. Paulus ei eeldanud, et
inimesed igatsevad evangeeliumit kuulda. Ta eeldas, et nad ootasid selle nägemist. Teod koos
inimliku tõendiga ja tunnustähed jumaliku tõendiga, et sõnad vastasid tõele. Meie keskendume
evangeliseerimisel sõnadele. Sõnad jutlustamisel, trükitud sõnad, lindistatud sõnad, lauldud
sõnad. Sõnad, sõnad, sõnad…Te ei kuuluta evangeeliumit nende sõnadega, see on tõsi, sest
sõnad seletavad seda. Teod, viis, kuidas me elame ja imed ja tunnustähed, mis on jumalikuks
tõendiks, et evangeelium on tõene. Jeesus ütles oma jüngritele:“Minge linna, äratage surnud,
ravige AIDS-i või pidalitõve, ajage välja kurje vaime, ravige haigeid ja siis rääkige, et
Kuningriik on nende juurde tulnud.“ Teiste sõnadega, demonstreerige enne, kui seda kuulutate.
Kuid meie ei tee seda. Me püüame neile esmalt rääkida. Paulus oli tark. Kui ta kirjutas
roomlastele, ütles ta:“Te olete kuulnud minu sõnumit, te nägite, kuidas ma elasin ja te olite
tunnistajaks imedele ja tunnustähtedele.“ Nii kuulutas Paulus evangeeliumit. Sõna, tegu ja
tunnustäht. Selle kohta leiate mõtteid ka minu kirjutatud raamatust „The Normal Christian
Birth“. „Teie tessalooniklased kuulsite meie sõnu, nägite meie elusid ja te nägite imesid.“ Ta
ütles:“Võtsite vastu selle, mida nägite ja kuulsite.“ Nägemine ja kuulmine kuuluvad Piiblis
kokku. Peetrus ütles:“Seda saate te näha ja kuulda.“ Meie tahame, et inimesed lihtsalt kuuleksid
evangeeliumit. Nad peavad seda ka nägema. Nad peavad nägema, et see töötab. Nad peavad
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nägema muudetud elusid, nad peavad nägema, et Jumal teeb imesid ja siis nad usuvad, et sõnad
vastasid tõele. Ta ütles:“Nii me selle teile andsime ja te võtsite selle vastu. Te uskusite seda.“
Järgmine kolmik, millest räägin, on teie usk, lootus ja armastus. Ta räägib kogu aeg neist
kolmest asjast. Mitte ainult 1. Kor 13. peatüki lõpus. Paulus räägib pidevalt neist kolmest asjast.
Ta ütleb:“Ma kuulen, et teie evangeeliumi vastuvõtmise tulemus on teie usu kasvamine. Teie
lootus ja armastus on tugevad.“ Kõige nõrgem neist oli nende lootus. Nende usu või armastuse
kohta ei olnud tal ühtegi paha sõna öelda. See on üsna hea, kas pole. On tore olla koguduses,
kus ollakse tugevad nii usus, lootuses kui ka armastuses. Nende lootus oli natuke kõikuv. Seega
pidi ta seda lootust tugevdama, sest lootuse keskmeks on teine tulek. Seepärast räägitakse
kirjades palju teisest tulemisest. Järgmine kolmik, mida ta mainib, on Jumal , Jeesus ja Vaim.
Need olid täielikult kolmainu kristlased. See on üsna oluline. Mõned aastad tagasi oli Jeesuse
liikumine. See ei olnud kolmainsuslik, vaid unitaarne. Nad rääkisid Jeesusest. Mõnedel
inimestel on ainult Püha Vaim. Tõeline kristlus on kolmainsuslik- meeleparandus, Jeesusesse
uskumine ja Püha Vaimu vastu võtmine. Tessalooniklased olid algusest peale kolmainsuslikud,
mitte nende õpetuses, vaid nende kogemuses. Nad tundsid Jumalat, Jeesust ja Püha Vaimu. Ta
sai pildi kogudusest, kellel see kõik juba mõne nädala pärast oli. Viimane kolmik, mida mainin,
on Pauluse „hea kristlase definitsioon.“ Ta kasutab kolme tegusõna, ta ütleb:“Te pöördusite
ebajumalatest elava Jumala juurde, et teenida elavat Jumalat, ootamaks Tema Poega taevast.“
Kolm suurepärast verbi, kolm suurepärast mõõdet kristlase elus. Sa pöördud millestki, see on
meeleparandus. Sa teenid elavat Jumalat ja sa ootad Tema Poega taevast. Igal heal jutlustajal
on kolm punkti jutluses, minul on teile neli jutlust. Paulus lihtsalt keerleb ümber nende kolme
esimeses peatükis. Kõik need neli on väga olulised kolmikud.
Läheme edasi teise peatükki. Siin on esimene probleem. See puudutas Paulust ennast ja tema
rikkumatust. Need juudid, kes olid tema peale nii kadedad Tessaloonikas, olid hakanud teda
mustama. Selle taga on loomulikult kurat. Kurat on valede isa. Kahjuks kurat kas laimab töö
tühistamiseks sõnumitoojat või hävitab tema sõnumi. Tavaliselt teeb ta seda nimetatud
järjekorras. Esiteks „kleebib“ kurat seda tööd alustanud inimesele halvad motiivid ja räägib
tema kohta valesid. See hakkas juba juhtuma. Siin tuleb ridade vahelt lugeda. Ma lugesin
peatükid 2 ja 3 hoolikalt läbi ja küsisin, püüdes lugeda ridade vahelt:“Mida nad ütlevad Pauluse
kohta?“ Ta kaitseb ennast millegi vastu, mis on kirjavahetuse teine pool. Ma tegin nimekirja 9
asjast, milles nad teda süüdistasid. Kas teie usuksite seda? Üheksal korral kaitseb ta oma puhtust
nende valede eest. Ta ei tee seda oma uhkuse või reputatsiooni pärast. Ta tegi nii sellepärast, et
kui ta oleks vaenlastel lasknud oma iseloomu hävitada, siis poleks evangeeliumis, mida ta
kuulutas, enam kindlust. Sõnumitooja hävitamisega kaasneb sõnumi väljajuurimine. Need on 9
süüdistust, mis tema kohta esitati: 1) Paulus on soss-sepp. Temast jäi maha segadus. 2) Paulus
on argpüks. Ta on ärakaranud kurjategija. Tegelikult lahkus ta, et pöördunuid kaitsta, sest
muidu oleksid nad pidanud teda käendama. Nad oleksid pidanud rahu jaluleseadmiseks suure
summa raha välja andma. Seega ta lahkus, et nad ei kaotaks seda summat. 3) Teda süüdistati
fanatismis. Nad ütlesid, et ta on nii visa, et näib tänu sellele tasakaalutuna. 4) Nad süüdistasid
teda elumehelikkuses, sest uues osaduses oli palju juhtivaid naisi. 5) Teda nimetati petiseks. 6)
Teda nimetati meelitajaks. 7) Teda süüdistati oportunismis, et ta tegi seda ainult saamahimust,
raha pärast, mis talle oleks antud. 8) Teda süüdistati logelemises, et ta ei pea töötama, vaid et
tal on kerge elu. 9) Teda süüdistati diktaatorluses, et tal on karm suhtumine kogudusse. See on
kohutav nimekiri. Nad süüdistasid teda üheksas asjas, millest ükski ei olnud tõsi. Aga nagu te
teate, sildid kleepuvad. Sellised asjad jäävad inimestele meelde. Kõike seda öeldi tema selja
taga, peale seda, kui ta oli lahkunud. Paulus kirjutas selle kirja, et oma puhtust kaitsta. Vastasel
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juhul oleksid inimesed kaotanud usalduse evangeeliumisse. Kuid selles kõiges „kleebitakse“
inimesele külge valesid motiive. Ma tahan öelda, et kurat on kõik need üheksa asja. Süüdistuste
tagant omistab kurat Paulusele enda saatanlikke motiive. Kõik need üheksa asja on kuradile
omased. Nii kaitseb Paulus ennast. Ta apelleerib tessalooniklastele ja Jumalale, kui kahele
eraldi tunnistajale. Ta ütleb:“Nagu Jumalgi on, olete teiegi minu tunnistajad.“ Ükski neist
süüdistustest pole tõsi. Soss-sepp, vaadake minu teenistuse efektiivsust. Te olete tugev
kogudus, täis usku ja armastust ja te evangeliseerite teisi. Kas see on soss-seplus? Teiseks
apelleerib ta oma vaprusele. Ta ütleb, et ta pole kaugeltki mitte argpüks, kes ära jookseb. Ta oli
Filipis vangistuses, kuid läks kohe järgmisse linna jutlustama. Kas see on argpükslikkus?
Kolmandaks esitab ta vastuväite oma silmakirjalikuks pidamisele. „Mida ma ütlen, seda ma ka
mõtlen. Mida ma mõtlen, seda ütlen. Ma ei ürita kedagi lollitada.“ Ta kaitseb oma
jumalakartlikkust, öeldes:“Kui keegi teine mind heaks ei kiida, siis teeb seda Jumal.“ Ta väidab,
et on alandlik ja ütleb:“Ma ei seisnud oma õigusel ega eneseuhkusel.“ Ta väidab, et on olnud
leebe nagu imetaja ema oma lapsega. Ta väidab, et on olnud isetu. Ta ütleb:“Ma andsin teile
oma aja, oma raha, ma andsin ennast.“ Kas see jutt lõhnab kasuahne inimese järele? Ta väidab,
et on teinud tööd ja näinud vaeva, öeldes:“Kaugel laiskusest töötasin ma koidust ehani iga päev,
päiksetõusust loojakuni.“ Elektrita pole võimalik pimedas töötada. „Ma töötasin iga päev, kui
oli valge.“ Ta apelleerib pühadusele, väites, et on olnud laitmatu. „Millises patus te mind
süüdistate?“ Ta apelleerib sihikindlusele. „Ma ei olnud teile mitte ainult ema eest, vaid olin ka
isa eest. Olin teile mõlema vanema eest. Ma oli emalik, kui vajasite lohutust, olin teile isa eest,
kui vajasite distsipliini.“ Lõpuks apelleerib ta oma rangusele. „Ma ei teinud kunagi
kompromisse. Ma ei üritanud teid kunagi tüssata.“ Miks ta seda kõike enda kohta ütleb? Ta
ütleb sellepärast, et ta tahab kaitsta evangeeliumit. Ta ei lase inimestel ennast rünnata, et tema
sõnumit hävitada. Üks asi, mida nad tema kohta ütlesid, oli see, et ta meelitas neid, kui ta koos
nendega oli ja unustas nad, kui ta ei olnud nendega koos. Paulus ütleb:“Kaugel unustamisest,
ma palvetan teie eest pidevalt. Ma ei ole teid kunagi meelitanud teiega koos olles ega teid kunagi
unustanud teist eemal olles.“ Siin on vihjed teatud asjadele, mida kurat tahab kristlikkusse
töösse istutada. Talle meeldib muuta kristlasi juhtide suhtes umbusklikuks. Meie pole
ignorantsed kuradi meetodite suhtes. Kurat võiks kõike seda enda kohta öelda. Paulus mainib
ka, et ta on sellist kannatust eeldanud. Ta ütleb tessalooniklastele, et ka teie peaksite seda
eeldama. Kristlase jaoks on kannatamine tõend õppetunnist, mille Jumal laseb sündida. See on
au märk, usu seeme, kristlase märk. Ta ütleb, et need, kes kunagi ei kannata evangeeliumi
pärast, peaksid tõeliselt mures olema. Need, kellel ei ole kunagi torme, need, kellel ei ole kunagi
vaenlasi. Need, kes ei pea kunagi hinda maksma. Need peaksid muretsema. Kannatus on
normaalne. Ta ei põlanud vangipanekut või piitsutamist või kividega pildumist ja surnud keha
maha jätmist, kuid ta võitles ebapuhaste motiivide „kleepimise“ vastu tema teenistuses, et seda
hävitada.
Nüüd jõuame kirja kolmanda osa juurde. Esimene peatükk räägib tervenisti evangeeliumi
vastuvõtmisest. Teine ja kolmas peatükk räägivad tema puhtusest jumalasulasena. Neljas ja
viies peatükk aitavad tessalooniklastel küpsuses kasvada. Ta on mures kahe asja pärast. Esiteks
nende pühadus ja eriti naiste ja töö koha pealt. See on väga praktiline. Mõned arvavad, et
pühadus on tegelikust elust eraldatud. Kuid Paulus räägib tessalooniklastele just töö ja naiste
teemal. Teiseks on Paulus väga mures nende lootuse pärast. Nende usk on nii tugev nagu see
peaks olema. Nende armastus on tugev, kuid nende lootus on kõikuv. Vaatame esmalt nende
pühadust. Mul on seda piinlik rääkida, kuid Tessaloonikas on üks asi. Demosthenese nimeline
mees ütles:“Me peame prostituute lõbu pärast, armukesi oma keha igapäevaste vajaduste
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rahuldamiseks, peame naisi laste sigitamiseks ja kodude heas korras hoidmiseks.“ Selline oli
kreeka elu, see oli normaalne. Nii tegid kõik. Pöördunud inimesed olid sellisest taustsüsteemist.
Paulus peab neile ütlema kahte asja:“Esiteks oled sa seotud ühe naisega. Sul on üks abikaasamonogaamia.“ Maailma jaoks oli sellise sõna kuulutamine revolutsiooniline. Mulle meeldib
ühe koolipoisi lugu, kes ütles:“Olles abielus ühe naisega on kogu mu ülejäänud elu
monotoomia.“ See pidi olema monogaamia. Nad pidid pöörduma prostituutidest ja armukestest
ja mitmetest naistest. Mitte naisest, vaid naistest, sest lahutus oli vanas maailmas sage. Sa
lihtsalt vahetad naise uuema mudeli vastu nagu sa vahetad autosid. Sellepärast ütleb
Paulus:“Jääge oma naise juurde!“ Ta ütleb:“Ärge kohelge teda kui prostituuti või armukest,
hoidke abieluvoodi au sees!“ See on osa pühadusest. Praktiline pühadus. Teine pühaduse ala,
millega ta tegeleb, on igapäevane töö. Ma räägin oma kinnisideest. Ma rääkisin selles samas
ruumis tööst 230. mehele. Me kasutame seda ruumi regulaarselt meesteteenistuseks. Üks
teemadest, millest rääkisime, oli töö, millest räägitakse vähe. Millal te viimati kuulsite oma
koguduses jutlust tööst? Millal te viimati laulsite kogudusekooris tööst? Paljud jutlustajad ei
jutlusta tööst, sest nad ei käi tööl. Kui mõistate, mida ma mõtlen? Enamus jutlustest peavad
inimesed, kes ei pea hommikul kella 8-st või 9-st tööl olema. Nad võib-olla töötavad 16 tundi
päevas koguduse heaks, kuid neil ei ole töökohta. Seega nad ei mõista. Ma olen käinud jüngrite
kursusel ja ükski neist ei räägi tööst. Kõik räägivad sellest, kuidas olla vabal ajal kristlane,
kuidas palvetada, kuidas Piiblit lugeda, kuidas tunnistada, kogudust teenida. See kõik loob
mulje nagu sa teeniksid Jumalat väljaspool oma tööaega. See teeb kristlased väga närviliseks.
Kui oled kristlane, oled juba täisajaga kristlikus teenistuses. Mulle meeldiks, kui ma poleks
pidanud seda ütlema. Kui küsin inimestelt, kui paljud on täisajaga kristlikus teenistuses, siis
tõusevad ainult pooltel käed. Ma kordan oma küsimust. Siis kerkivad lisaks veel mõned käed.
Ei ole vahet, kas oled taksojuht või misjonär. Töö ja see viis, kuidas sa seda teed, on sinu
pühadus. Muidu kaotaksid sa suure osa oma ärkvel oldavast ajast. 60% läheks Jumala jaoks
kaduma kuni näed, et töö ja töötamise viis on püha. Paulus pidi nendele inimestele rääkima, et
nad ise töötaksid. Kristlased ei peaks elama teiste kristlaste armuandidest. Kristlane peaks ise
endale elatist teenima, et oma peret üleval pidada ja et abivajajat aidata. Paulus ei räägi neist,
kes ei saa töötada, vaid neist, kes ei taha. Ma räägin sellest rohkem teise kirja juures. Püüdes
näidata neile, mis on püha elu, peab ta rääkima naistest, tööst ja muudest väga praktilistest
asjadest. Arvan, et peame siin lõpetama, sest lootus on väga lai teema ja see on seotud juba
Pauluse teise kirjaga. Jätkame järgmisel korral.

2. osa
Eelmisel korral me ei lõpetanud 1. Tessaloonika kirja. Jõudsime kirja kolmandasse ossa, kus ta
tegeles nende küpsuse ja kasvuga. Vaatasime pühaduse ja lootuse kahte aspekti- praktilist
pühadust abielusuhtes ja igapäevatöös. Sellepärast elavad pühad inimesed püha elu. Nad olid
tugevad usus ja armastuses, kuid mitte lootuses. See on iseloomulik ka paljudele tänapäeva
kogudustele. Rohkem räägitakse usust ja armastusest kui lootusest. Lootus on Uues
Testamendis ankur hingedele. Me elame lootusest, see on selle olemus, mida loodame. Usk on
usaldus selle kohta, mida oodatakse. Lootus on seotud tulevikuga. Rääkisin ka maailma
hoiakutest nende asjade suhtes. Ma räägin, milline oli kreekalik suhtumine surma. Ma esitan
tsitaatide seeria. Aischylos ütles:“Kui inimene sureb, pole ülestõusmist.“ Theokritos
ütles:“Lootus on nendele, kes on elus, kuid surnutel seda pole.“ Veel üks:“Kui lühike elu on
läbi, saabub lõputu öö, mil peame magama.“ Ühel Vana-Kreeka hauakivil oli:“Mind ei olnud,
sain olevaks, mind pole, ma ei hooli.“ Keegi kirjutas nii oma hauakivile. Siin on tüüpiline
kaastundeavaldus:“Surma vastu ei saa keegi, seepärast lohutage üksteist.“ See pole eriti lohutav
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mõte. Kreeka maailmas arvati, et surnud on kõigest ilma. Sellega on kõik lõppenud.
Tessaloonika kogudusele avaldas see mõju. Mõned olid surnud ja seepärast arvati, et nad jäid
kõigest ilma. Sest Pauluse evangeeliumi tuumaks oli Poja ootamine taevast. Teiste sõnadega,
Jeesuse teise tulemise ootamine. Mõned liikmed olid surnud…“Oh vaesekesed! Nemad jäid
ilma. Neid pole kohal, kui Jeesus tagasi tuleb. Nad on kaotanud võimaluse Temaga kohtuda.“
Paulus pidi seda kohe korrigeerima, sest see tegi inimesed õnnetuks. Armastatud sugulased on
surnud ja nad ei näe teist tulemist. Paulus ütleb:“Te ei pea kurvastama, nagu teised, kellel pole
lootust.“ Ta ütles:“Ma räägin teile saladuse. Te peaksite seda juba teadma. Kui Jeesus tuleb
tagasi, siis kes kohtuvad Temaga esimesena? Surnud. Nemad saavad kohad esireas. Siis jõuame
meie, kes elus oleme, neile järele. Me kohtume kõik Isandaga õhus. Nad ei jää millestki ilma,
vaid saavad esimesteks.“ Iga kristlane, kes sureb, tuleb Maa peale tagasi. Tuleb Maale, et siin
Jeesusega kohtuda. Maa peal saame uued kehad, mitte taevas. Kristlastele on taevas lihtsalt
ooteruum, see on surnute ajutine asupaik. Surnud tulevad Maa peale tagasi. Mitte ainult Jeesus
ei tule tagasi, vaid kõik kristlased tulevad ja kohtuvad Temaga siin. Kas pole vapustav? Olen
kindel, et te kõik usute, et Jeesus tuleb Maa peale tagasi. Kas usute, et peale surma olete te
esimesed, kes Jeesust Maa peal näevad? Mu vanaisa maeti Newcastlei St. Nicholase kalmistule
ja tema hauakivil on kolm sõna, mis pole Piiblist, vaid ühest metodistilaulust. Olen kindel, et
kui inimesed on seda hauakivi vaadanud, mõtlesid nad:“Milline kelm ta oli!“, sest nime „David
Ledger Pawson“ all on sõnad „Milline kohtumine!“ Ta igatses olla kõigi aegade suurimal
kristlikul kogunemisel. Kuna seda ei saa korraldada ühelgi maailma staadionil, toimub see
üleval õhus. Kui sulle ei meeldi vali ülistus, hoia sellest sel päeval eemale. Trompeteid
puhutakse, peainglid hüüavad- piisav surnute äratamiseks. Paulus ütleb:“Ärge muretsege
surnute pärast! Nemad on esimesed, enne teid, kes te elus olete. Neid tõstetakse kõiki üles, et
kohtuda Isandaga õhus ja igavesti Temaga koos olla! Lohutage üksteist nende sõnadega!“ See
oli killuke teisest tulemisest. Nad arvasid, et Jeesus tuleb ainult elavatega kohtuma. Kaugel
sellest. Surnud tõusevad esimesena üles ja kohtuvad Temaga esimesena. Kui olen elus, kui Ta
tuleb, saab mu vanaisa koha esireas. Tema on enne mind ja mu isa. Mina jõuan neile mõlemale
hiljem järele. Tegelikult võidad sa mõlemal juhul. Kui oled surnud, saad koha esireas. Kui oled
elus, ei sure sa ja keegi ei pane sind kirstu. Me võidame igal juhul. See oli esimene asi Kristuse
tulemise kohta, mida mõisteti valesti.
Oli ka teine asi- Kristuse tuleku kuupäev. Siin tsiteerib Paulus Jeesust:“Ta tuleb nagu varas
öösel.“ Ta annab mõista, et see saab olema täielik üllatus ja ei ole mingit hoiatust. Ta on äkitselt
kohal. Paljud kristlased on sellest valesti aru saanud. Nad eeldavad, et Ta võib iga hetk tulla.
Ütlen Pauluse õpetuse alusel:“Jeesus ei saa täna või järgmine nädal või sel aastal tulla, kuid
loodan, et Ta tuleb minu eluajal, sest siis ei pea keegi mind matma.“ Iga kristlase unistuseks on
vanast kehast otse uude minna. Uus keha saab olema 33 aastane. Meil saab olema auline keha
nagu Temalgi. Ma saan jälle poole nooremaks. Halleluuja! Kas see saab olema iga hetk? Paulus
räägib 1. Tessaloonika 5. peatükis, et Ta tuleb ootamatult ainult neile, kes Teda ei oota. Väljend
„Varas öösel“ ei ole suunatud kristlastele. See on suunatud neile, kes pole valmis. Ka
kristlastele, kes pole valmis. Sõna „varas“ vihjab, et Ta varastab neilt, kes ei ole valmis. Varas
öösel. Ta ütleb:“Teie ei ela öös. Teie elate päevas. Teie olete valvel, kui olete ärkvel. Kui te
valvate, siis pole te üllatunud. Teie teate, millal Ta tuleb.“ Nad ei saanud ikka aru. Sellepärast
kirjutas Paulus teise kirja, sest nad olid teda valesti mõistnud. Teise tuleku kohta on palju
valearusaamu. Ma reklaamin oma raamatut (The Second Coming), kus ma seletan Kristuse teist
tulekut. See ilmus detsembris. Tahan samal teemal paksema raamatu kirjutada. Sellega seoses
on tohutult palju vääriti mõistmist ja segadust. Kuulake, Paulus ütleb:“Kui te olete valvel,
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kained ja ootate, ei tule see üllatusena. Te teate seda. Kui jälgite tulevasi aja märke, teate.“ Ta
ütles, et uskmatutele, kes elavad öös ja usklikele, kes magavad, saab Tema tulek olema
üllatuseks. Mitte neile, kes valvel olles ootate. See on väga tähtis, et te panete tähele aega. Täna
ei saa Ta tulla, sest teatud sündmused peavad enne toimuma. Kui hoiame silmad lahti ja näeme
ajastu märke, siis me ei üllatu. Me ei tea täpset kuupäeva, teame selle lähenemist ja oleme
valmis. Uskmatuid ja magavaid usklikke tabatakse teolt. Meiega seda ei juhtu. See on väga
tähtis punkt, millest Paulus räägib.
Ta lõpetab kirja nagu ta tahaks äkki jutlustada tosin jutlust. 5. peatüki lõpp on täis maiuspalasid,
millel pole omavahel suurt seost. Paulus nagu ütleks:“Oo, ma tahan veel seda rääkida, ja
seda…“ Ta tulistab nende pihta palju telegramme 5. peatüki lõpus. Lubage mul need reastada.
Esiteks on tal sõna juhtidele. Tessaloonika on linn, kus said esmakordselt kokku kristlus ja
demokraatia, sest sellel linnal oli oma demokraatlik valitsus. See oli väga demokraatlik.
Tagajärjeks oli see, et naised nautisid emantsipatsiooniseadust, mis ei kehtinud mujal Kreekas.
Selle tulemusena ei austanud kreeklased oma juhte. See on üks demokraatia puudusi, austus
juhtide vastu kaob kiiresti. Paulus ütleb tessalooniklastele, kes olid demokraatlikul hääletamisel
väga innukad:“Austage oma juhte!“ Kogudus ei ole ei demokraatia ega diktatuur. Ma olen
näinud kogudusi, mis on mõlemad. Koguduses peaks olema teokraatia, seda peab valitsema
Püha Vaim. Püha Vaimu kaudu juhitud juhtide ja Vaimuga täitunud järgijate läbi. See ei ole
demokraatia. See ei ole ka diktatuur. Juhid ei ole diktaatorid ega liikmed demokraadid. Seega
rõhutab Paulus eriliselt:“Austage oma juhte!“ Siis on tal palju nõuandeid liikmetele. Ta ütleb
neile kolm asja, mida nad ei tohi teha ja viis asja nende olemuse kohta:“Ärge olge tegevuseta!
Ärge olge pelglikud tagakiusus! Ärge olge nõrgad! Olge kannatlikus! Olge andestavad! Olge
rõõmsad! Palvetage lakkamatult! Olge tänulikud!“ Ta lõpetab kolmainsuse isikuga, igaühe
kohta mõni sõna. Esiteks Vaimu kohta:“Ärge kustutage Püha vaimu! Ärge suruge Püha Vaimu
alla! Ärge suhtuge põlglikult prohveteeringutesse!“ Prohveteeringut on kerge halvustada.
Katsuge kõik läbi. See on väga oluline. Olen kuulnud palju prohveteeringuid, mis pole läbi
katsutud. Hoidke kinni heast ja heitke kõrvale kurjus. Kui koguduses liigub Püha Vaim, pidage
meeles:“Ärge kustutage Vaimu ja ärge põlastage prohveteeringuid, kuid katsuge kõik läbi!
Hoidke kinni heast ja laske halb minna!“ Siis räägib ta Jumalast:“Jumal pühitsegu teid
täielikult.“ Siis lõpetab ta Jeesusega:“Hoidke end laitmatutena kuni selle päevani.“ Sellega kiri
lõpeb. Ta ütleb:“Suudelge üksteist püha suudlusega!“ Kas teate, mis on suudluse ja püha
suudluse vahe?“ Vahe on kahes minutis. Me kõik peame õppima meie ajal nendel vahet tegema.
Kiindumus, mitte külgetõmme ja Jeesus Kristuse arm olgu teiega. See on esimese kirja lõpp.
See on väga soe kiri, väga sõbralik kiri, julgustav kiri, lohutav kiri. Paulus räägib siin nendega
nagu ema-isa lastega.
Siis saad järsku kaks kuud hiljem 2. Tessaloonika kirja. See on täiesti külm. Ta on kauge ja
kohutav. Paulus on endast väljas sellepärast, mis on juhtunud. Esimese ja teise kirja vahepeal
on ta kuulnud halbu uudiseid nendel teemadel, millest ta oli neile rääkinud. Teises kirjas
räägitakse peaaegu samadest asjadest nagu esimeses kirjas, väljaarvatud vahepala Pauluse
puhtuse teemal. Seda ta üle ei korda. See on lõpetatud. Ta alustab, püüdes midagi head öelda.
Tal on nende kohta midagi head öelda selle suhtes, kuidas nad taluvad tagakiusu, ajad on
raskeks muutunud. Vaen, mis oli Paulusele suunatud, on nüüd nende peal. Ta õnnitleb neid
kannatlikkuse puhul. Nad kannatavad suurt ebaõiglust. Ta kinnitab neid, et õigluse Jumal
tegeleb tulevikus nendega, kes kogudusele probleeme tekitavad. Seal on 6-sõnaline kohutav
seeria sellest, mida Jumal teeb nendega, kes teevad kristlaste elu kibedaks: häving, hukatus,
kohtumõistmine, katsumus, vaev, kättemaks. Igavesti. Ta lohutab neid, öeldes:“See juhtub
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nendega, kes teid taga kiusavad.“ Jeesus tuleb leegitseva kättemaksuga neile, kes on kristlasi
vaevanud. Inimlik ebaõiglus praegu…Jah, me kannatame selle all. Kuid nemad saavad
kannatama jumaliku kohtumõistmise all tulevikus. Inimesel on ainult kaks saatust. Üks on olla
igavesti koos Jumalaga, teine on olla igavesti põrgus. Peame seda kogu aeg meeles pidama. Te
võite selles maailmas paremini hakkama saada, kui teil on meeles, et on ainult kaks saatust.
Ikka on seal kaks probleemi- lootus ja pühadus. Paulus tuleb nende probleemide juurde
vastupidises järjekorras. Ta tegeleb teises kirjas lootusega, sellega seoses on täielik segadus.
See pole Pauluse viga. Pühaduse osas tegeleb ta 2. kirjas ainult tööküsimusega. Üks pool on
selgeks saanud, kuid suhtumine töösse halvenenud. Uudised sellest levivad. Neil on segadus
lootuse kohta ja mitmed on töökohast loobunud. Tänapäeval esineb seda, et kristlased loobuvad
oma töökohtadest, öeldes:“Ma ootan Issandat, et Ta ütleks mulle, mida peaksin tegema.“ Uues
Testamendis ei ole sellisest lollusest jälgegi. Nende lootus oli liiga nõrk ja nüüd oli see liiga
tugev. Nad lausa uskusid, et Issand oli tulnud või kohe tulemas. Ei olnud mõtet muud teha kui
Teda oodata. Nii muutuvad inimesed Kristuse tulemise suhtes fanaatilisteks. Lõpuks on nad
igapäevaelust täiesti eemaldunud, ebarealistlikud. „Pole mõtet midagi teha.“ Olen kuulnud
noori küsivat:“Miks minna piiblikooli, kui Jeesus tuleb?“ Peame päästma mõned hinged, kuni
veel saame. Sul võib tekkida ebaterve arusaam selle kohta, millal Jeesus tuleb. See tuleb
mõttega, et me kõik peame töökohad hülgama ja misjonärid olema. Kas selline surve on tuttav?
See on ebaterve. See pole Pauluse lähenemine.
Nad olid saanud petturliku kirja, milles oli öeldud, et see on Pauluselt. Selles kirjutati, et Kristus
saab kohe ilmuma, heitke kõik kõrvale. See ei olnud Pauluselt. Kas näete, mis on juhtunud?
Esimeses kirjas ründas kurat sõnumitoojat. Nüüd ründab kurat sõnumit. Ta võib tõesti inimesed
sellesse mässida. Praegu õpetan ma palju Ilmutuse raamatu kohta. Koguduses käsitleme samuti
Ilmutuse raamatut. Olen leidnud sealt kahte tüüpi kristlasi: ühed, kes ei mõista ja teised ajavad
üle ääre. Mõned on segaduses, ei suuda süveneda, teised on nii fanaatilised, et tegelevad asjaga
kogu aeg. On väga kerge kaotada tasakaal ja kurat teab seda. Kui ta ei saa sind millestki eemal
hoida, surub ta sind liiga sügavalt selle sisse. Kurat on leidnud kellegi, kes kirjutab valekirja, et
öelda, et Kristuse teine tulemine on nurga taga. „Jätke kõik kõrvale.“ Tulemuseks oli see, et
paljud jäid tööst ilma. Paulus paljastas erakordsel viisil väära sõnumi, öeldes:“Teine tulemine
ei saa kohe toimuda, sest on vähemalt üks suur asi, millest rääkisin, mis peab toimuma enne
Jeesuse tulekut.“ Kuigi Paulus ei kasuta sõna antikristus, räägib ta sellest. Ta ütleb, et enne peab
tulema üks mees, kellel puudub igasugune austus Seaduse vastu. Ta paneb end Jumala kohale.
Paulus nimetab ta „seadusetuse meheks“. Mujal Piiblis kutsutakse teda metsaliseks või
antikristuseks. Sellega ütleb Paulus, et antikristus tuleb enne Kristust. Antikristus pole veel
tulnud. Seega mõte, et Jeesuse teine tulemine on ainult nurga taga, ei ole õige. Siin on oluline
põhimõte, millest ta räägib oma esimeses kirjas. Jeesus ei saa tulla otsekohe, enne peavad teatud
asjad toimuma. Need, kes on ärkvel ja valvavad, näevad esmalt neid märke. Jeesus andis
Matteuse 24. peatükis neli olulist märki oma tuleku kohta. Peatüki lõpus Jeesus ütleb:“Kui te
näete kõike seda, siis te teate, et ma olen uksel.“ Nendest neljast võin ma näha pooltteist väga
selgelt. Kahte ja poolt ma veel ei näe. Kuni me ei näe kõiki märke, mis Jeesus meile andis, ei
saa me öelda, et Tema teine tulek on saabumas. Me võime loota, et see tuleb varsti, kuid me ei
saa öelda, et kohe. Võltskirjas, mis oli võltsitud Pauluse allkirjaga, oli kirjutatud:“Olge valmis,
Jeesus on kohe kohal!“ Paulus ütleb:“See ei ole nii, „seadusetuse mees“ pole veel ilmunud.“
Siin vihjatakse, et kristlased saavad nägema „seadusetuse meest“. Nad näevad teda tegemas
kohutavaid tegusid. Me otsime teda. See pole Saddam Hussein, see pole Gadaffi. Nii võib
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paljusid nimetada. Me teame, millal kõige hullem saab juhtuma. Ajalugu on tagapõhjaks Uuele
Testamendile.
Esitan teile ajaloofilosoofia lühikursuse. On erinevaid ajaloofilosoofiaid, näete neid ajalehtedes
ja televisioonis. Siin on mõned neist. Alustame kõige tavalisemast (ring). Ajalugu kordab
ennast, kas olete seda kuulnud? See on kreeka ajaloofilosoofia. Ajalugu käib ringiratast. See
kordab ennast. Impeeriumid tulevad ja lähevad. Ajalugu ei jõua kuhugi. See käib lihtsalt
ringiratast. See on kreekalik ajalookäsitlus. See variant (laineline joon horisontaalis) on väga
tavaline tänapäeval. See on käsitlus, mis ütleb, et ajalugu kulgeb edasi. Ajalugu läheb ainult
edasi, see ei lähe tagasi. Paremad ajad, halvemad ajad, sõda-rahu, inflatsioon-deflatsioon. Me
käime üles alla. Me läheme edasi, kuid me ei jõua kusagile. Järgmisena progressiivne
lähenemine (laineline joon suunaga üles). See oli väga tavaline 20. sajandi alguses. Ajalugu
läheb kogu aeg ülesmäge, isegi kui vahepeal on väike lainetus. Kogu aeg läheb paremaks.
1900.a. ütles Inglise peaminister:“Üles, üles, üles ja üha edasi ja edasi.“ Suurepärane hüüatus!
See on progressiivne vaade ajaloole. Võtmesõnaks 20 sajandi alguses oli progress. Kui läheme
21. sajandisse, ütleksin, et vastupidine seisukoht (laineline joon suunaga alla) on levinuim.
Asjad üha halvenevad, sajandi märksõnaks on ellujäämine. On veel üks vaade (joon alla, siis
üles ja paremale) mida jagavad juudid, kristlased ja kommunistid. Kõik kolm said selle
juutidelt. Apokalüptiline ajalookäsitlus ütleb, et asjad lähevad palju hullemaks. Lähevad
allamäge kuni põhi on käes, siis lähevad järsku paremaks ja jäävadki paremaks. Seda me
kutsume apokalüptiliseks ajaloovaatakes. See on piibellik käsitlus, juudi, prohvetite, Taanieli
vaade. Asjad lähevad halvemaks ja siis äkki paremaks. See on ka kommunistide vaade.
Juudikristlaste ja kommunistide teooria vahe seisneb selle isikus, kes muudab asjad äkitselt
paremaks. Kommunistid usuvad, et seda teeb inimene, sellepärast hääbub kommunistide unelm
kiiresti. Võitlus proletariaadi ja kodanluse vahel läheb aina hullemaks. Siis on revolutsioon, mis
lõpeb klasside ja kuritegevuseta ühiskonnas. Nad said selle Karl Marxi nimeliselt juudilt. Juudid
ja kristlased, neil on erinev vastus sellele, kes seda teeb. Juudid ütlevad, et seda teeb Jumal.
Kristlased ütlevad, et Jeesus teeb seda. See saab juhtuma Kristuse teise tulemise ajal. Uue
Testamendi vaade ajaloole, mis on Ilmutuseraamatus, väidab, et asjad lähevad hullemaks kuni
on olemas maailmadiktaator, keda kutsutakse antikristuseks. Ta ütleb:“Pole olemas mingit
seadust, välja arvatud minu tahe. Mina olen Jumal.“ Kurat ütles Jeesusele:“Saad maailma
kuningriigid, kui lased mul olla su boss.“ Jeesus oli tulnud Kristuseks, mitte antikristuseks. See
põhi saab olema antikristuse, „seadusetuse mehe“ ilmumine. Tema asetab ennast Jumala
positsioonile. On ebapüha kolmainsus, kes võtab maailma üle. See koosneb kuradist,
antikristusest ja valeprohvetist. See on saatanlikult kohutav asendus Isale, Pojale ja Pühale
Vaimule. Kui need kolm kontrollivad maailma, siis oleme põhjas. Siis võite üles vaadata, kas
Jeesus juba tuleb, et olukord ümber pöörata. Seda ütleb Paulus:“Ärge arvake, et teine tulemine
on nurga taga. Asjad lähevad hullemaks, enne kui see saab juhtuma.“ Ta kainestab kogu
olukorda nagu võite näha. Ta ütleb veel midagi, et „seadusetuse mehe“ mõju on maailmas juba
kohal. On seadusetus, kuid see on siiski kuidagi vaoshoitud praegu. Seda hoitakse teatud
pikkusega köie otsas. Ühel päeval võtab Jumal kõik piirangud maha. Siis näete tõesti kohutavat
maailma. Jeesus on öelnud:“See kestab ainult väga lühikest aega.“ Väga lühikest aega. Ilmutuse
raamatust võime järeldada, et see aeg saab olema 3,5 aastat, 42 kuud, 1270 päeva. Seega väga
lühike aeg. Siis tuleb Jeesus. Mõte, et Ta tuleb enne, kui see juhtub, on vale. See lükkab teid
tasakaalust välja nagu juhtus Tessaloonikas.
Paulus tuleb töö teema juurde. Ta ütleb väga karme asju:“Kui mõni ei taha töötada, siis ei pea
ta ka sööma.“ Kristlased ei peaks toitma usklikku, kes loobub oma tööst. See tähendab kahte
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asja: esiteks laiskus on patt. Peaksite lugema Õpetussõnu, et seda lähemalt uurida. Millal sellest
patust viimati teie koguduses räägiti? See tähendab ka, et töötus on pahe, mille vastu tuleb
võidelda. Me räägime praegu inimestest, kes ei taha tööd teha, mitte neist, kes ei saa tööd teha.
Te saate sellest aru. Meil on kahekordne ülesanne, aidata iga kristlane tööle, kuid mitte aidata
neid, kes ei taha töötada. Ma mäletan, et üks noormees tuli mulle külla kell 12 päeval. Ta jõllitas
lõunaks kaetud söögitoa lauda ja tundus näljasena. Lõpuks ta küsis:“Mis kell on teil lõuna?“
Ütlesin:“Kohe kui sa oled ära läinud.“ Ta ütles, et lootis, et saab siin süüa. Ma ütlesin:“Ei, Piibel
keelab mul seda teha.“ Ma näitasin talle 2. Tessaloonika kirja. Ma ütlesin:“Sa oled igavene
üliõpilane. Oled 9 aastat üliõpilane. Kui lõpetad ühe kursuse, kirjutad avalduse järgmisele
kursusele. Tahad elada oma elu maksumaksja kulul. Vabandan, kuid see, kes ei tööta, ei pea ka
sööma.“ Me ei lahkunud just suurimate sõpradena. Kuid aasta hiljem helises kell ja ta oli tagasi.
Ta ütles:“Sa võid mulle täna lõunat pakkuda.“ Vastasin:“Kogu toit siin majas on sinu.“ Me ei
või olla pehmekesed. Kogudus ei ole sentimentaalne. Paulus ütleb:“Peata kristlased, kes on
hüljanud töökohad, oodates Kristuse tulemist.“ See pole pühadus. Nii ei valmistuta. Kui Issand
tuleb, tahab Ta, et teeksime tööd temale. Lugege tähendamissõnu. Te pole teiseks tulemiseks
valmis, kui see oleks nurga taga, sest paanika on teie motiiviks. Oled rohkem valmis, kui sa ei
mõtle, et Ta tuleb homme. Kui oled ustav lõpuni. Kas mõistate, mida ma ütlen? Kõik
tähendamissõnad Issanda tagasitulekust ja küsimustest:“Mida oled teinud mu talentidega?“ või
peigmehe tulekust sisaldavad kõik fraasi „Ta tuli pikka aega.“ Viivitus paneb meid proovile.
Asi pole selles, mida teed järgmisel teisipäeval, vaid mida teed järgmise saja aasta jooksul. Kas
leiad end tegemas tööd, mille Tema sulle andis? Jumalat ei huvita see, mis tööd sa teed, vaid
see, kuidas seda teed. Ta eelistab teadlikku taksojuhti hooletule misjonärile. Ta on rohkem
huvitatud iseloomust kui saavutustest. Me peame julgustama inimesi nende igapäevatöös. Billy
Grahami naine pani kraanikausi kohale kirja:“Siin toimub jumalik teenistus kolm korda
päevas.“ Üks Leedsi mees läheb kogudusse ja toetab harja-kühvliga hommikuti altarile, tänades
Jumalat õnnistuste eest. Tema tänavad on Leedsi puhtamaid. Jumalat ei huvita, mis sa teed, vaid
kuidas seda teed. Ole sa koduperenaine või arvutioperaator. Kogudus on teinud pingerea
Jumalale tehtavatest töödest. Nimekirja tipus on misjonär, järgmine on evangelist või pastor.
Siis tulevad arstid ja õed, hoolsad inimesed nagu nad on. Õpetajad on juba natuke allpool.
Taksojuht on päris all. Piiblis on oma kätega tehtav töö tipus. Töötage oma kätega. Jumal on
selle loonud. Jeesus oli puusepp, Paulus oli telgitegija. Peetrus ja Johannes olid kalurid. Selline
oli nende ettevalmistus. See on punkt, mille vastu tõsiselt eksitakse. Inimesed, kes on olnud
samas kontoris 40 aastat, tunnevad, et nad tahaksid Jumalat teenida mingi kristliku tööga. Vale!
Jeesus tuleb tagasi ja valitseb koos teiega maailma. Ta otsib inimesi, keda saab usaldada
kohtutes, pankades jne. Paulus ütleb Korintose kirjas:“Kuidas te käite kohut kristlastega, kui
ühel päeval olete rahvaste kohtunikud?“ Te valmistute tööks Jeesuse tulekul sellega, kuidas
praegu töötate. See on pühadus, see valmistab inimesed Tema tulekuks ette. Tahaksin, et mul
oleks lindis üks neegrispirituaal, refrään:“Ta leiab mind puuvilla koristamas, kui Ta tuleb.
Taevad purunevad ja Ta leiab mind puuvilla koristamas. Ta tuleb.“ Viimane lause on:“Ma
põlvitan puuvillale.“ Töö, mida tehakse Jumala austuseks, on püha. See on täisajaga kristlik
teenistus. Kui paljud teist on kristlikus teenistuses? (enamus tõstsid käe). Oleksin pidanud seda
kohe alguses küsima.
Kas märkasite, et ma olen ühe asja vahele jätnud? „Me palvetame teie eest“. „Teie palvetage
meie eest.“ „Oleme küll eemal, kuid ma pole teid unustanud. Kas unustasite minu?“ „Mina
palvetan teie eest ja teie palvetage minu eest.“ Siin on suur misjonär Paulus, kes ütleb:“Ma
vajan teie palveid. Teie palvetage minu eest nagu mina palvetan teie eest.“ Leiate selle paljudes
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tema kirjades. Meid võivad eraldada vahemaad, kuid me saame üksteist aidata. See oli siis
sissejuhatus Pauluse 2. kirja tessalooniklastele. Nüüd on mul teile väike üllatus. Nädal aega
tagasi sain ma kirja. Sellel oli minu aadress ja sellel oli Kreeka pitsat. See oli kristlastelt
Tessaloonikast. Kas suudate seda uskuda? Video sellest ruumist on läinud Tessaloonikasse.
Seda on näidatud Tessaloonika kristlastele. Saatsime kreeklastele kogemata kaks ühesugust
jutlust. Nad ütlesid, et saatsid teise eksemplari Kavalasse, mis on Neapolis Apostlite tegude 16.
peatüki salmis 11. Seega videot, mis on siin salvestatud, on nähtud Neapolises. Siis öeldakse
kirjas:“Oleme mõned muud videod saatnud Albaaniasse, mis on Illüüria Rooma kirja 15.
peatüki salmis 19. Seega Tessaloonikasse saadetud videosid nähti Neapolises ja Illüürias. Kas
pole tore?! Seal on need, kes naersid mu kreeka keele hääldust, sest kaasaegne kreeka keel on
väga erinev. See on minu probleem. Kas pole tore, et see, mida siin teeme, on nendesse
kohtadesse tagasi jõudnud ja me saame Tessaloonika kristlastelt kirja? Ma ei tea, kus videod
on, kuid nad kuulutavad evangeeliumi seal, kus Paulus kuulutas aastaid tagasi.

Pauluse kirjad korintlastele
1. osa
Meil on kiusatus minevikku idealiseerida, pannes ette erilised prillid, millega vaadata kuldsesse
ajastusse, kui elu maailmas oli palju parem kui see on nüüd. See on nostalgia. Kristlased teevad
seda sama. Paljud kristlased vaatavad tagasi mingile kindlale ajastule koguduse ajaloos, mida
nad peavad ideaalseks ja püüavad seda taas elada. Näiteks mõned inimesed lähevad tagasi
Walesi ärkamise juurde 1904. aastal. „Oi, küll neil päevil oli alles imeline!“ Teised lähevad ajas
veel rohkem tagasi ja jõuavad 18. sajandi metodisti ärkamise juurde. Paljud inimesed Inglismaal
idealiseerivad puritaanest ajastut. Teised lähevad reformatsiooni juurde tagasi. Mõned on
huvitatud 16. sajandi anabaptistidest. Praegu mõjutab see paljusid kristlasi meie maal.
Arvatakse, et kogudus oli Uue Testamendi ajal ideaalne. Tegelikult see ei olnud nii. Uue
Testamendi kogudusel on olnud probleemid. Neil on välised surved, kuid neil on ka suured
sisemised probleemid. Kogudust pole kunagi hävitatud väljast tuleva surve poolt. See muudab
kogudust lihtsalt tugevamaks. Sisemised probleemid hävitavad koguduse. Kui me vaatame
Korintose kogudust, näeme seal suuri probleeme. Pauluse poolt rajatud kogudustes ei olnud
kusagil nii suuri probleeme kui Korintose koguduses. Ilma nendeta ei oleks meil neid kahte
imelist kirja. Siis ei oleks meil 1. Korintose 13. peatükki, seda armastuse laulu. Meil ei oleks 1.
Korintose 15. peatükki, mis on kõige varasem allikas ülestõusnud Issanda ilmumisest Uues
Testamendis, kui paljud tunnistajad olid veel elus. See oli varem kui neli evangeeliumit. Seega
ei oleks meil neist ühtegi olnud. Kogudusel olid sügavad probleemid. Nad olid lõhestunud. Neil
olid parteid, mis järgisid erinevaid teenistusi. Neil oli kõige hullem amoraalsus, mis oli avalikult
teada mitte ainult koguduses, vaid kogu Korintose linnas. Selles koguduses oli mees, kes elas
kokku oma emaga või tõenäoliselt oma ämmaga. See oli keelatud suhe, mida isegi paganad
oleksid hukka mõistnud. Nad jõid ennast armulaual purju. Nad sõid ära kogu leiva ja jõid ära
kogu veini, enne kui teised inimesed tulid. Selleks ajaks, kui koguduseliikmed saabusid,
taarusid osad liikmed juba purjus peaga ringi. Kas te suudate seda ette kujutada! Meie oleks
tänapäeval sellise koguduse hüljanud. Paulus ei teinud seda. Neil oli mitut sorti agressiivset
feminismi. Ei ole midagi uut päikese all.
Esiteks võiksime vaadata linna. Selle asukoht ei mõjutanud mitte ainult linna, vaid sellel oli ka
väga suur mõju kogudusele. See on sellel kitsal maaribal, mis ühendab Kreeka mandriosa
Peloponnesosega. Maariba seal on väga kitsas. See on väga tähelepanuväärne, sest laevad tulid
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siit kaudu (Joonia mere poolt, Kreeka ja Peloponnesose vahelt). Suurtelt laevadelt võeti lasti
pealt Korintoses maksu. Lasti kanti mitu miili maad mööda ja pandi teise laeva peale, mis läksid
ida poole. Väiksemad laevad lükati veest välja ratastel üle tee. Miks ei sõitnud laevad ringiga?
Sellepärast, et see on väga ohtlik osa Vahemerest. Nagu Cape Horn Lõuna-Ameerikas. Et
vältida, eriti talviste tormidega ringiga sõitmist, tulid laevad siia ja lasksid oma lasti üle viia.
Isegi laevad tassiti üle ja pandi vette. Seega oli Korintos võtmesadam. Tegelikult oli Korintos
umbes kahe miili kaugusel sellest merest ja tal oli oma enda sadam. Seal oli topelt linnamüür
kahe miili ulatuses sadamast linnani, et kaitsta teed sadamani. Korintosest väljaspool oli siin
mägi. Selle mäe tipust, mis oli ainult 2000 jalga kõrge, võis näha Ateenat, mis asus 40 miili
kaugusel. Mulle meeldib tuua paralleele muistsete ja tänapäeva linnade vahele. See on
Edinburgh (Ateena) ja see on Glasgow (Korintos). Ateena oli teatud rafineeritud linn, kus oli
ülikool ja peeti kunstifestivale. Korintoses oli sadam ja laevaehituskoht. See annab mingi
tunnetuse. Ateena ja Korintos olid rivaalid. Nad olid üks ühel ja teine teisel pool kitsast
maariba. See annab teile kerge tunnetuse sellest kohast. Arheoloogid on Ateenas ja Korintoses
palju avastanud. Eriti alates 1858. aasta maavärinast. Sellel pildil siin on Korintose peatänav
nagu see oli Pauluse päevil. See kõik on tänaseks välja kaevatud. Nad leidsid istme, kus Pauluse
üle kohut mõisteti. Nad leidsid kõikvõimalikke asju, kaasaarvatud juudi sünagoog. See ilmutas
tõesti palju. See on 2000 jala kõrgune mägi, kus võib näha Ateenat. Sadam jääb siia allapoole.
Tänapäeval ei tassi nad laevu üle, vaid on selleks kanali rajanud. Nero üritas kanalit uuristada
juba Pauluse päevil, kuid tal ei õnnestunud see. Seda sügavat süvendit, mis eraldab Kreeka
põhjaosa Peloponnesosest, ei tehtud kuni 19. sajandini. Selline on tagapõhi. Teiseks peame
teadma, et see oli tegelikult Korintose teine linn. Seal oli kaks Korintost. Esimene oli väga rikas
ja kohutavalt paganlik. Nad kummardasid näiteks Poseidonit, merejumalat ja üle kõige
Aphroditet. Neil oli siin algselt tohutu suur tempel, millel oli 2000 preestrinnat. Need olid
tegelikult prostituudid. Kummardamine oli sellel ajal väga erutav. Nad olid nendega
vahekorras. Võite ette kujutada, milline efekt sellel oli, lisaks sellele, et seal oli sadam
meremeestega. Seega võib öelda, et kui naine oli Korintosest, siis võis teda prostituudiks
nimetada. „Korintoseerima“ sai sellepärast kreekakeelseks verbiks, mis tähendas kombelõdva
seksi. Selline oli selle linna maine. See oli üks halb linn. See preestrinnade nähtus mõjutas ka
Korintose kogudust, sest naised tahtsid teha seda, mida mehed tegid. See taust selgitab, miks
Paulus keskendub mehe ja naise suhetele oma kirjades korintlastele. See linn hävitati. See oli
üks halb linn. Roomlased hävitasid selle 150. aastal eKr. Siis hiljem, mitte kaua eKr, ehitasid
nad selle uuesti üles ja taasasustasid selle. Seal oli väga erinev rahvastik. Enamuses vabaks
saanud mehed, see tähendab endised orjad, kes olid endale vabaduse ostnud või mingil viisil
välja teeninud. Nad olid endised orjad, kes linna asustasid. Jällegi tänu sellele asukohale, tegid
nad palju raha. Nad said kauplemisega rikkaks ja sellest sai jälle üks amoraalne sadamalinn.
Sellepärast oli seal väga vähe kõrgest soost ja hea haridusega inimesi. See oli täis isehakanud
rikkaid kaupmehi. Ka see mõjutas Korintose koguduse liikmeid, kus oli vähe kõrgest soost
inimesi. Seal olid väga lihtsad inimesed ühiskonna põhjakihist. Samas ei olnud nad vaesed. Nad
olid head kaupmehed. Nad olid rikkad. Nad teenisid palju raha, kuid nad olid ennast põhjast
üles töötanud. Endised orjad kauplesid nüüd sadamalinnas. Kogu see tagapõhi on üsna oluline.
Nii sotsiaalne kui moraalne tungis kogudusse. Snobism on väga laialt levinud nende seas, kes
ei ole tegelikult kõrgest soost. Kas saate aru, mida ma mõtlen? Need, kes on ühiskonnaredelil
omaenda jõupingutuste najal üles tõusnud, kalduvad olema kõige hullemad snoobid. Tõeliselt
kõrgest soost inimesed on tavaliselt alandlikud. Snoobid on need, kes on ennast ise üles
töötanud. Selline snoob hakkab ühte teenistust teisega võrdlema. Siis hakatakse koguduses
rühmitusi moodustama. Näete, kuidas tagapõhi tuleb kogudusse. See juhtub kõikide meie
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kogudustega. Meil kõigil on oma tagapõhi. Kui tuleme Kristuse juurde, ei kaota me koheselt
oma tagapõhja, mille me võtame kogudusse kaasa. See tekitab probleeme, mis ei ole tegelikult
vaimsed probleemid, vaid sotsiaalsed. Te teate sotsiaalsetest probleemidest Inglismaal. Samuti
on seal moraalsed probleemid. Tänu oma tagapõhjale on meil erinev suhtumine sellesse, mis
on õige ja mis vale. Kui me saame kokku, ütlevad mõned kristlased, et on vale alkoholi tarbida.
Mõnedes Norra kogudustes suitsetavad kristlased nagu korstnad. Teistes kohtades seda ei esine.
Selline moraalne käitumine on tihti tagapõhjast tingitud. See ei tulene põhimõtetest. Te peate
õppima koos elama. See kõik tuleb Korintose kirjades väga hästi esile. Kaks kõige suuremat
lahingut on koguduses järgmised: Kuidas hoida kogudus maailmas ja maailm kogudusest
väljas? Enamus probleeme taanduvad sellele. Siin võime seda eriti näha. Te näete, et esimene
linn oli väga kreekalik ja teine oli väga roomalik. See oli sama amoraalne, kuid seal oli teine
kultuur. Rooma kultuur oli Korintoses üsna tugev. Seal kehtis Rooma seadus. See seadusele
suunatud rõhuasetus tõi kaasa selle, et mõned koguduseliikmed käisid üksteisega kohut.
Kohtuprotsessid olid väga tavalised Korintoses. Seega kaebasid koguduseliikmed teisi liikmeid
kohtusse. Kõik see on väga omane kogukonnale, kus inimesed tõusevad ühiskonnaredelil oma
pingutuste ja rahategemisega.
Paulus kirjutas neli kirja neile kahele linnale. Meil on ainult kaks neist. Ma tekitan teis veel
palju segadust öeldes, et esimene Korintose kiri on tegelikult tema teine kiri ja teine Korintose
kiri on tegelikult tema neljas kiri. On veel kaks kirja, mis on kaduma läinud. Me teame, et
peame olema päris rõõmsad, et me need ära kaotasime. Üks neist oli väga tormakas, võib-olla
isegi kirjatükk, mida ta hiljem kahetses. Ta tunnistas, et on selle kiirustades kirjutanud. Teine
oli jälle väga keevaline kiri. Ta tunnistab, et see oli natuke liiga keevaline. Lubage mul see kõik
teie jaoks kokku panna. Paulus külastas linna kolmel korra, kuid ta kirjutas neli kirja. Ta saatis
need kirjad samal ajal, kui ta delegaadid kogudusse saatis. Esimesena saatis ta Timoteose koos
1. Korintose kirjaga. Kas pole mitte keeruline. Seega kirjutas ta kaks ühe asemel ja neli kahe
asemel. Seega saatis ta Timoteose, kes oli kahjuks liiga arglik ja temast jäi kogudus halvemasse
olukorda kui enne seda. Ta tuli tagasi ja ütles Paulusele, et see on hullem kui varem. Tiitus oli
tugevam. Sellest räägime Timoteose ja Tiituse kirjades. Tiitus oli vinge sell, samas kui
Timoteos oli arglik. Seega peale seda, kui Timoteose külastus ebaõnnestus, saatis Paulus
Tiituse. Tiitusel läks probleemide lahendamine korda. Selleks ajaks oli Paulus Korintosest
lahkunud. Tal olid väga kiired ajad, olles Jeruusalemmas. Siis läks ta Efesosse tagasi. Kogu see
liikumine toimus Efesose ja Korintose vahel. Ta tegi esimese külaskäigu. Ta oli seal 18 kuud
ja sai koguduse käima. See oli algusest peale probleemne kogudus. Peale tema lahkumist sai ta
halva teate, et midagi on koguduses tõeliselt korrast ära. Siis saatis ta esimese kirja, selle
tormaka. Ta kirjutas neile tugeval toonil manitseva kirja. Teine teade tuli Chloe perekonnalt,
kes tuli Efesosse. Nemad tõid järgmise halva sõnumi, mis näitas, et esimesel kirjal oli täpselt
vastupidine mõju. Kiirustades kirjutatud kiri võib seda teha. Nad reageerisid Pauluse esimesele
kirjale lihtsalt metsikult. See võib-olla leidub 2. Korintose 6.-7. peatükis. See on ainult oletus,
milles me ei ole kindlad. See kõlab natuke nagu see tormakas kiri, mis üritas asju suure
haamriga korda panna. See ei õnnestunud. Vahest on see nagu autosse telgi üles panemine. Kui
teil on telk autos, ärge võtke haamrit ja lööge seda tagant. Siis lööte te selle puruks. Te peate
ümber telgi toksima. Järk-järgult keskkohani liikudes, et see korralikult saaks. Vastasel juhul
teete te rohkem halba kui head. See perekond tõi sõnumi, et asjad on halvad. Siis ta saatis kirja
tagasi ja tõenäoliselt sai kolm teist kirja. Selles kirjas oli palju küsimusi, mida nad tahtsid
esitada. Neid huvitasid vaimuannid. Neil oli küsimusi abielu ja lahutuse kohta. Nad ei tahtnud
küsida oma probleemide kohta. On huvitav, et inimestel tekib alati küsimusi, kuid mitte oma
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probleemide kohta. See pere (Chloe) oli toonud aruande probleemide kohta. Stefanas,
Fortunatus ja Ahhaikos olid toonud kirja, kus olid küsimused temale. Ta saatis Timoteosega
kirja, mida meie tunneme 1. Korintose kirjana. See kiri kattis mõlemad kirjas olnud küsimused
ja probleemid, millest see pere oli rääkinud. Nii tekkis 1. Korintose kiri. Kui loete 1. Korintose
kirja, peate otsustama, kas seal on vastus mõnele nende küsimustest või tegeleb Paulus mõne
looga, millest see pere (Chloe) neile rääkis. Peale esimese kirja kirjutamist sai Paulus aruande,
et nad on hullemad kui kunagi varem. Sellel ajal külastas Paulus teist korda ja see külaskäik oli
katastroof. Siis läks kõik lihtsalt viltu. Paulus pidi lihtsalt lahkuma. Ta lihtsalt ei suutnud asju
muuta. Nii ta lahkus. Siis ta saatis oma kolmanda kirja Tiitusega. See kolmas kiri on kaotsi
läinud. Meil on see 2. Korintose lõpus, 10-13 peatükini. See on võimalik, sest see on väga
keevaline osa. Tõeliselt keevaline. Paulus laskub sarkasmi. Iga kooliõpetaja on tõeliselt
meeleheites, kui laskub sarkasmi. Sarkastilisus õpilaste suhtes on kõikide õpetajate kiusatus.
See kolmas keevaline kiri läks koos Tiitusega, kes oli probleemide lahendamises tugev. Paulus
jättis tihti Tiituse probleemide lahendamiseks maha. See tema kindlus öelda lollustele ei, lihtsalt
pani asjad korda. Timoteos oli natuke liiga arg. Ta ütles:“Palun paneme asjad korda.“ Tiitus
ütles:“No kuulge, lõpetage lollused.“ Ta lõi tõesti korra majja. Siis tuli aruanne Korintosest
asjade olulise paranemise kohta. Paulus oli nii meelitatud, et ta saatis neljanda kirja jällegi
Tiitusega. See on see, mida me nimetame 2. Korintose kirjaks. Siis tegi Paulus lõpuks kolmanda
ja viimase külaskäigu. Seega külastas ta neid esimesel korral, kui ta koguduse rajas. Teine
külastus, mis kukkus kohutavalt halvasti välja ja ta pidi lihtsalt lahkuma. Ta lihtsalt ei olnud
suuteline nendega suhtlema. Kolmas külastus oli jälle õnnelik. Sellised probleemid olid
Paulusel lihtsalt ühe kogudusega. Sellepärast on meil tänu Jumalale need kaks kirja. Kontrast
nende kahe vahel on üsna märkimisväärne. Esimene kiri tegeleb praktiliste asjadega. Teine kiri
tegeleb isiklike solvangutega. Kogu teises kirjas on Paulus raevus sellepärast, kuidas nad teda
solvasid. Nad tõesti tegid seda. Seega praktilised asjad ja isiklikud solvumised. Esimeses kirjas
on, mida tema arvas, et neil on valesti. Teine kiri on sellest, mida nemad arvasid, et temaga on
valesti. Te võite neid asju kontrastidena oma meeles talletada. Esimene kiri keskendub
koguduseliikmetele ja sellele, kuidas nad peaksid käituma. Teine kiri keskendub
jumalasulastele, pastoritele ja juhtidele ja nende soovitud käitumisele. Seega on nende kahe
kirja vahel väga selge kontrast. Esimene kiri- praktilised asjad, teine kiri- isiklikud solvumised.
Esimene kiri- mida Paulus arvas korintlastest. Teine kiri- mida korintlased arvasid Paulusest.
Esimene kiri- millised peaksid olema koguduseliikmed. Teine kiri- millised peaksid olema
koguduse töötegijad. See annab teile tunnetuse neist kahest kirjast.
Nüüd võime detailsemalt Korintose esimest kirja käsitleda. Proovime sellest tunnetust saada.
See on nagu võileib. Unustame leiva hetkel ja vaatame täidist. See on ristilöömise ja
ülestõusmise vahel. See saab alguse ristilt ja lõpeb ülestõusmisega. Unustame selle hetkeks ja
vaatame, mis on nende vahel. Ma rääkisin teile, et Paulus tegeles kahe asjaga. Esiteks aruandega
Chloe perelt selle kohta, mis oli halvasti. Teiseks küsimustega kirjas, mille kolm meest tõid.
See on segu probleemidega tegelemisest ja küsimustele vastamisest Pauluse poolt. Umbes 2/3
või üle poole probleemidest on ta kuulnud, poole kohta on nemad küsimusi esitanud. Asjad,
mida ta oli kuulnud ja mida nemad ei olnud kirjas maininud, olid lõhed liikmete vahel,
amoraalsus, koguduseliikmed kaebavad üksteist kohtusse, kohtuprotsessid. Abielurikkumine
tuli sisse. Meeste ja naiste vahelised suhted ja eriti nende roll koguduses. Armulaual purjus
olemine ja selle kuritarvitamine. Sellel ajal oli armulaud täielik söömaaeg. Meie Gilfordi
koguduses oli osadus täieliku söömaajaga. Iga kristlastegrupi laua peal oli tükk leiba ja
söömaaja lõpul lasksime sellel ringi käia. Nii tehti ka algkoguduses. See oli osa ühisest
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söömaajast. Söömaaega ei peetud enam paljuski sellepärast, et Korintoses oli seda
kuritarvitatud. See taandati leiva murdmiseks ja veini joomiseks. See tegi lõpu inimeste koos
söömisele ja purjutamisele. Mulle tundub, et oleme millestki Korintose pärast ilma jäänud. See
oli mõeldud armastuse söömaajana. Mis juhtub, kui meil on koguduses söömaajad? Inimesed
tahavad korraldada paremaid söömaaegu, kui eelmisel korral. Kas saate aru, mida ma mõtlen?
Isegi kodugrupi söögid lähevad aina rikkalikumaks. Teil ei ole enam palvet, vaid lihtsalt sööte
koos. Need olid probleemid, millest Paulus oli kuulnud ja ta kirjutab, et neid lahendada. Siis
olid nad talt küsinud abielu ja lahutuse ja uuesti abiellumise kohta, mis on võtmeteema. Piibel
ei ütle, et lahutus oleks patt, vaid peab uuestiabiellumist patuks. Nad küsisid ebajumalate
ohvriliha kohta, sest enamus lihast, mida nad ostsid, oli kasutatud paganlikel kombetalitustel.
Selleks on tänapäeval näiteks lambaliha Uus-Meremaal. Selle lambaliha pärast kaotas UusMeremaa Euroopa turu. Nad peavad oma lambaliha praegu Lähis-Idasse saatma, kus sellele on
suur nõudlus. Lambaliha on araablaste lemmikliha. Et seda teha, peavad neil olema moslemi
mullad Uus-Meremaal, kes kureerivad tallede tapmist. Nad lausuvad palveid talle tapmise ajal.
Seega, kui ostad Uus-Meremaa lambaliha praegu, ostad lambaliha, mis on läbi käinud moslemi
usulisest kombetalitusest. Täpselt sama probleem oli Korintoses, sest tapamaja oli religioosne
paik ja liha ohverdati ebajumalatele enne turul maha müümist. See tekitas kristlastel
südametunnistusepiinu:“Kas me peaksime sööma liha, mis on ohverdatud ebajumalatele või
hakkama taimetoitlasteks?“ See oli probleem. Seega küsisid nad lahutuse ja abielu kohta ja liha
kohta. Eriti küsisid nad vaimuandide kohta, sest neil oli neid palju. Paulus tänas Jumalat, et neil
oli keeltes rääkimine, prohveteerimised ja imed. Neil olid kõik vaimuannid. Iga Korintose
koguduse liige oli vaimuga ristitud. Igal liikmel oli mingi vaimuanne. Paulus tänas Jumalat, et
nad olid selline karismaatiline kogudus. Samal ajal oli see lihalik kogudus. On võimalik olla
samaaegselt karismaatiline ja lihalik. See tähendab seda, et sul võivad olla kõik vaimuannid,
kuid puududa vaimuviljad, mida vajad, et vaimuandeid korralikult käsitleda. Aga nad küsisid
selle kohta ühes kirja punktis. Kuna Paulus tegeles nende küsimustega, on natuke raske aru
saada, millal Paulus tsiteerib nende poolt öeldut või millal ta tsiteerib seda, mida ise mõtleb.
See on põhjustanud mõistmatust ja tõlgendamisraskusi. Näiteks ühes punktis ütleb Paulus, et
mehele on hea mitte abielluda. Kas ta ütleb seda või tsiteerib neid? Kui te loete seda
lauset:“Nüüd teie poolt kirjutatud teemadest. Mehele on hea mitte abielluda.“ See võib
tähendada: Nemad ütlesid:“Kas mehele poleks parem mitte abielluda?“ Paulus jätkab seejärel
abielu kõrgelt väärtustades. Seega peame me olema väga valvel, millal ta neid tsiteerib. Näiteks
kui ta ütleb:“Naine peaks olema kirikus vait.“ Kas ta tsiteerib neid või tsiteerib ta iseend? Samas
kirjas ta julgustab naisi palvetama ja prohveteerima koguduses. Siin on mõningane vastuolu.
Ma panin selle sisse, sest peame 1. Korintose kirjaga väga ettevaatlikud olema, kui me seda
tõlgendame ja rakendame. Olge sellega väga ettevaatlikud, et te ei tsiteeri Pauluse mõtte pähe
hoopis korintlasi.
Korintose kirja rakendamine on probleem. Mõned inimesed teevad sellest käsumeelse koodeksi
ja rakendavad seda sõna-sõnalt ja käsumeelselt. Tahan seda illustreerida. Me ei pea seda
praktikat orjameelselt järgima, vaid otsima põhimõtet, mida Paulus silmas peab ja seejärel meie
olukorras seda rakendama. Näide väljaspool Korintost. On hämmastav, kui palju kristlasi on
mõelnud, et Jeesus tahtis, et koguduses oleks jalgade pesemise rituaal. Aeg-ajalt on kogudused
öelnud:“Järgmisel pühapäeval on meil jalgade pesemine.“ Igaüks peseb siis oma jalad puhtaks
enne kogudusse tulekut. Sellest saab rituaalne tseremoonia. Minu jaoks on see käsumeelne
kirjakoha rakendamine. Lubage ma räägin teile, miks Jeesus pesi jüngrite jalgu. Miks Ta seda
tegi? Sellepärast, et jüngrite jalad olid mustad. Neil päevil olid jalad lahtistes sandaalides
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tolmustel teedel söögikohta jõudmisel kuumad, haisevad ja mustad. Neid ei saanud laudlina alla
peita, söögi ajal nõjatuti vasakule õlale ja söödi parema käega. Teie jalad olid järgmise inimese
näo juures. Esimene asi, mis oli vajalik enne jalgade sirutamist järgmise külalise näo juurde, oli
jalgade pesemine. Altpoolt teine maja ori võttis kingad jalast ja kõige alam ori pesi jalgu. Selline
oli kord. Sellepärast ütles Ristija Johannes:“Ma ei ole väärt võtma Ta kingi jalast.“ Kuid Jeesus
pesi nende jalgu. Ta tegi seda sellepärast, et nende jalad olid mustad, neid oli vaja pesta. Seda
oli vaja teha selleks, et näidata, et inimesed, kes järgivad Jeesust, peaksid kummarduma
inimeste kõige madalamate vajadusteni. Ta ei mõelnud pesemistseremooniat. Sellele vastaks
tänapäeval üksteise autode pesemine. Kas näete? See on orjameelne tegevuse kopeerimine
printsiipi eirates ja selle rituaaliks muutmine. Algselt oli see mõeldud tõelise alandliku üksteise
teenimisena.
Läheme 1. Korintose 11. peatüki juurde. Kas naised peaksid kandma peakatet? See on tüüpiline
näide kristlaste tohuvapohust. Esiteks ei ole 1. Korintose 11. peatükis midagi peakatete kohta.
Seda sõna ei esine. Esineb sõna „loor“. Ka see sõna esineb ainult üks kord kogu peatükis. Väide,
milles see esineb, on järgmine:“Naistele on antud pikad juuksed loori asemel.“ Siin ei ole ühtegi
lauset, kus oleks öeldud, et naised peaksid loori kandma, veel vähem mütsi. Tegelikult on seal
juttu juustest. Seal öeldakse, et meeste juuksed peavad olema lühemad, kui naistel. Selle asemel,
et meestel on pikad juuksed, samal ajal kui naistel on lühikesed. Lihtsamalt väljendatuna on
põhimõte selles, et inimene, kes sinu taga koguduses istub, peaks teadma, kas ta istub mehe või
naise taga. Sügavam põhimõte on selles, et mehed ja naised on erinevad, sest tegelik lõik ei ole
mitte peakatetest ega juustest, vaid peast. Kui vaatad meest, peaksid mõtlema tema peast, kui
vaatad naist, peaksid mõtlema tema juustele. See räägib selgelt mehe ja naise vahelisest
erinevusest. Nagu Jumal on Kristuse pea, on Kristus iga mehe pea ja mees on naise pea. See on
peadest ja nende hoidmisest nähtavana, mehena kandes lühikesi juukseid ja lastes naise pea olla
nähtamatu, pikki juukseid kandes. Kas näete printsiipi? Printsiip, mida tuleks alla joonida, on,
et me oleme Kristuses mees ja naine. Meid ei ole tehtud kesksooliseks. Kui me Jumalat kiidame,
siis ei tee me seda kui isikud, vaid kui mehed ja naised. Me tahame olla sellised, kelleks Jumal
on meid loonud. Sellepärast on transvestiitlus Piiblis hukka mõistetud. Kui mees tahab olla
nagu naine ja naine tahab olla nagu mees, on see mäss selle vastu, kelleks Jumal meid on
loonud. Kui ülistame Jumalat loojana, oleme meie Tema loodu ja laseme sellel erinevusel olla
selgelt nähtav. Et mees ütleks:“Ma olen rõõmus, et olen mees.“ Naine ütleks:“Olen rõõmus, et
olen naine.“ Meie ühiskonnas ütleb meie kultuur:“Kaotame kõik erinevused meeste ja naiste
vahel.“ See hiilib ka kogudusse. See põhjustab koguduses segadust. Me ei aktsepteeri seda,
kelleks Jumal meid on loonud. Seega ei ole tegelik põhimõte peakatetes ega isegi mitte juustes.
Tõeline printsiip seisneb staatuses. Naine katab pea juustega, mees ei kata oma pead, et mees
oleks nähtav kui pea ja naine kui juuksed. Juuksed on naise au. Näete, kuidas me oleme seda
lõiku tõlgendanud. Selle asemel, et küsida:“Kas naised peaksid kandma peakatet?“ oleme
süübinud printsiipi:“Kes on kelle pea?“ Seda demonstreeritakse avalikult meie kultuuris kõige
kohasemal viisil. Hiljuti ütles mulle üks aafriklane, et tema maal on naistel ja meestel sama
pikad juuksed. Me peame seda printsiipi järgima, näidates selgesti, et oleme mehed ja naised.
Me ei ole kesksoolised olevused. See on põhimõte. Jumal on loonud meid meheks ja naiseks
oma kuju järgi. Maailm mässab selle erinevuse vastu, mille Jumal on loonud. Me vajame
üksteist. Mehed ja naised on erinevad, tänu Jumalale. Me vajame üksteist. Me täiendame
üksteist. Me oleme Jumala ees võrdsed, kuid meil on erinev roll, vastutus ja funktsioon. Jumal
on meid nii loonud. Kui me Jumalat kiidame, ei ole me kesksoolised, vaid oleme mehed ja
naised. Me kiidame oma Loojat, kes on meid selliseks loonud. Me täname Jumalat üksteise
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eest. Tänapäeval tahetakse kõik erinevused maha võtta, mis Jumal on meile andnud, loomaks
mitmekesisust, et üksteist täiendada. Et anda meile ilu ja romantikat. Jumal ei plaaninud
šovinismi, kuid rüütellikust küll. Jumal tahab, et me käituksime nagu mehed ja naised ja
ülistaksime Teda kui mehed ja naised. Me peaksime seda tegema vabalt ja rõõmsalt, öeldes
Jumalale:“Jumal, tänan Sind, et olen loodud meheks/naiseks.“ „Oh, see naine tuli peakatteta!“
On kaks valet viisi 1. Korintose 11. peatüki rakendamisel, olen mõlemaid kogudustes näinud.
Esiteks, peatüki rakendamine kehale, mitte vaimule. Naine kannab peakatet, kuid kannab ka
pükse peres. Ma olen näinud naisi ustavalt kübarat koguduses kandmas, samas on mehe üle
domineerimas. Nad on rakendanud sõna oma kehale, kuid mitte vaimule. Vastupidine äärmus
on seda vaimselt rakendada, kuid mitte kehaliselt. See on tobe, sest me oleme kehad. Meie vaim
asub meie kehas. „Niikaua kui mu vaim tunnistab mehe olema pea, on see OK.“ Ei, sa peaksid
seda peegeldama oma välimusega, sest keha on osa sinust ja me ülistame Jumalat oma kehaga.
Kehaga ülistamine on meelepärane ohver. Seega rakendub see nii kehale kui hingele. Me
näitame seda välja, et inimesed näeksid, et oleme Jumala mehed ja naised. Tahan veel tuua ühe
näite, et näidata, kuidas oleme sattunud kirjakoha käsumeelsesse rakendusse, selle asemel, et
näha selle taga olevat printsiipi, mida Paulus tegelikult rakendab ja kuidas meie saaksime seda
täna rakendada.

2. osa
Me ei ole veel 1. Korintose kirjaga lõpetanud, kuid enne kui me edasi pressime, lubage mul
palun mainida üks väga tähtis asi. Kuna see oli linn Kreekas, isegi kui see oli sisuliselt Rooma
linn, oli see väga tugevasti mõjutatud kreeka keele, mõtteviisi ja filosoofia poolt. Ka meie
peamine mõtteviis lääne tsivilisatsioonis on kreekalik. Demokraatia on Kreeka sõna. Piiblis ei
ole kunagi olnud mingit demokraatiat, kuid me kõik armastame seda. See on kreekalik. Sport
tuli Kreekast. Piiblis ei ole sporti, välja arvatud mõned väikesed illustratsioonid Pauluselt.
Samas on sport religiooniks sellel maal. See tuli Kreekast, Olümposest Peloponnesosel.
Kreekast on tulnud palju asju, millest halvim kreeka mõtteviisi juures on vaimse ja füüsilise
lahutamine. Nad ei saanud kunagi neid kahte asja kokku panna. Sellepärast ei olnud neil keha
jaoks õiget kohta. Hing ja ihu olid kaks erinevat asja. Kahjuks on kristlik mõtlemine saanud
alguse sellest kreekalikust ideest, et meie ülesanne on hingede päästmine. Heebrealased ei
mõelnud kunagi niimoodi. Nemad nägid inimest ihulise ja hingelise tervikuna. Hing oli keha
toitja. Sellest on tulnud SOS- päästke meie hinged, mis tähendab päästke meie kehad. See on
heebrealik mõtlemine. Tegelik probleem nende paljude probleemide taga Korintoses oli, et
nende keha ei ole ühendatud nende hingega. Laskudes ülivaimsusesse ei mõelda enam hingest,
sellest, mis sisemiselt toimub. Samal ajal kui keha on sama palju osa minust kui vaim. Jumal
lõi mõlemad. Kreeklased mõtlesid, et peale surma keha lakkab olemast ja hinga saab vabaks.
Nad rääkisid surematust hingest ja surevast ihust. Samal ajal on heebrea mõtlemine täpselt
vastupidine. Meil on surelik hing ja me vajame surematut keha. Kui see surelik riietub
surematuga, siis on surm ära võidetud. Keha on väga oluline. Kristlased ei usu hinge
surelikkusesse. See on kreekalik. Me usume ihude ülestõusmisesse. See on heebrealik. Nad ei
suutnud kehasse suhtumist korda saada. Keha ja hing hoiti lahus. Kreeklased tegid ühte kolmest
asjast oma kehadega. Nad kas lubasid kõike, öeldes, et ei ole oluline, mida oma kehaga teed,
sest keha ei mõjuta hinge. Või nad ignoreerisid oma keha, püüdes elada elu, mis on füüsilistest
vajadustest vaba. See on üks askeetluse vorm. Või nad tegid oma kehast iidoli, tehes täiuslikest
kehadest kujusid. See tungis ka meie lääne kultuuri. Te olete näinud kreeka kujusid alasti
sportlastega. Nad idealiseerisid keha. Kõik need on valed suhtumised kehasse. Sellepärast ütleb
Paulus Korintose kirjas:“Kas te ei tea, et teie keha on Püha Vaimu tempel? See, mida teete oma
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kehaga, mõjutab ka teie hinge.“ Armulaual enese purju joomine mõjutab teie vaimset elu.
Prostituudi külastamine mõjutab teid ka. Tegelikult ühineb teis olev Kristus prostituudiga, sest
nüüd on te keha osa Kristusest. Suhtumine kehasse oli neil vale. Sellepärast olid neil sellised
probleemid surnust ülestõusmisse uskumisel. Ka tänapäeval on inimestel kehaga seonduvad
probleemid, kui meie kehad on osa sellest, milleks Jumal meid on loonud. Juudi palveraamatus
on üks tore palve, mida kasutatakse tualetis käimisel. See lihtsalt kiidab Jumalat, et keha töötab
korralikult ja tänab Jumalat kergenduse eest, mille Ta on toonud, halleluuja! Meie jaoks on see
vaimsusest kaugel. Mõnede kristlaste tualetid on plaasterdatud pühade tekstidega ja istmetel on
pühad raamatud- kõik, mis võtab minu tähelepanu kõrvale sellelt, mida ma mittevaimselt teen.
Heebrealane kiidab Jumalat oma keha pärast. Kui te saate vanaks, siis kiidate Jumalat, et teie
keha töötab korralikult. See on heebrea mõtlemine. Sellega saate õige arusaamise oma kehast
kui Püha Vaimu templist. Kogudus on Kristuse ihu. Kõik on üks suur keha. Tegelikult see, mida
teete oma kehaga, on osa teie vaimsusest. See ei ole midagi sellist, mis ei oleks teie hingega
ühenduses. Te ülistate Jumalat oma kehaga. Pidevalt leiame seda kreekalikku valet suhtumist
kehasse, mis neile probleeme tekitas. Paljud evangeelsed kristlased on oma mõtlemises
kreekalikud. Nad ei suuda toime tulla vaimuandidega, mis on nende kehaga seotud. Nad
arvavad, et ülistus peab olema sisemine, oma kehaga Jumala ülistamine ei ole sobilik. Käte
ülestõstmine on veider. Sa pead ülistama oma hingega. Keeled on midagi sellist, mis tulevad
sinu kehast. See on midagi välist. Me oleme muutunud nii kreekalikuks, et kõik peab olema
sisemine ja vaimne. Oma kehaga ülistamine ei ole vaimne. Tegelikult on küll. See on
heebrealaste meelest. Nemad tõstavad oma käed üles. Nad tantsivad Jumala ees. Nende jaoks
oli keha Jumalale ohverdamiseks. Meie eelistame seista selliselt (käed kõrval). Ainus osa
kehast, mida võib kasutada, on suu. Kas pole hämmastav! Teie keha on kui elus ohver. See on
kogu rõhuasetus Korintose kirjas. Vaimuannid on kehalised-imed. Tervendamine on kehaline
and, sest midagi tehakse inimeste kehadega. Keeltes rääkimisel toimub midagi teie kehaga. See
on väline. Ma panin selle sisse, sest te võite kogu aja näha, et nende põhiprobleemiks oli
teadmatus, mida oma kehaga teha. Tsölibaati peeti pühamaks kui abielu. Püha Augustinus
kinnistas lõplikult selle mõtteviisi. Alates Augustinusest ei olnud varjatud kahtlus, et seks ei
saa olla püha, mis on täiesti mitteheebrealik. Iga rabi peab olema abielus. Piiblis ei ole preestrite
tsölibaati. On olemas kutsumine tsölibaadiks, kuid see on teine asi. See ei ole midagi kõrgemat
ega pühamat kui füüsiline armastuse akt.
See juhib mind teise positiivse põhiprintsiibi juurde. Nad ei olnud kunagi täielikult aru saanud,
mis armastus tegelikult on. Tänapäevani inglise sõna „love“ all mõeldakse väga palju asju. Meil
on sama probleem. Kui ta räägib vaimuandidest, siis ta tänab Jumalat, et neil need olemas on.
1. Korintose 12-14 on mõnedes kogudustes ebaloomulikud, sest neil ei ole neid. 1. Korintose
13 ei haaku nende kohtadega. Tegelikult on 12. peatükk vaimuandidest ja 13. peatükk on
vaimuandidest ja 14. peatükk on vaimuandidest. 12. peatükk on vaimuandidest kui sellistest.
13. peatükk on vaimuandidest ilma armastuseta. 14. peatükk on tõeline elu vaimuandidega, kus
on armastus. See kõik on vaimuandidest. Keeled ja 13. peatükis inimesed tõenäoliselt
ignoreerivad seda natuke. See kõik on seal. Ta ütleb, et peamine, mis teil puudub, on armastus.
Vaatame mõnesid kreeka sõnu armastuse kohta. Nemad olid oma sõnakasutuses palju
hoolsamad kui meie. Meie kasutame sõna „armastus“ kus iganes. Peaaegu igal pool. Neil olid
selle kohta eri sõnad. Neil oli armastuse kohta kolm aspekti. Oli armastus, mis seisnes
seksuaalses külgetõmbes. Selle kohta oli neil isegi kaks sõna. Üks neist oli hea ja teine halb.
Hea sõna seksuaalsele külgetõmbele oli „eros“. Nimi, mis on antud sellele alumiiniumist kujule
Picadilly Circuses, mida peaks tegelikult agapeks kutsuma, sest see on memoriaal ühele lordile.
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Eros on erootiline. See on armu ingel. Halb sõna oli „epithumia“, mis tähendab himu selle kõige
halvemas tähenduses. „Eros“ ei pruugi olla halb sõna, „epithumia“ on seda küll. Paulus viitab
„epithumiale“ kui valele seksuaalsele külgetõmbele. See põhineb vastastikusel külgetõmbel.
Mõned inimesed tunduvad ligitõmbavad, mõned mitte. See on põhiliselt seotud lihaga. See on
põhiliselt emotsionaalne armastus. See armastus on sõltuv sellest objektist, mis jätkuvalt kutsub
sinus himusid esile. Kohe, kui see peatub, ei ole sul seda enam selle inimese suhtes. Kahjuks
on paljud abielud ainult sellele rajatud. Kohe kui külgetõmme on lakanud vanusega, siis on ka
armastus otsas. See on põhiliselt seksuaalne armastus. Siis oli neil veel üks sõna „philadelphia“,
mis tuleb sõnadest „philo“ ja „delphia“- vend. See tähendab, et keegi meeldib teile. See on
rohkem kiindumus kui külgetõmme. See sõna tähendab hingesugulust, ühel meelel olemist.
Sõpradega on sul sarnane maitse. See on kiindumus, see on vennaarmastus. See võib olla kahe
mehe vahel, samuti nagu kahe naise vahel. Eros on mehe ja naise vahel. Epithumia võib olla
kahe mehe ja kahe naise vahel. Philadelphia on kiindumus, mis on kahe meele vaheline. Nad
meeldivad üksteisele. Neil on üksteise suhtes sümpaatia ja empaatia, mis on põhiliselt
intellektuaalsed. Ma ei mõtle midagi akadeemilist, vaid see puudutab mõtteid. See on
vastastikuses sõltuvuses olemine. Siis sõltutakse üksteise mõtetest, maitsetest ja huvidest. Siis
on see sõna, mida kreeklased kasutavad väga harva, sest nad vaevalt kunagi nägid seda. Agape
armastus on tähelepanu. See on armastus, mis pöörab inimestele tähelepanu. See ei ole
armastus, kus teised inimesed tõmbavad ligi. See ei ole ka vastastikuses sõltuvuses olev
kiindumus. See on armastus, mis on tähelepanelik, mis märkab teist inimest. See on põhiliselt
tahte akt. Sa otsustad kedagi agape armastusega armastada. Keegi, keda sind märkad, kellest
keegi teine võib-olla ei hooli. Sina otsustad talle tähelepanu pöörata. See võib juhtuda sellisel
koosolekul. Mõndasi inimesi tõmbab loomulikult teineteise poole. Siis on tegemist
philadelphiaga. Kui see on agape, siis keegi võib märgata, et keegi on omaette ja keegi ei räägi
temaga. See inimene ei tõmba just ligi. Kuid otsustad, et lähed temaga rääkima. See on agape.
See on tähelepanelik armastus. Selle taga on tahe. Sa otsustad seda teha. Sellepärast ainult seda
neist kolmest saab käskida. Sa pead armastama. Sa ei saa käskida erose armastust. Sa ei saa
kahele inimesele öelda:“Te peate üksteisele meeldima!“ Sa ei saa öelda mehele ja naisele:“Te
peate üksteisesse armuma!“ Kuid te saate neile öelda, et nad võivad armastada agape
armastusega. See on seetõttu tahtest sõltuv armastus. Sa saad seda ennast tegema sundida ja
sellepärast ei sõltu sa sellest inimesest, keda armastad. Inimene, keda armastad, ei pruugi olla
atraktiivne ega kiindumust tekitav ega isegi mitte tänulik. Sa ravid pidalitõbist sõltumata sellest,
kas ta tänab sind või mitte, sest sa armastad teda agape armastusega. Kreeklased kasutavad seda
harva, sest nad kohtavad seda inimeste juures harva. Te leiate küllaltki tihti erost ja küllaltki
tihti philadelphiat. Väga harva agapet. Väga harva. Siiski on see Jumala armastus. Jumal ei
armasta meid sellepärast, et me oleme atraktiivsed. Ka mitte sellepärast, et oleme
armastusväärsed. Ta armastab meid sellepärast, et Ta meid armastab, ütleb Piibel. Miks Ta
armastab juute? Mitte sellepärast, et nad on mingi suurepärane rahvus, vaid sellepärast, et Jumal
on armastus ja Ta otsustas neist hoolida. Üks kamp orje, kellest keegi pole hoolinud. Jumal
ütleb:“Mina kavatsen hoolida!“ Hoolimine on agapele palju lähemal kui armastus. See oli see,
mis neil puudus. Eros on seksuaalne armastus. Philadelphia on sotsiaalne armastus. Agape on
ohverdav armastus, tahtes maksta mistahes hinda. See on armastus, mis Jumalal meie jaoks on.
Kui me olime veel patused, armastas Jumal meid agape armastusega. See tutvustas uut
armastuse dimensiooni. Kui see koguduses puudub, on kogudus vältimatult lõhenenud. Põhjus,
miks nii paljud kogudused on lõhenenud, seisneb karismaatilisuse olemasolus, kuid agape
puudumises. Mitte vaimuannid ei tekita lõhesid, selleks on agape puudumine. Agape on
ohverdav armastus. See ei otsi omakasu, see ei ole suureline, ta ei ole iseennast täis. Agape ei
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kiitle. See ei ütle:“Mul on vaimuand.“ Ta ei arva, et on parem kui keegi teine. Agape vabandab
kõik, loodab kõik, talub kõik. Kui sul on agape, tuled sa toime ka vaimuandidega. Kui sul seda
ei ole, on see ohtlik. Küpsus on armastuses kasvamine. See on usk, lootus ja agape, mitte usk,
lootus ja eros. Ka mitte usk, lootus ja philadelphia. On palju sooje osaduskogudusi, kus on palju
kiindumust, sest seal on palju sarnase mõttelaadiga inimesi. See on nagu religioosne klubi.
Inimestel on sarnane maitse ülistuse suhtes. See ei ole agape. Agape on siis, kui teil on palju
erimeelsusi, kuid te hoolite üksteisest sellegi poolest. See oli lihtsalt väike 1. Korintose 13
esitlus.
Nüüd tulen ma tagasi kogu 1. Korintose kirja juurde. Kirja alguses ja lõpus pidi Paulus väga
fundamentaalseid probleeme käsitlema. Esiteks olid nad unustanud risti. Sõna rist tähendab
kreeka keeles solvangut. Miks peaks ihu, mis on risti külge naelutatud, tooma vaimse pääste?
Rist oli liiga kehalik kreeklaste jaoks. Keha puu külge naelutatud päästega ei tulnud nad toime.
Kui te kaugenete ristist, hakkate te muude asjade pärast lahknema. Paulus ütleb:“Kas Paulus oli
teie pärast risti löödud?“ „Kas Apollos oli teie pärast risti löödud?“ „Kas Peetrus oli teie pärast
risti löödud?“ „Miks te joondute inimliku juhi järgi?“ „Nemad ei ole teie eest surnud.“
Sellepärast on meil regulaarselt armulaud, et püsida ristil ja pidada meeles, et Jeesus suri meie
eest. Mitte meie pastor. Me ei järgi inimesi. Lõhenemisel ütlesid paljud:“Meie oleme Pauluse
järgijad.“ „Meie oleme Peetruse järgijad.“ „Meie oleme luterlased.“ „Meie oleme Wesley
järgijad.“ Ma ei taha rohkem nimesid nimetada, kuid neid on palju. Kõige selle juures oli üks
väike grupp, kes ütles:“Meie oleme Kristusest.“ Paulus ütles:“See on sama halb.“ See on üks
huvitav moment. Ma olen üllatunud, kui lähen sellisesse suurde linna nagu Birmingham. See ei
ole loomulik olukord ja leian sealt ühe väikese koguduse, kes nimetavad end:“See Birminghami
kristlik kogudus.“ Nagu peale nende ühtki kristlikku kogudust Birminghamis ei oleks. „Meie
oleme Kristusest“- see on sama halb kui mõelda:“Nad on denominatsioonilised, kuid meie
oleme lihtsalt kristlased.“ Te võite seda öelda täiesti vales vaimus. Paulus ütleb:“Mõned teie
hulgast ütlevad:“Meie oleme Kristusest.“ See on sama halb kui öelda:“Meie oleme Peetrusest.“
Te ütlete seda, et ennast teistest eristada. Ärge unustage kunagi ristilöömist!“ Kirja lõpus olid
neil kahtlused ülestõusmise kohta, sest nad uskusid, nagu teised kreeklasedki hinge
surematusse. Millega nad toime ei tulnud, oli ihu ülestõusmine. Ikka veel arvavad mõned, et
surnud inimesed liiguvad ringi tondilikus vaimses atmosfääris. See on päris keha, mida sa saad
käsitleda ja puudutada, nagu seda. Ma ei suuda oma uut keha ära oodata. Jeesusel oli pärast
ülestõusmist uus keha, mis suutis kala süüa ja hommikueinet valmistada. See on meie tulevik.
Tegelikult on meie tulevikuks täiesti uus maa. Me saame elame uuel maal uute kehadega ja
Jumal hakkab koos meiega maal elama. See on kreeka mõtlemisele väga raske. Seega olid neil
kahtlused ülestõusmise osas. 1. Korintose 15 on kõige esimene kirjalik allikas Jeesuse ihu
ülestõusmise tunnistajatest. Veelkord, võtmeküsimus Korintose kirjas on keha.
Peame jätma 1. Korintose kirja ja kiirustama 2. Korintose kirja juurde. Ma ei ole siin, et teiega
kogu Piibel läbi võtta. Seda me ei suuda. Minu asi on anda teile Piiblist mingi ülevaade, et te
saaksite sellest maitse suhu. Vaatame Korintose 2. kirja. See on tema kirjadest kõige vähem
metoodiline, kõige isiklikum, peaaegu täielikult autobiograafiline. Paulus räägib iseendast
algusest lõpuni. Esimene kiri on koguduse liikmetele. Teine kiri on koguduse juhtidele ja
töötegijatele. Iga koguduse juht peaks Korintose 2. kirja regulaarselt lugema. Kui 1. Korintose
kiri oli sellest, mida Paulus korintlastest mõtles, siis see räägib, mida nemad temast arvasid.
Suhted korintlaste ja Pauluse vahel olid halvad. See kulges kahe astmena. Esiteks kui ta lahkus.
Alati on see üks test. Mis juhtub, kui juht lahkub? Ma sain ühe toreda kirja pärast
Buckinghamshirest lahkumist. Üks kallis proua kirjutas:“Kallis pastor, asjad on isegi paremad
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peale teie lahkumist.“ See on selline tore fraas, mida saab igal pool kasutada. Peab ikka alles
tark olema, et niimoodi kirjutada. Mis juhtub, kui juht lahkub kogudusest? See on tema
teenistuse kõige suurem test. Pärast Pauluse lahkumist toimus kaks asja. Esimeses staadiumis
olid neil teised juhid, kes olid head. Apollos tuli. Peetrus tuli. Seega olid neil teised head juhid.
Tekkis probleem, et inimesed hakkasid juhte omavahel võrdlema. Kes peab paremaid jutlusi.
Mulle meeldib viimane jutlustaja. Mulle meeldib praegune. Mulle meeldib järgmine. Ära
kunagi juhte omavahel võrdle. See on täiesti fataalne, sest kedagi neist ei ole sinu pärast risti
löödud. Teises staadiumis said nad mõned halvad juhid. Korintosesse tulid mõned juhid, kes
väitsid endid teatud apostlid olevat. On huvitav, et nad seda tiitlit kasutasid. Nad ütlesid:“Te
tõepoolest vajate meid. Nii oleme me teile apostliteks tulnud.“ Sama juhtub ka tänapäeval. Need
juhid tulid ja kritiseerisid oma eelkäijaid. Et ennast ülesehitada, tegid nad Pauluse maha. Olge
alati ettevaatlikud juhi suhtes, kes kritiseerib oma eelkäijaid. Olge alati ettevaatlikud nende
suhtes, kes ennast ülendavad teisi maha tehes. Seda juhtub ja see juhtus Korintoses. Need
erilised apostlid tulid ja võtsid koguduse üle. See, mida nad Pauluse kohta ütlesid, oli kohutav.
1. Korintose kiri peegeldab Pauluse võrdlemist teiste juhtidega. 2. Korintose kiri peegeldab neid
halbu juhte, kes tegelikult ennast Paulusega ei võrrelnud, vaid tegid ta ametlikult maha. Nad
süüdistasid Paulust ebausaldusväärsuses, oma plaanide muutmises, argpüksluses. Selles, et ta
pigem kirjutab neile, kui külastab neid. Kui ta kohal oli, siis oli ta kartlik. Ta oli vapper ainult
siis, kui ta kirjutas neile kirju. Kui ta kohal oli, siis oli ta sellest väga erinev. Nad kritiseerisid
teda selle pärast, et tal ei olnud ühtki tunnistust, akrediteerimist ega soovituskirja. Nemad tulid
ülikooli kraadi tunnistusega. Seda kutsutakse kiriku tühjendamiseks kraadidega. Nemad tulid
kvalifikatsiooniga, mille nad said käärkambri seinale naelutada. Nad ütlesid:“Paulusel ei ole
kvalifikatsiooni.“ Sellepärast ütleb Paulus 2. Korintose kirjas:“Ma ei vaja soovituskirja. Teie
olete minu soovituskiri. Ma olen oma teenistuse teie peale kirjutanud.“ See ütleb meile, et
teenistuse tuleproov ei seisne kvalifikatsioonis või koolituses, vaid selles, milliseid inimesi ta
toodab. Nad süüdistasid teda salatsemises ja otsekohasuse puudumises. Nad süüdistasid, et ta
on jäänud kaugeks, tundetuks ja hoolimatuks. Kas mäletate Tessaloonikat? Seal oli sama
kriitika. Nad heitsid talle ette kehva sõnaosavust. Seda on küllalt kerge teha. Ma mäletan Hyde
Parkis tuli üks mees kõnet pidama, kes ei teadnud midagi h-tähest. Ta ei suutnud sõnu ritta
seada. Tema grammatika oli kohutav. Kaks ülikooli tudengit peatasid ta, et teda
kritiseerida:“Kuulake, tema grammatika on kohutav!“ Kuid üks neist sai päästetud ja temast sai
hea jumalasulane. See oli selle mehe kehv grammatika, mis teda tõmbas. Inimest on väga kerge
kritiseerida selles, et ta ei ole hea kõnemees. Kõige hullem , mis tema kohta öeldi oli, et ta ei
võta tasu. „See tõestab, et ta ei ole hea kõnemees, kui ta oleks hea kõnemees, võtaks ta kopsaka
tasu.“ Kreekas ei olnud meelelahutuseks mitte televisioon, vaid rändavad filosoofid. Mida
kõrgemat tasu sa võtsid, seda suurem reputatsioon oli sul kõnemehena. Paulus ei võtnud tasu.
Järelikult pidi ta tasuta tööd tegema. Ta kaitseb ennast väga siiralt. Ta ütleb:“Muidugi ma ei
võtnud tasu. Ma tahtsin, et te saaksite evangeeliumi tasuta.“ Ta ütleb:“Iga mehe töö saab testitud
vastavalt sellele, kas see on hein, õled, kõrred või hinnalised kivid.“ Ta ütleb:“Igaüks, kes mind
järgib, olge valvsad, kuidas te ehitate. Mina panen selle alusele, milleks on Jeesus. See pannakse
proovile. Mõne töö põletatakse ära ja sellest ei jää midagi järele.“ Selles kirjas on tohutu kirg.
Tema süda on alasti kistud. Ta ütleb:“Ei, ma olin teiega avameelne. Te ütlesite, et ma olin arglik
teiega olles. Kui teist korda teid külastasin, ma seda küll ei olnud.“ Temast lihtsalt paiskub
enesekaitset.
Loeme mõned tema suurimad väited sellest teisest kirjast. „Me oleme küll igast küljest vigased,
kuid ei ole masendunud.“ „Me oleme nõutud, aga me ei heida meelt.“ „Meid kiusatakse taga,
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kuid me ei pea seda üksi taluma.“ „Me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku.“ Milline väide!
Siin on veel üks hinnaline väide. „Mis meisse puutub, siis ei taha me kellegil tee peal olla,
samuti ei taha me häbistada teenistust, mille Jumal on meile andnud. Me tahame ennast tõestada
tõeliste jumalasulastena, millest iganes me ka läbi ei lähe. Kannatlik vastupidavus vaevades,
isegi katastroofides, üleujutustes, vangistuses. Olles mõnitatud, tehes orja kombel tööd ilma
söömata või magamata. Kõigele sellele tahame vastu minna siiruses kannatliku meelega.
Tõelise armastusega rääkides ehtsat tõtt ja elades Jumala väes. Meie puhas elu on meie hinge
kaitse, meie ainus relv on nii aus kui häbistuses. Kiituses või süüdistuses. Petisteks nimetatuna
peame olema õiged. Mitte kellekski peetuna, peame olema avalikkuse silme all. Kunagi mitte
kaugel surmast, oleme siiski elus. Alati sellest läbi minnes, kuid mitte kunagi alla jäädes. Me
oleme tuttavad kurbusega, kuid meie rõõm on väljendamatu. Meil ei ole ennast millegagi
õnnistada, siiski õnnistame paljusid teisi tõeliste rikkustega. Me oleme küll rahatud, kuid siiski
reaalsuses. Meil on kõik, mida saab väärtuslikuks pidada.“ Need on võrratud väited. Neid ei saa
lugeda meeleliigutuseta.
Ta kaitseb ennast. Ta ei saa lubada valesid oma teenistuse kohta. Need on 1-7 peatükk.
Võrreldes 1-7 peatükiga on 10-13 peatükid täiesti erinevad. Enese kaitsmise asemel ründab ta
teisi. see on väga karm süüdistus. Ta kasutab irooniat ja sarkasmi, sest nüüd tegeleb ta nende
valeapostlitega, kes tulid ja võtsid koguduse üle. Olles kaugel leebusest, on ta nüüd tõeliselt
karm. Et te paremini erinevat fookust tunnetaksite, loen ma mõned kohad ette:“Ma soovin, et
te lepiksite minu tobedusega, palun püüdke seda.“ „Minu armukadedus teie suhtes on selline,
et minu silmis olete te kui värske rikkumata tüdruk, keda ma esitan kui tõelist pruuti teie
tõelisele mehele, kelleks on Kristus ise.“ „Kahjuks on teie meeled kõrvale tõmmatud Temale
siira südamega pühendumisest samal viisil, mida madu Eeva suhtes kasutas.“ „Te ilmselt
tervitate rõõmsalt mehi, kes teile ühest teisest Jeesusest räägivad.“ „Te olete ju vastu võtnud
vaimu ja evangeeliumi. See on küllalt erinev sellest, kelle te algselt vastu võtsite.“ „Ma ei
arvanud end siiski vähema oleva neist ülisuurtest apostlitest.“ „Võib-olla ei ole ma osav
kõnemees, kuid ma tean, millest ma räägin.“ „Nii see, kes ma olen ja mida ma räägin, on teile
üsna tuttav.“ „Võib-olla tegin ma vea, tehes ennast liiga odavaks, kuigi seda tegin ma teie
aitamiseks, evangeeliumit tasu võtmata kuulutades.“ „Teisi kogudusi ma riisusin, neilt palka
võttes, et teid teenida.“ „Kui mul oli puudust teie juures olles, ei olnud ma kellelegi vaevaks.
Kas see tähendab, et ma ei armasta teid? Jumal teab, et see nii ei ole.“ „Ma teen otsustavalt
sellele kiitlemisele lõpu, et neilt pind jalge alt ära tõmmata.“ „Need, kes väidavad endid erilised
apostlid olevat, need on valeapostlid, petised töötegijad, ebaausad, isehakanud apostlid. See ei
ole ime, sest ka saatan maskeerib ennast valguseingliks.“ Seda võib eeldada, et ka tema abilised
moondavad ennast õiguse abilisteks.“ „Ühel päeval saavad nad, mida nad väärivad.“ „Veelkord,
ärge vaadake minule kui rumalale. Kui te seda teete, siis kuulake, mille üle sellel rumalal on
kiidelda.“ „Ma ei räägi nagu Isand mind praegu käsib, vaid võtke mind vastu kui rumalat, et ka
mina võiksin pisut kiidelda.“ „Teie ülima tarkuse kõrgustest võite te kindlasti tolerantselt
rumalale naeratada. Te olete tolerantsed, kui keegi teilt vabaduse võtab, kui keegi teie raha
kulutab, teid lollitab ja isegi teile vastu nägu lööb.“ „Oma häbiks pean ma ütlema, et ma selliseid
vaprusi ei teinud.“ „Nemad naudivad seda enesekindlust, rääkides kui rumal, pidage meeles, et
minu enesekindlus on sama suur.“ „Nemad on heebrea mehed, mina ka. Nemad on Aabrahami
sugu, mina ka. Nemad on Kristuse teenijad, mina olen rohkem.“ „See on üks tobe mäng.
Vaadake minu nimekirja:“Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen
lugematul hulgal hoope saanud, olen sagedasti olnud surmahädas. Juutide käest olen ma saanud
39 piitsahoopi. 3 korda on mind vitstega pekstud. Üks kord on mind kividega visatud. 3 korda
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olen laevahukus olnud. 24 tundi olen ma olnud mereavarustes. Sagedasti olen ma oma
teekondadel hädaohus olnud jõgedel, hädas bandiitide käes. Hädas oma rahva seas, paganate
keskel. Hädas linnas, kõrbes, hädas merel. Hädas valekristlaste hulgas, töös ja kurnatuses,
valudes, sagedasti valvamises, näljas ja janus. Läbi ajades toiduta, külmas ja alastiolekus.
Lisaks muudele välistele katsumustele on mul olnud igapäevane vastutusekoorem kõigi nende
koguduste ees. Kui tuleb kiidelda, siis mina kiitlen oma nõtrusest. Jumal, meie Issanda Jeesuse
Isa teab, et ma räägin tõtt.“ Te peaksite seda kõvasti lugema. See kirg, millega ta ütleb:“Need
on valeapostlid ja ma mõistan nad süüdi. Ma kaitsen ennast.“ Ta teeb seda selle koguduse
pärast. Evangeeliumi pärast.
2. Korintose kiri on ka võileib, mille katteks on teine kollektsioon. Paulusel oli tõeline süda.
see tohutu igatsus pöörata korintlased iseenestelt ja hakkama teistest hoolima. Sellest on abi.
Need 8-9 peatükid kujutavad endast suurepärast õpetust kristlikust andmisest. Kui tahate oma
inimestele andmist õpetada, siis kasutage neid kahte keskmist peatükki. sellised on Pauluse
kirjad korintlastele. Esimeses tegeldakse nende probleemidega, teises tegeldakse tema
probleemidega, kus võrreldakse teda nende teiste heade juhtidega ja siis veel rohkem halbade
juhtidega, kes tulid ja võtsid koha üle, ülendades ennast Pauluse mahategemisega. Ma rõhutan,
et ta ei tee seda kõike enese pärast, et oma mainet kaitsta. Ta kaitseb evangeeliumit, mille eest
ta seisab. Kui inimesed tahavad vältida sõnumit, siis nad ründavad sõnumitoojat. See on
vaevuhoomatav viis tühistada seda head, mida teeb evangeelium. Lugege mõlemat kirja kõva
häälega, et te tajuksite hääletooni. Ärge lugege seda „kiriku häälega“. Lugege seda südamest.
Siis see jõuab väga väeliselt kohale.

Pauluse kirjad galaatlastele
1. osa
Ma ei tea, mis on teie lemmikraamat Uues Testamendis. Minu lemmik on viimane, mida
õppisime. Olin tõesti põnevil. Olen aru saanud, et Galaatia kiri ei ole kellelegi lemmikuks.
Arvamused Galaatia kirja kohta on sügavalt lahknevad. Inimesed kas innustuvad väga või on
külmad. Esitan mõned kuumad arvamused. Luther ütles, et Galaatia kiri on parim raamat
Piiblis. Ta ütles:“See on minu epistel. Olen sellega abielus. See on minu Kati.“ Teate, et ta
abiellus Katharina nimelise nunnaga, kes oli tema Kati. Ta ütles:“See on raamat, millega olen
abielus.“ Üks teine mees on öelnud:“See epistel oli kivi ojast, millega nagu teine Taavet läks,
et kohata hiiglast ja talle sellega otsaette virutada.“ Milline väide! Kas teate, et Koljat suri
üllatusest. Sellist asja polnud varem temaga juhtunud. John Bunyan „The Pilgrims Progress“
autor ütles:“Eelistan Lutheri kommentaari Galaatia kirjale, pühas Piiblis, mis on kõikidest
raamatutest, mida kunagi näinud olen, kõige paremini sobinud haavatasaanud teadvusele.“ See
on John Bunyani panus. See vana raamat on Martin Lutheri kommentaarid Galaatia kirjale. See
on üks vana väljaanne. See raamat on John Bunyanile olnud väga tähendusrikas. Samuti John
Wesleyle, kes tundis, et see tema südant soojendas kell kolmveerand üheksa, 22. mail 1738
aastal Aldersgate Streetil, kus praegu asub Barclay pank. Seal see juhtus. Galaatia kirjadel on
olnud sügav mõju kristlikule ajaloole. Paljud kristlased armastavad seda kirja, kuid mitte kõik.
Mõnedele see kohe üldse ei meeldi. Seda on nimetatud „Ristilöömise epistliks“ ja „Ohakaliseks
džungliks“. Seda on nimetatud ka plahvatuslikuks. Iga lause on kui kõuekärgatus. Seega ei
kuulu sellele üldine soosing. Miks? Olen üles kirjutanud 5 põhjust. Esiteks on see mõnede
inimeste meelest liiga emotsionaalne. See on kõige plahvatusohtlikum kiri. See on tõesti üks
kuum kiri. Mõnedele inimestele ei meeldi emotsioonid. Üks lugu, kus Lääne-India daam läks
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Ida-Londoni kirikusse, temal oli kombeks kaasa hüüda:“Kuuluta vend, halleluuja!“ Lõpuks tuli
kirikuteener ja ütles:“Kas te oleksite tasa, te häirite teenistust.“ Daam ütles:“Ma olen saanud
usu.“ Te ei saanud seda siit, proua.“ Mis kahjuks oli liiga tõsi. Mõnel põhjusel, eriti Inglismaal
meie hariduslik tagapõhi ütleb:“Ärge laske emotsioone usuasjadesse, talitsege end! Olge
väärikad!“ Kui loete Galaatia kirja, siis siin on mees, kes kirjutab tõesti tuliselt. Temas põleb
miski. Ta põleb väga vihaselt. Inimestele see ei meeldi usuasjades. Mõned inimesed ütlevad, et
see on liiga isiklik kiri. Seal on liiga palju isiklikku. See on liiga autobiograafiline. Kindlasti on
Paulus ennast sellesse kirja rohkem pannud kui ühtegi teise. Ta räägib ühes punktis oma
füüsilisest puudest. Ta püüab neid oma enese nõrkusega veenda, kus ta pidi Peetrust kogu
koguduse ees manitsema:“Peetrus, sa eksid.“
Seega olid algkoguduses ka apostlitel omad erimeelsused. Tänu Jumalale, et neil olid…Nad ei
olnud nagu meie täna- liiga murelikud, et nõustuda, vältimaks konfrontatsioone. Kaalul oli tõde.
Isegi Paulus ja Peetrus pidid vastakuti seisma ja tõe eest seisma. Teised inimesed leiavad, et see
on liiga intellektuaalne kiri. Seal esitatakse väga täpseid argumente. Paulus kasutab kogu oma
rabi tagapõhja ja koolitust, et oma väiteid selgitada. Seal on väga tihedad intellektuaalsed
väited. Ükski tõlgetest, mida kunagi lugenud olen, pole suutnud haarata neid punase niidina
läbivaid argumente. Olen tegelikult ise selle tõlkinud. See on kirjastamisel. Praegu ei ole seda
veel trükitud. Loen sellest katkendeid edaspidi. Vaidlus on vaevu hoomatav. Selles on väga
toredad punktid. Mõned inimesed ei vaevu oma intellekti kasutama. Kas teate, et maailma
suurim avastamata piirkond on teie kõrvade vahel. Me peaksime Jumalat armastama kogu oma
vaimuga. Lubage mul tunnistada kõige sagedasem kommentaar, mille saan peale jutlustamist.
See on midagi kerge noomimise sarnast:“Hästi, sa andsid täna midagi mõtlemisaineks.“ See on
antud sellise tooniga:“Ma ei tulnud kirikusse mõtlema.“ Ma ei vabanda, et avardan teid
vaimselt. Paulus avardab sinu vaimu. See on väga sügav väide ja sa pead seda väga hoolega
uurima. Seda üha uuesti läbi lugedes, mõistmaks, mida ta öelda tahab. Mõned inimesed peavad
seda üllatavalt liiga vaimseks. Kahjuks see tõmbab maha kogu vaimse pinnasära. See teeb seda
tõepoolest. Kui sinus on veel kübetki uhkust, ära palun loe Galaatia kirja. See räägib kohe asja
tuumast. Siis tunned, et see läbib sinu südame ja vaimu. See läbib üdi. See on nagu Jumala
kaheterane mõõk, mis tungib läbi. Üle kõige on inimesed leidnud, et see on liiga vastuoluline.
Seal on liiga palju vaidlust. Meile ei meeldi vaidlused usuelus. Me ei tülitse. Me oleme nii
toredad üheskoos. Galaatia kiri ei ole selline. Seal vaieldakse ilma kristlasteta. See on palju
vaidlusi põhjustanud. Kui see ei oleks põhjustanud Lutherile seda väidet, ei oleks reformatsioon
toimunud. Sõnasõda on meile palju kasu toonud. See ei ole tänapäeval populaarne, sest meile
ei meeldi lõhed. Erimeelsused viivad lõhestatuseni. Tänapäeva kaks põhilist voorust on sallivus
ja taktitunne. Kumbagi neist ei peeta Piiblis vooruseks. Need on kõige arvestatavamad
kristlikud väärtused tänapäeva avalikus arvamuses. Peame olema üksteise suhtes sallivad ja
taktitundelised oma väljaütlemistes. Jeesus ei olnud kumbagi neist. Ka Tema järgijad ei olnud
sellised. Nad olid vaidlustõhutavad nagu Temagi. Kardame õpetuste üle arutleda. Kas see
soovimatus meie erisustega kokku puutuda on hea või halb? Olin juhtide konverentsil jaanuaris.
Seal oli 80 juhti. Nad olid oma iga-aastasel kokkusaamisel, kui esimest korda otsustasid nad
kulutada terve päeva erimeelsuste üle arutlemisele. Organiseerijad olid väga pinges, kartes, et
sellele järgneb plahvatus. Nad veetsid esimese päeva loenguid pidades, kuidas kristlased
peaksid erimeelsusi käsitlema. Ma küsisin:“Miks olete nii ebakindlad?“ Mina leidsin, et võin
olla pigem sõber sellega, kellest erinen ja erimeelsusi tõesti lahendada, teineteise suhtes aus
olles kui silmakirjalikult lõhesid paberiga katta. Kas see, et me seda ei taha, on hea või halb?
Sõltub sellest, kas teemad on primaarsed või sekundaarsed. Probleem on selles, et kaldume
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süttima sekundaarsete probleemide pärast ega vastandu inimestele primaarsetes küsimustes.
Mõtlen, kas on oluline, kui meil on alkoholisisaldusega vein või mahl. Inimesed on sellest nii
häiritud, mis selles väikeses klaasis on pühapäeva hommikul. Ma ei usu, et kristlastele peaks
sabati teema liiga palju korda minema. Paulus ütleb:“Las igaüks otsustab seda ise- kui keegi
tahab pühapäeva eriliseks pidada, on see ta õigus, kui teine tahab igat päeva pidada Issanda
päevaks, on see tema õigus.“ Meil pole õigust teistele usklikele pühapäeva pühitsemist peale
sundida, veel vähem uskmatutele. Kristlased on sellest suure probleemi tekitanud.
Galaatia kirjas käsitleme suurimaid küsimusi üldse, mitte teisejärgulisi. Ilmutuseraamatus on
amilleeniumiline, premilleeniumiline ja postmilleeniumiline kristlik käsitlus. Ühelt sõbralt
küsiti, kui ta saabus USA-st:“Kas oled amilleeniumiline, premilleeniumiline või
postmilleeniumiline?“ Ta vastas:“See on apreposteriaanlik küsimus.“ Ma ei liigitaks kristlasi
selle küsimuse alusel. Kuid jagaksin neid nende küsimuste alusel, mida käsitletakse Galaatia
kirjas. Need on fundamentaalsed küsimused, ilma milleta kaotaksime kristliku evangeeliumi.
Kahjuks põhjustab see võitlust. Tahan teile öelda, et suurimad lahingud, mis teil iganes on,
toimuvad koguduse sees, mitte väljaspool. See on valuline. Kellele meeldiksid peretülid,
vaidlused. Siiski on see vajalik. Kurat ei lõhu kunagi kogudust väljastpoolt. Kui ta ründab
kogudust väljastpoolt, muutub see suuremaks ja tugevamaks. Ta võib lõhkuda seestpoolt. Üks
kõige kiirematest viisidest on evangeeliumi perverteerimine, korrupteerimine või lõhkumine.
Kui ta seda teeb, siis teab, et saab kogudust seesmiselt lõhestada. Kahjuks on ta selles
tänapäeval liigagi edukas. Meil on kaks juhtfiguuri- Peetrus ja Paulus segatud avalikku
vastuollu fundamentaalsetes küsimustes. Tahan öelda midagi soo kohta, mis ei pruugi olla
populaarne. Usun, et Jumal on andnud mehele vastutuse võidelda ja kaitsta õpetust koguduses.
On tragöödia, kui meil ei ole piisavalt tugevaid veendumustega mehi, kes on valmis võitlema,
et kaitsta evangeeliumit. On palju naisi, kes tahavad ja püüavad seda teha. Usun ja tunnistan
oma soo nõrkust. Ei ole piisavalt mehi, kes on ette valmistatud valele vastu astuma, kui nad
seda kuulevad või näevad. Paiskasin selle lihtsalt välja. Peetrus ja Paulus võitlesid selle eest.
Peetrus eksis ja Paulusel oli õigus. Piibel on piisavalt aus, et seda meiega jagada. Jumal tahtis,
et ka meie sellest vastuolust teadlikud oleksime.
Läheme kirja juurde. Muistses maailmas oli kiri unikaalne kirjutamise vorm. Sellel ajal ei olnud
avalikku postiteenust. Kirja saatmine ei olnud kerge ega odav. Pidid kellegi leidma, kes oli
sellesse kohta minemas. Siis sa maksid selle eest talle. Seda kanti käsitsi. Kui kiri oleks maksma
läinud 50 naela, poleks nii palju kirjutanud. Ei olnud Pompeilt puhkuse ajal saadetud postkaarte.
Seega olid kirjad väga tähtsad. Palju tähtsamad kui tänapäeval. Kirjutame pidevalt. Nemad
kirjutasid ainult siis, kui oli midagi väga tähtsat öelda, sest selle saatmine oli nii kallis ja seda
oli raske kohale toimetada. Seega pidi neil selleks väga mõjuv põhjus olema. Nad kirjutasid
pika pärgamendiriba peale, mis rulliti kokku. Neil oli väga mõistlik komme. Kui see on
kokkurullitud, siis esimene asi, mida te näete, on saatja nimi, seejärel aadress, kellele see oli
saadetud. Mida teeme meie? Me kirjutame kogu kirja. Mina saan palju kirju, mis on mitu
lehekülge pikad. Mõned inimesed tahavad oma elulugu kirjutada. Nad panevad alati kirjutaja
nime lõppu. Siis sa avad kirja ja vaatad viimasele leheküljele, et näha, kes selle saatis. Kas pole
tobe komme? Kohe algusesse tuleks kirjutada, et see on minult. Tänapäeval kirjutatakse nimi
esimesele reale, et postiljon teaks, kuhu kiri toimetada ja kellele see anda. Lisaks sellele oli
kombeks kohe kirjutada tervitused. Oli peaaegu kirjutamata seadus, et kirjutasid midagi ilusat
inimese kohta, kellele sa kirja saatsid, eriti kui pidid midagi vähem meeldivat hiljem ütlema.
Paulus järgib kirja ülesehitust peaaegu alati. Ta alustab nii isegi Korintose kirjas, kuigi neil olid
probleemid. Nad jõid ennast armulaual purju ega uskunud enam ülestõusmisse. Ülistasid ainult
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keeltes. Seal oli tõeline korralagedus, kuid ta alustab kirja:“Tänan Jumalat, et olete saanud kõik
vaimuannid.“ Alustab millegi heaga, enne kui midagi halba ütleb. Nii oli kombeks. See on eriti
ebatavaline, et kui ta kirjutab galaatlastele, pole tal midagi head öelda. Ta oleks pidanud seda
tegema, kuid selles kirjas ei ole komplimente, ei tänata Jumalat nende eest. Ta asub lihtsalt oma
raevuka kriitikaga kohe asja juurde. Ta kohe plahvatab selle välja, mis on temasse kogunenud.
Ta ei suuda isegi oodata, et järgida tavalisi viisakusavaldusi. Teine asi kirjade üldistele
sissejuhatustele…Kui loete epistlit, peate meeles pidama, et kuulete ainult vestluse ühte poolt.
Kirjavahetus vastab situatsioonile. Sellepärast pead ridade vahelt lugema, nagu ridadelt. See on
nagu oleksite toas, kus on telefon ja keegi on vastanud telefonile. Te kuulete ainult vestluse
ühte poolt. Ma olen kindel, et püüate aimata ka teise poole juttu, kas pole? Proovime, kas
suudate kokku panna olukorra, millest ma telefonis räägin:“Hallo! Kas on juba saabunud.
Õnnitlen! Eile. Kui palju see kaalub? Mis värvi see on? Seda värvi on nad tavaliselt. Kas sa
arvad, et sul on seda vaja? Need võivad olla üsna ohtlikud. See võib olla natuke janune. Kas
see on bensiiniga või diisliga?“ Ma helistasin farmerile, kes tahab saada traktorit. Millises
staadiumis hakkasite seda aimama? Kas saate aru, mida ma mõtlen? Kui te kuulete ainult
vestluse ühte poolt, võite saada vale mulje selle teisest poolest, kui te ei ole tähelepanelikud.
Kui loete epistlit, peate rekonstrueerima kirjutamise olukorda. Loete ridade vahelt, mis juhtus,
et see kiri oli vaja kirjutada. See on kõige parem viis kirjade uurimiseks. Evangeeliumit ei peaks
nii uurima. Kasutame seda meetodit Galaatia kirja puhul. Miks see kirjutati? Millistele
küsimustele see vastas? Millistele probleemidele andis lahendusi? Nii peaksite uurima igat kirja
Uues Testamendis.
Pole mingit kahtlust, et selle kirjutas Paulus. Arvatavasti on see esimene kiri, mille ta kunagi
kirjutanud on. Sellepärast olen selle kirja valinud enne Rooma kirja. Rooma kiri oli üks
viimaseid, mida ta kirjutas. Lihtsalt muutsin järjekorda. Pole kahtlust, et Paulus oli üks
olulisemaid inimesi, kes kunagi on elanud. Ta sündis Tarsoses, Lõuna-Türgis. Tarsos oli
tähtsuselt kolmas ülikoolilinn Ateena ja Aleksandria järel. Tal olid juudist vanemad, kes olid
rooma kodanikud ja rääkisid kreeka keelt. Milline tagapõhi? Jumal valmistab meid teenistuseks
ette juba enne meie sündi. Ta valmistab meid me kogemustega palju enne kui Teda tunneme.
Ta paneb meisse asju, mida Ta saab hiljem kasutada. Milline segatud tagapõhi? Tõeliselt
juudilik juut, kelle vanemad olid rooma kodanikud ja sellepärast sai ka tema selleks, selle
staatuse pärides ja rääkis kreeka keelt. Teda oli ettevalmistatud käsitööks nagu igat juudi meest.
Igat juudi meest õpetati kätega tööd tegema. See on terve suhtumine. Kreeka ühiskonnas, kui
sa kätega tööd tegid, olid madalama staatusega kui peaga töötajad, paberimäärijad. Oleme selle
suhtumise neilt pärinud. Piiblis on telgitegija ja kalamees midagi muud. Paulus ütleb oma kirjas
tessalooniklastele:“Te kõik peaksite kätega tööd tegema.“ Käsitöö väärikus- Jeesus oli 18 aastat
puusepp. Seega oli Paulus telgitegija, arvatavasti sõjaväe jaoks. Siis ta õppis Jeruusalemma
ülikoolis professor Gamalieli käe all. Temast sai ultraortodoksne fanaatiline heebrea variser. Te
ei saa kujutleda kedagi veel juudilikumat kui Tarsose Saul. Juudi fanaatik. Ta püüdis tõesti
väga, et igat 613 Moosese seadust täita. Meie püüame 10 täita, kuid tegelikult oli neid 613. Ta
tunnistab, et tal oli tõeliselt probleeme ühega neist. See oli kümnes käsk:“Ära ole ahne. Ära
himusta!“ On huvitav, et see käsk tegeleb su sisemise motivatsiooniga. Teised tegelevad välise
käitumisega, kuid see tegeleb südamega. Ta ütleb, et tal oli selle käsuga tõeline probleem.
Samas suutis ta paljusid pidada. Suutis laitmatult reegleid täita. Paljud ei saa seda enda kohta
öelda. Ta oli saavutanud suure osa eneseõigsusest. Ta ründas igaüht, kes ründas judaismi,
igaüht, kes alavääristas juudiusku. Selles mõttes oli ta antimisjonär. Eriti need uued Jeesuse
järgijad, kes väitsid, et Ta oli Jumal. See oli vastuolus juudi monoteismiga. See oli kohutav
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jumalateotus ja ta otsustas selle välja rookida. Tegelikult võttis ta ette selle uue usu hävitamise.
Ta nägi pealt, kuidas Stefanos kividega surnuks visati. Nii see oli. Ta nägi seda noort meest
suremas ja kui ta suri, ütles ta:“Ma näen Jeesust Jumala paremal käel. Sinu kätte annan ma oma
vaimu.“ See pani veel kõvemini uue usu vastu võitlema, nüüd võitles ta enesega. Keegi ei võitle
nii kõvasti kui need, kes võitlevad oma südametunnistusega. Siis kohtas ta Damaskuse teel
Jeesust. Kõik, mida juut vajab Jeesuse uskumiseks, on teadmine, et Ta on elus. Ükskord
jutlustasin Cambridges ja juuditar tuli pärast minu juurde ja ütles:“Kas tahad öelda, et Naatsareti
Jeesus ikka veel elab?“ Ütlesin, et jah. Ta ütles:“Kui Ta on elus, peab Ta olema meie Messias!“
Ütlesin:“See on õige.“ Ta küsis:“Kuidas saan seda välja selgitada?“ Vastasin:“Proovi Temaga
kohe praegu rääkida.“ Ta selgitas välja. Kas teate, 10 minuti pärast õpetas ta mulle Piiblit. Ta
oli kõigest sellest aru saanud. Ainus asi, millest siiani polnud aru saanud, oli, et Naatsareti
Jeesus elab. Seda vajab kogu juudi rahvas. Nad vaatavad Temale, kes ilmub ja kogu rahvus
sünnib uuesti. Näen seda sündimas. Saul oli kuulutaja, et see kõik juhtub kogu rahvaga. Temast
sai paganate misjonär. Jumal ütles juba esimesel päeval:“Saadan sind paganate juurde.“ Selline
on mees, kes kirjutas selle kirja. Temast sai kõigi aegade kõige entusiastlikum Jeesuse järgija.
Kõige innukam selle usu propageerija, mida ta oli tahtnud lammutada. Seega tundis ta nii
judaismi kui kristlust läbi ja lõhki. Ta võis ühelt teisele ümber lülituda. Selline oli tagapõhi.
Oma edukatel misjonireisidel rajas ta kogudusi üle kogu sellel ajal tuntud maailma. Ta oli uute
territooriumide pioneer, koloniseerides neid Kristusele.
Oli kaks Galaatiat. Õpetlased kulutasid palju aega ja tinti vaidlemisele, kumb kogudus see oli.
Praegustel Türgi aladel on linnade grupp, mida kutsuti Põhja-Galaatiaks, lõunas paiknevaid
kutsuti Lõuna-Galaatiaks. Kas kiri kirjutati põhja või lõuna inimestele? Olen natuke rohkem
põhjast huvitatud, sest see oli keldi ala, selle koloniseerisid gallialased. Hiljem, umbes 250 eKr
pidid nad saatma palgasõdureid üle kogu Euroopa. Nendest sõduritest said iirlased, šotlased ja
waleslased- keldid. On šotlasi, iirlasi ja waleslasi, kellele meeldib mõelda, et see kiri oli nendele
kirjutatud. Pean kahjuks pettumuse valmistama. Ma ei arva, et see oleks olnud kirjutatud PõhjaGalaatiale. Lõuna-Galaatias olid Lüstra, Derbe, Antiookia, Ikoonion. Nendes linnades oli
Paulus juba käinud. See oli arusaadav, et ta sellise kirja kirjutas, sest kohe kui Paulus oli rajanud
kogudused ja sinna vanemad määranud, lahkus ta, usaldades need nende uute vanemate kätte.
Samuti taevase koguduse pea kätte Püha Vaimu läbi. Ta usaldas nad Püha Vaimu kätte. Mis
kahjuks juhtus nendega, on juhtunud ka paljude tänapäeva kogudustega. Teised mehed tulevad
sisse ja püüavad tööd üle võtta. Olge alati valvsad inimeste suhtes, kes tulevad ja võtavad üle.
Nad on tihti ohtlikud. Esineb inimesi, kes ehitavad oma impeeriume üle võttes kogudusi, mis
on teiste poolt rajatud. See ei ole nende töö, kuid võtavad selle oma tiiva alla. 3-4 aastat tagasi
juhtus seda terves Britannias. Väga tihti hilisemad juhid, kes nende töö üle võtavad, viivad selle
eksiteele. Paulusel tuli sellega tegemist teha. Ta kirjutab, et inimesed, kes seda tegid, olid
juutidest usklikud, kes järgnesid Paulusele kõikjale. Nad olid tema suurimaks probleemiks. Nad
ütlesid paganaile:“Ärge kuulake Paulust. Tema annab teile ainult poole loost. Tema tõi teid
usule, kuid ei toonud täielikult, sest te vajate Moosese seadust sama palju kui Kristust.“ Ma
olen hämmastunud, kui tihti külastan selle maa kogudusi ja näen, et 10 käsku on kinnitatud
seinale. Esimene kogudus, kus ma 1952 aastal pastoriks sain…ei see ei olnud esimene kogudus.
Esimene kogudus Inglismaal, kus hakkasin pastoriks. Enne seda olin pastoriks Shetlandis.
Esimesel kogudusel Inglismaal oli 10 käsku kantslis minu pea taga šokolaadipruunis gooti
kirjas. Ütlesin:“Esimene asi, mida teen on see, et värvin selle üle.“ Värvisin selle täiesti üle.
Sellepeale tuli protestikisa:“Nüüd ei ole meil teenistuse ajal midagi lugeda.“ Ütlesin:“Te võite
bingot mängida, kuid ma ei jutlusta selle ees. Ma tõesti ei tee seda.“ Selle juurde tuleme veel
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tagasi. Igale poole, kuhu Paulus läks ja viis neile Kristuse täieliku evangeeliumi, need juutidest
usklikud järgnesid ja ütlesid:“Ta ei ole teile kõike rääkinud. Meie oleme tulnud, et teile kogu
olukorda selgitada.“ Täpselt samamoodi räägivad juhid täna, kui nad püüavad teiste inimeste
kogudusi üle võtta. „See kõik on väga tore, kuid meil on rohkemat, meil on teile täielik õpetus“
ja nad marsivad sisse ja võtavad teiste töö üle. Olen kindel, et see on Lõuna-Galaatia nende
võtmelinnadega, kus Paulus tööd alustas, tuli tagasi ja määras vanemad. Jättis nad Püha Vaimu
hoolde, et see neid juhiks ja siis tulid need teised juhid ja rikkusid töö ära. Paulus on kuulnud
väga halbu uudiseid oma beebikoguduste kohta, mille ta oma suure tööga oli loonud. Juhtus
kaks asja. Esiteks lisasid nad tema sõnumile juurde. See oli gospel+. See on ka, mille suhtes
peame olema ettevaatlikud. Paljud sektid ja kultused lisavad evangeeliumile juurde, tavaliselt
lisavad Mary Baker Eddy „Science and Health“ Piiblile või lisavad Joseph Smithi raamatu
Piiblile. Olge valvsad igaühe suhtes, kes ütlevad, et koos Piibliga peab olema ka see raamat.
Jälle evangeelium+. Midagi, mis on juurde lisatud. Võite panna pagasit teatud hulga kanuule,
enne kui see ümber läheb. Teiste sõnadega mädanemine algab kantslist. Halb õpetus on midagi
sellist, mille vastu peame olema. Kui evangeeliumile midagi juurde lisad, siis ründad seda, kes
selle evangeeliumi tõi. Need õpetajad ei lisanud Pauluse evangeeliumile, vaid nad ründasid
sõnumi toojat. Kui sulle ei meeldi see, mida mees ütleb, on üks viis teda rünnata. Sa ütled tema
kohta midagi. Kahjuks ründasid nad sõnumitoojat samavõrd kui lisasid sõnumile juurde. Nii
see juhtus.
Vaatame, milles tegelikult oli asi. Milles seisnes probleem? Esiteks, kui mõttega seda kirja
loete, on see ümberlõikamisest. See on asi, millesse Paulus väga tõsiselt suhtub. Miks teda see
nii puudutab, kui inimesed tahavad ennast ümber lõigata. Kas selline tants ja trall selle juudi
kombe pärast oli õigustatud? Väike operatsioon, et eemaldada mehe suguorganist kasutu osa.
Seda ei praktiseeritud judaismis naistega, kuid see esineb teatud Aafrika hõimudel. See on
kahtlemata meditsiinilistel või sotsiaalsetel põhjustel. See on laialt levinud komme semiitlikus
maailmas, enamjaolt hügieenilistel põhjustel. Juutidel oli selles religioosne tähendus. Juudi
jaoks oli see fundamentaalne. Olid ajad, kus Hitleri gestaapo rivistas inimesed Berliinis üles ja
laskis neil püksid maha võtta, et välja selgitada, keda saata koonduslaagrisse. See on juudi märk.
See käis ainult meeste kohta, sest juudimaailmas on pärijaks mees. Tõotused antakse edasi
meesliini pidi, sellepärast ei lõigata naisi ümber. See oli märgiks, et sa olid kõlbulik pärima
Aabrahami õnnistusi. Jumal oli isegi Aabrahamile öelnud, et kui mõni juut ei olnud ümber
lõigatud, tuli ta Jumala inimeste hulgast välja heita, sest ta oli lepingut murdnud. Aabrahami
leping nägi ette, et iga meessoost järeltulija pidi seda märki kandma. Seega juudile tähendab
see kõike. Kolm asja, mis tähendavad kõike juudile, on paasapüha, sabat ja ümberlõikamine.
Muid asju võivad nad teha või tegemata jätta. Nad võivad olla liberaalsed või
mittepraktiseerivad, kuid need kolm asja kehtivad kõikidele. Võib-olla on koššertoit neljas,
milles enamus, kuid mitte kõik, kinni peavad. Paulus väidab, et Aabrahami tõotus oli mõeldud
ainult ühele Aabrahami meessoost järglasele. Sõna „seeme“ oli ainsuses, mitte mitmuses. Kui
Jumal ütles Aabrahamile ja tema seemnele, siis Ta ei mõelnud kõiki tema meessoost
järeltulijaid, vaid ühte neist. Paulus väidab, et kui see üks meessoost seeme tuli, kes oli Jeesus,
muutus ümberlõikamine mittevajalikuks, sest nüüd on see päritav. See, kellele seda oli lubatud,
sai selle kätte. Enam ei ole kellegi ümberlõikamisel mõtet. Selle väite leiate Galaatia
kolmandast peatükist. Seega oli see märk pärandist. Jeesusel oli see märk, Ta oli ümberlõigatud
ja Tema oli see, kes päris. Paulus oli ka kui juudi mees ümberlõigatud oma juudi päeval. Tema
tegelikult lõikas Timoteose ümber ja Timoteos oli pärit Galaatiast. Siiski lõikas Paulus ta
ümber. Miks? Sellepärast, et ta pidi Paulust tema misjonireisidel saatma ja Paulus läks alati
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esmalt sünagoogi ja jutlustas juutidele ja Timoteost ei lastud koos temaga sisse. Paulus tegi
seda puhtalt evangelismi pärast. Samamoodi kasvatas C.T.Studd omale hobusesaba (patsi), kui
ta läks Hiinasse, et avada uksi ja inimestega kontakti saada. Siin on Paulus, kes on valmis
Galaatiast pärit Timoteost sellel põhjusel ümber lõikama. Mõned inimesed ütlevad
Paulusele:“Sa räägid enesele vastu- sa lõikasid Timoteose ümber, miks meie ei peaks seda
tegema?“ Selline oli situatsioon. Ümberlõikamise taga on midagi muud. Tema keel muide
tuletab meelde, et Piibel ei ole lastele, vaid täiskasvanutele. Tragöödia on selles, et paljud
lõpetavad täiskasvanuks saades selle lugemise. Paulus kasutab tõesti karmi keelt. Ta ütleb:“Ma
lihtsalt tahan, et need, kes lõikavad oma eesnaha ära, kastreeriksid end, siis nad ei saa enam
paljuneda.“ Karm keel. Miks ta seda ütleb? Ühes kohas ta ütleb:“Kui sul on eesnahk maha
lõigatud, oled sa ka Jeesuse küljest ära lõigatud.“ Väga otsekohene karm keel. Miks ta seda
ütleb? Miks on ta nii ümberlõikamise vastane? Vastus on, et ümberlõikamise taga hilisemas
judaismis on tegude religioon. See on uskumine päästesse käsu pidamise kaudu. Sellega on
võimatu päästet saada. 10 käsu seinale panemine on täpselt inimestele ütlemine:“Kui te nii
elate, saate Jumala ees õigeks.“ Mõned tänapäeva liberaalsed õpetlased on soovitanud võtta
sõna „ei“ käskudest välja ja panna see usutunnistusse. Nüüd siis on 10 käsku: sina tohid abielu
rikkuda, sina tohid varastada ja võid teha ka kõiki neid teisi asju. Usutunnistus ütleb, et ma ei
usu neitsist sündimisse, ma ei usu ihu ülestõusmisse. See on puhas kriitika. Kui usus on liiga
palju „ei-d“, jätab see mulje, et oleme kõige vastu, et oleme negatiivsed. Kui keegi tuleb Jumala
juurde, siis ei saa tal enam lõbus olema. Nagu Jumal oleks kõige keelaja. Kui tuled usule, on
nii palju asju, mida sa ei tohi teha. See on traagiliselt negatiivne mulje. Judaism on
olemuslikult…Kristluse juured on judaismis, mille juured omakorda on Vanas Testamendis.
Kui palju endisest tuleks kirjas käsitleda? Kui palju Vanast Testamendist tuleb Uue Testamendi
kaudu? Kui paljud nendest 613 seadusest kehtivad tegelikult ka meile? See on üks kõige
suuremaid küsimusi, mis tekivad, kui õpite Vana Testamenti ja Uut Testamenti. Mõned näited.
Ma ei saa kunagi rääkida kristlastele, et nad peavad kümnist maksma, sest see on vana lepingu
seadus ja see kuulub Moosese seadusesse. Seda ei ole kunagi Uues Testamendis mainitud, kui
räägitakse paganusklikele. Seda tegid juudid, kuid paganusklikele pole õpetatud kümnist
maksma. Meid on õpetatud andma. Kuulsin, kuidas üks noor mees õpetas kümnise maksmisest.
Ta oli piisavalt aus selle ütlemiseks:“Kümnise maksmist saadavad õnnistused. See avab
taevaluugid ja õnnistused saavad teie peale välja valatud.“ Siis ta ütles, et ka needused käivad
kümnise maksmisega kaasas. Ka see on tõsi. Ta rääkis Vana Testamendi needusest, mis seal
on, et lapselapsed ja lapselapselapsed kannatavad, kui meie ei maksa kümnist. Vaadake
koguduseliikmete nägusid ja hirmu nende silmis, et nemad põhjustavad oma lastelastelaste
kannatusi. Ei ole kahtlustki, et järgmise pühapäeva korjandus saab suur olema. Mina olin
kohutatud ja ütlesin:“See on pahatahtlik.“ Uues Testamendis on öeldud:“Jumal armastab
rõõmsat andjat.“ See tähendab, et sa tahad anda. Seda Ta ootab praegu. Mitte inimeste sundimist
andma oma lastelastelaste pärast. See kuulub vanasse lepingusse. Kas ma olen selle selgeks
teinud? Sabati seadus on teine selline. Peame tõesti mõtlema, mida teeme, enne kui rakendame
vana lepingu seadust kristlastele. Kui rakendad mõningaid neist, pead kõiki neid rakendama.
Kui räägid õnnistusest, pead rääkima ka needusest. Kas oleme selleks valmis? Mina ei ole. Ma
usun, et peame selle asja ümber mõtestama. Paulus ütleb:“Kui sind lõigatakse ümber, siis see
on lihtsalt jäämäe tipp. Kui lased ennast ümber lõigata nendel põhjustel, mida need õpetajad
õpetavad, siis järgnevad ka kõik ülejäänud 613.“ Sellepärast on ta nii mures, mitte iseenesest
ümberlõikamise pärast. See avab ukse judaismile. Tema oli sellega lõpetanud. Ta oli seda
proovinud. Oli andnud oma parima, et seda järgida. Ta ütles:“Kui mõtlen nendele käskudele,
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mida pidasin, mitte neile, mida ei järginud, tunnen ennast nagu väike poiss, kes hoiab saaki ja
ütleb: vaadake, mida ma teinud olen!“ Ta kasutab väga toorest kreeka-keelset sõna, mis
tähendab „saast“. See on kõik, mida mu eneseõigsus tootis. Tänu Jumalale, et mind on sellest
kõigest vabastatud. Arvan, et kui te räägite inimestele, et nad peavad Moosese seadust pidama,
suunate neid põrgusse.
Räägiksin teile ühest oma kogemusest. Mul oli telefonikõne Iisraelist. Kõik kristlikud
kogudused- Araabiast, Iisraelist said kokku Tibeerias, Galileas, et konverentsi pidada. Neil
tekkis lahkarvamus. Tahtsid, et keegi tuleb väljastpoolt ja lahendab selle ära. Nad helistasid
mulle ja ütlesid:“Kas sõidaksid järgmise lennukiga Iisraeli, et meid aidata probleemi
lahendamisel. Ütlesin, et püüan leida odava lennu. See oli umbes 830 naela. Mul ei olnud sellist
summat ega tahtnud ka neilt nii palju küsida. Siis mõtlesin, mis peaksin tegema. Väljas oli
grupp araabia noori, kes minu tuleku pärast palvetasid. Nad küsisid Jumalalt, palju on vaja, et
mind välja saada. Jumal ütles:“120 naela.“ Noored korjasid summa. Läksin lennujaama ja
küsisin:“Kas teil on lend Jeruusalemma?“ Nad ütlesid, et üks läheb täna, kuid see on täis. Nad
küsisid:“Ega teil pole midagi meeskonna istme vastu?“ Ütlesin:“Loomulikult mitte.“ See oli
üks tahapoole suunaga iste. Nägin, et olen ainud pagan selles lennukis. Istusin vastakuti kõikide
nende rabidega. Meile pakuti koššertoitu ja otsustasin juttu alustada. „Vabandage, kas te peate
Moosese seadust?“ Ta ütles:“Muidugi.“ Küsisin:“Kuidas sellega on?“ Ta ütles:“Ei, pearabi
räägib sellest erinevalt.“ „Seega te ei pea seda?“ „Ei.“ Siis pöördusin järgmise juurde:“Kas
peate Moosese seadust?“ „Loomulikult.“ „Kuidas on sellega?“ Ta ütles:“Meil ei ole praegu
templit, seega ei saa praegu ohverdada.“ Lõpuks üks küsis:“Oled sa ortodoksne või liberaalne?“
Ma ütlesin:“Mitte kumbagi neist.“ Ma ei unusta kunagi ühte neist. Ta ütles:“Ma tean, kes sa
oled. Sa oled kristlane. Sina usud, et Jeesus suri, et meid kõigest sellest päästa. Sa arvad, et me
ei pea sellest kõigest kinni pidama.“ Ütlesin:“Ma ei suuda neid rohkem pidada kui teie.“ Meil
oli suurepärane vestlus. Maandusime Ben Gurioni lennujaamas. Aeg oli kulunud kiiresti. Nagu
näete, te ei saa neid kõike pidada. Ärge pange inimesi käsu alla! Pange nad armu alla! See on
väga tähtis. On olemas seadus, see on Kristuse seadus. See ei ole Moosese seadus. See on juba
aegunud. Üks kõige suurem probleem koguduses tänapäeval on see, et pidevalt esitame segu
Moosese seadusest ja Kristuse seadusest. Pidevalt ajame nad segamini. Miks on kirikutes
missarüüd, altarid, viirukisuitsutamised ja preestrid? Me ei vaja neist ühtegi. Need kuuluvad
Moosese seadusesse. Nad on tagasi hiilinud. Kas oleme piisavalt julged, et rakendada Galaatia
kirja nagu see on mõeldud? Peaksime siin lõpetama.

2. osa
Läbi kogu Apostlite tegude raamatu näeme judaismi- ja kristlusevaheliste sidemete
nõrgenemist. See sai alguse esimese märtri Stefanose surmast. Filippus, kes natuke hiljem ristis
Etioopia kojaülema. Seejärel Peetrus Korneeliuse kojas. Juudiusklikud Jeruusalemmas olid
väga umbusklikud selle uue usu suhtes, mille paganad omaks võtsid. See ei tundunud neile
enam piisavalt juudilik. Lõpuks läks Paulus Jeruusalemma, et esitada väljakutse sellele
kogudusele, kes saatis välja neid antimisjonäre, kes ütlesid, et Jumalasse uskumine ei ole piisav,
ka ümberlõikamine on vajalik. Tegelik teema ei olnud ümberlõikamine. Selle taga oli
küsimus:“Kas paganast peaks saama juut, kui temast saab kristlane?“ Judaismi küsimus
üldiselt. Selle taga oli suur teema. Tõeline teema oli pääste kui selline. Mitte judaism või
kristlus, vaid pääste. Kogu küsimus oli, kas see oli tegude või usu kaudu või nende segu läbi.
Enamus maailmareligioone näevad päästet tegude kaudu. Me peame palvetama ja paastuma ja
nii edasi ja kõige selle tulemusel saad sa Jumala ees õigeks. Sa päästad ennast omaenese
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jõupingutuste läbi. See tõmbab inimesi, sest see jätab neile nende uhkuse. See on eneseõigsus.
Jumal vihkab eneseõigsust. Jeesus ei saanud läbi inimestega, kellel oli eneseõigsus. Jeesus oli
patuste sõber, kuid ei klappinud üldse nendega, kes end tegude pärast õigeks pidasid. Kas pääste
tuleb ainult tegudest? Kas pead endast parima andma ja kõvasti töötama, et seda saavutada?
Või on pääste teod + usk? See on väga tavaline. Olin vaimulik Briti lennuväes. Olin ordineeritud
kaplan teistele denominatsioonidele. Seal olid anglikaani ja rooma katoliku kaplanid. 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 ülejäänud- baptistid, metodistid, päästearmeelased, budistid,
hinduistid, moslemid, agnostikud ja ateistid. On väga võluv olla ateistide kaplan. See on juba
teine jutt. Kui mehed pandi minu ette istuma, küsisin:“Kui paljud teist on metodistid, baptistid,
päästearmeelased? Tõstke käsi!“ Samasuguse häälega küsisin:“Kui paljud on kristlased?“
Täielik vaikus. Vahest mõni tõstis käe ja naeratas, kuid tavaliselt nad vaatasid ringi, kas mõni
teine oli. Ütlesin:“Ütlesite ju, kui paljud olid metodistid ja batistid, kuid kui palju on
kristlased…“ Tavaliselt küsisid:“Mida mõtled kristlase all?“ Nad ütlesid alati sama asja:“Keegi,
kes peab kümmet käsku.“ Arvan, et nad olid selle õppinud lapsena kirikus seina pealt lugedes.
Ütlesin:“Hästi, aktsepteerin, et kristlane on see, kes peab 10 käsku. Palju on siin kristlasi?“ Jälle
oli tõeline ebakindlus. Siis ütles keegi:“Tõenäoliselt ei saa me neid kõike pidada.“ Küsisin:“Kui
paljusid neist tuleb pidada, et olla kristlane?“ Alati vastati, et kuus kümnest. Ütlesin:“Ma
aktsepteerin seda, kui kristlane peab kümnest käsust kuute, kes on kristlane?“ Taas vaatasid nad
üksteisele otsa. See viis suurepärasele vestlusele. Ma suunasin nad vestlusele. Sellega me
tõeliselt maadleme. Teod + usk ütleb:“Tee nii palju kui suudad ja olgu sul usku selle kohta,
millega hakkama ei saa. Pea nii palju käske, kui suudad ja palu Jumalal andestada nende pärast,
mida ei suutnud pidada.“ See on üks kõige levinumaid arusaamu kristlusest. Selline on see meie
maal. Siis ütlevad mõned:“Ei, peab olema usk + teod. Alusta usust ja siis mine tegudele. Sa
pead seadust peale uskumist.“ Seda ütleb judaism. Alusta uskumist ja siis pea kinni seadusest.
Sellepärast ütles Paulus galaatlastele, kes olid alustanud Vaimus:“Te jätkate lihas.“ Seadus
kuulub lihale. Selline on sinu jõupingutus. Seda ei tee Vaim sinu sees, vaid seda teed sa ise.
Usk üksinda oli see, mille eest Paulus võitles. Usk algusest lõpuni. „Ma ei häbene
evangeeliumit. Jumala vägi päästab igaühe, kes jätkab uskumist.“ Jälle see kestev olevik. See
on usust usku. Usk esimesest viimaseni. Teiste sõnadega, me ei saa sellega kompromissi teha.
Sa jätkad uskumist, see on selle tuum. Sa ei usu alguses, et siis selle heaks töötada. Sa jätkad
uskumist. On suur vahe rääkida inimestele, et nad peavad jätkama uskumist või öelda, et nüüd
peavad nad seadusest kinni pidama. Ülisuur vahe. See on tõeline asi, millega Paulus võitleb.
Mille eest ta võitleb, on kristlik vabadus. Mistahes staadiumis seaduse õpetamine on inimeste
needuse alla panemine. Ainus määr, mida Jeesus käsu pidamises aktsepteerib, on 100%. Sa kas
pead neid kõike või oled seadust rikkunud. See kehtib ka liikluseeskirjade puhul. Kui ma ei ole
peatunud anna teed märgi juures, ei saa ma öelda inspektorile:“Peatusin kõikide punaste tulede
juures.“ Ikkagi oled seadust rikkunud. Seadus ei ole lihtsalt üks kumm, see on kaelakee.
Pühadus on terviklik. Kui seda mingis punktis rüvetada, kukub kõik kokku. Sa oled seadust
rikkunud. Ei ole oluline, kas oled eksinud 1, 9 või 10 käsu vastu. See oleks nagu kolm inimest
seisaksid kaljul enne tõusu. Kalju ja liiva vahe on kolm meetrit. Esimene mees hüppab, kuid ta
õnnestus jõuda 1/3 vahemaa kaugusest ja ta upub. Teine mees on parem hüppaja. Tal õnnestub
hüpata 2/3 vahemaast. Ka tema upub. Kolmandal mehel jääb puudu vaid 6 tolli. Ka tema jääb
kadunuks. Seadust pidades pole oluline, kas suudad pidada natukene või palju. Kui sa ei tee
seda 100%-liselt, oled samamoodi kadunud kui see, kes rikkus enamust reeglitest. Nii mõtleb
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Jumal. Nii ütleb Tema sõna. „Neetud olgu see, kes ei jätka kõikide nende seaduste täitmist.“
Nii ütleb Pühakiri. See on see needus, kuhu jooksed, kui püüad kinni hoida käskudest ja
omaenese aru najal taevasse saada. Evangeeliumil tervikuna on erinev õigekssaamise viis.
Loomulikult tekib küsimus:“ Miks andis Jumal 10 käsku ja Moosese seaduse? Vastus on
Galaatia kirjas. Seaduse sirgjoonelisus näitab, kui kõverad oleme. Teiste sõnadega saab ainult
seadus öelda, et oleme patused. Sa ei suuda välja selgitada, kui ekslik oled olnud. Seda tutvustati
meile, et meid Kristuseks ette valmistada, näidates, et me ei suuda seadust täita. Sellepärast
võib 10 käsu jutlustamine viia inimese oma patu tunnistamisele.
Nüüd jõuame vabaduse tegeliku mõtteni. Esimest korda on meil pilt, visuaalne abivahend.
Sellel pildil on kogu Galaatia kiri. Väga lihtne pilt, kuid ma pean seda selgitama. Kust me
alustame? Kolm asja, millest räägime, on käsumeelsus, vabadus ja vabameelsus. Käsumeelsus
on vabaduse vaenlane, kuid inimesed ei saa sellest alati aru, et seda on ka vabameelsus. Galaatia
esimene ja teine peatükk räägivad meie vabadusest Kristuses ja Isa soosingust. Me oleme Tema
armu päikesepaistes, Vaimu vabaduses. Selle vundamendiks on usk Pojasse. Seega Isa, Poeg ja
Püha Vaim annavad meile vabaduse. Seda vabadust võib kaotada kahel viisil. Üks on
seadusesse tagasi libastumine, mis on püünis, kuhu me kinni jääme. Me tahame välja tulla, kuid
ei suuda seda. Kui te olete juba seadusesse libisenud, olete seotud orjusesse. Te olete jälle
Jumala viha all, sest te ei suuda seda täita. On ka teine viis vabadust kaotada- libisemine teisele
poole, liha mülkasse. Ka selles on ahelad, kuid need on omaenese ahelad. See (libisemine
seadusesse) seab teiste poolt pandud ahelatesse, nende kehtestatud reeglite ja seaduste tõttu.
Sellel (libisemine lihasse) viisil satute oma himude võrku. Te olete jälle Jumala viha all ja olete
kaotanud oma vabaduse. Kas keegi teist on kunagi käinud Striding Edge-s, Helvellyni suure
järvistu piirkonnas. See on täiuslik illustratsioon, sest seal on väga järsk rada mööda kaljuserva.
Seal on kaks jää-ajal tekkinud õõnsust. Tipp on väga terav. Mööda seda on imetore käia, kuid
kujutlege seda tugeva tuulega. Siis võite käia ainult põlvedel. Sellest moraal. Striding Edge on
nagu Vaimu vabaduses käimine. On nii lihtne ühele või teisele poolele libastuda. Ma arvan, et
kristlasele on suurimaks ohuks käsumeelsus. Üllatavalt, sest vabameelsus on üsna läbinähtav.
Kui kogudus hakkab lisa seadusi ja reegleid kehtestama, võid sa väga kergesti käsumeelsusesse
sattuda. See suretab Vaimu. Kui satud käsumeelsesse osadusse, oled kohe ohus. Kõikide huuled
on kokkupigistatud. See on üks eriline karm näoilme. Inimesed on uuesti käsu all sattunud.
Seda küll pidades, kuid see läheb väga raskelt. See ei ole enam Vaimu vabadus. Käsumeelsus
keskendub pigem reeglitele kui suhetele. Inimene arvab, et ta on kristlane, sest ta järgib
reegleid- ära mängi hasartmänge, ära joo, ära tee seda, ära tee teist. Nad järgivad reegleid, kuid
puudub suhe. Väike illustratsioon. Üks noor mees tuli kogudusse Buckinghamshires. Ta nimi
oli Dan, karm mees, kuid tuli usule. Mõned nädalad hiljem tuli ta minu juurde ja küsis:“Kas
kristlane peaks käima pühapäeva õhtuti kinos.“ Mul oli kiusatus talle öelda, et kristlane ei tohi
käia pühapäeva õhtuti kinos, kuid sain kiusatusest võitu. Ma ütlesin:“Dan, ma ei kavatse seda
sulle öelda.“ Ta küsis:“Miks mitte?“ Ma vastasin:“Sa pead seda Jeesuselt küsima. Kui on mingi
selge kirjakoht, siis ütleksin seda sulle, sest võid rääkida meelevallaga, kus Vaim on juba
rääkinud. Piibel ei tegele selle küsimusega. Pead Jeesuselt küsima.“ Ta küsis:“Kuidas seda
küsin?“ Ütlesin:“Võta Ta järgmisel pühapäeval kaasa ja vaata, kas Ta naudib filmi.“ Järgmise
pühapäeva õhtul läks Dan kinno ja ütles piletimüüjale:“Kaks piletit palun.“ Sel momendil oli
ta täiesti üksi. Keegi ei seisnud temaga. Tütarlaps küsis:“Kas sinu tüdruksõber ühineb sinuga?“
„Ei, siin on raha, andke mulle kaks piletit.“ „Aga ütlesite, et keegi ei tule teiega.“ Ta ütles:“Siin
on raha. Palun kaks piletit.“ Naiselik uudishimu ei saanud rahuldatud ja küsis:“Kellele on teine
pilet?“ „Kui just teadma peate, siis see on Jeesusele.“ Ta oli surmani ehmunud, helistas ja palus,
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et juhataja tuleks alla. Juhataja tuli ja küsis:“Milles asi?“ „Ta tahab kahte piletit.“ „Anna talle
kaks piletit! Miks mind alla kutsusid?“ „Ta tahab ühte Jeesusele!“ Nüüd ei suutnud juhataja
seda lahendada. „Kui tahab maksta, anna talle kaks piletit. See on meile hea äri.“ Ta sai kaks
piletit, läks sisse ja ütles:“Sina istud sinna, mina siia.“ 10 minutit enne filmi Ta ütles:“Naudi
seda.“ Kaks minutit hiljem läks Ta välja. Mõned inimesed ütleksid, et Ta oli halb karjane, tema
otsuse eest tuleks vastutada. Ma arvan, et see oli hea karjane, sest see on Vaimu vabadus. Mul
on nii kerge teha uut reeglit. Ma ei ütle kristlasele, et on vale kinos käia. Talle ütles
Jeesus:“Mitte sinu jaoks.“ See on Vaimu vabadus. See ei ole, mida tahad, seda tee ega see, mida
teised käsivad. See on Vaimul ennast juhtida laskmine. Paulus ütleb selles kirjas, et tõeline
vabadus ei ole vabadus patustada, vaid vabadus mitte pattu teha. See on tõeline vabadus. Ühelgi
uskmatul ei ole seda vabadust. See on meie tõeline vabadus. On nii kerge püüda inimestel liha
järgi elamise peatamiseks nad käsu alla panna. See on ainus vastus, mis mõnedel osadustel on.
Nad püüavad oma liikmeid kaitsta vabameelsuse mülkasse sattumisest, ilma et antaks endale
aru, käsumeelsus on sama halb kui vabameelsus. Käsumeelsus on samamoodi vabaduse
vaenlane nagu vabameelsusgi. Selles seisneb Galaatia sõnum. 1. ja 2. peatükk räägivad
vabadusest, 3. ja 4. käsumeelsusest, mis võib selle ära rikkuda. 5. ja 6. vastupidisest ohust.
Paulus võitleb tegelikult kahel rindel. See ongi tegelik probleem, et enamuses asjades
võideldakse kahel rindel, et hoida tõde, et hoida vabadust. Käimine sellel järsul serval on peen
operatsioon.
Vaatame neid kolme asja. Vaatame esmalt käsumeelsust. Ümberlõikamine on üks suur lüli
selles ahelas nende galaatlaste jaoks. See viib käsumeelsuse algusesse. Me peame seda tegema.
See ei ole osa evangeeliumist. Kas inimesed kasutavad seda ära, kui nad ütlevad, et nad ei ole
käsu all. Kas nad ei muutu seadusetuks. Vastupidine viga on antinomism. Kas olete seda sõna
kuulnud? Me ei pea seda tegelikult teadma. Anti (vastu), nominism (seadus). See tähendab, et
kui te räägite inimestele, et nad ei ole käsu all. Kas nad ei kaldu pattu? Mõned inimesed oma
piiratuses suudavad ainult neid kahte (käsumeelsus, vabameelsus) näha kui alternatiive. Kui
neile ei kehtestata reegleid, hakkavad nad pattu tegema. See on hämmastav, kuidas kogudused
arendavad reegleid ja seadusi. Kui olin metodisti teenistuses, oli poole tolli paksune raamatMetodisti koguduse praktilise distsipliini konstitutsioon. Nüüd on see kolme ja veerand tolli
paksune. Igal aastal lisatakse 40 lehekülge. Kas seadused toovad ärkamise? Kahjuks mitte. Kui
kerge on reguleerida ja ühe ja teise kohta seadusi kehtestada ja arvata, et selline organiseerimine
toob elu, ei too. Vabadus toob elu. Jumal on meid vabastanud, et me oleksime vabad. Olge
ettevaatlikud, käsumeelsus on nagu konks. Kui sa sellesse langed, muutud sa kalgiks ja
silmakirjalikuks, sest sa ei söanda teistele inimestele rääkida, kui sa seadust rikud. Sa ei taha
näida ebamõistlik. Vaatame veelkord vabameelsust. Jah, see on tõeline oht. Paulus ütleb:“Liha
teod, olge valvel.“ See on mülgas. See on orjuse teine vorm. See on kuri imev kõnts. Sellesse
on kerge libastuda ja väga raske sellest välja saada. Mõned on väga ilmsed- lodev seksuaalelu,
okultism, joomarlus. Siis on sellised vaevalt hoomatavad- riid, rivaalitsemine, kadestamine,
kadedus, eelarvamus. Need on vaevu märgatavad, kuid see on lihalik mülgas. Kas märkate, et
siis vaidleb Paulus nagu hull ümberlõikamise teemal. Ta räägib nendest, kes teisel viisil ei
nõustu. Millest ka ei räägitaks, pidevalt on inimeste jagamine poolteks ja gruppideks. See on
juba teine asi. Ta räägib isiksusest, kellel on nii palju nurki, et ei pääse ligi. Mõnel inimesel on
usku, et mägesid liigutada, kuid jätab mäed teiste teele. Kas tunnete sellist inimest? Kahjuks on
paar sellist igas koguduses. See on vaevumärgatav, kuid see on liha tegu. Paulus küsib:“Mis
juhtub, kui keegi libastub sellesse?“ Kahjuks juhtub seda pidevalt. Osadustes tuleb ette
skandaale. Mida teised peaksid tegema? Paulus ütleb selle peale:“Kui see on juhuslik, kui keegi
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on just sellesse libisenud, siis tõstke ta kiiresti üles, sest ka teie oleksite võinud libastuda.“
Kristlase teel on palju banaanikoori. Kui keegi on libisenud pattu, siis teised tõstku ta üles ja
olgu seda tehes alandlikud, sest see oleks võinud ka sina olla. Harjumuspärane patt on hoopis
teine asi. Keegi, kes sellesse libiseb, tõstke ta kiiresti üles ja tooge ta osadusse tagasi. Kuid kui
keegi ettekavatsetult jätkab patus, siis ta ütleb:“Mida inimene külvab, seda ta ka lõikab.“ Ta
väidab väga pühalikult:“Kui ta selles jätkab, siis ta ei päri Kuningriiki.“ Tahan teha ühe
vahemärkuse selle kohta, millega kristlased ka tänapäeval maadlevad. Kuulake Paulust. Peale
liha tegude nimekirja koostamist ütleb ta:“Ma hoiatan teid nagu ma seda varemgi olen teinudneed, kes jätkavad selliste asjade tegemist, ei päri kunagi Jumala kuningriiki.“ Siin ta räägib
usklikega. Ta ei räägi nendest, kes on sellesse libastunud ja keda tuleb kiiresti sealt välja
tõmmata, vaid nendest, kes jätkavad patus, öeldes:“Minuga on kõik hästi- on pilet taevasse.“
Paulus ütleb:“Sinuga ei ole kõik hästi. Sa ei päri Kuningriiki.“ See on lihtsalt üks paljudest
hoiatustest. See on väga tõsine. Võid libiseda käsumeelsusesse või vabameelsusesse. Sind tuleb
mõlemast kiiresti välja tõmmata. Kui sa ettekavatsetult ja tahtlikult valid selles elamise, kas
puuris (käsumeelsuses) või mülkas (vabameelsuses), siis ei päri sa Kuningriiki. Seda tõsist
hoiatust vajame me kõik.
Nüüd vaatame vabadust, mis on kõige ilusam selle juures. Vabadus mitte pattu teha, kas pole
tore vabadus. Sa oled nüüd vaba Kristuses mitte pattu tegema. Paulus on kirjutanud Tiituse
kirjas:“Meile on antud arm öelda ei.“ Keegi on öelnud, et see on parim rasestumisvastane
vahend mitte abielus olevatele inimestele.“ Meile on antud arm öelda ei. Sa oled vaba ütlema
ei. Kas ei ole ilus? Siin üleval, ma ei ole saanud seda küll siia joonistada, kuid mööda tippu on
teerada. Me peame käima Vaimus. Kui käid Vaimus, juhtub midagi ilusat. Vili kasvab sinu ellu.
Sa ei saa toota Vaimu vilja, sa saad toota liha tegusid. Kui sa jätkad käimist mööda seda rada,
kasvab vili sinu ellu. On ainult üks vili, millel on 9 maitset. On palju lihategusid, kuid on ainult
üks vili (ainsus), kuid sellel on 9 maitset. Selline vili on Hispaanias ja Vahemere ääres. Seda
kutsutakse Mysteria Deliciouses. Kas keegi on seda söönud? Sina oled, seega usud mind. Võtate
viilu, maitseb nagu apelsin, võtate teise, nagu sidrun. Sellel on kõik erinevad maitsed. Milline
imeline nimi ühele viljale. Tahtsin, et vähemalt keegi ütleks, et on seda söönud, muidu te ei
usuks mind. Üks jutlustaja lugu:“Isa, kas see oli tõsi või lihtsalt jutlustasid, küsis väike poiss?“
Seega sellel viljal on 9 maitset. Kõik need maitsed kasvavad koos. Nii on ka Vaimu viljaga.
Mõningaid neist maitsetest näed sa ka uskmatutel, kas pole? Mõnedel uskmatutel on rõõm ja
rahu, kuid sa ei näe kunagi kõike üheksat koos. Kes võtavad Kristuse vastu, saavad Vaimu täis.
Võite näha 3-4 ühes heas uskmatus, kuid kõik 9 on tunnistuseks, et Vaim on selle inimese elus,
et ta käib Vaimus. Need 9 maitset ühendavad sind Jumalaga, teiste inimestega ja sinu endaga.
Kolm nendest maitsetest- armastus, rõõm ja rahu- toovad sind täiuslikku harmooniasse
Jumalaga. Järgmised kolm- kannatlikkus, lahkus ja headus toovad sind õigesse harmooniasse
teiste inimestega. Ustavus, leebus ja enesekontroll toovad sind heasse suhtesse sinu endaga.
Millised toredad viljad need on! Viljad on piiratud ilma Vaimu andideta. Annid on ebapiisavad
ilma viljadeta. Kui lähen haiglasse, võin näidata kõiki Vaimu vilju. Näitan neile armastust neid
külastades; rõõmu neid üles õhutades; rahu neid rahustades; kannatlikkus kuulates kõike detaile
operatsiooni kohta; lahkust neile viinamarjakobarat ulatades; headust lubades nende laste järele
vaadata; ustavust neid iga päev külastades; leebust lahkudes, kui õde ütleb, et külastusaeg on
läbi ja enesekontrolli mitte süües viinamarju. Olen demonstreerinud kõiki Vaimu vilju, kuid ei
ole teid tervendanud. See on Vaimu and. Vajame nii andeid kui vilju. Ärge neid kunagi
vastandage. Paulus ütleb:“Kui käid Vaimus, kasvavad viljad.“ Ta kasutab sõna „käima“ siin
kahe erineva sõnaga. Kahjuks teie inglisekeelne tõlge annab mõlemal juhul „walk“. 5. peatüki
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lõpus öeldakse:“Käi Vaimus“ ja 6. peatükk ütleb:“Käi Vaimus.“ Kreeka keeles on 5. peatüki
käimine parapetik. See tähendab üksinda käimist. 6. peatükis on käimise all mõeldud Vaimus
marssimist, pidades teistega sammu. See on huvitav. On kaks viisi Vaimus käimisel. Vaimus
käimine üksinda olles ja astudes samas taktis oma kristlike õdede ja vendadega. Me vajame
mõlemaid. Tõeline vabadus on käimine mööda seda kõrgendikku ühes taktis oma vendade ja
õdedega. Üheskoos Vaimus käimine. See on galaatlaste kirja sõnum. Arvan, et see on üks kõige
asjakohasemaid kirju. Ma ei arva, et see oleks üks kõige mugavam kiri. Jagan nende arvamust,
kes ütlevad:“See kiri on kristliku vabaduse Magna Carta.“ Suurepärane pealkiri. Kui tahate
teada, kus oma vabaduse eest seisame, siis see on meie vabadus. Paljud inimesed seisavad
muude vabaduste eest, kuid vabadus, mille eest meie seisame, on vabadus mitte teha pattu.
Vaimu vabadus, mis hoiab ära selle käsumeelsuse puuri ja vabameelsuse mülka. Mis hoiab teid
nendes kõrgustes, et nautida Jumala soosingu päikesepaistet. Miks on see nii asjakohane? Hästi,
kahjuks käsumeelsus on ikka veel meiega. Ikka veel püüavad inimesed taevasse saada omaenda
tegude kaudu. Isegi kui nad on usus alustanud, lähevad nad tegude juurde tagasi. See on
tragöödia. Üks arst, nimega W.E.Sangster läks haiglasse surevat naist külastama. Ta küsis
temalt:“Kas oled valmis Jumalaga kohtuma?“ Ta tõstis oma käed üles ja ütles:“Olen lesk. Olen
5 last kasvatanud. Mul ei ole olnud aega kiriku, Piibli või millegi religioosse jaoks, kuid olen
endast parima andnud oma laste heaks. Kui näen Jumalat, lihtsalt tõstan käed üles, vaatan neid
käsi ja Ta saab aru.“ Mida teie sellisele naisele ütleksite? Doktor Sangster oli suur kristlik
jutlustaja, ta ütles:“Siis on juba hilja, kallis.“ Naine küsis:“Mida te sellega mõtlete?“ „Kui keegi
on enne teid ja tõstab oma käed Jumala ees üles, siis Jumal ei näe kedagi teist.“ Naine
küsis:“Mida te mõtlete sellega?“ „Ära pane oma lootust oma kätele, looda Tema kätele.“
Käsumeelsus on ikka veel meiega. Keskmine britlane arvab, et kristlane olla tähendab olla lahke
oma vanaema ja tema kassi suhtes. Nii mõeldakse. „Kristlane on see, kes käib koguduses.“ Kui
nii öeldakse, siis on nad käsumeelsuses. Siis tuleb neile öelda, et ainult 100% on piisavalt hea
taeva jaoks. Kogudustel on kalduvus oma liikmetele uusi reegleid luua. Olen maininud neli
sammu eesukseni- paranda meelt, usu, saa ristitud ja võta vastu Püha Vaim. Rohkem samme ei
ole. Ei midagi rohkemat. Trepp on seespool. Väljaspool on ainult neli astet. Kahjuks on meil
terve rida kogudusi, kus öeldakse, et sa pead saama kinnituse piiskopilt, sa pead tegema seda ja
teist. Sa pead olema pühendunud, sa pead olema kuulekas juhtidele. Väljasolevatele astetele on
lisatud terve rida kohustusi. Need astmed on seespool. Me ei tohiks midagi lisada Pühakirjas
olevale. Sama lugu on ka vabameelsusega. Nii paljud arvavad, et uskmatu abielurikkumine viib
ta põrgusse, kuid usklike abielurikkumine on OK. Nii usuvad paljud, et uskliku patustamine on
vabandatav. Võid kaotada natuke õnnistusi, tasu, kuid sa ei saa kaotada oma piletit taevasse.
Galaatia kiri tegeleb sellega väga järjekindlalt. Seal öeldakse:“Sa ei päri Jumala kuningriiki,
kui tahtlikult lähed tagasi.“ Seisa siin üleval ja käid koos teistega mööda kõndimise serva.
Vaimu tuul puhub sinu usus ja päikesepaiste on Jumala arm.
Ma tahan teile Galaatia kirja lugeda. Kuulake Pauluse anumist:“Saage minusuguseiks, sest
minagi olen saanud teiesuguseks, vennad, ma palun teid! Te ei ole mind millegagi solvanud. Te
ju teate, et ma liha nõtruses teile kuulutasin evangeeliumi esimesel korral ja te ei pannud
kiusatust, mis teil oli minu kehalisest seisukorrast, mitte halvaks ega võõrastanud mind, vaid
võtsite mind vastu kui Jumala ingli, kui Kristuse Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsuse kiitus? Sest
ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks olnud võimalik, oleksite oma silmad kiskunud välja ja
andnud minule. Kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt öelnud? Nad on
õhinal teie ümber, kuid mitte kaunil viisil, vaid nad tahavad teid välja jätta, et te innukad oleksite
nende kasuks. Hea on olla innukas hea suhtes alatasa ja mitte ainult siis, kui mina teie juures
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olen. Mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab
kuju! Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja oma häältki muuta, sest ma olen päris nõutu teie
pärast!“ Kas tunnete selles Pauluse südant. Milline palve see on! „Sest teie vennad olete
kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist
armastuses. Sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles: armastage oma ligimest nagu
iseennast! Aga kui te isekeskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela!
Laske Jumala Vaimul juhtida igat sammu, mis te teete, siis te ei täida mitte liha himusid. Sest
liha himustab Vaimu vastu ja Vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida
te tahate. Aga kui te olete Vaimu juhitavad, siis ei ole te käsu all. Kui elame Vaimus, siis käigem
ka Vaimus. Ärgem olge ahned tühjale aule, üksteist ärritades, üksteist kadestades. Ärge eksige,
Jumal ei anna ennast pilgata, sest mida inimene külvab, seda ta ka lõikab! Sest kes külvab oma
lihale, see lõikab lihast kadu. Aga kes külvab oma Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu. Ja
kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi.
Seepärast nüüd, et meil on veel aega, tehkem head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele.
Vaadake, kui suurte tähtedega ma oma käega teile olen kirjutanud! Kõik, kes püüavad meeldida
liha poolest, need sunnivad teid ümberlõikamisele ainult sellepärast, et neid taga ei kiusataks
Kristuse risti tõttu. Sest needki ise, kes lasevad endid ümber lõigata, ei pea käsku, vaid tahavad,
et teid ümber lõigataks ja nad teie lihast võiksid kiidelda. Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma
kiitleksin muust kui meie Issanda Jeesus Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti
löödud ja mina maailmale. Sest ümberlõikamine ei tähenda midagi, ega ümberlõikamatus, vaid
uus loodu. Ja kõigil, kes käivad seda juhtnööri mööda, neile olgu rahu ja halastus ja ka Jumala
Iisraelile! Viimaks ärgu tehku mulle keegi vaeva, sest ma kannan Jeesuse arme oma ihul. Meie
Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.“ See on väike osa kirjast. Üks
väelisemaid kirju, mida eales lugenud olete. Proovige kaasaegses tõlkes lugeda. See on
praeguseks kõik. Jumal õnnistagu teid!

Pauluse kiri roomlastele
1. osa
Parim viis Piibli uurimiseks on seda teha raamat haaval, lugedes kogu Piibel läbi või vähemalt
mõne päeva jooksul lugeda seda tervikuna. Raamat on üks osa Piiblist tervikuna. Piibel on
raamatute kogu. Praegu õpime me kirju. Kirjad on Uues Testamendis väga erilised. Neid ei ole
Vanas Testamendis. Enamus kirjadest on kirjutatud Pauluse poolt. Hoolimata sellest, et kirjad
olid neil aegadel väga kallid ja neid oli raske saata, on arheoloogid neid üsna palju välja
kaevanud. Meil on umbes 14 000 kirja nendest päevadest. Seda on küllalt palju. Kui kõiki neid
kirju võrrelda Piiblis olevate kirjadega, saame väga huvitava võrdluse. Kirja keskmine pikkus
neil päevil oli 18 ja 209 sõna vahel, mis on küllalt lühike. Keegi pidi seda kandma mitmeid
miile. Siis oli kergem kanda. Pauluse kirjad on palju pikemad. Muistsest maailmast on säilinud
mõned pikemad kirjad. Cicero kirjutas 2500 sõnaga kirja. Seneca kirjutas 4000 sõna, mis oli
selle aja rekord, välja arvatud Pauluse kiri roomlastele. See oli rohkem kui 7000 sõna. See on
pikim kiri muistsest maailmast. Seega on see eriline kiri. Keskmine oli umbes 1300 sõna. Siin
on meil 7000 sõna. Püüan teile anda võtmeid nendes loengutes, et saaksite seda ise avada. Ma
ei kavatse seda selgeks õpetada, vaid tahan anda võtmed, et võiksite öelda:“Ah-aa, nüüd olen
võimeline seda ise lugema ja sellest aru saama, mida kirjanik on sellega mulle tahtnud öelda.
Kirjad on ka mitmel muul põhjusel ebatavalised. Seal on väga pikk avatervitus ja veel pikem
lõputervitus. See on terve peatükk. See ei ole armastuse saatmine. Selline pikk nimekiri sõprade
tervitustest on väga ebatavaline. Miks Paulus seda teeb? Kui kirja loeme, tundub see rohkem
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loenguna kui kirjana. See ei ole selline lobisev kiri, kus räägid oma naisest ja lastest. See on
tõeline loeng. See on isegi rohkem kui loeng, sest seal sa tunnetad, et Paulus vaidleb inimestega.
See on teatud dialoog. Ta tsiteerib pidevalt teist poolt ja siis vastab vastuväidetele. Kas peame
patustama asjadega, mida Jumal on keelanud? Kogu aeg toimub mingi vestlus. Millest see kõik
räägib? Teine asi, mis Pauluse kirju teistest kirjadest eristab, on, et ta kirjutab kogudusele, mida
ta kunagi näinud ei ole, kogudusele, mida tema ei rajanud, millega ei olnud isiklikku suhet. Ta
hoolitses väga ustavalt oma koguduste eest, kuid ei sekkunud teiste töösse. Mida ta nüüd teeb?
Ta kirjutab kõige pikema kirja kogudusele, mida ta ei algatanud ega ole kunagi külastanud. See
seletab ka need rohked tervitused. Ta püüab ennast tuvastada, viidates paljudele inimestele,
keda seal tunti. Seda tehakse, kui kirjutatakse kellelegi, keda ei tunta ja püütakse tutvust
sobitada. Kui ütlen, et olen pastor või jutlustaja, uskmatule, siis ütlen:“Minu vanaisa aedniku
naise teine tädipoeg oli selles koguduses.“ Püüan leida mingeid ühiseid tuttavaid. Siis saate
selle tunnetuse, kuidas Paulus seda kirjutas viimases peatükis. Ta kirjutab enne, kui on mingeid
isiklikke suhteid. Tal on tõeline soov neid kohata, neid tundma õppida ja neid teada. Ta kavatseb
neid külastada. Ta ütleb:“Ma loodan teid külastada.“ Miks ta ei külasta neid esmalt? Miks
kirjutab ta sellise väga pika kirja enne kui sinna jõuab? Tal on tõeline eesmärk seda teha. See
kiri on palju jahedam kui teised. Galaatia kiri oli väga kirglik. See on väga jahe. See on pigem
intellektuaalne. Seda esitletakse kui loengut. Ainult mõnedes punktides saad natuke üles
soojendatud, kuid üldiselt on see väga jahe. See on ilmselgelt teistest kirjadest väga erinev. Seal
ei ole vihjeid kriisidele, seal ei ole vaidlusi. Ei ole nõutud korrigeerimist. Keegi on öelnud:“Seal
ei ole jälgegi lahingust.“ See mulle meeldib. Enamuses kirjades on lahingu hõngu ja võitlust.
Mitte selles kirjas.
Miks see kirjutati? Kas see on üldine kiri, mida ta tahtis lihtsalt levitada. Miks ta adresseeris
selle just roomlastele? See on küsimus, millega peame maadlema. Kahjuks annavad
piibliuurijad sellele liiga palju vastuseid. Vähemalt tosin erinevat vastust on antud küsimusele,
miks see kiri kirjutati. Võime neid grupeerida kolme põhjuste gruppi. Mõned neist alustavad
kirjutajast ja arvavad, et põhjusi tuleks otsida kirjutajast. Mõned ütlevad:“Ei, põhjusi tuleks
otsida kirjutajast ja lugejast ja nende vahelistest suhetest. Teised ütlevad, et põhjus peitub ainult
lugejates. See viib kolme küllalt erineva lähenemiseni Rooma kirjale. Annan kõik kolm. Kui
olla aus, siis kolmas neist on minu lähenemine. Kuidas mina sellest aru saan. Vaatame teisi.
Igaühe all on kaks alajaotust. Seega annan kuus peamist. See on see, millele peate mõtlema, et
mõista selle kirja tagapõhja. Alustame kirjutajast. Kas võime leida selle kirja kirjutamise
põhjuse Paulusest? See on aasta 55 pKr. Paulus on kuulutanud juba 20 aastat. Ta on lõpetanud
oma missiooni Vahemeremaade idaosas. Seal on ta rajanud strateegilise koguduse igasse linna.
Ta on oma töö lõpetanud. Ta ei ole igaühte evangeliseerinud, kuid on rajanud koguduse igasse
provintsi, mis võivad seda teha. Ta teadis, millal oli saavutanud eesmärgi. Jutlustasin Darbys ja
ütlesin, tahaksin, et neil oleks eesmärk järgmiseks 12 kuuks. Selge eesmärgita ei jõua kuhugi.
Ütlesin:“Tõstke käsi, kes teab, mis on koguduse eesmärk.“ Kogu rida tõstis käe. Teistel
kogudustel ei ole eesmärki, kuid sellel on. Pastor istus koos minuga ja ütles:“Ma ei tea.“ Kõik
olid tema inimesed. Ütlesin:“Võite pastori vahetada. Kui kogu kogudusel on eesmärk, millest
pastor midagi ei tea, võin arvata, mis see on.“ Kristlaste jaoks on oluline, et neil on eesmärk.
Siis nad teavad, kuhu jõuda. Paulusel oli eesmärk, mille ta ka saavutas. Vahemeremaade idaosa
oli rajatud. Nüüd tahtis ta läände minna. Seega liikus ta edasi. Tema viimane tegu idas oli
korjanduse tegemine Jeruusalemma vaeste jaoks. Jeruusalemmas oli nälg ja nad olid kohutavalt
vaesed. Paulus oma viimase teona õpetas kogudustes, mille ta oli rajanud, teistele jagamist
sellest, mis neil oli. Nagu paljud kristlased tänapäeval korjavad Rumeenia vendade jaoks. See
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oli tema viimane tegu. Ta oli kolm kuud Kreekas enne kui viis raha Jeruusalemma. Ta jäi sinna
pidama tõenäoliselt halva ilma tõttu, oodates head ilma laevasõiduks. Selle kolme kuu jooksul
oli tal aega kirjutada. On avaldatud ka arvamust, et ta tahtis oma sõnumi kirjalikult jäädvustada,
teades, et ta ei jutlusta igavesti. Kui oma teenistusega edasi lähed, hakkad mõtlema:“Ma ei
suuda seda igavesti teha, sellepärast pean selle videole või millegi sarnasele salvestama.“ Temal
ei olnud videot, seega kirjutas ta selle kirja. Ta jätab endast püsiva evangeeliumi salvestuse.
Evangeeliumi, mida ta kuulutas, et inimestel oleks püsiv teave selle kohta, millest Paulus
räägib, kui ta evangeeliumit kuulutab. Ta alustab:“Ma ei häbene evangeeliumit…“ ja jätkab
evangeeliumist rääkimist. Seega võib seda võtta kui Pauluse avaldust tema kuulutamise kohta,
tema viimast testamenti. Ta ei tea, kui kaua saab ta veel reisida ja rääkida. Ta nagu ütleb:“See
on minu evangeelium. See on minu manifest. Selle eest seisan.“ Võite võtta seda ka kui tema
õpetuse kokkuvõtet. Selle teooria teine vorm on, et ta teeb sellest rohkem. Ta kirjutab üles
vastuväited, mida tema evangeeliumile on aastate jooksul esitatud ja vastused neile. Sellepärast
kirjutatakse ka tänapäeval raamatuid- vastused kristliku usu kohta käivatele vastuväidetele.
Josh MacDowell on hea näide selle kohta, kuidas vastata küsimustele ja vastuväidetele, mida
inimesed esitavad.
Mõned inimesed ütlevad, et see ei ole ainult tema evangeeliumi avaldamine, vaid ka vaidluste
avaldamine, millega ta evangeeliumi kuulutamisel kokku puutus. Kas see seletab tema kirja?
Ma ei usu, et seletab. Seal on teatud momendid, mis teevad selle küsitavaks. Kui see oli tema
evangeeliumi kokkuvõte, miks tuli see siis Rooma saata? Miks saata ühele kogudusele? Miks
ta seda laiali ei saatnud? Kahjuks on paljud kristlased teinud selle vea, et kui ei ole Rooma
kirjas, siis ei ole osa evangeeliumist. On palju asju, mida seal ei ole, kuid on osa Pauluse
evangeeliumist. Seal ei ole midagi Kuningriigist, kuid teame, et Paulus kuulutas Jumala
kuningriigist. On ka teisi asju, mida seal ei ole. Seal ei ole midagi Jeesuse surnust ülestõusmisest
või Tema taevaminekust. Ei ole midagi kogudusest. Ei ole midagi armulauast. Ei ole midagi
taevast ja põrgust. Ei ole midagi meeleparandusest ega isegi uussünnist. Seal ei mainita ka
Jumalat kui Isa. Arvatavasti ei ole te neid asju kunagi märganud, sest kui loete, peaksite
märkama, mida seal ei ole. Tavaliselt me seda ei tee. Kui kuulate jutlustajat, pange alati tähele,
millest ta ei räägi. See räägib palju sellest jutlustajast. Need tühikud näitavad, et see ei ole
Pauluse kuulutuse kokkuvõte. See ei ole kogu evangeelium. Neil, kes ehitavad oma kuulutuse
Pauluse kirjale roomlastele, tekivad vajakajäämised mitmes valdkonnas. Kolmas põhjus, miks
ma ei usu, et see on tema kirjutamise põhjus, on, et peatükid 9-11 ei vasta ühelegi nendest.
Paulus valutab juudi rahva pärast südant. „Tahan rääkida, mida tunnen. Olen valmis põrgusse
minema, kui saan nad sellega taevasse.“ Millest see kõik räägib? Sellel ei ole midagi pistmist
tema evangeeliumiga. Kahjuks teadlased, kes ütlevad, et ta kirjutas selle pärast, võtavad
peatükke 9-11 kui tervikusse kiilutud seletust. See ei ole tegelikult osa sellest. Kui õppisin
Cambridges, õpetas meile Rooma kirja tõeliselt suurepärane piibliõpetaja, kellele võlgnen
palju. Olete rabatud, kui kuulete tema nime. John A.T.Robinson on tema nimi, Woolwich´i
piiskop. Minu ajal Cambridges oli ta üks parimaid piibliõpetajaid kogu riigis. Seda oli tänu oma
onule, J.Armaty Robinsonile, kes oli 19. sajandil väga hea piibliõpetaja. Piiskopiks saades ei
jätnud ta kivi kivi peale, sai kuulsaks kui usu lammutaja. Tänu Jumalale, et oma viimastel
aastatel läks ta tagasi Cambridge´i, tagasi Piibli juurde, taastas oma usu Jumala sõnasse. Ta
õpetas Rooma kirja, kuid ainult 1-8 peatükki sellest. Ta ütles, et siia jääme pidama, sest ülejäänu
ei ole osa sellest. Kas pole kummaline? Paulus ei jaotanud oma kirju peatükkideks. Ta läks
sujuvalt üle Rooma 8 peatükist 9-ndasse. Ta läks samuti üle 11-ndast 12 peatükki. Ei olnud
üldse mingit vahet. 8. peatüki lõpus ütleb ta:“Miski ei saa meid lahutada Jeesus Kristuse
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armastusest. Ei kõrgused, ei sügavused, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev. Ükski olend
ei saa lahutada meid Jumala armastusest.“ Kuidas on juutidega? Kas Jumal neid mitte ära ei
lõiganud? Ei. Vaadake järjepidevust. Siis lõpeb 11. peatükk Jumala armu ülistusega. Kohe
öeldakse 12. peatükis:“Mina manitsen teid Jumala halastuse tõttu…“ See peatükkideks
jagamine on tõeliselt Jumala sõna kahjustanud. Paulus ei jaganud oma kirju peatükkideks. Ta
kirjutas järjest edasi. Seal on järjepidevus, mida see teooria ei märka. See ütleb:“Rooma 1-8 on
evangeelium, 9-11 lisatud parentees.“ Tegelikult see ei ole nii. See on võti kogu kirja jaoks.
Vaatame teist teooriat. See teooria algab kirjutaja ja lugeja vahelise suhtega. Pauluse ja
roomlaste vahelise suhtega. See on põhjus, miks Paulus selle Rooma saatis. Miks ta kirjutas
neile selle kirja, enne kui sinna läks? Need on kaks teooriat selle kohta. Esiteks oli see Rooma
impeeriumi pealinn. Paulus tahtis alati kogudusi rajada strateegilistesse linnadesse. See oli
kõikidest linnadest kõige strateegilisem ja Paulus tahtis, et tal oleks selles koguduses käsi sees.
Seega tahab ta sinna jõuda ja seda kogudust aidata. See on täiesti mõistetav. Kõik teed viisid
Rooma. Kõik teed olid Rooma-suunalised. Iga reisija, kes sellel teel oli, jõudis varem või hiljem
Rooma. See oli ka Pauluse südames:“Ma tahan jõuda sellesse strateegilisse paika, sellesse
metropoli.“ Olen kindel, et selles on tõe element. See tähendab, et ta kirjutas kirja neile
tutvustuseks selle asemel, et paluda kellelgi teisel kirjutada. Nad võisid olla kuulnud, et ta oli
vastuoluline jutlustaja. Ta võis olla saanud selle reaktsiooni osaliseks, kui oli neile
mõtlemisainet andnud. Ta kirjutab neile kirja, et näidata, et ta ei ole vastuoluline jutlustaja. Ta
kuulutab evangeeliumi, millest nad on juba kuulnud ja saadab sellise ka neile. See on huvitav
teooria, kuid ma ei arva, et see üldiselt klapib. See siin võiks tõele lähemale viia. Rooma oli
Pauluse jaoks värav läände, Hispaaniasse. Nüüd on ta evangeliseerinud Vahemere idaosa ja
tahab minna läände. Ta tunneb, et tal on vaja uut baasi, mis on tema põllule lähemal.
Jeruusalemm oli esimene alus. Antiookia oli teine. Antiookia jäi Hispaaniast liiga kaugele. Ta
otsib uut alust ja näeb selles väravat läände. Tema ainus plaan on neid külastada. Ta ütleb:“Ma
ei jää teiega. Ma lihtsalt külastan teid. Siis tahan Hispaaniasse edasi minna.“ Võimalik, et ta
kirjutas, et saada toetuspinda Vahemere läänealadel. Võimalik, et ta otsis nende toetust ja
kindlust. Siiski ma ei usu, et see seletaks kirja sisu. Läheme natuke edasi. Selles võib olla tõe
elemente, kuid see ei ole kogu tõde. Mõlemad need teooriad eeldavad, et Paulus tahab lugejatelt
midagi saada. Tegelikult ta ei taha saada, ta tahab neile anda. Ta ütleb:“Tahan teid teenida.
Tahan teile uue anni anda.“ See ikkagi ei selgita neid keskmisi peatükke 9-11, kus ta räägib nii
palju Iisraelist. Miks peaks ta seda mainima, kui tahab lihtsalt nende tuge misjonitööks läänes?
Need peatükid, mis on probleemiks kõikidele nendele teooriatele, saavad siin võtmeks ja kirja
kõige tähtsamaks osaks. Need teooriad ei selgita ka 12-16 peatükki. Need näitavad väga
praktiliselt, kuidas seda välja elada. Need tegelevad 3-4 üsna ebatavalise probleemiga. Miks ei
räägi Paulus üldisest kristlikust eetikast ja käitumisest. Ta kirjutab ainult 3-4 erilisest
probleemist. Te tundute olevat natuke väsinud ja natuke segaduses.
Läheneme kirjale roomlaste seisukohalt. Teiste sõnadega, miks vajas Rooma seda kirja, mitte,
mis oli Pauluse mõte seda kirjutades. Milline oli situatsioon Roomas, et see vajas seda kõike,
mida Paulus ütles? Siis oleme saanud võtme selle avamiseks. Milline oli situatsioon? Olukord
oli nii välispidine kui seespidine. Rooma linn on väline olukord. See läbib kirja uuesti ja uuesti.
Kui loed Rooma esimest peatükki, tundub see pühapäevalehena, mis on Rooma linnas välja
antud. Näiteks on Rooma kirja esimene peatükk üks peatükkidest Uues Testamendis, kus
räägitakse homoseksuaalsusest nii meeste kui naiste seas. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et
Rooma oli selle pesa. On veidralt asjakohane, et London on kiiresti selleks muutumas.
Esimesest 15. Rooma imperaatorist 14 olid praktiseerivad geid. Kui imperaator oli selline, siis
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võite ette kujutada, milline oli õukond ja loomulikult kogu metropol. Paulus tegeleb palju
Rooma olukorraga. Sellel on tänapäeva hõngu. Ta tegeleb antisotsiaalse käitumise puhanguga;
vanematele sõnakuulmatute lastega; inimestega, kes on hüljanud seaduse ja korra;
kontrollimatu vägivalla ja kuritegevusega. See on märkimisväärne pilt muistsest impeeriumi
pealinnast. See on üsna karm pilt, mille Rooma kirja 1. peatükist saame. Mõned probleemid,
mis hiljem selles piirkonnas tekivad, peegeldavad poliitilist ja sotsiaalset tausta. Igaüks hoidis
maksudest kõrvale. Rooma 13. peatükis öeldakse:“Teie kristlased, makske makse!“ Kui selle
läbi loete, näete, et see on poliitilise ja sotsiaalse olukorra tõeline peegeldus Rooma linnas sellel
ajal. Paulus püüab nende vajadusi rahuldada sellistes oludes. Ta püüab neid aidata. Ta teenib
neid juba enne, kui sinna jõuab. Arvan, et põhjus, miks ta seda tegi oli, et ta ei olnud kindel, et
ta sinna saab. Ta teadis, et ta võidakse arreteerida ja kohtu alla panna. Püha Vaim ilmutas seda
juba kõike. Ta ei tea, kas soov läheb täide ja saab Roomas kuulutada. Sellepärast ütleb:“Ma
kuulutan enne kui sinna jõuan.“ Ta püüab sobitada oma sõnu selle linna olukorraga, kus
valitsevad kuritegevus ja seadusetus. Ta ütleb:“Evangeelium on vastus sellele olukorrale.“
Aastaid tagasi 1947 aastal käisin Roomas, siis olin 17 aastane. Läksin Rooma linna ja sain seal
päeva omapead olla ning otsustasin jalutada mööda Via Appia teed. Käisin mööda seda teed
miile, möödudes katakombidest, kus algkristlased ülistasid maa all. Siis pöörasin ümber ja
läksin linna tagasi. Läksin mäest üles ja nägin enda ees Roomat, mis on vapustav linn. Vaatasin
neid kive oma jalge all. Need olid samad, mis olid olnud Pauluse ajal. Algsed Via Appia tee
kivid olid seal. Hallid sillutuskivid. Vaatasin maha ja mõtlesin:“Mina seisan kividel, mis nägid
Pauluse jalgu.“ Nägin teda aheldatuna tulevat kahe rooma sõduri vahel. Ütlesin:“Mida sa
mõtlesid Paulus, kui läksid üle selle mäe ja nägid seda suurt metropoli?“ Mulle meenusid
otsekohe need sõnad:“Ma ei häbene evangeeliumi. Selles on vägi, Jumala vägi igaühe jaoks,
kes usub.“ Selline mõte tekkis, kui seda metropoli esimest korda nägin. Mulle avaldas muljet
Rooma vägevus. Paulus ütles:“Ma ei tunne piinlikkus, ma ei häbene. Minus on dünamiit, mis
välja plahvatab.“ Ja marssis Rooma linna kandes seda evangeeliumit oma südames. Tema
sõnumiks on:“Ärge laske laineid päästepaati tungida. Päästepaat võib minna merre, kuid kui
meri jõuab päästepaati, siis tekivad probleemid.“ Kogudus peab olema maailmas, kuid kui
maailm tungib kogudusse, siis see upub. Siis ta ei saa kedagi päästa. Punase niidina läbib kirja
kristlaste teenimine, kes peavad elame selles kuritegevuse ja vägivalla linnas. See sõnum on ka
meile, kuid ma ei usu, et oleme veel jõudnud selle olemusse.
Arvan, et tegelik põhjus, miks ta kirjutas, oli kirikusisene. Mitte Rooma linna olukord, vaid
koguduse olukord. Teame piisavalt Rooma koguduse ajaloost, et täpselt teada, mis probleem
seal oli. Seal oli kriisisituatsioon. Me ei tea, kes rajas Rooma koguduse. Tean, et Rooma
inimesed olid nelipühi päeval Jeruusalemmas. Mul ei ole kahtlust, et mõni nendest pöördus
sellel päeval, olles nende 3000 hulgas. Nemad pidid olema esimesed, kes evangeeliumi
Roomasse tõid. Sellel ajal oli 40 000-ndeline juudi koloonia (geto) Roomas. Sellel ajal olid
juudid juba Vahemeremaadesse laiali pillutatud, 40 000 Rooma linnas. Ei ole kahtlustki, et
esimene Rooma kogudus oli juudi kogudus, mis sai alguse sellest getost. Heebrea Jeesusesse
uskujad, kes said täis Püha Vaimu. Kogudus oli oma algaastatel täiesti juudilik ja see kasvas.
Evangeelium sai kuulutatud juudi kaupmeeste poolt, kes liikusid sisse ja välja. Siis tuli
imperaator Claudius. Claudius oli juudivastane. Ta püüdis leida viimast vabandust nende
Roomast välja saatmiseks. Ta ütles, et juutide hulgas oli olnud korrarikkumine inimese poolt,
kelle nimi oli Chrestos. See võis lihtsalt olla Kristus. Getos olid Chrestose järgijad ja juudid.
Seda juhtus igal pool, kus Paulus käis. Juudid olid tõelised evangeeliumi vaenlased. Nüüd oli
juudi getos tänavarahutus Chrestose järgijate pärast. Claudius ütleb:“Välja! Kõik juudid välja!
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Te ei saa rahus omavahel elatud.“ 40 000 juuti pidi Roomast lahkuma. Ma ei mäleta isegi, mis
aastal see oli. Peate selle ise välja uurima. Juudid saadeti välja. Nende hulgas oli juudi
abielupaar Akvila ja Priskilla. Apostlite tegude 18. peatükis on öeldud, et Paulus kohtus Akvila
ja Priskillaga Korintoses, sest Claudius oli käskinud kõikidel juutidel Roomast lahkuda. See
kõik kuulub kokku. Sellel ajal oli Rooma kristlikus koguduses mõned paganatest liikmed.
Järsku kuivas Rooma kogudus kokku suurest juudi kogudusest väikeseks paganate koguduseks.
Siis hakkas see kasvama. Need mõned paganad evangeliseerisid teisi paganaid. Nüüd oli meil
peaaegu täielikult juudi koguduse asemel täielikult paganlik kogudus. Siis Claudius suri.
Järgmine keiser kutsus juudid tagasi, sest nad olid head äris. See on tõsi. Ta ei olnud mitte
viimane valitseja, kes juute riiki kutsus, et nad parandaksid rahalist olukorda. Kõik juudid
voolasid tagasi, kaasaarvatud juutidest kristlased. Nüüd juhtisid paganad kogudust. Kas tajute
kriisi? Juudiusklikud on tagasi tulnud, kuid nad ei olnud enam väga teretulnud. Paganatest
usklikud olid ametis. Seda on juhtunud enne ja juhtub ka edaspidi. Inimesed peavad lahkuma,
siis tulevad tagasi ja püüavad uuesti integreeruda. Ei ole kerge uuesti osadusse sulanduda.
Mõned teist teavad seda. See oli probleem. Nüüd oli juudi- ja paganusklike vahel pinge. Nüüd
arvan, et olete saanud võtme, mis Rooma kirja teie jaoks avab. Kõik, mida Paulus ütleb, on
selleks, et neid kahte gruppi ühte osadusse tagasi saada. Kui loete kirja läbi, siis leiate, et
peaaegu iga osa sellest tegeleb selle olukorraga. Esiteks räägib ta patust Rooma linnas, siis
ütleb, et nii juudid kui paganad on patused. „Te olete kõik võrdsed patused Jumala ees. Juudid
pole paremad paganatest, paganad pole paremad juutidest. Te kõik olete pattu teinud.“ Siis
läheb ta edasi õigekssaamise juurde, kuidas saame Jumala silmis õigeks. Ta ütleb:“Me oleme
kõik usu läbi õigeks saanud, nii juudid kui ka paganad.“ Läbi kogu kirja ütleb ta:“Juudid ja
paganad on samad. Oleme ühte viisi patused, meid tuleb ühel viisil päästa. Läheme samasse
taevasse, meid on päästetud sama vere kaudu. Miks vaidlete selle üle, kes on kõige tähtsam, kes
oli siin esimesena, kes on Jumala silmis tähtsam.“
Peatükkides 6 ja 7 tegeleb ta kahe erilise probleemiga. Paganatel on evangeelium ja juutidel on
evangeelium. Meil on omad vanad sõbrad- käsumeelsus ja vabameelsus. Paganad kaldusid
rohkem vabameelsusesse, juudid käsumeelsusesse. 6. peatükis tegeleb Paulus
vabameelsusega:“Kas te ei tea, et kui olete ristitud, olete ära surnud patule. Sellel ei ole teie üle
enam meelevalda.“ 7. peatükis tegeleb ta käsumeelsusega. Ta räägib omaenese minevikust. Ta
ütleb:“Mina püüdsin seadusest kinni pidada, kuid ei suutnud 10 käsust kinni pidada.“ Ta
ütleb:“Sa ei saa käsku pidada.“ Seega tegeleb ta paganate vabameelsusega ja juutide
käsumeelsusega. Siis ütleb ta 8. peatükis:“Nüüd räägin Vaimu vabadusest.“ Nendest asjadest
on ta rääkinud ka Galaatia kirjas, kuid siin on juudid ja paganad, kellel kõigil on samad
probleemid. „Mõlemad olete patused, olete usu kaudu õigeks saanud ja mõlemal on probleemid
evangeeliumiga. Paganatel on kalduvus vabameelsuseks, juudid lähevad käsumeelsusesse
tagasi. Võite mõistusega Issandat teenida, kuid liikmetes teenite pattu. Lõpetate öeldes: Tahan
teha head, kuid ei suuda ja teen kurja, mida teha ei taha, tean.“ Selleni viib vabameelsus. Vajame
Vaimu vabastamist, mis ühendab juudi ja pagana. Siis jõuab ta 9-11 peatükini, mis on
üliolulised kogu kirjas. Paganatel on kalduvus mõelda… ikka veel mõtleme nii ja ikka veel
teeme, suurem osa kogudusest sellel maal mõtleb selliselt:“Meie oleme uus Iisrael. Oleme
asendanud juute. Nemad on väljaspool Jumala plaani. Meie oleme sees.“ Kogu peatükid 9-11
tegeleb selle juutide ja paganate vahelise pingega. Ka tänapäeval tuleb sellega tegeleda. 9-11
tuleb ka tänapäeval jutlustada, sest selle riigi kogudused on asendusteoloogias, st., et Jumal on
oma käed juutidest puhtaks pühkinud ja kogudus on praegu Iisrael. See ei ole tõsi. Iisraeli nime
ei ole kunagi kogudusele Uues Testamendis antud. Paulus peab ütlema:“Kas arvad, et Jumal on
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juutidega lõpetanud lihtsalt sellepärast, et nad hülgasid Ta ja et Tema hülgab nad. Mitte
kunagi.“ Kogu sellest osast saab võti sellele raamatule ja võti juutide ja paganate vahelistele
suhetele. Ta ütleb:“Teie paganad ärge olge uhked, et juudid lõigati küljest ära ja teid poogiti
külge. Ka teid võidakse ära lõigata, kui te ei jätka Jumala helduses.“ Kõvad sõnad. Ta ütleb:“Ma
räägin teile suure saladuse: Kogu Iisrael saab päästetud. Nad tuuakse tagasi ja juut ja pagan
saavad olema üks puu.“ Nüüd näete, kuidas need peatükid on võtmeks, et kogu seda tervikut
avada. See kõik on siseprobleemist. Juudikogudus läks laiali, paganad tulid sisse. Nüüd ei saa
need kaks gruppi omavahel läbi. Juudid ütlevad:“Meie olime esimesena.“ Paganad
ütlevad:“Teid lõigati küljest ära ja meie oleme teie asemel.“ Paulus ütleb:“Ei, ei, ei.“

2. osa
Ma ei jõudnud eelmise loenguga lõpule, seega lubage mul see nüüd lõpetada. Tahtsin teile
näidata, et see sisekonflikt juutide ja paganate vahel Rooma koguduses on tõesti võtmeks kogu
kirjale. Paulus tegeleb sellega igal leheküljel. Ta kasutab selleks igasuguseid õpetusi ja mõtteid.
Tema põhiline huvi on juutide- ja paganatevaheliste pingete kõrvaldamine. Vana Testamendi
ajal oli nende vahel ülimalt tugev lõhe. Templis eraldas suur vahesein paganaid juutidest.
Seintele oli kirjutatud:“Ei paganatele!“ Paulus oli arreteeritud valesüüdistuse alusel, kus teda
süüdistatakse pagana viimises selle vaheseina taha. Ta ei viinud tegelikult füüsiliselt paganat
barjääri taha, vaid vaimselt, olles seda 20 aasta jooksul teinud. Efeslaste kirjas ütleb ta, et
eraldav vahesein on nüüd purustatud ja juut ja pagan tulevad pühasse paika kokku. Seda ta
kuulutas, kuid lõpuks süüdistati teda selle templis praktiseerimises. Sellepärast arreteeriti ta
Jeruusalemmas. See puudutab väga Pauluse südant, kui Rooma juudid ja paganad, kes mõlemad
usuvad Jeesusesse, on omavahel pingelistes suhetes. Seega ta ütleb:“Te olete kõik pattu teinud.
Kõik te olete usu kaudu õigeks saanud. Nii juudid kui paganad. Te kõik olete Aabrahami lapsed.
Teie vahel ei ole vahet.“ Siis ta ütleb:“Teie paganad lõpetage oma vabameelsus, teie juudid
lõpetage oma käsumeelsus.“ 8. peatükk jõuab Vaimu vabaduseni. 9-11 räägib ta juutide
ajaloost, nende minevikust, olevikust ja tulevikust. Ta ütleb:“Ma räägin teile saladuse- ühel
päeval tulevad kõik tagasi.“ See on imeline saladus, sest kõigil on vaja seda teha, et näha
Jeesust. Kui nad Teda näevad, saab kogu rahvus aru, mis vea nad on teinud. Kui me jõuame
Rooma kirja praktilise osa juurde, ka nendes 12-16 peatükkides tegeleb ta ainult probleemidega,
mis põhjustavad pingeid juudi- ja pagankristlaste vahel. Mis põhjustas probleemi? Toit, sest
juudid on väga ranged toitumise suhtes. Ta nimetab toitu isegi ebajumalana. Ta tegeleb selle
probleemiga. Toit, mida juutide meelest ei tohi süüa, kuid paganate meelest võib. Siis ta tegeleb
iganädalase päeva pidamisega. Veelkord, ta tegeleb pingetega. Pagankristlased ei pidanud kinni
pühapäeva pidamisest. Selle kohta on kohutavalt palju veidraid arusaamu. Kuulge, pühapäev ei
ole sabat. Me ülistame pühapäeval Jumalat, sest see on loomise kaheksas päev. See on loomise
teise nädala esimene päev. Pühapäev on Jumala töönädala esimene päev. Me ei meenuta tema
puhkust ja ülistame laupäeval, sellega tähistame Tema tööle naasmist. Seda tegi ta lihavõtte
pühapäeval. Pühapäeval alustas Ta kogu universumi loomist. Loomise esimese 6 päevaga lõi
Ta kõigepealt maa ja taeva ja lõpuks inimesed. Nüüd loob Ta esmalt uued inimesed ja lõpuks
uue taeva ja maa. Me oleme loomise teises nädalas. Seega halleluuja, pühapäev saab olema
kõikide kristlaste jaoks kõige töisem päev, mitte puhkepäev. See on Jumala jaoks kõige töisem
päev. Rohkem inimesi saavad uueks looduks Kristuses kui ühelgi muul päeval. Vaim valati
pühapäeval välja. Seega on pühapäev kristlastele tähistamiseks, kuid ei ole kunagi olnud
puhkepäevaks algkoguduses. 300 aastat ei saanud kristlased ülistada kell 11 enne lõunat või
6.30 pärast lõunat, mis on midjanlaste ja pärslaste seadus. Nemad pidid ülistama väga vara
hommikul, umbes 4-5 paiku ja 9-10 ajal õhtul, sest juudiusklikel oli ainus püha laupäev,
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paganusklikud said Rooma püha, mis oli iga kümnes päev, mitte iga seitsmes. Orjadel ei olnud
ühtegi puhkusepäeva. Enamus algkristlastest olid orjad. Nad ei saanud pühapäeva pidada. Kui
kogudus moodustus juudiusklikest ja paganusklikest, kas tajute ohtu, mis tekib, kui juutidel oli
see eriline päev, laupäev. Paganad ei pidanud sellest kinni. Paulus ütleb:“Kuulge, see on täiesti
valiku küsimus. Mida iganes teete, tehke seda Issandale. Kui keegi tahab mingit päeva
pühitseda, tore on. Te seda otsekui Issandale. Kui teised tahavad kõiki päevi Issanda päevaks
pidada, ka see on tore. Teil on vabadus ka seda teha. Ärge mõistke üksteise üle kohut. Las
igaüks otsustab seda ise.“ Ka tänapäeval puutume nende probleemidega kokku. Meil peab
olema samasugune paindlikkus. Me ei tohi üksteisele nõudmisi esitada. Kui Jumal juhib teid
midagi tegema, et pea kõikidele teistele ütlema, et ka nemad peavad seda tegema. Ainult, kui
see on Piiblis kõikide usklike jaoks, võid teistele korraldusi esitada. On palju valdkondi, kus
teeme üksteise jaoks seadusi, kuid need ei ole Piiblis. Peame õppima koos elama. Seega tegeleb
Paulus nende pingetega. Ka tema kirja viimases osas tegeleb ta pingetega, mis tekkivad, kui on
koos juudi- ja paganusklikud. Nüüd on üha rohkem juudikogudusi. Kas te teadsite seda?
Londonis on nüüd messiaanlik kogudus. Nad tulid minu juurde ja küsisid:“Kas sa oleksid üks
vanematest?“ Ütlesin:“Ma olen sügavalt meelitatud, et palute paganal olla juudi koguduse
vanem. Ma ei arva, et see oleks õige, kui seda teen. Ma ei suudaks seda vastutust kanda.“
Ütlesin:“Tänan, et mind palusite. Miks?“ Nad ütlesid:“Me ei taha olla ainult juudikogudus.“
Nemad võivad ülistada laupäeval, see on tore. Ei ole seadust, et nad peaksid ülistama
pühapäeviti. Kui keiser Constantinusest sai kristlane, siis ta kehtestas kristluse. Kõige hullem
asi, mis kristlusega kunagi juhtunud on. Siis pidid kõik inimesed olema kristlased ja kõik poed
pidid pühapäeval kinni olema. Pühapäeval pidi olema puhkepäev. Kristlased said voodis
lebada. Hommikul kella 4-se ja õhtul 10-se ülistuse juurde tagasi minnes selgitaksime varsti
välja, kes olid tõelised kristlased. Saage lahti pühapäevakristlusest. Nagu näete, tegeleb Paulus
algusest lõpuni oma kirjas usklikega Rooma linnas, kes tahavad elada Kristusele pidades kokku
puutuma raskete sotsiaalsete oludega. Juudi- ja pagankristlaste vahelise sisepingega. Kui te
praegu loete Rooma kirja, pidades seda silmas, te leiate võtme.
Nüüd oleme valmis epistlit ennast vaatama. Mida saan ma selle kohta öelda? Lugege seda!
Lugege seda! Lugege seda üha uuesti. Paljudel on selle lugemisest rohkesti kasu olnud. Ma
võin teile anda mõned võtmed. Vaatame mõningaid võtmesõnu. Te võib-olla ei ole seda
märganud. On tragöödia, kui me ei märka Piibli lugemisel sõna Jumal. See on kummaline, kuid
me libiseme sellest üle. See on meile liiga tuttav. Sõna „Jumal“ on võtmesõna. See esineb
rohkem kui ükski teine sõna, 153 korral, mis on üks kord igas 46 salmis. See on võti. See on
Jumalast. Teie olete Jumala inimesed. Jumal on teie koguduse kese. Kui panete sõnad „Kristus“
ja „Issand“ kokku, saate teise kõige rohkem mainitud sõna. Kristus 65 korral, Issand 43 korral,
kui see kokku panna, on see 108 korral. „Seadus“ on sageduselt järgmisel kohal. Mõnikord on
võti Piiblis ühe sõna esinemissageduses. See näitab rõhuasetust. Mõnikord võib see olla eksitav,
kuid tihti näitab see palju. „Seadus“ esineb sageli. Ta arutleb palju seaduse üle, sest juudid on
oma legalismi juurde tagasi pöördunud. Paulus pidi selle lõpetama. Kui oli täiesti
juuditeenistus, siis oli kindlast teenistuse korrast ja koššertoidust kinnipidamine täiesti
normaalne. Nüüd on see paganakogudus, kuhu juudid on tagasi pöördunud. Nüüd peavad olema
seadusega ettevaatlikud, et mitte paganaid juutideks pöörata. Siis tuleb sõna „patt“. On üks
vana lugu, kui uus jutlustaja tuli ja keegi läks teda kuulama. Kui ta koju läks, küsiti talt, mida
ta rääkis. Ta ütles:“Ta rääkis patust.“ „Mida ta selle kohta ütles?“ „Ta oli selle vastu.“ Me
peaksime olema. Paulus on patu vastu. See sõna esineb pidevalt. Ta ei räägi ainult patust seal
Rooma linnas, ta räägib patust siin usklike hulgas. Ta ütleb:“Pole oluline, kus patt on, kas
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usklike hulgas või mitteusklike hulgas. Jumal on alati patu vastu.“ Ta hakkab selle üle kohut
mõistma. Sellest on väga oluline aru saada. Lubage mul see nii kokku võtta:“Kristlased on usu
kaudu õigeks saanud, kuid nende üle mõistetakse kohut nende tegude põhjal, sest teod on su
viljad.“ Sellepärast kristlase patt loeb. Patt on võtmemõiste, isegi kui räägitakse kristlastest.
Seejärel tuleb „usk“. Seda mainitakse 40 korral. Usk ühendab neid. Enne olid nad ühendatud
patu kaudu, nüüd usu läbi. Nüüd tuleb võtmesõna „õigsus“, eriti Jumala õigsus. Kas teate, mis
viis Martin Lutheri usule? Ta vihkas väljendit „Jumala õigsus“. Ta kartis seda. Ükskord oli ta
äikesetormi ajal väljas ja välk lõi puusse otse tema juures. Ta kukkus maha ja mõtles:“Jumala
õigsuses olen ma neetud.“ Ta nägi Jumala õigsuses midagi kardetavat, midagi, mis oli nii püha,
et see saadab meid põrgusse. Ühel päeval ta mõistis, et Jumala õigsus tähendab seda õigsust,
mida Ta tahab meile anda. See ei ole midagi, mis endale hoida ja millega kohut mõista. See on
midagi, mida Ta tahab meiega jagada. Evangeelium on Jumala õigsuse evangeelium. See on
hea sõnum. Jumal tahab anda sulle Tema õigsuse. Sellest see kõik räägib. Juutidele ja
paganatele on see küllalt erinev probleem. Paganatele on probleemiks nende endi õigsuse
puudumine. Juutidele on probleemiks nende õigsus. Ma ei tea, kumba grupiga on raskem
tegeleda. Siiski tean. Häid inimesi on palju raskem Kuningriiki saada kui halbu. Eneseõigsus
on tõesti võimatu. Kunagi käisin rääkimas baptisti naisteühenduses. Ma läksin sinna ja üks väga
suur naine tuli minu juurde ja küsis:“Kas räägite täna pärastlõunal?“ Ma ütlesin, et jah. Ta
küsis:“Millest te hakkate rääkima?“ Ma ütlesin:“Armust.“ Ta ütles:“See kõlab toredalt.“ Ma
hakkasin rääkima ja seal nad kõik olid. Ma ütlesin:“Ma tahan neile rääkida ainult kaks asja
armust. Esiteks, arm tähendab, et sinu halvad teod ei pruugi sind taevast eemal hoida.“ Kõik
need prouad naeratasid selle peale. „Teiseks, sinu head teod ei pruugi sind taevasse aidata.“
Nende näod tõmbusid pikaks. Ma ei meeldinud nendele. Ma ütlesin:“Seda tähendab arm.“ See
daam tuli minu juurde ja ütles:“Kas tahad öelda, et kõik head asjad, mida teinud olen, on olnud
asjatult?“ Ma ütlesin:“Ei, need ei olnud asjatud teiste suhtes. Need aitasid teisi, kuid need ei
aita sind.“ Ta ütles:“Seda ma arvasin, kui seda ütlesid.“ Rohkem ta minuga ei rääkinud ja mind
ei kutsutud kunagi nende üritustele tagasi.“ See solvab Jumala õigsust. Tegelikult, kui oled
meelt parandanud, teed häid tegusid. Kahjuks paljud inimesed, kui nad mõtlevad
meeleparandusele, mõtlevad ainult halbadest asjadest, millest peaksid meelt parandama.
Tegelikult on kõige raskem meelt parandada headest tegudest. Sellega on tükk tegemist. Paulus
ütles:“Kui võin olla Tema õigsuses.“ Prohvet Jesaja ütles selle kohta naistele sobivamal viisil.
Pauluse märkused olid meestele mõeldud. Jesaja ütles, et teie õigsus on nagu teie
kuupuhastusriided. See ei ole midagi sellist, millest tahate avalikult palvetada. Piibel ütleb, et
sinu õigsus võib olla suurimaks takistuseks sinu ja Jumala vahel. See on palju raskem.
Kas teate, et praegu toimub ärkamine Briti vanglates? Jumal raputab tõeliselt meie maa
vanglaid. Ta kavatseb tõelisi evangeliste meie vanglatest välja tuua. Siis on meil vaimset putru
üle kogu maa. Kas pole põnev? Üks minu sõber, kui ta usule tuli, tunnistas oma patud. Ta läks
politseisse, et oma kuritegu üles tunnistada, mida polnud kunagi avastatud. Ta läks kohtu alla.
Sellepärast, et ta üles tunnistas, määrati talle kergeim karistus, kaks kuud. Ta läks sisse. Rääkis
kõigile Jeesusest, kuid peale kaht kuud pidi ta oma jüngrid maha jätma. Siis läks ta politseisse
tagasi ja tunnistas järgmise teo üles. Ta ütles mulle:“Mina olen ainus evangelist Britannias,
keda rahastab täielikult tema kõrgeausus, kuninganna.“ Nüüd on ta kuulus evangelist, kelle
nime te olete kindlasti kuulnud. Jumal teeb seda. Sellistel inimestel on palju kergem siseneda
Jumala kuningriiki. Üks Kanada telejaam, mille saateid näidati üle kogu Kanada, ütlesid mulle,
et ma võin rääkida 20 minutit, millest tahan. Ma ütlesin:“Ma hakkan rääkima Jumala
kuningriigist.“ Ta ütles:“See on kommertskanal, peame inimesi põnevuses hoidma.“
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Ütlesin:“See on mu lemmikteema ja ka Jeesuse lemmikteema.“ Ta ütles:“Hästi.“ Ma vaatasin
kaamerasse ja rääkisin 20 minutit Kuningriigist. Stuudios olid telefonid ja inimesed helistasid
sisse. Naise hääl ütles:“Tere, olen tänavaprostituut. Ma vaatan praegu saadet. Mul on üks
küsimus. Kuidas saaksin sellesse Kuningriiki, palun?“ Ma küsisin:“Miks sa tahad sinna saada?“
Ta ütles:“On aeg elu korda teha.“ Ma ütlesin:“Halleluuja, lõpuks ometi kuulutan õiget
evangeeliumit.“ Kui headele inimestele meeldib sinu kuulutus, kuulutad sa valet evangeeliumit.
Kui see meeldib halbadele inimestele, oled sa sellele lähemale jõudnud. Evangeelium on Jumala
õigsusest. Te ei pea mingeid omaenese evangeeliume leiutama. See kõik on teile kättesaadav
Kristuses. See on hea uudis. See on halb uudis neile, kes on olnud nendel vabatahtlikel töödel,
kes on teinud nii palju häid asju. Nendeni on väga raske evangeeliumiga jõuda, sest neis on
liiga palju nende eneste headust. Tõeline meeleparandus tähendab, et pöördud nii oma halbadest
kui ka oma headest tegudest. Ma kuulen väga harva kuulutajaid ütlemas:“Pöörduge oma
headest tegudest!“ Head teod võivad teid rohkem taevast eemal hoida, kui miski muu, sest
tunned ennast hästi. On väga harva, kui kuulen palvekoosolekul, et keegi paluks armu, mis on
traagiline, sest Jumal on seda nii täis. Kui seda palud, siis ka saad. Sa võid olla kindel, et ühele
palvele vastatakse. Inimesed peavad ennast tõesti halvasti tundma, enne kui nad armu paluvad.
Me palume juhtimist, õnnistust ja kõike muud, sest me arvame, et me ei ole piisavalt halvad, et
armu paluda. Kui Jumal kuuleb palvet, on ta patusele armuline. Siis on kohe taevas avatud. Ta
ei suuda sellisele palvele vastu panna. Te leiate sõna „arm“ igal pool Rooma kirjas. Jumal
igatseb meile anda Oma õigsust. „Siin on minu õigsus, teil endil ei ole seda kunagi piisavalt.“
Kui kuulutate õigsuse evangeeliumit, on paganate probleemiks nende õigsusetus. Neil on vaja
soovi õigsuse järele, et Kristuse juurde tulla. Juutide probleemiks on, et neil on liiga palju
õigsust. Nad ütlevad:“Ma olen piisavalt hea.“ Seega tegeleb Paulus nende mõlemaga. Ta esitab
päästet kui protsessi. Te naersite varem kui rääkisin inimeste taaskasutusse suunamisest, kuid
mina kasutan seda sõna rohkem kui „päästet“, sest inimesed saavad sellest aru. Päästele on
lähim inglise keelne sõna „salvage“, mitte „save“. Paljud inimesed tahavad saada päästetud.
Evangeelium ei räägi päästest (save), see räägib lunastusest (salvation). Kuidas saada
ümbertöödeldud, kuidas pääseda prügimäelt, mida Jeesus kutsus Gehennaks ja olla Jumala
poolt uuesti kasutatav? Selline ümbertöötlemise protsess võtab aega. Mind teeb alati
murelikuks, kui keegi ütleb, et eelmise pühapäeva õhtul sai 7 inimest päästetud. Ütlen:“Ei
saanud. Teil oli 7, kes alustasid päästetud saamist. Lunastus on protsess. Ma pole veel
päästetud.“ kuid olen sama meelt ühe jutlustajaga lõunaosariikidest, kes ütles:“Issand, ma ei ole
see, kes peaksin olema ja ma ei ole see, kes saan olema, kuid tänu Jumalale ei ole ma see, kes
olin.“ Teiste sõnadega olen päästmisel. Sõnal „päästma“ on Uues Testamendis kolm ajavormi:
meid on päästetud, meid päästetakse praegu ja meid päästetakse tulevikus. Heebrea keeles
öeldakse, et Jeesus tuleb teist korda, et tuua lunastus neile, kes Teda ootavad. Seega Ta toob
lunastuse. Osa minust, mida võite näha, ei ole veel päästetud. Ma saan uue keha, mis on
vastavalt minu Piiblile 33 aastat vana. Ei jõua kohe ära oodata, et saada jälle 33 aastaseks. Kui
olete 60-ndates, siis on see hea uudis. Noored inimesed ei saa sellest niimoodi aru. Kuid
vanematele on see hea uudis. Ma näen, et siin on mõned hallipäised. Minu keha ei ole veel
lunastatud, kuid see saab nii olema. On veel alasid, kus ma ei ole veel päästetud. Üks mees tuli
meie kogudusse Gilfordis. Ta ei elanud meist kaugel. Ma mõtlesin, et viin ta autoga ära ja saan
teda veel kogudusse kutsuda. Siis läksin autosse ja viisin ta koju. Ma küsisin:“Mida arvad
teenistusest? Kas oled esmakordselt koguduses?“ „Jah, täitsa tore oli.“ „Mida arvad jutlusest?“
Ta ütles:“Sa ütlesid, et Jeesus päästis meid meie pattudest.“ Ma ütlesin, et see on õige. Ta
ütles:“Anna mulle nimekiri kõikidest pattudest, millest Ta on sind päästnud.“ Kas pole
väljakutsuv? Ma pidin häbiga tunnistama, et esimesest, mis mulle pähe tuli, ei ole mind veel
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päästetud. Jumal kasutab uskmatut, et mulle öelda:“Sa ei lase mul ennast päästa.“ Jeesus ei
tulnud lihtsalt, et meile piletit taevasse anda ja minevik unustada. Ta tuli meid päästma. Ta ei
tulnud meid põrgust päästma. Ta tuli meid meie pattudest päästma ja neid ära võtma. Kui paljud
teist on päästetud oma pattudest? Te olete päästmisel. See on protsess.
Seletan seda küllalt keeruliste terminitega, Paulus kasutab neid. Ta ei kasuta neid kolme esimest
mõistet (imputed-arvele pandud, imparted-edastama, completed-valmis). Ma olen need sinna
pannud, et te tunneksite need ära, kui te neid kuulete. Kui te loete kommentaare Rooma kirja
kohta, puutute nendega (justification-õigeksmõistmine, sanctification-pühitsus (patust
puhastus), glorification-ülistus) kokku. Alustame siit: õigekssaamine, pühitsus ja ülistus. Mulle
need sõnad väga ei meeldi. See on ladina inglise keel. Need sõnad on pikad, paljusilbilised ja
abstraktsed. Sellepärast kasutatakse jutlustamisel anglo-saksi inglise keelt. Selle asemel, et
öelda veri, pisarad, töö ja higi, ütleb ladina inglise keel ohverdus, kurbus, töö ja perspiratsioon.
Mis ütleb teile rohkem, kas higi või perspiratsioon? Hobused higistavad, mehed perspireerivad
ja naised ainult hõõguvad. Õigekssaamine. Kas teate, mis on selles Piiblis (pidgeninglise
keeles) selle sõna asemel? -„Jumal ütleb, et minuga on kõik korras.“ Kas ei ole ilus? Ma näen,
et teie näod on särama löönud. See on oivaline tõlge. See tähendab Jumala silmis heas kirjas
olemist. Mida teised inimesed sellest mehest või naisest ka ei arvaks, Jumal ütleb, et nendega
on kõik korras. Õigsus. See on alles pääste algus. See vabastab meid patu karistusest. Patt on
katkenud suhe Jumalaga. Jumal ütleb:“Sinuga on kõik korras.“ Iga teine maailmareligioon
ütleb:“Pane suhe Jumalaga korda, siis saad Jumala silmis õigeks.“ See religioon ütleb:“Jumal
ütleb kõigepealt, et sinuga on kõik korras.“ Põhja-Inglismaal oli üks mees, keda ma tundsin,
kes oli ametis raskestikasvatavate poiste koolis. Seal oli üks poiss, keda ta püüdis ümber
kasvatada. Ta proovis temaga kõike. Ta katsetas karme abinõusid- vett, leiba, pehmet
kohtlemist- privileege. Miski ei muutnud teda. Ta oli mässaja. Ühel päeval kutsus ta poisi oma
kabinetti ja ütles:“Vaata, ma olen kõike proovinud, et sind ümber kasvatada, kuid mul on veel
üks asi, mida ma tahan proovida ja seda ei saa ma teha ilma sinu loata.“ Ta ütles:“Ma tahan
sind lapsendada. Ma tahan, et võtaksid mu nime. Kui satud jälle probleemidesse, on see minu
nimi, mis saab määritud. Ma tahan, et lahkuksid sellest kohast ja tuleksid minu koju elama. Kas
annad mulle loa selle tegemiseks?“ Poiss vastas:“Jah.“ Kui teile ütleksin, et sellest päevast
alates elas see poiss täiesti õiget elu, siis valetaksin. Aga alates sellest momendist tahtis ta seda.
Sellepärast paneb Jumal õigekssaamise enne pühitsust (patust puhastust). Ta
ütleb:“Kõrvaldame selle patu karistuse. Sa oled minu lapsendatud poeg. Sa oled perekonnas.
See on minu nimi. Sa oled sellest koolist välja tulnud. Sa oled selle seaduse alt välja tulnud. Sa
oled tulnud armu alla. Sind on adopteeritud.“ Nii see algab. See on ainult pääste algus. Paljud
inimesed arvavad, et nad olid õiged, kui nad selle said. Ei, nad ei olnud. Nad on õigele
platvormile tõstetud. Teine osa päästest on pühitsus. Olles vabaks saanud patu needusest,
katkisest suhtest, mis on taastunud. Nüüd pääseme vabaks patu võimu alt. Selle haare on
murtud. Pühitsus tuleb sama moodi usu läbi nagu õigekssaamine. Me oleme õigeks saanud usu
läbi ja oleme pühitsetud usu läbi. Me ei pea seda ise tegema. Me vajame Jumalat ja peame Teda
usaldama igal ajal. Ühel päeval on protsess lõpule viidud pühitsuses, kui oleme kõik patust
vabad. Kujutage elu maailmas, kus ei ole midagi, mida saaksite nautida, kus ei ole kiusatusi.
See peaks olema taevas. Teoloogid räägivad õigsusest usu kaudu, sest oleme õigeks saanud läbi
Kristusesse uskumise. Tema õigsus katab kinni meie õigsusetuse. Kui meid Kristusesse
ristitakse, riietatakse meid Temaga. Me oleme Temasse ristitud. Seega nüüd näeb Jumal ainult
Teda, kui Ta vaatab meie peale. See on meile antud, kuid seda tuleb ka edasi anda. See lihtsalt
ei kata meid, vaid see on saanud ka osaks meist. Jumal tahab oma õigsust meile päriselt anda,
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mitte lihtsalt sellega tunnustada. Momendist kui seda usume, on see meile antud õigsuseks. Siis
Jumal tahab, et saaksime ka õigeks. See protsess saab lõpetatud ainult siis, kui seisame ülistuses.
Paulus käsitleb pääste teemat, et juute ja paganaid kokku viia.
Vaatame lõpuks Rooma kirja üldjoontes. Me ei käsitle kõike, kuid tahan, et saaksite sellest õige
tunnetuse. Selle võib kokku võtta usu, lootuse ja armastusega. See on kolmainsus voorustest,
millest Uues Testamendis korduvalt kirjutatakse. Esimesed neli peatükki on kõik usust. Siis
tuleb viis peatükki sõna „lootus“. See vaatab tulevikku. Usk vaatab minevikku, mida Jumal on
Kristuses teinud. Lootus vaatab tulevikku, mida Ta teha kavatseb. Mitte ainult paganatega, vaid
ka Iisraeliga. Siis peatükkides 12-16 tuleb sisse kolmas sõna- armastus. See on seotud
olevikuga. Nüüd olen šokeerinud neid, kes teevad märkmeid. Kuidas sellega on? Uskuge mind,
see on kõige lihtsam kokkuvõte, mida saan anda. Mul on ka palju pikem ja detailsem kokkuvõte
siia kirjutatud, kuid ma ei söanda sellega alustada, et teile seda järelejäänud 9 minuti jooksul
esitada. Tahan, et saaksite Rooma kirja struktuuri. Et te saaksite tunnetuse sellest. Ma analüüsin
alati, tehes suured jaotused, seejärel alajaotused. Vahest ma teen sellest alajaotuse, vahest ka
sellest. Ma kasutan a ja a1, siis suur A, suur A1, väike a, väike a1. See on väga hea viis Piibli
lahtiharutamiseks, et te näeksite selle struktuuri, kuidas see on ülesehitatud. Ma olen püüdnud
seda teha nii lihtsalt kui suudan. Läheme algusest lõpuni. Tal on tervitused siin ja siin. Ta
alustab oma sõnumi andmist kolmainu Jumalaga (Isa, Poeg ja Vaim). Siis tulevad tervitused
kogu grupile. Ta tervitab Rooma pühasid koos. Kui me jõuame kirja lõppu, ei räägi ta oma
sõnumist, vaid räägib oma evangelismi meetodist. See on väga tähtis, et me sellest aru saame,
sest Rooma 15. peatükis ütleb ta:“Te olete kuulnud minu sõnumit, olete näinud, kuidas ma
elasin ja olete olnud tunnistajaks imedele ja tunnustähtedele. Kõik see on olnud Püha Vaimu
väes, kui ma olen teile evangeeliumit kuulutanud.“ Ta ei öelnud „teile“, sest ta ei olnud Roomas
käinud. Ta ütles:“Olen kuulutanud evangeeliumit Jeruusalemmast Illüüriani,“ mis on
tänapäeval Albaania. Ta tegi seda sõna, teo ja tunnustähega. Tänapäeval räägime me sõna, töö
ja töö ja imeteod. Kas olete sellest kuulnud? Kui imed ja tunnustähed tulid päevakorda, räägime
sõnadest, töödest ja imedest. Sõna ei ole märgiline. Kas olete märganud, et kaks neist on
silmadele ja üks kõrvadele. See on hea suhtlemine. Kuulake, inimesed ei oota evangeeliumi
kuulmist, vaid nad ootavad evangeeliumi nägemist. Neil on õigus seda näha. Meie vastutus on
neile seda näidata. Demonstreerida ja kuulutada evangeeliumit. Ta tegi seda kõike. Ta kuulutas
seda, kuid ka demonstreeris inimliku kinnitusega, kuidas ta elas. Samuti jumaliku kinnitusega
imede ja tunnustähtede kaudu. Siis on tal hulgaliselt tervitusi üksikisikutele ja üksikisikutelt.
Algab ühistervitustega ja lõpeb üksikisikute tervitamisega.
Läheme nüüd tema argumentide faasi juurde. Iga kolm põhilist gruppi on omakorda jaotatud
kolmeks väiksemaks. Kui te seda loete, leiate, et see muster on selge nagu kristall. Paulus on
väga süstemaatiline mõtleja. Võib-olla oli tal see kondikava juba enne kirjutama hakkamist. Ma
ei tea seda, kuid see sobib väga hästi. Esimeses kolmes peatükis tegeleb Paulus oma
evangeeliumiga juutidele ja paganatele. Kõigepealt pöördub ta juutide poole, siis paganate
poole. Ta ütleb:“Ma võlgnen seda kogu maailmale.“ Inimesed küsivad, kas neil on õigus
kuulutada evangeeliumit Jeesusest. Kas sul on õigust? Sa oled neile seda võlgu. Paulus
ütleb:“Ma olen võlgu juutidele ja paganatele.“ See ei ole mitte ainult minu õigus evangeeliumit
kuulutada, vaid kohustus. Me maksame võlga. Miks peaks Jumal sind õnnistama? Kui oled
avastanud vähiravimi, on sul kohustus sellest ka teistele rääkida. Sa ei ütleks:“Kas mul on õigus
neile sellest rääkida?“ Sa ütleksid:“Ma olen seda võlgu kõikidele, kes selle all kannatavad.“
Paulus oli võlgnik. Selles käsitles ta õigsuse teemat. Õigsus avaldub rooma ja meie paganlikus
maailmas Tema raevus ühiskonna pärast. Selle viha tõestus teiste hulgas on, et inimesi
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süüdistati kontrollimatutes himudes ja ebaloomulikes suhetes. Te võite seda igal pool näha.
Kontrollimatud himud ja ebaloomulikud suhted. Õigsus ei ole ilmutatud Jumala vihas patu
pärast, vaid see on meile Kristuse surma läbi antud, et Tema kandis meie patud ja meie võime
olla õiged. Ärge unustage kunagi, et rist oli topeltasendus. Mõned inimesed on väga rõõmsad,
et nende patud on ristile pandud. Jeesus tegi seda ainult sellepärast, et Ta saaks oma õigsuse
mulle anda. Tema, kes ei teadnud patust, tehti patuseks meie asemel. Miks? Et me saaksime
põrgust pääseda? Ei. Et me saaksime Jumala õigsuseks Temas. Milline tehing! Jeesus
ütles:“Anna mulle kõik oma patud ja mina annan sulle kogu oma õigsuse!“ See õigsus on meile
antud, see on meie arvel, niipea kui usume, et Jeesus suri meie eest. Kas pole hämmastav? See
on evangeelium. See õigsus ei ole saavutatav, see on meile lihtsalt antud. Jumal annab meile
isegi Vaimu väe, et me saaksime õigeks. Te näete siin kolmainsust pidevalt esinemas. Jumala
viha, Kristuse surm, elu Vaimus. Kolmainsus on ka usk, lootus ja armastus. Kolmainsus on Isa,
Poeg ja Püha Vaim. See läbib kogu Piiblit. Siis ta ütleb, et Jumala viha on juutidel, kes teevad
pattu ja paganatel, kes teevad pattu. Jumal vihkab juutide õigsust ja paganate õigsusetust. Ta
ütleb, et Kristuse surm tuleb kasuks juutidele ja paganatele. Ta ütleb:“Elage Vaimus. Ärge
kalduge käsumeelsusesse ega vabameelsusesse. Saage Vaimus vabaks.“ Nii põgeneme sellest
kohutavast patu ja surma nõiaringist.
Siis peatükkides 9-11 asendub õigsuse teema Iisraeli teemaga. Ta võtab jälle läbi kolm asja:
Iisraeli mineviku vähenemine jäägiks. Ta ütleb:“Mitte igaüks, kes on juut, ei ole tõeline Iisrael.“
Jumalal on alati olnud jääk. Tal on alati olnud mõned. Ta hoidis 7000-det, kes ei nõtkutanud
Baali ees põlvi. Isegi kui üle maailma on palju juute, ei ole Jumal kunagi kaotanud seda jääki,
kes Temasse usuvad. Viimase 2000 aasta jooksul on alati olnud juutidest usklikke. Tänu
Jumalale, nüüd nad rohkenevad nagu kõik muu. Praegu on vähemalt 50 000 juutidest
Kristusesse uskujat. See arv kasvab kiiresti. Halleluuja selle eest. Siis kahjuks räägib ta Iisraeli
praegusest vastuseisust evangeeliumile. Nad on kõige raskemad inimesed, kellele Jeesust
kuulutada. Osaliselt tänu kristlikule antisemitismile viimase 2000 aasta jooksul. Samuti kuna
see lõikab läbi juudi uhkusejuured ja nende õiguse. Siis räägib ta Iisraeli taastamisest lepitusse
tulevikus. Siis Paulus pöördub oma lugejate poole ja tegeleb nende praktiliste aladega. Kuidas
nad käituvad riigis ja ühiskonnas, maksavad makse, palvetavad juhtide eest. Siis olen ma
pannud peatüki numbrid, et te saaksite tunnetuse Pauluse väidetest ja struktuurist, et te võiksite
minna ja seda lugeda. Jumal õnnistagu teid selles. See on üks viljakamaid Uue Testamendi
osasid. Ma tean mitmeid inimesi, kes arvavad, et on tark kui nad on silmitsi tagakiusu ja
vangistusega, siis suudavad nad meenutada Pauluse kirja roomlastele, kui selleks
ettevalmistust, et nad saaksid selle oma südames salvestatuna kaasa võtta. See on pikk ja raske
kiri, kuid need, kes otsivad Kristust, saavad väärilise tasu. Need, kes uurivad Pühakirja, sest see
tunnistab Temast. Tänan kuulamast!

Pauluse kiri efeslastele
Kui Paulus kirjutas kirja Fileemonile, palus ta selle kirja Kolossasse toimetada. Ta tahtis, et
seda kirja loetakse ka Laodikeas ja Hierapolises. Teise kirja kavatses ta üldise kirjana kirjutada.
Paulus mõistis, et parim kaitse sünkretismi vastu oli selge õpetus kristlikust usust ja käitumisest.
Parim kaitse valeõpetuse vastu on hea õige õpetus. Paulus otsustas peale kirja kirjutamist
koloslastele, kirjutada üldise kirja kristlikust usust ja elust, mis annab korraliku puhta aluse ja
kaitseb igasuguste sissetungivate mõjude eest. Koloslastel ja efeslastel oli palju ühist. Kui loete
mõlemat koos, näete, et need olid kirjutatud koos. Kogudus on ihu, suhete koda. On huvitav, et
Fileemoni, Kolossa ja Efesose kirjad, mis on kõik kirjutatud samaaegselt, käsitlevad ka orjuse
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teemat, millest teistes kirjades ei ole juttu. Sellele ta mõtles palju, kui ta need kolm kirja kirjutas.
Efesose kiri ei tegele probleemidega, küsimustega ega mõne valeõpetusega. Kirja varasemates
versioonides ei mainita isegi Efesost. Seega tundub see olema üldine kiri kogu piirkonnas
levitamiseks. Efesose kogudusest teame rohkem kui ühestki teisest Uue Testamendi
kogudusest. Uues Testamendis on seda palju mainitud. Näiteks Apostlite tegude raamatus 1820 peatükis räägitakse Efesose kogudusest. Sellest on juttu Efesose kirjas ja esimeses ja teises
Timoteose kirjas. Selle kohta leiame ka Ilmutuse raamatu teisest peatükist. Te tõenäoliselt ei
tea seda, et Johannese esimene kiri, samuti teine ja kolmas kiri olid kirjutatud Efesoses, sest
apostel Johannes elas seal koos Jeesuse emaga. Ka Johannese evangeelium on seal kirjutatud.
Efesos oli algkoguduse ajaloos võtmelinn. Epistlit samastatakse sealse kogudusega. Sellepärast
kutsutakse seda Efesose kirjaks. See asus ida-lääne ja põhja-lõuna suunalise kaubatee ristmikul.
Seal oli sadam. Efesos on nüüd varemetes. See oli üks 12-nest linnast Ioonia liidus. See oli
kaubandus- ja rahanduskeskus. Seal oli kõige suurem paganatempel, mis oli 420 ruutjalga. See
tempel oli pühendatud meteoriidile, mis oli taevast alla sadanud ja Efesose peale kukkunud.
See oli olnud suur pigimust kamakas, mille pinnal oli palju kühmusid. Iga kühm oli naiserinna
kujuline. Seda võeti kui jumalannat, kelle nimi oli Diana. Mitte printsess, vaid jumalanna Diana.
Naiserinna ülistamine leidis aset siin Efesoses. Seda „mitmerinnalist“ meteoriiti kasutati
altarina. Seal müüdi hõbedasi meteoriiditükikesi ja inimesed tulid, et neid hõbedasi
meteoriiditükikesi koju kaasa osta. See äri kannatas, kui Paulus Efesosse tuli, sest siis see äri ei
läinud enam. Enam ei suudetud meteoriidikujukesi müüa. Efesos oli erakordne paik. Kogudus
oli siin hästi rajatud ja kui te seda paika külastate, näidatakse teile Johannese kiriku ja Maarja
haua varemeid. See on 99% kindel, et apostel Johannes suri seal ka ise. Johannes oli ainus
apostel, kes suri loomulikku surma. Kõik teised apostlid tapeti. Johannes elas kõrge vanuseni.
Kui te meenutate Johannese evangeeliumit, oli see meile suureks õnnistuseks, sest ta oli koos
Jeesusega käinud 60 aastat, kui ta selle evangeeliumi kirjutas. Paulus mõistis, et sünkretismi
takistamiseks Aasia kogudustes on vaja nendele kiri kirjutada, kus oleks kokkuvõte kristlikust
usust ja käitumisest. Seal ta jõuab oma usutunnistusele kõige lähemale. Kiri roomlastele ei ole
tema usutunnistus. Efesose kirjas annab ta süsteemse ülevaate kristlikust usust ja käitumisest.
Lubage mul teile näidata, kui arenenud koht oli Efesos. Siin on ainult selle varemed. Võite ette
kujutada, kui suursugune oli see linn. Siin on peatänav ja kui te kujutlete mäel 420 ruutjala
suurust templit, mille sees oli meteoriit ja paganausk selles kohas.
Vaatame esmalt Efesose kirja ülesehitust. See koosneb kahest võrdsest poolest. Need pooled
on küllaltki erinevad. See räägib teile midagi Pauluse evangeeliumist. Esimene osa räägib meie
suhtest Jumalaga. Teine osa räägib meie suhtest kaasinimestega Issandas. On huvitav, et kui ta
räägib suhtest Jumalaga, see rõhutab Issandat kui meie suhete juhtijat. Kristuse kaudu saame
Jumalaga suhte. Issand valitseb meie suhteid üksteisega. Esimest osa ma nimetaksin sisemiseks
päästeks. Teine osa on väljapoole suunatud pääste. Kirjas filiplastele on öeldud:“Nõudke oma
päästet, sest Jumal on see, kes teis on tegev.“ Pääste on see, mida nõutakse kõigepealt
sisemiselt, mida seejärel tuleb hakata igapäevases elus välja elama. Esimene osa räägib
õpetusest, teine kohustustest. Esimene osa räägib sellest, mille kaudu meid on päästetud. Teine
osa räägib sellest, milleks meid on päästetud. Võtmepunktiks on, et meid ei ole päästetud heade
tegude kaudu, vaid meid on päästetud headeks tegudeks. See on väga oluline. Maailm arvab, et
pääste tuleb headest tegudest. Evangeelium räägib päästest heade tegude tegemiseks. Esimene
osa keskendub õnnistustele ja andestusele. Teine osa keskendub pühaduse vajadusele. Esimene
on meie õigekssaamisest Jumala ees. Teine osa räägib meie pühitsemisest, õige elu elamisest.
Esimene osa keskendub meie päästele. Teine osa keskendub meie vastutusele. Esimene osa
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keskendub Jumala ülistamisele. Teine osa on selle ellu rakendamisest. Esimene osa rõhutab
jumalikku suveräänsust. Teises osas räägitakse vastutusest. Kõikide nende asjade vahel on
tasakaal. Esimene osa keskendub Jumala eesmärgile ja Tema väele. Esimeses osas on kaks
võtmesõna: Mis on Jumala plaan ja Tema vägi selle saavutamiseks. Teine osa keskendub meie
tegemistele ja võitlustele. „Käige valguses, käige armastuses nagu valguse lapsed.“ Me peame
võitlema vaimset võitlust. See on meie osa selles. Esimene osa räägib sellest, mis toimub
koguduse sees. Teine osa räägib sellest, mis toimub kogudusest väljaspool. Esimene osa
käsitleb vertikaalset dimensiooni. Teises osas käsitletakse horisontaalset dimensiooni. Lubage
mul selle kohta öelda kaks asja. Esiteks me peame need koos hoidma. Evangeelium, mis ei
toimi elus, ei ole täisevangeelium. Evangeelium, mis lihtsalt päästab meid ja annab pileti
taevasse, ei ole evangeelium. Meil peavad olema mõlemad. Teiseks, mis on kõige tähtsam, peab
olema sellises järjestuses. Esiteks pääste, siis head teod. Miks ma ütlen, et meil peavad olema
mõlemad? Mõned inimesed ütlevad, et kristlus on lihtsalt hea tegemine. See on kohutav vale.
Samasugune eksitus on ka öelda, et kristlus on lihtsalt päästetud olemine. Meil peavad olema
mõlemad. Meil peab see olema selles järjekorras, sest iga teine maailmareligioon paneb püha
elu esikohale ja suhte jumalaga teisele kohale. Nad ütlevad, et selleks, et sa oleksid Jumalale
vastuvõetav, pead sa olema hea. Iga teine religioon ütleb, et sa pead seda tegema, et olla Jumala
silmis õige. Kristlus on ainulaadne, sest see ütleb, et Jumal on sind enne aktsepteerinud lihtsalt
sellisena nagu oled. Õigekssaamine peab olema enne pühitsemist. Sa ei saa elada kristlikku elu
enne kui oled päästetud. Meil peavad olema mõlemad ja sellises järjekorras. Kristlik käitumine
on rajatud kristlikule usule. Kristlik kohustus tuleneb kristlikust õpetusest. Sellest räägib
Efesose kiri algusest peale.
Hakkame vaatama esimese osa 1-3 peatükki. Peatükid 1-3 on antud ülistusteenistuse vormis.
Paulus tõesti annab meile pääste käsitluse ülistusteenistuse kontekstis. Ta alustab Jumala
ülistusega, seejärel läheb ta edasi palvega, siis ta jutlustab, palvetab jälle ja lõpetab ülistusega.
See õpetus on ülistuse kontekstis. See ei ole lihtsalt jutlustamine, vaid ka kiitus ja palve. Kohe
alguses ülistatakse Jumalat, kes meid on õnnistanud kõige võimaliku õnnistusega. See on üks
kiituse vorm. Siis ta ütleb:“Ma palvetan teie eest.“ Jumala plaan on kõik asjad Kristuses kokku
võtta. Ta palub Jumala eesmärki ja plaani selle kirja lugejate ellu, et Ta võiks ilmutada oma
eesmärki sinule ja anda sulle väge seda oma elus saavutada. Plaan ja vägi. Siis ta laiendab jutlust
kolme punktina. Jumala vägi ja plaan, mis on ilmutatud esiteks Kristuses. Jumala plaan ja vägi
on Jeesuse tõstmine kõige üle. Jumala plaan ja vägi on paganate ülestõstmises ja neile
võimaldamises Tema rahvaga ühineda. Need, kes kunagi olid Iisraelist kaugel, on nüüd selle
kodanikud. Ka juutide ja paganate vaheline sein on maha lõhutud. Tahan teile midagi näidata.
Mõned aastad tagasi kaevasid arheoloogid Jeruusalemma templi varemetes, kus nad leidsid
selle kivi. Selle peal on kiri, mida loeti punase värvi abil. Kirjas oli, et kes iganes on kutsutud
niimoodi tegema, peab iseennast süüdistama, kui surm järgneb. See kivi oli Jeesuse aegadel
templis eraldatuse müüris juutide ja paganate vahel. Surmaotsus oli määratud paganale, kes
sellest müürist väljapoole läks või kes pagana väljapoole tõi. Sellepärast arreteeriti Paulus, keda
süüdistati pagana toomises üle selle hoiatava sildi. Tegelikult ei teinud ta seda füüsiliselt, vaid
tegi vaimselt üle kogu maailma. Seda tegi jutlustamine, mis tõi paganad pühade sekka. Jumala
plaan on tuua kogu maailm pühasse paika. See on väike tagapõhi Efesose teisele peatükile, kui
loete fraasi eraldavast vaheseinast, kui näete surmahoiatust nagu see. Paulus ütles, et kõik
võivad Kristuse juurde tulla. Jumala plaan on ilmutatud ka Pauluse ülestõstmises. Jumala väe
ja plaani kohta käivat kolm näidet on: Kristus, kes on üles tõstetud kõige üle valitsema;
paganad, kes on üles tõstetud, et jumalarahvaga ühineda ja Paulus, kes on üles tõstetud, et seda
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müsteeriumit ilmutada. Jumal tahab, et nii juut kui ka pagan oleksid Kristuses. Ta tahab kogu
maailma Kristuse juhtimise alla saada. Seega Paulus palvetas Jumala väge ja plaani, et nad
teaksid, et Jumala vägi on üle kõige, mida me palume või arvame. Ta lõpetab selle väe
palumisega, mis võib teha palju rohkemat, kui me iganes suudame ette kujutada. See on
ülistusteenistus. Te näete järjestust: kiitus, palve, jutlustamine. Efesose esimene osa on
ülistusest. Kogu selle teema on Jumala vägi ja plaan. Algab Jumala plaani ülistamisega ja lõpeb
Tema väe ülistamisega. Kõik see on suur Jumala vägi ja eesmärk. Miski ei saa peatada Jumalat
tegemast, mida Ta kavatseb.
Vaatame peatükke 4-6. Need räägivad meie reageeringust. Mida me teeme pärast ülistust. Mida
teeme, kui oleme mõistnud, et kõik, mis on kirjutatud 1-3 peatükini, on tõsi? Kuidas see
mõjutab meie elusid? Esimene asi, mida meid on tegema kutsutud, on käimine. Sa võid Vaimus
hüpata, kuid Jumal ootab Vaimus käimist. Käimine ei ole vaatemänguline hüppamine. Sa tõstad
ühe jala üles ja paned teise ette maha. Miks see on oluline? Käimine on korraga ühe sammu
astumine õiges suunas. See ei ole väga vaatemänguline ega sensatsiooniline. Jumal otsib
inimesi, kes käivad valguses, armastuses, kes käivad nagu jumalalapsed. Loeb ainult käimine,
mitte hüppamine ega kargamine. Rännak samm sammu järel. Kristlus on tee, palverännak. See
on ka Jeesuse nimi. „Mina olen tee.“ Ta ütleb, et on 8 asja, milles peame käima. Käige
alanduses, sest see on osaduse saladus. Ilma alanduseta ei ole kristlikku ühtsust. Kusiganes on
uhkus, seal on ühtsus lõhutud. Alandlikkus on esimene asi, milles meid on kutsutud käima. Kui
mõistad, et Jumal teab meist kõike, siis käid alandlikkuses. Ma olin ärritunud, sest minu kohta
räägiti valesid. See sulges teenistuse uksi 7-8 aastat tagasi. Ma olin närvis, sest teenistuse uks
oli sulgumas. Ma läksin Jumala juurde. Teate, mida Ta ütles:“David, kõige hullem, mida nad
sinu kohta saavad öelda, ei ole nii hull kui tõde.“ Ma pöördusin oma naise poole. Jumal
ütles:“Ma siiani armastan sind ja kasutan sind.“ Kui ma iganes kuulen enda kohta valet, ütlen
ma, et Jumal tänatud, et nad ei tea tõde. Jeesus teab tõde. Ta teab sinust kõike ja see hoiab sind
alandlikuna. Loen ühe luuletuse:“Ühe patuse pühalik hüüe meeleheitlikus kurbuses. Oo Jumal,
minu süda on must, ma olen esipatune. Siis ingel sosistas: Tühi loba mu väike mees, sa ei ole
midagi seesugust.“ On olemas ka vale tagasihoidlikkus. See ei ole alandlikkus. Tõeline
alandlikkus ütleb:“Kõik, mis ma olen, olen Jumala armust.“ Siis käi osaduses, sest on ainult
üks ihu. On üks Vaim, üks usk, üks ristimine. Ainult üks Jumal. Käige ühtsuses, sest misiganes
arusaamatused võivad ette tulla, meid kõiki on päästetud sama Jeesuse poolt, sama verega. Meil
on üks tulevik. Meil on sama Vaim. Käige küpsuses. Kasvage üles Kristuse täisea mõõtu
mööda. Sellepärast on Jumal meile andnud pastorid, apostlid, õpetajad ja evangelistid. Ta on
kõik need annid andnud meie ülesehitamiseks. Osaduse aluseks ei ole usu ühtsus, vaid on
Vaimu ühtsus kuni me saavutame usuühtsuse. Liiga palju tehakse ühtsuse alusel õpetuslikke
kokkuleppeid. Seepärast kritiseeritakse neid, kes on osaduses katoliiklastega või
karismaatikutega. Ühtsuse alus on üks Vaim. Kui ma kohtan kedagi, kes on olnud ristitud
samasse Vaimu, millesse mina olen ristitud, siis on mul temaga osadus. Võib-olla ei ole me
saavutanud usu ühtsust. See tuleb küpsusega. Paulus ütles:“Hoidke vaimuühtsust kuni me kõik
saavutame usuühtsuse.“ Millal iganes te kohtate kedagi, kelles elab Püha Vaim, kuulute ühte
Kristuse ihusse, õpetuslikest erinevustest hoolimata. Ühine usk tuleb kasvamisega. Siis te ei ole
enam väetid lapsed, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules. Käi rikkumatuses.
Viies peatükk algab nimekirjaga moraalsest rikkumatusest. Ära tee tühiseid nalju! Niisama
praktiline see ongi. Ta ütleb seda peatüki keskel. Ja laitmatu iseloom. Käige
ligimesearmastuses. Andke üksteisele andeks nagu Jeesus teile andeks andis. Kristlased on
ligimesearmastajad ja sallivad, kuid mitte sallivad patu suhtes. Nad on sallivad üksteise suhtes
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ja armastavad üksteist. Käige puhtuses. Olge täidetud Püha Vaimuga. Kristuses teineteisele
alistumine on küpsuse kaunis märk. Olge allaheitlikud. Naised oma meestele, lapsed
vanematele, orjad isandatele. Siis tuleb selle teine pool. Käige vastutustundes. Seal ta ütleb
midagi meestele, mis on väga väljakutsuv:“Mehed, armastage oma naisi nagu Jeesus armastab
kogudust. Minu naine on mulle öelnud:“Kui sina allud Jeesusele, allun mina sinule rõõmuga.“
See on vastutuse pool. Meestel, vanematel ja tööandjatel on vastutus nende ees, kes annavad
nende kätte oma elu. See on väga praktiline käimine. See ei ole vaatemänguline, see on käimine
üks samm korraga ja õiges suunas. Käimisest jõuame võitlusesse. See on väga populaarne
peatükk, kuidas kristlane paneb endale kogu Jumala sõjavarustuse. Meil ei ole võitlus
inimestega, kellega on palju kergem võidelda. Kristlastel on vahest kiusatus asuda võitlusesse
teise inimesega. Meil ei ole võitlus liha ja verega, vaid taevaaluste kurjusejõududega. Kui me
oleme Kristuses, siis istume Temaga taevases paigus. Te arvate, et ma seisan kõrgel, seda
ütlevad teile teie meeled. Tegelikult istun ma praegu. Minu tegelik mina istub koos Kristusega
taevases paigus. See on minu tegelik olukord. Minu keha seisab siin. Kui ma suren, siis lakkan
olemast seal, kus on minu keha ja olen seal, kus on minu vaim, istudes Kristusega taevases
paigus. Tegelikult on kristlased juba taevasse läinud, aga nende meeled ütlevad neile, mis Maal
toimub. Tema on meid õnnistanud iga vaimse õnnistusega taevases paigus ja on pannud meid
sinna istuma. Sellepärast on ka valitsused ja võimud. Kui jõuate taevastesse paikadesse, jõuate
konflikti, kus teil on vaja Jumala sõjavarustust, et seista. Te ei tohi kunagi taganeda. Teie selja
jaoks ei ole mingit kaitsevarustust. Ärge kunagi pöörake selga. Vahest te võib-olla ei ole
võimelised kõndima, kuid kui teil kogu see varustus seljas on, siis seiske ja haarake usukilp.
Tegelikult on kilp puidust, mis on nahaga kaetud. Rooma sõdalased kasutasid seda, nooled jäid
sellesse puitu kinni ja hävisid. Kõik kurja nooled saavad sinu usu poolt kinni püütud ja
hävitatud. Iga osa sellest varustusest on tähtis. Sinu pea peab olema kaetud. Su süda peab olema
kaitstud. Sul peab olema vöö, kus ripub mõõk. Teie jalas on kingad valmiduseks evangeeliumi
kuulutada. Sõjas me vajame varustust ja kaitset, milleks on palvetamine vaimus. See on sinu
suurim relv. Sa vajad kaitset, kuid vajad ka palvet.
Võtame kokku Efesose 4-6 ja räägime ettemääratusest. Vahest inimesed küsivad, kas nad on
lihtsalt robotid või nukud, kes ei saa Jumalale vastupanu osutada. Tänase päeva mõte on, et me
oleme Jumala kaastöötajad. Jumala ja inimese vahel on dünaamiline suhe. Läheme Jeremija 18,
kus prohvet saadeti pottsepa majja, et omandada õppetükk pottsepast ja savist. Pottsepal oli
kavatsus savist ilus vaas teha, aga savi ei allunud tema käte all. Siis pani ta selle tagasi ja tegi
tavalise paja. Jumal küsis Jeremijalt:“Kas omandasid õppetüki pottsepast ja savist?“ Pottsepp
määras selle savi olema ilus vaas, aga savi tõrkus. Seepärast tegi ta sellest tahumatu paja. See
on ettemääratus. See tähendab sõnasõnalt, et Jumal on otsustanud sulle sinu saatuse, kuid see
ei tähenda, et Ta seda sulle peale surub. See tähendab, et kui sa Talle vastad, siis plaan, mille
Tema on sinu jaoks kavandanud enne maailma loomist, on sinu. Kuid ei ole midagi, mis ütleks,
et kui Jumal on sinu saatuse määranud, ei saa sa seda muuta. Ma mõtlen, et see savi jäi oma
saatusest ilma. Pottsepp tahtis temast teha ilusat astjat. Jumal ütles Jeremijale:“Ma tahan
Iisraelist teha ühe ilusa astja oma armu all, selle asemel, et ta oleks inetu astja minu
kohtumõistmise all. Kui nad parandavad meelt, siis teen ma nendest jälle ilusad astjad.“ Jumal
ei ole meid kunagi määranud olema inetu astja kohtumõistmiseks, Ta on määranud meid olema
ilus astja Tema armu all olemiseks.
Minu isa ja mina tahtsime saada põllumeheks. Kui ma 16-aastaselt koolist lahkusin, läksin ma
talusse tööle. Mul oli 90 lehma igal hommikul kell 4. Mulle meeldis see. Ma ei teadnud seda,
aga minu isa oli plaaninud minu jaoks, et ma võtan Šotimaal talupidamise üle, kui saan 21113

aastaseks. Kui ma sellest talust möödun, mõtlen ma, et ma oleksin võinud siiani talus lehmi
lüpsta. Issand Jeesus ütles mulle, mida Tema tahab, et ma teeksin. Minu isa ütles mulle, et talu
on valmis, kui olin 21-aastane. Ma ütlesin, et on juba hilja. Kui ma oleksin selle talu vastu
võtnud, siis oleksin alati öelnud, et minu isa määras mulle minu saatuse olla selles talus. Ette
määrama tähendab sõnasõnalt kellegi saatust ette ära määrama. Jumal ei kohtle meid nagu
nukke ega sunni meid tegema seda, mida Tema on meie jaoks plaaninud. Tema määrab meid
oma ausse. Sa võid sellele vastu panna või sellest keelduda. Sa võid selle vastu võtta. Kui sa
seda teed, võid sa öelda, et Ta on selle sinu jaoks plaaninud juba enne maailma loomist.
Ettemääratust mõistetakse kahel viisil. Kõige tavalisem arusaamine on, et üksikisikud on
valitud olema päästetud ja teised ei ole selleks valitud ja et Jumal on selle ammu enne ära
otsustanud. Usutakse, et arm on vastupandamatu, Jumala armule ei saa vastu seista. Isa on
otsustanud:“Sina saad päästetud, meie ei saa selle heaks midagi teha. Sinu saatus on Jumala
valiku kaudu ära määratud. Kas see lõpeb taevas või põrgus, Jumal on nii otsustanud ja nii see
jääb. Seepärast inimene, kes on kadunud, ei ole seda oma tegude pärast, vaid Jumal on nii
otsustanud. Seepärast oled sa uuesti sündinud enne meeleparandust ja uskumist. Kuni sa ei ole
uuesti sündinud, ei saa sa meelt parandada ja uskuda. Jumal valib sind, siis sünnid uuesti ja siis
saad hakata alles meelt parandama. Seepärast on sul usus püsimine garanteeritud, sest arm on
vastupandamatu. Siis on täiesti kindel, et lõpetad taevas.“ See on kõige tavalisem ettemääratuse
käsitlus. See on seotud Calviniga. Tegelikult tema seda ei õpetanud. Seda õpetas tema
järeltulija, kelle nimi on Beza. Tegelikult õpetas Calvin, et pääste sõltub ka inimesest endast.
Kui Piiblist uurida ettemääratust, siis seal ei kirjutata, et oled valitud päästeks, vaid oled valitud
teenimiseks. See ei ole mitte niivõrd sinu privileeg, vaid on sinu vastutus olla üks äravalitutest.
Rõhk ei ole mitte üksikisikutel, vaid inimestel. Lähemal vaatlusel näeme, et arm ei ole
vastupandamatu. Sellele võib vastu panna. See sõltub sinu jätkamisest usus. Sinu saatus taevas
või põrgus ei ole sõltuv mitte Jumala valikust, vaid sõltub sinust endast. Kas sa valid, et Tema
arm vastu võtta või valid sellest keeldumise. Me sünnime uuesti peale meeleparandust ja usku,
mitte enne. Kuna me oleme meelt parandanud ja usume, siis Jumal saab anda meile uue elu
Kristuses. Usus püsimine on nõutav, mitte garanteeritud. Sa püsid usus, kui oled ühenduses
viinapuuga, siis saad kõigest üle ja püsid Kristuses. Sa jätkad uskumist. See ei ole pääste tegude
kaudu, vaid pääste usus püsimise kaudu. Seda seostatakse tihti Arminiusega. Inimesed heidavad
tihti selle vaate kõrvale ilma et oleksid tema teoseid kunagi lugenud. Minu jaoks oli see tõestu
jumalik mees. Tema vaateid ei mõistetud tema elu ajal. Teda rünnati ka pärast tema surma. Ta
elas jumalikku elu. Ma ei ole häbistatud, kui mind selle mehega seostatakse. Oluline on, mida
Piibel selle kohta ütleb. Mina usun ettemääratusse. Mina usun, et Jumal on mind määranud
olema see, kes ma olen. Ma usun, et Ta määras minu elu juba enne kui ma Temast midagi
teadsin. Ta armastas mind enne, kui mina Teda armastasin. Ta valis mind enne kui mina Tema
valisin. Ma usun, et Ta tegi seda sellepärast, et ma ei lükanud Tema armu tagasi ja võtsin selle
vastu ja usun seda jätkuvalt. Mulle meeldib seda teiega jagada. On üks väga paheline
klišee:“Ükskord päästetud, igavesti päästetud.“ See on kohutav fraas. Mida tähendab kord
päästetud? Ma olen olnud päästetud. Olen nagu see palvetaja, kes palus:“Jumal ma vihkan seda,
mis ma peaksin olema. Ma vihkan seda, mis ma kavatsen olla, kuid kiitus Jumalale selle eest,
mis ma olin.“ Meid päästetakse. Pääste on protsess, mitte hetkeline ime. Sellepärast ootame
Tema teist tulemist, kui Ta toob pääste neile, kes Teda ootavad. Olla kord päästetud, tähendab
jäädavalt päästetud olemist. See mõtteviis võib rikkuda kristlikku osadust. Aga ma usun, et
selline käsitlus võib luua takistusi inimeste mõtlemises, sest see alahindab seda dünaamilist
pottsepa ja savi vahelist suhet. Pottsepp otsustas mind luua ilusaks inimeseks Kristuses. Ta
määras mind selleks. Ta otsustas selle palju enne minu sündi. Kui ma olin 17-aastane, puudutas
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Ta mu elu oma armuga. Ma võisin valida ka Tema armu tagasilükkamise. Armu vastuvõtmisega
võtsin ma vastu Tema ettemääratuse minu elus. Seda mõtlen ma dünaamilise suhte all. See
kontseptsioon ei ütle kunagi:“Jumal ei valinud teisi päästeks.“ Piibel ütleb, et Jumal tahab, et
kõik inimesed saaksid päästetud. Kui Tema on nii otsustanud, mis peaks peatama seda tegemast.
Ainult Tema armu tagasilükkamine. Piiblis on öeldud, et sa võid Püha Vaimu kurvastada, võid
sellele vastu panna. Esimene kristlik märter süüdistas oma tapjaid selles, et nad panevad alati
Pühale Vaimule vastu. Ka Jumalale on võimalik vastu panna. See ei tähenda, et Jumal oleks
nõrgem kui mina. Jumal oma imelises armastuses on teinud ennast meie keeldumise suhtes
haavatavaks. See on hämmastav, et Jumal ei sunni kunagi kedagi olema Tema laps. Ta ei sunni
kedagi ka minema taevasse, Ta ei sunni kedagi olema kristlane. Aga Tema armu ja armastuse
läbi on Ta otsustanud igaühele tema saatuse. Ta on selle valmis pannud nende jaoks, kes Teda
armastavad. Minu jaoks on see rohkem kogemus kui õpetus. Ma tean, et Tema valis mind enne
kui mina Tema valisin. Tean, et Ta otsustas selle enne, kui ma sellest midagi kuulnud olin.
Tean, et mul oli olemas kohutav potentsiaal keelduda Jumala plaanist minu elus.
Palvetame:“Isa, me võime õpetustest ja teoloogiast nii täidetud saada, et me tahame kiita Sind,
et Sina oled Jumal ja valisid meid Kristuses juba enne maailma loomist. Tänan Sind päeva eest,
mil Sa tulid meie ellu ja Sinu armust sai tõeline kogemus. Tänan, et Sa võimaldasid meil meelt
parandada ja uskuda, et me ei pannud sellele vastu. Anname Sulle au. Täname selle eest, et
kogu Sinu täius on Kristuses ja et Sinu väe läbi saavutatakse Sinu eesmärk. Sa oled kutsunud
meid olema osa sellest eesmärgist. Me tahame rõõmuga alistuda Sinu armule ja Sinu Vaimule.
Et Sina oled üle kõige ja me võime Sind igavesti kiita kuni meie pääste on täielik Jeesuse
tulekuni, Tema nimel, Aamen.

Pauluse kiri koloslastele
Kui Paulus ei saanud kogudust külastada, kirjutas ta kirja. Oma teenistuse lõpus ei saanud ta
kogudusi külastada, sest ta oli vangis. Enamus tema kirjadest on kirjutatud koduarestis või
vanglas. Järgmised kirjad, mida me vaatleme hakkame, on kirjutatud tema esimese vangistuse
ajal Roomas, kui ta oli rooma sõdurite poolt valvatuna koduarestis. Kirjad Timoteosele ja
Tiitusele on kirjutatud vanglas surmamõistetuna. Enamus tema kirjadest on kirjutatud vanglas.
Mõnesid kirju nimetatakse vanglaepistliteks. Need olid kirjutatud esimese vangistuse ajal. Ta
kirjutas kolme tüüpi kirju: isiklikke üksikisikutele, olustikukirju vastavalt koguduse
hetkeolukorrale ja üldisi kirju, mis ei käsitlenud teatud probleeme ning olid üldsusele
adresseeritud. Meil on kolm kirja, mis kõik on kirjutatud samaaegselt. Esimene oli Fileemonile.
Siis ta kirjutas kirja koloslastele. Siis ta kirjutas üldise kirja, mida me nimetame efeslaste
kirjaks. Koloslaste kirja puhul peate lugema ridade vahelt olusid ja vajadusi. Peame küsima,
millest ta kirjutas? Kellele ta kirjutas? Miks ta kirjutas? Kirja ülesehitus: kirjutaja nimi, saaja
aadress, tervitused, komplimendid, kirja sisu, kokkuvõte, lõpulause ja allkiri. Kõikide epistlite
puhul peame teadma olustikulist tagapõhja. Peame vaatama koguduse tegelikke tegemisi, siis
saame neid põhimõtteid tänapäevas rakendada. Vaatame natuke geograafiat. Vaatame Türgi
lääneosa. Peaaegu kõik Pauluse kirjad on sellel kaardil: Galaatia kiri, Kolossa kiri, Efesose kiri,
Korintose kiri. Rooma kiri jääb natuke kaardilt välja. Tessaloonika kiri, kiri filiplastele. Ala,
mida me praegu detailsemalt käsitleme, on Türgi lääneosa. See oli sellele ajal Aasia Rooma
provints. Siin asuvad Efesos, Smürna, Pergamon, Tüatiira, Sardes, Filadelfia, Laodikea, millest
on juttu Ilmutuse raamatu 7 kirjas. Seal oli org kolme linnaga: Hierapolis, Laodikea ja Kolossa.
See väike ala ja Efesos, millest räägime hiljem. Paulus on nüüd Roomas arestis, kuid ta kirjutab
kirju sellesse väikesesse piirkonda. Tahan teile näidata pilte sellest kaunist orust. Siin on org,
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siin on Kolossa. See on väga kaunis org, mida ümbritsevad mäed. Jõgi, mis siit läbi voolab, on
Meander. Kas olete seda nime varem kuulnud? Sellest tuleb inglisekeelne sõna „meander“looklema. Selles koguduses toimuv on mõjutatud selle piirkonna poolt, kus see asub. See oli
kogudus, mis hakkas käänakuid tegema ja tõest kõrvale kalduma, mis on omane paljudele
kogudustele. Paulus kirjutas esimese kirja Fileemonile, kelle ärapõgenenud orja ta saatis
Laodikeast tagasi Kolossasse oma isanda juurde. Samal ajal kirjutas ta ka kirja Kolossa
kogudusele ja Efesose kogudusele. Seega kõik kolm kirja olid saadetud samal ajal, sama kulleri
poolt ja samasse piirkonda.
Vaatame nüüd kirja koloslastele. Kus see asus? Võite näha, et see asus Aasiasse viiva peatee
ääres. Seal elas paljude rahvuste esindajaid. Sinna kogunesid rändurid eri paigust. Kolossa oli
väga kosmopoliitne linn. Seal olid põlisasukad, früügialased, kreeklased, juudid, roomlased.
Hiljem võtsid saratseenid selle linna üle. See oli rahvusvaheline linn, mistõttu oli see mitmete
erinevate religioonide linn. Tänapäeval nimetame seda pluralistlikuks linnaks. Kas olete seda
sõna kuulnud? See on saanud väga tavaliseks. Pluralism tähendab, et samal tänaval on erinevad
religioonid. See juhtub tänapäeva Inglismaal enneolematus ulatuses. Birminghamis võib leida
kohti, kus on moslemid, budistid, hindud, kristlased, juudid ja kõik ühel tänaval. See tekitab
palju usulisi probleeme, kuidas elada rahus nii paljude erinevate religioonidega, mis üksteisega
võistlevad. Pluralistlikud olukorrad erinevad oluliselt ühest suurest paganausust nagu seda oli
Efesos. Seal oli Artemise tempel. Kolossas oli kõike. Seal oli palju animismi. Animismi puhul
usutakse looduse algjõududesse. Jões on vaim, puus on vaim. Rohelise liikumise sildi all on see
tagasi tulemas. Viljakuse kultus, emakese looduse ülistamine. On huvitav, et maa ülistamist
peetakse feminismiks, sest maa on feminiinne. Emakese looduse ja emakese maa ülistamises
on palju animismi. Seal oli üks ebatavaline looduslik nähtus- mäejalam, mis oli valge. Sellele
anti hüüdnimi “Puuvillalinn“. Paljudel piltidel päevitavad inimesed sellel valgel mäel. See on
kaetud soolalademetega. Astroloogia mõju oli seal tugev. See tuli Pärsiast. Astroloogia oli ka
üheks probleemiks, millega Kolossa kogudus pidi tegelema. See on jälle tagasi tulnud. Igast
kümnest mehest kuus ja seitse igast kümnest naisest loeb Inglismaal iga päev horoskoopi.
Sellest kirjutas ka Shakespeare. Animism, astroloogia, kreeka ja rooma jumalad ja jumalannad
olid kõik Kolossas. Gnostitsism, mis on vastand agnostitsismile. Gnostik on see, kes ütleb, et
ta teab, agnostik ütleb, et ta ei tea. Neil oli palju salajasi initsiatsiooniõigusi. Seal oli ka judaism,
mis erines oluliselt püha maa judaismist. See võttis erinevaid toone, mis on tihti judaismile
omane. Judaism kaldudes oma juurtest kõrvale, muutub filosoofilisemaks, vähem moraalseks,
rohkem müstiliseks. Sellel ei ole enam tõelise judaismi vaimu. See tundub inimestele väga
huvitav, samas on see väga ohtlik. Seal oli ka kristlus. See ei olnud jõudnud Kolossasse Pauluse
kaudu, sest Paulus ei olnud seal kunagi olnud. Kolossa kogudus tekkis, kui Paulus oli Efesoses.
Üks tema kaudu usule tulnud inimene oli mees, keda kutsuti Epafraseks. Epafras ütles, et ta
tahab evangeeliumit oma kodulinnas levitada. Paulus ütles:“Mine ja kuuluta Kolossas.“ Seega
Epafras oli Kolossa koguduse rajaja. On oluline teada, et Paulus kirjutab kogudusele, mida ta
ei olnud asutanud ega kunagi külastanud. Sellepärast on tema tervituste nimekiri nii suur, sest
ta püüdis kontakte luua. Kui sina kirjutad, ütled, et teil on ühine tuttav. Paulus mainis Epafrast
ja teisi, kes teda tundis. Epafraselt sai ta teada, et koguduses olid asjad halvasti. Epafras ei olnud
ametlikult apostel. Tema lihtsalt kuulutas evangeeliumit. Epafras rääkis Paulusele, mis toimub
ja Paulus otsustas kogudusele kirja kirjutada. Ta kirjutas kirja kogudusele, mille üle tal ei olnud
meelevalda, sest ta ei olnud seda rajanud. Nemad teda ei tundnud. Tema toon on jahe ja õrn,
sest ta neid inimesi ei tundnud.
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Mis oli probleemiks? Mis oli valesti? Selle üle on piibliuurijad lõputult vaielnud. Mis seal
toimus? Kindlasti oli sisse tulnud valeõpetus usu ja käitumise kohta. Usk mõjutab käitumist.
Kui sa usud valesid asju, siis sa käitud ka valesti. Kui jõuad õigele usule, muutub ka sinu
käitumine õigeks. Kui usud valesid asju, muutub ka käitumine valeks. Valeõpetus oli sisse
tulnud. Kas see oli mingi kindel valeõpetus, on uurijate küsimus. Kas see oli mingi müstikute
religioon või gnostiline usk? Selles ei ole kunagi kokkuleppele jõutud. Kui teed nimekirja
vigadest, mida Paulus käsitleb, ei lisandu ühtki tuntud sekti või kultust. Vahest võid otse läbi
näha, kui vale kultus tuleb sisse. Koloslased ei suutnud seda ära tunda. Mis siis tungis sisse?
Kindlasti ei olnud see judaism. See ei olnud ka üks müstikute religioon, ei olnud astroloogia.
Samas tundub, et see võis olla segu neist kõigest, mida me tänapäeval kutsume New Age-ks.
Nii nagu New Age ei ole üks eriline kultus, see ei ole ka liikumine. Mina nimetaksin seda pigem
moeks. See on lumepall, mis korjab endasse kõike võimalikku nagu taimetoitlus, feminism.
New Age-i mõtlemine korjab endasse asju, millega kokku juhtutakse. Nagu lumepall korjab
endasse kõike, millel see veereb. See ei ole mingi organisatsioon. See on mood, mis inimesi
ahvatleb. Ma arvan, et see on tegelik põhjus, miks me ei tunne ära Kolossas olevat valeõpetust.
See oli segu. Kolossa tegelik probleem, millega ka meie kokku puutume, on, et liiga palju
tuuakse kristlusesse väljastpoolt. Probleem ei ole niivõrd valeõpetuses kui sünkretismis.
Sünkretism on erinevate uskude segamine. See ei ole mingi valeõpetus ega kultus. See on
lihtsalt halb segu. Kui segad kristluse tükikestega neist teistest uskudest ja oma paganliku
tagapõhjaga, lõpetad sa millegagi, mis ei ole kristlus. Siis oled midagi kaotanud. See probleem
oli Kolossas ja ka meil. Sellepärast on kiri koloslastele väga oluline. See on kainestav sõnum,
mida tänapäeval vajame. Selleks et aru saada, mis toimub, vajame tänapäeval tõeliselt sooja
südant, kuid külma pead. Igasugused asjad tungivad tänapäeval kogudusse. Refleksoloogia on
praegu kirikutes. Kristlased tegelevad sellega. Jooga on praegu koguduses. Tuleks küsida:“Mis
toimub ja mis on kõige selle tulemus?“ Kiri koloslastele annab suurepärase võimaluse
sünkretismi analüüsimiseks. Uskude segamine ja surve kristlusele seguneda teiste
religioonidega. Esineb usufestivale, kus budistid, hindud, kristlased ja juudid omavahel
kohtuvad. Paavst kutsub ühisele palvusele, kus kõik religioonid tulevad kokku. Cantebury
katedraalis oli metsafestival, kus erinevad usud tulid puude pärast palvetama. Palju sellest on
keskkonnaga seotud, kus looduse algjõud on segatud kristlusega nagu see oli Kolossas. See on
väga aktuaalne ka tänapäeval. Mõned judaistlikud mõjud on sisse toodud. Samuti mõned
paganlikud ja animistlikud asjad. Kogu sellest asjast tuli üks suur segadus, kus Kristus oli
kaotanud oma koha ja see oli selle kirja võtmeks. Mida rohkem tuuakse väliseid asju kogudusse,
mida rohkem räägitakse refleksoloogiast, joogast, seda vähem räägitakse, mida Kristus on meie
heaks teinud. Paljudel nendel segatud religioonidega festivalidel on Kristus see, kes kaduma
läheb. Jeesuse nimi ei ole enam oluline. See kiri paneb väga suurt rõhku Kristuse esikohale
seadmisele. Tema peab olema tähelepanu keskmes. Kui hakkad kristlust teiste uskudega
segama, eriti oma tagapõhjausuga, siis Kristus kaotab oma koha. Ta ei ole enam kristluse
keskmes.
Vaatame kirja, et näha, mis toimus. Probleemiks oli sünkretism ja see muutis kristluse
ebausuks. See oht on olemas ka tänapäeval, mida mina nimetan kirikluseks. Te teate, mida ma
mõtlen. Inglismaa on ametlikult kristlik, kuid paljud on religioossed. Kristus päästab meid
religioossusest. Kui tuled Jeesuse juurde, ei ole sa enam religioosne. Mis on naljaks, et kõik
minu naabrid ütlevad, et oled saanud religioosseks. See annab sulle suurepärase võimaluse
öelda, et ma olen lõpetanud olemast religioosne. Ma olin religioosne, kuid ei ole seda enam.
Religioossed on need, kes ei usu Jeesusesse. Isegi nende ebausk on religioosne. Meie oleme
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lõpetanud olemast religioossed. Kristlus ei ole religioon. Sünkretismi vastases võitluses on
ainult üks asi, millega saab kristlust kaitsta. See on lihtsus. Oma olemuselt on kristlus lihtne.
See ei ole religioon, see on suhe Kristusega. See lõpetab sünkretismi. Tuleb öelda:“Ei, ma ei
ole religioosne, ma ei osale religioonide kongressidel. Mina usun Jeesusesse.“ See on lihtne.
Need on kaks teemat: sünkretism, mis teeb kristlusest religiooni ja lihtsus, mis paneb Jeesuse
kõige keskmesse. See on kirja kokkuvõte. Sünkretism, mis oli Kolossas, oli umbes samasugune
nagu tänapäeval. Kristluse segamine teiste uskudega toob kaasa usu vähenemise. Koloslaste
usku oli vähendatud kahel viisil. Esiteks olid nad kaotanud tunnetuse Jumalast kui esikohal
olevast. Selgitame lähemalt. Kristlased usuvad, et Jumal on üleloomulik ja silmapaistev. Ta on
meist nii kaugel kui ka meie sees. See on paradoksaalne. Kui unustad paradoksi ühe külje,
kaotad sa kristliku usu Jumalasse. Jumal on suurem kui universum ja samas meile väga lähedal.
Seda mõistame üleloomulikuna ja esikohal olevana. Uskude segamise tulemuseks Kolossas oli
usu kaotamine nende lähedal viibivasse Jumalasse. Jumal muutus neile kaugeks. Ta oli küll seal
üleval, kuid peaaegu kättesaamatu. Kui Jumal ei ole sinu lähedal, pead seda tühimikku millegi
muuga täitma. Need asjad ja olendid, millega seda tühimikku täidad, saavad sulle lähedasemaks
kui Jumal. See oli esimene asi, mis Kolossas juhtus. Oli kadunud tunnetus, et Jumal on nendega.
Nad ikka veel uskusid, et Jumal on olemas, kuid Ta oli kaugel, eemal. Vahest ehitame
kirikuhooneid, et tunda, Jumal ei ole meist kaugel. Kui siseneme, tundub, et kirikuvõlvid
sosistavad. Samas on tänapäeval mõningates osadustes tunne, et Jumal on nii lähedal, et
unustame, et Jumal on auline Jumal. Meil on vaja säilitada tasakaalu. Kui unustame Jumala
üleloomuliku suuruse, kaotame lugupidamise. Kui unustame Jumalat silmas pidada, kaotame
lähedase suhte Temaga. Peame mõlemast kinni hoidma. Jumal oli nende arvates liiga kõrge.
Samal ajal oli Kristus nende arusaamise kohaselt liiga madal. Nad olid kaotanud arusaamise, et
Jeesus on üle kõige. Samal ajal paigutati Ta teiste olevustega ühele pulgale. Jeesusesse hakati
suhtuma pigem kui olevusse, mitte kui loojasse. Jeesus ei ole päris Jumal, vaid midagi
vahepealset. See tähendabki, et Jumal on läinud liiga kõrgeks ja Jeesus on muutunud liiga
madalaks. See puudutas usku. Paulus tegeles tõesti nende asjadega. Käitumise pool. Vähenenud
usu tulemuseks oli reguleeritud käitumine. Paulus mainis kaks asja, mis kogudusse väljastpoolt
tulid. Esiteks oli kalendri järgimine. Nad uurisid iga-aastaseid festivale ja igakuiseid pidustusi,
ka iganädalasi pidustusi. Uues Testamendis ei ole kuskil juttu kristlikust kalendri järgimisest.
Kalender, mida kogudus järgis, oli suures osas paganlik. See oli segatud kristlusega. Kõige
silmapaistvam sünkretismi näide Inglismaal on jõulud. Kui öelda kristlastele, et nad ei peaks
jõule tähistama. Ma tean, mis sellega kaasneb, sest ma olen seda teinud. Ma olen rääkinud
Kristuse unustamisest jõulude pidamisel. Te ei kujuta ette, kui ebapopulaarne see jutt on.
Näidake mulle üks kirjakoht, kus oleks öeldud, et kristlane peaks midagi erilist jõulude ajal
tegema. Seal seda ei ole. Sünkretism on pannud selle paganliku pidustuse kristlaste kalandrisse.
„Kus me oleksime ilma jõululaupäeva osaduseta?“. See on puhas paganlus. Kristus on
vähendatud lapsukeseks sõimes, mida Ta ei ole. Ma hakkan üles soojenema. See on kiri
koloslastele ja me loeme nendest kohutavatest koloslastest, kes on oma ususse lasknud
paganlikke asju. Me teeme täpselt seda sama. Kui meid selles süüdistatakse, ütleme:“Ei, ei,
jõulud on parim aeg aastas.“ Kalandri järgimine ei ole kristlus. Kristlus ei ole jõulude ja
lihavõtete pidamine. Kus Uues Testamendis on räägitud ülestõusmispühadest. Kristus on iga
päev üles tõusnud. Isegi pühapäeva pidamist ei ole Uues Testamendis nõutud. Me kõik peame
pühapäeva eriliseks. Sellel ei ole uustestamentlikku alust. Me võime seda teha, kui me tahame.
Me võime pidada igat päeva Issanda päevaks, kui me seda tahame. Ei ole ühtegi seadust
pühapäeva kohta ega jõulude kohta ega ülestõusmispühade kohta. Me teeme seda eeldades, et
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see on kristlik nagu koloslased. Paulus ütleb, et kalendri järgimisel pole midagi pistmist igaaastaste või igakuiste pidustustega või iganädalaste teenistustega.
Teine asi tuli kreeklastelt. Kehalist karskust peeti vooruseks, isegi keha eitamist. Seepärast
keelatakse inimestel abielluda. Neil oli ka keeldude nimekiri. Ära puuduta seda! Ära maitse
seda! Paulus ütles, et Jumal on meile muidu andnud, et rõõmu tunda. Kristlane on vaba
paastuma ja pühasid pidama. Te olete vabad. Mäletan, et kord kutsuti mind ühte perekonda, kus
olid isa, ema ja kolm last ja suurepärane eine ja isa palus mul lugeda söögipalve. Ma
ütlesin:“Jumal, ma olen valmis eineks, tänan sind.“ Ma avasin oma silmad ja nägin, kuidas isa
ja ema hirmunult mind vaatasid. Nad mõtlesid, et mis jumalamehe on nad lõunale kutsunud.
Lastele ma meeldisin. Laste silmad ütlesid, et see on alles kristlus. Kristluse mõte ei ole
maiustustest loobumine paastu ajal. Hiljem räägime, mida Paulus ütles, millest kristlased
peavad loobuma. Nad peavad loobuma uhkusest, vihast ja veel paljudest muudest asjadest. Ja
mitte ainult paastu ajal. Sa loobud maiustustest paastu ajal. Kui paast on läbi, topitakse ennast
pannkooke täis. Kohe sellejärel on vastlad. Kui paast on läbi, on moslemitel ramadan. Nad ei
puuduta toitu päikeseloojanguni. Nad paastuvad. Kristlus ei ole kalendritähtpäevade järgimine.
See on uhkusest ja vihast loobumine iga päev. See ei ole teatavate asjade tegemine teatud
aegadel. See on pidev elu Kristuses iga päev. Kristlasele on iga päev Kristuse päev, iga päev
on ülestõusmispüha. See ei ole midagi, mida me järgime. Seda me elame. Näete, kuidas nende
uskumused ka käitumise kõrvale kallutasid. Paulus ütles, et lahendus sellele on lihtsus. Ma
mäletan Martin Lutheri vestlust, kui ta oli veel munk, püüdes ennast päästa iga päev kolme
pühaku poole palvetades. 21 erinevat pühakut igal nädalal, püüdes pattu välja nüpeldada. Käis
palverännakutel. Ta tegi kõike ja loobus kõigest. Tema vaimulik isa ütles talle, et ta võiks
puhata palverännakutest, palvetest pühakute poole, kõigist neist tegevustest. Martin Luther
ütles, et inimene vajab ainult Jeesus Kristust. Nii algas reformatsioon. Pane Kristus tema kohale
tagasi. Paulus ütles:“Pole oluline, kas loobud maiustustest paastu ajal, vaid ainus, mis loeb on,
et püsiksid Kristuses iga päev. Ära aja seda keeruliseks. Kristluses on lihtsus. Ta fokusseerib
meie tähelepanu Kristusele. Ta ütleb Kristuse kohta kaks asja:“Kristuses sa leiad kogu jumaliku
täiuse. Kui leiad Jeesuse, leiad kogu Jumala. Kõik, mis on jumalik, on Jeesuses.“ Seetõttu
peame meelde tuletama, et Jeesus oli universumi looja. Tema tegi toolid ja lauad, Tema tegi
puud, millest sai puitu. Tema tegi mäed. Ilma Temata ei oleks midagi loodud. Ta ei ole mitte
ainult universumi looja, vaid ka vägede ja võimude alistaja. Kõik väed ja võimud on praegu
Jeesuse kontrolli all. Temale kuulub kogu meelevald nii taevas kui ka maa peal. Kolmas asi,
mida ta ütleb on, et Jeesus on koguduse pea. Kogudusel on ainult üks pea, mitte palju päid.
Sellel ei ole inimese pead. On ainult üks jumalik pea- Jeesus. Tema on universumi looja,
võimude alistaja. Kõik looduse algjõud on Jeesuse kontrolli all. Miks need suurepärased
televisioonis näidatavad loodusfilmid ei võiks anda au Jumal Isale emakese looduse asemel.
Anda au Jeesusele, kelle töö see on. Tema lõi need olevused. Tema tegi nad ilusaks. Selle teine
külg on meie suhe Kristusesse, kellest lähtub kogu jumalik täius. See on elu, mida elatakse
silmad Tema peal. Seda elu tuleb korrastada mitmetel praktilistel aladel. Esmalt tuleb seda
lihvida oma enese emotsioonides. Loobudes valedest emotsioonidest mitte ainult paastu ajal,
vaid iga päev. Pannes kõrvale asjad, mis Jeesusele ei meeldiks. See on tõeline kristlik elu. See
ei ole maiustuste mittelubamine paastu ajal. See on mittekristlike emotsioonide mahapanemine.
See tähendab heategevust koguduses. Kui meie teistele andeks anname, annab Tema meile
andeks. See on pikameelsus teiste suhtes. See on elu Kristuses. Tema on mulle andestanud,
mina pean teile andestama. „Anna andeks minu patud, nagu meie anname teistele andeks.“ Üle
kõige harmoonia kodudes, abikaasadevahelised suhted. Laste ja vanemate vahelised suhted.
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Suhted orjade ja isandate vahel. Vanemate ja abikaasade vastutus. Ülemuste vastutus alluvate
suhtes. Mitte kalendri järgimine. Mitte jõulude ja lihavõtete ajal kirikus käimine. Mitte keha
eitamine ja väitmine, et tullakse ilma selleta toime. Kõige tähtsam on näha lihtsalt, et Kristus
on kõik, mida vajad. Kõik jumalik on Kristuses. Seejärel lasta sellel elu kõiki külgi mõjutada.
Jumal ei otsi inimesi, kes arvukalt külastavad pidusid. Ta otsib neid, kes lihtsalt elavad
Kristuses. Kogu aeg. Igas olukorras. Igas suhtes. Ma arvan, et see on ilus sõnum.
Me vajame seda kahel põhjusel. Esiteks, olles aus, läbi kogu Uue Testamendi kordub hoiatus,
et me võime oma pääste kaotada. See on kirjas koloslastele väga selgelt välja toodud. See on
väga selgelt ka paljudes teistes kirjades. Matteuse evangeeliumis, kirjas heebrealastele ning
Ilmutusraamatus. Kirjas koloslastele ütleb Paulus:“Kui sa jätkad usus, sa võidad.“ Kui sa ei
jätka lihtsusega Kristuses, aga mõtled, et see on kristlus, siis Kristus kaotab koha su elus. Sa
oled ohus. Kui kaotad Kristuse, kaotad kõik. Esimese peatüki 23 salmis ta ütleb:“Kui te aga
jääte ususse, on see kõik teie oma.“ Ta ütleb, et nende teiste kirgede pärast tuleb Jumala viha.
Ma ei taha, et see teie peale tuleb. Ta ütleb, et sind võidakse diskvalifitseerida. Ta ütleb:“Need
teised asjad on saanud meelevalla teie üle.“ See on väga tugev sõna. See on teid Jeesuselt ära
võtnud. Nii need asjad toimivad, kui kristlust hakatakse teiste asjadega segama. Nad võtavad
teie üle võimu ja hoiavad eemal Jeesusest. See on negatiivne pool. See on tugev hoiatus
religiooni kaldumise eest. Siis sa kaotad Kristuse ja sellega kõik muu. Positiivne külg on, et
kristlus on jätkuv elu Kristuses. Sellepärast ta ütleb võtmesalmid:“Otsekui te olete nüüd vastu
võtnud Kristuse, nõnda käige Temas, juurdununa Temasse ja rajatuina Temale. Nõnda nagu
teid on õpetatud, olge ehitatud Temasse.“ Ei ole piisav lihtsalt Jeesuse juurde tulla. Me peame
olema Temasse juurdunud ja Temas üles ehitatud ja Temale rajatud ja jätkama Kristuses kõigil
oma teedel. Oht on selles, et teised asjad tulevad sisse ja võivad sind religiooni tagasi tõmmata.
Isegi kui seda religiooni kutsutakse kristluseks, mis ei ole kristlus. Siis sa kaotad kõik. Jeesus
ütles ise:“Mina olen tõeline viinapuu, jääge minusse. Need oksad, mis jäävad minu külge,
saavad olema viljakad. Oksad, mis ei ole minu küljes, lõigatakse maha.“ See on tõeline oht,
millest Paulus kirjutas kogudusele, mida ta polnud kunagi külastanud, kogudusele, mida ta ei
olnud rajanud. Kogudusele, kuhu tahtis mürk sisse imbuda. Ta oli väga mures sellepärast, et
nad võivad kaotada selle, mis neil algselt oli Kristuses. Nii ta kirjutas selle toreda kirja. See on
kainestav kiri, kuid seda peame kõik lugema.

Pauluse kiri filiplastele ja Fileemonile
1. osa
Täna vaatame Pauluse kirja filiplastele. See on teine kiri, mille ta Roomas vangistuse ajal
kirjutas, peale esimest arreteerimist. Vaatame kaardilt, kus Filipi asub. See on siin üleval. See
on esimene linn, kuhu Paulus rajas koguduse. Ta nimetas selle Taeva kolooniaks. See on Filipile
väga tähelepanuväärne. See on kohe Rooma impeeriumi ida-lääne suunalise peatee ääres. Ta
maabus Neapolise sadamasse Troasest. Ta ei jäänud sinna pidama, sest tema strateegia ei
näinud ette igas linnas peatumist. Selle asemel läks ta piirkonna võtmelinnadesse. Seal on
mäeahelik, mis kulgeb mööda Põhja-Kreekat kohe siia. Kogu selles mäeahelikus on ainult üks
mäekuru ja see on Filipis. Peatee kulgeb sellest mäeahelikust lõunas, kuid Filipis kulgeb
maantee läbi selle kogu ülejäänud Euroopasse. Seega oli see tõesti võtmelinn ja on seda olnud
läbi kogu ajaloo. Palju suuri lahinguid on võideldud Filipis. Selle mäekuru pärast Euroopa
põhjaosa ja Kreeka vahel. Vaatame seda linna ennast või selle jäänuseid, sest see on nüüd
varemetes. Seal on kaasaegne linn, kuid see asub iidsest linnast tükk maad eemal. Mõned aastad
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tagasi leidsid arheoloogid siit haua, mis oli täis kõige hämmastamapanevaid kuldseid aardeid.
See oli oma sisu poolest Tutanhamoni haua järel Egiptuses teisel kohal. Te kõik olete kindlasti
kuulnud Tutanhamonist. Tõenäoliselt ei ole te kuulnud sellest hauast, sest seda varjutas
Egiptuse avastus. See oli kohe teisel kohal kuldaarete poolest. See oli kuninga haud. See oli
Philippos´e haud, kelle järgi sai linn oma nime. Philippos oli Makedoonia kuningas. See oli
Kreeka põhjaoses. Tal oli poeg, kelle suhtes olid tal väga suured ambitsioonid. Poja nimi oli
Aleksander. Tema poeg oli Aleksander Suur, kes vallutas 31-aastaselt kogu sellel ajal tuntud
maailma ja seejärel suri. Seega on see Philippos, Aleksander Suure isa. Nendes mägedes leidub
kulda ja hõbedat. See on väga rikas kaevanduspiirkond. Nii said nad selle kulla tema hauda.
2000 aastat tagasi oli see suur ja õitsev linna. Philippos ehitas oma pealinna sinna. Ajalooliselt
otsustavad lahingud toimusid siin selles mäekurus. 1068 eKr tulid roomlased ja vallutasid selle.
1042 eKr Antonius võitis Brutust ja Cassiust. Hiljem, 31 eKr, vahetult enne Kristuse tulekut
said Antonius ja Kleopatra siin lüüa. Kõik see juhtus siin. See oli lahinguväli. Sellest sai Rooma
koloonia. Rooma imperaator Augustus pani sellele väga peene nime. Ta nimetas selle KolooniaJulia-Augustus-Filipensis. Inimesed kutsusid seda lühendatult Filipiks. Sellele anti täpselt
samad õigused nagu Itaaliaski. Roomlasi julgustati sinna elama asuma ja seda koloniseerima,
et neil oleks nagu osa Roomat seal. Neile anti kõik samad õigused ja privileegid nagu
roomlastele. Keegi kõrgem kui Rooma imperaator oli sellele linnale silma heitnud. See oli
Jumal ise. Jumal tahtis seda linna Taeva kolooniaks. See oli strateegiline värav sinna. Jumal tõi
ühe oma jumalamehe Pauluse sinna, et ta asutaks koloonia, Taeva koloonia. See Rooma
koloonia tuli Kristuse poolt koloniseerida. Nagu te mäletate, tõi ta Pauluse sinna Galaatiast.
Pauluse töö oli läände suunatud, kuid see ei olnud piisavalt kiire Jumala jaoks. Sellepärast
keeles Püha Vaim tal Bitüüniasse ja mujale Aasiasse mineku. Ta suunati läände, kuni ta sai
unes sõnumi Makedooniasse mineku kohta. Tegelikult ei liikunud Paulus Jumala jaoks piisavalt
kiiresti. Seega kiirustas Jumal teda tagant. Ta suunas Pauluse Filippi. Sellepärast nimetab
Paulus Filipi kogudust Taeva kolooniaks. Ta rõhutab seda koloonia aspekti, sest see oli tugev.
Nii jõudis evangeelium Euroopasse. See algas väga tähtsusetul viisil. Seal polnud ühtki inimest,
kellega Paulus oleks alustanud. Seal polnud sünagoogi. Seal oli naiste palvegrupp. Judaismis
peab olema 10 meest enne kui saab rajada sünagoogi. Sellepärast nimetasid nad Jeesust rabiks,
sest Tal oli 12 meest. Teda kutsuti rabiks, sest Tal oli sünagoog. Sünagoog ei ole hoone, see on
10 mehe kogunemine. Kuni sul on 10 meest, võib sul olla palvegrupp või kodugrupp. Neil oli
naiste palvegrupp jõe ääres. Naine, kes seda juhtis, oli tegelikult Aasiast, mitte Filipist. Ta oli
ärinaine. Tal oli orje. Tal oli majapidamine. Sõna „majapidamine“ Piiblis ei tähenda perekonda.
Sellesse kuulusid orjad ja kõikvõimalikud sugulased. See oli suurem kui meie „perekond“. See
oli esimene kodumajanduslik baptism. Igaüks selles majapidamises uskus ja igaüks sai ristitud.
Esimene mees, kellest sai Euroopas kristlane, oli vangivalvur. Ta oli ori, kes pidi teisi vange
vaatama. Seda ei peetud just väga toredaks tööks. Paulus jutlustas. Ta alustas juutidega ja neid
ümbritsevate jumalakartjatega. Siis ta leidis naistegrupi jõe äärest. Nii jõudis see Euroopasse.
Väga kiiresti algas vastuseis. See tuli ebatavaliselt. Kui Paulus jutlustas tänavatel, hakkas üks
tüdruk tema järel käima. Ta ütles:“Te peate seda meest kuulama, nad on Jumala juurest. Nad
räägivad teile tõtt.“ Te võiksite arvata, et see oli hea reklaam, kuid see ei olnud. Paulus nägi
seda läbi ja see pani teda muretsema. Mõne päeva möödudes sai ta aru, et selles tüdrukus olid
deemonid. Tema omanikud kasutasid teda raha eest. Ta tegeles lausumisega. On väga huvitav,
et deemonid võivad tõtt rääkida, kuid see ei tule kasuks evangeeliumile, kui valed inimesed
seda reklaamivad. Paulus ajas deemoni sellest tüdrukust välja. Tema omanikud kaotasid
tuluallika- probleemide algus. Kus iganes Paulus ka ei käinud, saatsid teda probleemid, mille
põhjustasid juudid või teised, kes kaotasid äri. Nagu näiteks selle tüdruku omanikud. Kaua aega
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ei möödunud, kui ta leidis end vangis olevat. On huvitav, et sellel korral süüdistati teda juudiks
olemises. Ta kaitses seadusi, mis olid Rooma seaduse vastased. Seda polnud ta üldsegi teinud.
See on antisemitistlik. Nüüd süüdistasid paganad teda juudiks olemises ja Rooma seaduse
vastases tegevuses. See oli vale, kuid ta lõpetas vanglas. Mida ta vanglas tegi? Ta laulis
ülistuslaule. See on Paulusele nii iseloomulik. Seal on ta vangis öösel täielikus pimeduses ja
nad kiidavad Jumalat, Paulus ja Siilas. Siis tuli maavärin. Seinad varisesid kokku. Kogu vangla
paiskus valla. Kõik vangid oleksid võinud põgeneda. Kui nad oleksid seda teinud, siis oleks
valvur risti löödud. Sellepärast oli ta nii kohkunud. Sellepärast ta röögatas. Ma ei tea, kas ta
andis endale aru, mida ütles:“Mida pean ma tegema, et saada päästetud?“ Päästetud millest?
Päästetud ristilöömisest. Paulus ei viivitanud vastusega. Ta ütles:“Sa vajad Jeesust.“ See lugu
on Apostlite tegude raamatus väga kokkusurutud, kuid Paulus kuulutas talle tunde öö jooksul
ja samuti tema majapidamisele. See tähendab, et ka tema orjadele. Me isegi ei tea, kas
vangivalvur ja naine olid abielus. Seega veetis Paulus öö kuulutades kõigile tema orjadele. Siis
ta ristis nad kõik veega. Seega kogudus kasvas. Siis kasutas Paulus oma Rooma privileege. Nad
olid väga innukad Rooma privileegide suhtes. Paulus ütles:“Mind heideti vangi ilma
kohtuprotsessita. See on Rooma seaduse vastane.“ Nad palusid tal linnast lahkuda. Ta
ütles:“Kui te tulete ja vabastate mind vanglast ja saadate mind minema, siis ma lähen.“ Siis tuli
protsessioon ja linnajuhid tulid ja eskortisid ta välja. Ta oli seal ainult väga lühikest aega. Nii
jättis ta maha esimese Taeva koloonia Euroopas. Filiplased vastasid paremini kui keegi muu.
Neil oli vähem probleeme kui teistel Pauluse rajatud kogudustel. Nad olid Paulusele tänulikud,
et ta neile evangeeliumi tõi. Nad olid ainuke kogudus, kes otsustas Paulust rahaliselt toetada.
Paulus ei küsinud seda kunagi. Nemad olid ainukesed, kes ütlesid:“Tahame aidata sul
evangeeliumit mujal kuulutada.“ See oli ka annetus Filipist Paulusele Roomas, mis ajendas
Paulust kirjutama Filipi kirja. Aastaid hiljem oli Paulus Jeruusalemmas vangistuses, apelleeris
Caesarile, läks Rooma. Ta ootas kohtuprotsessi kaks aastat. Nende kahe aasta jooksul kirjutas
dr. Luukas kaks kogumikku tema kaitsekirjadena. Enne kohtuprotsessi algust sai Paulus Filipist
kaks asja. Üks sellest oli rahaannetus. Ta oli arestikambris. Ta kirjutab sõnasõnalt:“Ma olen
ahelates. Sõna „ahelad“ on ühendav lüli. Ahela lõpus on sõdur, keda vahetatakse iga 8 tunni
tagant. Olla ahelatege ühendatud 8 tundi kellegagi, kes räägib keeltes rohkem kui kõik
korintlased. Ma mõtlen sellega, et nad ei suutnud sellele vastu panna ja üksteise järel said need
sõdurid päästetud. Ka keisri majapidamine kuulis evangeeliumit. Ta oli üüritud majas ja oli
selles mõttes vaba. Külalised võisid tulla ja minna. Ühel päeval tuli üks mees Filipist, et tuua
talle söögiraha selleks ajaks, mil ta ootas kohtuprotsessi. See mees ei toonud ainult raha. Ta tõi
ka enda. Tema nimi oli Epafroditos. Ta ütles:“Nad saatsid mind Filipist, et sulle süüa teeksin,
et su eest hoolitseda.“ Kas pole ilus! Filiplased mõtlesid kohe, kui olid teada saanud
vahistamisest:“Ta ei saa praegu raha, saadame talle raha. Ta on majas üksi ja ta pole just hea
kokk. Saadame kellegi, kes hoolitseks ta eest.“ On huvitav, et Epafroditost, keda saadeti Filipist
Rooma Pauluse majapidajaks, nimetatakse apostliks.
Sõna „apostel“ on paindlik sõna. See tähendab sõnasõnalt „läkitatu“. See tuleb kreeka sõnast
„apostilo“- ma saatsin. Apostel on keegi, kes on saadetud punktist A punkti B midagi tegema.
Uues Testamendis on 5 liiki apostleid. Jeesust nimetatakse apostliks, sest Jumal saatis Ta
taevast maale meid päästma. Seega on Tema ülemapostel. See on Tema tiitel. Ta ütles:“Isa
saatis mind.“ On huvitav, et Jeesus ei alustanud oma tööd enne, kui ta sai kokku teise läkitatuga.
Apostliks olemine on Uues Testamendis alati kahekaupa. Jeesus ei alustanud enne kui Püha
Vaim oli Talle saadetud. Siis ta alustas. Kui Jeesus kedagi välja saatis, siis alati kahekaupa. Kas
pole huvitav! Olge valvsad apostli suhtes, kes tegutseb üksinda. Teist tüüpi apostlid olid need
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12, kes olid Jeesuse tunnistajad. Nad olid välja saadetud, et seda tunnistada. Nemad olid näinud
Jeesust enne ja pärast ülestõusmist. Sellepärast võisid nad vanduda kohtus, et see oli sama
inimene. Paulus seda ei saanud, sest ta ei olnud Jeesust enne Ta surma tundnud. Teda kutsuti
Damaskuse teel ülestõusnud Jeesuse poolt. Seega oli ta kolmandat tüüpi apostel. On ilmselge,
et praegu ei saa olla 12 apostlit, sest keegi ei saa praegu olla ülestõusmise tunnistajaks. Paulus
oli unikaalne. Paulus oli apostel, kes võis kirjutada Pühakirja. Praegu ei saa olla sellist apostlit
nagu Paulus. Oleme lõpetanud nende kolme kategooriaga. Neljas kategooria on Paulus kui
pioneer, kes on läkitatud koguduste rajamiseks. Selliseid apostleid on Uues Testamendis palju.
Sellise ülesandega on ka tänapäeval palju koguduse poolt välja saadetuid, et rajada uued Taeva
kolooniad. Nad läksid alati vähemalt kahekesi. Võis olla ka suurem meeskond, kuid alati oli
kaks meest apostellikus meeskonnas. Sõna läkitatu on ladina keeles „mitto“ „mittere“. Sellest
tuleb meie sõna „misjonär“ ja „rakett“. Misjonär on kontinentide vaheline ballistiline rakett,
mis on täidetud evangeeliumi dünamiidiga. Seda tähendab sõna „rakett“- välja saadetud. See
koguduste rajamise neljas kategooria on tegev ka tänapäeval. Nad ei kirjuta Piiblit, kuid rajavad
kogudusi. Ta oli ilmutuse apostel, kirjutades Piiblit ja koguduse rajamise apostel. Temaga olid
Barnabas ja Siilas. Korintose kogudusel olid omad apostlid, kelle nime me ei tea. Nad saatsid
nad välja, et rajada uusi kogudusi. Nii see levis. Siis on meil viies kategooria, kelleks on
Epafroditos. See tähendab kedagi, kes on kusagile saadetud, et midagi teha. Paulus kirjutab, et
neid raha eest tänada ja Epafroditose eest, kes saadeti tema eest hoolitsema. Meil oli aastaid
tagasi suurepärane koduabiline Gilfordis. Dan Martin ja tema naine. Meil oli äkki suurepärane
puusepp. Me saatsime ta Naatsaretti, et aidata sealset haiglat ehitada. Ta ei olnud kunagi varem
lennukiga lennanud ega välismaal käinud. See oli suurim asi tema elus. Ta oli meie apostel,
läkitatu, et kasutada oma puusepavõimeid Naatsaretis. Ma mainisin seda, sest sõna „apostel“
pole selline pilvedes hõljuv sõna. See tähendab kedagi, kes on kusagile saadetud. Selle viienda
kategooria alla mahub ka keegi, kes on saadetud majapidajaks Rooma Filipi koguduse poolt.
See on kes iganes, kes on saadetud kuhu iganes, et teha mida iganes.
See on põhiliselt tänukiri. Tänu kahe asja eest Filipist. Raha eest, et ta saab osta toitu ja kellegi
eest, kes seda valmistaks. Kui Epafroditos sinna jõudis, jäi ta kohutavalt haigeks. Ta oli nii
haige, et Paulus oli üsna kindel, et ta hakkab surema. On huvitav, et tervenemised Uues
Testamendis on seotud evangelismiga. Mitte kristlaste tervendamisega. Paljudel tema kaaslastel
ja ka Paulusel olid füüsilised probleemid, mida ei olnud tervendatud. Timoteosel kästi võtta
natuke veini tema kõhu pärast. Ta jättis Trofimose kusagile haigena maha. Tervendusteenistuse
eesmärgiks Uues Testamendis ei olnud kristlaste tervena hoidmine, vaid evangeeliumi
kuulutamine. Ma mainisin seda, et vältida mõtteviisi, et kõik, mida meil teha tuleb, on üksteise
tervendamine. Eesmärgiks on Jumala tervendava väe demonstreerimine. Uskmatuid on palju
kergem ravida kui usklikke. Paulus ei tervendanud Epafroditost. Ta oli suremas. Sõna jõudis
Filipisse tagasi, et mees, kelle nad saatsid, oli surmani haige. Paulus leidis, et parim, mida ta
teha saaks, on saata Epafroditos Filippi, kui ta oli paranema hakanud. Samas kirjas, kus ta tänab
raha eest, ütleb Paulus, et ta saadab Epafroditose nende juurde tagasi. „Mul on kahju teda
kaotada. Ta on olnud kallis sõber. Ma olen kindel, et te muretsete, seepärast tänades saadan ta
teile.“ Seega on see põhiliselt tänukiri ja ka ainuke selline kiri Pauluselt. Me ei tea, kas ta
kirjutas selliseid kirju veel. Pauluse ja filiplaste vahel tekkis eriline side. Nad tahtsid teda nii
palju aidata.
Läheme kirja juurde. See erineb oluliselt teistest. See ei keskendu probleemidele, kriisidele ega
vajadustele. See keskendub Pauluse ja filiplaste vahelistele suhetele. Seal ei ole tugevaid
negatiivseid emotsioone. Seal ei ole kurbust ega viha. Seal on palju positiivseid emotsioone.
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See on soe, õrn, lähedane, sõbralik. Sellest saame Paulust kui inimest tundma õppida. Ta on
seal pigem sõber kui jutlustaja. Saate ettekujutuse, milline tähendusrikas suhe oli tal oma
pöördunutega. On mõned erilised teemad. Tema palved nende edenemise eest. See on viis,
kuidas ta nii või teisiti kirja alustab, soovides head. Samuti avaldab ta tänu nende helduse eest.
Üks intrigeeriv joon selle kirja juures on, et ta ei teadnud, kuidas seda lõpetada. Ta kordas
pidevalt sõna „lõpuks“ nagu mõned jutlustajad, kes ütlevad, et see on minu viimane punkt ja sa
tead, et seda jätkub vähemalt 25 minutiks. See on üks tüüpiline kiri. Selles on ikka veel midagi
öelda. Kas olete kirjutanud sõbrale ja mõelnud:“Ma pean veel seda mainima ja seda…“ See on
spontaanne. Kõige selle juures domineerib üks sõna ja selleks on sõna „koinonia“, mida
tõlgitakse osadusena. See on sõna, millest me tõesti pole aru saanud. Osadus või koinonia on
väga sügav suhe. Me räägime, et meil on väike teeosadus peale koosolekut. Nagu tass teed
looks osadust. See võib luua sõpruse, kuid osadus on palju enamat. Koinonia oli sõna, mida
kasutasid äripartnerid. Me nimetaksime seda partnerluseks. Kui äri läheb halvasti, läheb kõigil,
kes sellega seotud on, kõik allamäge. Neil on osadus äris. Nad on üksteisega seotud. Kui ühel
ebaõnnestub, siis ebaõnnestub kõigil. Kui üks jääb ellu, siis jäävad kõik ellu. See on osadus.
Neil päevil vahest sündisid siiami kaksikud. Sel ajal polnud mingit lootust neid eraldada. Ka
kaasaja kirurgial ei õnnestu see alati. Kui sünnivad siiami kaksikud, on nad külgepidi
ühendatud. Neil on sama vereringe. Sellepärast on neid raske eraldada. Kui muistsesse maailma
sündisid siiami kaksikud, oli neil vere kaudu koinonia. Ühe surm põhjustab teise surma. Nad
on omavahel seotud. See mis juhtub ühega, juhtub teisega. See on koinonia. See ei ole lihtsalt
koos teejoomine. See on üksteisega selliselt seotud olemine, et see mis juhtub ühega, juhtub ka
teisega. Kui üks rõõmustab, siis rõõmustavad kõik. Paulus räägib jätkuvalt:“Meie koinonia.
See, mis mõjutab teid, mõjutab ka mind.“ See on väga, väga tugev sõna. Paulus on olnud neile
vanema eest, kuid kutsub ennast nüüd nende partneriks. Neil olid ka mõned probleemid. Neil
oli probleeme kahe naisega. Ühe nimi oli Euodia ja teine oli Süntühhe. Ma ei ole kindel, kas
ma hääldan nende nimed õigesti. Seal oli kaks daami ja nad olid olnud head Pauluse
kaastöölised. Nüüd põhjustasid nad tõelisi probleeme. Tal on väike sõnum nende jaoks. Kõige
suurem probleem, mis neil oli, millest Epafroditos pidi talle rääkima, oli teatud killustatus. See
ei olnud selline killustatus nagu Korintoses, kus nad järgisid erinevaid teenistusi või juhte. Seal
oli selline killustatus, mis tekib, kui uhkus tuleb sisse. Nad kasvavad „saabastest välja“. Kui
inimesed hakkavad rohkem muretsema enda kui teiste pärast, siis tekib pinge. Ma mäletan, et
mu juurde tuli üks vanem daam ja ütles:“Ohh, olen nii masendunud. Need noored inimesed
tulevad kogudusse ja on Vaimu täis, rääkides pidevalt keeltes. Olen seda aastaid palunud,
saamata!“ „Sa ju said selle.“ „Millal?“ „Koos noortega!“ „Mida sa sellega mõtled?“ „Kui
nemad said selle, siis said ka sina selle, sest oleme üks ihu. Kui üks liige rõõmustab,
rõõmustame kõik. Mis ühele juhtub, juhtub kõigile. Kui nemad said selle, said ka sina selle.“
„Ma pole sellele nii vaadanud.“ Ma ütlesin:“Mine koju ja täna Jumalat, et said selle anni!“ Nii
ta ka tegi. Ta läks koju, laskus põlvedele ja tänas. Ainult et siis ei rääkinud ta enam inglise
keeles. Teda hoidis tagasi mõtlemine:“Nemad said selle, mina mitte.“ Kui keegi sinu ihus selle
saab, siis ka sina oled selle saanud. Kui hakkate ennast nägema rohkem eraldi indiviididena kui
ühe ihuna, hiilib sisse killustatus. Siis hakkate ennast teistega võrdlema. Kui ihu on midagi
saanud, siis ei ole oluline, kes selle sai. Me võime alati rõõmustada selle üle, mille keegi teine
on saanud, sest see andis midagi meile juurde, meie ihusse lisandus lisa and. Selline
mõtlemisviis hoiab ühtsust. Nii see juhtus Filipis. Paulus ütles:“Kui te hindate kõrgemalt teiste
huve kui endi omi, saate tagasi ühtsuse. Ta ütleb:“Te hoolite minust rohkem kui üksteisest.“
See võib väga lihtsalt juhtuda, et te hoolite ühest misjonärist rohkem kui inimesest teie kõrval
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pingis koguduses. Kas saate aru, mida ma mõtlen? Hoolimist, koinoniat tuleb jagada igaühega
ihus, mitte ainult mõnedega.
Selles kirjas on üks sõna, mis viib mind selle pildi juurde. Vasakul pildil on Paul Schneider.
See on üks minu kangelasi. Ma tahan teile temast rääkida. Läheme tagasi Pauluse kirjaga
filiplastele. Siin on ta nüüd ahelates, kaotades Epafroditose, kes tema eest hoolitses, oodates
üksildast tulevikku, kohtuprotsessi, mis võis viia surmale. Kõige lemmikumad sõnad selles
kirjas olid „rõõm“ ja „rõõmustage“. Samuti „tänamine“. Ma olen lihtsalt nii õnnelik ja tänulik.
Kas see ei ole tähelepanuväärne! Keegi kunagi ütles:“Ma olen üle olukordadest.“ Nii võib
rääkida ainult kristlane. Tema kiri vangistusest on täis rõõmu ja tänulikkust. Sellepärast panin
Paul Schneideri pildi siia. 1930-ndatel oli Paul Schneider pastoriks Berliini koguduses. Ma olen
selles koguduses käinud. Tema lesk on ikka seal liikmeks. See on lõunaosas Dahlemi lähistel.
Paul Schneider jutlustas 1930-ndatel fašismi ja Hitleri kurjuse vastu. Tema kogudus palus tal
selles osas vait olla. Isegi linnapea palus tal mitte niimoodi rääkida. Ta jätkas seda ikkagi.
Hommikul kell kolm tuli Gestapo ja ta arreteeriti. Ta lehvitas hüvastijätuks naisele. Ta ei näinud
teda enam kunagi, mitte ka ta 2-aastast poega ja veel sündimata last. Ta lahkus naeratades. Nad
viisid ta Dachau koonduslaagrisse. Mul on kirjas, mida temaga seal tehti. Nad peksid teda ja
riputasid randmeidpidi üles ja jätsid ta sinna nälga surema. Siis panid nad ta kirstu. Ta naine ja
pere tulid, et ta sealt ära tuua. Nad ütlesid:“Ta oli parim vang, kes meil olnud on. Ta suri
kopsupõletikku.“ See ei vastanud tõele. Mul on tema kirjad, mis ta kirjutas koonduslaagrist oma
naisele. Kaks sõna, mis kordusid üha uuesti:“Olen nii õnnelik. Olen nii tänulik.“ See on teine
Paulus. Meie kaasaegne, kuid sama rõõmu ja tänulikkuse vaimuga. Ma võin veel ajas edasi
minna. Mehdi Dibaj Iraanis. Kaks nädalat tagasi mõisteti ta surma ristiusku pööramise pärast.
Ta oli 9 aastat vanglas ilma kohtuotsuseta. Kogu see lugu viidi läänes avalikkuse ette. Bernard
Levin kirjutas Timesis suurepärase artikli selle kohta. Lõpuks mõisteti tema üle kohut detsembri
1993 aastal. Ta alustas:“Kogu alandatuses väljendan ma oma tänu maa ja taeva kohtunikule
selle kallihinnalise võimaluse eest. Minu usu pärast Kristusesse on minu üle kohut mõistetud
islami seaduse kohaselt, et ma ei usu jumalat ega prohveteid ega surnute ülestõusmist. Meie
Kristlased usume kõiki neid kolme. Nad ütlevad: Sa olid muhameedlane ja sinust sai kristlane.
Ei, palju aastaid ei olnud mul mingit usku. Nad ütlevad: Sa oled muhameedlane sünnilt. Jumal
ütleb: Sa oled juba algusest kristlane. Nad käsivad mul tagasi tulla, kuhu ma saan tagasi
pöörduda. Taanieli Jumal, kes kaitses tema sõpru, on kaitsnud mind 9 aastat vanglas. Kõik halb
pööras meie kasuks, seega olen ma täitunud rõõmu ja tänuga.“ Seal on kristlased, kes lähevad
vastu surmale. Rõõm ja tänulikkus. Kas pole uskumatu! See on Filipi kiri tõlgituna
kaasaegsesse keelde. Seda teeb sama Jumala Vaim. Miks pidi ta selle kõigega silmitsi seisma?
Esiteks, sest ta elas Kristusele. Seetõttu ei olnud tal midagi kaotada. Kallis Mehdi Dibaj
ütleb:“Elu on mulle võimalus teenida Kristust, surm on parim võimalus olla koos Temaga.
Selletõttu ma ei ole mitte ainult rahul vangis olekuga Tema püha nime auks, vaid olen valmis
andma oma elu Kristuse eest, et siseneda varem Tema kuningriiki.“ Ta viimased sõnad
kohtunikele:“Jumala headuse vari ja Tema käsi õnnistustega ja tervendamisega olgu teiega
igavesti.“ Kui elad Kristusele, siis suremine on sulle kasuks.
Ta on innukas minema, kuid valmis jääma. Ta räägib filiplastele:“Teie muretsete minu pärast,
tegelikult peaksin mina teie pärast muretsema. Ta ütleb:“Ma tahan saada vabaks ja taastada oma
teenistus, kuid ma ootan juba minekut.“ Kui David Watsonil oli vähk, kirjutasin ma talle kirja.
Ma ütlesin:“David, on vahe minna tahtmise vahel, et olla koos Jumalaga, kuid siiski olles
valmis jääma ja valmis minemise vahel, et olla koos Jumalaga, kuid tahtes jääda.“ Nad
palvetasid kuni ta tahtis minna, kuid oli valmis, et jääda. See on piibellik positsioon. Paulusel
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oli see olemas. Ta ütles, et ma jään meeleldi, sest mind vajatakse veel mõnda aega, kuid ma
himustan siit lahkuda. Kui elad Kristusele, on suremisest kasu. 38 korral selles väikeses kirjas
ta räägib Jeesusest. Varem mainisin ma Kristuses olemist. Ta ei räägi kunagi selles kirjas
Kristusest minu sees. 48 korda ütleb ta:“Mina olen Kristuses Jeesuses.“ 34 korda:“Mina olen
Kristuses.“ 50 korral:“Mina olen Issandas.“ Kui see kokku liita, siis 132 korral kasutab ta fraasi
„Temas“. See oli tema aadress. Seal ta elas. Me ei ole veel Filipi kirjaga lõpetanud. Tegeleme
sellega ka järgmisel korral.
Enne lõpetamist tahan veel rääkida rahast. Oma kirja lõpus tänab ta neid raha eest. Ta ütles, et
ei vajanud seda, kuid neil oli vaja anda. Huvitav. Ta polnud rikas. Ta ütles:“Ma olen rõõmus
sellest annist, mitte enda, vaid teie pärast, sest see teeb teid rikkaks.“ Kui ebatavaline viis anni
eest tänada! Ta õnnitleb neid. Siis ütleb ta selle hämmastava asja. Mina kontrollin tihti, kui
annan tunde jutlustajatele. Ma jälgin, kas nad tsiteerivad kontekstiväliselt Piiblit. Seda tehakse
pidevalt, eriti nüüd, kus nad saavad arvutist märksõnu kasutada. See on tappev vahend! Ma
tsiteerin:“Suudan kõik Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks!“ Küsin:“Mida see tekst
tähendab?“ Ma saan igasuguseid vastuseid. „Tervendada, tunnistada, palvetada“ ja kõike muud.
Keegi ei maini raha. Kui jälgida konteksti, siis see väide käib raha kohta. Milline sõnum
tänapäeva kogudustele! Tulen toime igasuguse sissetulekuga, kas see on suur või väike. Kui
palju raha tuleb sisse, saan ma hakkama Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks. Kui tuleb ainult
natuke sisse, tulen ma toime Kristuses. Asi, mida Paulus kunagi ei tee, on võlgu jäämine. See
on patt. Olla võlgu tähendab omada kellegi teise raha. Hiljuti küsisime koguduses:“Kui paljudel
teist on võlad?“ 2/3 tõstsid käed. Pauluse meelest oli võlg patt, sest see on vargus. Kas tal tuli
palju raha sisse või vähe, ta ei võtnud kunagi võlgu. Ta ei räägi siin pangalaenust, aga küll
tagasimaksmise hilinemisest. Paulus ütleb:“Ma olen õppinud olema rahul igasuguses
olukorras.“ Piiblis on kaks vastandit- himustamine ja rahulolu. Paulus ütleb mujal:“Jumalikkus
koos rahuloluga on suur võit.“ Ta ütleb:“Ma olen õppinud olema rahul.“ See on
märkimisväärne. Kui Paulus andis tunnistuse roomlastele 7. peatükis, ütles ta, et 10. käsust ta
ei suutnud pidada kümnendat. „Sina ei tohi himustada.“ Paulus oli tüüpiline variser. Variseride
nõrkus oli nende kalduvus raha teha. Nad olid religioossed ja rikkad samal ajal. Jeesus rääkis
neile:“Te ei saa mõlemat. Sa ei saa elada rahale ja Jumalale.“ Sellepärast naersid variserid ta
üle. Jeesus teadis, mida Ta rääkis. See himustav Paulus, variser, kellele meeldis raha teha,
ütles:“Olen õppinud olema rahul.“ Millal on kergem olla rahul, kui on palju raha või kui on
vähe? Mõelge selle üle. Olen avastanud, et tihti need, kellel on rohkem raha, on kõige vähem
rahul. Tihti pole vaesed rahul. Nad tahavad rohkem. See mees vangistuses ütleb:“Olen rõõmus,
et te andsite raha, see teeb teid rikkaks. Mina olen õppinud toime tulema, sest suudan kõike
Kristuse läbi, kes teeb mind tugevaks.“ Me vaimulikustame selle teksti, kuid Paulus pidas raha
silmas. Ta ütleb:“Tänan, et mu peale mõtlete, kuid olen õppinud olema rahul sõltumata sellest,
kas tuleb palju või vähe sisse.“ Siin on mees, kelles on rahu. Mees, kes on rahul. Mees, kes võib
öelda:“Aitäh Jumal, olen tänulik kõige eest.“ Jätkame Filipi kirjaga järgmisel korral.

2. osa
Ma tahan teie tähelepanu juhtida ühele väga ebatavalisele lõigule Filipi raamatu keskel.
Enamikes kaasaegsetes Piiblites on see lõik trükitud luuletusena. See näeb luuletusena välja,
kus on kuus kolmerealist salmi. See on kõige tuntum lõik Filipi kirjas ja seda loetakse kirikus
nii sageli. „Jeesus Kristus, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid
loobus iseenese olust, võttis orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena.
Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal
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tõstnud ta kõrgemast kõrgeks ja andnud talle nime üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga
põlv nii taevas kui maa peal kui ka maa all, ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on IssandJumala Isa auks.“ Te olete seda nii tihti kuulnud. See lõik on põhjustanud suuri vaidlusi ja palju
arutlusi. Suurim küsimus on:“Miks on see nii?“ Miks erineb see ülejäänust? Sellel on topelt
temaatika- tühistatud ja ülendatud. Alla-üles. Jeesus, kes läks alla kuni ristini ja siis üles tippu.
Ta teeb ennast tühjaks ja siis Jumal ülendab Teda. Rääkides, milleks see siin on, peavad mõned
inimesed seda liturgiliseks lõiguks. See on nagu kirikulaul, mida paljudes kirikutes lauldakse.
Kui midagi Paulust sügavalt puudutab, siis ta paneb selle tihti luuletusse. Heebrealased mõtlesid
poeetilistes terminites, kui nad olid meeleliigutuses. Läbi kogu Piibli tuuakse Jumala mõtted
teieni proosana, kuid luulega tuuakse teieni tunded. Me kasutame luulet ikka veel sellel
eesmärgil. Palju luuletusi ringleb 14. veebruaril, valentinipäeval. Miks väljendavad inimesed
neil päevil oma mõtteid poeesias? Miks sünnipäevakaardid on luuletusi täis? Sellepärast, et sa
tahad rääkida südamest südamesse. Kui Paulusel midagi südames oli, siis ta muutus
poeetiliseks. 1. Korintose 13 on poeetiline. Kõige suurem vaidlus selle lõigu üle on siis, kui
seda võetakse teoloogilise lõiguna. See nagu arutaks Jeesuse kui isiku olemust. Sellest lõigust
on tulnud kenosis-teooria. Seda mainivad kõik piibliõpetajad. See sõna tuleb selle luuletuse
ühest sõnast-„tühistama“, mis kreeka keeles on „kenosis“. Ta tühistas ennast. Siis vaidlevad
õpetlased selle üle, kui paljust jumalikust ta loobus, kui Temast sai inimene. Sellest tuleb üks
väga ohtlik teoloogiline oletus- Jeesus ei olnud 100% Jumal, kui Ta oli maa peal. Ta võttis
endalt ära osa oma jumalikkusest, et saada inimeseks. See on kindlasti ilmne, et Ta loobus oma
kirkusest. Ta jätab oma auhiilguse, et sündida inimeseks. Seda te laulate jõulude ajal. Ta loobus
ka oma kõikjalolekust. Ta ei saanud enam kõikjal olla. Kui Jeesus on nüüd kehas, siis saab Ta
korraga ainult ühes kohas olla. On ka selge, et enam Ta ei teadnud kõike. Ta tunnistab, et on
asju, mida Ta ei tea. ta ei tea oma tagasituleku aega. Seda teadis ainult Jumal. Mõnikord oli Ta
üllatunud- Ta ei teadnud, mis hakkab toimuma. Jumal teab seda. Ta loobus oma
kõikvõimsusest. Ta suutis imesid teha alles siis, kui Püha Vaimu vägi tuli temasse. Ta ei teinud
imesid Jumala Pojana, vaid tegi neid inimese pojana, kes on Püha Vaimuga ristitud. See annab
ka meile lootuse, et me suudame neid asju teha. Ei ole kahtlust, et Ta loobus paljudest
privileegidest ja väest. Võti siin on järgmine- Ta ei lakanud mingis mõttes olemast Jumal.
Temast ei saanud 50% Jumal, või 75%. Ta ei olnud 50% Jumal ja 50% inimene nagu mõned
inimesed ekslikult arvavad. Ta jäi 100% jumalikuks ja 100% inimlikuks. Ta oli täielikult
mõlemad. Asjad, millest Ta loobus, ei olnud seotud Tema olemusega, vaid Tema
privileegidega. Sellepärast on paljud inimesed eksinud, kui nad on seda lõiku arutanud. See on
kahjuks juhtinud paljusid teolooge rääkima Kristusest vähemana kui Jumalana, kui Ta oli maa
peal. Ei, Temas elas ikkagi Jumala täiuslikkus, isegi siis, kui Ta pani maha oma privileegid.
Kui mina loobuksin majast, kus me elame ja autost, millega sõidan ning paljudest muudest
privileegidest, mis mul on, siis see ei tähenda, et ma lakkaksin olemast mina. Ma olen
otsustanud oma privileegidest loobuda. Ma olen ikka 100% David Pawson. Kuigi Ta loobus
olemast Jumalaga võrdne, ei võtnud Ta endast Jumalat. Ta loobus oma positsioonist ja
privileegidest, kuid Ta ei loobunud oma jumalikkusest. Ma lihtsalt mainisin seda, sest see lõik
on põhjustanud tõlgendamisega palju segadust. Tegelikult ei ole see lõik ei liturgiline ega
teoloogiline. See on eetilis-moraalne lõik. See on Kristuse suhtumistest ja Tema valikutest.
Te saate otsustada inimese iseloomu üle tema valikute põhjal. Kui te annate inimesele palju
kooke, siis võite kohe rääkida selle põhjal, milliseid kooke ta valib. Minu vanaisal oli selline
maine, et kui talle ulatati puuviljadega vaagen ja üks puuviljadest oli muljutud või mädanenud,
siis võttis ta alati selle. Alati. Kui keegi temalt küsis, miks ta võtab alati mädanenud puuvilja,
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siis ta ütles lihtsalt:“Kui mina seda ei võtaks, siis keegi teine saab selle.“ See räägib mulle
midagi tema iseloomu kohta. Kas see teile ei räägi midagi? Kas teie võtate alati selle, mis on
mädanenud? Kas saate aru, mida ma mõtlen? Inimese valikud räägivad teile, milline inimene
ta on. Paulus ütleb siin:“Vaadake neid valikuid, mida Jeesus tegi. Tema esimene valik oli saada
inimeseks.“ Ma olen lastele rääkinud:“Vaadake neid troopilisi kalu selles akvaariumis.
Oletame, et nad tapavad üksteist ja te teate, et te võite nad päästa, kui teist saavad kalad selles
akvaariumis. Te teate, et nad arvatavasti tapavad teid. Kuid ärge muretsege, me võtame teie
kehad akvaariumist välja, anname teile elustava suudluse ja toome teid elule tagasi peale seda,
kui te olete kõike seda teinud. On ainult üks asi- te jääte kaladeks kogu ülejäänud eluks.“ See
on tobe viis seletamiseks, kuid kui te võtate arvesse, et Ta oli Jumalaga võrdne ja Ta otsustas
inimeseks saada, teades, et Ta tapetakse, kui Ta siia tuleb. Teades, et isegi kui Jumal Ta surnust
üles äratab, jääb Ta ülejäänud igavikuks inimeseks. Ta on ikka veel nagu üks meist. Üks isik
kolmainsusest saab alati olema inimene. Milline valik! Kas teie teeksite nii? Kuid Tema tegi.
Teine valik, mis Ta tegi. Kui te sünnite, siis millisest ühiskonnakihist valiksite oma vanemad?
Kui te saaksite valida maja ja ühiskonnakihi, kuhu te sünnite. Ma tean vastust. Enamus
inimestest valiksid parima maja, millele saaksid hüpoteeklaenu. Tema otsustas olla ori. Ta
otsustas ennast kõige madalamasse ühiskonnakihti panna. Pesta jalgu. Tema suurim valik oli
33-aastaselt, kui Ta valis surma. See oli kõige kohutavam alandav surm, mis inimesele võib
osaks langeda. Ristilöömine võttis tavaliselt 2-7 päeva. Ta otsustas surra 33-aastaselt. Selline
meelsus oli Kristusel. Mitte milline aju, vaid milline meelsus Tal oli. Need valikud tegid Ta
täiuslikult kõlblikuks, et Talle meelevald anda. Jumal otsib inimesi, kellele Ta saab usaldada
väge ja meelevalda. Ta saab usaldada ainult neid, kes ei ole huvitatud oma enda väest, staatusest
või rikkusest. Tema Poeg valis vaesuse, et teised saaksid rikkaks. Kuna Ta valis suremise, kui
teised oleksid elu valinud, ütles Jumal:“Ma võin sellele inimesele usaldada kogu meelevalla
maa peal. Sellepärast ma ülendasin Teda ja andsin Talle nime, mis on üle igast nimest.“
Sellepärast sai Jumal Talle usaldada kogu universumi juhtimise. Tal ei olnud kunagi mingit
isiklikku huvi. See on selle lõigu mõte. Kui te vaatate konteksti, siis selle asemel, et oma
huvides kinni olla, ise tipus olla tahta, siis olgu teil selline meel, mis teil on Jeesuses Kristuses,
kes valis alla minemise selle asemel, et minna üles. Siis saab Jumal sulle usaldada meelevalla.
Sellest on see kõik. See ei ole teoloogiast. See ei ole liturgiast ja laulude laulmisest. See väike
poeem on eetikast. See on ühtsusest. Paulus ütleb:“Kui sul on Kristuse meel, siis on sul ühtsus
osaduses.“ Ta räägib ka, miks neil peab ühtsus olema. Ta ütleb:“Ma igatsen kuulda, et te hoiate
kindlalt ühte evangeeliumi pärast.“ Selline ühtsus koguduses on kiireim viis peatada ühiskonna
mõju. Kuid ühtsus koguduses on tugevaim demonstratsioon ühest Jumalast. Ta ei räägi, et me
peaksime Kristust järgi tegema. Ta ütleb:“Teil olgu selline meel, mis teil juba on Kristuses.“
Ta ei ütle, et see on Kristuse meel, sellepärast olge nagu Kristus. Ta ütleb:“Teil on juba Kristuse
meel, kui olete Kristuses.“ Sellepärast laske sellel Kristuse meelel mõjutada omavahelisi
suhteid. See on sügavam, kui lihtsalt öelda:“Imiteerige Tema välimust või suhtumist.“ See
ütleb:“Teil juba on Tema meel, kuid te ei lase Tema meelel kontrollida oma suhteid. Teil olgu
see meel isekeskis, mis teil juba on Temas.“ See on sügavamõtteline manitsus. Siis järgneb
kohe:“Nõudke oma päästet kartusega.“ See on vapustav üleskutse.
Nüüd siirdume Filipi kirja üldise kirjelduse juurde. Alates 3. peatükist räägib ta, kuidas seda
praktikas ellu viia. Esmalt ütleb Paulus:“Teil on kogemus seda rakendada. Te olete seda
Kristuses kogenud. Tema surmas, ülestõusmises ja ülendamises olete seda kogenud. Jumal on
teinud seda teis, tehke seda ümberkaudsetega. Kui te olete kogenud Kristust, siis elage seda
välja.“ Teiseks me elame seda välja, otsides õigsust. On kahte liiki õigsust. Üks on omaenese
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õigsus, teine on Tema õigsus. Nii paljudel inimestel on raske aru saada, et me peame meelt
parandama nii oma õigetest tegudest kui ka valedest tegudest. Enamik inimesi arvavad, et meelt
parandatakse ainult halbadest asjadest. See ei ole nii. See on ka meeleparandus headest asjadest,
mida sa oled teinud, kui need on pannud sind end paremini tundma- milline hea poiss ma olen!
Sellepärast on lauspatustel kergem pöörduda, kui lugupeetud inimestel. Nad ei ole piisavalt
halvad ja nad ei paranda meelt. Paulus ütleb:“Kui ma mõtlen oma õigusele, siis olen ma kui
laps, kes on potti kakanud ja siis näitab potti öeldes:“Jumal, vaata, mida ma olen teinud.“
Anglosaksi keeles on see „sitt“ Jumalale. Kui mina mõtlen headele asjadele, mida ma teinud
olen, siis ma tänan selle eest Jumalat. Ma viskan selle kõik minema. Ma pean seda pühkmeks.
Ta kasutab kreekakeelset sõna, mis tähendab väljaheidet. Ta ütleb:“See on see, mis haiseb. See
on räpane. Isegi minu õiged teod.“ Ta ütleb:“Õigus, mida mina tahan, on Tema, mitte minu
õigsus.“ On suur vahe inimeste õigsusel nende endi heade tegude pärast ja Kristuse õigsuse
omamise vahel. Tema õigsus-õigus, mille poole lõpuni püüelda, ei ole meie õigsus, mis põhineb
meie sünnil, elul ja meie taustal, vaid Tema õigsusel, mis põhineb Tema surmal ja
ülestõusmisel. Tema õigsus saab sinu õigsuseks. Iseenesele suremine on uuele elule tõusmine.
Kristlikus elus on palju jõupingutusi. See ei ole lihtsalt bussipeatuses kooris laulmine kuni buss
teid kõiki taevasse viib. See on kõigest väest pühaduse poole püüdlemine. See on kõige- sinu
läbikukkumiste ja edusammude seljataha jätmine ja pürgimine seatud eesmärgi poole. Paulus
ütleb:“Ma ei tunne, et oleksin juba pärale jõudnud, kuid ma pürin edasi.“ See on õige hoiak.
Tuleb teha jõupingutusi kuni mõistad seda, mida pead mõistma. Kuni sul on see käes, miks
Jumal on sind kätte saanud. Üks parim asi selle juures on eeskujude olemasolu, mida järgida.
Mul on terve rida raamatuid pühadusest. Ma võin teile öelda, et ma ei ole õppinud pühadust
neist raamatutest, vaid inimestelt, keda tunnen. Ma olen õppinud palju rohkem teiste inimeste
peale vaadates, kui ise raamatuid lugedes. Ma arvan, et enamik teist, kui te mõtlete mõnele
inimesele oma elus- vanavanemale või sõbrale, kellelegi, keda te tunnete, kes oli püha inimene,
kes tõesti oli Kristuse sarnane ja te ütlete:“Ma tahan olla tema sarnane.“ Nad ei pea teile
loenguid. Lihtsalt nendega koos olles te tunnete, et tahate olla paremad. Kas teate, mida ma
mõtlen? Jeesuse juures on samuti nii. Ta lihtsalt ütleb:“Ma olen patune inimene, mine minu
juurest ära.“ Ta ütleb:“Vaadake, et teil oleks eeskuju, keda järgida. Mitte halb maiselt
meelestatud inimene, vaid hea taevaselt meelestatud inimene.“ Koguduses on mõlemaid. On
selliseid, kelle jumal on nende kõht. Nad kaevavad hauda noa ja kahvliga. Neid ärge järgige.
Järgige kedagi, kes on pannud südame taevastele asjadele. Eeskujud, millised te valite, on
inimesed, kelle moodi te tahate olla. Nad on nii suure mõjuga teie eludes. Ta soovitab tungivalt
õiged inimesed valida, keda järgida. Lõpuks on soovitud sündmus. Paulus ütleb:“Ma pürin
edasi. Ma jagan Tema kannatusi ja ülestõusmist.“ Miks? Milleks see kõik on? Paulus ütleb:“Et
ma võiksin saada ülestõusmise surnust.“ Ilmutuseraamat selgitab seda. Seal öeldakse, et on kaks
ülestõusmist. Esimene on õigete ülestõusmine, teiseks tuleb kõigi ülejäänute ülestõusmine
kohtuks. Paulus ütleb:“Mina tahan olla esimeses ülestõusmises. See on minu eesmärk. Minu
eesmärk on saada surnust ülestõstetud, kui Jeesus tuleb tagasi.“ Selle eesmärgi nimel ta siiani
töötab. Ta ei ütle:“Ma saan selle, sest mul on pilet taevasse.“ Ta ütleb:“Ma pürin edasi, sest ma
tahan olla selles esimeses ülestõusmises.“ Veelkord, sellel on negatiivne pool, väike hoiatus.
Sa võid sellest maha jääda. Siis tõused sa koos ülejäänutega üles kohtuks. Me pürime edasi
ülestõusmise poole surnutest. See peaks oleme meie eesmärk. See on selle praktiline rakendus.
Ma pean Filipi kirjaga lõpetama, sest peame alustama Fileemoniga.
Veel üks viimane asi, mida ma tahan öelda, mis teile ütleb, et nii paljud lubadused Pühakirjas
on tingimuslikud. Need on meile, et me nende kallal töötaksime. See ei ole just populaarne asi
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ütlemiseks. Meile meeldib nõuda tõotusi. Kas te mäletate neid väikeseid šokolaadikarpe, mis
olid täis kokkurullitud tõotusi. Iga päev võtate ühe väikese sedeli välja ja rullite selle lahti. See
annab teile lubaduse, millele sellel päeval elada. Pea eranditult on tõotused kirjas tingimuseta.
Siin on tõotus:“Ma olen sinuga kuni maailma ajastu lõpuni.“ See on ilus lubadus. Selle
lubadusega käib kaasas tingimus:“Mine ja tee jüngriks kõik rahvad, neid ristides ja õpetades ja
mina olen alati teiega.“ Me tahame lubadust ilma, et läheksime. Kui ma olen valmis tegema
jüngriteks kõik rahvad, siis kehtib see tõotus:“Ma olen alati teiega.“ Kui keegi mulle ütleb, et
ta on kaotanud Jumala ligiolu tunde, siis ma ütlen:“Mine ja pööra kedagi teist. Mine ja too
kedagi Issanda juurde ja sinu paranemine toimub otsekohe.“ Tema ligiolu tõotus on tingimusel,
et sa lähed ja teed jüngriteks. Siin on tõotus, et Kristuse rahu valvab meie südameid ja meeli.
Selle toreda kirja lõpus ta ütleb:“Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga. Ta täitku
teie meel rahuga.“ Selles on üks tingimus. Sa pead oma mõtteid kontrollima. Sa pead mõtlema
ainult asjadele, mis on ausad, head, tõesed ja puhtad. Sina kontrollid oma mõtteid ja Jumala
rahu valvab sinu mõistust. Kas saite sellele pihta? On väga oluline, et me ei nõuaks ainult tõotusi
ilma nende kallal töötamast, ilma seda rakendamast. Läbi kogu Uue Testamendi võid sa liiga
palju keskenduda tõotustele, unustades, kuidas neid tööle panna. Kuidas me neile tõotustele
reageerime. Ta ütleb:“Mõelge neile asjadele, mis on head, tõesed ja ausad.“ Siis Jumala rahu
valvab sinu südant ja mõistust. Siis on seal sisemine harmoonia, mida miski ei saa häirida.
Inimesed ütlevad:“Kuidas nad võivad küll nii rahulikud olla oma olukordades?“ Sellepärast, et
nende mõistus on kontrolli all.
Läheme edasi Fileemoni kirja juurde. See on üks väike kiri. Meil ei kulu selle peale liiga palju
aega. See on tore väike kiri, üks lehekülg Uues Testamendis. Pauluse kirju on kahjuks halvasti
organiseeritud. Seda on tehtud samal põhimõttel kui Vana Testamendi prohveteid. Põhimõte
oli järgmine. Mida pikem raamat, seda varasema koha see saab, mis on tobe viis
organiseerimiseks. Seega Pauluse kirjad on pandud kahte plokki: tema kirjad kogudustele ja
tema kirjad üksikisikutele. Nende plokkide sees tulevad alguses pikemad kirjad ja seejärel
lühemad. Seega on nad kõik vales järjekorras. Meie oleme neid õiges järjekorras õppinud.
Esimene oli Tessalooniklastele, siis tulid pastoraalsed kirjad, millest Timoteosele ja Tiitusele
olid viimased. Me peame neid õiges järjekorras õppima ja lugema. Kiri Fileemonile tuleb kõige
viimasena, sest see on nii lühike. See on aga väga oluline väike kiri. See on tõesti kõige lühem
kiri ja see on ainus, mis on täielikult ainult ühest isikust- ärajooksnud orjast. See on osa
erakirjavahetusest. Me peame küsima kaks küsimust. Esiteks, miks see kirjutatud oli, teiseks,
miks on see Piiblisse pandud, kui see on erakiri ühest inimesest. Seega on meil kaks küsimust.
Sellest on kahju, et Uue Testamendi väikseid kirju kaldutakse ignoreerima ja kõrvale jätma.
Hiljem hakkame Juuda kirja vaatama. See ei ole kõrvalejäetud raamat, kuigi sellel on ainult üks
lehekülg. Siin on see üheleheküljeline raamat kirjutatud ühele paberilehele. Me võime seda
väikeseks märkmeks Pauluselt Fileemonile nimetada.
Lugu selle kirja taga on üsna lihtne. See on isiklik draama. Siin on üks mitte just väga hea orilaisk, mässumeelne ja tõrges ja kes lõpuks otsustab ära põgeneda. Ori, kes jookseb ära, peab
minema kusagile, kus ta saab peitu minna. Kõige loogilisem on minna suurde linna. Mida
suurem linn, seda lihtsam oli end peita. Ärajooksnud teismelised teevad tänapäeval sama. Nii
läks see ori Rooma. Ma ei tea kuidas, kuid ta kohtus mehega, keda rooma sõdurid ahelates
hoidsid- Paulusega. See oli saatuslik. Sellel ajal oli tavaline karistus ärakaranud orjale
ristilöömine. Kuid kui tema isand oli eriliselt lahke, siis ta kõrvetas F-tähe orja laubale„Põgeneja“. See oli parim, mis orjaga võis juhtuda. Siis ta kohtub Paulusega. Temast saab
kristlane. Ta läks Rooma lootes end peita. Paulus ütles:“Sa pead oma peremehe juurde tagasi
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minema!“ See on väga huvitav. Paljud inimesed arvavad, et kui sa pöördud ja sinust saab uus
loodu Kristuses, siis sa võid oma mineviku eest ära joosta. Ei, sa võid minna ja oma minevik
korda panna. Liiga paljud mõtlevad, et kui nad Kristuse juurde tulevad, siis nad unustavad
mineviku. Sa ei saa seda teha. Sa oled nüüd kutsutud oma minevikku korda panema. See on
väga tähtis punkt meeleparanduses. Meeleparandus kätkeb endas heastamist, mineviku korda
panemist. Te ei saa minna Halifaxi ehitusühingusse ja öelda:“Tere, inimene, kes selle pantis,
on surnud. Ta on koos Kristusega risti löödud. Kristus on Kolgatal kõik tema võlad maksnud.
Ma olen vaba. Ma olen uus loodu.“ Te ei saa seda teha. Te ei saa abielust põgeneda sellepärast,
et saite kristlaseks. Te olete uus loodu. Kuid nüüd saate neid kohustusi paremini täita ja need
korda panna. Kas te mäletate Sakkeust? Ta ei öelnud:“Jeesus, ma olen nüüd muudetud mees.
Ma ei peta enam kedagi. Nüüdsest hoian ma oma rahaasjad korras.“ Ta ei öelnud seda. Ta ütles
hoopis:“Ma maksan kõigile tagasi, kellelt ma olen raha välja petnud, koos intressidega.“ Siis
Jeesus ütles:“Täna on pääste tulnud sellesse majja.“ Sakkeus ei põgenenud mineviku eest. Ta
tegeles sellega korralikult ja pani selle korda. Ma tunnen üht meest, kes kohe peale päästetud
saamist tunnistas politseile, et ta oli sooritanud kuriteo. Ta sai kõige kergema karistuse, sest ta
tunnistas üles. Ta sai kaks kuud vanglakaristust. Kui ta vanglasse läks, küsisid vangid:“Mida sa
siin teed?“ Ta rääkis, miks ta seal on. „Kuidas nad teada said, et sa seda tegid?“ „Ma läksin ja
rääkisin neile.“ „Kas sa tõesti rääkisid neile?“ „Jah.“ „Miks sa neile rääkisid?“ „Minust sai
kristlane.“ Ta hakkas teisi vange Kristuse juurde juhtima. Kui kaks kuud oli läbi, siis ta pidi
oma pöördunud maha jätma. Ta läks politseisse ja tunnistas ühe teise kuriteo üles, mille ta oli
sooritanud ja läks uuesti vanglasse. Siis ta istus ka selle kuriteo eest ja oli oma usuvendadele
toeks. Ta pani oma mineviku korda, ta ei jooksnud selle eest ära. Meeleparandus tähendab oma
elu korda panemist, mitte selle eest ära jooksmist. Paulus ütles:“Kas mõistad, Oneesimos, et ma
pean sind tagasi saatma?“ Hämmastava kokkusattumusena oli tema isand Kolossa kristlane.
Paulus ütles:“Ma saadan sind tagasi kirjaga temale, kus ma selgitan kõik.“ Siis ta kirjutas selle
kauni kirja. Selles kirjas on iva, mis avab kogu kirja. Selle orja nimi Oneesimos tähendab
„kasulik“. Selle nime oli tema isand talle andnud. Paulus ütleb:“Sa võib-olla arvad, et ta oli
minevikus kasutu, kuid ma saadan sulle ühe kasuliku orja tagasi.“ Paulus kirjutab:“Ma ei saada
teda tagasi mitte ainult kasulikuna, vaid kui vennana. Selle raha, mille ta sinult varastas, maksan
ma tagasi ja kirjutan sellele alla.“ Paulus saatis ta tagasi. Te võite seda lugu mitme nurga alt
vaadata. Isiklik vaatenurk. Paulus ütleb:“Ma olen vana mees ja vangis.“ See on väga inimlik
kiri. Kogudus käis koos Fileemoni kodus. Ka tema naine osales selles, samuti tema poeg. Paulus
ütleb:“See saab olema meie kõigi jaoks raske. Mul on raske teda minema lasta. Tal on raske
tagasi minna. Sulle on raske seda aktsepteerida ja talle andestada.“ Seda ta siis tegi. See kiri on
täis kiindumust ja isiklikku huvi. Te võite seda sotsiaalse nurga alt uurida- orjapidamise
küsimus. Paulus ei üritanud orjapidamist likvideerida. Ta lihtsalt lõhkus seda seestpoolt, suhteid
ja suhtumisi muutes. See mees on nüüd kallis vend. Ta ei ole enam omand. See lõpetas
sajanditepikkuse orjuse. Sa võid ühiskondliku pahega kahel viisil tegeleda. Sa võid kasutada
jõudu või sa võid selle murda armastusega seestpoolt. Paulus valis selle teise tee. Mul ei ole
aega sellest rohkem rääkida. Need, kes ütlevad, et Paulus vaatas orjusele läbi sõrmede, eksivad
rängalt. Pauluse 1. kirjas Timoteosele lisab Paulus need, kes ei pääse taevasse. Ta ütleb:“Oma
vanematapjad ja orjakauplejad.“ Ärge uskuge neid, kes ütlevad, et Uus Testament ei mõista
orjapidamist hukka. Paulus mõistab, kuid ta tegeleb sellega erineval viisil.
Selles kirjas on ka vaimne külg, mida ma lõpuks tahan vaadata. Miks on see Piiblis? See on
täiuslik pilt meie päästest. Sina oled see ori. Sina jooksid Jumala juurest ära. Keegi tuli ja maksis
sinu võlad ja esitles sind Jumalale uuesti kasuliku teenijana. Jeesus tegi seda sinu heaks. Selles
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väikeses olukorras on sul täiuslik pilt oma päästest. Sina jooksid Jumala juurest ära. Jeesus
peatas sind. Ta muutis sind ja saatis su Jumala juurde kasuliku orjana tagasi. See kõik on seal.
Lõpuks on seal ka eetiline aspekt. Paulus teeb sellele orjale lihtsalt seda, mida Jeesus on talle
teinud. See on kirja kogu sõnum: mida Jeesus on sinu heaks teinud, seda tee sa teiste heaks.
Jeesus maksis sinu eest, päästis sind ja lõi sind uueks. Ta saatis sind tagasi Isa teenima. Nüüd
mine tee seda teiste heaks. Teiste sõnadega meie suhted teistega on tingitud sellest, mida Kristus
on meie heaks teinud. Mine ja loo inimesed uueks ja siis saada nad Isa juurde tagasi. Sina pead
maksma hinna nende eest, sest Kristus maksis sinu eest hinna. Paulus tegi teiste heaks seda,
mida Kristus oli tema heaks teinud. See on kaunis näide, kuidas oma pääste pärast
toimida:“Kallis Fileemon, ma saadan ta sulle tagasi. Nüüd sa leiad, et ta on tõepoolest kasulik.“
Samuti ütles Jeesus Isale sinu kohta:“Ta on nüüd kasulik. Ma saadan ta nüüd muudetuna Sinu
juurde tagasi!“ Aamen.

Pauluse kirjad Timoteosele ja Tiitusele
1. osa
Vaatame Pauluse viimaseid kirju. Kolm kirja on kokku pandud ja neid kutsutakse
karjaseepistliteks. Need kolm kirja erinevad tunduvalt teistest kirjadest, mitte ainult sellepärast,
et nad on kirjutatud üksikisikutele, vaid ka sisu, stiili ja sõnastuse poolest. Kõik need kolm
sarnanevad väga üksteisega. Need olid kirjutatud umbes samal ajal, sama inimese poolt. Paljud
piibliuurijad on seadnud kahtluse alla, kas nad on ikka kirjutatud Pauluse poolt. See vaidlus
kestab edasi. Paljudele meeldiks arvata, et neid ei kirjutanud Paulus. Neil on selleks salajased
motiivid. Üks põhilisemaid on feminism. Nendes kirjades on räägitud naistest, millele
tänapäeval feministid valuliselt reageerivad. Seal Paulus keelab naistel koguduses jutlustada.
See on vastuolus tänapäeva humanistliku ja ka kirikliku mõtteviisiga. Sellepärast püütakse
tõestada, et need ei ole apostellikud kirjad. Need kirjad erinevad sellepärast, et need on palju
hiljem kirjutatud. Üks põhjus väita, et need ei ole Pauluse kirjutatud on, et need ei sobi tema
ajakavasse Apostlite tegude raamatus. Ta viitab oma ajale Kreetal, kus ta vastavalt Apostlite
tegude raamatule ei olnud kunagi käinud. Nad ütlevad, et see ei lähe kokku tema programmiga.
Vastus sellele on: need viitasid tema teenistusele pärast Rooma vanglast vabanemist. Apostlite
tegude raamat lõpeb tema esimese kohtuprotsessiga. Filipi kirja põhjal teame, et ta lootis saada
vabaks. Dr. Luukas valmistas ette ametlikku toetuseavaldust temale. Peale reisimist Kreetal ja
teistes paikades reedeti ta Aleksandrose poolt ja vangistati uuesti. Seekord ta teadis, et ei vabane
enam kunagi. Apostlite tegudes ei räägita Luuka reisimise jätkamisest Paulusega. Ta oleks
võinud kirjutamist jätkata, aga Paulus ütles, et ei ole mõtet enam kirjutada, sest ta ei saa enam
välja. Paulus ütles, et nüüd on lõpp. Sellepärast Apostlite tegude raamatul on selline lõpp. See
ei ole koguduse lugu, vaid on Pauluse lugu. Ta vabastati, kuid kui ta teist korda kinni võeti, ei
olnud ta enam arestikambris, vaid oli surmamõistetute kongis. Seal kirjutas ta need kolm kirja.
See seletab palju erinevusi. Ta oli vanem, ootas surma. See muudab mõtlemist ja rääkimisviisi.
Stiili ja sisu erinevused ja ajakavale mittevastavus on kergesti seletatav. Pärast vabanemist läks
ta Kreetasse, kuhu ta jättis Tiituse. Siis läks ta Efesosse tagasi. Sinna ta jättis Timoteose. Paulus
on vanem ja ootab surma. Ka kogudused on vanemad. Ka nemad seisavad surmaga silmitsi.
Mida vanem sa oled, seda suurem on suremise tõenäosus. Ta kirjutab need kirjad, et päästa
kogudusi surmast. Kui kogudus saab vanemaks, võtab uus põlvkond üle. Kogudust tuleb elus
hoida, mitte lihtsalt elule tuua.
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Ma juba ütlesin, et pastoraalne epistel ei ole hea pealkiri. Nii hakati nimetama 1703. aastal.
Need ei ole rohkem pastoraalsed kui teised Pauluse kirjad. Iga tema kiri oli pastoraalne.
Pastoraalseks nimetamise oht on, et neid võidakse pidada pastorite käsiraamatuteks, kuidas
kogudust korraldada. Muidugi on seal juhised vanematele, kuid pastorite käsiraamatuks ei sobi.
Näiteks see ei räägi, kuidas vanemaid valida ja ametisse panna. Pidada seda pastorite
käsiraamatuks on suur viga. See keskendub koguduse siseasjadele. Kirjade kogu sisu on
koguduse õigeks saamine maailma evangeliseerimiseks. See oli Paulusel väga südames. Kui
kogudus ei ole õige, ei saa maailm päästetud. Kogudus on ainult vahend maailma võitmiseks.
Neid võib nimetada evangelistlikeks kirjadeks. Koguduse iseloom mõjutab evangeeliumi
levikut. Sellepärast käsib ta Timoteosel teha evangelisti tööd. Ma nimetaksin neid apostellikeks
kirjadeks, sest Timoteos ja Tiitus olid apostellikud delegaadid. Nende esmane ülesanne ei olnud
olla pastorid ega evangelistid, vaid apostellikud delegaadid. Mida ma selle all mõtlen? Paulus
reisis koos oma meeskonnaga, et kogudusi rajada. Seejärel külastas ta neid, et näha, kuidas neil
läheb. Või kirjutas neile kirju. Või saatis mõne meeskonnaliikme tagasi või jättis sinna töö
lõpetamiseks. Timoteos ja Tiitus ei olnud pastoritena ega evangelistidena saadetud. Ta saatis
nad apostellike delegaatidena. Ta saatis nad vigadeotsijana, et probleeme lahendada. Ta saatis
nad ajutiselt öeldes:“Te peate tegema seda nii kiiresti kui võimalik ja minuga Roomas
ühinema.“ Seega ei määra ta neid pastoriteks ega evangelistideks. Ta ütleb:“Ma saatsin teid
sinna töö lõpetamiseks ja tulge ruttu minu juurde Rooma tagasi. Nad on seal ajutiselt. Seepärast
on neil väga eriline vigade parandamise ülesanne. Me hakkame vaatama, millised olid
probleemid. Mõlemal juhul otsustas ta kirjade kirjutamise asemel saata delegaadid. Ta oli juba
Timoteost ja Tiitust Kreetal ja Korintoses kasutanud. Siis Timoteosel ei õnnestunud ülesannet
täita, kuid Tiitusel õnnestus. Nad erinesid üksteisest. Paulus läheneb nendele erinevalt.
Timoteos vajab palju julgustamist. Tiitus on kõva mees, kellele on vaja lihtsalt öelda, mida teha.
Timoteos vajab palju õhutust Jumala väest. Paulusele meeldis Timoteos Tiitusest rohkem.
Paulus ütles Timoteosele:“Minu kallis poeg.“ Mul on tunne, et Timoteos oli Paulusele lähem
kui oma perekond. Nendel oli eriline suhe. Mulle tundub, et Paulus oleks tahtnud Timoteost
näha edukana, kes tema töö üle võtab. Pauluse südames oli tema jaoks eriline koht.
Apostellikkus tähendab pioneerina tegutsemist. See oli alati ajutine positsioon. Ta viibis seal
ainult nii kaua kuni kogudus sai jalad alla ja läks mujale tööd tegema. Ta ei jäänud sinna
piiskopina, ta läks edasi teisi kogudusi rajama.
Uues Testamendis kasutatakse kristliku teenistuse kohta erinevaid sõnu. Apostelos, mis on
läkitatu, hoiab liikumises. Kuskil mujal jälle tööd tehes. Episkopos on ülevaataja, kes jääb
samasse paika. Diakonos on teenija, kes hoolitseb koguduse praktilise poole pealt. Ta on
statsionaarselt. Mis juhtub, kui apostel pannakse kindlalt koguduse külge? Siis saab temast
episkopos ja diakonos. On ka teine sõna vanem presbüteros, millest tuleb presbüterlane. See
tähendab küpsemat kristlast, kes on töö ülevaatajaks. Kõik need teenistused on alati olnud
mitmelaadsed. Uues Testamendis ei ole olemas ühe mehe teenistust. Oli apostlite meeskond,
vanemate meeskond, diakonite meeskond. Siis oli ühes koguduses palju piiskoppe. Ei olnud
mitut kogudust ühe piiskopiga. Ühemeheteenistused on alati ohus. Uues Testamendis on üks
mees, kes oli apostelos, episkopos ja diakonos ühes isikus. Ta on üks kõige kuulsamaid mehi
Uues Testamendis. Kes oli see mees? Võin teile öelda, see mees oli Juudas Iskariot. Kui te loete
hoolikalt Apostlite tegude esimest peatükki, Peetrus ütles:“Juudas, me peame sind teise
episkopose, apostelose ja diakonose vastu välja vahetama.“ Ma ei arva, et oleks hea idee kõiki
neid kolme sulle anda. Tavaliselt on need teenistused eraldi. Apostelos rajab koguduse, annab
selle üle episkoposele ja diakonosele ja lahkub. Tema töö on tehtud. Paulus ütles Tiitusele:“Ma
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jätsin sind Kreetale, et töö lõpule viia. Ma määran episkopose igasse linna töö lõpule viimiseks.
Siis te ühinete minuga jälle.“ See on tähendusrikas muster. Kahjuks alates 1. sajandist pKr on
apostelos ja episkopos segi aetud. Oleme lõpetanud ühe piiskopiga mitmes koguduses.
Mõnikord kogudused nimetavad ennast apostellikeks. See on väga erinev Uue Testamendi
olukorrast. Timoteos ja Tiitus olid osa apostellikust tiimist. Paulus jättis Tiituse Kreetale maha
ja Timoteose saatis Efesosse tagasi. Kogudusest, millel oli korralik juhtimine ja liikmelisus,
lahkuti. Paulus ei ajanud kunagi kvantiteeti taga, vaid kvaliteeti. Ta tahtis kvaliteetseid juhte ja
kvaliteetseid koguduseliikmeid. Ta teadis, et siis toovad nad ka palju inimesi usule. Paulus ei
küsinud:“Kui suur on kogudus?“ Ta küsis:“Milline on juhtide kvaliteet? Milline on liikmete
kvaliteet?“ Ta jättis Tiituse Kreetale, et liikmetel oleks õige kvaliteet. Efesoses oli probleeme
juhtkonna kvaliteediga. Tiitus rääkis, millised liikmed ta maha jättis, Timoteos räägib
juhtimisest, mille apostel peaks endast maha jätma. Loodan, et see annab teile võtme neid kirju
mõista. Me võime sellele vaadata kolmel viisil. Võime neid kirju vaadata kirjutaja pilgu läbi,
mida me teeme praegu. Lugeja pilgu läbi, kelleks olid Tiitus ja Timoteos. Võime vaadata
situatsioone Kreetal ja Efesoses, mis vajasid apostellikku juhtimist.
Vaatame Paulust. Nende kirjade järgi võib tuletada kogu Pauluse elu. Selles on rohkem
informatsiooni Pauluse kohta kui üheski teises kirjas. Võite leida kogu tema elu mustri. Ka vana
mehena ütleb ta:“Ma kiusasin taga Jumala kogudust.“ See on tal ikka meeles, et ta oli vale poole
peal. Sellepärast nimetab ta ennast suurimaks patuseks. Ta ütleb:“Mina olin kõige hullem
patune. Mina olin kõige suurem patune. Mina kiusasin taga kristlasi.“ Ära unusta seda kunagi,
kui Jumal sulle andestab, siis Ta unustab, mis sa teinud oled. Sellepärast sa ei saa ise endale
andeks anda. Ainult Jumal saab andestada ja unustada. Tema on võimeline oma mälu
kontrollima. Meie mäletame tragöödiat. Paulus ei unustanud seda kunagi. Ta ütleb:“Mind tabati
ja minust sai Kristuse ori.“ Tema elu muster ja momendi olukord on väga selged. Ta on
vabastatud vanglast, on külastanud palju paiku nagu Korintos, Tüüros. Ta käis ka Hispaanias.
Selles kirjas ta ei ütle, et esimene kohtumõistmine lõppes hästi. Ta vabastati. Käis idas ja läänes.
Nüüd on ta vangistuses. Nüüd ei ole ta arreteerimiskambris, vaid on surmamõistetute kongis.
Ta tunneb, et sepp Aleksandros on teda reetnud. Me ei tea, kuidas teda reedeti, kuid Paulus
tundis vaimus, et teda oli reedetud. Ta oli arreteeritud nii ootamatult, et ta ütleb:“Jätsin maha
oma mantli ja raamatu.“ Ühes oma kirjas Timoteosele palub ta tal tulla ja raamat ja mantel
kaasa võtta. Selles on midagi väga inimlikku. Vana mees seisab surmaga silmitsi. Tal on olemas
tulevikulootused. Ta on oma võitluse lõpetanud. Ta on head võitlust võidelnud. Ta on oma usu
säilitanud. See on hämmastav. „Ma säilitasin usu, seepärast kuulub mulle elukroon.“ Kristlus
on suremisviis samamoodi nagu elamisviis. Timoteose 2. kiri on kõige viimane, mida Paulus
kirjutas. On oluline, mida ütleb mees enne surma. Keiser Nerole ei saanud loota. Paulus teadis,
et õiglast kohtuotsust ei tule. Tal löödi linnaväravate taga pea maha. Ma olen seal viibinud. Elu
jõudis lõpule. Oli aeg teatepulk kellelegi teisele üle anda. Seda ta tahtis anda Timoteosele.
„Mina olen lõpetanud, kuid sina oled ikka veel noor. Sina peaksid seda tööd edasi tegema.“
Vaimsest seisukohast olid tema tulevikuväljavaated väga head. Nendes kirjades ei ole toodud
mitte ainult tema elu muster, vaid seal on ka elueesmärk. Ta elas evangeeliumile. Sellel oli
objektiivne ja subjektiivne pool. Kas mäletate Efesose kirja? Siin on see erinev. Paulus räägib
Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust. Jumalal on nendest kolmest kõige väljapaistvam koht.
Vahel me unustame selle. Ta elas Kristuses ja Kristusele. Jumal oi temale kõige tähtsam isik.
Siin on antud Jumalale väga palju toredaid nimesid. Paulus nimetab Jumalat päästjaks. Paljud
inimesed arvavad, et Jeesus päästis meid Jumala käest. Jeesus päästis meid Jumala viha eest.
See on õige, kuid see oli Jumala plaan. Jumal on meie päästja. Jumal on päästev Jumal. Tema
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saatis Jeesuse meid päästma. Tema on ka kuningas. See on Piiblis peamine rõhuasetus. Peab
päris palju enne lugema, et jõuda selleni, et Jumal on Isa. Sa pead Piibli peaaegu lõpuni lugema,
et leida väidet Tema armastuse kohta. Läbi kogu Piibli on Jumal kuningas. Tema valitseb
meredest meredeni ja Tema troon kestab igavesti. Jumal on päästja ja kuningas. Ta räägib
Jeesusest ja annab Temale ka päästja tiitli. Ta kutsub Jeesust kohtumõistjaks. Ta kutsub Jumalat
kohtunikuks ja Jeesust päästjaks. Tegelikult on Jumal päästja ja Jeesus kohtumõistja. Jumal ei
kavatse meie üle kohtupäeval kohut mõista. Jumal on troonil, kui meie üle kohut mõistetakse.
Jumal on selle delegeerinud Jeesusele. Sinu üle mõistab kohut Jeesus Kristus. Ta tuleb tagasi,
et mõista kohut elavate ja surnute üle. Jeesus mõistab kohut igaühe saatuse üle. Üks päev on
Muhamed Jeesuse ees kohtumõistmiseks. Budha seisab Jeesuse ees kohtumõistmiseks.
Konfutsiuse üle mõistetakse kohut. Teie ja mina seisame Jeesuse ees kohtumõistmiseks. See on
tõde. Jeesus mõistab inimkonna üle kohut. Tema eristab sikud lammastest. See on nii
julgustuseks kui manitsuseks. Jeesus on isik, kes meid mõistab, samas näeb Ta meid läbi ja teab
meist kõike. Ta räägib Pühast Vaimust ja mainib kahte aspekti. Esiteks vaimuande
praktiseeritakse. Ta ütleb:“Ära unusta vaimuande, kui ma sinu peale käsi panin.“ Siis ta räägib
vaimuandide praktiseerimisest:“Timoteos, õhuta nad üles! Hoia neid käigus! Neid on kerge
kaotada, kasuta neid!“ Objektiivne pool on jumalik indikatiiv. Jumal on seda meie heaks teinud.
Subjektiivne pool on üsna erinev. Paulus räägib meie pääste kolmest dimensioonist.
Kogemuslik pool. Kristuse juurde tulemise kogemus, andekssaamine. Uussünd. Eetiline pool
on pühaks ja moraalselt puhtaks saamine. Eshatoloogiline aspekt. Paulus kasutab sõna
„päästma“ kolmes erinevas asjas. Meid on päästetud, meid päästetakse praegu ja meid
päästetakse tulevikus. Keegi ei ole veel täiesti päästetud. Me oleme päästmise teel. Mind teeb
murelikuks, kui öeldakse, et täna sai 7 inimest päästetud. 7 inimest said päästmise algusesse.
Nad ei ole veel täielikult päästetud.
On olemas tulevikuaspekt ja olevikuaspekt. See on sama asi. Laiendame subjektiivset poolt.
Jumalik indikatiiv tähendab, et Jumal on seda sinu heaks teinud. On inimlik käsk:“Pead Jumala
poolt tehtud päästega midagi tegema.“ Jumala poolt antud pääste tuleb nüüd ellu rakendada.
Õigekssaamine, pühitsus ja ülistus kokku moodustavad pääste. Me oleme praegu ainult osaliselt
päästetud. Täiesti päästetud oleme, kui jõuame protsessi lõppu. Mu naise usk on võimas, kuid
on üks asi, mis tema usku vähendab. Ma ütlesin talle, et ühel päeval on tema mees täiuslik. Ta
suutis uskuda enamust asjadest, mida jutlustasin, kuid kui ma seda ütlesin, oli tal usuvõitlus.
Aga see on tõsi. Jumal ei ole minuga veel lõpetanud. Ta tahab head tööd jätkata. Tema eesmärk
on täielik pääste. Ma kasutan sõna „pääste“ harva. Selle asemel kasutan ma sõna
ümbertöödeldud. Keegi küsis, mis tööd olen teinud. Vastasin, et olen olnud ümbertöötlemisäris.
Nad vaatasid mind öeldes:“See on suurepärane. Mida sa ümber töötled- paberit, metalli?“ „Ei,
inimesi,“ sest maailma saaste tegelik põhjus on inimesed. Inimesed vajavad ümbertöötlemist.
Nagu ümbertöödeldud paberit saab taaskasutada. Põrgu on nagu prügimägi, kuhu kasutud
inimesed minema visatakse. Sellepärast räägib ta Jeruusalemma prügimäest kui põrgu
eeskojast. Minu ülesanne on inimeste päästmine prügimäele sattumast ja töödelda nad Jumala
jaoks ümber nagu Oneesimos. Sa ei ole päästetud enne, kui oled täielikult ümbertöödeldud ja
tehtud selliseks nagu Jumal on plaaninud. Pääste on protsess.
Tiituse 3:5 on minu lemmik kirjakoht, mida ma ei ole kunagi jutlustamisel kuulnud:“Jumal on
meid päästnud veega ristimise ja Vaimuga ristimise läbi.“ See on väga sarnane Johannese
3:5:“Me oleme uuestisündinud veest ja Vaimust.“ Oma raamatus olen ma näidanud, kuidas
Paulus pidas veega ristimist ja Vaimu ristimist päästeks kõige olulisemaks. Siis mõistate seda
paremini, kui näete päästet ümbertöötlemisena. Need kaks asja on protsessi olulised osad.
135

Paulus ütleb, et ta on meid päästnud uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu,
keda Tema on meie peale välja valanud. On väga huvitav, et ümbertöötlemine saab alguse sinu
ristimisest ja jätkub Püha Vaimuga ristimises. Tavaliselt algab ümbertöötlemine eelpesust, kuid
ta rõhutab neid kahte. Nii algab õigekssaamine. Pühitsemisel on nii negatiivne kui positiivne
aspekt. Negatiivne on kurjast lahutamine, positiivne on hea jaoks eraldamine. Pühaks saamine
ei tähenda ainult kurjast lahutamist, vaid Jumalale eraldamist. Püha astja templis ei olnud
lihtsalt puhas astja, vaid kasutatav astja. Pühadus ei ole passiivne, see on väga aktiivne. Peab
olema piisavalt puhas, et Jumal saaks kasutada. See võtab aega. Ülistus. Usus püsimise vajadus
nendes kirjades on väga suur. Paulus räägib väga kurvalt neist, kes on oma usuga karile
jooksnud. Nendest, kes usku salgasid, nendest, kes maailma tagasi läksid. See on väga tõsine.
See ei ole automaatne protsess. Paulus tsiteerib oma ustavat ütlust:“Kui me koos temaga surime,
saame me koos temaga elama. Kui me peame vastu, hakkame ka koos temaga valitsema. Kuid
kui me teda salgame või ei tunnistada teda, salgab tema meid.“ Sellega ta tsiteeris Jeesust, kes
ütles:“Kui sa salgad mind inimeste ees, eitan mina sind oma Isa ees.“ On tõeline vajadus püsida.
Nendes kirjades rõhutatakse püsimist, jätkamist, vastupidamist. Võite neile sõnadele joone alla
tõmmata. Ta ütleb:Kui sa püsid usus, päästad sa ennast ja kuuljad.“ Jälgige oma elu ja õpetust.
Ta räägib siin tuleviku päästest. Aulisest tulevikust, mille Jumal on meie jaoks valmis pannud.
Püsi oma elus ja õpetuses! Hoia Jeesuse lähedale ja sa päästad ennast ja teised.
Meil on veel jäänud viis minutit. Lubage mul kiiresti rääkida Timoteosest ja Tiitusest. Peame
minema tagasi. Millised inimesed need kaks apostlit olid? Tiitus ei olnud juut, ümberlõikamata.
Timoteose ema ja vanaema olid juudid, kes talle kirjakohti juba väikese lapsena rääkisid.
Timoteosel oli usklik tagapõhi, kuid Tiitusel paganlik tagapõhi. Timoteos ei olnud
ümberlõigatud, sest tema isa ei olnud juut. Paulus lõikas ta hiljem ümber, mitte sellepärast, et
ta oleks arvanud, et ümberlõikamine midagi teeb Timoteosele, vaid ütles, et see on abiks, kui
temaga sünagoogi minna. Sellepärast tahtis Timoteos saada ümberlõigatud. Timoteos tegi seda,
et käia koos Paulusega sünagoogis jutlustamas. Timoteos oli sündinud Lüstras. See oli üks
esimesi linnu, mida Paulus evangeliseeris Galaatias. Osadus Lüstras puudutas hiljem Paulust.
Nad ütlesid, et neil on üks väga paljutõotav noormees ja Paulus võiks ta oma reisidele kaasa
võtta. Kogudus soovitas teda. Sellest ajast Timoteos reisis Paulusega. Juudist ema ja paganast
isa. Ema ja vanaema olid mõlemad ustavad juudi jumalale. Timoteos oli eraldatud
prohveteeringu kaudu. Tal oli kolm erilist ülesannet. Teame, et ta saadeti Pauluse delegaadina
Tessaloonikasse ja Korintosesse. Teame, et ta tegi Paulusega koostööd, kirjutades vähemalt 6
kirja: Tessaloonika kirja, 2 Korintose kirja, Filipi kirja ja kirja Fileemonile. Seega ta tõesti jagas
terve selle aja Pauluse teenistust. Ta oli kehva tervisega. Tal olid kõhuprobleemid. Sellepärast
soovitas Paulus tal vahest vee asemel veini juua. Ta vajas palju tuge. Paulus ütles
talle:“Timoteos, sa pead olema sõdur ja sportlane. Sul peab olema distsipliin.“ Sellepärast
mõistis Paulus oma elu lõpus, et Timoteos tundis kaotusevalu rohkem kui keegi teine. Timoteos
oli Paulusele lähedane kui oma poeg. Neil oli isa ja poja suhe. Sellepärast ütles
Paulus:“Timoteos, lahenda probleemid Efesoses ja tule mu juurde tagasi nii ruttu kui saad. Ma
tahan oma viimased nädalad sinuga koos veeta.“ Me ei tea, kas Timoteos jõudis sinna enne kui
Paulus hukati, kuid võite näha Pauluse igatsust selles kirjas:“Sa pead Efesose probleemid
lahendama, kuid tule tagasi enne talve, kui vähegi saad.“ Kui loed Tiituse kirja, ei näe te seal
sellist isiklikku sidet. Tiitus, niipalju kui me temast teame, oli suurepärane töötegija. Ta tegi
head tööd. Paulus oli temas täiesti kindel. Ta oli mittejuut. Temast ei kirjutata Apostlite tegudes.
Temast ei oldud vaimustuses. Paulus ei õhuta teda vapper olema- „Ära karda inimesi!“ Tal ei
olnud vaja seda Tiitusele öelda. Tal oli vaja vaid öelda Tiitusele:“Ütle neile, et nad seda teeksid,
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ütle, et nad sellised oleksid.“ Täiesti teine lähenemine. Meil on need kaks erinevat kirja, mis
räägivad küllaltki palju Paulusest. Ridade vahelt lugedes saame teada Tiitusest ja Timoteosest
ja Pauluse suhtest nendega. Nende kahe kirja tähtsus, millest räägime järgmisel korral, on, mis
toimus Kreetal ja Efesoses, mis hoidis Tiitust ja Timoteost Paulusest eemal, kui ta neid
mõlemaid oma elu lõpul vajas. Pauluse süda oli lõpuni koguduste küljes ja ta ütles:“Kui
kogudused vajavad teid rohkem kui mina, siis jääge sinna.“ Järgmisel korral vaatame kirjade
sisu.

2. osa
Vaatame jälle Timoteose ja Tiituse kirju, mida on ekslikult kutsutud pastoraalseteks epistliteks.
Vaatame neid adressaadi seisukohalt, koguduse seisukohalt. Kuigi need kirjad olid kirjutatud
üksikisikutele, olid need kõik kogudustest, mida püüti aidata. Tiitus ja Timoteos olid sinna
pandud, et nende koguduste probleeme lahendada. Nende kaks ülesannet olid väga erinevad.
Vaatame vanemate küsimust. Kreetal ei olnud vanemaid, kuid oli mitu kogudust. Oli vaja
määrata kohalikud juhid ja jätta neile juhtimine, mis oli Tiituse ülesandeks. Efesose palju
pikaajalisemaks probleemiks olid valed vanemad. Timoteos pidi valedest vanematest lahti
saama ja õiged valima. Miks Paulus ei saatnud seda tegema Tiitust? Ma ei tea. Võib-olla Paulus
teadis, mida ta teeb. Ta saatis Timoteose valedest juhtidest vabanema ja õigeid inimesi ametisse
määrama. Väga erinevad ülesanded. Paulus oli mures, et juhtide kvaliteet ei olnud hea. Juhte
mõjutas liiga palju nende taust. Kreetalased olid kurikuulsad inimesed. See mõjutas ka
koguduseliikmeid. Efesose probleem oli valed juhid, liikmetega oli asi korras. Seega on
erinevad rõhuasetused. Tiituse kirjas on rõhk liikmetel. Timoteose kirjades on rõhuasetus
juhtide omadustel. Mõlemal juhul oli viga, valeõpetus oli sisse tulnud. Halb õpetus. Kreetal oli
probleem perifeerne, see puudutas koguduse äärealasid. Naljakad ideed olid liikvel. Efesose
liidrid olid mõjutatud valeõpetusest. See oli koguduse tervise seisukohalt keskne probleem.
Tiituse kirjas on ka juttu valeõpetusest, kuid see on teisene. Timoteose kirjades need valed
õpetajad on eesliinil, millega tuleb tõesti tegelda. Paulus annab Timoteosele ja Tiitusele kolm
ülesannet. Ülesannete rõhuasetus on erinev, sest olukorrad on erinevad. Neil on vaja tegelda
kolme asjaga. Esiteks peavad nad lõpule viima ülemineku apostlitest sõltuvast kogudusest
kohalike juhtide poolt juhitavatele kogudustele. See on väga tähtis üleminek. Nad peavad saama
õiges mõttes iseseisvaks. Nad ei või rohkem sõltuda nendest, kes need rajasid. Hea juhtimine
muudab liikmed juhist vähem sõltuvaks. Halb juhtimine muudab inimesed rohkem sõltuvaks.
Hea juhtimine, hea vanemlikkus võimaldab lastel rohkem iseseisvalt hakkama saada. Halb
vanemlikkus hoiab lapsed põllepaelte küljes. Hea õpetamine muudab inimesed õpetajast vähem
sõltuvaks. Halb õpetus toimib vastupidiselt. Ülioluline oli ülemineku lõpuleviimine, kvaliteetse
juhtimise ja liikmelisuse loomine, siis alles saab järgneda kvantiteet. Kasvuks on vajalik
kvaliteetne juhtimine ja liikmelisus. Peab olema hea alus, et paljud inimesed pöörduksid. Kehva
juhtimise ja liikmelisuse korral on kasv pärsitud. Teiseks ülesandeks oli vastu astuda
probleemide tekitajatele. Vastandumine on koguduse juhtimises tähtis osa. Kui sa probleemi
kõrvale heidad, muutub see lihtsalt hullemaks. Kui sa ei taha probleemiga kohe tegelda, läheb
see aina hullemaks ja kasvab sul üle pea. Kui paljud teie hulgast on olnud koguduses, kus on
midagi korrast ära ja juhid ei ole sellega tegelenud? Nad on püüdnud seda ignoreerida,
teeseldes, et ei ole midagi. Siis see kõik plahvatab. On oluline probleemide tekitajatele vastu
astuda. Olgu siis tegemist liikmetega või juhtidega. Neile tuleb vastu astuda. Tuleb tegeleda
kolme asjaga. Räägin neist detailsemalt edaspidi. Kolmas, kõige tähtsam asi, kui panete
kogudusele alust, on tõe rääkimine. Parim kaitse kogudusele on pidev korralik õpetus. Ma ei
saa üle rõhutada, et kogudused, kes ei saa pidevalt süsteemset õpetust Jumala tööst, muutuvad
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väga haavatavaks igasuguse kõrvalejuhtimise suhtes. Pidev konfrontatsioon Jumala sõnaga,
evangeeliumi tõe kuulutamine päästab paljud kogudused. Sellepärast ma igatsen, et sõna ja
Vaim osaduses kokku viidaks. Mõlemad on vajalikud. Sõna ilma Vaimuta kuivab, Vaim ilma
sõnata plahvatab. Koos Vaimu ja sõnaga kasvad sa. See on usaldusväärne ütlus.
Laskume detailidesse. Timoteos ja Tiitus pidid lahkuma nii ruttu kui võimalik, kuid nad ei
võinud lahkuda enne, kui need kaks asja olid paika pandud. Paulus ütles:“Tehke seda nii ruttu
kui saate. Siis tulge minu juurde.“ Juhtide kvaliteet on eluliselt oluline. On olnud palju seminare
pastoritele ja kogudusejuhtidele. Alati räägin ma neile:“Kõige suurem probleem teie liikmetel
on, et nad järgivad oma juhti. Siis nad tavaliselt torisevad ja ütlevad:“Liikmed ei järgi meid.“
Mina ütlen:“Nad ei tee teie sõnade järgi, vaid teevad teie tegude järgi.“ Inimesed järgivad oma
juhte alateadlikult. Nad ei tee seda, mida juhid ütlevad, nad jäljendavad juhtide tegusid. Üks
kõige kohutavam asi kogudusejuhtidel on näha oma tugevusi ja nõrkusi ilmnemas koguduses.
See on ühemehe teenistuse oht, sest tema iseloomust saab osaduse iseloom. Kui juhte on
rohkem, annavad nad rohkem tugevust ja tasakaalustavad üksteist. Inimesed jäljendavad juhi
tugevusi ja nõrkusi alateadlikult. Nad saavad olema oma juhtide nägu. Nad ei saa selliseks,
mida juhid ütlevad, nad muutuvad selliseks, millised on nende juhid. Need kirjad on juhtide,
vanemate ja diakonite kvaliteedist. Kvaliteet ei ole mitte vaimuand, vaid on iseloom. See ei
seisne mitte juhtide tegevuses, vaid olemuses. Millised on nad kodus? Millised on nad
avalikkuse ees? Mida mõtleb nendest maailm? Kui teie kogudus valis vanemat, kas te küsisite
uskmatutelt väljastpoolt kogudust soovitust? Kas te tegite seda? Meie tegime seda ükskord oma
koguduses. Me uurisime ühe mehe, keda me pidime valima, tausta tema töökaaslastelt. Teate,
mida nad ütlesid:“Teil veab, et teil selline mees on.“ Vedama ei ole just väga kristlik sõna, kuid
see oli nende viis väljendamaks, et see mees oli hea. Kas teate, mis andis meile kindluse valida
seda meest? Hea iseloomustus väljastpoolt. Mitte ainult hea maine seespool. Head
iseloomuomadused on, et inimene kontrollib oma tujusid, ei ole rahaahne, saab koduse
majapidamisega hästi hakkama, on abielus ühe naisega. Kui keegi minult küsis, kas naine võib
olla koguduse juht, vastasin:“Jah, kui ta on abielus ühe naisega.“ See on üks kvaliteedinõue.
Ma olen veendunud, et koguduse juhtimine on meeste ülesanne.“ Nagu distsipliin kodus on isa
ülesanne. Ka distsipliini eest koguduses on Jumal teinud vastutavaks mehe. Soovitan lugeda
selle kohta „Juhtimine on maskuliinne.“ Diakonid ja diakonessid on mainitud. Need, kes
teenivad kogudust. Sama tähtis on, et nende iseloomule pööratakse tähelepanu. Mitte ainult
nende võimetele. Sa pead valima diakonit iseloomu järgi. Tähtis asi Jumala heaks töötamisel
on suhted, mitte võimed. Võimed muidugi aitavad kaasa, kuid juhi kvaliteeti nad ei määra.
Ainus võime, mida on juhtide puhul mainitud, on õpetamisvõime. See tähendab üks-ühele
suhtlemisoskust. Need on juhi kvaliteediomadused ja need kaks kirja räägivad rohkem
juhtimise kvaliteedist kui ükski teine Pauluse kiri. Mäletan, kui me valisime vanemaid
mõlemasse kogudusse. Mõlemal juhul palus kogudus mul vanemad valida. Mina ütlesin:“Ei,
teie peate nad leidma.“ Mõlemal juhul valisid nad selle, kelle minagi oleksin valinud. On tähtis
õpetada inimesi, et nad teaksid, mida otsida. Kogudus tunnustab oma juhte. Lambad järgnevad
ainult karjasele, kelle häält nad tunnevad. On väga tähtis, et kogudus tunneb ära juhi, kelle
Jumal on neile andnud ja saavad aru, et peavad nendega koostööd tegema. Ei ole öeldud, et me
pimesi alluksime kogudusejuhtidele, vaid on öeldud:“Ole neis veendunud. Anna neile võimalus
juhtida.“
Liikmete kvaliteedi kohta loeme Tiituse kirjast. Liikmete kvaliteet on näha kirikus, kodus ja
ühiskonnas. Tiituse kiri annab suurepärase koguduseliikme koolituse. Seal õpetatakse, kuidas
koguduseliige kaunistab evangeeliumit. Me peame olema kaunistuseks evangeeliumile. Peame
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selle atraktiivseks muutma. Pauluse pidev mure oli, et kogudus oleks maailma silmis õige. Isegi
kui kogudusevanematel on hea maine väljaspool kogudust, peab kogudus ise õpetust
kaunistama. See tähendab teha see inimestele ligitõmbavaks. Me peame tegema evangeeliumi
inimestele ligitõmbavaks. Vooruste nimekiri, millest Paulus selles kirjas kirjutab, ei ole
kristlikud väärtused, vaid on kreekalikud väärtused. Kreeklastel oli nimekiri omadustest, mida
peeti headeks. Uskmatud teavad, mis on hea. Tegelikult kasutab Paulus paganlikku arusaama,
mis on hea. Teie kristlased peate välja elama, mida paganad peavad heaks. Kas pole huvitav?
Liikmete kvaliteet ei ole, mida kogudus peab kvaliteetseks, vaid mida maailm peab
kvaliteetseks. Me peame vastama vähemalt sellele, mida maailm heaks peab ja veel rohkemale.
Maailmainimesed ei ole lollid. Tavainimesed näevad kirikuinimesi läbi. Uskuge mind. Nad
teavad, kui kuningas on alasti. Nad näevad läbi. Uskuge, et uskmatud oskavad hea ja halva
vahel vahet teha, kes elab õigesti, kes valesti. Nad võib-olla ei vasta kristlikele standarditele,
aga neil on oma arvamus, milline peaks olema hea inimene. Paulus ütles Tiitusele:“Vaata, et su
liikmed oleksid maailma silmis head.“ Elage vähemalt paganate standardite kohaselt. Mäletate,
kui Paulus kritiseeris ühte meest, kes elas intsestis. Ta ütles, et isegi paganad ütleksid, et see on
vale. See ei ole lihtsalt kristlike standardite kohane elu, me peame elama üle maailma
standardite. Koguduseliikmed peavad olema head inimesed. Kvaliteetsed juhid, kvaliteetsed
liikmed. Liikmete kvaliteet seisneb ka nende omavahelistes suhetes. Eriti meeste ja naiste
vahelised suhted. Soolisus esineb ka koguduses. Me ei ole kesksoost. Me peame olema
mehelikud mehed ja naiselikud naised. Maailm peab saama näha, mis on mehelikkus ja
naiselikkus nagu Jumal on seda plaaninud. Probleem on selles, et meilt oodatakse, et oleksime
lihtsalt inimesed. Jumal on otsustanud, milline peab olema mees ja milline peab olema naine.
See on üks osa evangeeliumi kaunistamisest. Ma olen töötanud viimased viis aastat meestega.
Kui mehed näevad mehi, kes on tõelised jumalamehed, see puudutab neid. Viimases kahes
kihelkonnakirikus, kus ma rääkisin, oli viie naise kohta kaks meest. See ei kaunista
evangeeliumit. Evangeelium on nii meestele kui naistele. Ma teen, mis suudan, et tugevdada
mehi koguduses, et kaunistada evangeeliumit. Ka naised võivad kaunistada evangeeliumit ja
näidata, milline võib olla üks hea naine.
Feministid vihkavad neid epistleid. Nad ründavad neid igal viisil. Nad ütlevad viis asja nende
kirjade kohta. Esiteks, et Paulus ei ole neid kirjutanud. Teiseks nad ütlevad, et kui need on
Pauluse kirjutatud, on see tagasilöök tema pöördumise-eelsest ajast, ta on vana mees ja läks
tagasi oma juudi lapsepõlve. Kolmandaks ütlevad nad, et see oli täiesti kultuuriline ja kui Jeesus
oleks praegu elanud, oleks ta apostliteks valinud 6 naist ja 6 meest. Sellest on palju räägitud.
Nende lemmikfraas on, et Paulus oli oma kultuuri raamides. Seda räägitakse tänapäeval igal
pool. Olge selle suhtes ettevaatlikud. Öelda et Jeesuse valik apostliteks 12 meest oli kultuurist
tingitud- Jeesus oli lihtsalt viisakas. Mis ajast oli Jeesus viisakas? See on laim. Variserid
pöörasid liiga palju tähelepanu inimestele. Ärge öelge, et Jeesust piirasid kultuuritraditsioonid.
Neljandaks nad ütlevad, et kui isegi Paulus kirjutas need, oli see valeõpetus. Viiendaks ütlevad
nad, et ta oli üks juut, kellel ei olnud haridust. Sellisel juhul ei oleks võinud lasta harimatutel
meestel nagu 12 apostlit, kogudust juhtida. See ei ole üldse hariduse küsimus, vaid on küsimus,
milliseks Jumal lõi mehe ja naise. Me vajame teineteist. Ta lõi meid erinevaid ülesandeid
täitma. Kui mehed käituvad nagu naised ja naised nagu mehed, moonutame me Jumala loodu
ilu. See ei ole tänapäeval populaarne õpetus. See on Piiblis kirjutatud. Ma ei saa sellest üle ega
ümber.
Teine ülesanne oli vastu astuda probleemide tekitajatele. Kui Paulus lahkus viimast korda
Efesose vanemate juurest, läksid nad mere äärde. Ta ütles, et peale ta lahkumist tulevad hundid
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lambanahas karja keskele. See prohveteering oli täitunud. Sellepärast saatis ta Timoteose
huntidest vabastama. Sellepärast kirjutas ta esimese Timoteose kirja, mis ei ole tema viimane
kiri. Vaatame kolm viisi, kuidas neid hunte tuleb kohelda. Neil olid kõikvõimalikud veidrad
õpetused. Neil oli õpetus, et ülestõusmine on juba toimunud. Et ainus ülestõusmine on siis, kui
kristlane uuesti sünnib. Seda räägitakse ka tänapäeval. Paulus tahtis, et Timoteos seda
korrigeeriks. Neil oli kreekalik suhtumine kehasse. Püüti hoiduda söömisest ja seksist, et olla
püham. Paulus palus Timoteosel ka seda korrigeerida. Seal oli mõningaid juudi elemente ja
rõhutati genealoogiat. Rõhutati ka teatud toitumistavasid. Kõikvõimalikud asjad tungisid sisse.
Neil oli palju tobedaid vastuolusid ja akadeemilisi arutelusid, millel ei olnud mingit väärtust.
Küsimused, millega tuli tegeleda, võisid olla väga siirad, väga tähtsad, mõned olid väga
tobedad. Kui me ütleme inimestele, et tema küsimus on tobe, ei aita see teda. Näiteks tuli keegi
minu juurde küsimusega:“Ma lugesin Lumivalgekest ja seitset pöialpoissi ja olin hämmastuses,
et nende vahel oli veresugulus.“ Ta vaatas mulle otsa ja küsis:“Kas ma arvan, et ta on hull?“
Vastasin, et jah. Vestlus lõppes sellega. Me ei tohi osaleda kasututes arutlustes. On olemas
olulised asjad, mida arutada ja tähtsad küsimused, mida küsida. Te võite sattuda igasugustesse
aruteludesse. On esitatud näiteks küsimus:“Kui palju ingleid võib seista nööpnõelal.“ Sellega
on teoloogid tegelenud olulise osa ajast. On tavaline lugu, et osaletakse tobedates aruteludes.
Halb õpetus viib sellesse. See viib tobedate küsimuste esitamisele. See ei tee head. On olemas
küsimused taevast ja põrgust, millele ma ei suuda vastata. Ainult Jumal suudab. Ma ei vasta
neile. Ei ole mõtet laskuda küsimustesse, mille vastust teab vaid Jumal. Vanemad, kes kaotasid
oma lapse, küsisid minult:“Kas mu laps on taevas?“ Ma ütlesin:“Ma ei tea. Jumal ei ole seda
meile öelnud. Üks asi, milles olen kindel, et mida iganes Jumal teeb teie lapsega, on alati õige.
Kui teie tunnete Jumalat nagu mina tunnen, on teil usaldus, et Ta teeb õiget asja.“ Me ei tohi
laskuda spekulatsioonidesse. Paulus palus korduvalt Timoteost need spekulatsioonid peatada
asjadest, mida me ei tea. Peata need kasutud arutelud. Küsimused, millel ei ole selget vastust
Jumala sõnas, ei aita kogudust. Veel hullem oli, et nad olid halvaks eeskujuks. See ei olnud see,
mida nad õpetasid, vaid kuidas nad elasid. Sellepärast ta rõhutab, et vanematel peab olema hea
iseloom. Kui loed seda hoolega ridade vahelt, loed sa välja, millised olid halvad juhid. Need
olid inimesed, kelle kodus ei olnud korda, inimesed, kes olid rahaahned. Inimesed, kes ei
suutnud ennast valitseda. Kui loete nimekirja, milline peab olema vanem, loete ka nimekirja,
millised Efesose koguduse vanemad ei olnud. See on, kuidas saate ridade vahelt lugeda. Teame,
et nad olid uhked ja ahned. Paulus ütleb, et hea vanem on topelt tänutasu väärt. Mulle meeldib
see tekst. See on halvasti tõlgitud enamuses inglisekeelsetes versioonides. „Kogudusevanem,
kes panustab kuulutamisele ja õpetamisele, on topelt austust väärt.“ Tean palju kogudusi, kes
pigem annavad juhile austust kui tänutasu. Tegelikult kasutatakse sõna tänutasu, sest järgmises
lauses on:“Töötegija on oma palka väärt.“ Seal on juttu tasulisest teenistusest. Vanem, kes
kuulutab ja õpetab, mis on erinevus? Evangeeliumi kuulutamine on uskmatutele, õpetamine on
usklikele. Siin on vanem, kes kuulutab väljaspoole ja õpetab sees. See mees on topelt palka
väärt. See on väga tähtis tekst. Ei ole palju vanemaid, kes mõlemaga tegelevad, kuid mõned
saavad mõlemaga hästi hakkama. Siis tuleb neile anda topelt tasu. Kehvadele vanematele ei tule
midagi maksta. Juhtimine peab tulema puhtast südamest, heast südametunnistusest, siirast
usust. Mis tähendab, et neil kehvadel juhtidel polnud midagi. Nad mitte ainult ei levitanud
valesid, nad olid halvaks eeskujuks. See mõjus kogudusele laastavalt. Nad olid nagu haigus,
nagu gangreen ihus, sest nad olid veider segu vabameelsusest ja käsumeelsusest. On
hämmastav, et need kaks asja esinevad koos. Väga tihti käsumeelse maskiga inimesed on
sisemiselt vabameelsed. Mõlemad on lihalikud. On imelik segu käsumeelsusest, mis kehtestab
teistele reeglid, mida ise ei järgita. Seda on piinlik öelda, aga on kirjutatud, et nad käivad
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nõrkade maailma naiste järgi. Selles on oht, kui mehed nõustavad naisi ja naised nõustavad
mehi. Need mehed veetsid oma aega leskede kodudes ja nõrkade maailma naiste juures. Kas
teil tekib pilt? See oli haiglane deemonlik nähtus. Timoteos peab vastu astuma probleemi
tekitajatele. Sellega kiirelt tegelema. Neist lahti saama ja head vanemad asemele panema.
Kiiresti, sest ta ütleb, et seda kogudust lammutatakse seestpoolt. Lambaid hävitatakse huntide
poolt karja sees. Kogudus võib taluda mida iganes, mis tuleb väljast. Oht on, kui lammutatakse
seestpoolt. Nad peavad tõde kuulutama, sest sellega saab probleemsed juhid kõrvaldatud. Parim
vastumürk valele on tõde. Parim vastumürk halvale õpetusele on hea õpetus. Parim vastumürk
halvale käitumisele on hea käitumine. Parim vastumürk valeusule on õige usk. See on esmane
prioriteet. Õpetuse ettevalmistuseks kuluv aeg on pikk. Selle seeria ettevalmistamine võttis
umbes aasta. Ma usun, et süsteemne Jumala sõna käsitlus kogu selle täiuses on ülioluline. See
annab inimestele tasakaalu elulaevukeses. See teeb meist vale vastu tunnistajad. Jehoova
tunnistajad ja mormoonid pööravad koguduseliikmeid, kes ei ole saanud õiget õpetust.
Tavaliselt nad ütlevad:“Õpetame teile Ilmutuseraamatut.“ Neile ei ole kunagi seda õpetatud.
Jumala sõna õpetamine annab kindluse igasuguste eksiõpetuste suhtes. Õpetamine peab olema
verbaalne ja visuaalne. Inimesed peavad kuulma ja nägema tõde. „Timoteos, sul on sõnum,
mida pead kuulutama ja sina pead olema eeskujuks.“ See on väljakutse igale õpetajale. Minu
naisele öeldi Saksamaal tore kompliment. Me läksime esinema Euroopa konverentsile. Pärast
tuli keegi minu juurde ja ütles:“Mr. Pawson, me kuulsime sinult tõde, mille sa olid oma naisesse
külvanud.“ Oleksite pidanud mind nägema. Me peame olema sõnumiks ja eeskujuks. Meest,
kes ei ela oma sõnumi kohaselt, ei kuulata. Nad peavad tõde kuulma ja nägema. Siis kaitseb
tõde karja kõikvõimalike perverssuste eest.
Kuidas rakendame neid kirju tänapäeval? Leiame põhimõtted, mida rakendada. Need kirjad on
täis pastoraalseid näpunäiteid. Esineb ikka sugudevaheline eristamine kristlikus osaduses.
Nooremad kristlased peaksid austama vanemaid. Mehed peaksid austama naisi ja naised mehi.
On ikka erinevused erivanuseliste ja erisooliste vahel. Neid erinevusi tuleb austada. Koguduse
headus peab ületama maailma arusaamise headusest. See on väga tähtis. Maailm ei ole rumal.
Maailm teab, milline on hea inimene. Nad tahavad näha häid inimesi koguduses. Halvad
usklikud hoiavad inimesed kogudusest eemal. Iseloom on tähtsam kui võimekus koguduse
juhtide seas. Karjased, mitte lambad, vastutavad karja seisukorra eest. Piibel ei süüdista kunagi
lambaid karja seisukorra pärast. Ainult karjast. Praegune jutt ei ole pastoritele, kes on liiga
varmad inimesi süüdistama koguduse seisukorra pärast. Jumal on pannud karjased selle eest
vastutama. Õige terve õpetus katab meie käitumise ja uskumise. Sõna õpetus on taandatud õigel
viisil uskumisse. Piiblis puudutab õige õpetus ka käitumist. Usk, mis on tõlgendatud käitumise
läbi. Kogudus on perekond, millel ei ole isa maa peal, mille isa ei ole inimene. Sellel on jumalik
Isa. Kõik vanemad on meie vennad. Me ei peaks kedagi isaks kutsuma. Me peame võtma
vastutust teiste inimeste elude eest. Kui lese perekond on võimeline tema eest hoolitsema, ei
peaks kogudus seda üle võtma. Me ei peaks võtma leskede eest hoolitsemise ülesannet neilt,
kellele see kuulub. Kogudus peab hoolitsema nende lesknaiste eest, kellel ei ole kedagi, mitte
nende eest, kellel on perekond. Kogudus peab olema mõistlik puuduses olevate inimeste
aitamisel. Viimane on kõige tähtsam printsiip, lõpetan siin raske südamega. Timoteose ja
Tiituse kirjades on öeldud, et kõige suurem lahing, kus peame võitlema, on koguduse sees.
Sooviksin, et ei peaks seda ütlema. Koguduse sees on suuremad võitlused kui väljaspool. Need
ei ole tähtsusetud, kuid ei ole esmased. Suurim võitlus on õige evangeeliumi kaitsmine
politiseerumise, feminismi, suhtelisuse, sünkretismi eest. Kõik need asjad esinevad meie maa
kogudustes. Nagu Timoteos, peame tegelema nende evangeeliumivastaste rünnakutega ja
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püsima usus. Suurimad võitlused on olnud koguduse sees võideldes evangeeliumi tõe eest, kui
kogu meie energia on vajalik kadunud maailma päästmiseks. Ikkagi peame võitlema koguduse
sees evangeeliumi tõe eest, sest muidu ei ole kogudus võimeline maailma päästma. Kui olete
Timoteos või Tiitus, siis võidelge evangeeliumi tõe eest, koguduse eest, kes kaunistab
evangeeliumi ja teeb selle maailmale väljaspool atraktiivseks, demonstreerides Jumala
kuningriiki ja kuulutades. Aamen.

Kiri heebrealastele
1. osa
Arvamused heebrea kirja kohta on erinevad. Mõned arvavad, et see on raskemaid kirju Uues
Testamendis. See on väga juudilik kiri. Seda hindavad juutidest lugejad. See on teistsugune
mõtteviis. Me ei mõtle ohverdamist ja preestriks olemist, sest me pole kunagi pidanud seda
tegema. See eeldab ka Vana Testamendi kirjakohtade tundmist. Eriti 3. Moosese raamatut. See
on raamat, millesse enamik inimesi takerdub, kui üritavad Piiblit läbi lugeda. Tegelen praegu
seeriaga „Avades Vana Testamenti“. Et heebrea kirjast aru saada, peate aru saama 3. Moosese
raamatust. Kuna enamus jäävad sinna pidama, on ka heebrea kiri raske. See kasutab väiteid,
mis ei jõua kaasaegsele inimesele kohale. Väiteid inglite kohta. Kahjuks on üks tänapäeva
naljadest:“Mitu inglit mahub nõelasilma sisse?“ Heebrea kirja kreekakeelne variant on
keeruline. See on parim kreekakeelne variant Uues Testamendis ja väga lähedal klassikalisele
kreeka keelele. Te võib-olla ei tea seda, aga Uus Testament ei olnud kirjutatud klassikalises
kreeka keeles. Sellist kreeka keelt rääkisid õpetlased ja professorid. See oli kirjutatud nn.
„cockney“ kreeka keeles. Jumal tahtis, et Ta sõna antakse edasi tänavakeeles, mitte õpetlaste
keeles. Heebrea kirja stiil on kõige lähemal klassikalisele kreeka keelele. Ka inglise keeles on
kasutatud rafineeritud ja keerulist keelt. Seega on palju põhjuseid, miks heebrea kirja
keeruliseks raamatuks peetakse. Mõned ütlevad:“See on kõige vaimustavam raamat!“ Neile see
tõesti meeldib. Nad peavad sellest lugu. Toon mõned põhjused. Esiteks see võrratu usu peatükk.
Igaüks teab heebrea 11. peatükki. Usu läbi Mooses…, usu läbi Aabraham…See on nagu
kõnniksite Westminster Abbeys, vaadates kõiki kuulsaid inimesi. See on nagu jalutaksite sealt
läbi, vaadates ajas tagasi, nähes kõiki usukangelasi. See on hea epistel usust. Paljud inimesed
saavad kergendustundega öelda, et 11. peatükk kõnetab neid. Teistele on see väga kasulik
raamat mõistmaks, kuidas Vana Testament on Uue Testamendiga seotud. See räägib sulle, mida
Moosese seadustega peale hakata. See avab väga targalt seose meie tänapäeva kristliku usu ja
muistsete templirituaalide vahel. Teistele meeldib see sellepärast, mida see Kristusest räägib.
Kes armastavad Jeesust, armastavad heebrea kirja. See heidab tõesti Temale uut valgust, mida
ükski teine Uue Testamendi kirjutaja ei tee. Lemmiksõna, mida seal kasutatakse, on sõna
„parem“. See on võtmesõna. See kordub läbi kogu kirja:“Jeesus on parem.“ Ta ei ütle parim,
kuigi see on õige, sest ta võrdleb kogu aeg:“Jeesus on parem kui inglid, parem kui prohvetid,
parem, kui kõik need teised.“ Ta on parem. Miks peaks ta kirjutama kirja näitamaks, et Jeesus
on teistest parem? Mõlemad arvamused, et see on raske raamat või vaimustav raamat, on tõesti
äärmuslikud arvamused ja kumbki neist ei ole kirja tähtsaimale punktile pihta saanud. Tõeline
võti heebrea kirjale on: Miks see kirjutati? Vastuse leidmine on natuke keeruline. Kui olete selle
leidnud, avaneb teile kogu kiri. Kuni te vastust ei ole leidnud, näib see seguna osadest, mis ei
sobi kokku. Kui olete selle võtme leidnud, näete kõiges mõtet. Iga lause vastab sellele võtmele.
Proovime leida võtit.
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Mis oli selle kirjutamise eesmärk? Esimene probleem on, et me teame väga vähe selle
tagapõhjast. Me isegi ei tea, kes selle kirjutas. Suur õpetlane, keda kutsutakse Uue Testamendi
mõistatuseks. Meile ei meeldi mõistatused. Tahame teada vastuseid. Mul ei ole mingit vihjet
selle kohta, kes selle kirjutas. Üks vanadest King James versioonidest ütleb, et see on Pauluse
epistel heebrealastele. Ma ei usu, et Paulus selle kirjutas. See ei ole tema stiil ega keel. Teised
ütlevad, et võib-olla Barnabas. Järgmine kanditaat on Stefanos, siis Siilas või Apollos.
Arvatakse ka, et see oli Priskilla. Kuna see oli naise kirjutatud, pidas ta paremaks jätta nime
välja. Lõpuks teab ainult Jumal, kes selle kirjutas. Läheneme teise nurga alt ja küsime:“Kuhu
see oli saadetud?“ Ka selle kohta ei ole kirjas mingit vihjet. See ütleb:“Pühadele selles ja selles
kohas.“ Seega kuhu oli see saadetud? Seal on üks vihje. On ka mitmeid arvamusi, kas
Aleksandriasse või Antiookiasse, Jeruusalemma, Efesosse. Täitsa lõpus on üks vihje, kus
kirjutaja ütleb:“Kõik Itaaliast saadavad tervitusi.“ Sellest ma järeldan, et see oli saadetud
Itaaliasse. Kui ütled, et igaüks Itaaliast saadab tervituse, siis kirjutad sa kindlasti Itaaliasse.
Sellel ajal pidi see olema Rooma kogudus, millest me räägime Rooma kirjas. See on kirjutatud
natuke hiljem, kui teatud asjad olid juhtunud, mis ei olnud veel toimunud, kui Paulus Rooma
kirja kirjutas. Ma oletan, et see on kristlastele Roomas ja sellele koguduse osale, kes olid juudid.
See on kristlastele, kuid adresseeritud heebrealastele. Seega on see saadetud Rooma koguduse
juutidele. Miks vajas pool kogudusest sellist kirja? Kindlasti olid esimesed koguduse juhid juba
surnud. Kirjutaja ütleb:“Meenutage oma juhte!“ Üks põlvkond oli juba läinud. Seega oli see
natuke hiljem. Templiteenistus ja ohverdamine toimusid ikka veel edasi. Ta räägib nendest,
kuid ei tee seda mineviku vormis. See on kindlasti enne 70 pKr, kui tempel hävitati ja
ohverdamine lakkas. See on nagu detektiivitöö, mis seab sellele ajalised piirid. Seega oli see
peale Pauluse kirja roomlastele kirjutamist ja enne 70 pKr. Mis toimus selle vahel? Imperaatori
troonile sai mees nimega Nero. Nüüd hakkame juba natukene tagapõhja mõistma. Nero nagu
Hitlergi tegi alguses palju häid asju. Kui te loete Hitleri elulugu, näete, et ta päästis Saksamaa
töötusest ja inflatsioonist. Ta ehitas suuri maanteid. Tema algatusel loodi Volkswagen, kui
rahva auto, mida ka Volkswagen tähendab. Ta tegi alguses Saksamaale palju head. Sellepärast
inimesed järgisid teda. Samuti tegi ka Nero Roomale alguses palju head. Üks põhjus, miks ta
alguses oli hea imperaator, oli see, et ta kuulas teiste nõuandeid. Temast sai diktaator, kui ta
lõpetas teiste inimeste kuulda võtmise. Täpselt sama juhtus Hitleriga. Tundub nagi võim lööks
pähe. Siis sai ta grandioossed ehitusplaanid. Täpselt nagu Hitler, kes tahtis Berliini ümber
ehitada. Nero tahtis Roomat ümber ehitada. Tal olid suured plaanid kõik maha lõhkuda ja
ehitada suursugused majad, mida kunagi on ehitatud. Teda tabas suurusehullustus. Kõige
rohkem kannatasid selle all kristlased. Homme räägin ma teile, kuidas kristlastel tekkisid Nero
all probleemid. Ma räägin sellest 1. Peetruse kirjas. Surve oli nüüd kristlaste peal. Rooma kirjas
ei ole mingit jälge tagakiusust. Roomas pidid nad võitlema amoraalsusega. Siis ei ole veel otsest
tagakiusu, kuid heebrea kirjas on see olemas. Üks lõik räägib selgelt, kuidas neid juba taga
kiusati. Keegi ei olnud veel märtrisurma surnud. Kiri ütleb:“Teil ei ole tulnud veel vereni vastu
panna.“ Teie verd ei ole veel usu pärast valatud. See tähendab, et see oli Nero võimu keskel.
Sellel ajal rünnati nende omandit. Nende aknaid peksti puruks. Nende uksi määriti. Nad jäid ka
omandist ilma. Nende omand konfiskeeriti. Mõned neist olid juba vangis. Sellepärast
rõhutatakse kirja lõpus:“Külastage neid, kes on vangis.“ Seega saame luua pildi. Kedagi ei
olnud veel tapetud, kuid nad olid olnud vangis. Timoteos oli olnud vangis ja ta oli vabastatud.
Nende omandit rünnati. Nad olid kaotamas omandit ja kodu. Seega kristlaseks olemine oli
muutunud üsna rängaks. See ei läinud neile veel elusid maksma, kuid kõike muud. See juhtus
kõikide usklikega, nii paganate kui juutidega.
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Miks oli see kiri kirjutatud ainult juudiusklikele? Vastus on tõesti väga lihtne ja selgitab kogu
kirja. Juutidele oli kannatuses põgenemistee, paganatel ei olnud. Kuidas said juudiusklikud
probleemidest kõrvale hoiduda? Sünagoogi tagasi minekuga. Sellel ajal oli kristlus
ebaseaduslik. Judaism oli seaduslik. Ladina keeles väljendatuna oli judaism „religio lecita“,
kuid kristlus oli „religio illectia“. Legaalne-illegaalne. Teiste sõnadega olid sünagoogid
registreeritud, kuid kogudus oli põranda all. Meil oli see sama asi alles hiljuti raudse eesriide
taga. Olid ametlikud registreeritud kogudused, põhiliselt ortodokssed ja mõned
baptistikogudused ja olid põrandaalused. Põrandaalune tähendab, et seda ei ole registreeritud.
Sellepärast võib neid arestida ja karistada. Kui tuli tagakius, siis kahjuks kristlased jagunesid
kaheks. Ühed läksid kompromissile ja registreerisid end ametlikult. Teised ei teinud seda ja
kannatasid selle pärast. Sellises olukorras ei olnud paganatest usklikel kusagile põgeneda.
Juudiusklikud ütlesid:“Hästi, ma lähen sünagoogi tagasi.“ Nemad ja nende perekonnad
pääsesid sellega tagakiusust. Nad ütlesid:“Ma lähen tagasi sama Jumala juurde- Jeesuse Isa
juurde, keda ma ikka veel kummardan.“ Selle hinnana nõudis sünagoog neilt Jeesusesse
uskumise avalikku eitust. Te näete dilemmat. Kujutage ette, kui teie olete oma perekonnaga
juudid ja olete kuulnud Jeesusest ja kogudusega liitunud ja teie lapsi kiusatakse koolis taga.
Teie aknaid visatakse sisse. Te kaotate oma vara. Kui te lähete oma perega sünagoogi tagasi,
on seal turvaline. Te peate ütlema sünagoogi sees:“Ma eitan Jeesust kui Messiat.“ Siis võetakse
sind tagasi. Kas oleksite dilemma ees? Paljud vanemad läksid oma laste pärast sünagoogi tagasi.
Juudiusklikud, heebrealased läksid ükshaaval tugeva surve tõttu sünagoogi tagasi. Me ei tea,
kes ta oli. Ainus, mis me temast teame oli, et ta oli meremees, sest ta kasutab palju
merendusalast keelt. Ta ütleb:“Ärge tõmmake oma ankruid välja! Ärge kalduge kõrvale! Ärge
langetage purjeid!“ Ilmekas keel. Ma ei tea, kes ta oli, kuid ta ütleb:“Ärge minge tagasi
sünagoogi! Jääge sinna, kus olete!“ Selle lõpus ütleb ta:“Võtke heaks see manitsussõna! Ma
olen teile lühidalt kirjutanud.“ Manitsus on väga praktiline. Ta ei ürita neile mingit õpetust
edastada. Ta ei püüa neile anda oma nägemust Kristusest. Tema eesmärgiks on peatada see
äravool kogudusest. Kõik, mida ta algusest lõpuni ütleb, on suunatud sellele probleemile. Ta
paiskab kõik nende peale. Ta palub neid, ta hoiatab neid, ta räägib leebelt, ta räägib karmilt. Ta
kasutab igat väidet, mida suudab, sest ta ütleb välja selle hinna. Ta ütleb:“Kui te seda teete,
võite kaotada oma pääste.“ Ta ütleb nendele juudiusklikele:“Ärge jätke oma koguduse
kooskäimisi! Ärge jääge koju! Ärge kalduge kõrvale! Ärge jätke oma päästet hooletusse! Ärge
minge tagasi oma vana religiooni juurde! Te ei pöördu ära mitte ainult Kristusest, vaid
Jumalast!“ See on äärmiselt tõsine asi. Seega ei esitanud ta mingit õpetust. Siiski paljud
inimesed näevad kirja õpetuslikuna. Seda on nimetatud kristoloogia teoseks. See on Kristuse
logos. Mis on manitsus? Minu sõnastik ütleb järgmist, see on tungivalt noomima. Kogu kiri
sunnib inimesi mingile kindlale tegevusele. Veenmine on nii positiivne kui ka negatiivne.
„Palun ärge minge tagasi, vaid minge edasi!“ Kõik selles kirjas on seotud mingil moel nende
üleskutsetega. „Ärge minge tagasi, minge edasi!“ Üks asi, mis sellest kirjast selgelt välja tuleb
on, et sa ei saa jääda paigale seisma. Kahjuks kehtib see kristliku elu kohta:“Kui sa ei lähe edasi,
siis lähed sa tagasi. Kui lähed tagasi, ei saa sa seisma jääda.“ Kas keegi siin on kiiruse
spetsialist? Kas keegi teab, mida see tähendab? Koopauurija. Kas teie olete koopauurija? Kui
keegi Yorkshires hiljuti suri ja laip leiti, ütles uurija:“Kui ta oleks mütsigi lehvitanud, oleks ta
veel elanud. Ta ainult istus ühe koha peal. Kui ta oleks ennast liigutanud, oleks ta veel elus
olnud." See on heebrea kirja sõnum. Liikuge edasi! „Minge edasi, ärge minge tagasi!“ Kui te
selle alla joonite, märkate neid kahte väljendit igas peatükis. Ta samastab end meeldival viisil
nendega. Ta ei ütle:“Teie ärge minge tagasi, vaid minge edasi!“ Ta ütleb:“Mingem edasi!“ Ta
nimetab ennast Paracleitoseks, millena Johannese evangeeliumis nimetatakse Püha Vaimu. Ta
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võtab nad kogu aeg käe kõrvale ja ütleb:“Lähme edasi!“Ärge andke praegu alla, lähme edasi!“
Seega on see väga julgustav kiri, samas ka väga karm kiri. Ta hoiatab neid ja veenab neid
palvetega. „Lähme edasi!“
Sellel kirjal on väga huvitav ülesehitus. Ta pendeldab seletamise ja veenmise vahel. Ta pidevalt
väidab ja kutsub üles. Nende vaheline proportsioon muutub kirja jooksul. 1. ja 2. peatükis on
pikk väidete jada ja lühike üleskutse. Järk-järgult muutub väidete osa lühemaks ja üleskutsete
osa pikemaks. Lõpuks 11. peatükis, kus on väga lühike väide ja pikk üleskutse peatükkides 12
ja 13. Seega on tal alguses rohkem väiteid ja vähem üleskutseid. Seega liigub ta väidetelt
üleskutsete suunas. Sellepärast on alguse osast natukene raskem aru saada, kui lõpuosast, sest
me mõistame üleskutseid paremini kui argumente. Selline on ülesehitus. See
üleskutse:“Jookskem edasi, vaadates Jeesusele! Mingem edasi! Mingem lõpuni! Mingem, et
saada kätte auhinda!“ „Mingem“ esineb 13. korral kogu selles kirjas, kuid 8. korral selles
viimases osas. Mida kirja lõpu poole, seda tungivamaks muutub üleskutse. Ainult
kõvasüdamelised saavad seda lugeda nii, et ei saa puudutatud.
Vaatame nüüd kirja struktuuri. Ta alustab negatiivselt ja liigub positiivsuse suunas. Negatiivses
osas, 1-10 peatükini keskendub ta „ärge minge tagasi“ üleskutsele, mis on eitav. Ta loob terava
kontrasti Uue ja Vana Testamendi vahele, judaismi ja kristluse vahele. Ta küsib:“Kas te saate
aru, mille juurde te tagasi lähete?“ Tema väide on väga lihtne:“Te sõidate praegu Rolls Royceiga, kuid tahate minna Fordi juurde tagasi.“ Seda ta väidab. Kas tahaksite minna tagasi pliidi
peal vee soojendamise juurde, et ennast pesta? Mina alustasin nii, kui elasin talus. Kas tahate
selle juurde pöörduda, või jääda oma mullivanni juurde? Kui te näete kõiki neid kaasaegseid
asju köögis, kas te pöörduksite lõkketulel söögi tegemise juurde tagasi? Kes otsustaks sellise
tobeda asja kasuks? Seda ta ütleb. Te lähete tagasi palju madalamasse positsiooni. Te hülgate
parema. Kuidas võite seda teha? Sellepärast väidab ta esmalt 1-6 peatükis:“Jumala Poja
omamine on miljoneid kordi parem, kui Jumala teenijad. See on kõik, mis juutidel on. Teil on
Poeg, miks lähete tagasi teenijate juurde?“ Ta võtab läbi terve rea teenijaid. Ta alustab inglitest.
Ta ütleb:“Poeg on palju parem kui inglid. Nad on lihtsalt teenijad vaimud. Kas te tahate minna
tagasi sellesse aega, kui ainult inglite kaudu oli võimalik saada taevaga kontakti? Teil on Poeg.“
Siis ta räägib prohvetitest. Prohvetid olid suurepärased inimesed. Vabandust, läheme algusesse
tagasi. Tema esimene väide on, et Jumala Poeg on parem, kui kõik prohvetid. Tema teine väide
on, et Poeg on parem kui inglid. Siis läheb ta Vana Testamendi inimeste juurde, keda
nimetatakse apostliteks- Mooses ja Joosua. Pioneerid, kes tõid nad tõotatud maale. Ta
ütleb:“Teil on Poeg, miks minna Moosese ja Joosua juurde? Nemad olid lihtsalt teenijad Jumala
majas.“ Siis ta küsib:“Kuidas on lood preestritega. Aaron ja pojad? Kuid teil on Poeg. Teil ei
pea enam olema vahendajatena preestrid. Te võite minna otse Poja juurde.“ See on väeline
väide, kas pole? „Miks minna selle kõige juurde tagasi?“ Seda oleksid nad teinud, kui oleksid
sünagoogi tagasi läinud. Nad ei oleks enam kunagi saanud Jeesusest rääkida. Neid oleks Poja
küljest ära lõigatud. Nad oleksid pidanud prohvetite juurde tagasi minema. Te vist mõistate,
miks moslemeid on nii raske pöörata. Siis te ütleksite neile, et nad peavad tagasi minema. Siis
peaksid nad Jeesuse kui varasema prohveti juurde tagasi pöörduma. Kas näete probleemi? Nad
aktsepteerivad, et Jeesus on prohvet. Neile tundub, et nad peaksid siis tagasi minema madalama
astme prohveti juurde. Tegelikult see nii ei ole, sest Muhamed, kes ta ka ei olnud, ei olnud
Jumala Poeg. Meil on Poeg, kes on parem. Olles väitnud, et Poeg on parem kui teenijad, muudab
ta oma väiteid ja 7-10 peatükkides on meil märkimisväärne väide, et asi ise on parem kui selle
vari.
145

Kas olete kunagi lugenud lugu või näinud filmi pikajalalisest mehest? See on tõeline
„naistekate“ lugu. See on lugu ühest tüdrukust, kes elab orvuna lastekodus. Ta teab, et on üks
rikas mees, kes seda lastekodu varustab. Ühel päeval näeb ta tema varju seinal. See on äärmiselt
suurte jalgadega valguse tõttu. Ta nimetab seda varju „Pikajalaliseks isaks“. Ta unistab sellest
varjust aastaid. Ühel päeval ta kohtub temaga ja armub temasse. Oh, see on nii reaalne! See on
pisaratest nõretav lugu. Kui ta on temaga kohtunud, lakkab ta mõtlemast varjust, sest asi ise on
parem, kui selle vari. Kuidas teile tundub, kui püüate minna seinal oleva varju juurde ja seda
suudelda? Kas pole tobe? Vanas Testamendis on meil palju eeltähendusi (varje) Jeesuse kohta.
Mõned inimesed nimetavad neid tüüpideks. Heebrealased kutsuvad neid varjudeks. See oleks
nagu Jeesus oleks heitnud oma varju Vanale Testamendile. Vari on alati moonutatud. See ei
anna kunagi selget pilti. Kuidas on valgusega? Ma näitan oma varju siin. Siin on
lühikesejalaline mees. Varju põhjal võite midagi minu kohta öelda, kuid mitte palju. Te võite
midagi kirjeldada. Kui loete Vana Testamenti, loete pidevalt Jeesuse varjudest. Kui loete 3.
Moosese raamatut, näete Jeesuse varju. See on võti, mis selle tõesti lahti keerab. Kui vaatate
neid ohverdamisi, näete risti varju. Vari sellest ohvrist, mille Tema andis patu pärast. Kui
vaatate neile loomadele, keda ohverdati, on see Jeesuse vari. Paasatall on Jeesuse vari. See
räägib natuke Jeesusest. Meil ei ole vaja enam tallele vaadata, meil on Tema. Meil on asi ise,
või nagu ütleb tüpoloogia:“Meil on tüübi antitüüp.“ Nüüd on meil päris asi. Jeesuse varju näete
ka preesterluses. Te näete seda lepingus ja ohverdamistes. Asi ise on palju parem kui selle vari.
Vari oli preesterkond Aaronist ja tema poegadest. Veel selgemalt tuleb Jeesuse vari esile
kuningas Melkisedeki puhul, kes valitses Jeruusalemma üle ja andis vett ja veini Aabrahamile.
Seega on Vana Testament täis Jeesuse varje. Kas see on teile uus vaatenurk? See võimaldab teil
näha Vanas Testamendis Jeesuse varju. Lihtsalt üks näide. Kui vana oli Iisak, kui Aabraham
teda ohverdas, kui Aabraham ta peaaegu altaril tappis? Iga juut võib teile seda öelda. Ta oli
varajastes 30-ndates. Iga juudi pilt näitab täiskasvanut meest, kes võib kergelt võita oma vana
isa, kuid kes allus temale. Kuna jagame 1. Moosese raamatu peatükkideks, siis me pole tähele
pannud järgmisest peatükist, kui vana Saara oli, kui ta suri ja kui vana oli Iisak. See on palju
selgem vari Jeesusest, kui te saate aru, et Iisak oli umbes 33 aastane. Kui te saate aru, et see
Morija mägi oli sama mägi, kus Jeesus ristil suri. Kui te siis näete, et inglid peatasid Aabrahami,
Iisakut ei tapetud. Kui Aabraham ümber keeras, nägi ta jäära, kelle pead ümbritses okaskroon.
Kas näete seda varju? Ta tuli sellel mäel ohverdada. Sajandeid hiljem oli Jumala Talle pea
ümbritsetud okaskrooniga ja Ta ohverdati Morija mäel. Varjud. Neist edasi võite näha risti.
Ainuüksi varjud räägivad palju. Miks minna tagasi varjude juurde? Ta ütleb ka:“Miks minna
vana lepingu juurde tagasi?“ Nüüd oled juba uues lepingus. See on palju parem kui vana. See
on leping, mis põhineb andestusel ja unustusel. Kõige hämmastavamaid imesid on, et kui Jumal
andestab, siis Ta ka unustab. Ta ei tõstata seda enam kunagi. Ma mäletan aastaid tagasi
teenistuse lõpul olid kõik koju läinud, kuid üks väike vana daam istus üksinda kirikus, nuttes
südantlõhestavalt. Ma küsisin:“Mis teile muret teeb?“ „Aastaid tagasi tegin kohutava asja. Kui
mu pere sellest teaks, ei räägiks nad minuga kunagi.“ Ta ütles, et palus 30 aastat Jumala
andestust, kuid Ta ei andesta. Ma ütlesin talle:“Oh, sa vaeseke! Esimesel korral, kui palusid,
unustas Ta selle. 30 aasta jooksul pole Ta aru saanud, millest räägid.“ Ta ütles:“Ma ei usu seda.“
Vaatasime mõningaid kirjakohti. „Ma teen sinuga uue lepingu ja sinu patte ma enam ei mäleta.“
Tema veenmine võttis 20 minutit. Ta tõusis üles ja ma ei suutnud oma silmi uskuda. Ta tantsis
mööda kirikut. Ta oli nii rõõmus. Selline tantsimine mulle meeldib. See ei olnud karismaatiline
tants. Jumal oli unustanud. Peame meeles pidama, et kui Jumal andestab, siis Ta unustab. Meie
ei suuda unustada, sest ei suuda enestele andeks anda. Sellepärast on raske teistele andestada,
sest me ei suuda unustada, mida nad meile tegid. Jumal ütleb:“Su pattusid ei mäletata enam.“
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Kui sinu perekonna julgeolek on ohus, on see suur pinge. Väga suur pinge. Kuidas on
ohverdamistega? Ta ütleb:“Te olete saanud ühe täielikult piisava ohvri. Ainus põhjus, miks teil
ei ole vaja tuua parte või tuvisid või tallesid või kitsesid endaga kaasa nii, et kogu see kantsel
oleks kitsedega kaetud on, et Jeesus ohverdati meie eest. Jumal on öelnud:“Te ei saa andeks
ilma, et valataks verd.“ Miks te ei too loomi ja linde endaga kaasa? Sest teil ei ole vaja seda
teha. See on juba tehtud. Jeesuse veri on kõik, mida te iganes vajate. See on heebrea kiri. „Miks
minna tagasi kõigi nende vanade ohverdamiste juurde? See on tobe.“ Heebrea kirja eesmärgiks
ei ole anda täielikku pilti Jeesusest. Kui sa loobud paremast mingi viletsama asja kasuks, lähed
sa tagasi oma vana vaimse elu juurde. Lähed tagasi oma vana Fordi juurde. Miks sa seda teed?
See on tõeline väljakutse tervele mõistusele.
Nüüd läheme kirja teises pooles oleva positiivse külje juurde. Kui ta siin toob välja kontrasti
Vana Testamendi ja Uue Testamendi vahel, siis siin rõhutab ta järjepidevust Vana ja Uue vahel,
sest Vanas on ka häid asju. Mõned asjad Vanast on maha jäetud, teised asjad lähevad otse edasi.
Üks selline asi on usk. Kui te mõtlete, kui vähe oli Vana Testamendi kangelastel võimalusi ja
ressursse, nende usk jätab meid jalgadele seisma. Me peame seda mäletama. Neil ei olnud
selliseid ilmutusi, mis meil on Kristuses. Neil oli nii vähe. Neil ei olnud Püha Vaimu
väljavalamist. Ikka jätkasid need mehed uskumist, kuigi nad ei näinud kunagi seda, millesse
uskusid. Me peame neile usus järele jõudma. Meil on Vana Testamendiga selline kahetine suhe.
On asju, mille me jätame maha, sest need on varjud, kui meil on juba asi ise. Kuid on mõned
asjad, milles peame kõndima. Mõningaid asju peame järgima. Mõnedes asjades olid nad meist
ees. Eriti usus. Ta võtab Vana Testamendi gruppide kaupa läbi. Esiteks Eenok ja Noa. Teiseks
Aabraham, Iisak ja Jaakob. Nad on kolm patriarhi. Jumal on ise oma nime sidunud nende kolme
inimese nimega. Teda tuntakse alati kui Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalana. See on Tema
nimi. Kas pole hämmastav, et meie Jumal on ennast nende kolme nimega sidunud alatiseks?
Mina olen Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Siis läheb ta edasi Joosepi ja Moosese juurde.
siis Joosua ja Raahabi juurde. Nüüd on nimekirjas ka esimene naine. Ta oli prostituut. Ta oli ka
pagan. Ta pani kogu oma tuleviku Jumala inimeste pärast ohtu. Ta varjas Jeeriko maakuulajaid.
Maakuulajad läksid tagasi, et öelda Joosuale:“Me värisesime hirmust, kuid see prostituut
päästis meie elud. Käskisime tal hoida helepunast nööri aknast. Et kui me kogu linna üle
võtame, tema pere pääseb.“ See perekond pääses ainsana tänu prostituudi usule. Ülisuurele
usule. Teda märgitakse usukangelasena ära mitte ainult heebrea kirjas, vaid ka Jaakobuse kirjas.
Ta ilmub ka Jeesuse sugupuus kui Taaveti vanavanavanaema. Ta on sattunud Jeesuse
sugupuusse. See on suurepärane. Aeg hakkab läbi saama. Mida märkate kõigi nende
usukangelaste juures? Esiteks, nende usk paistis välja sellest, mida nad tegid, mitte sellest, mida
nad ütlesid. Usu läbi ehitas Noa laeva. Usu läbi püstitas Aabraham telgi. Mooses tegi seda usu
läbi. Usu läbi tegid Gideon ja Simson seda. Näita mulle oma usku oma tegude kaudu! Tõeline
usk näitab tegusid. Üks väike salm 11. peatüki keskel liigutab mind alati. Ta ütleb:“Kõik nad
elasid ikka veel usust, kui nad surid. Kuigi nad ei näinud kunagi seda, millesse nad uskusid.“
Kas pole imeline! Nende jaoks polnud usk lihtsalt otsus ühel krusaadil. Usk oli midagi, millesse
nad uskusid surmani, isegi kui nad kunagi seda ei näe. Milline eeskuju! Nemad ei näinud seda.
Meie oleme seda näinud. Ikka mõni ei suuda usus püsida. Nemad elasid ikka veel usust, kui
nad surid. Nad ootavad, et me neile järele jõuaksime.

2. osa
11. peatükis on kõik usukangelased koos. Siin on tugev väide:“Nad ootavad, et jõuaksime neile
järele. Siis nad näevad seda, millesse usuvad.“ Päris vägev, et Aabraham ootab sind ja mind.
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Samamoodi ootab meid Noa. Ja siis me näeme seda, miks nad uskusid. Aabraham loobus
kahekorruselisest mugavustega majast, kus oli keskküte ja vannitoad magamistubades.
Arheoloogid on kaevanud üles Kaldea Uuri linna maju. Need majad olid kaasaegsed ja
mugavad. Saddam pani oma hävituslennukid Aabrahami maja lähedale, et ameeriklased neid
maju ei pommitaks. Majad on siiamaani alles. Aabraham oli 80, kui Jumal käskis tal kodust
lahkuda. „Võid elada ülejäänud elu telgis.“ Meie teeks ju samamoodi! Minna ära mererannal
asetsevast soojast ning mugavast majast. Jumal ütleb:“Jäta maha maja, sugulased, sõbrad.
Ülejäänud elu elad telgis, mägedes.“ Aabraham hülgas kõik. Tänu temale oleme täna siin.
Võlgneme temale palju. Tema nagu teisedki, oli usukangelane. Tunnistajate pilv ümbritseb
meid. Ma ei tea, kas nad jälgivad meid. Kõlab nii nagu oleksime jalgpallistaadionil. Kui
võrdleme end nendega, siis hakkab piinlik. Kuid meie tähelepanu keskpunktiks pole Aabraham,
Noa ega muud kangelased, meie pilk peab keskenduma Jeesusele. Unustame publiku, matšil
osaleb Tema, kes on mängu korraldanud. Meie usu alustaja ja täidesaatja. Hoia pilk Jeesusel ja
jookse! See peegeldab kristlase elu. Usule tulemine pole matš, vaid stardipauk. Matš või mäng
on alles ees. On oluline pääseda võistlustele ja auhindade jagamisele eesmärgiga võita
kuldkroon, loorberipärg, olümpiamedal. Sellest teemast juba rääkisime, lähme edasi.
Tahan käsitleda heebrea kirja nn. probleemseid kohti. Teksti probleemsed kohad on need, mis
lähevad vastuollu meie käsitlusega. Mida arvan Pauluse naisi puudutavatest probleemsetest
kohtadest? Minu meelest pole selliseid kohti olemas. On kahte sorti probleeme. See, kui me ei
mõista ja see, kui mõistame, mida Piibel kirjutab. Enamike probleem seisneb selles, mida nad
mõistavad. Probleemne lõik ei lähe kokku meie varasemate probleemi käsitlustega. Vaatame
neid kohti. Tuntuim neist on 6. peatükk. See pole ainuke probleemne koht, sama asi kulgeb läbi
kogu kirja. See algab heebrealastele 2:3:“Kuidas siis meie võiksime pageda, kui me ei hooli nii
suurest päästest?“ Kes on meie? Enamasti arvatakse, et „meie“ tähistab patuseid. Te ei väärtusta
rõõmusõnumit. Kuid selles lauses räägitakse kristlastest, pealegi juudiusklikest. Oht ähvardab
meid juba siis, kui me ei väärtusta oma päästet. See juhtub lihtsalt. Kuidas pääseda karistusest?
See, millest ei hoolita, jõuab prügimäele. On see siis auto või maja. Väärtustamise puudumine
hävitab. Kirja autor ütleb:“Kui te ei pea päästet kalliks, eksite sellest ära.“ See juhtub lihtsalt.
Igal kirikul on liikmeid, kes on ära eksinud või läinud. Selliseid kohti on läbi kirja 3., 6. ja 10.
peatükis. 10. peatükis öeldakse:“Kui patustad tahtlikult peale seda, kui oled saanud patud
andeks, ei leidu selle jaoks ohvrit.“ See on väga karm tekst. Aga lause:“Ükskord päästetud,
alatiseks päästetud.“ Lihtne öelda, et siin viidatakse neile, kes pole uuestisündinud. See on lahe,
kuid seda siin ei öelda. Ohus on just need, kes on uuestisündinud. Ta räägib neile, kes on saanud
valguse. „Nad on taeva andi maitsnud, saades osa Pühast Vaimust, nad olid maitsnud Jumala
sõna headust ja tulevaste aegade väge.“ See kirjeldus ei või olla neile, kes pole Jumala juures,
osa Pühast Vaimust. Siin räägitakse kristlastest. Muudes kirjades oleks see olnud
iseenesestmõistetav. 1. Peetruse kirjas on täpselt samasugune lõik. See kirjeldab kristlasi. Loen
selle teile ette. „Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal
kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.“ Loomulikult räägitakse
siin usklikest. Kiri heebrealastele räägib neist, kes on maitsnud Jumala headust ja tulevaste
aegade väge. Nad on Pühas Vaimus valgustatud. Kahjuks ei saa ma seda kirja pea peale pöörata,
väites, et nad pole õieti uuesti sündinud. Terve heebrea kiri on suunatud juudi soost kristlastele.
Isegi nende „vaimseteks beebideks“ nimetamine osutab sellele, et nad on uuesti sündinud. Sa
ei saa olla beebi, kui sa pole sündinud. Samad inimesed, keda kirja autor nimetab vaimseteks
beebideks, nad toituvad ikka veel piimast ja mitte lihast, kuid ikkagi on neil elu, nad on uuesti
sündinud.
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Heebrea kirja autori hoiatused jagunevad kahte faasi. Esiteks eirav ja äraeksiv. Teiseks salgama
või eitama. Ma näen erinevust „liugu laskmisel“ ja sellel, mida nimetatakse usukaotuseks.
Mõistate? Triivimine, liuglemine, hõljumine on seisund, kust saab tagasi pöörduda, kuid sellele
teele minnes tuleb ka punkt, mil tagasiteed enam ei ole. Heebrea kirja üks tõsisemaid hoiatusi
on kirja 6. peatükis. Kui ükskord jõuad punkti, kust tagasiteed pole, pole võimalik päästet
taastada. Heebrealastele 6. peatükk ei räägi sellest, kas sa võid oma pääste kaotada, vaid
küsides, kas pääste kaotades on üldse võimalik seda uuesti leida. Seetõttu peame tõsiselt
hoiatama neid, kes lasevad liugu, hõljuvad ja eiravad:“Kas teil on aimu ohust, millesse end
seate?“ Sest võib tulla punkt, mil sa ei leia enam tagasiteed. Ma soovin, et heebrea kiri seda ei
ütleks ja et see poleks tõsi, kuid ma ei saa mööda vaadata kirja 6. peatükist ja kogu ülejäänud
kirjast selle algusest lõpuni, mis on niivõrd kriitiline oma palumises ja hoiatamises, toetudes
kohutavale ohule, mis varitseb neid, kes vaimselt liuglevad, oma ankru kaotavad ja tõde
eiravad. Ma ei usu, et ükski Piiblis olev karm lõik on hoiatus sellest, mis reaalselt kunagi ei
juhtu. On silmakirjalik hoiatada inimesi selle eest, mis kunagi neid ei ohusta. Piibel on tõe sõna
ja seega tunnistan, et ainuüksi heebrea kirja alusel saab öelda, et usuelus võid jõuda punktini,
kust tagasi tulla ei saa. Seepärast on heebrea kiri nii tõsine:“Ärge minge tagasi, ärge minge!“
Heebrea kirja juudikristlaste täielik jumalasalgamine väljendus selles, et nad salgasid sünagoogi
ees avalikult Jeesust kui Messiat. Kirja autor küsib:“Kas te ei tea, et te nõnda lööte Kristuse ise
ristile? Kui te Ta uuesti risti lööte, ei saa Ta teie heaks midagi teha.“ Mitte, et me peaksime igal
hommikul uuesti mõistatama, kas oleme päästetud. Uues Testamendis garantii põhineb
Jumalaga koos käimisel. Hetkesuhtel Jumalaga! Kiri ütleb:“Vaim mu sees tunnistab koos mu
vaimuga, et oleme Jumala lapsed.“ Teisiti öeldes võib sul olla kindel teadmine, et sina oled teel
taevasse. See pole garantii kohale jõudmiseks, vaid kinnitus sellest, et oled sinna teel. Kui oled
püsiv ja usud Jeesusesse, jõuad taevasse sama kindlalt kui mina siin täna seisan. See lõik ei
produtseeri neurootilisi kristlasi, kes kogu aeg kahtlevad. Heebrea kiri loob tõsiseid kristlasi,
kes ei mängi Jumalaga mänge, vaid jätkavad Temasse uskumist. Siin on üks õrn tasakaal, mis
läbib tervet Piiblit. Ühenda Matteuse evangeelium ja heebrea kiri, saame hoiatusi kristlastele.
Hoiatused on kõigi Piibli autorite ja Jeesuse huultel. Jeesus ütleb:“Mina olen viinapuu ja teie
olete oksad.“ Ta ütleb ka:“Püsige minus!“ või „Jääge minusse!“ Siis Ta ütleb:“Oksad, mis ei
kanna vilja, lõigatakse maha ja põletatakse ära.“ Terve mõistus seletab meile seda teksti. On
huvitav, et nende juutide viga, kes lahkusid Egiptusest Kaananimaale, üle kahe miljoni inimese,
on kolm Uue Testamendi autorit kasutanud hoiatamaks kristlasi selle eest. Võib-olla alustasid
usuteekonda õieti, kuid pead õieti ka kohale jõudma. Sa lahkusid Egiptusest, kuid pead jõudma
Kaananimaale. Iisraeli suutmatust pääseda sisse, olles juba Egiptusest väljunud, kasutab Paulus
1. korintlastele 10. peatükis, kasutatakse heebrealastele 4. peatükis ja seda kasutab ka Juuda
oma kirjas. Kristlastele hoiatuseks, mitte neile, kes on alustanud, vaid neile, kes tahavad
lõpetada. Mäletan kunagist teleintervjuud evangelist Billy Grahamiga. Temalt küsiti midagi,
mida tavaliselt ei küsita. Intervjueerija:“Mis on su esimene mõte, kui jõuad taevasse?“ Billy
vastas nagu välgust:“Kergendus!“ Olles suur jumalamees, ütles ta alandlikkuses:“Kergendus,
et pääsesin taevasse!“ Ta teab, et ta on teel sinna. Te ju teadsite, kuhu sõidate, tulles siia
koosolekule, kuid kohale jõudmisega võis raskusi olla küll. Teil oli kindlustunne, et liigute
õiges suunas ja et te jõuate kohale, kuid pidite viimastel kilomeetritel vastu pidama. Olen
kindel, et olen praegu teel taevasse. Vaim mu sees kinnitab, et olen õigel teel. Kuid ma ei saa
teile rohkem öelda. Ütlen vaid seda, et jätkan teekonda kuni ma ükskord jõuan pärale. Seetõttu
algab palveränduri elutee patuse ja lõpeb taevase linnaga. Teekonna lõpus, kui rändur jõuab
Jordani jõe äärde, avaneb tume, sügav surmajõgi ja palverändur ja ta kaaslased kohtavad jõge
ja ütlevad:“Sellest jõest me küll läbi ei lähe. Peab olema ka teine tee.“ Ja ta pöördub vasakul
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looklevale kõrvalteele. Autor kirjutab:“Nägin unes, et ka taevaväravate eest viib tee põrgusse.“
Ma tahan öelda seda, et see, millest heebrea kiri räägib, pole ainult selle kirja, vaid kogu Piibli
ühtne idee. Ilmutuse raamat ongi neile, kes on meeletu surve all. Lubadus on:“Kes lõpuni vastu
peab, selle nime ei kustutata Eluraamatust.“ Mis see tähendab? Kui tahad näha oma nime
Eluraamatus, pea vastu! Mine lõpuni, ära pöördu tagasi, hoia oma silmad Jeesusel terve
võidujooksu aja. Viimasel Piibli leheküljel on hoiatus:“Kui sa mängid Ilmutuse raamatu
sõnadega, võttes sealt midagi ära või lisades sellele midagi juurde, siis Jumal võtab ära sinu osa
elupuust.“ See on see hoiatus. On mitmeid teisi aulisi kirjakohti, mis räägivad Jumala väest,
mis meid hoiavad. Meil on Isa, Poeg ja Püha Vaim, kes on meie poolt, kes töötavad meie heaks,
usu ainult!
Kus iganes Piiblis on lubadus kaitsest, seal on teistpidi ka kirjas hoiatus. Võta näiteks Juuda
kiri. Viimane salm ütleb:“Tema on võimeline hoidma sind langemast!“ See ei ütle, et Ta seda
kindlasti teeb, vaid et Ta on selleks võimeline. Kuid sellele eelnev salm ütleb:“Hoidke end
Jumala armastuses!“ Kui Paulus ütleb:“Kui te jätkate usus, hoidke sellest kinni! Püsige selles!
Minge edasi!“ Näen, et terve heebrea kiri toonitab sedasama teemat. Kuid Tema on võimeline
hoidma sind langemast. Terve taevas on su poolt:“Isa, Poeg ja Püha Vaim.“ Kuid Jumal
armastab sind nii palju, et Ta ei sunni sind kunagi. Ta juhib, hoiab ja õpetab sind. Paulus
ütleb:“Olen veendunud, et Jumal on võimeline hoidma seda, mis olen Talle pühendanud!“ Mõni
salm hiljem ütleb ta:“Ma olen võidujooksu lõpetanud, olen lõpuni võidelnud, olen usu
säilitanud.“ Sõna „säilitama“ on tähtis. Jumal hoiab sind, sina säilita usk. Kõik need
usukangelased heebrea kirjas elasid surres ka veel usust. Saagu see tõeks ka sinu kohta. Et me
jätkasime uskumist ja võitsime Talle vere läbi. See pole pääste tegude, vaid jätkuva usu läbi.
Siin on asja mõte, ärme aja asju segamini. Teeme eelneva põhjal mõned järeldused. Pean
ütlema, et heebrea kirja kohaselt on võimalik oma päästet täielikult kaotada. Oht, mille eest
hoiduda…mõned kristlased on niivõrd ebakindlad, et juba selle lause ütlemine saadab nad
kahtlusega koju. Need kahtlused aga põhinevad valel turvalisusel. Sa ei saa neid raputada, kes
usuvad Jeesusesse. Teine mõte. Kui õigelt teelt eksida, on võimatu tagasi tulla. See on heebrea
6. peatüki sõnum. Ettemääratus eeldab meie aktiivset koostööd. See pole automaatne, Jumal
valis meid ette ära ja enne seda, kui me valisime Tema. Kuid Ta nõuab koostööd meiega. See
on nagu uppuja päästmisega. Keegi viskab talle köie, öeldes:“Haara sellest kinni ja hoia sellest
tugevasti!“ Kas uppuja võiks kaldale jõudnuna öelda:“Ma päästsin iseend!?“ Mitte iial. Ta
ütleks alati:“See mees päästis mind.“ Mõte, et me ise end päästsime, tänu usu säilitamisele, ei
vasta faktidele. Sellepärast ütleb Peetrus oma teises kirjas:“Tehke kindlaks oma kutsumine ja
valik.“ Jumal on sind valinud ja kutsunud. Kindlusta see, pressides edasi küpsusse, et sul võiks
olla rikkalik vastuvõtt taevas. Tahad seda? Siis pressi edasi ja tee kindlaks oma kutsumine ja
valik. Usun ettemääratusse, Jumal valis mind endale pojaks, Ta määras mind enesele ja otsis
mind ammu enne kui mina Teda otsisin. Ma pean siiski kindlustama oma kutsumise ja valiku,
hoides päästenöörist kinni kuni olen kaldale veetud. Kuid Tema päästab mind, mitte köis või
mina. On naeruväärne öelda, et sina või köis, mida hoiad, päästis sind. Tema päästab meid!
Kuid Ta ütleb:“Haara sellest kinni ja hoia seda kuni ma toimetan su turvalisse paika.“ Mulle ei
meeldi sõna „turvaline“ enne, kui olen taevas. Kui ma jalutan taevas kuldsetel tänavatel,
hüüan:“Nüüd on turvaline!“ Ta on jätkanud ja lõpetanud hea töö, mille Ta on minus alustanud.“
Terves Piiblis on rõhk usu säilitamisel, vastu pidamisel, köiest hoidmisel. Loodan, et osasid on
see jutt aidanud, teisi arvatavasti pahandanud. Ta on võimeline mind hoidma, kuid mina pean
end Tema armastuses hoidma ja kinni hoidma. Heebrea kiri on raamat, mida selles küsimuses
väänata ei saa. See pole täis probleeme, vaid selgeid seisukohti, mida meil on vaja kuulata, eriti
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siis, kui toetume enda või oma laste turvalisusele. Võime libiseda vales suunas, reetes või
salates Jeesust. Jeesus ütles usklikele ja apostlitele:“Kui te salgate mind inimeste ees, salgan ka
mina teid oma Isa ees.“ „Kui aga peate vastu, siis jagate mu au.“ See on lihtne vaimne tõde.
„Pidage lõpuni vastu ja teie nimesid ei kustutata ära Talle Eluraamatust.“ Kui raamat avatakse,
leitakse sealt sinu nimi. „Ta on minu oma, ta ei salanud mind kunagi!“ Nii ütleb Jeesus.
Järeldused. Pühadus on sama oluline kui andestus. Mitte ainult andestuse vastuvõtjad, vaid
pühaduse taotlejad pääsevad. Just heebrea kiri ütleb:“Taotlege kõigiti pühadust, ilma milleta ei
näe keegi Jumalat!“ Liiga paljud tahavad andestust ilma pühaduseta. Leian, et inimesed tahavad
selles elus õnne ja järgmises elus pühadust. Jumala tahe minu Uues Testamendis ütleb
selgelt:“Pühadus selles elus, ka siis, kui see teeb sind õnnetuks ja õnn järgmises elus!“ Me
tahame naudinguid ja mitte valu. Jumal on valmis korrigeerima meid valu kaudu, kuid see
kasvatab pühadust. Jumal taotleb meie pühadust ja see võib meile minna raskeks. Heebrea kiri
ütleb isegi seda, et kui me pole saanud Jumala karistust, siis me pole õiged lapsed, vaid
sohilapsed. Sest kui Ta on su Isa, siis Ta nüpeldab sind. Heebrea kiri paneb suure rõhu
pühadusele. Evangeelium pole see, et me saame andestust ja siis peame ise produtseerima
pühadust. Andestus ja pühadus on mõlemad Jumala armuannid, mida saab vaid usu alusel.
Jeesuse tähendamissõna räägib kuningast, kes korraldab oma pojale pulmapidu. Luuka
evangeeliumis on see vaid kutse pulma või peole. Mees korraldab peo ja siis hakkavad kutsutud
külalised vabandusi esitama ja loobuvad peost. Siis ütleb peo isand:“Minge tänavatele ja tooge,
keda sealt leiate. Minu maja saab olema täis!“ Luuka evangeeliumis lõppeb lugu sellega, kuna
ta kirjutab uskmatutele. Matteuse evangeeliumis, mis on kristlastele kirjutatud, jätkub see lugu.
Ja kuningapoja pulmapeo aeg tuleb kätte ja külalised, kes on kutse vastu võtnud, saabuvad
peole. Saabub ka peoriieteta mees. Kuningas küsib mehelt sõbralikult:“Miks sa ei riietunud mu
poja pulmaks?“ Mees oli keeletu, mis tähendab, et ta oleks võinud seda teha, kuid ta tuli
teadlikult mustades riietes peole. Vihane kuningas ütles:“Sa võtsid kutse vastu, kuid ei
vaevunud riideid vahetama!“ „Siduge ta kätest ja jalgadest kinni, et ta ei saaks siia enam tulla
ja visake ta äärmisse pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine!“ Päris karm lõpp
loole. Kui me räägime patustele, ütleme:“Tulge, teil on koht peolauas!“ Kuid kui räägime
nendega, kes on kutse vastu võtnud, siis ütleme:“Aeg riideid vahetada!“ See on kuningale sama
solvav, kui sa oma elustiili ei muuda, kui see, kui sa polekski üldse peole tulnud. Milline sõnum
pühitsusest! Me peame seda Matteuse evangeeliumis olevat lugu kristlastele õpetama, mitte
uskmatutele. Uskmatutele on sõnum:“Tulge! Teile on koht peol!“ Kuid usklikele, kes tulevad,
ütleme:“Vahetage oma riided! Pange selga valged linased riided, mis on pühade õiglased teod.“
Te olete seda laulnud:“Kaugel on üks roheline aas…“ Üks salm ütleb:“Ta suri, et sa saaksid
andeks, Ta suri, et teha sind heaks, et lõpuks jõuaksid taevasse. Päästetud Tema kalli vere läbi.“
Jeesus ei surnud vaid su andestuse pärast, vaid ka su pühaduse pärast. See maksis Ta vere, et
sind puhastada ja teha valmis taevasse minekuks. Need on, kes murravad läbi, kes vaatavad
Jeesuse peale, joostes oma võidujooksu finišini ja auhinnani välja. Neid otsib Jeesus. Viiendaks
Jumal on Püha Jumal. Me unustame selle. Mul on olnud alates reedest, mil mu uus raamat
ilmus, BBC raadioga 5 intervjuud ja iga kord küsivad nad sama küsimuse:“Kuidas võib
armastav Jumal saata kedagi põrgusse?“ Keegi ei küsi:“Kuidas saab püha Jumal saata kedagi
põrgusse?“ Jumal on püha ja Ta armastus on püha, seepärast pole Ta kunagi rahul vähemaga
kui pühadusega neile, keda Ta armastab.
Milles seisneb heebrea kirja väärtus kristlastele? Esiteks, see aitab meid Piibli õppimises Vana
ja Uue Testamendi vahel. Jeesuse varju kontseptsioon on siin väga kasulik. Teiseks, heebrea
kiri on Kristuse-keskne. Heebrea kiri hoiab su silmad Jeesuse peal. Kiri räägib kogu aeg
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Jeesusest. Kolmandaks, heebrea kiri on iseloomu ehitav. Kui mõelda, et staadionitäis
tunnistajaid jälgib meid, siis see inspireerib meid ja me tahame usuvõitlust ka surres jätkata.
Üks mees saatis surivoodil kutsed kõigile sugulastele, et nad tuleksid talle külla. Kutse peale
kirjutas ta:“Tulge vaadake, kuidas üks kristlane sureb.“ Milline kutse! Kristlus pole vaid eluviis,
vaid ka suremise viis. Neljandaks, heebrea kiri hoiab meid vaimse liugulaskmise ohtude eest.
Viiendaks, heebrea kiri rõhutab aktiivseks koguduse liikmeks olemist, juhtide järgimist,
koostöö tegemist nendega ja mitte koosolekute vältimist. Heebrea kiri rõhutab, et kaitse on
peidus osaduses, kui oleme surve all. Saatan notib üksikud kristlased edukalt maha. Nii et kui
tunned survet, ole perekonna lähedal. Ära eira oma kontakte koguduseliikmetega.
Vaatame tabeleid. Tahan võtta kaks osa heebrea kirjast, et saaksite selle tunde kätte. Mulle
meeldib anda peatükkidele kuju, uurides, mida need ütlevad ja mis see tähendab. 1. ja 2.
peatükis Vanas Testamendis rääkis Jumal läbi inglite prohvetitele. Jumal taevas rääkis
prohvetitele maa peal läbi inglite- Tema teenrite. Võime panna terve Jeesuse elu Vana
Testamendi põhjal kokku, kuid need on eraldiseisvad fragmendid, veidi siin, veidi seal.
Tükkidena. Prohvetid andsid Jumala sõna edasi inimestele, kuid see tõi inimestele surma.
Seadusesõna tõi surma. Nüüd viimseil päevil on Ta meile rääkinud oma Poja kaudu, kes suri ja
kelle läbi räägivad apostlid. Nende suust kuuleme ka prohvetite lauseid nii, et Vana Testamendi
kirjakohad liiguvad meieni Uude Testamenti, rääkides meile päästeteekonnast. Jeesus sai
inimeseks, suri ja pöördus taevasse tagasi jüngrina. Jünger on heebrea kirja lemmikväljend
Jeesuse kohta. See tähendab teerajaja valgust, kes läks esimesena rajale, et me võiksime Teda
järgida taevasse. Tema on nüüd üle inglite, inimene on üle inglite. Seda polnud enne juhtunud,
kuid Jeesus saadeti inimese kujul, et Ta võiks olla inglitest kõrgemal. Ta on meie peale valanud
tõotatud Püha Vaimu, võimaldades imede sündi, nii et inimesed võiksid järgida Tema rada,
minnes inglitest kõrgemale, „palju poegi saab minema austusesse.“ Imeline, et sina saad olema
inglitest kõrgemal. Nad teenivad sind. Inimene loodi veidi alamaks inglitest.
Evolutsiooniteoreetikud ei lepi inglitega, sest kui meie arenesime ahvidest, siis kustkohast
arenesid inglid? Inglid on meist kõrgemal praegu, nad on meist üle igal viisil: jõult,
intelligentsuselt jne. Siiski ühel päeval kuna Jeesus on nüüd inglitest kõrgemal, saame meie
Talle järgneda. Paljud vennad saavad austatud lõpuks uues taevas ja uuel maal. Heebrea kirjas
on palju ingleid, nad on alguses meist kõrgemal ja siis oleme meie neist kõrgemal. Kuna Jumala
Poeg tehti inglitest alamaks, siis läks Ta nendest kaugele üle, et me võiksime Püha Vaimu kaudu
järgneda. Päris lihtne, eks? Annab 1. ja 2. peatüki tunde kätte. Pidage seda raamistikku meeles,
kui heebrea kirja loete. Nüüd tuleb kõige keerulisem osa. Kui tahad, võid end välja lülitada. Ma
loodan, et mäletate, mida varem ütlesin:“Heebrea mõtlemine on horisontaalne mõtlemine läbi
mineviku-oleviku-tuleviku. Kreeka mõtlemine on vertikaalne mõtlemine, üles-alla stiilis.“
Heebrea kiri ühendab need kaks, justnagu Johannese evangeelium. Meil on vertikaaltelg
taevase ja maapeale vahel ning ajatelg Vana ja Uue lepingu vahel. Nad kõik kohtuvad risti sees.
Usk viib meid maisest ja vanast taevasesse ja uude. See on taevas, see maa, see minevik, see
tulevik. Usk toob meid minevikust ja maisest välja taevasesse ja tulevikku. Selline on heebrea
kirja mõtlemine. Kuid on võimalik tuldud suunas tagasi kukkuda. Võid minna Uuest lepingust
Vanasse, taevasest maisesse. Vanas asuvad varjud ja koopiad, Uues asub originaal ehk asi ise.
Paneme horisontaalse ja vertikaalse kokku. Vanad ohverdused, mida korratakse/uus ohver kõigi
eest ühe korra; vanad preestrid, mitu preestrit/uus preester Jeesus Melkisedeki korra järgi;
vanad templid suletud eesriidega/uus tempel avatud riidega. Armastan šotlasest koduperenaise
lauset:“Viskasin põlle üle pea ja olingi kõige pühamas paigas!“ Minna sinna alla tagasi, kas
pole kohutav? Usu läbi väljuda praegusest kurjast ajastust tulevasse ajastusse. Usu läbi minna
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maisest taevasesse. Lihast ja surmast ja varjust minna ellu, Vaimu ja olemisse. Kuid on vaid
kaks liikumissuunda. Võid tulla ülespoole või vajuda tagasi allapoole. Need olid lühidalt
seletatuna heebrea kirja peatükid 4-10. Kogu heebrea kiri ütleb:“Liigu selles (edasi ja üles)
suunas ja ära peatu enne, kui oled kohale jõudnud! Ära mine selles (tagasi ja alla) suunas!“ See
pole lihtsalt „mine edasi, mitte tagasi!“, vaid ka „mine üles ja mitte alla!“ Nagu ütles Briti
peaminister sajandivahetusel:“Üles, üles, üles ja edasi, edasi, edasi!“ See oli tema valimisaegne
moto. Heebrea kiri ütleb:“Üles, üles, üles, edasi, edasi, edasi!“ Ära mine alla ja tagasi. Siin on
segu kreeka vertikaalsest ja juudi horisontaalsest mõtlemisest. Väga geniaalne mõtlemine,
samuti on heebrea kirjas kasutatud väga head kreeka keelt, kuid ta on seganud juudi ja kreeka
mõtlemist, et jõuda oma sõnumiga paljude inimesteni. Jõudsime heebrea kirja lõppu. Nüüd
lugema! Loodetavasti mõistad kirja veidi paremini.

Jaakobuse kiri
1. osa
Piibli lugemisel on kaks raskust. Üks on mentaalne, kui ei saa loetust aru. Teine on moraalne
probleem, kui saad loetust aru. Paljudel on moraalne probleem, mitte niivõrd mentaalne.
Tahaksin kirjutada raamatu vastuse saanud palvetest. Vastamata palvetest on palju raamatukesi
kirjutatud. Minu probleemid saavad alguse sellest, kui Jumal vastab. Palve, millele on vastatud,
ei too tulemust, vaid vastuseid. Jaakobuse kiri toob tõenäoliselt esile moraalseid küsimusi, mitte
mentaalseid raskusi. Sellest on liigagi kerge aru saada- see ongi probleem. Võib-olla te küsite,
kust ma leian teemasid selle kirja põhjal. Sõna ütleb:“Mida me ei tea, selle pärast meie üle kohut
ei mõisteta.“ Vana pähkel:“Aga need, kes pole kunagi sõnumit kuulnud?“ Kui keegi minult nii
küsib, küsin, kas ta tahab misjonäriks saada. Olen märganud, et küsijad ei muretse nende
inimeste pärast. Nad tahavad lihtsalt intellektuaalseid väitlusi tõstatada. Jaakobuse kiri ajab
hirmu nahka, sest kui seda on loetud, ei saa mitteteadmisega apelleerida. Ta kirjutab praktilisest
kristlusest. Esimene mulje on praktilisus. Otsene asi ilma kaunistuseta. Konkreetne, justkui
naelapea pihta löömine. Igapäevase elu jaoks. Väga realistlik tekst. Mitte õpetus- ega
usudogma, vaid rohkem käitumisest. Käitumine on kristlusele eluliselt tähtis. Vaatasin oma
raamaturiiulit. Kas julgen oma naise juuresolekul raamatutest rääkida? Kolijate arvates on mul
kolm tonni raamatuid. Vaatasin Jaakobuse kirjast kirjutatud raamatute pealkirju:“Tõde
praktikas“, „Tegutsev usk“, „Usu käitumine“, „Usk, mis käitub“, „Rakenda usk
tegevusse“,…Need kõik on äärmiselt praktikalähedased pealkirjad. Jaakobuse kirja võtmesõna
on „tee“. Tegelikult „tee“ on terve Piibli võtmesõna. See esineb Piiblis üllatavalt tihti. Aga
sageli me läheme väikestest sõnadest mööda. Märkame suuri sõnu nagu „pühitsus“. Aga sõna
„tee“ esineb üllatavalt tihti. Matteuse evangeeliumis on tähendamissõna isast ja kahest pojast.
Isa käsib poegi tööle minna, üks keeldub, aga läheb siiski. Teine lubab minna, aga ei lähe.
Jeesus küsis:“Kumb nendest kahest tegi isa tahte järgi?“ Jaakobuse kiri kutsub meid üles olema
sõna tegijad, mitte ainult video vaatajad.
Teine mulje on see, et raamat on väga ebaloogiline. Ärge solvuge, aga naistele meeldib see
rohkem kui meestele. See on nagu pärlikee. Mehed on nii analüütilised. Olen asjatult üritanud
Jaakobuse kirja skeemi analüüsida. Ta läheb ühelt teemalt teisele. See on nii praktiline. Naised
on vaimustuses. Mehed uurivad parema meelega kirja galaatlastele. Naised on praktilisemad ja
kukutavad meid põntsuga maa pinnale. Nägin kord sketši, mille üks näitlejapaar esitas. Nad
tulid meie kirikusse. Ühes sketšis mees magas telkvoodis ja ärkas järsku:“Nägin und või
nägemust, milles redel viis taevasse!“ ja mees tormab lavalt minema. Siis tuleb naine, vaatab
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voodit ning ütleb:“Kas te olete märganud, nägemuste nägijad ei tee kunagi voodit ära.“ Olen
kindel, et publiku hulgas naised tunnevad seda olukorda. Naistele Jaakobuse kiri meeldib, mitte
sellepärast, et see on ebaloogiline, vaid praktilisuse pärast. Aga see on ebaloogiline, et ta
käsitleb mingit asja, siis hüppab mujale ja tuleb jälle tagasi. See on nagu hunnik tarkuse pärleid,
mida pole niidi otsa aetud. On raske juhtlõnga näha, aga iga tarkus on nagu pärl. Tal on umbes
viis teemat, aga ta liigub nende vahel. Seda on raske analüüsida. Võib-olla Jumal ütleb sõna
kohta:“Ära analüüsi, vaid tee.“ Selles ei ole korda ega süstemaatilisust. Kui need kaks muljet
kokku panna, praktiline ja ebaloogiline, mida see teie arvates meelde tuletab? Õpetussõnade
raamatut. See töötab samamoodi ja sageli veel samadel teemadel. See on näide tarkuse kohta.
Praktiline tarkus, mida keegi teistega jagab. Elutarkust sisaldavad raamatud on sellised,
ebaloogilised. Kui te olete kunagi kellegi vana ja targaga rääkinud, neist tuleb tarkuse pärleid
ilma mingi erilise korrata. Kuulates saab mitu pärlit täis elutarkust. See tuletab meelde
Õpetussõnade raamatut ja juutide elutarkuskirjandust. Rabidel on eri stiilid õpetada. Üks stiil
on valjuhäälne mõtisklus. Mitte ettevalmistatud kõne, vaid sünagoogis istumine, noorukid
ümberringi. Vanem rabi jagab neile elutarkuse pärleid. Jaakobus oli kindlasti istunud ja
kuulanud sellist rabi kuna oskab seda stiili nii hästi. Piibel ei tee meist taiplikke, aga see teeb
meist targad. Sellepärast võib ka koolituseta inimene Piiblist aru saada. Koolitus ei ava mitte
kellelegi Piiblit. Püha Vaimuga täidetud lihtne inimenegi saab Piibli tarkusest aru. Nad ei käsitle
seda nagu Piibli uurijad. Aga uurijaid kuulata on sageli väga igav. Kui ma õppisin, siis ütlesime
ühe professori kohta, et ta sukeldus tõesse ja tuli välja kuivemana kui keegi teine. Piibel on
kirjutatud tavalistele inimestele rahva keeles. See on inimestele, kes tahavad olla targad. Tark
võib olla ilma koolihariduseta.
Uues Testamendis on viis Jaakobuse nimelist isikut. Sebedeuse poeg ja Johannese vend,
Alfeuse poeg, Juudase isa, mitte Juudas Iskarioti, vaid selle teise Juudase. Jeesuse jüngrite
hulgas oli kaks Juudast. Väike Jaakobus ja Heroodese ajal märtrina surnud Jaakobus. Kes nende
hulgast oli kirjutaja? Vastus on Jaakobus, Jeesuse poolvend. Jeesusel oli neli venda. Me ei tea,
kui mitu õde Tal oli. Jeesuse perekonna uurimine on väga huvitav. Jüngritest viis või isegi seitse
olid Jeesuse nõbud. Sellepärast nad olid Kaana pulmas. Oleks olnud jube, kui Jeesus üksi
kutsutuna oleks tulnud koos kõikide jüngritega. On selge, et nad olid omavahel sugulased.
Sellepärast olid ka nemad pulma kutsutud. Jeesus leidis mitu jüngrit sugulaste hulgast, aga mitte
oma perekonnast. Nad olid temaga koos elanud 30 aastat ja järsku Ta ütleb, et on Messias. See
pole lihtne. Oletatakse, et Jeesuse isa Joosep oli surnud. Ta oli vaikne mees. Piiblis ei ole tema
suust ühtegi sõna. Ju ta vahel rääkis, aga meile ta paistab tugeva ja vaiksena. Ta pidi tore mees
olema kuna Jeesus kutsus Jumalat isaks. See pidi olema hea kogemus perekonnast. Mõelge, üle
poolte Londoni kesklinna lastest on ilma isata. Kuidas nad kunagi võivad õppida Jumalat isaks
kutsuma? Oletame, et Joosep oli surnud kuna temast ei räägita kui Jeesus on täiskasvanud.
Maarja, õed ja vennad on kaasas. Ükskord Maarjagi arvas, et Jeesus on peast segi läinud. Nad
mõtlesid, et ta on skisofreenik. Nad ütlesid:“Arust ära.“ Ta elas kahte elu, puusepp, kes pidas
end Jumalaks. Pere tuli, et teda koju luku taha viia. Kui nad tulid kohale, oli suur rahvamass
ees ning nad ei pääsenud Jeesuse juurde. Nad saatsid teate, et ema ja vennad on talle järele
tulnud. Ta vastas:“Ema, vend, õde- kes nad on?“ „See, kes teeb minu Isa tahte järgi, on minu
ema, vend ja õde.“ Nad uskusid, et ta on ära pööranud, kui ei tunne oma perekonda. Maarja
solvus kindlasti, kui Jeesus temast lahti ütles. Jeesus ei kutsunud teda enam emaks, vaid kasutas
sõna „naine“. „Naine, mis pistmist mul sinuga on,“ ütles Ta Kaana pulmas. Ja:“Kes on minu
ema?“ Jeesus ütles tasapisi oma emast lahti kuni lõpuks ristil ütles:“Johannes, siin on sinu ema,
ema, siin on sinu poeg.“ Nelipühapalves Maarja oli koos teistega. Pärast seda me ei kuule tema
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kohta enam midagi. Tema oli oma rolli sooritanud. Vapustav naine, õnnis. Ta prohveteeris, et
sugupõlved kutsuvad teda õnnistatuks. Neitsiks ma teda ei nimeta, sest ta sai teisigi lapsi. Poisid
kiusasid Jeesust veel kui Ta oli oma tööga alustanud. Nad pilkasid:“Nüüd on lehtmajade pidu,
mine ja kuuluta end Messiaks.“ Juudid ootasid, et Messias ilmuks siis ja Jeesus sündis sel
peopäeval. Mitte detsembris, vaid septembris või oktoobris nagu Luuka evangeelium ütleb.
Oleks palju odavam Jeesuse sünnipäeva siis pidada. Nendest Jeesuse vendadest kaks kirjutasid
Uut Testamenti: Juuda ja Jaakobus. Kui Jeesus suri ristil, tema vend Jaakobus kahetses väga
oma suhtumist. Ta oli Jeesust kiusanud ja pilganud. Ta lõpetas söömise. Ta oleks nälga surnud,
kui Jeesus poleks kolme päeva pärast tagasi tulnud. Sellest alates kutsus Jaakobus ennast
köidik-orjaks. Kui need kaks venda Jeesuse apostlitena Uut Testamenti kirjutasid, nad ei
kiidelnud olevat Jeesuse vennad. Lõpuks Jeesuse omad vennad kinnitasid ülestõusmist ja
kinnitasid seda, et nendega koos kasvanud Jeesus oli Jumala Poeg. Imeline, et Tema nõbud ja
oma perekond uskusid Temasse. See räägib Jeesuse iseloomu kohta palju. Jaakobus kiusas Teda
ja nüüd ta uskus. Ta rääkis oma vennast austavalt, alandlikult ja usus ning nimetas Teda
Jumalaks. Jaakobus oli koos emaga palveringis nelipüha ootamas. See tähendab, et Maarja
rääkis keeltes. Kõik rääkisid ja ta oli kohal. See oli teine kord, kui Püha Vaim tema sisse tuli.
Esimesel korral ta sai käima peale ja teisel korral ta rääkis keeltega. Pärast seda ta on koguduse
osa tavalise koguduse liikmena. Milline alandlikkus. Hiljem temast tehti iidol ja nüüd me
kardame teda austada.
Apostlite tegude 15. peatükis on Jaakobusel eriline ülesanne. Ta on koguduse vanemana
Jeruusalemma koguduses. Tal on palju mõjujõudu. Teda peeti algkoguduse juhina
Jeruusalemmas. Tal oli ees raske kriisiolukord- kõige suurem selle aja koguduses. Küsimus oli
ümberlõikamises ja selles, kas kristlus jääb juudi sektiks. Või tuleb sellest üldine religioon
kõigile. Jaakobus juhtis koosolekut, mis oleks võinud koguduse kaheks lammutada. See
jagunemine oleks võinud jätkuda meie päevini. Jaakobus päästis olukorra. Ta tegi seda
apelleerides kahe asjaga. Mitte oma autoriteediga, vaid Vaimu ja sõnaga koos. Peetrus rääkis,
mida Vaim oli Korneeliusele ja tema perekonnale teinud. Jaakobus ühendas teema sellega, mida
sõnas öeldi. See on meile hea eeskuju. Soovin, et ühel päeval Vaimust aru saajad ja sõnast aru
saajad inimesed kohtuksid. Oht on, et satume eri rajale. Olen olnud peaaegu algusest peale meie
maa karismaatilises uuenduses. Kardan, et see triivib kaugele sõnas olevast alusest. Need, kes
kirjutatut tunnevad, saavad olla teadmatuses Pühast Vaimust. Järgmisel kuul ilmub minu raamat
„Neljas laine“. Kuidas evangeelsed ja karismaatilised saavad ühineda. Jaakobus ühendas need.
Vaim ütles selgelt, et paganad olgu paganad. Sama ütlevad kirjutised. Ja tema ütles, et on kohtu
hetk. Hetk, mis oleks võinud olla täielik katastroof, oligi kaunis ühinemise hetk. Jaakobus oli
väga tark. Tark ja praktiline mees. Kogudus vajab praktilisi mehi, kes teevad nii voodi ära kui
ka näevad ilmutusi. Pärast koosolekut saadeti kiri kõikjale paganausklikele. Selles öeldi, et
nende kaela ei riputata Moosese seadust. Neid paluti pidada meeles juutide piirangud, kui on
nendega koos. Piirangud, mis on seotud toiduga, liha käsitlemisega. Just nii nagu Paulus kirjas
roomlastele ütleb. Kui kaks usklikku kohtuvad ja ühe südametunnistus takistab teda midagi
teha, siis kummaga peab arvestama? Sellega, kelle südametunnistus ei takista teda. Sest see,
kellel on rohkem takistusi, on nõrgem südametunnistus. Mida küpsemaks usklikuks saame,
seda vabamad oleme takistustest. Kas sa tead, mida ma takistuste all mõtlen? Asju, millest meile
tuleb halb südametunnistus. Suurem osa takistustest tuleb meie kasvatusest. Halb
südametunnistus tuleb sellest, et meid on lapsena keelatud midagi teha. Mulle öeldi lapsena, et
pühapäeval ei saa rattaga sõita. Hiljem taipasin, et see ei ole nii. Kui farmis töötasin, oli
kirikusse kaheksa kilomeetrit. Imelik, et oli halb südametunnistus, kui sõitsin rattaga kirikusse
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Jumalat teenima. Saame üha vabamaks valedest arusaamadest, kui me Kristuses kasvame. Kui
tuled usule, siis eemaldud asjadest, mida oled valesti kasutanud. Kui olete nende seltsis, kellel
on halb südametunnistus ja armastate neid, ei tee te sedasi, mida ise võiksite teha, aga mis teie
südametunnistusele haiget teeb. See on selle kirja tähtsaim sõnum Jeruusalemmast paganatele,
kes elasid juudi usklike hulgas. Kui olen juutidega, söön koššertoitu. Pauluski läks juudina
juutide juurde ja mittejuutide juurde mittejuudina, kui sedasi inimesi sai päästa. Meie peame
olema teiste takistuste suhtes tähelepanelikud ega saa oma vabadusega hoobelda. Jaakobus
kirjutas selle kirja Jeruusalemmast paganausklikele. Teise kirja ta kirjutas juudiusklikele. Kirjas
antakse juutidele nõu, kuidas teiste hulgas elada. Analoogne Apostlite tegude 15. peatüki
nõuannetega paganatele, justkui peegelpilt. Juudid olid ümber Vahemere igal pool laiali.
Juutide hajali elamist nimetatakse diasporaaks.
Nüüd ma räägin veidi Jaakobuse hilisemast perioodist, mis on minu arvates liigutav. Mida
rohkem Uue Testamendi kirjutajate kohta teame, seda paremini saame aru. Piibel on inimlik
raamat. Paljusid huvitab selle jumalik külg. Minu arvates just selle inimlikkus teeb sellest
huvitava, realistliku. Jumal on kasutanud õigeid inimesi sõna vahendajana. Jaakobus jäi
Jeruusalemma ja teda kutsuti Jaakobus Õiglaseks. Ilus nimi. Jaakobus Õiglane, aus. Õiglus on
koguduse juhi hea omadus. Õnnelik on see, kelle koguduse juht on õiglane. Kellel pole
lemmikuid, vaid on õiglane kõigile. Teda nimetati ka Oblias, mis tähendab tugevat kaitsevalli.
Tõesti usaldusväärne inimene, kellele võib kindel olla. Sellest me näeme, milline mees ta oli.
Selline, kellel on tarkust anda. Ta suri traagiliselt. Pärast Pontius Pilaatust oli palju Rooma
maavanemaid. Kahe maavanema vahel oli tühik. Festus oli ära läinud. Enne kui tema järglane
Albinus tuli, ei olnud kahe kuu jooksul maal Rooma valitsejat. Selle tühiku ajal juudi juhid
kasutasid olukorda ära, et mõnede kristlaste kallale karata. Rooma maavanem ei olnud tapmist
takistamas. Nende kahe kuu ajal nad ründasid Jaakobust. Nad viisid ta templi harjale ja käskisid
tal Jeesust pilgata. See oli sama templi hari, millele saatan oli Jeesuse viinud. Nad käskisid
Jeesust pilgata. Ta vastas:“Näen kui Inimese Poeg tuleb oma aus.“ Nad viskasid ta alla, aga ta
ei surnud, nii et teda hakati kividega loopima. Kas te mäletate, mida kurat Jeesusele ütles?
„Inglid kaitsevad sind nii, et sa ei löö jalga vastu kivi.“ Inglid ei kaitsnud Jaakobust, paljud
tema luud murdusid, aga ta oli ikka veel elus. Ta oli kivirahe all elus ja lamas maas. Ta
ütles:“Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.“ Ja inimesed karjusid:“Jaakobus
Õiglane, palveta meie eest!“ Lõpuks keegi halastas, võttis puukepi ja lõi teda surmavalt pähe.
Ta oli üks paljudest, kes tol ajal Jeesuse pärast surid. Kristlased tulid tema keha matmise jaoks
ära viima ja nägid tema põlvi. Need olid nagu kaameli põlved. Nad nägid, et Jaakobus oli põlvili
olles rohkem aega veetnud kui seistes. See räägib selles väikeses kirjas palju palve kohta.
Selliselt mehelt on meil kiri. Loodan, et see aitab asja mõista. Milline eesõigus on saada lugeda
selliselt inimeselt elujuhendiks kirja.
Nüüd järgneb raske asi. Raskus peitub selles, et kirja stiil ei sobi galilealasele. Inimesed
vihkasid naatsaretlasi. Neil oli kummaline kõnestiilgi. Sinu kõne reedab sind, ütlesid nad
Peetrusele. Neid peeti kirjaoskamatuteks. „Kuidas need koolitamata inimesed võivad üldse
midagi teha?“ Aga kui Jeesus kellegi omaks võtab, tuleb inimesest härrasmees. Kreeka keel,
milles ta kirjutab, on väga peene stiiliga. See on probleem. Kuidas naatsaretlane oskas niimoodi
kirjutada? Mitte ainult keel, vaid ka retoorika on hämmastav. Ta kasutab kõiki avaliku
esinemise parimaid vahendeid. Näiteks retoorilisi küsimusi, kui kõneleja küsib, aga ei oota
vastust. Kuulsas juhtumis oli jutlustaja, kes rääkis rõdul olevatele noortele meestele:“Kas te
oleksite meelsamini valguse käes tarkade neitsitega või pimedas rumalate neitsitega?“ See on
retooriline küsimus. Kahjuks sai ta rõdult üksmeelse vastuse. Kahjuks see ei toetanud tema
156

sõnumit. Siis on paradoksaalseid ütlusi tähelepanu äratamiseks. Kui öelda midagi vastuolulist,
saab sellega inimeste tähelepanu. „Lugege see enesele rõõmuks vennad, kui teil on raskusi.“
Raskused rõõmuks? Sellega saab inimeste tähelepanu. Kujutletud vestlus- ta kasutab sedagi
meetodit. Keskel ongi dialoog. See huvitab. Inimesi huvitab kuulata teiste vestlust. Ta kasutab
küsimusi uue teema esitamisel. Ta kasutab käskivat kõneviisi ja personaliseerib asju. Ta kasutab
pilte ja teeb keelest pilte: laeva tüür ja metsatulekahju. Ta kasutab näitena kuulsaid mehi ja
naisi: Eelija ja Aabraham. Eriti ta kasutab otsest kõnet: te, teie jne. See on kõik hämmastav
avalik kõne. Rääkimist õppivad märkavad, kui hea ta on. Kust Jaakobus selle oskuse sai. Vastus
on sama kui 1. Peetruse kirjas. Paljud Uue Testamendi kirjutajad ei kirjutanud ise, vaid
dikteerisid oma kirju. Nad rääkisid ja keegi teine kirjutas. Tänapäeval kasutatakse kiirkirjutajat.
Paulus kasutas sageli Siilast ja Peetruski kasutas teda. Sellepärast kõneleja ütles:“Seda tahan
öelda, pane see korralikku vormi.“ Nii nagu boss ütleks sekretärile:“Tahan seda öelda, kirjuta
sina kiri.“ Nii tehti. Jaakobus on edastanud selle kirja suuliselt. Keegi teine kirjutas ja formeeris
seda ja saatis laiali. See seletab, miks Galilea kalur kirjutas sellises stiilis. Minu arvates see teeb
kirjast vaid inimlikuma. Jaakobus palub kedagi kaasa tulema ja palub, et too kirjutaks, mida ta
ütleb. Ta palub sekretäri vormistada kiri, mis saadetakse edasi. See seletaks need „probleemid“,
mis uurijatel on. Siis kreeka retoorika ja heebrea tarkus koos. Keegi on vormistanud selle kreeka
vormi, kuigi sisu on heebrea.
Nüüd hakkama varsti kirja sisu juurde jõudma, vaatame lugejaid. Seda ei ole suunatud
kogudustele või üksikisikule. See on suunatud rahvaste hulka hajunud 12-le hõimule. On selge,
et see on suunatud hajali olevatele juutidele. Paljud kogudused alustasid laiali pillatud juutide
juures Vahemere ääres. Paulus läks alati esimesena sünagoogi. Esimesed usklikud on alati
jumalakartlike juutide hulgast. Jumal on omamoodi valmistanud sõna levimise juute laiali
pildudes. Nad olid kaks korda hajali. Esmalt pagenduses Babüloonias ja enne Jeesuse sündimist
Vahemere ääres, aga teisel põhjusel. Kui öeldakse, et kui aeg sai täis, tuli Jeesus, paremat aega
ei oleks võinud olla. Juudid olid laiali üle Vahemere ümbruse. Rooma oli ehitanud teed ja
kõikjal räägiti kreeka keeles. Täiuslik evangeeliumi kiirele arengule. Teed, kõikidele arusaadav
keel ja juute igal pool. Kas te ei näe, et Jumal on kõik ette valmistanud? Hajali elavad juudid
olid valmis võtma Messiat vastu. See muide ütleb, et pole olemas kümmet kadunud hõimu.
Jumal ei kaota kedagi, vaid teab, kus nad on. Ta siis kirjutab Vahemere ääres hajali olevatele
hõimudele. Jeruusalemmas usklikud juudid olid erinevas olukorras kui hajutatult elavad. Juudi
usklikud kodus olid eksinud. Nad olid liiga karmid kristlastest usklikud. Nad rõhutasid seadust.
Nende probleem oli uhkus. Hajali olevate juudi usklike probleem oli teine. See oli kohanemine.
Nad sulandusid liialt, nende probleem oli ahnus. Paljud on läinud raha järel maailma. Väljapool
Jeruusalemma juudid olid sageli raha pärast. Nad olid läinud juudi kodumaalt raha tegema.
Jaakobuse kirjas see tuleb selgelt esile. Juudid olid kodus enamikus ja sellepärast usklikel oli
omamoodi eraldumine. Sõna „variser“ tähendab „eraldatud“. Variserid ja patused elasid
üksteisest lahus. Liigne seaduse rõhutamine ja rangus. Liigne uhkus ja omaõiglus. Diasporaa
juutidest tulid liialt paganate sarnased. Probleem on ikka veel sama väljaspool Iisraeli. Nad
sulanduvad ja saavad liiga teiste inimeste sarnaseks äri-elus ja moraaliski. Just sellele teisele
grupile Jaakobus kirjutabki.

2. osa
Kuigi Jaakobus kirjutas kirja laiali pillutatud juutidele, on see meilegi tähtis, sest me oleme
laialipillutatud kristlased. Mõned kristlased on nii tihedalt kogudusega seotud ja teiste usklikega
rühmades, et nad on nagu Jeruusalemma juudid, kelle probleemiks on kõrkus. Nad on
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ümbritsevast maailmast eraldunud. See juhtub kergelt. Suurem osa kristlastest on nagu juudid
laiali aetud. Nad elavad teiste hulgas, nende hulgas, kellel on erinev käitumine ja moraal. Olete
siis tööl poes või tehases, hajali teiste hulgas. Olete enda arvates teistest kristlastest kaugel. Teie
kiusamiseks on see teine mainitud, eriti siis, kui olete äri-elus. Kui te ühiskonna ahnuse,
rahahimu ja materialismi võrku kinni jääte. Segunete teistega nii, et teist ei näe enam, et olete
kristlased, vaid olete nagu teised, välja arvatud see, et käite pühapäeviti kirikus. Jaakobi kiri on
meile tähtis kuna me oleme nüüd Jumala rahvas diasporaas. Vähemalt esmaspäevast laupäevani
ja pühapäeviti koguneme kristlikku keskkonda. Vaatame, mida Jaakobus kirjutab. Äri-elu on
üks tema teema. Paljud hajali elavad juudid olid äri-maailmas. Kui neid maalt ja linnast teise
aeti, pidi saama toimetulekut kergesti kaasa võtta. Sellepärast nad olid rätsepad, juveliirid kuna
siis sai kõike kohvrisse pakkida. Nad olid rahalaenajad kuna keskajal Euroopa kristlased ei
tohtinud rahalaenamisega tegeleda. Seepärast tegid seda juudid. Ja nii nendest tulid pankurid
nagu Rothschild. Juudid on pidanud olema osavad ärimehed ja oma mõistust usaldama. Nad on
head klienditundjad. Ei ole kahtlustki, et juudid on äris head. Aga sellega seondub oma raskus.
Juut Jeesus ütles, et ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Samaaegselt ei saa pühenduda
nii Jumalale kui raha teenimisele. Variserid naersid Ta üle kuna nad olid nii rikkad kui ka
religioossed. Nad ütlesid, et Jeesus on puruvaene ja sellepärast on rikaste vastu. Jeesus hoiatas
neid sageli, et rikastel on raske jumalariiki pääseda. Uue Testamendi mõõdupuu järgi peaaegu
igaüks siin ruumis olija on rikas. 99% meie rahvast on rikkad Uue Testamendi mõõdupuuga
mõõtes. Sellepärast neid on raske jumalariiki saada. Raha eest saab ka head, raha on neutraalne.
Rahahimu on kõige paha algus. Rikkus on selles kirjas lugejad ära rikkunud. Näiteks, nad
kasutavad töötegijaid ära. Hoiavad enesele nende palkasid, et ürituse kassavoolu aidata. Nad
kasutavad raha enese hellitamiseks, hankides luksuskaupa. Nad meelitavad koguduse rikkaid
ja juhivad vaesed tagumisse ritta istuma ja rikkad etteotsa. See on väga salakaval, aga mõnedes
kogudustes valitsevad rikkad kogudust. Neile antakse võimu valel põhjusel kuna nad
finantseerivad koguduse tegevust. See on väga ohtlik. Mõned nendest kogudustest andsid
rikastele liikmetele liiga palju tähelepanu. Nemad ei ole teistest tähtsamad. Nad solvasid
vaeseid koguduse liikmeid ja halvustasid neid. Sageli on nii, et kui õnnestud rikkaks saada,
pead ennast edukaks. Aga vaesemat inimest peetakse kergesti ebaõnnestununa ja neid
põlatakse. Üleolevus ja jõukus kuuluvad kokku. Eelkõige rikkus andis neile vale kindlustunde,
mis on kõige hullem. Kas te mäletate rikast tola, kes tahtis maja lõhkuda, et suuremat asemele
ehitada? Ta tahtis lõdvestuda, võtta säästud ja minna pensionile lusti pidama. Jeesus ütles
temale:“Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult su hing.“ Raha petab. Jeesus nimetas seda
rikkuse petturluseks. See oli teada juutidele diasporaas kuna paljud olid äri-elus. See on
jumalikkusele hävitav kuna siis kui on palju raha, pole Jumalat vaja. Planeerite:“Lähen sellesse
linna ja avan seal uue äri.“ Jaakobus käsib lisada need sõnad “Kui see on Jumala tahe“. Mu isa
kirjutas kirjade lõppu alati DV. See on ladina keelest lühend sõnadest „Deo Volente“ ja
tähendab “Kui see on Jumala tahe“. Ta kirjutas sageli:“Kuni jälle kohtume DV.“ Jaakobus
ütleb, et kui ta rikkaks saab, jätab DV ära. Siis ise otsustad, millal pead puhkust, kus elad ja
millise maja ostad. Selle asemel, et ütleksime:“Kui Jumal lubab, DV.“ Saame öelda, et alustame
uue videosarjaga Vanast Testamendist. Peaksime ütlema:“Alustame uue videosarjaga, kui
Jumal lubab.“ Sellest on palju räägitud, kuidas Jumal jäetakse ilma tähelepanuta, samuti vaesed.
Need asjad on sageli rahahimuga seotud. Ta teeb nimekirja rikaste pattudest. Käin need läbi:
kadedus. Imelik küll, mida rohkem inimesel on, seda rohkem ta tahab ja kogu aeg kadestatakse
neid, kellel on veelgi rohkem. Imestan sageli neid rikkaid inimesi. Juut Robert Maxwell oli üks
nende hulgast. Ta ei olnud rahul, vaid tahtis üha juurde ja juurde, rohkem kui oli vaja. Ta tahtis
üle enda ja perekonna vajaduste, ikka rohkem. Austraalias on palju selliseid inimesi. Nad
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üritavad liiga palju. Põhjuseks on kadedus ja ahnus, tahe saada rohkem kui teised. Isekas
auahnus, uhkus, eneseülistus, hooplus, jultumus, kannatamatus, viha, himu, vaidlemine,
tülitsemine, kaklus ja tülide viimine kohtu ette. Igaüks, kes arvustas Robert Maxwelli, kaevati
kohtusse. Üks rikaste harrastus oli tülide pärast kohtuskäimine. Niimoodi on nüüdki. Jaakobuse
kirja võiks jutlustada Londoni börsitänaval. Mind paluti kord börsimaakleritele rääkima. Nad
palusid teemat. Andsin teemaks:“Sa ei saa seda kaasa ja kui saaksid, see põleks.“ Nad keeldusid
ette avaldamast minu kõne teemat. Muutsin seda:“Kuidas haua teisele poolele investeerida.“
Rikkust saab kaasa võtta ja seda haua taha investeerida. Jeesus ütles, kuidas see toimub. Paljud
investeerivad ette ega tea, et kohe pärast surma on nad pankrotis. Nad pole midagi haua taha
investeerinud. Jaakobus ütleb:“Rikkus toodab jumalatust.“ Kui sa ette ei vaata, raha tuleb sisse
ja Jumal läheb välja. Jaakobus hoiatab hajutatud juute selle eest.
Teine nõrkus, mis välismaal elavatel on, on tagarääkimine. Kui te olete välismaal kaasmaalaste
hulgas elanud, neil on ring, kus klatšitakse õige tublisti. Jaakobus saab sellest aru, et kodust
kaugel elavad inimesed hakkavad teisi taga rääkima. Tal on palju keele ja sõnade kohta öelda.
Ta ütleb:“Kasutate oma keelt inimeste õnnistamiseks ja needmiseks.“ See on nagu magus ja
kibe vesi samast allikast. Üks kirikuõpetaja ütles, et näitab seda kehaosa, mis toob kõige rohkem
kiusatust. Vähemalt ta köitis kuulajate tähelepanu. Hea retoorika! Siis ta näitas keelt. kõik said
aru. Seda jutlust ei unusta nad kunagi. Jaakobus ütleb, et seda kehaosa on kõige raskem
valitseda. Kui seda valitsed, oled täiuslik inimene. See on vast pühaduse mõõdupuu! Vaata ette,
mida räägid, sest südame täiusest me räägime. Jeesus ütles, et kohtupäeval meie üle mõistetakse
kohut ettevaatamatute sõnade pärast. Just väsinuna öeldud ettevaatamatud sõnad paljastavad
sinu tegeliku südame, mitte läbimõeldud kõne. Mõned kardavad keeltega rääkimise armuandi
kuna nad tahavad valitseda kõige üle, mida ütlevad. Nad kardavad öelda midagi sellist, mida
nad pole valmis mõelnud. Väsinud või vihased sõnad paljastavad, mis tegelikult südames on.
See väike elund on süttinud põrgu tulest, ütleb Jaakobus. See on nagu laeva tüür, mis võib kogu
laeva ümber pöörata. Või nagu tikk, millest saab terve metsatulekahju alguse. Prantsusmaal
läks naine pihile ja tunnistas üles, et räägib taga ja palus andeks. Preester vastas, et esmalt peab
ta tegema kahetsusharjutuse. Naine oli nõus. Preester käskis tal minna ja kitkuda kahelt kanalt
suled, et tuua need temale. Naine tuli sulekotiga tagasi. Preester ütles, et harjutusel on teinegi
osa. „Mine külateele ja viska suled tuulde.“ Kui see tehtud, tuli naine tagasi ja küsis, kas ta on
saanud andeks. Preester vastas, et on veel üks ülesanne:“Mine ja korja levitatud suled.“ Kui
naine vastas, et ei saanud, ütles preester, et samamoodi on klatšiga. Oled küla peal jutte
levitanud ega saa kunagi öeldut tagasi. Hea lugu, mille ma kusagilt lugesin. Ma ei tea, kas see
on tõsi või on see väljamõeldis. Hea lugu siiski. Sõna ja keel, kuidas need võivad kahjustada.
Pühitsetus on see, kes alati õiget asja ütleb ja on vait siis, kui peab vakka olema ja räägib siis,
kui on ütlemise aeg. See pole keele valitsemine, kui on alati vait. Vahel peab rääkima. Selles
kirjas mainitakse kurtmist, needmist, valetamist ja kirumist. Väljaspool kodumaad elavad
langevad hõlpsasti keele pattu.
Maailm on teine teema, mida selles kirjas pidevalt käsitletakse. Sõprus maailmaga on
vihameelsus Jumala suhtes. See on selge. Võimatu on olla populaarne maailmas ja Jumala ees.
Jeesuski polnud. Ja kui Tema seda ei suutnud, ei suuda ka sina. Tegelikult, mida jumalikum
oled, seda vähem sa oled populaarne. Paulus ütles, et seda kiusatakse taga, kes elab jumalikku
elu Kristuses. Sinu üle naerdakse. Kerge on maailmaga flirtida. Jaakobus ütleb, et Jumala silmis
puhas jumalateenistus on kaitsta ennast nii, et maailm ei saastaks ja käia vaatamas orbusid ja
leski nende ängistuses. Praktiline:“Aita abivajajaid ja käi nendega, aga ära lase maailmal end
ära rikkuda või mõjutada lasta.“ Me peame olema maailmas, aga mitte maailmast. Jeesus ei
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tahtnud meid kloostrisse. Ta ei tahtnud meid maailmast ära. Üllatavalt paljud kristlased tahavad
maailmast minema. Üks tüdruk ütles, et on ainus kristlane oma töökohas. Ta nägi kristlikus
lehes teadet. Kristlik firma vajas sekretäri ja kõik seal olid kristlased. Ta ütles:“Hakkan töötama
ainult koos kristlastega!“ Siis ta nägi minu ilmet. Ütlesin:“Sa märkad, et kristlastega töötamine
ei ole tõotatud maa.“ „Taevas, armsate pühakutega, kui tore! Siin pühakutega, keda tunnen,
milline viletsus!“ „Esmalt sa näed, et see pole tõotatud maa. Teiseks, ütlesid, et olid ainuke
kristlane eelmises töökohas. Olid nende ainuke link Jeesusega ja nüüd see on läinud. Oleksid
meelsamini jäänud ja palvetanud Jumalalt kristlasest sõpra.“ Olen maininud ennegi ühte
Austraalia sõpra, kelle kohta öeldakse, et ta on aus kasutatud autode müüja. Tal on 40 töötajat,
kes ostavad talle edasi müümise jaoks autosid. Kahel päeval nädalas ta müüb auto iga 50.
sekundi järelt. Ta on tähelepanuväärne mees, tänapäeval on ta lõpetanud. Mida ma tema kohta
rääkida tahtsin? Nüüd mäletan. Kohe, kui keegi tema töötajatest tuleb usku, lastakse ta lahti. Ta
otsib talle töö kusagilt teisest firmast. Sellepärast, et kui kõik töökaaslased on kristlased, ei saa
ta töökohal kellelegi Kristusest tunnistada. Paneb veidi mõtlema. On usklikke, kes tahavad
usklike firmadesse tööle või kolida hümne lauldes maale lehmi lüpsma. Jeesus ütles:“Ära võta
neid maailmast ära, vaid kaitse neid maailmas.“ Jaakobus ütleb, et me peame maailmas püsima,
aga mitte rikutuks saama.“ Mõju peaks teises suunas liikuma. Kannatuste ja kiusatuste vahel
peab vahet tegema. Jumal ei kiusa meid kunagi, aga Ta paneb meid proovile. Inimesi pannakse
proovile, soovides, et nad sooritaksid eksami. Neid kiusatakse, lootuses, et nad langevad. Sellel
on suur vahel. Jumal paneb teid proovile, nii et lugege see enda rõõmuks, kui teid proovile
pannakse. Kui ilmneb raskusi, on Jumal teid järgmisse klassi üle viimas. Hudson Taylori naine
kannatas elu lõpus väga. Ta jäi pimedaks. Küsiti, miks Jumal sel lasi juhtuda, kuigi ta oli
ustavalt Jumalat teeninud. Naine vastas, et Jumal viimistleb tema iseloomu. Lugege kannatused
rõõmuks. Kui elu on kerge, ärge rõõmustage. Kui teid proovile pannakse, pääsete järgmisele
tasandile. Ta paneb teid proovile. Ta teeb proovi ja tahab, et sooritaksite selle ja pääsete
järgmisse klassi. Näiteks juhatus muutub minu arvates pidevalt raskemaks. Enne Issand armust
kaitses nii selgel kombel. Nüüd Ta paneb meid olukorda, kus me ise peaksime asjadest aru
saama. Ta ei sööda meile lusikaga vastuseid. Kas pole nii ka teie arvates? Või on teil ehk kuum
liin taevasse ja saate vastused telegrammiga. Minu arvates on see raskem. Ta annab meile
rohkem vastutust. Ta loodab selle peale, et oskame ise hinnata. Ta paneb proovile. Saatan
kiusab meid ja ta tahab, et me langeksime. Ta võib meid ainult sel juhul kiusata, kui meis on
midagi, millest ta saab kinni hakata. Kui meis on mingi himu, mis söödast kinni hakkab. Jumal
paneb meid maailmas proovile, aga saatan kiusab meid. Aga on olemas lubadus, et meid ei
kiusata rohkem, kui suudame välja kannatada. See tähendab, et saatan on täielikult Jumala
ülemvõimu all. Saatan ei saa meid puudutada, kui pole esmalt Jumalalt luba saanud. Lugege
Iiobi raamatut. Meid ei kiusata liiga palju, sest Jumal on niimoodi lubanud. Kristlastena me ei
saa kunagi öelda, et me ei saanud sinna midagi parata. Paljud ütlevad nii ja tahavad vabastust
tõele näkku vaatamata. Jumal on andnud neile armu öelda „ei“, aga kiusatus ei ole liiga suur.
Saatan saab meid kiusata ainult siis, kui tahame midagi, mis ei kuulu meile. Saatan veab meid
ninapidi ja saab meid õnge otsa. Maailmas siis kohtume katsumuste ja kiusatustega. Üks tuleb
Jumalalt selle lootusega, et teeme katse ära. Teine saatanalt lootusega, et langete kiusatusse.
Vajame tarkust, et neid üksteisest eraldada. Üks mees ütles, et saatan on terve päeva tema kallal
olnud. Ütlesin:“Kuidas?“ Ta jutustas:“Ärkasin hilja, ahmisin hommikusööki ja jooksin
rongijaama. Jäin rongist maha ning jäin tähtsale kohtumisele hiljaks. Terve päev läks halvasti,
kui saatan asjad sassi ajas.“ Ütlesin:“Ei ajanud. Miks sa sisse magasid?“ Ta oli unustanud panna
äratuskella helisema. Alati ei ole saatan süüdi, vaid oma liha on süüdi. Ma ei usu, et selle mehe
puhul saatanal oli asjaga mingit pistmist. Kristlastel on kerge ebaõnne puhul süü saatana kaela
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ajada. Olukord ongi palju tõsisem siis, kui saatanal on oma osa. Me satume kiusatustesse, aga
mitte suurematesse, kui suudame välja kannatada. See on lubadus.
Siis tarkus, sest selles on siin tegelikult küsimus. Tarkust on kahte sorti nagu on katsumusi ja
kiusatusi. Tarkust ülevalt ja alt. Alt tuleb tarkus, mis tõuseb inimeste kogemustest, sellest, et on
teadnud mõnda asja kaua aega, proovinud järele. Inimese tarkus moodustub tasapisi kogemuste
kaudu. See on kogemuste kool, mille õpilased tunneb ära nende sinikate põhjal. Õpime tarkust
kogemuste põhjal. On teinegi viis tarkust saada ega selle saamine ei võta nii kaua aega. See
on:“Palu seda!“ Palu tarkust ja sa saad selle. Jaakobus ütleb, et kui kellelgi tarkust puudu on, ei
pea seletama jääma, et olen alles noor kristlane, sest saate tarkust kohe seda usus paludes.
Paluge tarkust ilma kahtluseta ja te saate selle. Toon näite. Olin kord tõesti raskes olukorras.
Kolm noort naist ja meest tulid minu büroosse. Nad tahtsid, et ma laulataksin nad. Küsisin:“Kas
kõik?“ „Jah.“ Nad kõik tahtsid abielluda. Need kolm noort naist olid olnud õpingukaaslased ja
väga lähedased. Ülikoolis nad olid aastaid kristlikku seltsi juhtinud. Nüüd oli aeg see maha
jätta. Nad kõik olid kihlatud, kuid ei tahtnud üksteisest lahku minna. Nad olid leidnud suure
maja, milles kõik kolm paari koos elasid. Nad tahtsid koos pulmi pidada ja siis kõik koos elada
samas majas. Vaatasin neid kolme noort meest. Nad olid segaduses. Nad olid õnge otsa jäänud.
Ma pidin tarkust paluma. Teadsin, et nad on juba maja ostmise osas kokku leppinud. Kui mina
keeldun, lähevad nad mõne teise pastori juurde. Palusin siis tarkust, sest Issand andis seda
Saalomonilegi. Ja Ta andis. Ütlesin:“Selge, ma laulatan teid kõiki, aga igaüks öelgu oma tõotus
viis korda. Igaühele peab ustavust vanduma kuna elate koos. Laulatan teid, kui vannute ustavust
kõikidele asjaosalistele.“ See muutis nad täiesti vaikseks. Siis nad palusid aega selle üle järele
mõelda. Ütlesin:“Aga palun!“ Nad läksid ning möödusid meie majast. Minu naine nägi neid ja
tuli minu juurde. Ta küsis:“Mis sa neile kuuele noorele ütlesid. Ma ei ole kunagi nii rõõmsaid
noori näinud. Mis sa neile ütlesid?“ Rääkisin talle ja me naersime kõhud kõveraks. Järgmisel
päeval nad tulid tagasi ja olid kõik hämmingus. Nad ei olnud enam kindlad ja küsisid minu
arvamust. Ütlesin, et parem oleks pidada kolmed eraldi pulmad. Aasta pärast pulmi lähete ja
ostate maja ning kolite kokku. Noh, nad pidasid pulmad ära, kuid kokku nad ei kolinud. See oli
keeruline olukord. Miks me sagedamini tarkust ei palu? See on saadaval. Jaakobus ütleb, et
tarkus on puhas, rahulik ja lahendab asja. Raskustes olles on kõik jumalik tarkus käe ulatuses.
Peab lihtsalt paluma. Saalomon sai seda kahe naise ja ühe lapse asjus. Jumal ütles
Saalomonile:“Nüüd sa oled kuningas ja annan sulle, mida palud. Kuulsust, rikkust, ükskõik
mida. Ja Saalomon ütles: tarkust. Jumal ütles:“Kuna valisid tarkuse, annan sulle kõike muudki.
Jumalale meeldis see väga, et Temalt tarkust paluti. Me oleme maailmas väljapääsuta ja
lahenduseta paljudes rasketes olukordades. Jaakobus ütleb, et siis me peame tarkust paluma.
Üllatume. Suurepärast tarkust on terve kiri täis.
Nüüd me tuleme raske koha juurde. Kirjas on üks probleem. See on teises peatükis. Aga
vaatame esmalt üldist probleemi. Üldine probleem on see, et kiri ei paista väga kristlik olevat.
Selles ei räägita palju Kristusest. Selles ei ole palju evangeeliumi. Selles rõhutatakse inimese
tegevust Jumala omast rohkem, tegusid rohkem kui dogmat, seadust rohkem kui evangeeliumi,
tegusid rohkem kui usku. Ei räägita Jeesuse surmast või ülestõusmisest. Ei räägita Püha Vaimu
tööst meie sees. Räägitakse ainult heade tegude tegemisest. See ei ole ju kristlikkus. Just sellest
me tahtsime lahti saada. Ei räägita midagi andeksandmisest, kuigi palju pühadusest. Rõhuasetus
on selline. Martin Lutheris tekitas kiri vastikust. Tema arvates selles polnud midagi evangeelset.
Tema arvates see ei näita Kristust ja see on tõsi. Kristust mainitakse ainult kahel korral. Kirjas
on ainult vähe sellist, millega ortodoksi juut ei saaks nõus olla. Peab eemaldama ainult paar
Kristuse mainimist ja paar teist asja. Vaatame seda erilisemat probleemi, mis on teises
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peatükis:“Näete siis, et inimene osutub õndsaks tegude, mitte ainult usu põhjal.“ Siinkohal
plahvatab. Sellel kirjal on raskusi Uude Testamenti pääsemisega. Paljud lõikaksid selle ära.
Luther oli üks nende hulgast. Ta läks nii kaugele, et kutsus seda aganaid täis olevaks kirjaks,
millel pole vilja, ainult aganad. Ta ei uskunud, et see on apostlik. „Oleks parem, kui see ei
kuuluks Uude Testamenti.“ Kui ta Piiblit tõlkis, pani ta Jaakobuse kirja liiteks lõppu. Ta ei
julgenud seda täiesti ära jätta, aga ta muutis selle kohta. Lutheri arvates see murendas
evangeeliumi põhimõtet usu kaudu päästmisest. Kahju, et Luther kirjast aru ei saanud. Tema
arvates see lükkas Pauluse kirjad ümber. Ta ei oleks tahtnud seda Piibli osaks kanoniseerida.
Luther eksis nagu paavst, kelle vastu ta oli. Me ei saa ühtegi õpetajat eksimatuna pidada. Aga
see probleem? Jaakobus suri aastal 62 pKr ega lugenud Pauluse kirju. Teiseks, Paulus kirjutas
paganatele, aga Jaakobus juudiusklikele. Paulus kaitses paganaid juutide seaduseusu vastu.
Jaakobus kaitses juute paganliku sõnakuulmatuse vastu. Kas te märkate, kui sageli seaduseusk,
vabadus ja sõnakuulmatus on teemana? Kristlaste üks põhilisi probleeme on see, kuidas
hoiduda seaduseusust ja sõnakuulmatusest. Paulus üritas hoida paganaid juutide seaduseusust
eemal. See oli pääste tegude kaudu. Jaakobuse ülesanne oli teine. Ta üritas juute paganate
sõnakuulmatusest eemal hoida. Vahel tundub nii, et inimesed räägiksid vastuolulisusi. Selle
pärast, et käsitletavad probleemid on erinevad. Ühed peavad kuulma „ainult usust“ ja teised
„tegude pärast“, et tasakaal säiliks. Ehk üldine küsimus on siis usk või teod. Jaakobuse kiri
vajab ülejäänud Uut Testamenti ja Uue Testamendi teised osad vajavad Jaakobuse kirja. Jumal
on andnud kaks seisukohta selle tähtsa asja jaoks, tasakaalu pärast. Seaduseusk ütleb, et
pääseme tegude kaudu. Sõnakuulmatus ütleb, et pääseme tegudeta. Vabadus ütleb, et pääseme
heade tegude jaoks. Kordan veel kord. Seaduseusus pääsetakse heade tegude kaudu.
Sõnakuulmatuses pääsetakse heade tegudeta. Vabaduses pääsetakse, et saaks häid tegusid teha.
Paulus kirjutab efeslastele 2, et Jumal on teinud häid tegusid, et meie, päästetuna, saaksime
nendes liikuda. Me ei pääse heade tegude läbi, vaid et me teeksime häid tegusid, kui oleme
päästetud. Jaakobus ütleb teist ja Paulus ütleb esimest. Mõlemad on tõesed. Uurige Jaakobuse
2. peatükki täpsemalt. Ütlen seda veel ühel moel. Seaduseusk kindlustab, et me ei ole vabad
pattu tegema. Reeglite ja keeldude abil. Sõnakuulmatus laseb meil pattu teha. Vabadus vabastab
meid olema pattu tegemata. Seaduseusk ei salli pattu. Sõnakuulmatus seedib pattu kuna pääste
tuleb usu kaudu. Vabaduses oleme vabad olema pattu tegemata. Küsimus on väikesest
erinevusest, aga kristlase elu tähtsaim asi on seda vahet teha kuna see on evangeeliumi tuum.
Vajame nii Paulust kui Jaakobust, et asjast aru saada.
2. peatükis on koht, mida üritame seletada. Sõnal „teod“ on eri tähendusi nii nagu sõnal
„seadus“. Paulus kasutab sõna „seadus“ viiel eri kombel. Ka sõna „teod“ kasutatakse erinevalt.
Paulusele „tegu“ tähendab „seaduse tegusid“. Jaakobus ei mõtle sama asja sõna „teod“ all. Minu
arvates seda tõlgitakse paremini sõnaga „tegevus“. Jaakobus ütleb, et tegevuseta usk on surnud.
Ta kasutab võrdlust, et ilma tegudeta armastus on surnud. Kui keegi on riieteta või toiduta ja
ütlen ainult, et Jumal sind õnnistagu, siis mis see on, küsib Jaakobus. See on tegudeta armastus.
See on armastuse tegudeta armastus. Ta räägib tegudeta usust. Kui usus ei tegutse, polegi usku.
Usu kuulutamine ei päästa. Deemonidki usuvad Jumalasse ja värisevad ehk teevad midagi asja
pärast. Siis ta kirjeldab usku tegevuses, näitena Aabraham ja Raahab. Hea mees ja halb naine.
Mõlemad tegutsevad usus. Aabraham siis, kui ta peaaegu tappis oma poja, ainsa lootuse
järelkasvule. See näitas usku. Ta oli valmis kõigega riskima. Ta näitas usku tegevuses. Ja
prostituut Raahab tegi ka nii. Olid hea või halb inimene, usk on tegevus, riski võtmine.
Mängisime kolme lapsega mängu, mille nimi oli „usk“. Nad seisid trepi keskel ja mina seisin
alumisel astmel. Nad küsisid:“Kui hüppan, kas sa võtad kinni?“ Ütlesin, et võib-olla võtan. Nad
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õõtsusid kartlikult edasi-tagasi. Siis üks hüppas ja ma püüdsin ta kinni. Seejärel teised järgnesid
korda-mööda. Neile meeldis see mäng väga. Ütlesime, et usk on see, et hüppad ja võtad riski.
Tervislikel põhjustel me seda mängu enam ei mängi. Minu tervise pärast. Nad uskusid alles
siis, kui tegutsesid. Seda Jaakobus seletab. Usk ei ole ainult kuulutamine. Jeesusele peab
näitama seda tegutsedes. Hüpates, riskeerides. Kukud näoli, kui ta kinni ei võta. Tal on õigus,
tegevuseta usk ei päästa, vaid on surnud kui laip. Usk ei ole usutunnistuse lugemine, vaid
tegutsemine usus. Usk ei ole Jumala sõnaga nõustumine, vaid selle järgi tegutsemine. Paljud
kristlased nõustuvad sõnaga, aga ei tegutse selle põhjal. Millal viimati uskusid Jeesusesse?
Millal viimati riskeerisid? Oleksid näoli kukkunud, kui Ta poleks sind kinni püüdnud. See on
usk! Jaakobuse ja Pauluse vahel ei ole selles asjas mingit vastuolu. Paulus ütleb, et mitte
seaduse teod ja käskude täitmised ei päästa, vaid usk. Jaakobus ütleb, et see peab olema usk,
mis tegutseb, mitte ainult sõnad. Ma ei näe selles vastuolu. Luther oli liiga täis usust pääsemist.
Ta ei näinud, kui tähtis Jaakobuse rõhutus oli. Usk on tegevus ja see, mis Jumal on meis teinud,
peab tegudeks muutuma. Meie, võõramaalased, maailmas laiali pillutatud, peame tegutsema
selles maailmas ja elama toetudes Jumalalt tulevale tarkusele.

Peetruse kirjad
1. osa
2. septembril 1666 oli Londonis suur tulekahju. See sai alguse pagari ahjust. Võite välja
nuputada tulekahju täpse asukoha, kui lähete monumendi juurde Ida-Londonis. Monumendil
on pronksist leegid, mis jõuavad kuldsete lehtedeni. Kui te saaksite selle monumendi võtta ja
pikali panna, on see täpne kaugus pagari ahjust, kust tuli alguse sai. See põhjustas tohutu kahju.
200 000 inimest kaotasid oma kodud, sest enamus maju olid sellel ajal puidust. 10 miljoni
naelane kahju. Kokku 90 kirikut oli hävitatud. Paljud neist ehitati ümber Christopher Wreni
poolt. Katastroofi puhul lööb välja üks inimlikkuse kohutavamaid külgi- hakatakse otsima, keda
süüdistada. Püütakse leida kedagi, keda saaks selle eest süüdistada. Tihti süüdistatakse süütuid.
Londoni suure tulekahju ajal sattusid löögi alla prantsuse katoliiklased. Neid süüdistati Londoni
põlema süütamises. 19. juulil 64 pKr põles Rooma linn maha. Jälle oli suureulatuslik
hävitustöö. See põles kolm päeva. Siis see vaibus. Tuule suund muutus ja tuli puhkes uuesti.
Puhkes teine suur tulekahju. Suurem osa Rooma keskusest, palju maju ja kodusid hävisid.
Juhtus sama asi. Hakati otsima patuoinast. Siis hakkasid nad süüdistama Rooma imperaator
Nerot. Nad teadsid, et tal oli kavatsus kõik need hooned maha võtta ja nende asemele ehitada
uued võrratud hooned. Siis hakkas kohe:“Aa, Nero süütas tule!“ Nero ei olnud selles süüdi,
seega otsis ta järgmist patuoinast. Nüüd sattusid löögi alla kristlased. See pani aluse tõsisele
kristlaste tagakiusamisele kuni märterluseni. Selle päästis valla Rooma suur tulekahju. Neid
piinati. Neid pandi loomanahkadesse ja sunniti nii teatrites ringi roomama. Neile aeti koerad,
lõvid kallale, neid löödi risti. Mulle meenub, kuidas ma seisin seljaga Colosseumi suunas,
vaadates madalat rohelist küngast, mis asus Colosseumi kõrval. See oli Nero lossiaed. Ma
mõtlesin päevale, mil tal oli seal aiapidu. Ta sidus kristlased aiapostide külge ja pani nad
põlema, kui nad veel elus olid, et aiapidu tuledega kaunistada. Suur šokilaine liikus läbi
impeeriumi kogudusest kogudusse. Selle lainega kaasnes väike kiri mehelt, kelle nimi oli
Peetrus. Et valmistada inimesed ette kohutavaks tagakiusulaineks. Peetrus ise oli selle šokilaine
tõttu suremas. Teda ootas ristilöömine nagu Jeesus oli ennustanud. Peetrus elas 30 aastat
teadmisega, et ta sureb ristilöömise läbi. See ei ole just meeldib teadmine, mida endas kanda.
Ta löödi Roomas risti Nero tagakiusu ajal. Ta palus, et rist keerataks tagurpidi, sest ta ei
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tundnud, et ta on väärt olema ristil pea ülespidi nagu oli seda Jeesus. Tema kirjutas selle kirja,
mida me praegu vaatama hakkame.
Ta kirjutas kristlastele, kes elavad tänapäeva Türgis, Loode-Türgis. Ta oli ilmselt selles
piirkonnas teeninud. Paulus oli teeninud Lõuna-Türgis, kuid Peetrus Põhja-Türgis. Ta kirjutab
neile seal öeldes:“Valmistuge, kannatused tulevad!“ Sellepärast on 1. Peetruse kiri tõesti
kannatavatele kristlastele. See on asjakohane kõikjal, kus kristlased on hirmul ja mõtlevad, mis
hakkab juhtuma nagu paljudes maailma paikades. Üllatavalt ei räägi ta neile, kuidas sellest
põgeneda, vaid kuidas selles vastu pidada. Mitte kuidas sellest välja saada, vaid kuidas sellesse
jääda. Kuidas ennast valitseda, kui see on käes. Kuidas elada maailmas, kus kurjus, kristluse
vastasus suurenevad ühiskonnas. See on meile väga asjakohane, sest sellel maal on tagakius
valla pääsenud. See ei ole praegu suurem kui jäämäe tipp. Kui me järgmistel valimistel kaldume
vasakule, hakkab see suurenema. Ma küll ei tee poliitilist avaldust. Teistes maades on kristluse
vastased paremal tiival, meie maal on nad vasakul. Ma arvan, et tulevikus saavad meil olema
suuremad lahingud. Vähemalt sellistes asjades nagu soolise diskrimineerimise seadus,
homoseksuaalide tagakiusamine koguduses. Küsimus mees-ja naissoost vanemates. See
puudutab ka rassilise diskrimineerimise seadust, sest peetakse solvanguks teisi uske kritiseerida
ja öelda, et sinu religioon on parem kui teised. Seega hakkame silmitsi seisma suureneva
survega, kuigi see ei ole veel saabunud sellisel määral, mis oli saabumas, kui Peetrus selle kirja
kirjutas. Me teame temast palju. See on üks lemmikkirjadest. See on soe ja inimlik kiri. See
puudutab tõesti su südant. Ta räägib esimestes peatükkides:“Kuigi me ei ole Jeesust näinud, me
armastame Teda. Teil on seletamatu rõõm seda tehes.“ See puudutab su südant. See on ilus kiri.
See impulsiivne mees suu- ja sõratõvega, millest varem rääkisime, kes kogu aeg astus ämbrisse.
See tähendab ka seda, et ta samas avas oma suu, et öelda suurepäraseid asju Jeesuse kohta.
Mida me veel temast teame? Tema eesnimi oli Siimon või Simeon, mis tähendab „pilliroog“.
Kas paneksite pojale sellise nime? See on nagu „rohtunud“. Jeesus ütles, kui Ta temaga
kohtus:“Mulle see nimi ei meeldi, ma annan sulle teise nime. Kalju.“ See muutis midagi selles
impulsiivses mehes. Kui Jeesus ta leidis, sai teda kergesti kõigutada nagu pilliroogu tuules. Kui
Jeesus ta jättis, oli ta kindel kalju. Minu meelest oli kõige liigutavam juhtum, kui ta Teda kolm
korda salgas, siis kohtus Temaga Galilea kallastel peale ülestõusmist. Mõned piiskopid peaksid
teadma, et Jeesus küpsetas kala pärast ülestõusmist. Ta oli piisavalt reaalne. Jeesus küpsetas
jüngritele hommikueinet. Seal oli Peetrus ja järsku ta vaatas lõkketuld. Lõkketuld on Uues
Testamendis mainitud ainult kahel korral. Esimene oli ülempreestri koja õues, kui Peetrus
soojendas oma käsi tule kohal. Üks väike tüdruk ütles:“Sinu sõber on Jeesus, onju?“ „Ei, ei.“
„Sul on ju sama põhja dialekt.“ „Tõesti, seda on paljudel.“ „Aga ma nägin sind Temaga.“ „Ma
vannun, et ma ei tunne seda meest.“ Kui ta oli seda öelnud, toodi Jeesust läbi selle õue. See
murdis Peetruse südame. Nüüd vaatab ta jälle lõkkesse. See pidi talle jälle meenuma. Jeesus
ütles:“Peetrus, ma tõesti lootsin, et sinust saab esimene pastor, kuid nüüd võid vaid
lauluraamatuid jagada.“ Kas Ta ütles seda? See on midagi, mida meie ütleme. Ta ütles:“Peetrus,
ma määran sulle aastase katseaja. Aasta pärast vaatame üle sinu ametikoha.“ Kas Ta ütles seda?
Ei. Ta ütles:“Peetrus, ma saan sinuga hakkama, juhul kui ma olen kindel ühes asjas, et sa
armastad mind.“ Seda rõhutab Peetrus oma kirjas, öeldes:“Kuigi te ei ole näinud Messiat,
armastate Teda ikkagi.“ See on kõige tähtsam. Sellest sõltub sinu tulevik. Jeesus saab sinuga
hakkama, kui sa Teda armastad. Abikaasad tunnevad teineteise halbu külgi, kuid saavad
üksteisega hakkama, kui nad on kindlad, et armastavad teineteist. Jeesus küsis Peetruselt kolm
korda:“Kas sa armastad mind?“ See pani Peetruse kaljule tagasi. Mul on 10 lindistust Peetruse
elust. See on üks suurepärasemaid uurimusi mehe elust, kes alustas „pilliroona“ ja lõpetas
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„kaljuna“. Markuse evangeelium on tegelikult Peetruse evangeelium. Markus sai selle kõik
Peetruselt. Sellepärast leiate Markuse evangeeliumist ka kõik Peetruse nõrkused. Peetrus tahtis,
et inimesed teaksid, et ta salgas Jeesust kolm korda. Apostlite tegude esimene pool on täiesti
Peetrusest. Me teame Peetrusest rohkem, kui ühestki teisest apostlist. Võib-olla välja arvatud
Paulus. Nagu ma teile Galaatia kirjas rääkisin, esines ka Peetrusel ja Paulusel erimeelsusi.
Peetrus jätkas vigade tegemist, kuid ta armastas oma Isandat. Sellepärast sai temast esimene
pastor. Juhuslikult oli ta ka abielus. Jeesus tervendas tema ämma. Nüüd on ta kodust kaugel. 30
aastat on ta elanud teadmisega, et tal tuleb surra. Ta kirjutab neile Türgisse:“Olge valmis!“
Sellest piirkonnast oli inimesi nelipühipäevilt, Apostlite tegude teises peatükis. Võib-olla sellest
see kõik algas. Mõned inimesed sellest piirkonnast, kuulates Peetruse esimest jutlust, vastasid
sellele. Nad lasksid ennast ristida ja täitusid Püha Vaimuga. Ta annab neile juudi tiitli. Nende
hulgas ei olnud palju paganaid. Sama tiitel neile, kes olid hajutatud. See tiitel tuli Iisraelist
kogudusse nagu oli paljude selle kirja 2. peatüki tiitlitega. Teie olete püha rahvas, kuninglik
preesterkond. See oli Iisraeli tiitel 3. Moosese raamatus. Peetrus omistab Iisraeli tiitleid
kogudusele. Nagu juudid olid üle kogu maailma laiali pillutatud, on ka kristlased hajutatud. Ta
kutsub kristlasi majalisteks ja võõrasteks.
Probleem on selles, et kui saad kristlaseks, siis muutud ebasobivaks. Ma ei talu selliseid
tunnistusi:“Ma tulin Jeesuse juurde ja kõik mu probleemid lahenesid.“ Ma ei usu neid algusest
peale. Nad on lihtsalt nii eksitavad. Minu tunnistus on lihtsam:“Kui ma Jeesuse juurde tulin,
siis mu probleemid alles algasid.“ Mõned aastad hiljem sain ma Püha Vaimuga ristitud ja minu
probleemid läksid palju teravamaks. Aeg-ajalt olen ma küsinud:“Mis on tunnistus sellest, et
oled täitunud Püha Vaimuga?“ Ma ütlen selle peale ühe sõna: probleemid. Põhjus, miks sul
probleemid tekivad on, et Vaimuga täitumisega kaasneb kõnelemise julgus. See on tavalisem
tegude kui rääkimise puhul. Kreekakeelne sõna tähendab „julge rääkima“. See ei ole viis, kuidas
võita sõpru ja mõjutada inimesi. See on viis, kuidas kaotada sõpru ja mõjutada inimesi. Seda
tegid esimesed jüngrid. Püha julgusega muutud sa ebasobivaks. Üks tõestus, et oled uuesti
sündinud on, et sinu huumoritaju muutub. Teatud asjad ei tundu sulle enam naljakad, kuid nüüd
ajavad naerma muud asjad. Huumorimeel muutub. Sa avastad, et on üha raskem suhelda
inimestega, keda sa varem tundnud oled. Sa elad nüüd teises maailmas. Nad ei mõista seda.
Eriti raske saab olema abikaasadel, kui üks partneritest saab päästetud. Siis elavad need kaks
inimest erinevates maailmades ja nad ei saa enam eriti paljut omavahel jagada. Jumal ei ole
seda kunagi plaaninud. Sellepärast on usklikul keelatud abielluda mitteusklikuga. Sellest
tekivad pinged, sest on terve valdkond, mida nad ei saa omavahel jagada. Ühed kõige
õnnetumad kodud on need, kus on ebavõrdne ike mehe ja naise vahel. Kuigi sa veedad oma
ülejäänud aastad siin maailmas, ei kuulu sa enam siia. Sa oled tegelikult osa uuest liigist. Sa ei
ole enam homo sapiens. Sa oled homo novus. Sa oled uus inimene. Sa ei ole enam Aadamas,
sa oled Kristuses. Maailmas on uus inimese liik. Kuna sa oled ebasobiv, siis kannatad sa nagu
kõik ebasobivad. Ka seafarmis on oma pesakonna heidik. Väike siga, kes on erinev. Viis, kuidas
kõik teised teda kohtlevad, on kohutav. Kahjuks on inimühiskond ilma Kristuseta džungel. Me
oleme alasti ahvid, ainult selle vahega, et ahvid ei käitu nii halvasti, kui inimesed. Ma ei usu, et
me oleme neist põlvnenud. Meie oleme madalama astme liik võrreldes ahvidega, sest ahvid ei
tee üksteisele seda, mida inimesed teevad. Lapsed on koolis nii julmad nende vastu, kes
erinevad. See on tõend pärispatust. Sellepärast kristlased eeldavad probleeme. Jeesus oli nii aus
öeldes:“Selles maailmas saavad teil olema suured katsumused.“ Siis ta lisas:“Rõõmustage,
mina olen üle nende!“ Ma küsisin hiljuti oma sõbralt:“Kuidas sul läheb?“ Ta vastas:“Olen
olukordadest üle.“ Ma vastasin:“Nii võib rääkida ainult kristlane.“ Jeesus on üle iga olukorra.
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„Mina olen maailma ära võitnud.“ Ta rääkis alati ka suurtest katsumustest. Kas te märkasite, et
kui Paulus läks tagasi Lõuna-Galaatia kogudusse, läks ta usklikele seda sõnumit
kuulutama:“Me peame sisenema Jumala kuningriiki läbi raskete katsumuste. Läbi suurte
raskuste.“ Olgem ausad, Jeesus ennustas inimestele, et nad puutuvad probleemidega kokku,
kuid rõõmustage, Tema on üle nende. Keegi küsis minult:“Kust olen ma saanud selle loo
Jaakobuse kohta?“ Seda ei saanud ma Uuest Testamendist. Algkoguduses oli palju teisi
dokumente. Usaldusväärseid dokumente. Need on teoseks kokku kogutud. Need on väga
huvitavad. Need ei ole Jumala sõna. Neil pole apostellikku autoriteeti. Nad annavad väga hea
ülevaate algkoguduse olukorrast. Üks neist on 1. sajandi vahetusest, „Diognetuse epistel“. Selle
kõige liigutavam peatükk on üleskutse, mis kaitseb kristlasi võimuorganite ees. See kirjeldab,
millised kristlased tegelikult on. Me ei ole halvad kodanikud, me ei ole ebalojaalsed. Me oleme
head kodanikud. See peatükk puudutas mind eriliselt. See on ilus kirjeldus sellest, kuidas me
elame maailmas, kust me ei ole pärit. „Kristlased ei ole ülejäänud inimkonnast eraldatud nende
riigi või kõne või kommete põhjal. Nad elavad nii Kreekas kui mujal, järgides toitumise ja
riietumise tavasid ja muid kombeid. Siiski on nende olukord imeline ja paradoksaalne. Nad
asuvad oma sünnimaal, kuid on seal ajutised elanikud. Nad kannavad oma kodanikukohustusi,
kuid taluvad kõiki võõra vaevu. Iga välismaa on nende kodumaa ja iga kodumaa on neile võõras
maa. Nad veedavad oma päevi siin maal, kuid nende kodakondsus on taevas.“ Kas pole
suurepärane kirjeldus? Iga riik on neile kodumaa. Misjonärid on läinud igale poole, sobitades
ennast sealsete kommete, riietusega ja selle maa keelega. Ikka on see võõras maa. Isegi kui elad
maal, kus oled sündinud, oled ikkagi võõras. Sa kuulud kusagile mujale. Selline on olukord,
millest kannatus saab alguse. Me oleme erinevad, me oleme sobimatud. Nii kaua kui on rahu ja
õitseng, on kõik hästi, kuid kui tulevad surved, kui saabuvad kriisid, siis esimesena satuvad
löögi alla „sobimatud“. Praegu on Saksamaal suurenenud tööpuudus. Kuni 50% idas. Keda see
tabab? Türklasi, muulasi. Töölisi teistest maadest, kes olid teretulnud, kui Saksamaal oli
õitseng. Nüüd on nad surve all. Kui on probleemid, siis kristlased peaksid eeldama, et neile
saab osaks rohkem kui oleks õiglane, sest me ei kuulu siia. Me oleme erinevad. Me ei ole üks
osa massist. Me ei kuulu klubisse. See on põhiteema. Kannatused moodustavad selle kirja
südame. Kui seda kirja loete, joonige alla sõna „kannatus“. Siis mõistate, millest see tegelikult
räägib.
Tal on ka kaks teist teemat. Esimene on pääste. Ta tuletab neile päästet meelde. See on alus.
Selle kirja praktiline külg on, kuidas kannatuses toimida. Hämmastamapanev nõuanne on:“Õpi
sellele alistuma!“ „Ära võitle sellega!“ „Ära ürita enda oma tagasi saada!“ „Lepi sellega!“ See
on ebatavaline nõuanne. Ta kasutab sõna „allumine“ mitmetes valdkondades. See ei ole pime
allumine. See on õppimine, et omada allaheitlikku vaimu. Üks asi, mis maailma vapustas, kui
juute viidi surmalaagrisse, oli see, kui vaikselt nad läksid gaasikambritesse. Kui allaheitlikud
nad olid. See on eriti üllatav, sest nad teadsid, mis neid ees ootab. Peetrus ütleb:“Selline peab
oleme teie suhtumine.“ See on absoluutselt igasuguse inimliku instinkti vastu, kas pole? See on
täiesti vastupidine sellele, kuidas me tavaliselt reageerime ebaõiglusele. Tavaliselt, kui asi on
ebaõiglane, ütleme me selle välja. See on üks esimesi asju, mida lapsed hakkavad ütlema:“See
ei ole õiglane!“ Nende nägu venib pikaks. Sedasama nägu näete pikettides. Tehaste streikides
näete seda silti:“Ebaõiglus!“ See on liha viis reageerida valele kannatusele, kokkupigistatud
rusikas, et oma õiguste eest seista. Peetrus ütleb ikka:“Kuningriigis ei ole teil õigusi. Kristlased
peavad õppima kannatama, alla andma, sellega leppima.“ See on hämmastav nõuanne. Kõik
sinu instinktid räägivad teisiti. Sa peaksid selle vastu võitlema, seda peatama. Peetrus ütleb
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kogu aeg, et alistumine on õige hoiak. Ta toob täiusliku näitena omaenese ristilöömise. Ta ei
võidelnud selle vastu. Ta ütles lihtsalt:“Palun tagurpidi!“ Ta ka elas seda elu, millest rääkis.
Vaatame põgusalt kirja ja tunnetame seda. Ta liigub päästelt kannatuseni ja sealt alistumiseni.
Need kolm teemat läbivad kogu kirja. Esimeses kahes peatükis keskendub ta päästele, isegi kui
ta hoiatab neid kannatuste eest. Esiteks peame oleme täiesti kindlad oma päästes, kui ajad
lähevad raskeks. Kui sa ei ole selles kindel, satud sa raskustesse, sest see on kindel alus. Siis ta
ütleb, et päästes on kaks aspekti, milles pead praegu absoluutselt kindel olema. Esiteks on
individuaalne aspekt. Teiseks on ühine aspekt. Mõlemad on osa päästetud saamisest. Me oleme
üksikisikuna päästetud, kuid oleme päästetud perekonda. See perekond seisab teie eest, kui
tulevad surved. Te ei tule üksinda toime. Te peate olema osa kogudusest. Individuaalne külg
tuleb Jumala sõna läbi. Ta ütleb:“Jumala sõna läbi olete te uuesti sündinud. Jumala sõna ei hävi
iial. Sõna läbi leidsite oma pääste. See andis teile kolm asja.“ 1. Korintose 13. peatüki lõpus
ütleb Paulus:“Usu lootuse ja armastuse läbi.“ See kristlike väärtuste kolmainsus läbib kogu
Piiblit. Nad kõik kasutavas seda. Usk on põhiliselt seotud sellega, mida Jumal on minevikus
teinud. Lootus on seotud sellega, mida Ta kavatseb tulevikus teha. Armastus on seotud sellega,
mida Ta praegu teeb. Usk, lootus ja armastus on kolm dimensiooni teie isiklikus päästes.
Tänapäeva probleemiks on, et neist kolmest on lootus kõige rohkem hooletusse jäetud. See on
tragöödia. Sellepärast tegin ma video „Lõpuaja faktid“. Tulevikust ei räägita. Kogu
„Kuningriik“ on praegu. Me tahame elada Kuningriigi abielu praegu. Väga vähe on räägitud
taevast ja põrgust, Kristuse tulekust. Me tegime selle video, et lootuse dimensiooni üles leida.
Lootus on ankur. See on lootuse sumol. See kinnitab sind, kui tuleb torm, kui sa tead, kuidas
see kõik lõpeb. See hoiab sind kindlana, kui oled kriisis. Kui sind tabab torm, on su ankur
heidetud, on su lootus kindel. Sa tead, et Jeesus tuleb meie pärast tagasi. Siis võid millega iganes
silmitsi seista. Me oleme nii keskendunud usule ja armastusele, et ei ole õpetanud lootusest. 1.
Peetruse kiri on lootuse epistel. Ta keskendub mõlemas kirjas lootusele rohkem kui usule või
armastusele. Ta ütleb:“Jumal on andnud teile elava lootuse surnute ülestõusmise läbi.“ Isegi kui
teid tapetakse, ei puuduta teid surm. Teie olete saanud tuleviku suhtes elava lootuse. Uue keha
ja uue elu lootus saadab teid hauas.“ Ühte minu sõpra ähvardati Sidneys noaga, et ta annaks
kogu oma raha. Minu sõber lihtsalt ütles:“Sa ei suuda mind leida.“ „Miks mitte?“ „Kui sa mulle
noaga virutad, torman ma lihtsalt taevasse, kuhu ma igatsen jõuda.“ Ta mõtles seda tõsiselt.
Mees pillas oma noa ja sai usklikuks. Milline iseloomulik instinkt. Tema lootus oli nii kindel.
Ühe teise tuttava juurde murdis varas sisse, sihtis teda revolvriga tema kabinetis. Mu vend
lihtsalt küsis:“Kuidas sa küll sellesse sattusid mu sõber?“ Ta muretses ainult tema pärast. Kui
teie lootus on kindel, siis teid ei heiduta ka surm. Te lihtsalt sööstate Issanda juurde. Räägin
veel ühest popkoomikust, kellest sai evangelist. Ta kuulutas promenaadil. Ühel päeval sunniti
teda vette ujuma minema. Ta tõesti vihkas ujumist. Nad viisid ta vette. Ta ei osanud ujuda. Ta
hakkas sumama ja vetelpääste tuli ja tõi ta välja. Vetelpääste ütles:“Me oleme kuulnud teid
terve nädala taevast kuulutamas. Nüüd oli võimalus taevasse pääseda.“ Ta ütles:“Te võite mind
tagasi viia.“ Ta lihtsalt vaatas maha ja ütles:“Kas teie tahaksite niimoodi minna?“ Kas teate,
mis vahe on kristlasel, kellel on lootus ja sellel, kellel seda ei ole? Kristlasel, kellel seda ei ole,
on valmis minema, et olla koos Jeesusega, kuid tahab siia jääda. Tegeliku lootusega ja
kristlasega on vastupidi. Tõelise lootusega kristlane tahab minna, kuid on valmis jääma. Ma
mäletan, et kirjutasin kirja David Watsonile. Seal ma küsisin:“David, kas sa tahad minna, kuid
oled valmis siia jääma või oled valmis minema, kuid tahad jääda?“ Paulus ütleb:“Ma tahan
lahkuda, kuid kui Tema tahab, et ma siia natuke pikemaks jään, olen ma valmis jääma.“ Selles
on päris suur vahe, kas pole. Ta ütleb, et me oleme saanud elava lootuse Jeesuse surnust
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ülestõusmise läbi. See on meile andnud läbikatsutud usu. Ta ütleb:“Ärge muretsege, teie usk
on nagu kuld.“ Kuld saab puhtaks läbi tules põlemise. Siis on see palju puhtam. Vanal ajal
puhastati kulda suurel alusel ja mees liigutas seda tule kohal kuni suutis omaenda nägu selgelt
näha. Ka teie usk läheb sellest läbi. See saab läbi katsutud. Meile on antud rõõmus elu, isegi
kui me ei ole Teda näinud, me armastame Teda. See täidab meid rõõmuga. Inimesel, kellel see
on olemas, on pool päästest.
On olemas ka teine osa. See on ühine osa. Läbi Jumala sõna leiame individuaalse pääste. See
viib meid ka Jumala inimestega kokku. Jumala inimesed on Peetrusele väga tähtsad. Ta paneb
selle aluse enne, kui räägib kannatustest. Ta ütleb:“Sa pead need kaks asja korda panema. Sul
peavad olema usk, lootus ja armastus. Sa pead olema osa kuninglikus preesterkonnast, pühast
rahvast.“ Ta ütleb:“Sa oled elav tempel. Kristus on nurgakivi ja sina oled üks elav kivi.“ Sina
oled Jumala tempel. Sa pead seda meeles pidama, et meie kristlased koos moodustame Jumala
eluaseme maa peal, Tema püha templi. Kui inimesed meid puudutavad, siis puudutavad nad
Jumala püha templit. Meie oleme kuninglik preesterkond. Me oleme kõik preestrid. Mulle
meenub üks loeng, mille pidasin kõikide usklike preesterkonnast seminaril Zürichis. Pärast seda
tuli üks mees minu juurde. Ta ütles:“See oli suurepäraselt öeldud, ma ei olnud midagi sellist
varem kuulnud.“ Ma küsisin:“Milline on teie tagapõhi? Kas olete preester?“ Ta ütles:“Ei, ma
olen katoliiklasest lihtliige.“ Küsisin veelkord:“Kas olete preester?“ „Ei, ma ütlesin, et
lihtliige.“ Ütlesin:“Te olete preester.“ Ta läks näost punaseks, tal hakkas piinlik. Ta mõtles, et
ma olen hull. Ma küsisin temalt viis korda. Siis lõpuks ta ütles:“Jah, ma olen.“ Ma
ütlesin:“Nüüd usun, et te kuulete mind.“ Inimesed, kes osalevad teenistusel, ei pruugi kuulda
või vastu võtta. Ma ütlesin:“Kui keegi teilt kunagi küsib:“Kas olete preester?“, siis öelge:“Jah,
ma olen.“ See mees sai lõpuks sellele pihta. Pidage meeles, nende silmis, kes teid taga kiusavad,
olete te preestrid. Olete need, kes võivad nende eest Jumala ette minna ja tuua Jumala sõna
nendeni. Sa oled preester. Nemad võivad teid mõnitada, kuid teie olete preestrid. Ainus preester
nende ja Jumala vahel, kes neil kunagi on. Me oleme püha rahvas. Me oleme erilised. See annab
teile tugevust, kui inimesed naeruvääristavad teid öeldes:“Te olete vähemus.“ Te olete erilised
inimesed, püha rahvas. See on alus, mille ta paneb. Siis ta ütleb, et te puutute kannatustega
kokku. Pange alus korda. Te peate olema täiesti kindlad, et teil on aluse individuaalne poolusk, lootus ja armastus ja ühine pool, et te kuulute nende inimeste hulka. Siis olete valmis
kannatustega silmitsi seisma.
Ta ütleb selle kohta kolm asja. Esiteks, ärge seda kunagi põhjustage. Kui satute kuriteo pärast
vanglasse, ärge arvake, et kannatate Jeesuse pärast. Väga tähtis punkt. Tihti me solvame inimesi
oma käitumisega või kohmakusega. Siis me ütleme:“Muidugi, see on solvang evangeeliumi
pärast.“ See ei ole nii. Veenduge, et teid võib solvata ainult evangeeliumi pärast. Olge kindlad,
et kui te olete vanglasse sattunud, ei ole see sellepärast, et olete midagi valesti teinud. On häbi,
kui kristlased kannatavad, sest nad on midagi valesti teinud. Ta ütleb:“Kannatage selle eest, et
olete õigesti käitunud, mitte valesti.“ Teiseks, te ei tohi kunagi kannatuste eest kätte maksta.“
Instinkt ütleb, et löö vastu. Keegi luges mäejutlust, kus räägitakse teise põse ette
keeramisest:“Kui ma keeran teise põse, löön samal ajal vastu.“ Loomulik reaktsioon on, et kui
keegi teid haavab, siis varitsete momenti, et tagasi teha. Kättemaksu instinkt on vastu lüüa. Ta
ütleb:“Ärge tehke seda!“ Kui Jeesus kannatas, siis Ta ei maksnud kätte, kui nad Tema peale
sülitasid. Mäletan, rääkides koguduseliikmega, keda teine liige solvas. Seda juhtub ikka. „Ja ta
tegi seda ja teist.“ Ma küsisin:“Kas ta sülitas sinu peale?“ „Ma loodan, et mitte.“ Ütlesin:“Ta
sülitas Jeesuse peale.“ Nad tekitasid põhjendamatut kannatust.“ Kui tall Vanas Testamendis
tapeti, siis teda ei piinatud enne. Tema kõri lõigati kiiresti läbi. Kui Jumala Tall tapeti, pilkasid
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nad Teda. Nad surusid ogad Tema otsmikule. Nad sülitasid Tema peale, kuid Tema vastas:“Isa,
anna neile andeks! Nad ei suuda seda mõista.“ Siis ütleb Peetrus:“Ärge kunagi tasuge kurja
kurjaga. Tasu kuri heaga. Õnnista neid.“ See on täpselt, mida Jeesus ütles. Õnnistage neid, kes
teid neavad. See on parim viis, kuidas tagasi maksta. See paneb tulised söed nende pea peale.
Õnnistage neid, kes teid neavad. Üks noor mees läks sõjaväkke. Esimesel õhtul hakkas ta
palvetama. Seersant nägi teda palvetamas ja viskas teda saapaga, mis vigastas tema kõrva.
Saabas on üks raske asi. Ta jätkas palvetamist. Siis visati talle teine saabas. Ka sellega sai ta
pihta. Ta jätkas palvetamist. Järgmisel hommikul olid need saapad viskaja voodi all viksitud.
Selle peale ütles viskaja:“Pean saama teada, mis paneb sind niimoodi käituma!“ See on Peetrus.
Ta ütleb:“Ärge makske kätte!“ Kolmandaks ja lõpuks, ärge seda endasse võtke! Nad tahavad
teid väsitada. Ärge laske neil edu saavutada. See võib teie keha vigastada, kuid see ei saa
puudutada teie vaimu. Keha ja vaim on selles võtmesõnad. See, mis toimub kehaga, ei ole
tegelikult oluline. Loeb see, mis juhtub sinu vaimuga. Ärge laske neil tungida teie vaimu. Laske
neil seda teha teie kehaga, kuid hoidke vaim puutumatuna.

2. osa
Esimeses kirjas Peetrusele on kolm peateemat. Eelmisel korral vaatasime päästmist, mis on
vajalik vundament. Vaatasime kannatust ja kuidas sellesse suhtuda. Kirja üllatus on alistumise
rõhutamine. See, et õpime loobuma ja heaks kiitma seda, mis toimub. Alistumist ei rõhutata
ainult kannatuse suhtes. Esiteks, õppige alistuma ühiskonna ametnike ees. Olete kodanikud,
alamad, siis austage keisrit. Palvetage valitsejate ja kohaliku valitsuse eest. Kristlaste kohus on
olla seadusekuulekas kodanik. Me peame rõõmsatena tulumaksu maksma. Maksame selle eest,
mis meile on antud. Ei tasu kurta lõivu pärast. Austame ametiisikuid ja palvetame nende eest.
Meid tuleks tunda lojaalsetena. See ei tähenda, et teed kõike, mida kästakse, vaid on olemas
piir. Peetrus ise ütles, et me peame pigem kuuletuma Jumalale kui inimestele. Ametnikud olid
keelanud tal Jeesust kuulutada. Siis ta ütles, et rohkem peab kuuletuma Jumalale kui inimesele.
Piir tuleb, kui ametnikud käsivad teha midagi Jumala seaduse vastast, nii et piir on olemas.
Kristlane peab olema ustav alam, mitte ametnike vastu mässama. Kannatuse esimene põhjus
ongi ametnikud. Kannatuse teine põhjus oli usklike orjade mitteusklikud isandad. See oli väga
vaevarikas, sest ori oli isanda omand. Paljud isandad kohtlesid oma orje hirmsal kombel. Kui
orjad tulid usku, koheldi neid veelgi halvemini. Isandate arvates nad läksid ülbeks. Peetrus ütleb
siiski:“Orjad, alistuge isandatele. Ärge trotsige, ärge muutuge agressiivseteks, ärge vihastuge.“
See puudutab ka halbu isandaid, mitte ainult häid. Mõned usuvad, et ainult heade inimeste ees
peab alistuma. Kolmandaks, kannatust põhjustab see, kui kristlasest naisel on mitteusklik
abikaasa. See on väga raske olukord. Sellest tuleneb hingevalu. Siiski, naised alistuge ka oma
meestele, kes ei ole usklikud. Peetrus annab häid juhiseid, kuidas mitteusklik abielumees
võidetakse Kristusele. See on vastupidi, kui see, mida me üldiselt teeme. Kui naine pöördub
enne oma meest, tahab ta teha kahte asja, kuulutada talle ja palvetada tema eest. Peetrus ei käsi
teha kumbagi. Meest peab pöörama sõnadeta. Paljud naised lähevad kirikust koju öeldes:“Kui
sa vaid oleksid kuulnud jutlust. See oli justkui otse sinu elust.“ Pärast algust paljud naised
kahetsevad oma jutlusi. Kuidas seda tehakse sõnadeta? Peetrus ütleb:“Muutu välimuselt
kaunimaks ja meelepärasemaks abikaasaks.“ Järgneb lihtne juhend. Ta kirjutab välimusest.
Kirja kolmas peatükk on kaunidusjuhendite jaoks. See ei tähenda säravust, vaid ilu. Säravus on
alla 40-stele, ilu on üle 40-stele. Kõige ilusam minu tuttav naine oli proua Harris. Siis kui me
kohtusime, oli ta 84-aastane. Tema nägu oli kortsuline nagu lina pärast pesu. Ütlesin talle, et
tal oli väga kaunis nägu. Ta ütles, et ma pole esimene, kes nõnda ütleb. Ta ütles:“Olin noorena
tähtsusetu väljanägemisega. Mul polnud tantsukaaslast. 27-aastaselt armusin Jeesusesse.
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Esimese nädala hõljusin pilvedes. Olin nii õnnelik, et palusin Jeesust, et ta võtaks selle rõõmu
ära, et ma ei usaldaks rõõmu rohkem kui Jeesust.“ Paljud tahavad, et masendus neilt ära
võetakse, tema palus ainult rõõmust pääsemist. Ta ütles:“Seda, keda armastad, selle nägu sa
muutud. Nõnda sain selle näo.“ Ma ei unusta seda kunagi. Tema ilujuhend tuli Peetruse kirja 3.
peatükist. Mida vanemaks sa saad, seda ilusamaks sa muutud. Kas see on hea uudis? Muutud
väljanägemise poolest sümpaatsemaks ja meeldivamaks. Sinu mees ütleb:“Sain Jeesuselt
endisest parema abikaasa.“ Aga paljud mehed ütlevad:“Jeesus laskis minu naisega jalga.“ On
tähtis, et naised käivad oma meeste kõrval. Liiga paljud naised traavivad kiriku üritustel nagu
võidusõiduhobused. Mees on jäänud algmeetritele ega tunne end olevat perekonna pea.
Ükskord tuli minu juurde naine, kes ütles, et tal on probleem. Küsisin, et kas ta on abielus. Ta
vastas, et on. Küsisin:“Kas mees on tema probleem?“ „Ei.“ „Kas sa oled probleemist oma
mehele rääkinud?“ „Ei.“ „Miks?“ Ta vastas, et mees ei ole usklik ja probleem on seotud usuga.
„Ta ei ole usklik ega ole karvavõrdki usuasjadest huvitatud. Kuidas ma talle sellest räägiksin?“
Vastasin:“Lihtsalt lähed ja räägid. Peab lihtsalt uskuma, et Jumal kõneleks sinule mehe kaudu.“
Ütlesin:“Jumal rääkis ühele mehele tema eesli suuga. Kui Jumal võib rääkida eesli suuga, miks
mitte sinu mehe kaudu?“ Paljud nõustuvad selle väitega ja naeravad. Sellel arvamusel nad on
oma meeste kohta. Ta ei olnud sellega nõus ja oli minu peale tervelt kuu aega vihane. Aasta
pärast kohtusin ma temaga uuesti. Ta ütles, et tal on taas probleem. Nüüd tema probleemiks oli
tema mees. Ta küsis:“Mida teha mehega, kes on usuasjades naisest ees? Olin kuu aega teile teie
nõuannete pärast vihane. Siis pöördusin oma mehe poole ja tema andis mulle vastuse. Me
kumbki üllatusime tõeliselt. Meest hakkas huvitama ja nüüd on ta usklik.“ Naine ütles:“Ta
tahtis mind kätte saada ja nüüd on ta minust möödas. Ta on minust ees ja see mulle ei meeldi.“
Ütlesin:“Sina oled teie suhtes manipuleerija. Ta ei kõlba nii ega naa. Tahad teda seal, kus ise
oled. Õpi kõrval käima.“ Vahel küsitakse:“Kuidas ma saan oma mehe usklikuks?“
Ütlen:“Lõpeta kirikuskäimine.“ Esmalt nad ei usu, et mul on tõsi taga. Üllatavalt palju mehi on
hakanud kirikus käima kuna nende naised enam ei käi. Peetrus oli tark. Ta ütleb, et naised
loovad iseenesele asjatut kannatust. Nad kanduvad oma meestest kaugemale. Kui mees saab
Jeesuselt parema naise, ilusama, kellega on kergem elada, see meelitab tedagi. Peetruski oli
abielus, nii et ta sai nendest asjadest aru.
Neljas alistumine ei ole kannatus ja on seepärast eelmistest lahus. Ta ütleb:“Nooremad, alistuge
vanematele, õppige andma järele vanematele inimestele. Laske nendel juhtida.“ Iisraeli
karistus, millest Jesaja teatas, oli see, et sõnakuulmatuse pärast nad satuvad naiste juhtimise alla
ja noorte ärakasutatavaks. Milline kohtuotsus ja see on tähtis meilegi täna. Normaalses,
jumalikus ühiskonnas, vanemaid mehi austatakse. Peetrus rõhutab noori mehi austama
vanemaid inimesi. Küsimus ei ole pimedas alistumises, mis juhib vastuollu ja pingesse. Siin on
küsimus elu seisukohast. Nendes asjades peab olema alistumise asend, et ei võitle vastu, ei
maksa kätte ega nõua oma õigusi. Kui nii ei tee, ei pea vastu, kui kannatused tulevad. Ütlesin
kord ühele usklikule, keda ma austan, kes on nüüd vana:“Ma ei usu, et suudaksid kohtuda
lõvidega Jeesuse pärast.“ Tema vastas:“Kui oled ustav väikestes võitlustes nüüd, tuleb Tema
andma sinule armu, kui rasked ajad tulevad.“ See oli targalt öeldud. Ma pole kunagi neid sõnu
unustanud. Ta on vanem ja austan teda ja tema tarkust. See on põhi ja see on see elu seisukoht,
mida on vaja. Kui see kannatus tuleb, tuled sellest auga välja.
Esimese Peetruse kirjas on üks kummaline koht. Selle kohta öeldakse olevat 314 erinevat
tõlgendust. Mainin seda, kuna muust saab küll aru, kuid see jääb hämaraks. Minu raamatus on
terve peatükk põrgu kohta, nii et võid lugeda. Siin öeldakse, et Jeesus tapeti ihus, sai elavaks
Vaimus ja läks neile jutlustama, kes Noa aegadel olid sõnakuulmatud. Mõne salmi pärast see
170

jätkub:“Sellepärast rõõmusõnumit kuulutati surnutelegi, et nad Vaimus saaksid päästetud.“
Liberaalsed pastorid põhjendavad selle piiblilõiguga oma õpetusi teisest võimalusest pärast
surma. Kõik muu Piiblis ütleb teisiti:“Surm pitseerib meie saatuse.“ Siiski siin Jeesus läks ja
kuulutas surnutele. Tõlgenduste arvukus tuleneb sellest, et üritatakse hoiduda kõrvale kõige
lihtsamast seletusest. See on imelik koht sobitada Piibli üldise liiniga, mille kohaselt pääsemise
võimalus lõpeb surmaga. Algul võtan teksti alati nii lihtsana kui see on. Muudan lihtsat
tõlgendust ainult sel juhul, kui see on tõeliselt raske. Kõige lihtsamalt siin öeldakse, et surma
ja ülestõusmise vahel Jeesus oli aktiivne, teadvusel ja suhtles teistega. Ülestõusmispühade
sündmused keskenduvad reedest pühapäevani. Keegi ei räägi, mida Jeesus tegi laupäeval. Meie
arvates Jeesus ei teinud midagi surma ja ülestõusmise vahel ja magas teadvusetult hauas. Aga
ainult Tema ihu oli surnud. Tema vaim oli elus ja Ta läks surnute juurde jutlustama. Jeesus
kohtus Peetrusega ülestõusmispühade pühapäeval. Võin vaid ette kujutada, et Peetrus
ütleb:“Jeesus, kus sa olid?“ Jeesus vastab:“Olin põrgus, surma maailmas.“ „Mida sa seal tegid
kolm päeva ja ööd?“ See oli kolm päeva ja ööd. Jeesus suri kolmapäeval. Ta suri sabatile
eelnenud päeval. Aga küsimus ei olnud laupäevasest sabatist. Johannes räägib, et küsimus oli
erilisest peo-sabatist. Ülestõusmispühad saavad alguse sabatist Jeesuse surma-aastal 1829 pKr
nissani-kuu 15. päeval. Ülestõusmise esimene päev oli neljapäev ja see oli sabat. Kolmapäev
oli 14. päev, ülestõusmise eelõhtu. See on ainult minu teooria, aga asitõendid sobivad sellega
väga hästi. Tähtis ei ole surmapäev, vaid see, et Ta suri sinu eest. Kolm päeva ja ööd ei mahu
reede ja pühapäeva hommiku vahele. Aga kui Ta suri kolmapäeval kell 15 ja tõusis surnuist
laupäeva õhtul kella 18 ja 24 vahel, kõik sobib. Laupäeva õhtu kell 18 on nädala algus. Meie
mõtleme sageli rooma-, mitte juutide kalendri järgi. Enne koidikut haud oli juba tühi.
Tõendusmaterjal sobib hästi ainult selle teooriaga. Kõik sobib kokku. Võime vältida
lahkhelisid. Kindlasti Jeesus ütles Peetrusele, et ta oli olnud kuulutamas kõigile neile, kes
veeuputuses hukkusid. Ehk need hukkunud inimesed olid täiesti teadvusel. Teiegi olete kohe
pärast surma teadvusel. Mäletate, kes te olete, sest ainult ihu sureb, mitte vaim. Surm eraldab
ihu ja vaimu. Ülestõusmises saavad need jälle kokku. Jeesus käis läbi need kolm staadiumi
vähem kui nädala jooksul. Ta oli kehas olev vaim kuni Ta suri ristil. Ta andis oma vaimu Jumala
kätte ja Tema ihu pandi hauda. Elavana Vaimus Ta kuulutas veeuputuses olnutele.
Ülestõusmispüha hommikul Tema vaim ja keha said jälle kokku. Terve selle aja Ta oli täiesti
teadvusel. See on tähtis. Ainult mingid kultused õpetavad, et vaim magab kahe keha vahel. Kui
võtame teksti nii nagu see on, läks Jeesus jutlustama rõõmusõnumit sellele ühele sugupõlvele
ja ainult neile. Neil oli võimalus päästmisele. See on siis teine võimalus pärast surma nendele
ja ainult nendele. Piiblis ei ole ühtegi viidet sellele, et teistel oleks selleks võimalus. Miks see
neile anti? Nüüd spekuleerin ja te ei pea seda uskuma, mida ma nüüd ütlen. Kui ma taevasse
pääsen, küsin ja ütlen teile, kas mul oli õigus või mitte. Oli üks sugupõlv, kes võis Jumalat
süüdistada ebaõigluses. „Meid hävitasid ja siis lubasid seda mitte enam teha.“ Õigluses Jumal
saatis neile oma Poja kuulutama rõõmusõnumit. „Kohtumõistmise päeval ma ei taha, et keegi
mind ebaõigluses süüdistab.“ See on minu arvamus. Tean, et Jumal on vaga. Ta teeb kõik, et
olla õiglane. Usun, et ei pea sõna väänama, et see meie süsteemi sobiks, vaid et me kiidame
selle heaks kõige lihtsamal kujul ega tee sellest üldistusi. Siin ei öelda, et teistel oleks teine
võimalus. Tennyson kutsus seda laiemaks lootuseks, et kõigil oleks teine võimalus pärast
surma. Seda Piiblis ei ole.
Nüüd 2. Peetruse kirja juurde, mille kohta minul on skeem. See on lihtsam skeem. Palun
eelmiste raskete skeemide pärast vabandust. Sellest on kerge aru saada. Peetruse 2. kiri on
kirjutatud täiesti teise olukorra jaoks. Samad inimesed mõni aasta hiljem. Stiil on erinev, mis
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võis tuleneda eri sekretärist. Ta ütleb, et kasutas Silvanust, Pauluse sekretäri. Sarnasustki on.
Peetruse lemmiksõnu kasutatakse. Mõned ütlevad, et see pole Peetruse kirjutatud. Minu arvates
on. Peetrusel oli lemmiksõnu nii nagu kõigil jutlustajatel. Kas sa tead, mis on Peetruse
lemmiksõna? Kallihinnaline. See oli üks Peetruse lemmiksõnadest. Kui te käite läbi mõlemad
kirjad, näete seda sageli. Ta on leidnud kallihinnalise pärli. Talle meeldib kasutada sõna
„kallihinnaline“. Kallihinnalisim aare. See kinnitab minule, et tegemist on Peetrusega. Ehk ta
lihtsalt kasutas eri sekretäri, mis seletaks stiili muutuse. Kirja sisu on teistsugune, sest nüüd
räägitakse ohtudest koguduse sees. Survet tuleb väljastpoolt ja seestpoolt. Seestpoolt tulevad
on ohtlikumad. Saatan ei ole hävitanud kogudusi väljastpoolt. Mida kõvemini ta väljast taob,
seda suuremaks kogudus kasvab. Koguduse kolm esimest aastasada, kui usklikke visati lõvide
söögiks, kirik kasvas toona rutem kui kunagi varem. Sellepärast on Hiinas külasid, mille
elanikkonnast 85% on uuestisündinud. Raudeesriide taga aga kirik enam ei kasva, sellest on
kahju. Ida-Saksa pastorid ütlevad, et toona oli kergem kogudust luua, nüüd kõik on
materialistid. Kirikus käib üha harvem inimesi. Kas sa olid rõõmus, kui raudeesriie murdus?
See on nii hea kui ka halb asi. Ida-Euroopas ei ole kirik enam selline nagu tookord. Aga
vähemalt uks on lahti, et saame aitama minna. Hiinas on ikka veel bambusest eesriie ja kirik
kasvab kogu aeg. Saatan võib hävitada seestpoolt. Vihameelsus on lihtne hädaoht. Väärõpetus
on peenetundeline oht. Peetruse 2. kiri räägib sellest suuremast ohust. Kirja teine peatükk on
sõnast sõnani nagu Juuda kiri. Mõned teie hulgast on seda tähele pannud. Sellele on viis
võimalikku seletust, kui kaks kirjutajat kirjutab samade sõnadega. Ainus probleem on õige
seletuse valimine. Miika ja Jesaja on kirjutanud samasuguse koha Jesaja 2 ja Miika 4:“Siis nad
taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks.“ Siin need viis seletust: 1) Peetrus laenas
Juudalt, 2) Juuda laenas Peetruselt, 3) Mõlemad laenasid midagi teineteiselt, 4) Peetrus ja Juuda
leppisid kokku, et nad kirjutavad samamoodi, 5) Püha Vaim andis neile täpselt samad sõnad.
Ise ma viimast ei usu. Püha Vaim ei kasuta meid nagu tekstitöötlusprogrammi. Püha Vaimu
inspireeritud tekst ei sünni nii, et me oleme nagu kirjutusmasinad, millega Püha Vaim kirjutab.
On ebatõenäoline, et Püha Vaim annaks täiesti samad sõnad kahele eri inimesele. Minu arvates
on nii, et Peetrus ja Juuda tundsid teineteist. Raske öelda, kumb kummalt laenas, aga koostööd
arvatavasti oli. Peetrus oli jüngrite siseringist ja Juuda oli Issanda vend. Tõenäoliselt nad
tundsid teineteist. Juuda kiri on väga lühike. Sama pikk, kui Peetruse 2. kirja teine peatükk.
Mõlemal kogudusel olid sarnased probleemid. Nagu te ehk varem olete kuulnud, neid oli neli.
Juuda kiri on jäetud unarusse. Koguduses oli neli pahet. Oli neli sümptomit nagu vähktõbi
Kristuse ihus. Esiteks, rikutud usutunnistus. Usu põhja oli muudetud. Teiseks, sentimentaalne
käsitlus Jumala armu kohta ja sünkretistlik käsitlus Jeesuse personaalsusest. Sünkretismi
kohaselt Jeesus ei ole ainus Isand, vaid on mitmeid. Selle järgi Tema on üks tee, aga Jumala
juurde on ka teisi teid. Ta ei ole ainus tee. Jeesus mõistena rikuti öeldes, et Ta on üks tee, mitte
ainus tee. Sentimentaalne armu käsitlus tähendab, et Jumal annab andeks. Pole viga, et teed
pattu. Rikutud usk juhib rikutud käitumiseni. Alati, kui kristlikku usku muudetakse, tuleb
koguduses moraalitus esile. Kardan, et nendes kogudustes oli nõnda juhtunud. Kui ei ole vahet,
kuidas elad nüüd, kui oled saanud pileti taevasse ja et Tema igal juhul annab andeks, see on
puhas sentimentaalsus. Seda jutlustatakse, aga sellele järgneb, et kristlased jätkavad
patustamist. Jumala armu kasutatakse ära ja see juhib moraalitusse. Esmalt laostub käitumine
ja järgnevalt iseloom. On olemas iseloomustus selle kohta, kuidas see inimese iseloomu
mõjutab. Nad tulevad loomade sarnaseks, instinktide juhitavateks, ahneteks, himukateks.
Nende iseloom muutub. Nad on ettearvamatud nagu pilved taevas. Nad on tuulte pilduda nagu
merelained. Neljandana laostub inimese kõne, kirikud täituvad kurtjatest ja vingujatest.
Inimesed mässavad juhtide vastu. On igasugu rahustust. Juuda kiri ja Peetruse teine kiri
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sisaldavad seda: rikutud usk, rikutud käitumine, rikutud iseloom, mis ilmneb iseloomu
nõrkusena ja rikutud kõne, mis sünnib iseloomu nõrkusest. Sünnib üldist rahutust, kurtmist,
juhtide kriitikat. Kõik see on väga hukatuslik ja võib-olla tunnete ära, et paljudes kogudustes
seda juhtub. Need kaks kirja seisavad selle hädaohu vastu kuna see lõhuks koguduse. Pole vaja
ohtu väljastpoolt. Kogudus variseks kokku seestpoolt. Ahistuses selline kogudus ei pea vastu.
Peetruse teine kiri järgib sama skeemi kui esimene. Sellepärast arvan, et kirjutaja on sama. Siin
on koht päästest, siis koht ohtudest ja kuidas hakkama saada. Selles skeemis on Peetruse teise
kirja esimene osa. Koht, mis räägib meie päästmisest. See on suurepärane lihtne pilt. Siin on
usu maja, ehitatud usu vundamendile. Eesuksele viivad usu astmed, mis on Peetruse jutluses
Apostlite tegudes. Esimene: kahetse, järgmine: mine ristimisele, kolmas: võta vastu Püha Vaim.
Ainult need astmed on ukse juurde. Kõik on usu astmed. Tõusnud üles astmetest, oleme nüüd
tulnud Jumala majapidamisse, mis põhineb usule. Maja sees on teine trepp. Usule tuleb juurde
voorus, voorusele teadmine, teadmisele enesevalitsus, enesevalitsusele kannatlikkus,
kannatlikkusele jumalikkus, jumalikkusele vennalik sõprus ja sõprusele armastus. Trepist üles
minnes ehitad lootust. Ta räägib võimsast kirkusesse astumisest, sellest, et valik ja kutsumus
tehakse kindlaks. Alumisel trepiastmel seda ei tehta. Seda tehakse ronides treppi mööda üles.
Nii see kinnitub. Saavutades armastuse ülima toa, kus kogudus peaks elama. Ta rõhutab, et
ehitad lootust tulevikku trepist üles minnes. Kindlus selle kohta, mida Jumal teha kavatseb,
läheb üha tugevamaks. Kirik põhineb usule ja kasvab lootuses treppi mööda üles minnes.
Kliimaks on armastuses elamine. Seal on ka rõdu, millest pääseb ausse. Teed uhke sissetuleku
ja saad uhke vastuvõtu taevas. See räägib arenemisest. Ära jää istuma alumise korruse diivanile,
roni trepist üles. Asu ülemisele korrusele. Mine sinna nii kiiresti kui saad. Vastus väärõpetusele
on küpsus. Siin olevad (alumisel korrusel) on väärõpetusele vastuvõtlikud. Mida kõrgemale
pääsed, seda vähem kergemini sa väärõpetustesse langed. Kui väärõpetusi kuulad, lähedki välja
tagumisest uksest ja liugled alla. Ta kirjutab, et parem oleks olnud, kui poleks kunagi tundnud
vagaduse teed. Parem on olla hoopis tundmata kui sisse tulla ja välja kukkuda. Ta kirjutab
koerast, kes pöördub tagasi oma okse juurde. Ta ütleb, et nii teete, tulite patust ja lähete tagasi
pattu. Või olete nagu siga, mis läheb pärast kümblust tagasi mudasse. Pange tähele seda. On
parem olla üldse tundmata kui ära langeda. Armust äralangemine on hullem, kui sellest ei oleks
kunagi kuulnudki. Parem olla teadmata kui tulla ja minna tagasi oma lompi. Seda teeb
väärõpetus, mis murendab usu vundamendi. Mõned tulevad sisse ja kõnnivad otse välja ja
langevad armust. Teised ronivad treppi mööda, saavad tugevamaks lootuses, saavutavad
armastuse toa ja lähevad kirkusesse. Need, kes ära langevad, tulevad tagasi kohtu ja Jumala
viha alla. Need, kes edasi lähevad, naudivad päikesepaistet, kus on arm ja soosing.
Peetruse teise kirja viimases peatükis on käsitletud tuleviku lootust. Koguduse sees oli pinget,
kui kurdeti selle üle, et räägiti Jeesuse teisest tulemisest. Nad küsisid:“Kus Ta on?“ Ja siis
imestati, veel suurema põhjusega nüüd, kui 2000 aastat on möödunud ja Ta ei ole veel ikka
tagasi tulnud. Peetrus räägib neist, kes ütlevad:“Kus Jeesus on? Miski pole muutunud.“ Meile
öeldakse:“Ristiusk ei ole maailma muutnud. 2000 aastagagi.“ Aga meil on siiski lootus, et kõik
see maailm kaob tules. Tuleb teine suur häving, mitte veega, vaid seekord tulega. Kujutan ette,
et see ei ole tuumasõda, vaid Jumal vabastab iga aatomi energia. Ta on pakkinud aatomid
energiaga. Nüüd Ta peab need lihtsalt vabastama. Aga tulest, nagu fööniks, tõuseb uus taevas
ja uus maa. Armastan seda uut maad. Ärge jätke seda „jehoovatunnistajatele“. See on meie
tõde. See on Piiblis. Paljud tahavad ainult kuulda, et pääsevad taevasse. Uus maa on tulekul.
Seda öeldakse Ilmutusraamatus. See maa on tuleviku keskus. Uus maa! Ainult meie teame seda.
Kõik muretsevad osoonihävingu ja ookeanide saastumise pärast. Nad muretsevad kuna neile on
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see ainus planeet, millel saame elada. Me teame, et tuleb uus taevas ja uus maa. Mingil moel
uus taevas ja maa on erinevad kui need nüüd. Erinevus on selles, et seal valitseb õiglus. Ei
pahet, ei kuritegu, ei pattu, mitte midagi inetut või musta. Kui seda usute, te ei kuula pilkajaid.
Te teate, mis on tulemas. Aga millised inimesed me peaksime olema, kui teame selle maailma
saatust ja seda, et uus patuta maailm tuleb? Vastus on, et elame jumalikku ja pühalikku elu.
Oleme valmis, hakkame pakkima. Peetruse kaitse moraalituse vastu, mis väärõpetusest
tulenevalt võib kogudusse tulla, kinnitab pilgu uude maailma, vagaduse maailma ja see aitab
teid elada vagalt. Kuna teate, et kui te nii teete, ei saa te olla osa uuest maailmast. Elage siin
usus, lootuses ja armastuses, valmina kirkuseks. Kui pasunat kuulete, pääsete tasuta Pühale
Maale. Milline koosolek! Loodetavasti sulle meeldib lärmakas ülistus. Peainglid hüüavad,
pasunad mühisevad nii, et surnudki ärkavad. Just nii juhtub! Ja need, kes surevad, saavad koha
esimesse ritta. Ärge muretsege, kui surete esmalt. Pääsete esimesse ritta ja kohtume kõik õhus.
Uus taevas ja uus maa! Peetrus ütleb:“Pange lootus sellele ja elate nii nagu te peategi elama, et
olla osa uuest maailmast.“ Siis te ei lase sellel tohuvapohul muuta ennast. Täname Peetrust
nende kirjade eest. Need aitavad meid. Nüüd sellel maal on survet rohkem koguduse sees kui
väljaspool. Nii et Peetruse teine kiri kuulub asja juurde. Üpris pea tuleb aeg, kui Peetruse
esimene kiri on see kiri, mis aitab meid püsida usus, lootuses ja armastuses. Aamen.

Johannese kirjad
1. osa
Uue Testamendi lõpus on kolm apostel Johannese kirjutatud kirja. Üks on päris pikk kiri ja kaks
päris lühikest. Need erinevad Pauluse kirjadest, mida oleme vaadelnud. Need on eri inimeste
kirjutatud. Püha Vaim on neid inspireerinud. Personaalsuste mõju see siiski ei kõrvaldanud.
Jumal võib ka meie personaalsusi kasutada. Kirjad on erinevad, väga heasüdamlikud ja
isiklikud. Mõnede arvates isalikud, minu arvates vanaisalikud. Neid kirjutades Johannes oli
juba vana mees. Ta oli ainus apostel, kes vanadusse suri. Kõik teised tapeti, aga Johannesel lasti
elada. Jeesus oli sellele vihjanud, kui Ta Peetrusele rääkis, et tema sureb vägivaldselt, tegelikult
ristilöömise läbi. „Teised viivad sind sinna, kuhu sa ise ei taha minna.“ Aga Peetrus küsis:“Aga
Johannes?“ Jeesus vastas, et see Pole Peetruse asi. Jeesus ütles talle:“Kui ma tahan, et ta jääb
minu tulekuni- mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle!“ Sellest algas kuuldus, et Jeesus
tuleb tagasi enne Johannese surma. Jeesus ei mõelnud seda ja Johannese evangeeliumis asja
selgitatakse. Ta elas vanaks ja hoolitses Jeesuse ema Maarja eest. Nad kolisid Efesosse, kus
need kirjad on kirjutatud. Mõned uurijad ütlevad, et apostel Johannes ei ole neid kirju
kirjutanud. Kui neid Johannese evangeeliumiga võrrelda, neis on sama tempel, stiil ja sõnavara.
Neis on palju ühiseid jooni. Aga asi, mis tõeliselt need kirjad Johannese evangeeliumiga liidab,
on see, et kummaski tuleb esile tingimatut kontrasti. Johannes on väga must-valge isik ja ta
esitab asjad alati vastandite kaudu. Me elame suhteliste tõdede ajastul ja kiri on meile
väljakutse. Suhteliste tõdede maailmas miski pole tõsi või vale, on vaid erinevad arvamused.
Ei ole õiget ja valet, musta või valget, on ainult hallid toonid. Meie ühiskond on sellisele
relatiivsele mõttelaadile andunud, aga Piibel on kirjutatud tingimatute, musta ja valgete
värvidega. Johannes näeb asju selgelt, elu ja surma küsimusena, valgusena või pimedusena,
tõena või valena, vihana või armastusena, vagadusena või seadusetusena, Jumala või saatana
lastena, armastusena Isa või maailma vastu. Ta ütleb, et need on täiesti kokkusobimatud.
Keskteed pole olemas. Käid kas valguses või pimeduses. Kõige suurem vastand on taeva ja
põrgu vahel. Igaüks on teel emma-kumma poole, muud kohta ei ole. Nende põhjal otsustatakse,
Johannes on nende kirjutaja, samuti nagu evangeeliumitegi. Ta on sama mees. Nii ta mõtleb.
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Kellele ta siis kirjutab? 2. peatüki salmid 12-14 räägivad meile sellest. Ta kirjutab kolmele
inimrühmale: lastele, noortele ja isadele. Ta ei jaga inimesi mitte füüsilise vanuse, vaid vaimse
vanuse järgi. Lapsed on hiljuti usku tulnud, äsja uuestisündinud. Väikesed lapsed, kes vajavad
toiduks piima, mitte liha. Need lapsed tunnevad kahte asja: andeksandmine ja Jumal Isana.
Sellega nende teadmine piirdub. Nendele lastele Johannes kirjutab, hiljuti usku tulnud,
beebidele Kristuses. Ta kirjutab ka noorukitele, kes on veidi kasvanud ja küpsenud. Ta ütleb
nende kohta kolm asja. Nad on uurinud Piiblit, mis aitab neil kasvada. Eelkõige nad on
võidukalt saatanaga võidelnud. Võit saatana üle aitab ka kasvada. Nad on noored kristlased, kes
saavad neil kolmel moel tugevamaks. Ta kirjutab ka vanematele usklikele, keda ta kutsub
isadeks. Nende inimeste kogemusel on nii pikkust kui sügavust. Mõnede kogemus on ainult
pikk, mitte sügav. Tõelistel isadel, küpsetel kristlastel, on nii kogemuse pikkust kui ka sügavust.
Ta kirjutab siis kolmele eri rühmale ja sellega on tegemist. Märkate, et kõik on maskuliinsel
moel. Kogu Uus Testament on kirjutatud vendadele, mitte vendadele ja õdedele. See on tähtis
asi tähele panna mitmel põhjusel. See puudutab nii vendi kui õdesid, aga miks vaid vennad
mainitakse? Nüüd on olemas Piibleid, milles öeldakse: vennad ja õed ja et on olemas isa ja ema.
Sellest sünnib palju segadust. Usun, et üks tähtis põhjus on selles, et koguduse tugevust ja
iseloomu võidakse näha selle meestes. Meestel on vastutus juhtida koguduses, nii nagu koduski.
Nende iseloom on väga tähtis. Kui koguduse mehed on tugevad, terve kogudus on tugev. Kui
mehed on nõrgad, ka kogudus on nõrk. Seepärast olen ohverdanud aega meestele mõeldud
konverentsidele. Sagedasemad tänukirjad nende kohta tulevad naistelt, sellepärast, et mehed on
muutunud. Kui mees on tugev, kas kodus või koguduses, siis on ka lapsed ja naised. Aga kui
mehed on nõrgad, ka kogudus on nõrk. Vennad on seepärast väga tähtsad. Oleksin rikas mees,
kui saaksin 5 dollarit koguduse igalt perelt, kus naine on vaimselt oma mehest ees. On terve, et
mees on oma naisest ees. Mees ei või olla perekonna pea, kui ta ei ole naisest kaugemal. Seega
meeste rõhutamine. See ei alanda naiste ja laste väärtust. Kui mehed on tugevad usus, ka naised
ja lapsed on tugevad. See on sügav põhimõte.
Johannes kirjutab nendele inimestele ja kui küsime miks, saame palju vastuseid. Ta annab mitu
vastust ja minul on kaks kokkuvõtet. Kaks võimalikku nimekirja, üks on lühike ja teine pikk.
Aga neid saab ükskõik kuidas ühendada. Keegi on öelnud, et ta kirjutab neljal põhjusel. Esiteks,
et need inimesed võiksid olla rahul ja nende rõõm täituks. Teiseks, et nad oleksid patuta, elades
laitmatut elu. Kolmandaks, et nad oleksid kaitstud saatana intriigide eest, eriti väärõpetuste eest,
mis on saatana oht koguduses ja eelkõige neljandaks, et nad oleksid kindlad. Nendes kirjades
on õpetus kindlustundest. Me ei taha olla ebakindlad, vaid kindlad selles, kes me Kristuses
oleme. Siis minul on viis väga sarnast. Esiteks, ta kirjutab, kuna ta tahab edendada harmooniat
ja kokkukuulumist nende hulgas, et nad oleksid üks. Teiseks, ta tahab edendada õnnelikkust, et
nende rõõm oleks täielik. Kolmandaks ta tahab kaitsta pühadust, et nemad püsiksid püha
rahvana. Neljandaks, ta tahab takistada väärõpetusi. Olete juba kindlasti saanud aru, et Pauluse
kirjadest ja nüüd neist, et kogudusele kõige suurem oht on väärõpetus, mille pärast peab pidevalt
valvel olema. Viiendaks ta tahab edendada lootust, et nad oleksid lootusrikkad, mitte
masendunud, oodates innukalt kõike seda, mida Jumal teha kavatseb. Need kõik võib
ühendadagi. See on tal südamel. Ta kirjutab sedasi umbes 90 pKr. 60 aastat varem Jeesus oli ta
kutsunud. Siin ta on, valge habemega, vana mees ja ta ütleb:“Mu lapsed! Ja noorukid! Ja isad!“
Ta ütleb:“Mina olen teie vaarisade usus. Tahan, et oleksite rahul ja kindlad selles, kes te olete.
Olge pühad ja harmoonias ja täis lootust!“ Seepärast ta kirjutab. Nendes kirjades on karjase
süda, hell ja hoolitsev.
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Vaatame, kas me saame teada kirja ehituse. See pole kerge. Selles kirjas pole korda. Selle
liigendamine on peaaegu võimatu. See justkui kulgeb ringides. Tema mõtteviis on pigem
tsükliline kui lineaarne. Ise olen sirgjooneline mõtleja. Tahan kohad A,B ja C. Tahan näha,
kuidas põhjendus edeneb. Paulus on selles hea. Tal oli juriidiline meel ja minule meeldivad
otsejoonelised väited. Olen veidi eksinud, kohates isikut, kes mõtleb tsükliliselt, pöördudes
samade teemade juurde ikka ja jälle ja alustab taas algusest. Miks Johannes mõtleb tsükliliselt
mitte otsejooneliselt? Ta on kalur. Ta ei ole jurist nagu Paulus. Kalur ei või minna asjast teise.
Ta ei olnud koolitatud mees. Teda polnud õpetatud sedasi mõtlema. See on üks võimalik põhjus.
Teine võimalik põhjus on tema vanus. Vanade meeste mõtted käivad ringiratast. Nad räägivad
asjade ümber. See kuulub kõrge vanuse juurde. Aga arvan, et tegelik põhjus on see, et ta on
juut. Kuigi kirjutab kreeka keeles, on ta juut. Juutide tarkuskirjandust nagu näiteks Õpetussõnu
uurides võib märgata sama joont. See on iseloomujoonest. Kas te olete kuulnud rabide jutte või
näinud „Viiuldaja katusel“? Räägitakse asjade ümber. „Teisalt ja teisalt…“ Üks juut küsis
minult:“Kas sa tead, miks kõigil juutidel on lühike kael?“ Ise käsi laiutades. See on selline
mõistatuslik tarkus, „teisalt ja teisalt.“ Juutide tarkus on rääkida asjade ümber. Õpetussõnade
raamat näiteks ringleb paljudel teemadel. See käsitleb laiskust, sõimlevaid naisi, siis midagi
muud, siis taas midagi muud. Siis minnakse tagasi laiskusesse ja siis taas õiendavate naisteni.
Peab koguma mitmest kohast kokku, et leida jutlus laiskuse kohta. Samuti on Jaakobuse kirjas.
Esmalt ta räägib suu patust, siis usust ja tegudest. Siis ta räägib jälle suust. Juutide tarkusele on
iseloomustav see, et tehakse ringe ja et on mitmeid teemasid, mis ikka ja jälle esile tulevad.
Seda on raske liigendada. Olen teinud sellest maailma, milles on kaks polaarsust. Ta ütleb, et
inimesed peavad elama selles pealmises pooles. Te peate elama siin, Jumala sõnas, mitte siia
alumisse maailma sattuma. See aitab mind, kui loen Johannese kirju. Pealmine pool on see,
milles Jumala lapsed peavad elama. See on valguse, elu ja armastuse maailm. See on Jumala
sõna mõjupiirkond. Kui sattuda allpool olevale poolele, satud saatana laste hulka. See on
seadusetuse, himu ja valede maailma piirkond kuna maailm mõjutab neid. See valik on iga
uskliku ees igal päeval, kas elada sõnas või lasta maailmal elu voolida. Valikule järgneb isiku
iseloom, see õhkkond, mis tema läheduses valitseb. Kui armastad maailma, tuleb elust varsti
selle (alumine poolkera) näoline. Kui armastad Jumala sõna, elad sellist (ülemine poolkera) elu.
Kui näed Johannese mõtlemist niimoodi, hakkab nägema ka mingit struktuuri. See on nagu
mitmekihiline võileib, esmalt positiivne, siis negatiivne, siis positiivne. Mida peab tegema,
mida ei pea tegema ja mida peab tegema. Laiemalt 1. peatükis alustatakse eluga, 2. peatükis on
valgus. Siis negatiivne osa, mis keskendub maailmas elamisele: himu, valed, seadusetus, 2:153:10. Taas tagasi positiivsesse. Johannes rõhutab armastust. Ta on Piibli ainus isik, kes
ütleb:“Jumal on armastus.“ Selles kohas ta ütleb seda, 3:11-4:21. Ta lõpetab rääkides taas elust.
Kas te saate aru, kui radikaalne on öelda:“Jumal on armastus“? Ükski teine maailma usund ei
ole kunagi nii öelnud ega võigi. Isegi judaism ei ütle just niimoodi. Judaism ütleb:“Jumal
armastab meid.“ See on eri väljend. „Jumal on armastus“ tähendab, et Jumal on rohkem kui üks
persoon. Mitte keegi ei või olla armastus ise-eneses. Ainult seepärast, et me teame, et Jumal on
Isa, Poeg ja Püha Vaim, võime öelda, et Jumal on armastus. Need kolm olid alguses, enne kui
midagi muud oli. Isa armastas Poega, Poeg armastas Vaimu ja Vaim armastas Poega ja Poeg
armastas Isa. „Jumal on armastus“ tähendab seda, et Jumal on rohkem kui üks isik. Judaismis
Jumal on ainult üks isik. Ta ei saa olla „armastus“. On radikaalne öelda „Jumal on armastus“ ja
siiski öelda, et on ainult üks Jumal. Nii saab öelda ainult siis kui usud, et Jumal on kolm ühes.
Muidu Ta ei saa olla „armastus“. Võib ainult öelda, et Ta armastab meid. Aga alguses, kui meid
ei olnud, kuidas Ta oleks võinud olla armastus? Seepärast, et Ta on kolm koos täielikus
armastuses. Keegi küsis minult, miks Jumal tahtis meid luua. Vastasin, et Ta armastas oma
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Poega nii palju, et tahtis suuremat peret. Nii lihtne see on. Ta tahtis jagada seda armastust, mis
Tal juba oli. Seepärast Ta tahtis mitut poega. Nii see juhtus.
Siin on mingisugune kokkuvõte. On palju rääkida, nii et kiirustame edasi. Minu märkmed ja
see tahvel ei paista kokku sobivat. Pöördume hetke pärast selle tahvli juurde, aga nüüd räägime
muust. Räägin sellest väärõpetusest, millega Johannes Efesoses kukku puutus. Kirjas ta kirjutab
me ja te ja nad. Tahan nüüd rääkida neist. Vastas on kreeka filosoofia, mis eraldab füüsilise ja
vaimse. Oleme täiesti omandanud selle lahutamismõtte. Kreeklastelt tulevad sellised terminid
nagu püha ja ilmalik. Piiblist neid ei leia. Siiski kristlased ütlevad:“Teen ilmalikku tööd.“ See
ei ole tõsi, kui küsimus ei ole mingis moraalituses või seadusetuses. Ütlen alati:“Ainult patt on
ilmalik.“ Ükskord ütlesin seda ühel koosolekul. Selle tagajärjel üks tuntud pop-laulja pöördus
usku. Ainult patt on ilmalik. Ta hakkas laulma Jumala ülistuseks. Ta uskus, et tema töö on
ilmalik, kui tegi reklaamlaule televisiooni. Nüüd ta ütles tegevat seda Jumala auks. Ainult patt
on ilmalik. Kreeklased eraldasid kõik füüsilise ja vaimse, püha ja ilmaliku, ajaliku ja igavese.
Kõik eraldati kaheks. Eriti nad eraldasid ihu ja hinge. Seepärast me kannatame tänapäevalgi.
Peale selle nad ütlesid, et füüsiline on paha ja vaimne on hea. Ihu on paha, vaim on hea. Nad
ütlesid, et füüsiline on räpane ja paha. Kogudus kannatab seepärast veelgi, aga see on täiesti
valesti mõeldud. Kui seda sobitada Jeesusega, satume raskustesse. Kuidas Jumal võiks olla
inimene? See on võimatu. Jumal on igavene, inimene ajaga seotud. Jumal on vaimne ja inimene
füüsiline. Kuidas Jumal võiks olla inimene maa peal? See pistis otse meie kristliku usu
üdimesse. See mõte sai palju eri variante. Ühe järgi Jeesus ainult ilmus lihas, et Tema ihu ei
olnud tegelik, vaid ainult nägemus. See on väärõpetus, mille nimi viitab nägemusele või
maskile. Seepärast Johannes kirjutab:“Kui keegi ütleb, et Jeesus ei tulnud õiges ihus, teate, et
see on saatanast.“ Nad tegid sama, mida New Age praegu teeb. Nad eraldasid inimene-Jeesuse
jumalikust Kristusest. Siis õpetati teistki väärõpetust, mida olen tänapäeval jälle kuulnud. Selle
kohaselt Jeesus oli inimene, kelle peale Kristus laskus, kui ta sai ristimise. Kui ta suri, läks
Kristus temast jälle ära ja Jeesus suri ja maeti. Nõnda Jeesus ja Kristus ongi kaks eri asja.
Seepärast New Age räägib Kristusest. Nad ei räägi Jeesusest, vaid Kristusest. Nad ütlevad, et
iga inimene võib saada Kristuse peale. See on väga salakaval ja eksitab paljusid. Füüsiline inimJeesus on nüüd eraldatud vaimsest Kristusest. See on väärõpetus. Jeesus Kristus oli üks isik,
füüsiline ja vaimne, jumalik ja inimlik, ajalik ja igavene. Aga kreeklased eraldasid need
teineteisest. Nende lemmikmõte oli, et Jumal on ajatuna väljaspool aega. Piibel ei ütle nõnda,
vaid et Jumal on igavene. See on eri asi. Aeg on Jumalale tegelik. Ta oli ja on ja on olev, sest
aeg on Jumalas, mitte nii, et Jumal on ajas. Kreeklased eraldasid Jumala täiesti ajast lahku.
Paljud kristlased usuvad, et taevas oleme väljaspool aega. Ei, vaid me läheme igavesse ellu.
Aeg jätkatuna lõpmatuseni. Aeg on Jumalas tõeline ja aeg on Piiblis tõeline. Seepärast ajalugu
on Tema lugu. Johannes pidi võitlema selle väärõpetuse vastu, mis eraldab inimliku Jeesuse
jumalikust Kristusest. „Kui keegi ütleb, et Jeesus ei tulnud lihas, see on antikristusest.“ See ei
ole Kristusest. See juhtus nende usus. Johannes kinnitas, et Kristus oli õige inimene. „Me
nägime Teda, puudutasime Teda, kuulasime Teda.“ Need on kolm kõige tugevamat füüsilist
meelt. Ta rõhutab seda, „mida me nägime, mida kuulsime ja mida käega puudutasime.“
Johannes oli naaldunud Jeesuse rinna vastu ja oli pannud pea Tema rinna vastu. Ta ütleb:“Mina
olen puudutanud Jumalat.“ Lihaks tulemine on põhjapanev kategooria, nii tähtis see on. See,
mida inimesed Kristusest mõtlevad, on kõige tähtsam küsimus. Keegi on kirjutanud sellel
teemal väikese luuletuse:“Mida Kristusest mõtled, see on tähtsaim proov. Kui Tast õigesti ei
mõtle, ei ole sul milleski õigus.“ See on tähtsaim küsimus:“Kes Jeesus on sinule? Kas saad aru,
et Ta on tervenisti Jumal ja tervenisti inimene?“ Temas füüsiline ja vaimne on sulanud täiesti
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üheks. Kreeklaste mõte lahutamisest aja ja igaviku vahel, see purunes, kui Sõna sai lihaks ja
elas meiega koos ja me nägime Tema kirkust. Johannes nägi Tema kirkust kirgastusmäel. Nad
nägid Jeesust lihas kirgastuvat, mitte mingit kummalist vaimu. Füüsilise eraldamine vaimsest
mõjutab muudki kui meie pilti Jeesusest. See mõjutab ka kristlase käitumist. See kreeklaste
mõte, et päästmine ei ole sellega seotud, kuidas me oma keha käsitleme, see mõte on saanud
paljudes kogudustes toetust. Tunneme inimesi, kes elavad moraalitut elu koguduse piires ja nad
peavad end vaimsetena kuna hing ja ihu ei ole nende arvates seotud. Kreeklaste mõtlemine
põhjustab seda. Elatakse omamoodi kahes eri sahtlis, ihu ühes ja hing teises ja neil ei ole mingit
tegemist omavahel. Selle vastu Johannes pidi kirjutama. Peagi usklikud mõtlevad nii, et patul
pole vahet. Siin on päästepilet taevasse, patul pole vahet kristlase elus. Mõned ütlevad isegi, et
kristlastel pole pattu. Mõeldakse, et Jumala ees olen igal juhul patuta. Üks viga on see, kui
inimesed saavad usklikuks ja mõtlevad, et tuleviku patudki on antud andeks. Usku tulles ainult
mineviku patud on andeks antud. Pidevalt peab andeks saama hilisemaid patte. Johannes
kirjutab kristlastele:“Kui pidevalt andeks palume, Temagi ustavalt annab meile meie patud
andeks ja Jeesuse veri puhastab meid pidevalt.“ Usklikus saades me ei saa vaba luba teha pattu
halastuse pärast. Mineviku patud on nüüd andeks antud, mitte tuleviku patud. Nüüd tean,
kuidas pattu käsitleda. Tunnistan pattu ja Ta annab pidevalt andeks. Aga Ta annab andeks ainult
siis, kui ma tunnistan. Seda õpetust vajatakse kogudustes tänapäevalgi. Meie peame lugema
Johannese kirja. Kreeka stiilne mõtlemine juhib seadusetusse ja moraalitusse. See juhib ka
vaimulikku elitismi, milles kristlased on seadusest kõrgemal. Me ei ole. Loe kirja roomlastele
2. Paulus ütleb:“Milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes
sa mõistad kohut, teed ju sedasama!“ Jumal ei salli pattu mitteusklikes ega ka usklikes, aga Ta
tahab anda andeks ja puhastada meid. Selline mõtlemine juhib vaimsesse kõrkusesse ja
moraalsesse laostumisse. See on tõepoolest ohtlik ühend koguduses. Johannes tahab, et
kristlased oleksid kindlad selles, et on kristlased. Isa lapsed peegeldavad Isa iseloomu. Kui
Jumal on valgus, Tema lapsed omandavad valguse. Liiguvad selles. Kui Jumal on armastus,
Tema lastest paistab välja armastus. Kui Jumal on elu, Tema lapsed naudivad elu. See paljastab
midagi. Kuidas eraldada, kes on Isa laps? Perekonnas on ühenäolisust. Kuidas teada, kas on
Jumala oma? See, kes januneb valgust, millest paistab armastus ja kes naudib elu. Selline Jumal
on ja Tema lapsed on Tema sarnased.
Siis üksikasjalikumalt. Johannes annab neli katset tõelistele kristlastele. Need on kõvad katsed.
Ta vaatleb neid üksikasjalikult. Meil ei ole aega minna sügavale, aga natuke räägime sellest.
Esimene on õpetus. Tõeline kristlane peab selle läbima. Kes Kristus on? See koht võib olla
nõrgal alusel. Ei teata täpselt, kas Jeesus on inimene või Jumal või mõlemad. Paljud isegi
koguduses usuvad, et Jeesus oli suurepärane inimene, kes teistest rohkem oli innukas Jumalat
kuulama. See ei läbi katset, vaid on väärõpetus. Ta oli nii inimene kui Jumal. Tõeline inimene
ja tõeline Jumal. Kui seda ei usu, ei läbi seda testi. Järgmine on vaimne katse. „Sellest teame,
et oleme Jumala pojad, et Ta on andnud meile oma Vaimu.“ Nii Vaim koos meie vaimuga
tunnistab, et kuulume Jumalale. Püha Vaimuta seda testi ei läbita. Just Vaim on see, kes ütleb,
et oleme Jumala lapsed. Seda teame. Mõned otsivad kinnitust Piiblist, aga Piibel ei tee nii. Selle
all mõtlen, et nad pürgivad otsustama seda Piibli põhjal. Lihtsustatuna:“Piibel ütleb nii, mina
usun nii, nii see on.“ Nad üritavad tõestada, et nad on kristlased, tsiteerides Piiblit. Uus
Testament ei tee nii. Kindlus tuleb Vaimust, mitte tekstist. Me ei või tõestada kristlikkust Piiblit
tsiteerides. Vaim ütleb meile, et oleme kristlased, mitte Piibel. See on vaimne katse. „Sellest
me teame, et oleme Tema lapsed, et Ta on andnud meile oma Vaimu.“ Kui tead, et sinul on
Püha Vaim, siis oled katse sooritanud. Kui sinul ei ole Püha Vaimu, oled ikka veel saatana oma
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ja tema pahad vaimud võivad sind vallata. Kolmas on moraalne katse. Kui elad õieti, sinu
südametunnistus ütleb, et kuulud Isale. Südametunnistus on meile antud kindlustus. Pühas
südametunnistus teab, kas sa elad õieti, kas sa elad Jumala tahte kohaselt. See tähendab, teed
õiglust ja täidad Jumala seadust. See on moraalne katse, mis kinnitab, et oled Tema laps. Aga
kui mässad Tema seaduste vastu ega soostu elama Tema tahte järgi, siis sa seda kolmandat
katset ei soorita. Kirjas on see üksikasjalikult. Neljas on sotsiaalne katse. Kui Tema teisi lapsi
armastad, sooritad katse. Ei või öelda, et armastad Kristust, aga ei salli kristlasi. Kristus on ju
teistes kristlastes ja armastad Kristust neis vendades. Kui vihkad vendi, siis kindlasti sa ei
armasta nende Isa. Räägin selle kohta väga praktilise näite. Kui armastad Isa, Iisraeli Jumalat,
armastad juute. Nad ei ole armastusväärsed. Inimlikul tasandil saan paremini läbi araablastega
kui juutidega. Uskumatu, kuidas Vaim võib anda armastuse juudi rahva suhtes. Kas pole
imeline? See pole sugugi loomulik. Maailm vihkab neid. See on üleloomulik. Jeesus kutsus
neid vendadeks. Jumal armastab neid ikka, hoolimata sellest, mida nad on Temale teinud. Ta
armastab neid ikkagi. See tõestab, et armastad Isa. Just armastus vendadesse tõestab, et sinul
on armastus Isa vastu. Isa armastab neid ja Ta on valanud armastuse südametesse. Alati ei ole
kerge armastada kristlasigi. „Üleval armsate pühadega! Kui suurepärane!“, siin tuttavatega on
teine lugu. Siiski märkad, et armastad inimesi, kes normaalselt ei meeldiks. Nad on Isa lapsed
ja Tema armastus on sinus. Head katsed! Te jutlustajad võite neid jutlustes kasutada. Kui teil
on järgmisel pühapäeval jutlus, olen säästnud teie vaeva. Tehke need neli katset: õpetus, vaim,
moraal ja sotsiaalne. Katsed sooritanu on kindlasti Jumala pere liige. Isa pojad ja tütred. Kui
meil on kindlus, see annab meile suurt usaldust. Kristlased ei peaks masendununa käima. Oleme
sirge seljaga inimesed. Jumal räägib sirgeselgsusest. Meie peame käima pea püsti. Ütlesin seda
kord ühele invaliidist poisile. Kõik tõukasid ja kiusasid teda, oma peregi ja töökohal. Küsisin
temalt ta nime. Ta vastas:“Philip.“ Küsisin temalt:“Kuule Philip, kas sa oled kristlane?“ Ta
ütles:“Jah.“ Küsisin:“Kas sa armastad Issandat?“ Ta ütles:“Jah.“ Ütlesin talle:“Edaspidi oled
prints Philip. Vaata hommikuti peeglisse ja ütle:“Tere hommikust prints Philip.““
Ütlesin:“Tõsta pilk maast.“ Ta pea rippus, ta tõstis selle. Ta küsis:“ Kuidas ma teadsin?“
„Teadsin mida?“ Ta ütles:“Tehases mind kutsutakse print Philipiks.“ Ütlesin:“Aga see on tõsi!
Kui nad nii ütlevad, siis tead nüüd, et neil on õigus.“ See aitas teda. Ta käis püstipäi. Näita, et
oled kuninglikust perest. Oled prints, täht-tähelt kuninglik maa peal. Tõsta pea püsti! Saad
usaldust enesesse ja teistesse ja räägid neile julgelt. Ja see annab sinule usalduse Jumalasse
kuna oled kindel, et oled Tema poeg. Võid öelda:“Isa, palun seda Jeesuse nimel.“ Usaldus
Jumalasse. Johannes on suurepärane vaimne vanaisa. Lõpetame enne järgmist teemat.
Järgnevalt uurime tähtsat teemat, mis on „patt usklikes“. Johannes ütleb selle kohta väga
imelikke asju, mis tunduvad olevat omavahel vastuolus. Me peame asja veidi selgitama, kuigi
ma ei luba, et kõik probleemid lahendan, aga üritame neid veidi selgitada. Õpime, et ühte salmi
ei tohi kontekstist eraldada. Piibliga võib tõestada ükskõik mida, kui vaid võtta üks salm. Paljud
tsiteerivad hulgakaupa salme, aga see ei ole Piibli kohane õpetus. Pange tähele, kas nad
eraldavad salme kontekstist. Sellest tuleb ettekääne. Näide Piiblist:“Jumalat ei ole!“ Niimoodi
Piibel tunnistab ateismist. Kontekst on see:“Rumal on öelnud südames:“Jumalat pole olemas.“
Rumal näide, aga tõestab, kuidas ühe salmiga võib tõestada mida tahes. Nii on tehtud mõnede
Johannese kirja salmidega, mis puudutavad pattu ja kristlasi. Tahame näha tervet pilti ja teeme
seda järgmisel korral.

2. osa
Johannese kirjade lõpus peame pöörama tähelepanu raskele teemale. See on küsimus usklikes
olevast patust. Kusagil ta oletab, et usklikud hakkavad pattu tegema. Kusagil ta aga ütleb, et
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usklikud ei saa patustada. See ajab segadusse. 1. Johannese 3:9 ütleb:“Ükski Jumalast sündinu
ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas; ja ta ei tee pattu, sest ta on Jumalast sündinud.“
Sellega teile väljakutse. Kui sa oled Jumalast sündinud, ei saa sa pattu teha. Kas see on tõsi?
Paljud teist ei ole siis aastaid pattu teinud. Kas julgeksid nii väita? Mida sellest peaks mõtlema?
Muust eraldi see tundub olevat üpris kategooriline. Esimeses peatükis ta siiski ütleb kristlastele
kirjutades:“Kui keegi pattu teeb, on meil Kaitsja Isa juures.“ Kuidas ta võib öelda, et me ei saa
pattu teha ja kui me teeme pattu, siis tuleb nõnda käituda. Imelik. Vaatame esmalt seda salmi,
kuigi ka mõnda teist peame uurima. See jääb paljude kurku kinni, kui nad seda loevad. Sellega
seondub suuremaid ja väiksemaid probleeme. Kõige suurem probleem on küsimus:“Kas see on
tõsi?“ Siin ei öelda ainult seda, et nad ei tee pattu. See on esimene asi salmis. Siis ta ütleb, et
nad ei saa pattu teha kuna Jumala seeme- täht-tähelt sperma- püsib kristlastes ja nad ei saa pattu
teha. Vabandage riimide kasutamine. Keegi ütles, et see on veidrike ja luuletajate jaoks. Mängin
veidi sõnadega. Saate selle unustada. Hääletame, kas need mõtted on teie arvates tõesed.
Esiteks: kristlased teevad pattu. Te kõik usute nii, et see on ilmne, täiesti kindel. Teiseks: see
on vältimatu. Kristlased teevad alati pattu. Kolmandaks: see on vastuolus meie kutsumusega.
Kristlased ei peaks pattu tegema. Neljandaks: see on väljakannatamatu. Tingimata kristlased ei
pea pattu tegema. Kui mitmed läheksid nii kaugele? Te hakkate juba kahtlema selles. Võtame
järgmise. Viiendaks: kristlastes patt on andeksandmatu. Pole vaja pattu teha. Kuuendaks: patu
mõiste ei sobi kristlastele. Me ei tee pattu. Kui mitmed on sellel arvamusel? (keegi ei ole).
Võtame viimase: see on arusaamatu, me ei suuda pattu teha. Kahe viimase juures keegi ei
tõstnud kätt, aga paistab niimoodi, et salm just nõnda ütlebki. Te pole siis Jumalaga samal
arvamusel? See paneb naerma, aga me ei saa sellest lihtsalt mööda minna. See ütleb, et me ei
tee pattu kuna me ei saa pattu teha. Keegi ei pidanud seda tõena. Niimoodi kirjades siiski
öeldakse. Seda peab veidi uurima. Esmalt sellega liitub teatud tingimus, et me ei saa pattu teha.
Esimene tingimus on, et oleme Jumalast sündinud. Teine on see, et seepärast Tema seeme püsib
meis. Kas need on ainsad tingimused sellele, et me ei saa pattu teha? Kontekstist paistab, et on
kolmaski tingimus. See ei ole absoluutne väide, vaid see on tinglik. Absoluutne lause ütleb:“See
on tõsi ja igas olukorras tingimusteta.“ Tinglik väide ütleb:“See on tõsi, kui…“ Enne seda
tekstis öeldakse:“Mitte keegi, kes Temas elab, ei jätka patu tegemist.“ See annabki väitele veidi
eri tooni. Seletan veidi ka kreekakeelset sõna. Kui oskad kreeka keelt, võid kontrollida, mida
ütlen. Siin kasutatud tegusõnad on n.ö pidevas olevikus. Kreeka keeles see ei tähenda ainult
midagi, mida nüüd tehakse, vaid midagi, mille tegemist jätkatakse. Jeesus ei öelnud:“Paluge,
siis te saate, otsige, siis te leiate.“ Ta ütles:“Paluge pidevalt, siis saate, otsige pidevalt, siis
leiate.“ Isegi see kuulus Johannese 3:16 on mõistetud valesti. Seegi on pidevas olevikus:“Nõnda
on Jumal maailma armastanud, et ta andis ainsa Poja, et igaüks, kes jätkab Temasse uskumist,
ei satuks hukatusse, vaid et ta saaks pidevalt igavese elu.“ Kas see muudab teie arusaama sellest
salmist? Mitte need, kes korra usuvad, vaid need, kes jätkavad uskudes, jätkavad selles, et neil
on elu. Siin öeldakse:“Mitte keegi, kes jätkab Kristuses elamist, ei jätka patu tegemist.“ Elamist
tähendav tegusõna siin tähendab ka püsimist. „Olen viinapuu, püsige minus ehk elage pidevalt
minus.“ See lause, mille tõeväärtust meil on raske otsustada. Tingimus selle teostumisele on, et
jätkad Kristuses elamist. Siis on tõsi, et kes pidevalt Kristuses elab, ei jätka patu tegemist ega
saa patu tegemist jätkata. On tõsi, et iga päev, kui me Kristuses elame, me ei jätka patu tegemist.
Me ei ela pidevalt pahade tegude järgi, nende võim murdub. Sina teed edusamme. Paulus annab
nõu, kuidas õiged kristlased teistest eraldada. Need, kes Kristuses ei ela, ei lähe vaimses elus
edasi. Nad ei ole teel selle lubaduse suunas. „Mitte keegi, kes Temas elab, ei jätka patu
tegemist.“ „See, kes jätkab patus, ei ole Teda näinud ega tundnud.“ NIV tõlkes see lause on
tõlgitud õieti:“Mitte keegi, kes on Jumalast sündinud, ei jätka patu tegemist.“ Ta ei saa jätkata
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patu tegemist. Kristuses elades edened ja võidad. Sinu suhe Temaga on tingimuseks selle
lubaduse täitumisele. Loodetavasti see seletab asja. Kui see eraldati kontekstist, te ei pidanud
seda tõena. Äsja te hääletasite Jumala sõna vastu. Tsiteerisin teile salmi, aga ükski ei pidanud
seda lauset tõena. Saate aru, mida ma mõtlen? Selle põhjal näete, kui ohtlik on võtta üks salm
kontekstist välja. On ohtlik ehitada sellele terve õpetus. Pidage kontekst alati meeles. Terve kiri
oletab, et kristlased langevad pattu, aga see ei oleta, et kristlased jätkavad patu tegemist. Kiri
heebrealastele ütleb, et kui pärast andeksandmist meelega jätkata patu tegemist, ei leidu patule
enam heastusohvrit. See ei ütle, et kristlased ei tee pattu, vaid nad teavad, kuidas selle suhtes
käituda. Kuna nad elavad Kristuses, nad tahavad patust lahti saada. Üks tõend Kristuses
elamisest on see, et kui teed pattu, vihkad seda. Sa ei armasta pattu, vaid tahad sellest lahti
saada. Elades Kristuses, pääseb sellest. Need, kes jätkavad Kristuses elamist, ei saa patus
jätkata. Need ei sobi kokku. Loodetavasti see aitas asja mõistmisel.
5. peatükis on kirjutatud midagi muud patust ja kristlastest. See on väga tõsine asi. Ta kirjutab,
et kui me näeme venda pattu tegemas, me peame tegema kõik, et teda aidata, et pöörata ta
pahadelt teedelt. Ja nii oled päästnud oma venna. Aga siis ta ütleb, et on olemas surmapatt ega
tasu palvetada surmapattu teinud venna eest. See on tõsine asi. Läbi Piibli on olemas koht,
millest pole tagasiteed. Loobujad võivad selle saavutada. On olemas surmapatt. Nendesse
hoiatustesse peab tõsiselt suhtuma. Kõige rohkem on neid kirjas heebrealastele. Mõnes kohas
on kahetsus võimatu. Johannes kirjutab sellest, et vend võib teha pattu nii palju, et enam ei tasu
tema pärast palvetada. See tähendab, et selline vend ei ela Kristuses. Ta on kaotanud ühenduse
viinapuuväädiga ega püsi selles. Tasakaal sünnib sellega, kui võtta kõik, mida Johannes asja
kohta kirjutab. Kui taas salme kontekstist eraldada, ei saa asjast aru. Kui taas võtta ainult
surmapatt ja see, et ei tasu palvetada seda teinud inimese eest, kui vaid seda kuulutada, kõik
kardavad, et tegi midagi andestamatut. Aga ka vastupidi- mõte, et patust pääseb, kui tunnistada.
Siis mõeldakse, et võib jätkata patustamist ja lõpuks tunnistad. Nende vahel on salm, mis
ütleb:“Kristuses elav ei jätka patustamist.“ Küsimus on tasakaalus. Peab võtma kõik, mida ta
usklikest ja patust ütleb. Siis ei muutu kartlikuks ega egoistlikuks. Terve Jumala kartus peab
meid siis Kristuses. Loodan, et see aitas veidi, kuigi kindlasti jäi veel mõningaid küsimusi. Igal
juhul patt usklikus on tõsine asi. Kui Jumal on valgus, peame me valguses käima. Kui Ta on
armastus, peame me armastuses käima. Kui Jumal on elu, siis peame Temas elama. Johannese
esimene kiri on nüüd läbi käidud.
Läheme nüüd Johannese teise ja kolmanda kirja juurde. Alustan uuel moel. Räägin, mis on
vahet naiste ja meeste vahel. Jumal tegi vahe. Ta lõi meid meheks ja naiseks, täiendama
teineteist. Huvitav, kuidas mehisuse tugevus vastab naiselikkuse nõrkusega. Naiselikkuse
tugevus vastab mehisele nõrkusele. Nendest näeb, kui palju me üksteist vajame. Siin on skeem.
Kui räägin naiste ja meeste vahelisest vahest, räägin vahest keskmise mehe ja naise vahel. Need
rõngad siin. Mehisus on skaalas. Mitte kõik mehed pole keskmised. Ka kõik naised pole
keskmised, seepärast on olemas kattuv osa. Kindlasti leiate erandeid iga väite kohta, mida
esitan. Võin näiteks öelda, et mehed on pikemad ja naised lühemad. See on tõsi, kuid siingi on
minust pikemaid naisi. Aga keskmine mees on pikem kui keskmine naine. Nii et see, mida
ütlen, ei päde kõiges, on olemas erandeid. On olemas naiselikke mehi ja mehelikke naisi.
Humanistid eksivad mõeldes, et nad on samal skaalal. Nad mõtlevad, et on meeste pea ja naiste
pea ja keskosa. Me ei ole üks ja seesama, vaid naised ja mehed. Osaliselt need skaalad on
kattuvad ja on äärmusi, machomehed ja tibid. Sylvester Stallone siin ja Marilyn Monroe seal.
Paljud selles kattuvas osas olevad mehed tahavad saada naisteks. 25 000 meest meie maal on
nüüd naised. Vahetus tehakse maksumaksja rahadega. Hämmastav. Paljud naised tahavad olla
181

meeste sarnased, survet on palju. Jumal lõi erinevuse ja nende erinevuste mõistmine on tähtis,
et aru saada 1. ja 2. Johannese kirjast. Johannese 2. kiri on Uue Testamendi ainus naisele
kirjutatud kiri. Johannese 3. kiri on mehele kirjutatud kiri. Need ütlevad vastandlikke asju, kuigi
teema on täiesti sama. Erinevused kirjades tulenevad sellest, et üks on kirjutatud naisele, teine
mehele. Vaatame siis erinevust. Mehed on nurgelised, naised kaarjad. Aga siingi on kaarja
profiiliga varustatud mehi ja ehk ka nurgelisi naisi. Meeste ajud töötavad analüütiliselt, aga
naised on intuitiivsed. On üpris ärritav, kui minu naine jõuab minuga samale järeldusele, aga ta
jõuab selleni 6 nädalat enne mind. Intuitsioon on aju teine pool. See on sagedamini naistel
tugevam. Mehed teevad meelsasti tööuuringut ja mõtlevad asjad valmis. Mehed mõtlevad
abstraktselt, ideetasandil. Naised mõtlevad konkreetsemalt. Mehed mõtlevad üldisel tasandil,
naised üksikasjade abil. Mehed on sihikindlad. Nad töötavad pidevalt mingi eesmärgi nimel.
On erandeid, aga naised on teadlikud vajadusest. Mees on rahul, kui tal on eesmärk. Naine on
rahul, kui on vajadus, mida täita. Suur vahe on selgelt see, et mehed on huvitatumad asjadest ja
naised inimestest. Grupp mehi räägib omavahel autodest ja mootorratastest. Nende naised
räägivad kohtudes oma meestest. Veel üks erinevus on tähtis teada. Mehe elu jaguneb eri
osadeks. Ta jagab end osadeks, eraldab mõistuse tunnetest. Naine aga elab elu tervikliku
inimesena. Seepärast mees võib olla armunud rohkem kui ühte naisesse korraga. Naine võib
olla armunud vaid ühesse mehesse korraga. Naine, kelle mees on läinud teise naisega, ütleb:“Sa
ei armasta mind enam.“ Mees vastab, et armastab ja see on täiesti tõsi. Naine ei suuda sellest
aru saada. See ei õigusta mehe tegu. Mehed elavad oma elu eri osadesse jagatuna. Sellepärast
meeste vastutusel on karistamine kuna nad suudavad eraldada tunded mõtetest. Nad võivad olla
objektiivsemad olukordades, milles nuhtlemist on vaja. Usun surmanuhtlusse. Keegi on
küsinud, kas ma võiksin vajutada surmavat nuppu. Ütlen, et jah, kuid ma ei saaks kunagi paluda
oma naist seda teha. Seepärast meestel on vastutus karistada kodus ja kirikus. See on osa
meestele suunatud kogunemistest. Selle erinevuse pärast mehed on huvitatumad tõest. Naisi
huvitab armastus, agape-armastus. Meeste oht on rõhutada liialt tõde ja liiga vähe armastust.
Naiste oht on rõhutada liialt armastust ja liiga vähe tõde. Johannese kirjad 2 ja 3 sobivad selle
skeemiga.
Nüüd võime hakata neid vaatlema. See oli ainult taustaks. Johannese kirjad 2 ja 3 ja mõlemas
on sama teema. Mõlemad kirjad mahuvad A4 lehele, mis on just ühe papüürus-lehekülje
suurune. Mõlema kirja teema on külalislahkus. Külalislahkus oli väga tähtis algkoguduse
aegadel. Kristlased ei olnud mujale eriti teretulnud. Nad hoolitsesid teineteise eest, kui keegi
oli reisimas. Peale selle nad olid rändjutlustajad. Kogudus vajas nii kohalikku pastorit kui
rändjutlustajat. Mõned kogudused on lukustatud kohaliku pastori külge ega kuula piisavalt teisi
jutlustajaid. See on ohtlik. Ühed elavad ainult külalisjutlustajatest. Ei ole piisavalt oma. Uues
Testamendis on kohalikke pastoreid ja õpetajaid ja reisivaid prohveteid ja evangeliste. Üks
varajane kristlik kirjutis hoiatab, et kui prohvet jääb sinu juurde rohkem kui kolmeks päevaks,
on ta valeprohvet. Prohvetid muutuvad liiga raskeks, kui nad jäävad teile elama. Kas teate, mida
ma mõtlen? Kui teie juures elab prohvet, see ei ole kerge. Neist tuleb ränk kogemus. „Issand
ütleb nii…“ See on raske ja ohtlik. Prohvetid peavad reisima ja evangelistid peavad reisima.
Pastorid ja sõna õpetajad peavad paigal püsima. Peab valima. Ei saa olla koguduse pastor ja
ringlev jutlustaja. Olen näinud, kui kogudused hävinevad, kui kunagi ei teatud, millal pastor on
kohal. Vajatakse nii reisivaid kui ka kohal püsivaid teenindusmooduseid. Külalislahkus
rändjutlustajate suhtes on tähtis. Meie käest küsitakse sageli, kas tahame ööbida hotellis või
kodus. Vastan alati, et peres, kui see on õiget moodi. Minu käest küsitakse, mida ma selle all
mõtlen. Ütlen, et vastus on neljatäheline sõna. Palun leida kodu, mida iseloomustab
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neljatäheline sõna. TÕSI. Palun, et leiaksin pere, milles inimesed on tõesed. Ma ei palu muud
kui tõelisi inimesi, mitte teesklejaid. Sellised üritavad pädeda minu ees või ootavad minult
midagi muud, kui ma olen. Seda juhtus palju algkoguduse ajal. Siin ta kirjutab kaks kirja
kogudustele, kus külalislahkus on vääristunud. Esimene on suunatud naistele ja teine meestele.
Naine tegi ukse liiga lahti. Mees pidas ust tugevasti kinni. See on väga tavaline ja võime kõik
sellest midagi õppida. Võime selle valgusel sama hästi iseendid kritiseerida. Naise probleem
oli see, et tal oli liiga palju armastust ja liiga vähe tõde. Ta võttis avasüli vastu selliseid, keda
poleks pidanud. Ta oli külalislahke, aga ta oli liiga pehme südamega. Uks avati laialt kellele
tahes, kes ööseks tahtis jääda. Ta võttis vastu valesid inimesi ja sedasi tõi kogudusse valesid
õpetusi. Johannes pidi naist hellalt nuhtlema. Ta tuletas meelde, et tõde salatakse ja vale õpetust
esitletakse. Ütlen seda armastusega:“Paneb muretsema, kui naised on huvitatud eri vaimulikest
ringkondadest, tõdedest jne, ilma et nende mehed asju kontrollivad. Seda juhtub palju. Naised,
uurige, mida loete ja keda inimest kuulate. Rääkige sellest oma meestele. Lase tal olla pea, mis
aitab sinu südant. Kahjuks paljud väärõpetused on tulnud kogudustesse naiste kaudu ja naiste
kaudu, kes ei olnud koostöös oma meestega. Naise süda järgib õpetust, aga ta vajab veidi pead
seda kontrollima. Timoteose kirjas väär õpetus takerdus leskedesse ja nõrgatahtelistesse
naistesse. Nad olid naised, kellel ei olnud meest, kes neid eksituste eest kaitseks. Timoteose
kirjas Paulus ütleb, et Eevat peteti. Tahan lisada, et Eevat peteti Aadama juuresolekul, aga
Aadam ei öelnud midagi. See paneb mind oma sugupoole pärast häbenema. 1. Moosese 3 ütleb,
et Aadam oli kohal, kui Eevat peteti. Aadam ei öelnud midagi. Tihti kui TV-s interviueeritakse
abielupaari, ainult naine räägib. Mees istub kõrval nagu kartulikott, kuigi ta peaks oma naist
kaitsma. Tema peaks küsimustele vastama ega jätma naist küsitleja küüsi. Räägin veidi meeste
vastu kuna aususe nimel pean seda tegema. See naine oli üksi ja pidas koosolekuid oma kodus.
Ehk ta mees ütles:“Pole midagi, lähen teise tuppa.“ Harvad mehed on nii julged, et väidavad
oma naistele vastu. Kodurahu pärast nad on vait. Võib-olla neile see kõik ei meeldi, aga nad on
vait. See naine võttis vastu oma koosolekul õpetama ükskõik keda, kes ütles:“Mina olen
kristlane. Olen piibliõpetaja.“ Ja naine ütles:“Tulge sisse. Te peate meile rääkima.“ Johannes
pidurdas ja tuletas meelde, et vajatakse tõde ja armastust. Uuri esmalt järele, kas see inimene
toob esile tõde, enne kui lased tal oma kodus õpetada.
Kolmandas kirjas on vastupidine oht. Nüüd ta kirjutab mehele. See mees on oma rühma pärast
liiga armukade. Ta ei taha ühtegi teist õpetajat oma rühma õpetama. Ta on liiga range nendes
asjades ja on seega teine äärmus. Oht on selles, et tõe näljas ta on unustanud armastuse. Ta on
ainus, kellel on sajaprotsendiline õpetus, teistel ei. Ta paneb ukse kinni ja on liiga kõva
südamega. Uks on liiga tihedalt kinni. Isegi õiged ja head õpetajad ei saa sisse. Nad võivad tuua
tõelist abi kogudusele. See on meeste kiusatus. Meil, meestel, on nii kerge sedasi teha.
Rõhutame tõde ja unustame armastuse. On hea, et puutume koguduse vigadesse, aga teeme seda
armastuse vaimus. Tasakaal on tähtis. Naistel on kergesti liiga palju armastust ja liiga vähe tõde
ja meestel liiga palju tõde ja liiga vähe armastust. Me vajame teineteist ja Jumal lõi meid
teineteisele. See tähendab, et ainult abielus see partnerlus toimib. Jeesus on ise näide mehest,
kes polnud abielus, kellel oli täiuslik suhe naistega. Ta toetas ja aitas neid. Ta pidas selgelt lahus
eri rollid ja vastutuse meeste ja naiste vahel. Loodetavasti see aitab teid suhtuda erinevusse
positiivselt. Positiivne suhtumine on tähtis. Jumal lõi maailma erinevust. Ta eraldas valguse
pimedusest, taeva maast ja mehe naisest. Mõlemad on samamoodi Jumala pilt. Täiesti võrdsed,
aga erinevad. Seepärast vajatakse Jumalalt erinevat õpetust. Johanneselt me saame seda.
Vajame mõlemat: armastust ja tõde naises ja tõde ja armastust mehes. Need kaks kirja on sama
lühikesed ja need on kirjutatud samal ajal. Neis mõlemas on sama struktuur. Naise nime me ei
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tea. See on võinud olla „Koria“, mis kreeka keeles tähendab naist. Me ei tunne teda. Lapsed,
kellele viidatakse, võivad olla lapsed vaimses meeles. Näete, kuidas ehitus on sama, aga
rõhuasetused erinevad. Peaaegu samasugused kirjad, aga sõnum on erinev naisele ja mehele.
Siin on üldine esitus asjast. Mees, kellele kiri on kirjutatud, on liiga kitsavaateline. Öeldi, et ta
oli määrav ja omapäine. Ta oli võimuahne ja armukade oma rühma pärast. Ta ei tahtnud, et
teised õpetajad tulevad häirides tema juhtimist. Teda oli palutud vastu võtma Demeetrios,
õpetaja, keda rühm tunneb ja kelle Diotrefes oli ukselt minema saatnud. Johannes palub teda
võtta see hea õpetaja vastu. Siin olid Johannese kirjad.
Lõpuks ma räägin paar lugu Johannesest vanana. Seda teatakse koguduse lugude põhjal. Need
paljastavad Johannese tasakaalu tõe ja armastuse vahel. Ta oli hea näide selle kohta. Ta seisis
vankumatult tões. Te nägite seda juba esimest kirjast. Kui keegi Jeesuses kahtles, ta selgitas
asja. Samas ta oli armastav vana mees. Teda kutsuti armsaks jüngriks. Jeesus armastas teda ja
temast tuli armastav mees. Väga vanana Johannes kanti iga päev kogudusse. Oli tool, millel
olid sangad. Sellega teda kanti. Koguduses teda paluti rääkida. Ta ütles:“Lapsed, armastage
üksteist!“ Järgmisel koosolekul temalt küsiti:“Kas ta tahtis midagi kogudusele öelda?“ Ta ütles,
et tahab:“Lapsed, armastage üksteist!“ Taas järgmisel koosolekul ta tahtis rääkida ja
ütles:“Lapsed, armastage üksteist!“ Nad hakkasid mõtlema, et ta on hakanud seniilseks. Lõpuks
nad väsisid selle suhtes, et ta alati sama asja rääkis. Sellise asja suhtes inimene väsib. Ühes
koguduses oli mees, kes palvetas alati:“Issand, pühi ämblikuvõrgud minu südamest ära.“ Igal
pühapäeval. Lõpuks üks noor mees palvetas:“Issand, tapa see ämblik!“ Samad jutud samade
inimeste suust väsitavad. Mõned teie hulgast teavad, mida ma mõtlen. „Lapsed, armastage
üksteist!“ Lõpuks nad küsisid temalt:“Meister, miks te alati samast asjast räägite?“ Ta
vastas:“See on Issanda käsk ja kui vaid seda tehakse, on see piisav.“ Ta viidi regulaarselt ka
basseini äärde roomlaste spaasse. Teda lasti seal kümmelda. See oli päris armastusväärne. Kord,
kui teda basseini lasti, nägi ta basseini teises otsas üht meest. See oli juhtiv väärõpetaja, kes
kogudustes liikus. Johannes hüüdis:“Võtke mind välja! Ma ei lähe selle mehega seal samasse
vette!“ Sel päeval ta viidi koju ilma kümbluseta. Johannes oli tõeliselt armastav mees, aga tõde
oli talle ka väga tähtis. Kui Jeesus kohtus temaga, oli ta tigedaim mees oma elurajoonis. Jeesus
kutsus teda nimega Boanerges. Mitte väga ilus nimi. See tähendab „Äikese Pojad“. Jaakobus ja
Johannes olid tõesti paha tuju tüübid. Jeesus ütles, et hakkab neid äikesepoisteks kutsuma. Ta
oli äge mees. Kui samaarlased nende peale sülitasid, ta ütles:“Jeesus, sinu loal toon tule taevast
ja põletan kõik!“ Ta oli kättemaksuhimuline ja riukalik. Selle ta sai oma emalt. Ema ütles
Jeesusele:“Anna minu poegadele kõrged ametid oma riigis.“ Ühes teises kohas nemadki
rääkisid samamoodi. Nad tegid teised jüngrid kadedaks, üritades saada parimad ametid oma
riigis. Aga vanadel päevadel ta on armastuse ja tõe täielik liit. Kuidas Jeesus võib inimest
muuta! Seepärast Johannes kirjutab:“Kes elab Jeesuses, ei või jätkata patu tegemist.“ Nad
muutuvad ja neist tulevad Jeesuse sarnased. Need olid Johannese kolm kirja. Peagi oleme
käinud läbi Uue Testamendi. Vaatame veel Juuda kirja ja piilume veel Ilmutuseraamatut. Nüüd
lõpetame.

Juuda kiri
Hakkame vaatama Juuda kirja. Kuna see on nii lühike ja pandud Uue Testamendi lõppu, paljud
inimesed isegi ei loe ega märka seda. See on suurepärane kiri. Ma alustan, tehes midagi väga
erinevat. Ma parafraseerin seda kirja, et seda selgemalt kaasaegses keeles esitada. Ma kavatsen
oma parafraseeringut lugeda. Sellega saame sellest väikesest kirjast täieliku ülevaate. Soovin,
et te seda lugemise ajal järgiksite. Kiri jaguneb kaheks: 1-16 salm ja 17-25 salm. Ma tuletan
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veelkord meelde, et Juuda ei nummerdanud salme. See on kunstlik jaotus, mida on hiljem
tehtud. See koosneb kahest poolest. Esimene pool on ühest väga ohtlikust rikutusest, mis oli
sisse tunginud kogudusse, millele ta kirjutab. Ma nimetan seda vähkkasvajaks kehas. Teine
pool räägib, kuidas sellist olukorda delikaatselt ohjeldada. See kaart on salmide 1-16 kohta ja
see 17-25 kohta. Kui ma seda loen, tahan ma, et te järgite väiteid samm sammult. See kiri tuleb
Juudalt, kes on üks Jeesuse poolt lahti ostetud ori ja Jaakobuse vend. See on adresseeritud neile,
kes on maailmast välja tõmmatud, kes on Jumala poolt armastatud ja kuuluvad Tema perekonda
ja keda hoitakse Jeesusega kohtumiseks. „Teil olgu rohkem armu, rahu ja armastust, kui te juba
olete kogenud. Mu armsad, ma kavatsesin teile kirjutada päästest, mida jagame, kuid nüüd pean
ma kirjutama hoopis teistsuguse kirja. Ma pean teile peale käima, et te jätkaksite seda rasket
võitlust, et säilitada tõeline usk, mis on edasi antud endiste pühakute poolt. Olen kuulnud, et
teatud inimesed on teile sisse poetunud, kes juba ammu on pandud kirja tulevase hukatuse jaoks.
Nad tarvitavad Jumala armu, et lodevalt elada. Nad salgavad meie ainsa valitseja ja meie Isanda
Jeesuse Kristuse. Aga ma tahan meelde tuletada teile, kes kõike olete juba korra teada saanud,
eriti seda, et Jumalasse ei saa suhtuda kergemeelselt. Ma tahan teile meelde tuletada, et Isand,
kui Ta oli rahva Egiptusest päästnud, teisel korral hukkas ära need, kes Teda ei usaldanud. Ja
inglid, kes hülgasid oma õige eluaseme, Ta vangistas ja Ta hoiab neid igaveste ahelatega pilkase
pimeduse all suure päeva kohtuni. Samuti Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsete
linnade elanikud, kes sellel ajal elasid porduelu, laskudes rüvedusse, lubades endale
loomuvastaseid pahesid ja sensuaalseid perverssusi, on hoiatava näitena pandud igavese
põlemise karistuse alla. See on meile pühalik hoiatus. Sellistest ajaloolistest näidetest
hoolimata, inimesed, kes on hiilinud kogudusse, rüvetavad oma ihusid täpselt samal viisil. Nad
põlgavad Isanda valitsust ja pilkavad aukandjaid ingleid. Aga ei peaingel Miikaelgi, kelle nimi
tähendab „Jumala sarnane“, kui ta riidles ja vaidles kuradiga selle üle, kellele kuulub Moosese
keha, ei söandanud otseselt kuradit jumalateotuses süüdistada. Ta jättis kohtumõistmise
Jumalale, öeldes lihtsalt:“Jumal sõidelgu sind!“ Kuid need pilkavad seda, mida nad ei mõista.
Millest nad loomu poolest kui mõistmatud elajad aru saavad, selles saadavad nad end hukka.
Häda neile, et nad on läinud Kaini teele ja on andunud Bileami pettusele samal põhjusel, milleks
on raha. Nende lõpp on sama nagu Korahil tema vastuhakus. Nemad on teie
armastussöömaaegadel mustuselaigud, kes kartmatult ühes pidutsevad iseendid nuumates.
Nagu varjatud karid, võivad nad hukutada kõike. Nad on nagu tuulte aetavad veeta pilved, mis
ei anna vihma. Nad on nagu juurtega väljakistud puud sügisel, millele ei ole ei lehti ega viljatopelt surnud. Nad on nagu metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbi. Nad on nagu
eksijad tähed, kellele pilkane pimedus on varutud igaveseks ajaks. Eenok, kes elas ainult 7
sugupõlve pärast esimest meest- Aadamat, nägi ette kõige selle tulemist. Oma prohvetlikus
avalduses viitas ta nendele samadele inimestele: Vaata ette, Issand on saabunud oma tuhandete
inglitega, et mõista kohut kõigi inimeste üle ja mõistab kõik jumalatud inimesed süüdi kõikide
jumalatute tegude pärast nende elus ja nende karmide asjade pärast, mida need jumalatud
patused on Tema vastu rääkinud. Need inimesed on nurisejad, kes kogu aeg kaebavad ja leiavad
vigu. Nende suu räägib ülbeid sõnu, meelitades teisi kasu pärast. Aga teie mu armsad, tuletage
meelde need sõnad, mis meie Isanda Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud, kui nad teile
ütlesid, et viimseil ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järgi. Sellised inimesed
võivad teie vahel ainult lõhenemist tekitada. Nad on ajendatud ainult oma loomalikest
instinktidest. Neil puudub Vaimu juhtimine. Aga teie armsad, rajage endid kindlale usule,
milleks on teie pühim usk, palvetades viisil, mille Vaim teile annab. Püsige Jumala armastuses,
oodates kuni meie Isanda Jeesus Kristuse arm viib teid igavesse ellu. Olge eriti kenad nende
vastu, kes siiani kahtlevad. Need, kes on juba eksitusse laskunud, kiskuge tulest välja, enne kui
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nad on raskelt kõrvetada saanud. Neid, kes on täiesti rikutud, tuleks kohelda paremini kui nad
on ära teeninud, samas ei tohi sa kunagi kaotada tervet kartust saada ise nakatatud, isegi nende
määritud rõiva kaudu. Kiitkem ühte isikut, kes on võimeline sind hoidma komistamast ja seab
teid veatuina oma auhiilguse palge ette hõiskamisega ainult Jumalale, meie Õnnistegijale Jeesus
Kristuse, meie Isanda läbi. Ainult Temale kuulub kogu au ja auhiilgus, kogu võim ja valitsus
enne kõike maailmaajastut ja nüüd ja kõigi ajastuteni.“ Absoluutselt õige. Liiga paljud
jutlustajad panevad küsimärgi sõnale „aamen“. Aamen, täiesti õige.
Läheme nüüd Juuda kirja juurde. See on üks hüljatumaid kirju Uues Testamendis osalt selle
tõttu, et see on väike, inimesed põlgavad väikesed asjad ära. Osalt seetõttu, et see on täis
imelikke asju. Nagu näiteks peaingel Miikaeli vaidlus saatanaga Moosese keha pärast. Miks on
sellele viidatud? Me peame tegelema natuke kaevamisega, et välja selgitada, millest see räägib.
Mida tegid Korahi pojad? Mida tegid inglid, et neid niimoodi vangikoopasse aheldati? Seda on
eiratud ka selle pärast, et see on üks karm kiri. Inimestele ei meeldi karme kirju lugeda, neile
meeldib toredaid kirju lugeda. See on üsna terav. Kirurg teritab siin oma nuga, et Kristuse ihust
vähkkasvaja välja lõigata. Kõik kogudused on ohus. Mõned puutuvad kokku välispidise ohuga,
tagakiusuga väljast. Selle pärast ei peaks muretsema, sest see lihtsalt liidab kristlasi ja teeb neid
tugevaks. Kogudus kasvab siis. Sisemised ohud on käsumeelsus ja liberalism. Kristlased, kes
on liiga kitsarinnalised ja kristlased, kes on liiga suurelised. Käsumeelsus ütleb, et sul ei ole
õigust pattu teha. Vabameelsus ütleb, et sa oled vaba patustama, sest oled kristlane. Tõeline
vabadus ütleb, et sa oled vaba pattu mitte tegema. Selles on erinevus. Kordame veelkord.
Käsumeelsus ütleb, et sul ei ole õigust patustada. Vabameelsus ütleb, et patustamine on OK.
Nüüd oled sa kristlane. Sul on juba pilet taevasse. See ei loe enam. Sa võid küll kaotada
natukene tasust või õnnistusest, kuid sa ei saa kaotada Kuningriiki. Teiste sõnadega sa oled
vaba pattu tegema. Tõeline vabadus ütleb, et sa oled vaba mitte patustama. See on vabadus,
mida ei ole kellelgi teisel, v.a kristlastel. Kahjuks ei ole paljud kristlased seda veel leidnud. Me
oleme vabad mitte pattu tegema. See kirjutaja on tegelikult Jeesuse noorim, neljas vend. On
huvitav, et Jeesuse vennad ei uskunud Temasse Tema eluajal. Nad narrisid Teda. Nad
ütlesid:“See on lehtmajade püha. Mine parem välja ja näita end!“ Ta ütles lihtsalt:“Minu aeg ei
ole veel tulnud.“ Tema vennad ei uskunud Temasse. Mingil ajal Ta pere pidas Teda hulluks.
Maarja ja Tema õed ja vennad panid Ta luku taha. Nad ütlesid, et Ta on meeletu, mis on vana
väljend skisofreenia kohta. Ta on puusepp, kuid arvab, et on Jumal. Lõhenenud meel. Ta sai
sõnumi, et Tema ema ja vennad ootavad Teda väljas. Tema küsis:“Kes on minu ema? Kes on
minu vennad? Kes on mu õde? Kes iganes teeb minu Isa tahtmist, on minu ema, minu vend,
minu õde.“ „Ta on tõesti hulluks läinud, Ta ei tunne oma enda perekonda.“ Peale ülestõusmist
kogu asi sai pea peale pööratud. Tema vendadest said kõikidest Jeesuse misjonärid. Jaakobus
ja Juuda kirjutasid kaks kirja Uues Testamendis. Nad ei nimetanud ennast kunagi Jeesuse
vennaks. Nad mõlemad ütlesid:“Ma olen Jeesuse ori.“ Kas pole hämmastav? Tema enda
vennad. Ta jättis neile väikese vihje öeldes:“Jaakobuse, tead, küll, kelle vend.“ Ta on nüüd
Jeesuse ori. Sellepärast on tal nüüd see kirg kristliku evangeeliumi järele. Ta ütles:“Ma tahtsin
teile hoopis teistsuguse kirja kirjutada. Tahtsin kirjutada lihtsalt sellest päästest, mida me
Jeesuses naudime. Kuid sellepärast, mis ma olen kuulnud, olen ma oma kirja muutnud.“ Ta
ütleb:“Ma palun teil jätkata seda valulist võitlust usu pärast, mille on pühakud meile edasi
andnud.“ Sõnad, mida ta kasutab, on väga valulised. „See on kõige valulisem lahing, mida teil
kunagi pidada tuleb. Hoidke usku ja tõde nagu see on olnud.“ See on valuline, sest need on sinu
enda õed ja vennad, kellega tuleb nii sageli tegeleda. Nii sai see kiri alguse. Siis ta
ütleb:“Inimesed on salaja teie kogudusse sisse poetunud.“ Nad on sisse hiilinud. Ta kasutab
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kohutavaid sõnu. Nad on hiilinud teie koguduse kuidagi tagaukse kaudu. Nad mürgitavad
osadust. Ta ei nimeta neid kunagi. Ta ütleb lihtsalt:“Te peate nendega tegelema!“ Ta osutab, et
selle kasvaja mürk laieneb. See on väga ilmne protsess, mida võib koguduses näha. See algab
usutunnistuse moonutamisega. Nii see kõik algab. Kaks asja, mida Juuda mainib:
sentimentaalne vaade Jumalale ja sünkretistlik vaade Jeesusele. Sentimentaalne vaade Jumalale
on arvamus, et Jumala arm on vabandus ebamoraalsusele. „Jumal ei võta seda tõsiselt. Ta on
üks tore vanapoiss. Paitab tema pead ja andestab talle. Ma tahan, et sa oleksid ainult õnnelik.“
Ma olen seda kuulnud ka TV vahendusel kuulutatuna. Ma kuulen sellest toredast Jumalast. See
on sentimentaalne vaade. See ei ole piibellik suhtumine. Piibellik lähenemine on, et Jumal
tegeleb jõuliselt halbade olukordadega. Jumal ei vaata patule läbi sõrmede. Ta tegeleb sellega.
Me peame saama üle sellest sentimentaalsest lähenemisest Jumalale. Seda esiteks. „On ainult
Jumala arm ja väike patuke ei loe. Jumal tahab sulle lihtsalt andeks anda.“ Surev poeet Heine,
kes oli saksa juut, elas Pariisis üsna patust elu. Kui ta hakkas surema, toodi tema juurde preester
pihiks, kuid ta ei tunnistanud oma patte. Preester küsis:“Miks sa ei tunnista oma patte?“ „Jumal
andestab mulle, see on Tema amet.“ See on sentimentaalne lähenemine Jumalale, mis võtab
Jumala armu liiga kergelt. Selle teine pool on sünkretistlik lähenemine Jeesusele. Nad ei usu
enam, et Jeesus oli ainus Isand. Nad panevad Jeesuse Muhamedi, Budha ja kõikide teistega
ühte. Ta ei ole enam ainus tee Jumala juurde. Ta on siis üks paljudest teedest. Ta on siis üks
paljudest tõdedest ja eludest. Kui palju kordi olete seda kuulnud, et Jumala juurde on palju
teid?! See on sisse tunginud. Sünkretism. Jeesus on ainult üks paljudest. Kui inimeste
usutunnistus on moonutatud, mõjutab see kohe nende käitumist. Lõpuks määrab ikkagi usk
käitumise. Pidage meeles, et Juuda hoiatab kristlasi. Ta ütleb:“Vaadake, mis juhtus juutidega,
kes käitusid valesti, samuti inglitega ja isegi Soodoma ja Gomorraga.“ Ta ütleb:“Jumala
inimestele ei tehta erandit kohtumõistmise korral.“ On hämmastav, kui palju inimesi arvab, et
kristlane ei kuulu kohtumõistmise alla. Kes on seda öelnud? Mitte Piibel.
On kohe piinlik neist kolmest punktist rääkida. Esiteks Iisrael kõrbes. Kas mäletate, mis juhtus?
Ebajumalateenistus, amoraalsus. Kohe, kui tekib vale lähenemine Jumalale, hakkavad nad ka
üksteisesse valesti suhtuma. Kui nad on lõpetanud Jumala armastamise, lakkavad nad ka
üksteist armastamast. Kui käite Euroopa börsidel, mis on ehitatud Frankfurt am Mainile, näete
väljas suurt kuldset vasikat. See on Euroopa finantskeskus. Mammona kultus. Seda tegid nad
kõrbes ja selle tulemus oli, et keegi neist ei pääsenud Kaananisse. Nad olid Egiptusest välja
lunastatud, kuid ei jõudnud Kaananisse. Nad olid alustanud, kuid keegi neist ei lõpetanud. Seda
sündmust on kasutatud kolmel korral Uues Testamendis erinevate kirjutajate poolt, et kristlasi
hoiatada. Kolmel korral: Paulus kasutab seda. Heebrea kiri kasutab seda. Nüüd kasutab seda
Juuda. Iisraeli lapsed pääsesid Egiptusest välja, olles lunastatud, kuid ei elanud selle järgi. See
võib ka teiega juhtuda. Ma ei leia muud tähendust. Ei ole oluline ainult see, mille olete selja
taha jätnud, vaid see, mis on veel ees, kuid ei kuulu veel teile. „Kuid mille poole te ei
suundunud. Te hävite kõrbes.“ See on üks vilets elukoht, toitudes mannast. „Manna“ on heebrea
keeles „mis see on“. Nad elasid „mis see on-i“ peal 40 aastat. Nad olid Talle verega lunastatud,
kuid ei olnud veel sisse saanud. Nad hukkuvad seal, kus nad on. Mis juhtus inglitega? Me teame
detaile selle kohta osalt Vanast Testamendist. Hermoni mäe piirkonnas umbes 200 inglit
võrgutasid naisi ja rasestasid nad. Siis toimus kohutav ühinemine naiste ja inglite vahel. Selle
tulemuseks oli hübriid, mida nimetati Nephilimiks. Nüüdseks on nad õnneks välja surnud. Me
ei tea, kes nad olid. Jumalal on oma kord. Temale oli solvav, et inglitel oli seksuaalsuhe
inimestega. Sama kehtib ka inimese seksuaalvahekorra kohta loomaga. Jumal on solvunud,
tunneb tülgastust. Ta vihkab, kui me astume Tema korrast üle. Need inglid tegid seda. Me
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teame, et sellest sai alguse okultism inimkonnas. Samuti oli see vägivalla algus. 1. Moosese 6
kirjeldab seda:“Vägivald täitis maa.“ Seksuaalperverssused, vägivald ja okultism- kas see ei
tule tuttav ette? See kombinatsioon oli selle tulemus. Must ja valge maagia tulevad tagasi koos
selle kohutava liiduga inglite ja inimeste vahel. Tänu Jumalale ei ole need inglid enam meie
juures. Nad on kõige madalamates ja pimedamates vangikoobastes kohtumõistmispäevani
aheldatuna. Neil ei ole kunagi võimalust seda korrata. See tõi kaasa ka üleujutuse, sest Jumal
ütles, et Ta ei tule sellega enam toime. Piiblis on salm:“Ja Jumal kahetses, et ta oli inimese
loonud.“ See on nagu vanemad ütleksid:“Ma tahaksin, et mul poleks lapsi olnud.“ Jumal ainult
kahetses, et oli meid loonud. Kui Iisraeli inimesed ei pääsenud kohtust, kui inglid ei pääsenud
kohtust, miks me kristlased arvame, et meie pääseme? Kolmanda näitena toob ta Soodoma ja
Gomorra. Tegelikult oli neli linna. Teame kõik Soodomat ja Gomorrat. Seal oli ka Adma ja
Seboim, seega neli linna Surnumere lõunapoolses küljes. Surnumere madalamas osas. Nagu te
teate, on Surnumeri nagu number 8. See alumine osa kuivad praegu ja Soodom ja Gomorra
võivad meie eluajal tagasi tulla. Milline sümbol see oleks! Kui Soodom ja Gomorra ilmuksid
taas. Tuli, mis hävitas Soodoma ja Gomorra 2000 aastat enne Jeesust, põles ka veel Jeesuse
päevil. Kui Jeesus sellele viitas, võisid nad võtta 20 minutilise teekonna Jeruusalemmast välja
ja näha leeke. Ta ütles:“Siin on tuli, mis põleb terve igaviku.“ Mis oli Soodomas ja Gomorras
valesti? Nad käitusid valesti. Nad läksid Jumala seaduse vastu. Jällegi tulid perverssed suhted
sisse. Homoseksuaalsed suhted. Nüüd ütlevad humanistid, et kui sa midagi homoseksuaalsuse
kohta ütled, oled sa süüdi seksuaalses diskrimineerimises. Kõik see on Juuda kirjas, kus on
öeldud:“Need inimesed on allakäigu teel. Ärge arvake, et Jumal ei mõista selle üle kohut.“ See
on tõsine. Kui teie usutunnistus on rikutud, on ka teie käitumine rikutud. Kui teie käitumine on
rikutud, saab olema rikutud ka teie iseloom, sest teie iseloom on käitumise tulemus. Külvad teo,
lõikad harjumuse. Külvad harjumuse, lõikad iseloomu. Külvad iseloomu, lõikad saatuse.
Järgmisena räägime iseloomust. Iseloomu olemust saab vaadelda kolme inimese näitel Vanas
Testamendis. Kainist sai oma venna tapja kadeduse pärast. Ta ütleb:“Need mehed võivad minna
Kaini teed, sest nad kadestavad inimesi.“ Bileam oli mees, kes prohveteeris raha eest. Jumal
pidi temaga tema eesli kaudu rääkima. Jumal on nii armuline, et räägib selle suu läbi, kes on
parajasti lähedal. Bileam oli ahne, Kain oli vihane. Kuidas oli Korahiga? Korah oli auahne. Ta
oli Moosese peale kade ja tahtis ise showd teha. Seda teevad paljud uued kogudused. See on
suurepärane, kuid mõned teevad seda valedel põhjustel. On selliseid, kes loovad koguduse, sest
mees tahab oma showd. Ta on Korahi poeg, kes ei aktsepteeri Jumala poolt seatud juhtimist.
Siis paneb ta oma show püsti. See on teatud iseloom, mis tuleb kogudusse, kui selle probleemiga
ei tegelda. Samuti Kaini ja Bileami iseloom. Ja Korahi. Need on viha, ahnus ja auahnus. Kui
teie iseloom on rikutud, on ka teie kõne rikutud. Kõne tuleb teie iseloomust. Inimene räägib
seda, mida süda on täis. Milline rääkimisviis iseloomustab neid ohtlikke mehi. Nad on nurisejad
ja vigadeotsijad. Mitte midagi ei ole nende jaoks hea. On inimesi, kes liituvad teie kogudusega,
sest on rahulolematud teise kogudusega. Kuue kuu pärast on nad ka teie koguduses pettunud.
Nurisejad ja vigadeotsijad on liikvel, nad otsivad kogu aeg täiuslikku kogudust. Ma olen neile
öelnud, et kui nad täiuslikku kogudust otsivad, siis nad ärgu sinna astugu, sest nad rikuvad selle
ära. Nende kõnes on ka teine pool, mis on väga tõsine. Nad on kiidukuked ja meelitajad. Nad
kiitlevad iseendast. Nad tõstavad ennast veidi kõrgemale, kust nad teisi inimesi meelitavad.
Kiitlemine ja meelitamine käivad käsikäes. Meelitamine on üks kohutav asi. Kellegi
julgustamine ja hindamine on suurepärane. Nende meelitamine tähendab liialdamist, mida
tehakse isekatel motiividel, mitte teise enesekindluse tõstmiseks. Oli üks ärimees, kes ronis
kõrgemale kui teised, lakkudes kõrgemal olijate taldu ja sülitades allpool olijatele näkku.
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Milline karjerism! Kiitlemine ja meelitamine käivad käsikäes, samuti nurisemine ja vigade
otsimine. Usutunnistus, käitumine, iseloom, kõne. Ma lihtsalt laiendasin seda selliselt. Te võite
selle praegu ära tunda. Arvatavasti tuleb teile meelde, et olete sellega kokku puutunud. Sellega
tuleb õigesti ja delikaatselt tegeleda. Vastasel juhul teete olukorra palju hullemaks. Kuidas
sellega tegeleda? Esiteks, ärge olge üllatunud, kui asjad koguduses lähevad viltu. Mõned
inimesed on nii üllatunud. Nad ütlevad:“Oo, see on kohutav.“ Kuulge, Vana Testamendi
prohvetid ütlesid, et te peaksite seda eeldama. Samuti ütlesid ka Uue Testamendi apostlid, et
peaksite seda eeldama. Miks olete nii üllatunud, kui koguduses on probleemid? See tuleb
sellest, et te ei ole veel täielikult päästetud. On tähtis, et probleemidega tegeldakse, kuid ei
maksa olla sellest šokeeritud. Vana Testamendi prohvet Eenok oli esimene prohvet Piiblis.
Esimene mees, kes sai Issandalt sõnumi. See oli hoiatus Jumala kohtu kohta. Kogu põlvkond
tegelgu sellega. Ta kasutas viis korda sõna „jumalatu“. Ta tuleb ja tegeleb kõikide jumalatute
inimestega, jumalatute asjadega, mida nad teevad selles jumalatus maailmas. Ta jäi sellesse
sõnasse kinni. Jumalatu, jumalatu. Juuda tahab öelda:“Need inimesed, kes teie hulka on
poetunud, on tegelikult jumalatud.“ Eenok oli esimene prohvet, kes tõi kohtumõistmise sõnumi.
Kui ta oli 65-aastane, sai ta poja ja ta küsis Jumalalt, mida pojale nimeks panna. Jumal andis
pojale ebatavalise nime. Pane talle nimeks „Kui ta sureb, siis see juhtub.“ Kujutage, kui lähete
kooli ja teilt küsitakse:“Mis on sinu nimi?“ „Kui ta sureb, siis see juhtub.“ Kas oled kodutööd
ära teinud „Kui ta sureb, siis see juhtub“? Loomulikult ei olnud nimi inglisekeelne. Tema nimi
oli Metuusala. Sellepärast elas ta kauem kui keegi teine, sest Jumal on nii kannatlik. Ta ootas
kogu selle aja, enne kui saabus kohus. Päeval, kui Metuusala suri, hakkas sadama. Selleks ajaks
oli Metuusala lapselaps Noa ehitanud laeva. Kas pole hämmastav! Jumal ootas 969 aastat, enne
kui mõistis selle põlvkonna üle kohut. Martin Luther ütles:“Kui mina oleksin Jumal, paneksin
ma kogu maailma aeglasemalt käima.“ Jumal on hämmastavalt kannatlik, kuid kohus tuleb.
Uue Testamendi apostlid hoiatasid meid, et viimseil päevil tuleb pilkajaid. Jumalikkust
võetakse kui nalja. Täpselt nii on see ka praegu. Selgitage välja, kui paljud TV-komöödiad
naeravad jumalikkuse üle ja asjade üle, mida Jumala inimesed usuvad. Sellest on saanud nali.
Meist saavad naerualused, sest me tahame olla Jumalale meelepärased. Jumalatus on popp.
Seega peaksime seda eeldama ja mitte olema šokeeritud. Samas peame me sellega tegelema.
Esimese asjana, kui sellega tegelema hakata, tuleb kindlaks teha, et ise oled õige ja ennast usus,
lootuses ja armastuses üles ehitanud. Siis tuleb teil püüda teisi aidata. On kolm inimeste
kategooriat. Ühed on need, kes kahtlevad. Olge väga õrnad ja kenad nende vastu, kes vaimselt
kõhklevad. Teised on juhitud juba kaugemasse surmaohtu. Öeldakse:“Päästke nad tulest!“
Võtke neid kui põlevas majas olevaid ja päästke nad iga hinna ees.“ Fraasi „inimesi tulest välja
tooma“ on kasutatud evangelismis. Sellega ei ole sellel midagi pistmist. Seal on mõeldud
kristlaste tulest välja toomist. Kolmas kategooria on inimesed, kes on rüvetatud. Piiblis
öeldakse:“Olge äärmiselt ettevaatlikud nakkuse suhtes, isegi määrdunud aluspesu kaudu.“ Kas
pole imelik väljend? On ilmne, et on haiguseid, mis on saanud alguse seksuaalperverssustest ja
lodevast seksuaalelust. Seda peame kartma. Samas peame suhtuma neisse murega, sest Kristus
on ka nende eest surnud. Seega ärge olge sellest üllatunud, kuid tegelge sellega. Üle kõige
pidage kogu aeg meeles, et Tema on võimeline hoidma teid kukkumast. Liiga tihti rõhutame
ainult ühte külge. Liiga palju rõhutatakse seda, et Jumal on võimeline kukkumisest hoidma. On
ka teine salm, mis ütleb:“Hoidke ennast ise.“ Enne Juuda viimast salmi:“Hoidke ennast Jumala
armastuses!“ Ta ei ütle:“Ta hoiab teid kindlasti kukkumast.“ Kuid Ta on võimeline hoidma.
Seega hoidke ennast Temas. Paulus ütleb Timoteose kirjas:“Ma olen veendunud, et Tema on
võimeline seda ära hoidma.“ Suurepärane kindlus. Aga just enne seda ütleb ta:“Ma olen usu
säilitanud.“ Teil on vaja hoida kahte poolt. Tema on võimeline hoidma, seega hoidke ennast
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Temas. Kas näete tasakaalu? Te vajate mõlemaid tõdesid. Muidu te rõhutate üle ühte või teist
poolt. Kõik ei sõltu Temast. Hoidke ennast Temas, et Tema oleks võimeline teid hoidma.
Jätkake Tema usaldamist ja te ei kuku.
Lubage mul tagasi pöörduda ühe seiga juurde, mida ma ei maininud. Mis oli selle Miikaeli ja
kuradi vahelise vaidlusega Moosese keha pärast? 5. Moosese raamatu lõpus on erakordne
väide:“Mooses suri ja keegi ei tea, kus on tema haud.“ Seega, kas ta mattis ennast ise? Ta oli
täiesti üksi, ta suri üksi ja keegi ei olnud koos temaga. Keegi ei tea, kus on tema haud. Seega
kes ta mattis? Vastus on, et Jumal saatis ingel Miikaeli Moosest matma. Inglid on väga
praktilised. Nad on head kokad. Eliisa avastas, et inglid oskavad hästi süüa teha. Nad võivad
vankreid juhtida. Nad oskavad jalgrattaga sõita. Olen kuulnud ühest jalgrattaga sõitvast inglist,
kes kaitses misjonäri Afganistanis. Inglid on väga praktilised. Teil võib-olla on üks teie kodus
või autos, kuid te ei tea seda. Aabrahamgi arvas, et tegemist oli lihtsalt nelja mehega. Nad ei
tule sätendava valge õhtukleidiga, tiibade ja harfiga, pikkade valgete juustega nagu
pühapäevakooli pildil. Inglid näevad täitsa tavaliste inimeste moodi välja. See ingel oli saadetud
eesmärgiga matta Moosese keha. Kui ta sinna jõudis, seisis kurat üle Moosese keha ja
ütles:“Seda sa ei puuduta, see on minu oma.“ See oli konfrontatsioon. Seda õppetundi peaksid
mõned kristlased tänapäeval kuulma. Miikael isegi ei noominud saatanat. Me võime saatana
suhtes väga nipsakad olla. See on väga tobe. Ta on palju targem kui teie. Noored inimesed
ütlevad:“Me sõitleme saatanat!“ See teeb mind murelikuks. Miikael ütles:“Isand sõitleb sind!“
Kurat läks ära ja Miikael mattis Moosese korralikult maha. See on selle loo taga. On olemas nii
häid kui halbu ingleid. Miikael oli hea ingel. Nagu näete, võib kogudus mänge mängida ja tekib
segadus. Juuda, kes tahtis kirjutada toreda kirja päästest, et neid julgustada, ütles:“Ma pean
kirjutama hoopis teistsuguse kirja, selle vähkkasvaja tõttu ihus.“ Olen kindel, et saite sõnumi,
uurides kõiki neid Pauluse, Johannese ja Juuda kirju. Suurim oht kogudusele tuleb seestpoolt.
Me peame selle suhtes kogu aeg valvel olema. Võideldes tões ja armastuses evangeeliumi eest,
mille meile on edasi andnud pühakud. Läänemaailmas seisab ees suur lahing. Loodan, et need
videod aitavad tõe eest võidelda. Ärge arvake, et kõik, mida ma ütlen, on tõde. Mina ei ole
paavst. Mina tõlgendan lihtsalt sõna. Sõna on eksimatu. Kui te ei leia seda, mida olen öelnud
oma Piiblist, unustage see. Kui te selle aga leiate, siis hoidke sellest kinni ja võidelge selle eest.
Juuda väike kiri julgustab teid seda tegema, kui saate aru, millises ohus on kristlased, kui
halbade ideedega inimesed roomavad kogudusse. Halva käitumisega, halva iseloomuga ja halva
kõnega.

Ilmutuse raamat
1. osa
Jõuame Uue Testamendi avamise seeria lõppu. Lõpetame ühe Uue Testamendi kõige raskema
raamatuga. Olen kuulnud, et Ameerika teoloogiaülikooli tudengitele on Ilmutuseraamat väga
raske tundunud, see viis nad segadusse. Nad otsustasid minna hoopis korvpalli mängima. Nad
läksid ülikoolilinnaku võimlasse, kus korvpalli mängides märkasid nad, et majahoidja ootas
seal, et ust lukustada. Tema luges oma Piiblit. Nad läksid tema juurde ja küsisid:“Mida sa loed?“
„Ilmutuseraamatut.“ Nad küsisid:“Ja sina saad sellest aru?“ „Muidugi,“ vastas ta. „Jeesus
võidab.“ See on Ilmutusraamatu sõnum. Mulle see meeldib. Ilmutus on, et Jeesus võidab. Ikkagi
on see üks imelik raamat. Kui seda lugema hakkad, tundub see nii ebatavaline. Arvamused selle
kohta erinevad suurel määral. Toon mõned näited. Üks inimlik arvamus:“See on mõistatus.“
Teine arvas, et see on alusetute fantaasiate segapuder. „See on veidrate sümbolite kogum.“
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„Seda loevad hullud või sellest minnakse hulluks.“ Martin Lutheri arvates ei kuulunud see Uude
Testamenti. Ühtegi kristlikku õpetajat ei peaks pidama ilmeksimatuks. Selle kohta on öeldud,
et see ei peaks kuuluma Piiblisse. Samas on selle kohta ka väga tasemel arvamusi. „Ainus puhta
kunsti meistriteos Uues Testamendis.“ Meie koguduses tegid noored liikmed muusikali
„Kuninga lapsed“. See lõppes antikristuse balletiga. Seda vaatas 10 000 inimest. See oli väeline
Piibli võitluse esitlus, mis lõpeb Kristuse teise tulemise ja võiduga. Ilmutuseraamatut võib
kasutada kujutavas kunstis. See on muusikaline raamat, seal on palju laule, palju pilte. Keegi
on öelnud:“Tasub võidelda kuni see toob õnnistuse ja avab rikkused.“ Keegi on öelnud, et see
on sõnuseletamatult kaunis. Arvamusi on seinast seina. Mis on saatana arvamus? Saatan vihkab
seda raamatut. Ta vihkab Piibli esimesi ja viimaseid peatükke. Seal kirjutatakse, kuidas saatan
meie eludesse pääses ja kuidas ta sealt välja heidetakse. Palusime elektroonika eest ja meie
palvetele vastati. Saatan sekkub ka elektroonikasse. Üks lindistus, mida ma tegin
Ilmutuseraamatu kohta, oli saatana langemisest, Ilmutuse 20. Kirjeldasin seda 7 minutit. Meil
oli siis lindistamisega probleem probleemi otsa. Oli üks Brightoni metodistlik perekond, kus
kogu pere on kristlased. Nemad kuulasid seda lindistust ja kui see jõudis saatana langust
käsitleva 7 minutini, ei suutnud nad mind kuulda. Minu hääl oli tagapõhjana. Üle mu hääle oli
vali võõras keel, mis kisendas täiest kõrist. Nad ehmusid ja kutsusid pastori. Kui nad seda kohta
uuesti kuulasid, oli lint selle 7 minuti kohalt tühi. See ei ole naljaasi. Tean, mis on saatana
seisukoht selle kohta. Ta püüab veenda, et nagunii ei saa sa sellest aru. Hoia parem eemale.
Selles on ta edu saavutanud paljude kristlaste hulgas. Paljud ei mõista seda raamatut ja lihtsalt
ignoreerivad seda. Seda ei jutlusta ka paljud suured jutlustajad. Mis on selle raamatu jumalik
arvamus? Raamatu alguses on kirjutatud, et igaühele, kes seda raamatut loeb, on see
õnnistuseks. Õndsad on ka need, kes kuulevad sellest raamatust. Kui tahad saada täit õnnistust,
loe Ilmutuseraamatut kellelegi teisele ette. Raamatu lõpus on needus. Jumal ütleb, et kui keegi
võtab midagi ära selle prohvetiraamatu sõnadest või sellele midagi lisab, siis Jumal võtab ära
tema osa elupuust ja pühast linnast. Seda raamatut tuleb võtta nagu see on. Seega on Piibli
viimases raamatus nii õnnistus kui needus. See on Jumala arvamus. Seega oleme kuulnud
inimeste arvamust, saatana arvamust ja jumalikku arvamust. See on väga tähtis raamat, sest on
ainus raamat, kus räägitakse tulevikust. See on imeline prohveteering. Ime seisneb selles, et
lugu on kirjutatud enne kui see toimub. Piibel on ennustamise raamat. See on täis
tulevikuennustusi. Iga neljas kirjakoht sisaldab tulevikuennustust. Piiblis on ennustatud kokku
735 tulevikusündmust. Neist 596 on juba aset leidnud. Seega on piibel 81%-selt täide läinud.
Ma ei öelnud, et täpselt 81%, sest enamus teistest on maailma lõpu kohta. On vähem kui 20
jäänud enne kui Jeesus tuleb tagasi. Enamus on tuleviku kohta, maailma lõpu kohta. Enamus
on Ilmutuseraamatus. Esineb äärmuslikke tõlgendusi, millest peaksime hoiduma. On selliseid,
mida nimetan robustselt sõnasõnalisteks. On ilmne, et paljud asjad selles raamatus on
sümboolsed. Neid ei peaks võtma sõna-sõnalt. See on piltide keel. Tuleviku puhul, mida me ei
tea, peame kasutama piltide keelt, et anda edasi raskesti mõistetavat. Oleks viga seda sõnasõnalt võtta. Sama äärmuslik suund on, mida mina kutsun groteskselt allegooriliseks, selle
kõige vaimulikustamine. Nende vahel peab olema tasakaal.
Milline raamat see on? Sellele on palju vastuseid. Esiteks on see niinimetatud apokalüptiline
raamat. Apokalüpsis on kreeka sõna, mis tähendab paljastama. Nad kasutasid seda, kui
kuninganna võttis katte nimetahvlilt, mis kandis tema nime. See on kardinate eest tõmbamine.
Ka meie teadmiste ees on katteloor, mis ei lase meil näha tulevikku. Apokalüpsis on katteloori
eemaldamine tulevikult. Üle kõige on see Jeesuse eest eesriide eemaldamine. Jeesuse
ilmutamine. Jeesuse kirjeldus 1. peatükis on erinev sellest, milline Ta maa peal elades oli. See
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on katete eemaldamine Jeesuselt, kes ratsutab hobuse, mitte eesli seljas, Kes tuleb võitlema,
tuleb sõjaga. See on uus külg Jeesuse puhul. See on sellise külje paljastamine, millest sa ei
olnud teadlik evangeeliumite põhjal. Evangeeliumites ei tulnud Ta kohut mõistma, vaid tuli
päästma. Seekord tuleb Ta kohut mõistma. Hobused on sõja sümbol, samas kui eesel on rahu
sümbol. Nüüd Ta tuleb sõdima kogu kurjuse vastu. Jumal ole tänatud, et Sa seda sellisel viisil
tegid ja eesli esimesena saatsid rahu tegema. Järgmine kord tuleb väga erinev Jeesus. Kõik
uskmatud on jahmunud, kui näevad seda Jeesust. Näevad Teda kogu iseloomutäiuses. Kuidas
Ta armastab patuseid, kuid vihkab pattu. Seda on näha Tema teises tulemises. Apokalüpsis on
kirjandus hea ja kurja vahelisest võitlusest. See on kirjutatud võitluse atmosfääris, mille
tulemuseks on, et hea võidab kurja. Apokalüptilises kirjanduses on neli teemat. Esiteks,
kättemaks kurjale. Ükskord tuleb Issand kurja karistama. Teiseks on tasu hea eest. Teiste
sõnadega on see kohtumõistmise aeg, kus tasutakse hea eest, karistatakse kurja eest.
Paljastatakse, et kohtumõistmine on tuleviku oluline element. Kolmandaks on renoveerimine.
Kõik luuakse uueks. Sõna uus esineb väga harva Vanas Testamendis, kuid pidevalt
apokalüptilises, sest on tulemas midagi uut. Ilmutuseraamatus ütleb Jumal:“Vaata, ma teen kõik
uueks.“ Neljandaks on, et Jumal hakkab valitsema. Tuleb Jumala võim. Jumal võtab valitsemise
üle. On üks tore laul nende nelja kohta. Kõigepealt tähistab ülistuskoor. Kas teadsite, et kui
kuulete Händeli „halleluuja, halleluuja…“- millest see on? See tähistab maailma börsi
kokkuvarisemist. Maailmamajanduse kokkuvarisemist. Vaadake Ilmutuse 19 sisu. See tähistab
Paabeli langust, kaubanduse, rahanduse kokkuvarisemist. Ma ei arva, et börs laulaks selle peale
halleluuja. Meie küll. Me kiidame, et Jumal tegeleb selle materialistliku süsteemiga, mis on nii
paljusid korrumpeerinud. Laulame halleluuja, sest nüüd saavad pühakud kroonitud. Kõik saab
uueks. Selle maailma kuningriigist saab Kristuse kuningriik, kes valitseb igavesti. Ka Uue
Testamendi raamatutes on teisi apokalüptilisi peatükke, neid on ka Vanas Testamendis,
Hesekieli ja Taanieli raamatus. See on sümbolistlik raamat. Teiseks on see ekstaatiline raamat.
Kes on selle autor? Esimene vastus on Johannes, armastatud apostel, kes nüüd oli vangis. „Ta
keha on vangis, meel Piiblis, süda koguduses ja hing on vaimus.“ Vaatame, kuidas tema keha
oli vangis. Kui külastate Patmost, näidatakse teile seal koobast mäe peal, kus Johannes oli
ahelates, kui ta selle raamatu kirjutas. Seal oli tema keha. Tema meel oli sügavalt Piiblis. Võibolla üks põhjus, miks kristlased ei mõista seda on, et seal on 400 viidet Vanale Testamendile.
Mida paremini tunned Vana Testamenti, seda paremini saad aru Ilmutusraamatust. See mees
oli sügavalt kursis Piibliga. Ta ei saanud kirjutada ühtegi kirjakohta ilma viitamata. 400 viidet
Vanale Testamendile. Seal oli tema mõistus. Tema süda oli koguduses, sest ta ei saanud
nendega pühapäeva hommikul kohtuda, sest oli ahelates. Tema süda oli 5-7 Väike-Aasia
koguduse küljes, kus ta käis jutlustamas. Need kogudused asusid teineteisest peaaegu nähtaval
kaugusel. Seal kulges tema jutlustamise ring. Kus oli tema vaim? Ta ütles:“Ma olin vaimus
Issanda päeval.“ Sellepärast olid tal kehavälised kogemused. Ta käis taevas. Ta nägi seal
kõikvõimalikke asju, viibides Patmosel, mis praegu on rohkem kuurort. Johannes oli autor. Seal
mainitakse inglit, palju ingleid. Tegelikult võttis ingel ta üles, näidates taevaseid ja maapealseid
paiku. Ingel andis talle kõik selle. Inglid võtsid kirjutisi ja toimetasid selle kogudustesse edasi.
Tundub, et igale kogudusele on Jumal andnud omad inglid. Kui te ülistate, peate meeles pidama,
et inglid on kohal. Kui inimesed küsivad:“Palju teid oli?“ ütlete, tuhanded. Ma mõtlen seda
tõsiselt. Anglikaanid ütlevad armulauale minnes:“Koos inglitega ja peainglitega ülistame Tema
püha nime.“ See on tõde sõna-sõnalt. Inglid hoolitsevad isegi me soengu eest. Paulus räägib
meeste ja naiste juuste pikkusest inglite pärast. Inglid võivad saada solvatud meie käitumise
pärast koguduses. Kui kasvõi üks patune parandab meelt, on taevas pidu. Inglid on siin väga
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reaalsed. Inglid ilmutavad Johannesele neid nägemusi. Inglid on kullerid, kes kirjad
kogudustele toimetavad. Iga ingel võtab ühe koguduse, mille eest Jumal käsib neil hoolt kanda.
Ehk kohtab teie kogudus ka oma inglit. Te saate teada, et inglid valvavad teid kogu elu.
Taodelge seda. Tegelikult on autoriks Jeesus Kristus. See on Jeesuse ilmutus. Ka see on tõsi.
Lõpuks peame ütlema, et tõeline autor on Jumal. See on Tema sõna. See on antud Tema Püha
Vaimu poolt. See on osa Jumala pühadest kirjadest. Johannes on prohvet. See on ainus täielikult
prohvetlik raamat Uues Testamendis. See on sümbolistlik raamat. See on sümboleid täis. Nagu
juba mainisin, ei peaks me seda võtma täiesti sõna-sõnalt ega ka täiesti allegooriliselt. Me
peame igat sümbolit hoolega uurima.
Mõned näpunäited. Mõned sümbolid on täiesti ilmsed. Kohtupäeval avatakse raamatud. Täiesti
ilmne. See on sinu elu. See ei ole pooltund parimatest paladest. Seal saab olema kogu sinu
elulugu, kõik, mida oled mõelnud ja öelnud, teinud ja tegemata jätnud. Kuidas meile tundub,
kui see raamat avatakse ja näete sellel pealkirja, et see on teie elu. Kuidas te ennast tunnete.
Kõik, mida olete teinud, on ekraanile üles pandud. Kõike, mida olete kuulnud, mängitakse
lindilt. Ka kõike, mida olete öelnud. Keegi ütles, et kui nad teaksid kõike, mida üksteisele on
öelnud, ei oleks kellelgi enam sõpru. Tulejärv. See on väga ilmne. Suur valge troon. Neid
mõistetakse ilma seletuseta. Seal on ka sümbolid, mida seletatakse, näiteks esimeses peatükis
7 tähte ja 7 lambijalga. Meile on neid seletatud, et need on 7 kogudust. Lambijalad on 7
kogudust ja tähed 7 inglit. Jeesus võib võtta valguse lambijalgadelt, et see enam ei paista.
Valgus ei paista enam ühestki neist 7 kogudusest. Jumal võib kogudused sulgeda. Vaatame teisi
selgitusi. Suitsu seletatakse pühade palvetega. Valgeid linu selgitatakse pühade õigete
tegudena. Pruudi kleit. Ta läheb pulma. Paljud sümbolid on seletatud. Draakon tähendab
kuradit. 10 sarve selgitatakse kui 10 kuningat. Prostituut sümboliseerib Paabelit, mis keskendub
maailma ärile. Mõned sümbolid on täiesti ilmsed, mõned on ära seletatud, mõned on võrdpildid.
Need esinevad ka Vanas Testamendis Taanielis, Hesekielis, samuti Sakarja, Saamueli ja
Jeremija raamatutes. Need on seletatud juba Vanas Testamendis. Johannes ei näe sellega enam
vaeva. Mida rohkem te loete Piiblit tervikuna, seda rohkem te mõistate, et see on iseennast
seletav raamat. Üks osa seletab teist ja teine valgustab järgmist. Piibli läbilugemine on suur
eelis, sest ta interpreteerib iseennast. Seega mõnedele sümbolitele on olemas paralleel Vanas
Testamendis. Lõpuks on seal selliseid kohti, mida ma ei suuda seletada. Ilmutuseraamatus on
kokku 300 erinevat sümbolit. Segased, mille tähendust on raske mõista. Jeesus ütles:“Ma annan
valge kivi neile, kes vastu peavad.“ Ma ei ole kindel, mida see tähendab, aga tean, et saan valge
kivi. Mõningate puhul tuleb oodata kuni saame tähendusest aru. Mõned väga segased sümbolid:
viinamarjapress, tunnistajad ja paljud muud selle sarnased. Ma arvan, et meil peaks olema
lugupidav agnostitsism, et öelda:“Ma veel ei tea, kuid hiljem hakkan taipama.“ Enamust neist
300 sümbolist võime lahti seletada, kui oleme selleks ette valmistatud. Tahan öelda, et see on
ajalooraamat. Seal tuleb esile teatud tagapõhi. See raamat on kirjutatud kristlastele, keda kiusati
taga. Sellepärast ei leia me, et see oleks väga kasulik, sest me ei ole selles olukorras. See on
neile, kes on tõelise surve all. See on näiteks lemmik raamat kristlastele Hiinas. Eriti kui ütlen,
et Rahvastevalitsusel on Pekingis 666 istet. Kui olete tagakiusatud poliitiliste juhtide poolt, siis
hakkad seda raamatut tõesti mõistma. Meile on see natuke akadeemiline või intellektuaalne
harjutus seda mõista, kuid see räägib tõesti inimestele tagakiusu all. See oli kirjutatud natuke
hiljem kui eelmised raamatud. Nüüd on meil teised imperaatorid Roomas, Pärsias. Tituse ja
Domitiani ajal oli eriti raske tagakius. Roomale viidatakse kui Paabelile. Domitian oli väga
totalitaarne imperaator. Ta oli nagu Stalin või Hitler. Tema valituse ajal kirjutati tõenäoliselt
see raamat. See oli poliitiline külg. Sotsiaalne külg oli kaubandus ja kultuur. Rooma sai aina
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rikkamaks, kogu kaubavahetus kulges läbi selle. Rooma ei ole kunagi olnud nii rikas kui
Domitiani ajal. Kuna oli palju raha, siis kultuur õitses. Muusika, kunst, igasugune teater.
Kultuurist ja kaubavahetusest tahtsid kõik osa saada. Selle religioosne külg. Paganlik maailm
oli täis ebajumalateenimist ja sünkretismi ja imperaatori kummardamist. Kord aastas pidi iga
Rooma kodanik seisma Rooma lipu ees, tõstma käe ja ütlema:“Caesar on Isand.“ Kui nad
keeldusid ütlemast neid kolme sõna, hukati nad. Ühel noorel emal, kes oli just sünnitanud, kästi
öelda need sõnad. Ta ei öelnud. Talt võeti ära laps ja pandi teise kongi ja öeldi, et võib last toita,
kui on need sõnad öelnud. Ta keeldus. Ta kuulis, et lapse nutt muutus aina nõrgemaks, kuid ta
siiski keeldus. Lõpuks laps suri. Nad põletasid ta elusalt. Kristlaste elu oli karm. Lihtsalt kolm
sõna, et päästa oma laps. Ta ütles:“Ei, Jeesus on Isand. Ma keeldun ütlemast, et Caesar on
Isand.“ See oli usuline tagapõhi. Sellepärast suhtuti kristlastesse kui reeturitesse, sest nad
keeldusid ütlemast neid kolme sõna.
See on prohvetlik raamat. Vaatame seda nüüd jumalikust seisukohast. See räägib tulevikust.
Ilmutuseraamatut tõlgendatakse neljal erineval viisil. Räägime kõigepealt sellest. Ajalugu võib
kirjutada mitmel viisil. On olemas inimlik viis ja jumalik viis. Ma käsitlen seda horisontaalselt
ja vertikaalselt. Vertikaalne joon on taeva ja maa vahel ja horisontaalne mineviku ja tuleviku
vahel. Te näete seda kollast ringi. See hõlmab inimkonna ajalugu. Iga inimlik ajalooraamat, mis
käsitleb Rooma impeeriumi langust, võib käsitleda ainult minevikku ja olevikku. Kogu inimlik
ajalugu sellega piirdub. Jumalik ajalugu on see suurem ring. See hõlmab mineviku kõrval ka
tulevikku. Maad ja taevast. Sellest räägib Ilmutuseraamat. Jumalik ajalugu on täiuslik, inimlik
ajalugu osaline. Ilmutuseraamat käsitleb minevikku, olevikku ja tulevikku nii maa peal kui
taevas. Kui seda raamatut lugeda, oled vahepeal taevas, siis jälle maa peal. Tegevuskohad
muutuvad pidevalt. Suurim küsimus Ilmutuseraamatus on, kus käsitletakse horisontaalset joont.
Sellepärast on kahjuks nii palju eri arvamusi. Läheme tagasi nelja tõlgendamise viisi juurde.
Millisest ajalooperioodist räägitakse Ilmutuseraamatus? Kommentaarid taanduvad neljale
tõlgendusviisile. Ma räägin teile kõikidest, kuid ei ütle, milline on õige. Esimest nimetatakse
preteristlikuks. See ütleb, et Ilmutuseraamat käsitleb ainult minevikku. See räägib 1. sajandist
pKr. Kõik selles mahub sellesse 1. sajandisse. See on ajalooraamat, mille aluseks on 7 Rooma
mäge. See on Rooma impeeriumi esimese sajandi ajalugu. Sellega see algab ja lõpeb. Nii
tõlgendab seda preteristlik koolkond. Teiseks on historitsistlik tõlgendus, mis ütleb, et see
raamat on olevikust. See räägib koguduse 7 ajajärgust. See ei ole ainult esimesest sajandist,
vaid on kõikidest sajanditest. 7 kogudust on jagatud Efesose perioodiks kuni Laodikeani. Teiste
sõnadega see katab kogu koguduse ajaloo. Teil peab olema ühes käes Ilmutuseraamat ja teises
käes Cambridge kaasaja ajaloo kogumikud. Püüate paigutada igat peatükki mingisse sajandisse.
Ma ei ole veendunud, et see õnnestub, sest lõpuks jõutakse ikka erinevate tõlgendusteni. On
püütud katta viimaseid 2000 aastat sellega, millest kirjutab Ilmutuseraamat ja öelda, kus meie
seal praegu asume. Kolmandat tõlgendust kutsutakse futuristlikuks. See väidab, et
Ilmutuseraamatust enamust ei ole veel toimunud. See kõik on viimasest sajandist peale Kristust.
See kõik on päris keeruline. Kas räägitakse ainult esimesest sajandist või kõikidest sajanditest
peale Kristust. Või räägitakse hoopis viimasest sajandist. Teiste sõnadega, kas see räägib
minevikus, olevikus või tulevikust. Teen selle veel keerulisemaks. Mõned käsitlevad seda
idealistlikust seisukohast, mis ütleb, et see ei räägi mingist kindlast ajast. Seda sõnumit võib
rakendada igal sajandil pärast Kristust. See on pilt vaimsetest printsiipidest, mis rakenduvad
igal ajal ja igas kohas. Seega ei peaks seda samastama mingi kindla ajalooperioodiga. See räägib
lihtsalt 7 uuest asjast, mida me juba kogeme. Ütleksin, et kõiges neis on tõeelement, kuid arvan,
et kõige olulisem tõlgendus on futuristlik ja et enamus Ilmutuseraamatus käsitletust ei ole veel
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alanud. See juhtub ajaloo lõpus. Samas on ilmne, et 7 Aasia kogudust kuuluvad esimesse
sajandisse pKr. Historitsistlik lähenemine tundub mulle kõige vähem veenev. On väga raske
mingit ajalooperioodi Ilmutuseraamatu kohaga samastada. Samas ma näen, et seal esineb
vaimseid printsiipe, mida saab igal ajal rakendada. Seega on raamat olnud asjakohane kogu
viimase 2000 aasta jooksul, kuid enamus selle informatsioonist käsitleb tulevikku. Kas olete
väga segaduses? Arvan, et on oluline teada erinevaid viise sellele lähenemisel.
Vaatame lihtsustatud struktuuri. Selle saab jaotada kolme ossa. Iga osa jaguneb kaheks pooleks.
Iga pool jaguneb kaheks. See on kõige lihtsam, mida on võimalik esitada. Vahel on kasulik ka
keerulisematega tegeleda. Esimene osa on esimesed 5 peatükki. Need on teistest erinevad. Need
algavad ülestõusnud Issanda kirjeldusega ja räägivad 7 lambijalast, mis sümboliseerivad 7
kogudust. 4. ja 5. peatükk on parimad peatükid lugemiseks ja ülistuseks. Te saate nägemuse
Jumalast troonil ja ülistavatest olenditest. 5. peatükis saate suurepärase pildi Tallest, kes oli
justkui tapetud, kuid on siiski elus Juuda suguharust. Tema hakkab lahti murdma rullraamatute
pitsereid, kuhu Jumal on kirjutanud viimase ajaloo, maailma ajaloo. Kõik on õnnelikud kuni 5.
peatüki lõpuni. See on küllalt otsene ja arusaadav ja inspireeriv. Eriti peatükid 4 ja 5 kui kirjad
7 kogudusele on väljakutsuvad ja neljas peatükk on ülesõhutav. Seal on tohutult ülistust. Kõik
hüüavad: Halleluuja! Vanemad kummardavad ja olevused kiidavad Jumalat. Suurepärane pilt
ülistusest trooni ees. Vikerkaar aujärje ümber. 6. peatükis muutub järsku kõik. 6. peatükist 19ni järgneb üks katastroof teisele. Paljud takerduvad sellesse ossa. Järsku hakkab juhtuma
igasuguseid õudsaid asju. Rullraamatusse on kirjutatud maailmalõpu sündmused. Meie lähedal
protestib naine. Nad on paanikas, sest kardavad, et keegi võib valele nupule vajutada ja
tuumapomm plahvatab. Mina seda ei karda, sest üks sõrm on juba nupul. See on Jeesuse sõrm.
Jumal ei usaldaks kedagi teist ajalugu lõpetama kui Jeesust. Tema murrab lahti pitserid ja
ajalugu hakkab lahti rulluma. Rullub lahti üsna katastroofiline programm.

2. osa
Oleme tutvunud Ilmutuseraamatu lihtsustatud struktuuriga. Oleme vaadanud esimest viit
peatükki. Nüüd vaatame teist poolt, mis on täis ökoloogilisi katastroofe. Samuti ookeani
saastatus, näljahäda, sõda, haigused, mis tapavad kolmandiku maailma rahvastikust. Kõik see
on liiga usutav, kas pole? Kerkib esile maailmadiktaator, kes nõuab igaühelt numbri olemasolu,
ilma milleta ei saa keegi osta ega müüa. Kuni viimase viie aastani pidasid inimesed seda lihtsalt
fantaasiaks. Nüüd on see juba liiga reaalne. Rahata ühiskond on nurga taga. Triipkoodiga
tuvastatakse kindlustuses, see on juhilubadel, kontodel, igal pool. See algab pitsatite, pasunate
ja astjateseerjaga. 7 pitserit, 7 pasunat, 7 astjat, mis vabastavad järgmise katastroofi. Sellele
järgneb ebapüha kolmainsuse teke, mis hakkab maailma valitsema. Isa, Poja ja Püha Vaimu
asemel tulevad kurat, antikristus ja valeprohvet. Nagu kurat tahaks jäljendada Jumalat. Ta
veenis kahte inimest, ühte neist olema antikristus. Ta veenis kord Jeesust olema antikristus. Ta
ütles, et annab Talle kõik maailma kuningriigid, kui Ta temale kuuletub. Jeesus keeldus, kuid
ühel päeval võetakse tema pakkumine vastu. Tulevad ka valeprohvetid, kes teevad imesid ja
tunnustähti. Nad eksitavad inimesi. Ka kurat on võimeline inimesi ravima. Tuleb palju suuri
imesid, palju segadust, kui see ebapüha kolmainsus püüab maailma üle võtta. See on ajaloo
kulminatsioon. Siis saad sa pildi viimasest linnast ja viimasest võitlusest 17 ja 18 peatükkides.
Baabülonist saab viimane finantskeskus. Frankfurt am Mainist saab Euroopa rahamaailma
keskus. Nad ehitasid uue panga. Ma sisenesin Hesseni uude riigipanka. Seal on kõik
pilvelõhkujapangad, mida kutsutakse Manhattaniks. Ma ei suutnud uskuda oma silmi. Fuajees
oli suur maal, 10 korda 10 jalga. See on pilt põrgust. See on sillutatud dollaritega. Seal on
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portreteeritud kõik 7 surmapattu: ebajumalateenistus ja himu. Kõik see on raha, raha…Sinna
on maalitud deemonid. Ma mõtlesin, kuidas on maalija neid näinud? Kuidas nad küll kliente
meelitavad, ma ei tea. Seal on sõnum:“Kui tuled siia, tuled põrgusse. Siin juhib sind mammon.“
Kui sa lähed leti juurde raha vahetama, leiad sa ennast pronksist elusuuruste kujude keskel.
Üleni vastikud allakäinud inimesed, kes on andnud patule maad. Seal on üks alasti mees, kes
muigab põlglikult. Kui seal seisad, mõtled, et selliseks ma saan, kui tulen siia. Kogu seda asja
võetakse naljana. Ma ei ole kunagi näinud sellist õudustäratavat hoiatust mammona
kummardamise eest. See on Saksamaa panganduse süda. Õudne. Nad on selle üle uhked. Nad
on sinna terve varanduse pannud. Seal nägin ma pilti Baabülonist. Selline saab Baabülon olema.
Nagu prostituut, kes ütleb:“Annan sulle naudingu, kui maksad mulle.“ Siis Baabülon langeb.
Ta on varemetes, minema pühitud. Jumala inimesed laulavad halleluuja. 19. peatükis tuleb
viimane lahing. Jeesus tuleb hobuse seljas tagasi, et kogu olukorraga tegeleda, et tegelda nende
kolmega. Antikristus ja valeprohvet, kes on saatana käepikenduseks, heidetakse põrgusse.
Kuradit ei visata veel tulejärve, kuid ta kihutatakse Maalt minema. Siis tuleb kolmas osa, mis
muudab atmosfääri täielikult. Esimeses osas on küllaltki kena õhkkond. Kogudus on ülistamas
koos inglitega. Siis on see kohutav keskmine osa peatükkides 6-19 kõikidest katastroofidest,
mis maailma ajaloo lõpetavad. Jeesus ütles, et te kuulete sellistest asjadest. Ainult teie üksi saate
teada, mis hakkab toimuma. Keegi palus mul teha Ilmutuseraamatust kokkuvõtte. Ma ütlesin,
et võtan selle kokku kahe lausega. Esiteks läheb palju hullemaks enne kui hakkab paremaks
minema. Teiseks läheb palju paremaks peale seda, kui on läinud palju halvemaks. Need on
Ilmutuseraamatu kaks keskmist osa. Mulle meeldib seda teie jaoks lihtsustada. 20-nda peatüki
kohta on palju arutelusid, mida kutsutakse milleeniumiks. Oleme teise aastatuhande lõpus. See
sõna esineb praegu ajalehtedes ja televisioonis. On ka aastatuhat, millest võivad kristlased
rääkida. 20. peatüki lõpus on viimne kohtupäev. See on sinu elu. On ka teine raamat. See on
Eluraamat. Sellel kaanel on üks nimi. See on Jeesuse elu. Kui te selle avate, on seal ka palju
teisi nimesid. Kiitus Jumalale, kui sinu nimi on seal. Seal on nende nimed, kes on Kristuses.
Kelle nimesid ei ole sellest raamatust kustutatud, on need, kes jäävad Temasse. Kogu
Ilmutusraamatut läbiv teema on:“Olge võitjad!“ Võidelge, ärge andke alla, kui tulevad
katsumused. Hoidke oma nimi Eluraamatus. Siis tulevad uus taevas ja uus maa ja Uus
Jeruusalemm. Sellest räägin hiljem.
Läheme tagasi 6-19 peatüki juurde. Läheme tagasi pitserite, pasunate ja astjate juurde.
Piibliõpetlased on seda erinevalt tõlgendanud. Annan neist kolm tõlgendust. Kõige lihtsam on
neid pidada järgnevateks. 7 pitserit viib 7 pasunani ja 7 astjani. 21 katastroofi üksteise järel. See
on kõige lihtsam käsitlus. Kui seda lähemalt vaadelda, siis see ei tundu paika pidavat.
Piibliuurija Hendriksoni raamatus „Rohkem kui võitjad“ on arusaamine, et need on
samaaegsed. 7. katastroofile vaadatakse eri nurga alt. 7 asja juurde tullakse Piiblis tagasi neist
erinevalt rääkides. Kõige keerulisem on kombinatsioon nendest (pitserid, pasunad, astjad).
Kolmanda variandi puhul on number 7 teistest eraldatud. See räägib alati samast sündmusest.
Kui need kokku panna, on meil pitserid ühest kuueni, siis on vahe. Samuti on pasunatega ja
astjatega, kuid 7 on kõigil samas kohas. Kuued on järgnevad, aga seitsmed on samaaegselt.
Loodan, et saate aru, et see on parim tõlgendus. 1,2,3,4 (pitserid) on koos ja 5 ja 6 (pitserid) on
koos. 4 ratsanikku (1,2,3,4) Pasunate puhul on jällegi esimesest neljandani koos ja 5 ja 6 koos.
Nad (numbrid 1-6) on teises lähemal kui esimeses ja kolmandas lähemal kui teises. See on nagu
maailmalõpu kiirendamine. See on juba toimumas. Muutused toimuvad palju kiiremini. On
progresseeruv kiirendus, kuid lõpp-punkt on sama. Siis on sellel kõigel lõpp. Ma rääkisin
sellest, sest te kuulete nendest erinevatest lähenemistest. See on natuke keeruline. See on
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kombinatsioon järgnevast ja samaaegsest ja kiirendusest. Tähtis on, et öeldakse, et kui need
asjad juhtuvad, ärge minge araks. Jeesus ütles:“Kui te ennast leiate sellest ajaperioodist, tõstke
oma käed, sest lunastus läheneb. Kui teised küsivad:“Kuhu need asjad küll välja jõuavad?“ siis
meie ütleme:“Meie teame seda.“ Jeesus ütles:“Ärge võtke seda kui surmaagooniat, vaid kui uue
universumi sünnitusvalu.“ See on vaev, mis viib uude ellu. Kristlastel on täiesti erinev
suhtumine. On ülioluline, et kristlased näitavad, et nemad ei karda. Kui kõik teised on surmani
ehmunud, ütlevad kristlased:“Ma tean, kuhu asjad kulgevad ja kes tuleb.“ Mida halvemaks
läheb, seda lähemal on Tema tulek.
Tulen veel erinevate tõlgenduste juurde. Räägin erinevatest vaadetest milleeniumi kohta. 20.
peatüki erinevad tõlgendused on siin. 20. peatükis on öeldud, et Isanda tuleku ja kohtupäeva
vahel on ajavahe. 19 ja 20 peatükk kirjeldavad kolme sündmust: Jeesuse tagasitulek, siis see,
mida me kutsume milleeniumiks ja kohtupäev. Paljud kristlased ei usu seda keskmist või
tõlgendavad seda erinevalt. Võtame seda kõige lihtsamalt. Pärast Jeesuse tulekut valitseb Ta
tuhat aastat siin maa peal. Saatan on seotud ja maalt väljaaetud sellel ajal. Siis on meil maa, kus
Jeesus valitseb, kuradit ei ole ja antikristus ja valeprohvet on juba põrgus. Jeesus valitseb seda
maailma. Küsimusele, kuidas Ta valitseb, on lihtne vastus- Ta valitseb koos pühadega. Ilmutuse
20. näeb Johannes kahte, kes Temaga valitsevad- pühad ja märtrid, kes olid tapetud suure
ahistuse ajal. Teiste sõnadega jahivad maad need, kes olid tapetud ja väljaheidetud. See on
tähelepanuväärne julgustus neile, kes peavad Jeesuse pärast surema. See tähendab, et ei ole üks
ülestõusmine, vaid on kaks. 20. peatükk räägib esimesest ja teisest ülestõusmisest. Esiteks need,
kes surid märtritena ja teiseks kõik ülejäänud surnud kohtupäeval. Õnnistatud on need, kellel
on osa esimeses ülestõusmises, need, kes äratatakse üles, et koos Kristusega valitseda. See on
kõige lihtsam käsitlusviis. Meil on milleeniumiaegne,- eelne ja -järgne käsitlus sellest. On ka
uus käsitlus, kelle meelest võib uskuda mida iganes. See on argus. Me peame sellega silmitsi
seisma. Kui sa võtad midagi Jumala sõnast ära, kaotas sa oma osa elupuust. Premilleenium
võtab Ilmutuse 20 nagu see on. See usub, et Jeesus valitseb sellel maal enne kohtupäeva. See
on 1000 aastat peale Tema teist tulemist, sest teine tulemine on premilleenium. Kuradi seob
ingel tulevikus, kui Jeesus tuleb tagasi nagu ütleb Ilmutuse 20. Kaks ülestõusmist on mõlemad
füüsilised, millest esimene on mõnede jaoks ja teine on ülejäänud inimestele. Need, kes koos
Kristusega valitsevad, on need, kes võidavad, eriti need, kes surevad Jeesuse pärast
märtrisurma. Kogu usuajaloos on ka teistsugused vaated sisse tulnud. On küsimus, milline neist
kahest (postmilleenium ja amilleenium) tuli esimesena. Tõenäoliselt tulid need mehe kaudu,
kelle nimi on Orgastin. 400-500 aastat peale Jeesust tulid uued arusaamad. Algkoguduses oli
ainult esimene vaade (premilleenium). Kui loed kristlikke kirjanikke 2. sajandist pKr, usuvad
nad, et Jeesus valitseb füüsiliselt selles maailmas peale tagasitulekut. Need kaks vaadet
(postmilleenium ja amilleenium) tulid koos Orgastiniga. Postmilleeniumi vaade tähendab, et
Jeesus tuleb tagasi pärast milleeniumit. Nad usuvad, et Jeesus valitseb maa peal 1000 aastat,
kuid see tuleb enne Tema teist tulemist. See tähendab, et Tema teise tulekuni on palju aega.
Usutakse, et saatan seotakse koguduse poolt praegu. Praegu tegeleme me sellega, see viib
vabastusteenistuseni, me palvetame, et me seome sind saatan. Ma arvan, et peaksime olema
valvsad saatanat palves mainides, sest ei oska seda õigesti sõidelda. Seega usub see vaade, et
saatanat seotakse juba praegu. Siis tekib küsimus esimese ja teise ülestõusmise kohta. Öeldakse,
et mõlemad on füüsilised, kuid esimene on Kristuse ülestõusmine ja teine kristlaste
ülestõusmine. Teised, kes koos Kristusega valitsevad, on tänased kristlased. Me valitseme juba
koos Kristusega koguduses. See on postmilleeniumi käsitlus, mis ei ole just väga populaarne,
kuid on jäänud püsima restaureerimiskogudustes. See on uus teoloogia Ameerikast. Selles on
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postmilleeniumi tunnus, mis ütleb, et kogudus kehtestab Jumala kuningriigi maa peal. Eeldades,
et see juhtub enne, kui Jeesus tagasi tuleb. Ta tuleb tagasi peale seda, kui kogudus on hakanud
Tema nimel maailma valitsema. Mulle tundub see liiga optimistlik vaade, millel ei ole
tänapäeval piisavalt tõendeid, või kui on, siis on veel 1000 aastat Jeesuse teise tulekuni. Kõige
populaarsem vaade on amilleeniumi vaade, mis ei usu üldse tuhandeaastasesse rahuriiki. See
ütleb, et Jeesus valitseb juba taevas, milleenium ei ole maa peal, vaid on taevas, kus Jeesus
valitseb ja 1000-aastane rahuriik on sümboolne number esimese ja teise tulemise aastate vahel.
Teiste sõnadega me oleme juba milleeniumis. Jeesus juba valitseb, kuid taevas, mitte maa peal
ja saatan seoti minevikus Jeesuse poolt. Mul on raske uskuda, et saatan on täielikult seotud.
Seda ei näita minu kogemus. Mida nad teevad esimese ja teise ülestõusmisega? Nad ütlevad, et
esimene on vaimne, mis toimub sinu uussünnil. Teine ülestõusmine on füüsiline ja toimub
tulevikus. Valitsemine taevas toimub juba koos surnud kristlastega. Kõik surnud usklikud
valitsevad koos Kristusega juba taevas. Minu meelest mõlemad need teooriad moonutavad
Ilmutuseraamatut oluliselt. Mind tõmbab esimese teooria (premilleenium) poole, mis võtab
seda peatükki üheselt.
Premilleeniumi teooriat moonutati väga tugevalt 19. sajandi alguses J.N. Darby poolt. Temalt
levis see Scofieldile ja nüüd levitab seda Hal Lindsey kirjastus. See on muutnud algkoguduse
premilleeniumi vaadet väga keeruliseks süsteemiks, mida kutsutakse dispensationalismiks ja
milles juutide ja kristlaste tulevik on erinev. Ma ei hakka detailidesse laskuma. Ei usu, et
dispensationalism on piibellik. Mis võiks juhtuda, kui inimesed võtavad sõna selle vastu, on
see, et laps visatakse vanniveega välja ja visatakse välja ka premilleeniumi vaade. Siis jääb
ainult kaks viimast (post- ja amilleenium). Mulle tundub, et see vaade on me mõtlemist
tugevasti mõjutanud. Kui Jeesus valitseb seda maailma enne kohtupäeva ja näitab, milline on
maailm kui see on Tema kätes, Tema valituse all, siis Ta vajaks meist paljusid väga praktilistes
ametites, et valitseda 10-et suurlinna, hoolitseda rahaasjade eest. Jeesus on öelnud
korduvalt:“Kui sina oled ustav piskus, saan ma sind palju üle vastutama panna. Kui suudate
ühte linna korralikult valitseda, saan ma anda 10 linna. Ma teen teid kohtumõistjateks rahvaste
üle.“ Paulus ütles:“Kuidas lähete üksteise vastu kohtusse, kas te siis ei tea, et teie võite rahvaste
üle kohut mõista.“ See teeb igapäevatöö palju olulisemaks, keskkonna olulisemaks. Enne tuleb
keskkond puhastada, kui Jeesus võtab maa üle. Ta tahab jagada inimestega valitsemist. Arvan,
et Jumal tahab näidata, milline on maailm, kui Jeesus seda juhib. Mind inspireerib see mõte. Ta
hakkab valitsema ja meie koos Temaga. See kuidas mina oma igapäevast tööd teen, on
määravaks, millise töö Ta mulle annab. Mida te iganes ka ei usuks, ei arva ma, et see lõhestaks
kristlikku kogudust, sest kõik võime eksida. Arvan, et seda (pre-, post-, amilleenium) osaduse
aluseks võtta on täiesti vale. On vale inimesi selle põhjal lahterdada. Nagu olen juba maininud,
kuulub mu eelistus premilleeniumi teooriale. Nüüd on ilmumas mõned väga head raamatud,
mis ei ole dispensationalistlikud, vaid premilleeniumilised, mis toovad meid tagasi algkoguduse
vaadete juurde. Need on suurepärased vaated kuningriigist. Mitmed autorid avastavad taas
algkoguduse vaateid. Koos dispensationalismiga käib salajase ülesvõtmise teooria. See võib
toimuda millal iganes. Ma ei usu, et Jeesus tuleb täna või isegi sellel aastal. Teatud asjad peavad
ennem juhtuma. Loodan, et see juhtub minu eluajal. Iga põlvkond usub, et Isand tuleb nende
eluajal. Olen kindel, et oleme lähemal kui kunagi eales. Selliste sündmuste kiiruse juures on
kõik võimalik. Isegi kui Ta ei tule minu eluajal, ei ole ma mures, sest tean, et saan esiistme, kui
Ta tuleb. Tähtis on, millist vastutust ma saan kanda Tema heaks, kui Tema võtab maailma üle.
Mida iganes sa ka ei usuks selle kohta, tänu Jumalale kui liigume milleeniumile ja kohtupäevale
lähemale, et leiaksime täieliku üksteisemõistmise kristlaste hulgas. Kas pole naljaks, kui
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jutlustan põrgust, ütlevad inimesed, et nad ei ole sellega nõus. Ma ei kuule inimesi kunagi seda
ütlevat, kui räägin taevast, mida iganes ma ka ei ütleks. Keegi ei vaidlusta midagi ilusat, lihtsalt
häirivate asjadega ei taheta alati nõustuda.
Läheme viimaste peatükkide juurde, mis kirjeldavad, kuidas Jumal loob kõik uueks. On
hämmastav, kuidas 1. Moosese 1-3 ja Ilmutuse 21 ja 22 kuuluvad kokku. Elupuu tuleb jälle
esile. Mulle meeldib jutustada uuest maast. Ma jutlustasin Sidneys uuest maailmast nende
kuulsa supelranna lähedal. Ma ütlesin, et uuel maal ei saa olema merd, päikest ega seksi. Keegi
ei hüüdnud halleluuja. Oli surmvaikus, sest kõike neid kolme ülistatakse Bondy Beachil.
Kogudus tahtis ruttu randa minna. Kuid sa ei hakkaks millestki neist puudust tundma. Kas teil
pole tunnet, et meri lahutab meid? English Channel eraldab meid Euroopast. Inimesed lähevad
ülemeremaale. Siis pole enam merd, kuid on jõgi. Suurepärane puuviljadieet. Elupuul valmivad
viljad igal kuul. Ja ma ei suuda oodata, millal näen seda linna, mida arhitektid on hoolega
kujundanud. Mulle meeldib arhitektuur. Läksin Brasiiliasse ja Canberrasse, et näha, kuidas nad
planeerivad uut linna ja mõlemal juhul paisutasid nad ojad , mis voolasid linnast läbi. Saksa
arhitekti nimi Brasiilias oli Nehemja. Arhitektuuri probleem suurlinnades on, kuidas ehitada
suurt linna ilma seal elavate inimeste dehumaniseerimiseta. Suured pilvelõhkujad võtavad
inimestelt inimlikkuse. Ma ootan kärsitusega Uue Jeruusalemma arhitektuuri. See saab olema
inimlikus mõõtmes. Kui kuul oleks õõnsus, mahuks Uus Jeruusalemm täpselt selle sisse. See
on 2/3 Euroopa territooriumist. See on universumi pealinn.
Kalliskive on kahte liiki. See on avastatud alles viimastel aegadel. Kas olete kuulnud
polaroidvalgustusest? Kui teil on polaroid päikeseprillid, mis peegeldavad valgust läätsedelt
tagasi. Polaroidid lasevad valgust sisse ainult ühest suunast. Kui võtate kaks polaroidläätse ja
keerate neid nii (risti), lähevad need tumedamaks. See on ristpolaroidsus, laseb valgust ainult
kitsast pilust sisse. Need (mitte risti) lasevad valgust ribadena, kuid see (risti) laseb väikesest
pilust. See on väga puhas valgus. Kui võtate vääriskivid ja lõikate need väga õhukeselt ja panete
nad risti polaroidvalgusesse, juhtub üks kahest. Kas tekivad vikerkaarevärvid, sõltumata, mis
värvi nad algselt olid või kaotavad nad oma värvi ja lähevad mustaks. See on anisotroopse ja
isotroopse vahe. Mõned muutuvad ühest värvist paljuvärviliseks ja teised kaotavad täielikult
värvi. Siin on mõned pildid neist kividest. Ülemised 12 on anisotroopsed ja neile tulevad
vikerkaarevärvid, neli isotroopset on täielikult värvi kaotanud. Näitan teile jaspisetükki, 7000
tolli suurust. Vaadake värvi puhtas valguses. Kas pole ilus? Siin on imeline asi, mis on täiuslik
tõestus, et Piibel on Jumala sõna. Need ülemised 12 kivi on materjal, mida Jumal hakkab Uues
Jeruusalemmas kasutama, aga Ta ei kasuta ühtegi alumist (värvi kaotanud). Seda ei teatud kuni
laservalguse avastamiseni 20 aastat tagasi. Kuidas teadis Johannes, milline kivi on anisotroopne
ja värviline ja milline kaotab värvuse. Mul on kiusatus öelda daamidele, et nad läheksid koju
ja ütleksid meestele, et nad on ostnud kalliskive, mis ei ole midagi taevas. Teemantid ei ole
midagi, rubiinid ei ole midagi. Kõik, mida Jumal hakkab kasutama Uues Jeruusalemmas, on
värvilised. Kuidas võis Johannes seda teada? Ta ei teadnud, kuid Jumal teadis. See raamat on
mulle tõestuseks, et Piibel on Jumala sõna, sest ainus, kes teadis nende kalliskivide erinevust,
oli Jumal. Ma ei suuda oodata, millal näen seda arhitektuuri ja kive. Kõik on uueks loodud. Mis
teeb majast kodu? Need, kes seal on. Inglid saavad seal olema. Nad ei tule tiibade ja harfiga.
Piibel ütleb:“Olge külalislahked, sest võite võõrustada ingleid.“ Piiblis tulevad nad inimestena.
Võite kellelegi küüti pakkuda ja ei teagi, et teie autos oli ingel. Te ei pea teadma, et ta on seal.
Jumal lihtsalt saatis ta, et sind kaitsta. Seal saavad olema kõik pühad. Kõik meie küsimused
saavad vastatud. Jeesus on seal. Kas vaatate esmalt Tema nägu või Tema käsi? Mina vaatan
mõlemat. Jumal on seal, see on parim. Nüüd tuleb vapustav uudis. Kus see kõik saab juhtuma?
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Kas üleval taevas? Ei. Taevas on lihtsalt ooteruum. Maal. Kõige uskumatum asi on, et Piibli
viimastes kahes peatükis on öeldud, et Jumal tuleb sinna sisse koos meiega. Tema Poeg on
olnud siin, kuid Piibli lõpus tuleb ka Jumal sinna elama. Siis me ei palveta enam:“Meie Isa, kes
Sa oled taevas…“ vaid „Meie Isa, kes Sa oled maa peal.“ Inglid ütlevad: Vaata seda imelist
kohta! Jumala eluase on koos inimestega mitte inimeste eluase Jumalaga. Jumal on sisse
kolinud. Uus Jeruusalemm, mis on taevast alla tulnud, on Jumala eluase. Me hakkame koos
Temaga elama siin uues maailmas. Kas pole rabav? Kristlased räägivad taevasse minekust,
Piibel räägib, et Jumal tuleb maa peale. Nii oli ka alguses, sest esimene kord, kui Aadam kuulis
Jumalat, jalutas ta aias. Lõpus kolib Jumal sisse ja ütleb:“Ma teen sinu juurde oma eluaseme.
Teie olete minu inimesed. Mina olen teie Jumal.“ See on loo lõpp. See algab vana maailmaga
ja lõpeb uuega. Kristlus on väga maine religioon. Piibel on maa peale tagasi tulemise raamat.
Nagu Jumala Poeg tuli maa peale, nii tuleb Isa maa peale. See kestab igavesti. Me võime reisida
kosmoses, igal pool universumis. Nagu Jeesuski võib igal pool käia, kuid meie eluase kõige
kese on Uus Jeruusalemm. See on täiuslik linn, kus igaüks tunneb end kodus. Jeesus pöördub
puusepatöö juurde tagasi. Igaüks leiab oma koha. Teie jaoks on koht valmis pandud. Aamen.

Ilmutuse raamatu põhisõnum
Oleme Ilmutuse raamatut käsitlenud, kuid tahan üht-teist lisada. Eelmisel korral rääkisin
peamiselt erinevatest tõlgendustest, üritades teile selgitada mitmeid keerulisi küsimusi. Kuid
ma ei valgustanud enda arvamust, mis on tunduvalt lihtsam. Minu meelest ongi Ilmutuse raamat
väga lihtne raamat. Osad kristlased ei pääse sellesse kuidagi sisse ja teised ei pääse kuidagi
välja. On neid, kes hirmul ja on ka fanaatikuid. Kuid minu arvates ei peaks seda raamatut
kartma. Ärge laske end kõigist neist tõlgendustest hirmutada. Tegemist on vägagi erilaadse
raamatuga Uues Testamendis. Mitte ainult sisu poolest, vaid ka selle ainulaadse saamisloo
poolest. Tegelikult pole Johannes selle raamatu autor. Tõsi, tema käsi hoidis pliiatsit, mis sõnad
üles märkis, kuid see pole tema kirjutis. Teiste Piibli raamatute puhul on keegi need teadlikult
läbi mõelnud ja kirja pannud, andes raamatule isikupärase pitseri. Kuid Ilmutuse raamatuga on
teisiti, sest selle koostas Jeesus ise. Tegelikult oli sellega seotud mitu isikut. Ingel andis sõnumi
Johannesele. Püha Vaim andis selle inglile. Jeesus Kristus andis selle Pühale Vaimule. Raamatu
alguses on kirjas nii:“See on Jeesuse ilmutus, mille Jumal Talle andis oma sulastele
teadaandmiseks.“ Seega on tegemist Piibli raamatuga, mis on kõige otsesemalt Jumala poolt
dikteeritud nagu ka Piibli 1. Moosese raamat. Johannes pani lihtsalt kirja, mida nägi ja kuulis.
See selgitab, miks Ilmutuse raamatu kreekakeelne tekst on väga kehvas stiilis. Grammatika on
vilets, mitmes lauses puuduvad tegusõnad. Johannese evangeeliumis ja kirjades kasutatud
kreeka kirjastiil on hea. Seetõttu osad õpetlased arvavadki, et Johannes poleks iial saanud nii
kehvas stiilis kirjutada. Aga kui kirjutaja näeb reaalajas ühte nägemust teise järel ja kuuleb
pidevalt:“Pane kirja! Pane kirja! Need sõnad on tõde!“ Vaeseke näeb lakkamata nägemusi,
kuuleb inglite laulu, teda viiakse Taevasse, siis tagasi ja kõik tuleb kähku kirja panna. Pole siis
ime, et keelekasutus lonkab. Teiegi teete siin märkmeid, mis pole alati just parimas kirjastiilis.
Ja kui lõpuks oli kõik kirja pandud, ütles Jumal:“Neetud on, kes midagi kirjapandust ära võtab!
Kes siit midagi ära võtab, sellelt võtan ma ära tema taevase osa!“ Johannes ei julgenud teksti
redigeeridagi. Kas teie julgeksite? Olete teinud märkmeid ja siis ütleb Jumal, et neetud on, kes
neid muudab. Johanneski ei julgenud teksti mingilgi moel hiljem muuta. See selgitab tahumatut
kirjastiili. Tegu on justkui kiirmärkmetega. Ta nägi nägemus nägemuse järel, kuulis sõna sõna
järel. Tähtis on ühtlasi mõista, kus ta sel ajahetkel oli ja mis päev tookord oli. Ta oli Patmose
saarel. Mäletate Lääne-Türgi kaarti ja seitsme koguduse paiknemist? Väike saar Türgi
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rannikuvetes on Patmos. Sinna saadeti kurjategijad, eraldamaks neid teistest inimestest.
Johannes on samuti sellel saarel. Miks? Jumala sõna ja Jeesuse tunnistuse pärast. Umbes 96
pKr viidi ta vangi Jeesuse tunnistuse pärast. Ilmutuse sai ta Issanda päeval. Mitte „ühel“ Issanda
päeval, vaid „kindlal“ Issanda päeval. Ilmselt arvate, et tegemist on pühapäevaga, kuid sel juhul
oleks ta seda teisiti väljendanud. Siit saame vihje, mis toimus Ilmutuse saamise ajahetkel.
Veidi taustast. Esimene kristlaste tagakius toimus Nero valitsuse all, kuid see polnud kõige
jubedam. Siis järgnesid väga julmad tagakiusulained, 1. aastasaja lõpul. Selleks ajaks oli
kristlaste eluolu muutunud väga raskeks. Juba ammu enne Kristust oli Julius Caesar end
jumalaks kuulutanud ja tema järeltulija Augustus lasi enese auks templeid ehitada.
Keisrikummardamine oli Lääne-Türgis võimsalt levinud. Augustusele oli sealkandis arvukalt
templeid püstitatud. Tol ajajärgul hakati juurutama uut viisi keisrikummardamist. Kord aastas
pidid kõik inimesed keisrit kummardama, minnes templisse keisri kuju ette ja heites viirukit
altarile, nii et suits tõusis kujuni ja siis tuli öelda kolm sõna:“Keiser on isand.“ Kord aastas pidi
igaüks sel viisil toimima, muidu peeti teda reeturiks. Seda päeva kutsuti keisririigis „Isanda
päevaks.“ Tegelikult kasutatakse kreeka keeles omadussõna „isandale kuuluv“ päev. Sellise
tiitli oma päevale andis keiser ise. Kristlased seisid valiku ees. Nad ei võinud öelda, et keiser
on isand, sest ainult Jeesus on Isand. Muidu oleksid nad teinud keisri Jeesusega võrdseks. Iga
kristlane pidi valima keisri salgamise ja saama reeturiks või kuulutada keiser isandaks ning
salata Kristust. Selline on Ilmutuseraamatu taust. Johannes ongi juba vangistatud Jeesuse
tunnistuse pärast. Ta teab, et teisigi ootab ees sama valik, kuid seitse kogudust pole selleks
sugugi valmis. Nüüd annab Jeesus Püha Vaimu läbi Johannesele terve hulga nägemusi ja sõnu.
Need on sõnumid seitsmele kogudusele, et need võiksid valmistuda eelseisvaks tagakiusuks.
Usun, et Ilmutuse raamat on kirjutatud tavaliste inimeste jaoks mitte teoloogide ega ülikoolide
õpetlaste jaoks. Tänapäeval antakse kõik keerulisemad teemad õpetlaste kätte uurida. Nii
saavadki vaid eksperdid sõna sekka öelda. Kuid Piiblit ei kirjutatud mitte ekspertidele ja mitte
klassikalises kreeka keeles, vaid tavakeeles, lihtinimestele. Lihtinimesed nimelt kuulasid
rõõmuga Jeesuse kõnelusi. See on kompliment nii lihtinimestele kui Jeesusele. Kõrgelt haritud
inimestega on üsna lihtne hämada, kui panna kõne ilusasse pakendisse. Lihtinimestega pole
kerge lollitada. Võib-olla seetõttu ei tulegi paljud neist kirikusse. Haritud inimestega võib
hämada, kuid lihtinimestega mitte. Ilmutuse raamat on mõeldud lihtinimestele. Seetõttu peab
seda lugema argimõistuse ja tavakõne reeglite abil. Tavakõne reegliks on, et sõnad
väljendavadki oma täpset tähendust kui just pole erilist põhjust teisiti edastada. Sama sõna
samas kontekstis omab sama tähendust, kui pole teisiti ära märgitud. Tavakõne ja argimõistuse
reeglid on parim viis Ilmutuse raamatu mõistmiseks. Seega ole julgustatud. See on kirjutatud
teile. Meie muidugi ei seisa silmitsi sarnase tagakiusuga, Hiina kristlased aga küll ja nemad
armastavad seda raamatut. Nemad mõistavad öeldut. Meie loeme seda pigem akadeemilisest
vaatenurgast nagu mõistatust. Aga kui seisad silmitsi surmaga Jeesuse nime pärast, on raamatu
sõnumit lihtne mõista. Selles on suur julgustus. Muidugi, see on kirjutatud lihtinimestele 1.
sajandil pKr ja nende kultuur oli meie omast paljuski erinev. Aga ometi, kui loed seda
tavamõistuse abil, saad sõnumist aru. Minu meelest on sõnum vägagi lihtne, sest see oli
suunatud lihtrahvale. Usun, et raamatu põhieesmärk on praktiline, mitte intellektuaalne. Paljud
uurijad, kelle käsitlustest juttu oli, teevad sama vea, arvates, et Ilmutuse raamatu mõte on
rahuldada meie uudishimu tuleviku osas. Üldsegi mitte! Enamik uurijaid on üritanud
mõistatada, milline osa mis ajajärku kuulub ja kui kaugele tulevikukell juba jõudnud on. Ja kui
lähedal me lõpule oleme. See on paljuski ajaraiskamine. Ilmutuse raamat ei ole iidne almanahh,
täis detailseid ennustusi maailmalõpu kohta. Selles on tõepoolest mitmeid ettekuulutusi
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tuleviku kohta- 56 ettekuulutust. 63% ehk 2/3 salmidest hõlmavad ettekuulutusi. Ometi pole
seda raamatut kirjutatud põhjusel, et näeksime aega Jumala kellal. Kõik tulevikuga seonduv
Uues Testamendis on mõeldud meie aitamiseks olevikus. Jumal räägib tuleviku kohta vaid
meile vajaliku osa, et elaksime õigesti käesoleval ajal. Tulevikuilmutuse praktiline mõte pole
mitte meie uudishimu rahuldada, vaid et võiksime end ette valmistada ja teaksime, mida
kriisiaegadel teha, kuidas õigesti tegutseda. Tulevikuettekuulutuste eesmärk eristub selgelt
salmis Ilmutuse raamatu keskosas. Peale hirmuäratavaid ettekuulutusi eelseisvate lõpuaja
sündmuste kohta on kirjutatud nii:“Siin on vaja jätkuvat kannatlikkus pühade poolt, kes peavad
Jumala käske ja püsivad ustavad Jeesusele.“ Selles on asja tuum. Johannes ise on juba kannatuse
all Jeesuse tunnistuse tõttu. Nägemuse läbi mõistab ta, et ka kõiki teisi kristlasi tabab
samasugune tagakius. Neil tuleb teha oma valik. Teisisõnu on ilmutuse raamat märtrite
käsiraamat. Siin on hulgaliselt märtreid, inimesi, kes surevad Jeesuse pärast. Inimesi sureb
pidevalt Jeesuse tunnistuse pärast. 1999.a. tapeti kristlastena 264 000 inimest. Šokeeriv!
Jeesuse ristisurmast alates pole olnud kümnendit, mil inimesed poleks Tema pärast surnud.
Märterlus on palju levinum, kui meie siin mugava eluga Inglismaal arvame. Inimestel tuleb
valida, kas salata Jeesust ja elada või tunnistada Jeesust ja surra. Seetõttu Ilmutuse raamat
julgustab meid olema ustavad surmani. Mitte kuni loomuliku surmani, vaid surmaähvarduseni.
Nii nagu Jeesus oli ustav ka surmas. Jeesus ei tõotanud meile kerget elu, vaid palju raskuseid.
Murelikult kuulan inimesi rääkimas, et kui nad usule tulid, kadusid kõik nende probleemid.
Alguses kadestasin neid, kuid nüüd kahtlen selles tunnistuses. Kui ma tulin Jeesuse juurde,
algasid probleemid. Sain Püha Vaimuga ristitud ja mu probleemid süvenesid. Viimase viie aasta
sees on olnud mu elu suurimad probleemid. Selline on minu tunnistus. Kuid just seda Jeesus
ütleski:“Maailmas on teil palju raskusi, kuid ärge muretsege, mina olen kõige selle üle!“ Jeesus
oli aus. Ta ei lubanud meile lillepidu, vaid raskusi. Ilmutuse raamatu võtmesõna on lihtne„võitma“. Meid ei kutsutud passiivsesse püsimajäämisse, vaid olude ületamisse. Läbi kogu
raamatu kõlab sõna „võitma“. Kirjades 7-le kogudusele leidub igas kirjas lause:“See, kes võidab
(ületab), saab tasu.“ Ilmutuse raamat on kirjutatud usklikele, kes on surve all, aitamaks neil
saada „ületajateks“ mitte „allajääjateks“ kui tagakius tuleb. Selline on Ilmutuse raamatu mõte.
Jeesus lubab võitjatele hulgaliselt tasusid. „Võitja saab õiguse süüa elupuust Jumala paradiisis.“
„Võitjat teine surm ehk põrgu ei puuduta.“ „Võitjale annan ma salajast mannat ja valge kivi,
millele on kirjutatud uus nimi.“ „Võitjale annan ma võimu valitseda rahvaid raudsauaga.“
„Võitja riietan ma valgesse rüüsse.“ „ Võitjast teen ma samba Jumala templis ja ta ei lahku sealt
enam iial.“ „Võitja saab õiguse istuda koos Jeesusega troonil.“ Kõik see julgustab meid saama
võitjateks.
Nüüd aga asja karmim pool. Ühes lubaduses ütleb Jeesus:“Võitja nime ei kustuta ma kunagi
Eluraamatust.“ Aga mida see siis tähendab nende jaoks, kellest ei saa võitjaid.“ Teadke, et nime
on võimalik Eluraamatust ära kustutada. Mäletate Moosese lugu? Jumal näitas Moosesele, kui
kurjad Iisraeli lapsed olid ja Ta tahtis nad hävitada. Mooses anus nende pärast ja püüdis Jumalat
mõjutada:“Jumal, kui sa nad hävitad, kustuta siis ka minu nimi oma raamatust ära!“ Paulus
omakorda ütles, et on valmis saama neetud, kui see aitaks Iisraelil taevasse saada. Moosesel oli
sarnane südamehoiak. „Kui pühid rahva minema, pühi oma raamatust ära ka minu nimi.“ Jumal
ütles Moosesele, et Ta ei kustuta tema nime ära. Kuid kustutan ära nende nimed, kes pattu
teevad.“ Selline on ilmutuse raamatu tõsine sõnum. Lõpuosas, kus kirjeldatakse imelist uut
taevast ja uut maad ja Uut Jeruusalemma, mis tuleb alla maa peale, öeldakse ühtäkki:“See, kes
võidab, pärib kõik selle. Kuid arad heidetakse tulejärve.“ See raamat on suunatud
uuestisündinud kristlastele. Ja siis öeldakse neile, et taevas on vaid võitjatele. See läheb kokku
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ühe eelnevalt käsitletud salmiga, kus Jeesus ütles:“Kui teie ei tunnista mind inimeste eest, ei
tunnista mina teid Isa ees.“ Seega on kahte tüüpi usklikke: need, kes annavad survele järele ja
need, kes võidavad raskused. Taevas on neile, kes võidavad. Nime on võimalik Eluraamatust
ära kustutada. Ilmutuse raamat on tõsine raamat. See on kirjutatud kristlastele, kel on ees
ränkrasked ajad. Neile öeldakse:“Seiske, jääge püsima, ületage kõik tuleviku nimel! Järgige
Jeesust, kes tulevase rõõmu nimel kannatas ära häbi ja risti!“ Sest Ta suutis näha ettepoole.
Kõik meie kannatused on lühiajalised võrreldes igavese auga. Selles on raamatu sõnumüleskutse kristlastele võita raskused. Selleks, et meie nimi püsiks Eluraamatus kirjas. Raamatu
põhieesmärk ongi hoida kristlaste nimed Eluraamatus kirjas. Julgustada neid kindlalt seisma,
kasvõi surmani välja, kui seda on vaja. Raamat on sõnum Jumalalt läbi Jeesuse ja Püha Vaimu,
ingli kaudu neile kogudustele, mis on eemalviibiva Johannese südamele kallid.
Proovin raamatut võimalikult lihtsalt lahti seletada. Ärge jääge detailidesse toppama. Raamat
jaguneb kolme ossa. Esimeses osas on teemad, mis tuleb kohe korda teha enne kriisiaega.
Kogudused, mis teevad kompromisse, ei jää survete all püsima. Seitse kirja kogudustele 1-3
peatükis on sõnum Jeesuselt koguduse pealt, sest Tema näeb, mis on kogudustes õigesti ja mis
valesti. Jeesus kirjutab Johannese kaudu 7 kirja. Igas kirjas ütleb Ta kogudusele esmalt midagi
head ja alles seejärel halbu asju. Seitsmest kogudusest viiele on kirja pandud häid sõnu, kahele
aga pole Tal midagi head öelda. Üks neist kahest on suurim, edukaim ja rikkaim kogudus. Aga
Jeesus ütleb neile:“Peate end rikkaks, kuid olete puruvaesed. Tegelikult pole ma ühelgi teie
teenistusel kohal viibinud.“ See on Laodikea kogudus. „Olen koputanud teie uksele.“ Jeesus
koputab koguduse uksele, mitte inimsüdame uksele. „Seisan uksel ja koputan.“ See on
Laodikea koguduse uks. „Piisab, kui üks teie liige ukse avab, siis ma tulen sisse.“ Siin salmis
pole midagi pistmist usulepööramisega ja seda ei tohi kasutada evangeliseerimisel- see on väga
eksitav. Hoopis patune koputab Kuningriigi uksele, mitte Jeesus ei koputa meie uksele. Kuid
Laodikea koguduse uksele Ta koputab ja kui vaid keegi liikmetest avaks ukse, siis astuks Ta
sisse. Kirjad paljastavad, mis on valesti. Nii ebajumalateenistust kui ka moraalitust. Samad
teemad, mis on Pauluse ja Johannese kirjades, kuid sõnum on see: te pole valmis märterluseks.
Esimene võit üldse on kogudusesisene võit. Esimene asi ületada. Kuigi kirjad on saadetud
kogudustele, on need suunatud igale üksikliikmele. Mis iganes kogudusega ka juhtuks- „igaüks,
kes võidab…“ Kogudus on esimene paik, kus õpime võitjaks saama. Isegi oma koguduse
nõrkuste ületamisel on igaüks vastutav esmalt iseenda eest. Vaadake, et oleksite ise võitjad,
olenemata oma koguduse olukorrast. Sellised on asjad, mis tuleb koheselt korda seada. 4.
peatüki 1. salmis ütleb Jeesus, et näitab, mida tulevik toob. Raamatu lõpus ongi kirjas tuleviku
ettekuulutused. 1.-3. peatükk räägivad sellest, mis tuleb koheselt korda seada, aga edasi on
teemaks tulevik. Teine osa jaguneb selgelt kaheks ja võin panna mõlemale osale igati lihtsa
pealkirja. 4-18 peatükid:“Asjalood lähevad hullemaks, enne kui paranevad.“ Lõpuosa:
“Asjalood lähevad palju paremaks peale seda, kui on allamäge läinud.“ Enam lihtsamat
sissejuhatust Ilmutuse raamatusse ei saaks ma anda. Esiteks, asjad, mis tuleb korda teha enne
kriisiaegade algust. Teiseks, kõik läheb palju hullemaks, enne kui paremaks muutub.
Kolmandaks, pärast kriisiaega läheb kõik palju paremaks. Lihtsamalt on seda võimatu
väljendada. Mis siis tingib asjade kulgemise halvast paremuse suunas? Vastus on kirjas 19.
peatükis: Jeesus tuleb tagasi. Teisisõnu, kõik läheb hullemaks kuni Jeesuse naasemiseni ja siis
läheb kõik paremaks. Siin on tegemist apokalüptilise ajalookäsitlusega. Mäletate, oleme eri
käsitlustest varem rääkinud. On tsükliline (ring) käsitlus, on „parem-halvem suund“ (nool üles,
nool alla) käsitlus. Piibli käsitlus on, et asjad lähevad palju hullemaks enne järsku muutust
paremuse poole. Põhjus muutuseks on kristlaste seisukohalt Jeesuse teine tulemine. Selline ongi
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Ilmutuse raamatu lihtne sõnum. Asjad lähevad tõesti järjest hullemaks. Kirjeldatu on üsna
hirmus. Tuleb aeg, mil me ei saa poest oste sooritada, kui meil pole diktaatori numbrimärki käel
või otsaesisel. Selle märgi abil toimub kassas maksetehing. Kuid kristlased keelduvad märgist.
Tulemas on ökokatastroofe, ookeanid ja jõed saastuvad. Joogivett ja toitu napib, toimub
maavärinaid, on näljahädasid, AIDS-i laadseid haigusepuhanguid, milles kolmandik inimkonda
hukkub. Kõik läheb järjest kohutavamaks. Seda on ju parem ette teada, et mitte üllatuda, kas
pole? Jeesus ütles oma eluajal, et annab asju ette teada, et oleksime valmis. Kristlased ei usu,
et elu maailmas muutub paremaks enne Jeesuse tagasitulekut. Kõik pöördub halvema suunas ja
seda eriti kristlaste jaoks. Meil on ees ülirasked ajad. Kuigi meie maal täna tagakiusu pole, on
see ometi tulemas. See on juba vaikselt alanud. Kui hoolega jälgite, märkate. Me oleme nüüd
vähemuses ja kogudused üle maailma on tugeva surve all. See jõuab ka meieni. Jeesus ütles, et
enne lõppu vihkavad meid kõik rahvad. Seda pole veel toimunud, kuid see on lähemal kui iial
varem. Me peame valmis olema. Kuid raskusaeg on lühike võrreldes järgneva imelise ajastuga.
Kui aga raskustele alla jääme ja loobume tulevikust, on kohutav avastada, et nimi on
Eluraamatust kustutatud. Kui hoiad oma pilgu tulevikul ja tead, kuidas asjalood arenema
hakkavad, suudad olevikus vastu pidada ega loobu oma tulevikust hetkekannatuste pärast. Isegi
mitte surmasuus seistes. Kui aga loobud, oled äärmiselt rumal. Selline on Ilmutuse raamatu
sõnum ja ülesehitus. Uurige raamatut lihtsast vaatenurgast, ärge takerduge detailidesse. Püüdke
tajuda raamatu olustikku, selle luulelisust, pildikeelt. Laske selle meloodilisusel end läbinisti
täita, et mõistaksite hästi sõnumit:“Jah, asjad lähevad hullemaks, kuid olen valmis, sest seejärel
muutub kõik imeliselt heaks.“ Hetkel, kui asjad on kõige hullemas seisus, tuleb Jeesus tagasi.
Nii et mida hullemaks läheb, seda lähemal on pöördepunkt. Ühtäkki ratsutab Jeesus otse
õuduste keskele ja seljatab kogu kurjuse. Jeesus kihutab saatana sellest maailmast välja ja võtab
võimu üle. Enne kui uus maailm luuakse, usun veendunult, et tuleb aeg, mil Jeesus näitab meile,
milline meie maailm tegelikult on, kui Tema seda valitseb ja saatanat pole siin. Veelgi enam.
Sel ajajärgul valitseme me maailma koos Temaga. Peame selleks valmis olema. Paulus kirjutas
korintlastele omavahelise kohtuskäimise kohta:“Kuidas te võite pöörduda uskmatute poole oma
tülide lahendamisel, kui te ise hakkate kohut mõistma rahvaste üle?“ Ühel päeval on kõik meie
kätes- kohtukojad, pangad- kõik! Meie kätes, Jeesuse valitsuse all. Parim viis ette valmistuda
on olla oma ala parim töötaja juba nüüd, usaldusväärne ja vastutustundlik. „Kui olete ustav
väikese rahasummaga, usaldan teile palju enam.“ „Kui olete ustav oma linna haldamises, panen
teid kümne linna üle.“ Kui paljud meist on valmis valitsema kümne linna üle? Seda tuleb õppida
koguduses. Aga kas tahaksite, et tänased kogudused valitseksid maailma? Meil on palju teha,
et valmistuda valitsema koos Kristusega. Asi on igati praktiline. Kui hakkame valitsema
maailma koos Kristusega, peame olema korralikud ja usaldusväärsed inimesed, head ja ustavad
teenijad, kellele saab usaldada vastutust, kui Ta naaseb.
Seejärel aga- ümbertöödeldud maa ja ümbertöödeldud taevas. Uus taevas ja uus maa.
Hämmastavaim on see, et Jumal tuleb Taevast alla siia elama. Jumala lõplik aadress pole mitte
Taevas, vaid maa. Ta tuleb alla, et elada koos oma rahvaga. Inglidki on hämmingus:“Vaadake!
Jumala eluase on inimeste keskel!“ Tema on nende Jumal ning nemad Tema rahvas. Uus
Jeruusalemm tuleb Taevast alla maa peale ning siin me elame koos Isa, Poja ja Püha Vaimuga
igavesti. Raske on seda kõike isegi ette kujutada, kuid andku see teile julgust. Ärge loobuge
tulevikust, salates Kristust, kui surve hakkab kasvama. Olen teile rääkinud, et ise ma ei tea, kas
peaksin vastu, kui mind lõvide ette heidetaks. Mainisin seda aastaid tagasi ühele pühale mehele.
Too vastas:“Kui sa ei salga Jeesust väikestes asjades nüüd ja praegu, siis annab Ta sulle armu
suurtes asjades vastu pidada.“ Teisisõnu algab kõik juba nüüd. Kui murdud juba nüüd, ei pea
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sa vastu suurtes katsumustes. Aga kui õpid juba nüüd raskusi ületama, võidad ka suured
katsumused ning su nimi püsib Eluraamatus kirjas. Kohtupäeval avatakse vaid kahte tüüpi
raamatud. Palju on raamatuid pealkirjaga „Sinu elu“, kuhu on kirja pandud kõik su teod, sõnad,
mõtted, tunded. Kes meist tahaks, et selline raamat avataks? Kes meist võiks seisma jääda
Jumala ees sellise raamatu avanedes? Kuid on veel teinegi raamat, Eluraamat, milles on kirjas
Jeesuse elu ja kõik need nimed, kes püsivad Temas kuni lõpuni välja. Seepärast Jeesus ütleski,
et kes lõpuni vastu peab, pääseb. Kogu Ilmutuse raamatu sõnum on: Kes lõpuni vastu peab,
pääseb. Kes ületab ja võidab, pärib kõik ning tema nime ei kustutata Eluraamatust. Mõistate
nüüd, et meid on kutsutud saama võitjateks. Selline on Ilmutuse raamatu lihtne sõnum. Võibolla osadele kristlastele see raamat nüüd enam ei meeldigi. Kuid ähvardava langusohu kõrval
on siin enamjaolt siiski julgustus vaadata teispoole katsumusi: ära anna tulevikku käest! Hoia
sellest kinni! Hoia kinni Jeesusest! Ole Talle ustav, juhtugu mis tahes. Hiljuti kohtusin Hiina
kristlastega, keda oli piinatud elektrijuhtmetega, et sundida neid Jeesust salgama. Paar kuud
tagasi küsis minult keegi, mida kirik Inglismaal kõige enam vajaks, vastasin ühe sõnaga:
tagakiusu. See teeks asja klaariks. See näitaks, kes on Jeesusele ustav ehk teisisõnu võitja.
Ilmutuse raamat ütleb, et selline eraldamine toimubki enne lõppu. Kõik läheb järjest hullemaks,
aga need, kes võidavad, riietatakse valgete rõivastega. Nad söövad Elupuust, nad kõnnivad koos
Kristusega aus.
Lõpetuseks loetlen 10 põhjust, miks lugeda Ilmutuse raamatut. Esiteks, see kaitseb väärõpetuste
vastu. Igasugu valeõpetajad räägivad teile Ilmutuse raamatust ja kui te ise seda ei tunne,
püütakse teid lõksu. Kui teate Ilmutuse raamatut neist paremini, saate neist jagu. Ukselt uksele
käies teavad nad, et kristlased ei tunne seda raamatut. Nad esitavad oma nägemuse ja te ei oska
vastu seista, sest teil puudub teadmine. Teiseks, ettevalmistus tagakiusu vastu, mis on tulemas.
Kristlaste eluolu Inglismaal muutub üha raskemaks. Meil tuleb selleks valmis olla ja Ilmutuse
raamat on meile abiks. Kolmandaks, see innustab Jumalat ülistama. Mitmed ülistuslaulud
põhinevad sellel raamatul, sest siin kõlab pidevalt „halleluuja!“ Kindlasti teate Händeli
„Halleluuja“ kooriesitust. Nii kaasahaarav! Teate, millest see räägib? See rõõmustab
maailmamajanduse kokkuvarisemise üle, Babüloni kokkuvarisemise üle. Halleluuja! Börs on
kokku kukkunud! Halleluuja! Kõikvõimas Jumal valitseb! Just seda see ülistab. Peatükk 19
hõiskab maailmamajanduse kokkuvarisemise ja praeguste süsteemide lagunemise üle. Jeesus
on nüüd lõpuks tagasi ja Babüloniga on lõpp. Neljandaks, vastumürk maailmavaimsuse vastu,
hoides su mõtted taevastel asjadel. See aitab sul hoida mõtted tulevikul, kõigel sellel, mida
Jumal tegema hakkab. Nii saad indu olevikuprobleemidest kõrgemale tõusta ega vaju
maailmamuredesse. Viiendaks, see ergutab jumalikkuse suunas. Et su nime ei kustutataks
Eluraamatust- see on tohutu stiimul jumalikuks eluks. Kuuendaks, motiiv evangeliseerimiseks.
Kirjeldades Taevast ja põrgut innustab Ilmutuse raamat meid kaasa kutsuma võimalikult palju
inimesi. Seitsmendaks, see aitab tõlgitseda ajaloo kulgu, kui kuuleme teateid katastroofide
kohta. Üks perekond oli Sidneys puhkusel, sattus otse metsatulekahju keskele, kiirustas seejärel
Los Angelesi, jõudes kohale just maavärina ajaks…Katastroofide kohta ütles Jeesus:“Tõstke
oma silmad! Ärge imestage nende üle kartuses, et see on lõpp. Need on uue maailma
sünnitusvalud!“ Need aitavad teil päevauudiseid uue pilguga lugeda. Käsitlesime oma
koguduses Ilmutuse raamatut mitu nädalat järjest. Iga nädal toodi mulle ajaleheväljalõikeid
illustreerimaks räägitut. Ilmutuse raamat aitab ümbritsevaid sündmusi mõista. Inimesed
küsivad, kuhu küll maailm välja jõuab. Meie teame, kelleni see välja jõuab. Kaheksandaks,
kindlustunne hea ja kurja vahelise võitluse lõpptulemusest. Ilmutuse raamat kinnitab, et Jumal
võidab, hea võidab, Jeesus võidab. Ükskõik, millist kurja inimesed korda saata ka ei üritaks
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kõikvõimsa Jumala ees, on nad abitud. Jumal lähetab oma Poja olukorda klaarima.
Üheksandaks, see annab meile terviklikuma arusaama Kristuse kohta. Siin näeme teistsugust
Jeesust. Mitte enam pehmekäelist Jeesust nagu paljud Temast mõtlevad. Nüüd on pilt Temast
terviklikum. Muidu jääks see moonutatuks. Evangeeliumid kujutavad Teda peamiselt
prohvetina, kes suri meie eest. Kirjades tuleb Ta peamiselt esile kui preester, kes meie eest
seisab. Ilmutuse raamatus on Ta kuningas. Prohvet-Preester-Kuningas. Siin näeme Jeesust
sõdalasena, mitte Rahuvürstina eesli seljas, vaid ratsutamas valgel sõjahobusel mõistmas kohut
elavate ja surnute üle. Ja siis ühtlasi hävitab Ta ka halvad inimesed. Siin on Jeesus, kes tapab.
Näeme teistsugust poolt Temas, mitte harjumuspäraselt tundelist. Siin on Jeesus, kes
karmikäeliselt karistab kõike kurjust. Ta ootab niipalju kui võimalik. Esimesel korral tuli Ta
päästma kõiki, kes tahtsid päästetud saada, kuid teisel korral Ta ei tule enam päästma. Ta tuleb,
et võtta käsile nii saatan kui ka kõik need inimesed, kes saatanaga mestis on. Ta tuleb, et
hävitada kõik kuri ja kõik kurjad inimesed. Seda pilti Jeesusest tuleb meeles hoida. Eelvihjena
on evangeeliumites seik, kui Ta nüpeldas juudid templist välja. Ta nüpeldas inimesi, mitte
loomi, olles väga vihane:“Kuidas te julgete teha mu Isa majast röövlikoopa?!“ Vihaselt ja
paljakäsi tühjendas Ta kogu templi. Selline on Jeesus, kes tagasi pöördub. Ilmutuse raamatus
näeme Teda pidevalt vihast leegitsevate silmadega. Ta silmad leegitsevad nii tuliselt, et
inimesed laseksid pigem mägedel enda peale langeda kui Tema poole vaadata. See on küll
teistsugune Jeesus, kuid see on osa tervikust. Me vajame terviklikku pilti, mis aitab meid.
Kümnendaks, eelkõige- Ilmutuse raamat paneb piiblile punkti. Piibel on küll ajalooraamat, kuid
erineb teistest. See algab varasema ja lõpeb hilisema ajajärguga. Ükski teine ajalooraamat ei
alga ega lõpe universumi loomise ja lõpuga. Ainult Jumal sai sellise raamatu kirjutada. Ja ilma
Ilmutuse raamatuta ei teaks me, kuidas lugu lõpeb. On teil juhtunud, et salvestasite telesaate,
aga saate lõpuminutid jäid miskipärast salvestamata? Või olete laenanud põneviku, mille
viimased lehed on välja rebitud? Ilma Ilmutuse raamatuta ei teaks me, kuidas meie lugu lõpeb.
Lisan veel mõned ütlemised Ilmutuse raamatu kohta. Piibel on kogumik mitmest erinevast
raamatust, kuid me käsitleme seda ühtse raamatuna- see on Jumala lugu. Olemuselt on see
romantiline armastuslugu, Ülemlauluga keskel. Lugu sellest, kuidas Jumal otsib oma Pojale
mõrsjat. Nagu kõik armastuslood, peab seegi lõppema tuttaval moel:“Ja nad abiellusid ning
elavad õnnelikult seniajani.“ Seda näemegi Ilmutuse raamatu viimastel lehekülgedel: Talle
pulmalaud on kaetud. Vaim ja mõrsja ütlevad:“Tule!“ Mõrsja on nüüd valmis, ta on
valmistanud endale valge pulmarüü. Valge rüü on pühade õiged teod. Tule, isand Jeesus!
Aamen.

206

Kaardid, pildid, joonised
Markuse evangeelium
Ketsemani aed

Tabel: Matteuse, Markuse ja Luuka evangeelium

207

Markuse evangeeliumi struktuur sümboolsel kujul

Pildil on näha Jordani jõe algus, mille kohal on avaus. Avause kõrval asuvad koopad, kuhu
pandi jumalate kujusid.
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Luuka evangeelium
Pildil on Samaaria tee võõrastemaja, millest Jeesus rääkis (halastaja samaarlane). Maja asub
Jeruusalemma ja Jeeriko vahel.
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Pauluse kirjad
Pildil on Damaskuse tee. Sellel teel ilmus Jeesus Paulusele

Pauluse misjonireisid
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Pauluse kirjad tessalooniklastele 1/2
Pauluse teine misjonireis

Pauluse kirjad tessalooniklastele 2/2
Erinevad ajaloo filosoofiad
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Pauluse kirjad korintlastele 1/2

Pildil on arheoloogide poolt väljakaevatud Korintose peatänav, mille kohal kõrgub umbes
2000 jala kõrgune mägi, kust võib näha Ateenat. Paremal all nurgas on näha Korintose kanal,
mis valmis 19. sajandi lõpul.
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Korintose kanal, mis ühendab Korintose lahe, mis on juurdepääsuks Joonia merele, Saroni
lahega, mis on juurdepääsuks Egeuse merele. Kanal eraldab Kreeka põhjaosa
Peloponnesosest.

Pauluse kirjad galaatlastele 2/2
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Striding Edge- Helvellyn

Pauluse kiri roomlastele 1/2
Appiuse tee (Via Appia), mida mööda Paulus kõndis
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Pauluse kiri efeslastele
Efesose linna varemed

Arheoloogide poolt Jeruusalemma templi varemetest leitud kivi. Selle peal on kiri, mida loeti
punase värvi abil. Kirjas oli, et kes iganes on kutsutud niimoodi tegema, peab iseennast
süüdistama, kui surm järgneb. See kivi oli Jeesuse aegadel templis eraldatuse müüris juutide
ja paganate vahel. Surmaotsus oli määratud paganale, kes sellest müürist väljapoole läks või
kes pagana väljapoole tõi.
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Pauluse kiri koloslastle

Pildil on Kolossa org.
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Meander´i jõgi, mis voolab läbi Kolossa oru

Pauluse kirjad filiplastele ja Fileemonile 1/2

217

Pildil on iidse Filipi linna varemad

1930-ndatel oli Paul Schneider pastoriks Berliini koguduses. Ta jutlustas fašismi ja Hitleri
kurjuse vastu. Gestapo arreteeris ja viis ta Dachau koonduslaagrisse, kus ta suri. Kirjades, mis
ta kirjutas koonduslaagrist oma naisele, kordusid üha uuesti:“Olen nii õnnelik! Olen nii
tänulik!“
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Peetruse kirjad 2/2
Meie pääste

Ilmutuse raamat 1/2
Ajalugu inimlikul ja jumalikul kujul
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Ilmutuse raamat 2/2
Ilmutuse raamat 6-16 (katastroofid, mis lõpetavad maailma ajaloo, 3 tõlgendust)

Ilmutuse raamatu 20. peatüki erinevad tõlgendused milleeniumi kohta
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Anisotroopsed (värvilised) ja isotroopsed (värvitud) vääriskivid

Jaspis (vääriskivi)
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Ilmutuse raamatu põhisõnum
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Vaata tv7.ee-Arhiiv-Pawson (video salvestused)
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